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W 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego
________________________________
La 150 de ani de la nașterea lui Józef Piłsudski

prof. dr hab. Michał Klimecki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Józef Piłsudski
podczas wojny z Rosją 1919-1920.
Na czele wojsk polskich i sojuszniczych

Do zagadnień, jakie stanęły przed polskim rządem oraz społeczeństwem, partiami i ich liderami na przełomie 1918 i 1919 r. należało
określenie terytorialnego kształtu odradzającego się państwa. I choć formułowano różnorodne postulaty, nie wątpiono w prawa Wielkopolski,
Pomorza, Galicji (Małopolski) Wschodniej i Wileńszczyzny do przynależności do Polski. Poznań, Toruń, Lwów, Wilno i Łuck cieszyły się opiniami
istotnej, wręcz niezbywalnej części narodowego dziedzictwa. Jednocześnie powszechnie rozumiano, że określenie granic odbędzie się z udziałem
siły zbrojnej1. W innym wypadku Polacy, spełniając oczekiwania sąsiadów
oraz przedstawicieli wielkich mocarstw otwierających i monitorujących
konferencję pokojową w Paryżu w pierwszej połowie 1919 r., staliby się
gospodarzami obszaru nie większego od Księstwa Warszawskiego powołanego do istnienia w 1807 r i funkcjonującego pod protekcją Francji
do 1815 r.
W pierwszych tygodniach 1919 r. na całej długości prowizorycznych polskich granic trwały działania bojowe, nie przynosząc rozstrzygających wyników. Na wschodnich obszarach polskie wojska walczyły z jednostkami Czerwonej Armii, Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, a na południu z czeskimi. Trwało powstanie w Wielkopolsce, i w Warszawie obawiano się, że Niemcy złamią
porozumienie rozejmowe z listopada 1918 r. oraz podejmą działania
zbrojne przeciwko Polsce. Napięte stosunki z Litwinami groziły wybuchem serii zaciętych potyczek, wprawdzie niegroźnych militarnie, ale
komplikujących stosunki Polski z pozostałymi państwami położonymi
nad Bałtykiem. Konflikty z Ukraińcami, Czechami, Litwinami i Niemcami
miały terytorialny charakter. Bezpośrednio nie zagrażały suwerenności
polskiego państwa. Natomiast należy założyć, choć w tym wypadku możemy mieć wątpliwości, że przegrana w zatargu zbrojnym z „białą Rosją”
mogła zwasalizować Polskę, np. przez narzucone jej związki federacyjne
lub konfederacyjne. Rosyjski gen. Anton Denikin w liście do Józefa Piłsudskiego z 29 listopada 1919 r. nie wahał się pogrozić: „Ostateczne zwy-

1

W trakcie wojen o granice i z radziecką Rosją wydatki na siłę zbrojną pochłaniały ponad 50% budżetu państwa.

14
cięstwo nasze jest niewątpliwe (...) stanąwszy na nogi, Rosja przypomni
sobie kto był jej przyjacielem”2. Jeszcze gorsze perspektywy niosła wojna
z radzieckimi republikami. Toczyła się o ustrojową formę i kształt przyszłego życia narodu, być albo nie być polskiego państwa. Przez Polskę
biegły dwa kierunki możliwych operacji Czerwonej Armii: na zachód Europy ku Berlinowi przez Warszawę i Poznań oraz na południe kontynentu
ku Budapesztowi i Włochom przez Lwów. Takie samo zagrożenie, likwidacja suwerenności i przekształcenie w radzieckie republiki, dotyczyło
pozostałych państw środkowej i wschodniej Europy, postrzeganych przez
Lenina, Radę Komisarzy Ludowych i Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) jako segmenty nowej rewolucyjnej rzeczywistości.
Celem Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego3 oraz rządu Ignacego Paderewskiego stała się organizacja środkowej i wschodniej Europy w system powiązanych sojuszami i lojalnych wobec siebie państw, zdolnych do przeciwstawienia się agresywnej polityce
wschodniego sąsiada. Centralnie położonej oraz dysponującej dużym potencjałem gospodarczym i ludzkim Polsce przypisywali miejsce jednego
z gwarantów nowego ładu. Najważniejszymi zadaniami polskiej dyplomacji na konferencji pokojowej w Paryżu było utrzymanie podmiotowości
państwa wobec mocarstw i przekonanie ich do zasadności polskich aspiracji terytorialnych. W tym drugim przypadku nie było to łatwe zadanie.
W pierwszej połowie 1919 r. najważniejsze państwa na konferencji pokojowej (Rada Najwyższa: Francja, Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone i Japonia) oczekiwały, że środowisko międzynarodowe uzna prawa
Rosji do Galicji Wschodniej i radziły ukraińskiej reprezentacji dyplomatycznej nawiązanie porozumienia z rosyjskimi ośrodkami znajdującymi
się na emigracji. W Londynie w polskiej polityce wschodniej dostrzegano
ekspansywność, mogącą zagrozić projektowanemu porządkowi, opartemu w tej części Europy na przyszłej „białą Rosję”. Mankamentem planowania zachodnich państw, nie tylko Wielkiej Brytanii, widocznym w pra-

List Gen. A. Denikina [w:] Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku, wybór i opr. J. Cisek,
Londyn 1990, s. 43. O nieuchronności polsko-rosyjskiego konfliktu zbrojnego był
przekonany m.in. Władymir Puryszkiewicz (poseł do Dumy w l. 1901-1917, współzałożyciel Związku Michała Archanioła), bliski współpracownik Denikina w l. 1919-1920.
Patrz: Komunikat Informacyjny Sztabu Generalnego WP z 13 października 1919 r.,
tamże, s. 38.
3 Najważniejsze biografie J. Piłsudskiego: W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995, passim, W. Jędrzejewicz, Piłsudski: a Life for Poland, New York
1982, passim; A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988, passim; W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, t. I-III, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, passim; M. Król, Józef Piłsudski. Ewolucja myśli politycznej,
Warszawa 1985, passim; Г. Матвеев, Пилсудский, Москва 2008, passim; O J. Piłsudskim oraz wojnach Polski z lat 1918-1918 i konferencjach pokojowych w Paryżu
i Rydze m.in.: D. Hrenciuc, Polonia între Est și Vest 1918-2016, Cluj-Napoca 2017,
s. 15-29.
2
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cach paryskiej konferencji pokojowej w połowie 1919 r., była wiara w załamanie się bolszewickich struktur i rozwagę liderów zdemokratyzowanej
Rosji wobec interesów i aspiracji nowych państw, w tym Polski.
Warszawa musiała uwzględnić niedostateczną orientację Londynu, Paryża i Rzymu w kwestiach politycznych, gospodarczych i narodowych związanych z wewnętrzną sytuacją na byłych ziemiach rosyjskiego
imperium. Józef Piłsudski wyjaśniał prowadzoną przez siebie politykę
w obszernym liście datowanym w Warszawie 31 maja 1919 r. i przesłanym
do przebywającego w Paryżu premiera Ignacego Paderewskiego. Pisał
w nim m.in.:
do zakończenia kwestii naszych granic zachodnich zależymy
w 9/10 od dobrej woli Ententy. Dlatego też zawsze byłem zdania, że póki ta kapitalna sprawa nie jest zakończona, należy
wszystkie inne sprawy, w których możemy wpaść w konflikt ze
zdaniem Ententy, starać się jedynie przeciągać, bez ostatecznego rozstrzygnięcia, nie stawiając nigdzie kropki nad i. Dopiero
po zakończeniu tych spraw staniemy się na Wschodzie pierwszorzędną siłą, z którą każdy, nie wyłączając Ententy, rachować
się i liczyć będzie. Wtedy łatwo będzie, wyzyskując wszelkie preteksty, których nigdy przecież nie brak, rozstrzygać sprawy na
naszą korzyść, wyzyskując to położenie, że będziemy bardziej
potrzebni innym, niż ci inni byliby nam potrzebni.

W liście wyrażał również niepokój, że dotychczasowe polskie argumenty
i tłumaczenia, przedstawiane Radzie Najwyższej i konferencji pokojowej,
nie odnoszą oczekiwanego skutku. „Trzeba wymyślić nowe dane – stwierdzał złośliwie pod adresem zachodnich polityków – ażeby miano o czym
dyskutować i rozprawiać, nie dochodząc do rozstrzygnięcia”4.
Polska kierowana przez Józefa Piłsudskiego i jego najbliższe otoczenie realizację politycznych i wojskowych celów łączyła z bezwarunkowym uznaniem prawa do państwowości Litwinów i pozostałych narodów
żyjących nad Bałtykiem oraz na Ukrainie (w Ukraińskiej Republiki Ludowej). Dlatego Naczelnik Państwa odrzucał koncepcje wytyczenia wschodniej polskiej granicy kraju zbliżonej do tej sprzed pierwszego rozbioru, tj.
z 1772 r. W wywiadzie z połowy lutego 1920 r. dla „Echo de Paris”, więc
dla francuskiego, a za nim europejskiego odbiorcy, Piłsudski stwierdził:
Na bagnetach niesiemy tym nieszczęsnym krajom wolność (...).
Przyniesienie wolności ludom, z nami sąsiadującym, będzie
chlubą mego życia, jako męża stanu i żołnierza (...). Oswabadzając tych uciśnionych, chcę tym samym zatrzeć ostatnie ślady

4

List J. Piłsudskiego [w:] Dokumenty i materiały do stosunków polsko-radzieckich,
t. 2, Warszawa 1961, s. 263-267.
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rozbioru. Przywiązać ich do Polski przemocą – nigdy w życiu!
Byłoby to odpowiadać nowymi gwałtami na gwałty popełnione
w przeszłości 5.

Jednocześnie polityka wschodnia Polski opierała się na uznaniu, że Rosja, bez względu na to, kto będzie nią kierował z Moskwy czy Piotrogrodu,
nie pogodzi się z utratą statusu mocarstwa i części swojego zachodniego
terytorium. Będzie dążyła do odbudowy pozycji w środowisku międzynarodowym kosztem państw powstałych na jej obszarze sprzed 1914 r.,
w tym Polski i Ukrainy.
Od połowy 1919 r. Warszawa dysponowała życzliwym stanowiskiem rządów i wyższych dowództw wojskowych Francji, Rumunii oraz
w mniejszym stopniu Finlandii. W tym mniej więcej czasie Polska toczyła
wojnę z Zachodnio-Ukraińską Republiką Ludową. Wyżsi francuscy dowódcy, gospodarze Polskiej Misji Wojskowej przebywającej w Paryżu,
sugerowali podjęcie działań ofensywnych przez polskie siły w Galicji
Wschodniej w kierunku na Stryj6, co było sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem Rady Najwyższej paryskiej konferencji pokojowej. Przy tym
marsz. Ferdinand Foch dyskretnie zgodził się na wykorzystanie sformowanej na francuskim terytorium Armii Polskiej, współdowodzonej na
wszystkich szczeblach przez francuskich generałów (Dominique Odry, Joseph Bernard i Louis Modelon), oficerów i podoficerów. Po odesłaniu
z Francji do Polski odegrała ona znaczącą rolę w trakcie ofensywy majowej na południowym odcinku wschodniego frontu. Dowodzone przez Piłsudskiego wojska pokonały Ukraińską Armię Galicyjską i zbliżyły się do
rzeki Zbrucz. Pod koniec maja polskie działania w Galicji skutecznie
wsparła rumuńska 8 Dywizja Piechoty gen. Jacoba Zadika, zajmując rejon Kołomyi. Tylko oficjalnie występowała jako siła neutralna w toczącej
się wojnie. Skróciła front polskiego natarcia i zapewniła bezpieczeństwo
jego południowego skrzydła. Rumunia wyraziła również zgodę na przejście w czerwcu do Galicji znajdującej się na jej terytorium 4 Dywizji
Strzeleckiej (ok. 4,5 tys. żołnierzy) gen. Lucjana Żeligowskiego. Stanowisko zajęte przez francuskie i rumuńskie rządy i dowództwa, udział francuskich i rumuńskich żołnierzy w pierwszej wojnie, jaką stoczyło polskie
państwo bezpośrednio po odbudowie niepodległości, ceniono w polskim
naczelnym dowództwie. Francja i Rumunia okazały się jedynymi
państwami, które w tamtym czasie udzieliły pomocy Polsce, wsparcia
dostrzegalnego przede wszystkim na polach walki. Stworzyło to przesłanki do traktatowego uregulowania politycznych i wojskowych stosunków
między Polską a Francją i Rumunią. W przyszłości Polska, czując się za-
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grożoną przez Niemcy, będzie wzmacniała więzy z Francją, w wypadku
niebezpieczeństwa ze strony Związku Radzieckiego zwracać się będzie ku
Rumunii. Kontakty między tymi trzema państwami, zapoczątkowane ze
strony Polski pod koniec 1918 r. przez Piłsudskiego i premiera Paderewskiego, będą zmieniać swoją wartość w kontekście wydarzeń określających międzynarodowe środowisko7. Przetrwają do września 1939 r., a po
przegranej wojnie obronnej umożliwią odtworzenie na wychodźstwie polskich centralnych władz i sił zbrojnych. Pozwolą na schronienie się w Rumunii, za życzliwą zgodą jej rządu i społeczeństwa, dziesiątek tysięcy cywilów i wojskowych z Polski.
Podczas wojny toczonej od początku listopada 1918 do połowy
lipca 1919 r. w Galicji Wschodniej między Polską a Zachodnio-Ukraińską
Republiką Ludową Józef Piłsudski i Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (NDWP) prowadziły rozmowy z przedstawicielami Głównego Atamana Symona Petlury oraz Dyrektoriatu i rządu Ukraińskiej Republiki
Ludowej (URL). Polska nie kwestionowała prawa Ukraińców do posiadania państwa nad Dnieprem ze stolicą w Kijowie. Zaoferowała współpracę
w odtworzeniu ukraińskiej armii na swoim terytorium, w oparciu o dostawy broni i wyposażenia z polskich magazynów. Podstawę polityczną
dla współpracy otworzyła deklaracja szefa Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej Andrija Ływyćkiego, złożona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
w Warszawie 2 grudnia 1919 r. Następnie, w wyniku dalszych rozmów,
przeprowadzonych m.in. w warszawskim Belwederze z udziałem Piłsudskiego i Petlury, zawarto w kwietniu 1920 r. międzyrządowe porozumienie polityczne i konwencję wojskową między Polską a Ukrainą. Ustanowiono sojusz, jak z nadzieją przepowiadał Ływyćkyj jeszcze na początku
grudnia 1919 r., „wolnych z wolnymi, równych z równymi”. Piłsudski
w odezwie z 26 kwietnia 1920 r. skierowanej do sojusznika zapowiedział:
Z chwilą, gdy rząd narodowy Rzeczypospolitej Ukraińskiej powoła do życia władze państwowe, gdy na rubieży staną zastępy
zbrojne ludu ukraińskiego, zdolne uchronić kraj ten przed nowym najazdem, a wolny naród sam o losach swoich stanowić będzie mocen – żołnierz polski powróci w granice Rzeczypospolitej Polskiej, spełniwszy szczytne zadanie walki o wolność ludów8.

Równie wymowne były jego słowa wypowiedziane w Winnicy 17 maja
w obecności Symona Petlury, jego oficerów i członków ukraińskiego rządu do mieszkańców Ukrainy:

W Bukareszcie 3 marca 1921 r. zawarto polsko-rumuńską konwencję o przymierzu
obronnym.
8 J. Piłsudski, dz. cyt., t. V, s. 156.
7
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i w błysku naszych bagnetów i naszych szabel nie powinniście
widzieć nowego narzucania cudzej woli. Chcę abyście w nim widzieli odblask swojej wolności (...). Szczęśliwym będę, kiedy nie
ja – mały sługa swego narodu – ale przedstawiciele sejmu polskiego i ukraińskiego ustanowią wspólną platformę porozumienia9.

Podpisane w kwietniu 1920 r. umowy między Polską a Ukraińską
Republiką Ludową miały być pierwszymi z wielu podobnych dokumentów. Piłsudski, jego wojskowe i polityczne otoczenie, znaleźli się w trudnym położeniu, oskarżeni przez polską opinię publiczną o przedłużanie
wojny z radzieckimi republikami dla cudzych, głównie ukraińskich interesów. Endecka prasa pisała o „awanturze bez logiki i myśli i niewczesnych ambicjach przerabiania mapy Europy”10. Stanisław Grabski posunął
się nawet na zorganizowanym przez siebie wiecu do uznania Ukraińców
za konsekwentnych wrogów Polski „od czasu wojen kozackich”, tym samym niezasługujących na przyjaźń i pomoc11. Do przeciwników koncepcji
Naczelnika Państwa należały wszystkie reprezentowane w Sejmie polityczne obozy: endeków, ludowców, socjalistów i konserwatystów. Odezwa
Piłsudskiego z 26 kwietnia spotkała się z krytyką kierowanej przez Grabskiego sejmowej Komisji ds. Zagranicznych, zarzucającej Naczelnikowi
Państwa prowadzenie działań wojennych niezgodnych z polską racją stanu. Z przeciwnikami Piłsudskiego poszukiwał porozumienia, wbrew stanowisku Głównego Atamana Petlury, Ływyćkiego i ukraińskim politycznym interesom, urodzony we wschodniej Galicji Stepan Wytwyćkyj. Uważał, że wsparcie Polski dla ukraińskiej państwowości nie ma większej wartości, gdyż jest ona krajem zubożałym i uwikłanym w działania wojenne
na wszystkich swoich granicach12. Reprezentował tę część ukraińskiego
społeczeństwa, która w Polsce dostrzegała przeciwnika groźniejszego niż
Rosja. 15 grudnia 1919 r. Wytwyćkyj spotkał się w Belwederze z Naczelnikiem Państwa. Piłsudski bezskutecznie próbował wytłumaczyć mu swoje zamiary oraz związki polskiego społeczeństwa ze Lwowem i wschodnią
Galicją.
Także zachodnioeuropejskie środowisko międzynarodowe z daleko posuniętym sceptycyzmem oceniło polsko-ukraińskie porozumienie
z kwietnia 1920 r. Naruszało ono przewidywany przez zachodnie mocarstwa porządek, w którym nie znaleziono miejsca dla ukraińskiego państ-

Tamże, t. V, s. 159.
Cyt. Za: W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. II: Okres
1914-1939, Gdańsk 1990, s. 433. Szerzej: M. Klimecki, Wojna czy pokój. Polsko-ukraińskie negocjacje 1918-1921 [w:] Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, red. nauk. Z. Karpus, W. Rezmer, E. Wiszka, Toruń 1997, s. 70 i n.
11 S. Grabski, Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1989, s. 146.
12 Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy, Lwów, 581-1-141, Sprawozdanie z rozmowy S. Wyrwyćkiego z J. Piłsudskim, s. 68.
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wa, a przyszła zdemokratyzowana Rosja zajmowała uprzywilejowane
miejsce mocarstwa. Dyplomacji Francji i Anglii, ukształtowanych jeszcze
w XIX w., bliższy był powrót, z możliwie niewielkimi korektami, do układu sił sprzed wybuchu I wojny światowej niż podjęcie wysiłku nad stworzeniem i podtrzymaniem nowych stosunków międzynarodowych, z silnymi Polską i Ukrainą.
Prace nad odtwarzaniem ukraińskiego wojska na polskim terytorium toczyły się od końca 1919 r., w dużym stopniu niezależnie od rozmów politycznych między Ływyćkym a dyrektorem Wydziału Wschodniego MSZ Romanem Knollem. Zapewne Piłsudski dostrzegał w Petlurze postać skrojoną na podobną miarę jak on sam przed 1917 r., wodza narodowej armii bez państwa, postponowanego i lekceważonego przez różnej
proweniencji rodzimych polityków. Zabronił realizacji pomysłu kresowego ziemiaństwa powołania dywizji z polskiej ludności Ukrainy, na wzór litewsko-białoruskich dywizji tworzonych na północno-wschodnich terytoriach byłej Rzeczypospolitej. Uważał, że prawem do mobilizacji na obszarze Ukrainy dysponuje jedynie Główny Ataman, Dyrektoriat i ukraiński
rząd. Przy tym formowanie oddziałów przez polskich ziemian źle odebraliby – jak sądziło NDWP – ukraińscy chłopi13. Naczelnik Państwa odmówił też poparcia atamanowi Wołodymyrowi Oskiłce, który po nieudanym
zamachu na rząd URL, rezydujący wówczas w Równem, schronił się
w Polsce i szukał w niej aprobaty dla organizacji własnego ośrodka politycznego i armii. Jednocześnie Piłsudski, potomek jednego ze szlacheckich rodów mocno zakorzenionych na Wileńszczyźnie i Żmudzi, szanował
zasiedziałe od wieków na Kresach kultury, wśród których polska nie była
najstarszą, oraz społeczeństwa z nimi związane. W Litwinach, Białorusinach, Ukraińcach, Łotyszach i Żydach widział spadkobierców wielonarodowego społeczeństwa Rzeczypospolitej, których na przełomie drugiej
i trzeciej dekady XX w. więcej powinno łączyć niż dzielić. Dodajmy, że
w wojsku, które Piłsudski sformował, dowodził i monitorował jako Naczelny Wódz, potem minister spraw wojskowych, nie dawał przyzwolenia
na łamanie karier generałów, oficerów i podoficerów innej niż katolicka
wiary lub deklarujących inną niż polska narodowość, o ile byli wierni zobowiązaniom wobec polskiego państwa.
W wyniku ustaleń, ukraińskich jeńców i internowanych skoszarowano w obozach w Łańcucie, Brześciu nad Bugiem oraz Pikulicach pod
Przemyślem. Zgodnie z poleceniem Ministerstwa Spraw Wojskowych
uważano ich teraz za ochotników obcej narodowości służących w polskiej
sile zbrojnej. NDWP przewidywało, że po zwiększeniu swojej zdolności
bojowej ukraińska armia uzyska operacyjną samodzielność i obsadzi
własny odcinek frontu. W lutym-marcu 1920 r. sformowano w Brześciu
nad Bugiem dywizję (później o numerze 6), której dowództwo objął płk
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Marko Bezruczko oraz w rej. Kamieńca Podolskiego dywizję (później
o numerze 2) płk. Oleksandra Udowyczenki. W ich składzie znaleźli się
żołnierze przebywający w obozach na terenie Polski i członkowie oddziałów partyzanckich, którzy przebili się na zachód przez pozycje Armii
Czerwonej. Na początku drugiej dekady kwietnia 1920 r. w obu dywizjach
strzeleckich, stanowiących trzon ukraińskiej siły zbrojnej, służyło ok. 800
oficerów oraz ponad 5200 podoficerów i szeregowców. W trakcie działań
wojennych siły ukraińskie znajdujące się pod ogólną komendą Józefa Piłsudskiego wzrosły co najmniej trzykrotnie. Na początku listopada służyło
w nich ok. 40 tys. żołnierzy, w tym według stanu bojowego ok. 14 tys. żołnierzy14. Ukraińskie oddziały wzięły udział w operacji kijowskiej w kwietniu-maju oraz w walkach odwrotowych latem 1920 r., m.in. w obronie
dostępu do Lwowa i Zamościa. Biły się dzielnie, z wyjątkiem oddziału
gen. Antina Krawsa, złożonego w większości z żołnierzy z Galicji Wschodniej, który przeszedł na obszar Czechosłowacji, porzucając polskich towarzyszy broni. Symbolem polsko-ukraińskiego braterstwa broni są dwa
epizody z życia generałów Mychajły Omelianowycza-Pawlenki i Wacława
Iwaszkiewicza. W 1919 r. obaj generałowie, stojąc na czele armii, walczyli
ze sobą o Lwów. W 1920 r. gen. Omelianowycz-Pawlenko, dowodząc
ukraińskimi siłami i znajdując się pod komendą gen. Iwaszkiewicza, z determinacją bronił tego miasta dla Polski przed wojskami Frontu Południowo-Zachodniego Aleksandra Jegorowa. Członkiem Rady Wojenno-Rewolucyjnej tego frontu był Józef Stalin.
Na obszarach Ukrainy Naddnieprzańskiej, wyzwolonych przez
polskie i ukraińskie wojska, trwała intensywna akcja werbunkowa do
wojsk Petlury. Za aprobatą NDWP przyjmowano do oddziałów URL również jeńców bolszewickich ukraińskiej narodowości, którzy o to prosili.
2 września polskie władze wojskowe wydały zgodę na werbunek do ukraińskich sił zbrojnych także na polskim obszarze państwowym w powiatach hrubieszowskim, tomaszowskim, chełmskim i włodawskim. Konsekwentnie zaś nie pozwalały zakładać punktów poboru we Lwowie i na pozostałym obszarze wschodniej Małopolski (Galicji).
Zawarcie w październiku 1920 r. preliminarii pokojowych między
Polską a jej przeciwnikami, na warunkach określonych w dużym stopniu
przez niechętnego koncepcjom Piłsudskiego ministra spraw zagranicznych księcia Eustachego Sapiehę zmusiło ukraińskich sojuszników do
opuszczenia polskiego terytorium i przejścia za Zbrucz na Podole. W liście do NDWP Sapieha przyznawał, że wojska Petlury spełniły swoje zobowiązania wobec polskiego sojusznika, ale uprzedzał, że nie widzi uzasadnienia dla występowania politycznego reprezentanta Dyrektoriatu URL
na przyszłej polsko-radzieckiej konferencji pokojowej. Ukraińskie oddziały, ok. 40 tys. żołnierzy wszystkich stopni, pożegnał rozkaz Naczelnego
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Wodza z 18 października 1920 r., jedyny, jaki zaadresował do żołnierzy
niepolskiej narodowości. Piłsudski komunikował w nim:
Obecnie, po dwóch latach ciężkich walk z barbarzyńskim najeźdźcą, żegnam wspaniałe wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej
i stwierdzam, że w najcięższych chwilach, wśród nierównych
walk, niosły one wysoko swój sztandar, na którym wypisane hasło: „Za naszą i waszą wolność” jest wyznaniem wiary każdego
uczciwego żołnierza15.

NDWP, pod naciskiem większości sejmowej, wyznaczyło dzień 2 listopada 1920 r. na datę opuszczenia Polski przez jednostki sojusznicze i współwalczące, ukraińskie, rosyjskie i białoruskie, oraz ich przejścia na wschód
od linii preliminaryjnej. Razem z wojskami rosyjskimi gen. Piotra Wrangla na południu byłego imperium Romanowów miały kontynuować walkę
o wolność Ukrainy i demokratyczną Rosję, bez represyjnych struktur
stworzonych przez bolszewików.
Ukraińskie oddziały nie były jedynymi, które pod naczelnym dowództwem Józefa Piłsudskiego biły się lub przygotowywały się do walki
z Czerwoną Armią. NDWP stworzyło również warunki dla formowania
jednostek o rosyjskim i białoruskim składzie narodowym. W 1920 r., po
porażkach gen. Antona Denikina, Polska okazała się jedynym krajem,
z którego mogła wyjść ofensywa wspierająca antybolszewickie formacje
wojskowe, ośrodki i partie polityczne. Dla części (o ile nie większości) rosyjskich wyższych dowódców i polityków, niechętnych polskiej obecności
na mapie Europy, podporządkowanie się razem ze swoimi żołnierzami
Piłsudskiemu i NDWP okazało się trudną decyzją, wymuszoną przez
wcześniejsze klęski. Musieli m.in. rozważyć, pod polskim naciskiem, zaakceptowanie prawa ukraińskiego społeczeństwa do własnego, całkowicie
suwerennego państwa, co w ich zrozumieniu oznaczało degradację pozycji i pomniejszenie obszaru przyszłej Rosji. 16 stycznia 1920 r. w warszawskim Belwederze Piłsudski w trakcie trzygodzinnej rozmowy tłumaczył Borysowi Sawinkowowi i Mikołajowi Czajkowskiemu, członkom Narodowego Komitetu Rosyjskiego, że Polska rezygnuje z aspiracji do granic
z 1772 r., a Rosja musi porzucić marzenia o przywróceniu linii granicznej
z 1914 r. O przyszłości m.in. Białorusinów i Litwinów powinna zadecydować, zdaniem Piłsudskiego, ich wola wyrażona podczas plebiscytu. Nie
znalazł partnerów do wiążącej dyskusji w tych kwestiach, choć Sawinkow
rozumiał motywy, którymi się kierował polski przywódca. W liście do Piłsudskiego wysłanym z Paryża 31 stycznia 1920 r., nawiązując do rozmowy
sprzed dwóch tygodni w Belwederze, skarżył się, że jego polityczni partnerzy po otrzymaniu z niej relacji okrzyknęli go zdrajcą. Argumentowali,
że w tej sytuacji lepiej szukać porozumienia z bolszewikami niż Polaka-
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mi16. Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny nie zmienił swojego stanowiska. Nie pozostawiał swoim rosyjskim rozmówcom żadnych wątpliwości
co do intencji prowadzonej przez siebie polityki zagranicznej i działań militarnych. Korzystając z polskiej pomocy, byli zmuszeni do przyjęcia ich
do wiadomości i pogodzenia się z niepodległością Ukrainy. Na terenie
Polski sformowano i wyposażono jednostki, które na początku listopada
1920 r. rozpoczęły samodzielną akcję wojskową: oddział gen. Stanisława
Bułaka-Bałachowicza (ok. 16-18 tys. żołnierzy), armię gen. Borysa Peremykina (ok. 10 tys. żołnierzy) oraz kozacką dywizję esauła Wadima Jakowlewa (ok. 1,7-1,9 tys. żołnierzy)17.
Późną jesienią 1920 r., po kilku tygodniach walk, oddziały polskich sojuszników zostały rozbite, zmuszone do odwrotu na zachód. Na
polskie ziemie przed końcem tego roku powróciło kilkadziesiąt tysięcy
żołnierzy i ukraińskich cywilów (prawdopodobnie ok. 45-50 tys.) oraz
zbliżona liczba rosyjskich i białoruskich żołnierzy. Instrukcja Szefa Sztabu Generalnego nakazywała traktować ich nie jak jeńców, ale z szacunkiem, jako niedawnych towarzyszy broni i sojuszników. Pozwalała oficerom zachować broń przyboczną. Zakazywała odseparowywania ich od
podwładnych. Pozwalała Głównemu Atamanowi Petlurze i gen. Omelianowiczowi-Pawlence na swobodne poruszanie się po całym obszarze Polski lub wyjazd na zachód Europy. Ciepłe słowa do ukraińskich żołnierzy
Piłsudski skierował 15 maja 1921 r. podczas pobytu w ich obozie (stanicy)
w Szczypiornie pod Kaliszem. Oddawały jego stosunek do wspólnej walki
i wspólnych aspiracji, także żal odnośnie do niezrealizowanych planów:
„Ja was przepraszam panowie, ja was przepraszam”18. Ponoć także dodał:
„To nie tak miało być”.
Ostatnią polską akcją, wspierającą ukraińską irredentę, zorganizowaną razem z Rumunią, było dyskretne wsparcie udzielone podwładnym gen. Jurko Tiutiunnyka. Ukraińscy żołnierze, którzy wyruszyli z Polski (dwa oddziały) i Rumunii (jeden oddział) późną jesienią 1921 r. w kierunku Kijowa (razem ok. 1500 ludzi), jeszcze przed końcem tego roku zostali pokonani i zmuszeni do powrotu w polskie i rumuńskie granice.
W marcu 1922 r. znalazł w Polsce schronienie, zapewne jako jeden
z ostatnich, niewielki oddział dowodzony przez chor. Mykołę Wituchowa.
Z Ukrainy jego żołnierze wynieśli sztandar 4 pułku jazdy z Dywizji Kijowskiej, pod którym walczyli w 1920 r. pod dowództwem gen. Omelianowicza-Pawlenki oraz w 1921 r. pod dowództwem gen. Tiutiunnyka.
W składzie wojsk polskich w 1920 r. znalazły się również oddziały
złożone w części z żołnierzy obcej narodowości, niepochodzący ze środkowej lub wschodniej Europy. W 7 Eskadrze Myśliwskiej im. Tadeusza Ko-
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List B. Sawinkowa [w:] Sąsiedzi wobec…, s. 92-93.
Z. Karpus, dz. cyt., s. 175.
18 Cyt. za: W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, t. II,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, s. 248.
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ściuszki służyła grupa amerykańskich pilotów i obserwatorów. Piloci eskadry wykonali 462 loty bojowe (682 godziny w powietrzu)19. Interesującą inicjatywą podjętą w lipcu przez Finów była propozycja – niewiele
o niej wiemy – złożona polskiemu attaché w Helsinkach płk. Mieczysławowi Pożerskiemu, dotycząca stworzenia ochotniczego legionu do walki
w ramach wojsk polskich z Czerwoną Armią. Attaché spodziewał się zebrania ok. 150-200 Finów z własnymi oficerami oraz uzbrojonych i wyposażonych na własny koszt. Ich hasłem miało być „Wolność dla Karelii”20.
Ostatecznie do organizacji takiego oddziału nie doszło. Satysfakcję ambasadorowi w Helsinkach Michałowi Sokolnickiemu, bliskiemu współpracownikowi politycznemu Piłsudskiego jeszcze sprzed 1914 r., sprawiła wizyta delegacji z okupowanej przez bolszewików Karelii, która miała miejsce 18 września 1920 r. Goście polskiej ambasady zwrócili się „z prośbą,
aby Polska pomogła Karelczykom wymóc na Rosji uznanie prawa narodów do samostanowienia o własnym losie”21. Był to jednak epizod niemający następstw dla stosunków między Polską a Finlandią, gdyż Warszawa
nie zamierzała poważnie podjąć ich inicjatywy, komplikującej przebieg
rozmów rozejmowych, a następnie pokojowych z radziecką Rosją22.
Zakończenie
Ład wersalsko-ryski, oparty na traktatcie Ententy i Stanów Zjednoczonych z Niemcami z 28 czerwca 1919 r. oraz Polski z radzieckimi republikami Rosją i Ukrainą z 18 marca 1921 r., zapewnił względne bezpieczeństwo Europie na kilkanaście lat. Został zdemontowany przez dwa
współdziałające ze sobą totalitarne państwa, nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki. Rozpad ładu wersalsko-ryskiego, będący następstwem ich
sojuszu z sierpnia 1939 r., doprowadził do olbrzymich zniszczeń na całym
naszym kontynencie, dewastacji dóbr kultury, śmierci i przemieszczeń
milionów ludzi, okrucieństwa holokaustu. Europę centralną i wschodnią
związał, przez jej hegemona Związek Radziecki, z totalitarnymi ideami

Jednym z pilotów był Merian Caldwell Cooper, który po powrocie do Stanów
Zjednoczonych stał się wybitnym filmowcem. W 1933 r. na ekrany trafił wyreżyserowany przez niego razem z Ernestem Schoedsackiem film „King Kong”, jeden z najpopularniejszych w dziejach kinematografii. W 1952 r. otrzymał Oscara za wkład w rozwój amerykańskiej kinematografii. Posiada swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood.
20 RGWA, 308 – 9 – 651, Meldunek attaché wojskowego w Helsinkach z 31 lipca
1920 r., s. 29.
21 RGWA, 308 – 9 – 651, Meldunek attaché wojskowego w Helsinkach z 20 września
1920 r., s. 32.
22 Wśród ochotników, którzy trafili do oddziałów bijących się z Czerwoną Armią, znalazł się Fin Kaarlo Kurko. Pozostawił po sobie pamiętnik przetłumaczony i wydany
w Polsce pod tytułem Cud nad Wisłą. Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko-rosyjskiej w roku 1920, Warszawa 2010.
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i programami dewastującymi cywilizacyjny dorobek zamieszkujących je
narodów. Polacy, Rumuni, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Bułgarzy oraz narody
zamieszkałe nad Bałtykiem zostali zepchnięci do roli obserwatorów procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych zachodzących w zachodniej Europie, formujących nowoczesne i zamożne społeczeństwa
obywatelskie. Granice państw środkowo-wschodniej Europy wyznaczono
pod dyktando Moskwy z lekceważeniem racji historycznych, kulturalnych
oraz często etnicznych. Pytanie, czy w latach 1919-1920 r. zaistniały przesłanki na rzecz stworzenia w centralnej Europie układu sił, który miał
szanse na zapobieżenie nieszczęściom II wojny światowej i jej skutków po
1945 r., pozostanie otwarte. Jest też pozbawione oparcia w metodologii
badań historycznych. Może jednak pobudzać wyobraźnię oraz prowokować do różnych przypuszczeń. Jednym z nich jest konstatacja, że zaprzepaszczono szansę na przekształcenie polskich operacji wojskowych prowadzonych przez Józefa Piłsudskiego w latach 1919-1920 w krucjatę przeciwko bolszewizmowi (nie Rosji) oraz na rzecz nowego porządku w środkowo-wschodniej Europie. Tej możliwości nie dostrzegło żadne europejskie społeczeństwo, w tym również polskie.
Zwycięstwo Ententy w 1918 r. nie doprowadziło do trwałego sojuszu lub międzynarodowego porozumienia, mogącego powstrzymywać
Niemcy przed działaniami demontującymi traktat wersalski, politycznymi i militarnymi. Natomiast polski sukces wojenny w 1920 r., odniesiony
pod przywództwem Józefa Piłsudskiego, nie przyniósł poczucia wspólnoty państw położonych w sąsiedztwie radzieckich republik oraz działań na
rzecz wygenerowania więzi zabezpieczających je przed prawdopodobną
agresją ze wschodu. Ład wersalsko-ryski okazał się kruchy. Rozpadł się
po stosunkowo krótkim okresie pokoju. Zaistnieli nawet badacze (np.
gen. J. F. C. Fuller), którzy uznali, że wojna, która wybuchła latem roku
1914, zakończyła się dopiero późną wiosną 1945 r. To, co miało miejsce
między 1918/1920 a 1939 r., było ich zdaniem okresem długiego rozejmu
między głównymi antagonistami (Niemcy kontra Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) i ich sojusznikami.
Naczelnikowi Państwa i Naczelnemu Wodzowi Józefowi Piłsudskiemu odmówiono w 1920 r. międzynarodowego poparcia, środków
i narzędzi do realizacji jego zamysłów, wizji nowej centralnej i wschodniej
Europy. W naszej historycznej pamięci pozostał przede wszystkim wielkim patriotą i przywódcą, współtwórcą niepodległej Polski, zwycięzcą wojen o granice z lat 1918-1919 i nad radziecką Rosją w 1920 r. Mógł jednak
zająć miejsce daleko bardziej eksponowane, tak w naszej, jak i europejskiej historii.
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Șef de Stat și Comandant Suprem Józef Piłsudski
în perioada războiului cu Rusia 1919-1920.
În fruntea forțelor poloneze și aliate
Rezumat

Problema principală cu care se confrunta guvernul polonez și societatea poloneză la confluența anilor 1918 și 1919 a fost definirea teritorială a statului renăscut. Și chiar dacă s-au formulat diferite postulate, nu
au existat îndoieli că regiunile Polonia Mare, Pomerania, Galiția și Wileńszczyzna să nu aparțină de Polonia. Se înțelegea că definirea granițelor va
avea loc prin folosirea forței armate. În 1919, pe toată lungimea granițelor provizorii ale Poloniei aveau loc lupte. Pe teritorii estice, armatele
luptau cu detașamentele Armatei Roșii, ale Republicii Populare Ucrainene și ale Republicii Populare a Ucrainei Occidentale, pe teritorii sudice se
luptau cu detașamentele cehe, iar la nord-est cu detașamentele lituaniene. Insurecția din Polonia Mare a fost în desfășurare, iar în Varșovia existau temeri că germanii vor încălca armistițiul încheiat în noiembrie 1918
și vor întreprinde acțiuni militare împotriva Poloniei. Conflictele cu ucrainenii, cehii, lituanienii și germanii aveau caracter teritorial și nu amenințau suveranitatea statului polonez. În schimb, războiul cu republicile
sovietice se desfășura pentru a fi sau a nu fi stat polonez. O asemenea
amenințare, transformarea într-o republică sovietică, privea și restul statelor Europei privite de Lenin și de partidul său comunist ca segmente
ale noii realități revoluționare.
Scopul Șefului de Stat și Comandant Suprem Józef Piłsudski, precum și a guvernului Ignacy Paderewski a devenit organizarea Europei
central-estice într-un sistem de state legate prin alianțe și loiale între ele,
capabile să se opună politicii agresive a vecinului de est. Țelul diplomației
poloneze la Conferința de Pace de la Paris a fost menținerea subiectivității statului față de puterile lumii, precum și determinarea lor să accepte
principiile politicii sale răsăritene. Piłsudski explica poziția sa în scrisoarea din 31 mai 1919 către Paderewski care se afla la Paris. Scria:
pentru rezolvarea problemelor granițelor noastre vestice depindem 9/10 de bunăvoința Antantei. De aceea, întotdeauna am
fost de părere că, până când această problemă capitală nu este
rezolvată, trebuie să încercăm să le tergiversăm toate celelalte
probleme prin care putem cădea în conflict cu părerea Antantei
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(…). Abia după terminarea acestor probleme, vom deveni în est
prima putere de care fiecare, incluzând Antanta, va ține cont.
Atunci va fi ușor, profitând de orice pretext, care niciodată nu
lipsește, să rezolvăm problemele în favoarea noastră, profitând
de poziția de a fi mai necesari altora decât ceilalți ne-ar fi necesari nouă.

Piłsudski lega realizarea scopurilor sale de recunoașterea dreptului statalității popoarelor care trăiesc la Marea Baltică, precum și în Ucraina. În
interviul din februarie 1920 pentru „Echo de Paris”, pentru publicul francez, spunea:
Pe baionete ducem libertatea acestor țări nefericite (…). Aducerea libertății țărilor vecine cu noi va fi mândria vieții mele ca
bărbat de stat și militar (…). Eliberând pe cei asupriți, doresc să
șterg ultimele urme ale împărțirii. Legându-i de Polonia prin
forță – niciodată în viață! Aceasta ar însemna să răspundem cu
noi violențe la violențele săvârșite în trecut.

Tratatul de la Riga, bazat pe tratatul Antantei cu Germania din
28 iunie 1919 și al Poloniei cu republicile sovietice de la 18 martie 1921,
a garantat siguranța Europei pe câțiva ani. Dezbinarea acestei ordini, urmată de alianța dintre Germania și URSS din august 1939, au dus la atrocitățile celui de-Al Doilea Război Mondial. A legat Europa centrală și de
est, prin subordonarea URSS-ului, cu programe totalitare devastatoare
pentru realizările civilizației. Polonezii, românii și alte popoare au fost
împinse pe locul observatorilor proceselor desfășurate în Europa care au
format comunități cetățenești moderne și înstărite. Răspunsul la întrebarea dacă în 1920 au existat premise pentru a crea în estul continentului
o ordine stabilă, rămâne deschis. Totuși provoacă la diferite supoziții.
Una dintre acestea este constatarea că s-a risipit succesul operațiunilor
militare duse împotriva Armatei Roșii. Șefului de Stat și Comandantului
Suprem i-a fost refuzat sprijinul necesar pentru realizarea scopurilor sale, o nouă Europă de Est. În memoria istoriei, Piłsudski este coîntemeietorul Poloniei libere, biruitorul războaielor din anii 1918-1920. Dar putea
să ocupe un loc mult mai important, atât în istoria Poloniei, cât și a Europei.

dr hab. Henryk Walczak
prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Marszałek Józef Piłsudski
w Rumunii w 1932 roku

Na przełomie lat 20. i 30. w dotąd dość stabilnej sytuacji międzynarodowej w Europie zaczęły się pojawiać symptomy transformacji. Pod
wpływem wzrastającego w Niemczech rewizjonizmu, kontestującego
symbolizowaną przez Locarno stresemannowską politykę współpracy
z Francją i Wielką Brytanią, w Paryżu zaczęto brać pod uwagę podjęcie
współpracy ze Związkiem Sowieckim, traktowanym jako czynnik wzmacniający bezpieczeństwo III Republiki przed zagrożeniem niemieckim. Na
Kremlu z zainteresowaniem wsłuchiwano się w sygnały płynące znad Sekwany, bowiem obserwowano tam z niepokojem nastające w Rzeszy tendencje do odejścia od polityki kooperacji z ZSRR, której synonimem był
traktat w Rapallo. Polska odczuwająca zagrożenie ze strony dwu wielkich
sąsiadów z zadowoleniem odnotowywała osłabienie jednakowo dla siebie
groźnej współpracy niemiecko-francuskiej i niemiecko-sowieckiej. Dlatego też inicjatywa Francji dotycząca zawarcia ze Związkiem Sowieckim
paktu o nieagresji trafiła w Warszawie na podatny grunt, co więcej, na
Wierzbowej podjęto decyzję o powrocie do przerwanych w 1927 r. rozmów z Moskwą w sprawie analogicznego porozumienia. Bazując na doświadczeniach rozmów dotyczących Protokołu Moskiewskiego, Polska
pragnęła koordynować swoje pertraktacje z ZSRR z innymi zachodnimi
sąsiadami tego państwa, tj. Finlandią, Estonią, Łotwą i Rumunią, co
w oczywisty sposób wzmacniałoby ich pozycję wobec Kremla i stanowiło
czynnik stabilizujący dotychczasowy ład w Europie Środkowo-Wschodniej. Istotnym atutem na drodze do urzeczywistnienia tego zamysłu było uwarunkowanie przez Francję finalizacji swojego paktu z Moskwą od
uprzedniego podpisania takich układów z Kremlem przez Polskę i Rumunię1. Bukareszt, odmiennie niż Warszawa, nie dostrzegał dla siebie ko-

1

M. J. Zacharias, Polska wobec zmian w układzie sił politycznych w Europie w latach 1932-1936, Wrocław-Łódź 1981, s. 16-18; S. Sierpowski, Przemiany w polityce międzynarodowej w latach wielkiego kryzysu gospodarczego 1929-1933/35 [w:]
Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939, t. 2: Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, praca zbiorowa pod red. S. Sierpowskiego, Poznań 1992, s. 17; T. Schramm,
Niemcy w polityce Francji [w:] tamże, s. 231; A. Skrzypek, Niemcy w polityce ZSRR
1929-1935 [w:] tamże, s. 183; S. Gregorowicz, Polsko-radzieckie stosunki polityczne
w latach 1932-1935, Wrocław-Łódź 1982, s. 34-35; M. Wołos, Francja – ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924-1932, Toruń 2004, passim.
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rzyści z zawarcia układu z ZSRR. Odczuwał natomiast strach przed wprowadzeniem do paktu zapisu o spornej kwestii przynależności Besarabii,
do której pretensje nieustannie wysuwał Związek Sowiecki. W rezultacie
Rumuni nie kwapili się do rozpoczęcia negocjacji z Moskwą. Zostały one
podjęte dopiero pod presją Francji i Polski w styczniu 1932 r. w Rydze,
i to pod warunkiem, iż kwestia Besarabii się tam nie pojawi. Dążenia sowieckiego negocjatora Borisa Stomoniakowa do jej wprowadzenia oraz
zabiegi jego rumuńskiego odpowiednika Mihaia Sturdzy, zmierzające do
uzyskania aprobaty Związku Sowieckiego dla statusu terytorialnego Rumunii, doprowadziły do zawieszenia rozmów. Dyplomacja RP podejmowała wysiłki na rzecz zbliżenia stanowisk obu państw. Jednak brak chęci
Rumunów, faktycznie wspieranych przez nowego premiera francuskiego
André Tardieu, krytycznie nastawionego tak do francuskiego, jak i innych
paktów o nieagresji z ZSRR, sprawiły, iż w kwestii tej zapanował całkowity zastój. Na podjęcie próby przezwyciężenia go zdecydował się Marszałek
Józef Piłsudski, który zamierzał rozmówić się z politykami rumuńskimi
w trakcie swojego urlopu. Planował go spędzić w Egipcie, jednakowoż jechać tam i wracać zamierzał przez Rumunię2.
Podróż Marszałka rozpoczęła się 1 marca 1932 r. o godzinie 14:55
od wyjazdu pociągiem do Lwowa z Dworca Głównego w Warszawie.
W pożegnaniu uczestniczyli m.in. premier Aleksander Prystor, minister
komunikacji Alfons Kühn, wiceminister spraw zagranicznych Józef Beck,
wiceministrowie spraw wojskowych gen. Kazimierz Fabrycy i gen. Felicjan Sławoj Składkowski, szef Sztabu Głównego gen. Janusz Gąsiorowski,
inspektor armii gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, poseł Rumunii w Warszawie
Grigore Bilciurescu, prezes klubu BBWR płk Walery Sławek, szef Biura
Inspekcji przy Generalnym Inspektorze Sił Zbrojnych płk Witold Wartha,
szef gabinetu ministra spraw wojskowych mjr Adam Sokołowski, szef samodzielnego referatu personalnego GISZ ppłk Franciszek Sobolta, adiutant przyboczny ministra spraw wojskowych mjr Kazimierz Busler oraz
grono wyższych urzędników państwowych. Prócz wymienionych na
dworcu obecna była również żona Marszałka – Aleksandra oraz córki
Wanda i Jadwiga. W podróży towarzyszyli Piłsudskiemu lekarz przyboczny płk Marcin Woyczyński wraz z małżonką Ludwiką, adiutant kpt. Mieczysław Lepecki oraz komendant ochrony osobistej Marszałka kpt. Bole-

2

H. Walczak, Polska a sprawa rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji w latach
1931-1932 (1), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, t. 49,
z. 2, s. 75 i n.; S. Żerko, Kryzys w stosunkach między Polską a Rumunią w latach
1934-1936 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych, „Dzieje Najnowsze”
2016, z. 2, s. 4-5; A. Skrzypek, Zagadnienia rumuńskie w stosunkach polsko-radzieckich w latach 1932-1938, „Z dziejów stosunków polsko-radzieckich”, t. XI-XII. Studia
i materiały, Warszawa 1975, s. 190-192; zob.: H. Bułhak, Polska a Rumunia 1918-1939 [w:] Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z państwami sąsiednimi w latach 1918-1939, red. J. Żarnowski, Warszawa 1977, s. 328-329.
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sław Ziemiański3 i jego trzej współpracownicy. Do Lwowa Piłsudski i jego
otoczenie dotarli o godzinie 23:00, po czym po krótkiej przerwie ich salonkę dołączono do pociągu jadącego do Bukaresztu4.
Wyjazd i powrót do Egiptu odbywał się przez rumuński port
w Konstancy. Cała podróż łącznie z późniejszym kilkudniowym pobytem
w Rumunii miała charakter incognito. Jednakże, jak zauważył nieco ironicznie w swoich pamiętnikach ówczesny premier Nicolae Iorga, gazety
rumuńskie dość szczegółowo relacjonowały przebieg podróży, podkreślając jednak, że informacje są „absolutnie tajne”5.
W drodze do Konstancy powitał Marszałka 2 marca w miejscowości Buzău wspomniany szef rządu rumuńskiego, któremu towarzyszył
też poseł RP w Bukareszcie Jan Szembek. Pociąg Piłsudskiego przybył na
stację o godzinie 14:20 z 20-minutowym opóźnieniem. Wagon Iorgi doczepiono do pociągu, którym podróżował Marszałek, i wspólnie przejechali oni część trasy wiodącej do tego czarnomorskiego portu. W trakcie
jazdy premier rumuński przeprowadził z polskim gościem utrzymaną
w przyjaznym tonie rozmowę. Zauważył, iż Piłsudski przytył od swojej
ostatniej bytności w Rumunii, czyli od jesieni 1931 r. Wydawało się to
premierowi zrozumiałe, gdyż po przebytej wówczas ciężkiej grypie Piłsudski spędzał dużo czasu w pomieszczeniach zamkniętych i wciąż widoczne były u niego ślady choroby, ponieważ oczy miał dosyć opuchnięte.
Piłsudski wspomniał też o pogodzie. Mówił, iż w Polsce od jesieni ubiegłego roku w okolicach Wilna było gorąco. Dopiero w lutym wschodni
wiatr przyniósł śnieg na Litwie. Ale nie było zbyt zimno, inaczej niż na
obszarach między Lwowem a Czerniowcami, gdzie w nocy notowano spadek temperatury do 24 stopni poniżej zera. Marszałek tęsknił za ciepłymi
miejscami. Jego marzeniem było podróżować po świecie, przechodząc
„od jednej do drugiej wiosny”. Opowiadał także o swoich córkach. Starsza, czternastoletnia Wanda, była według niego piękna i utalentowana,
ale cicha; młodsza, dwunastoletnia, była natomiast bardzo pracowita
i wygrywała tym rywalizację z kolegami. Piłsudski przywoływał z pamięci
naukę w szkołach, zaznaczając, iż wówczas nie przepracowywał się zanad-
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to, a uczył się tylko tego, co mu się podobało. Z uznaniem mówił o angielskim prawie do wolności wypowiedzi, pozwalającym na krytykowanie
w Hyde Parku tamtejszego monarchy, ale też przewidującym kary dla
tych, którzy dopuszczali się fizycznych napaści na swoich przeciwników
politycznych. Marszałek nie dotykał w czasie wymiany zdań z premierem
tematów politycznych, w tym nie podejmował kwestii negocjacji z Sowietami. Tę sprawę natomiast podniósł Szembek w rozmowie z Iorgą, twierdząc, że Marszałek chciałby jej szybkiego zakończenia6.
Piłsudski dotarł do Konstancy 3 marca o godzinie 11:00. Następnie przez kolejne sześć godzin oczekiwał w pobliżu molo w swojej salonce
na zacumowanie statku „România”, którym miał podróżować do Egiptu.
W polskich kołach rządzących początkowo żywiono obawy, czy rejs zwykłym statkiem nie narazi Piłsudskiego na niebezpieczeństwo zamachu.
Premier Prystor wystąpił nawet z propozycją wykupienia całej pierwszej
klasy na „Românii”. Gdy okazało się to niemożliwe, wówczas zdecydował
o wysłaniu w tajemnicy przed Marszałkiem polskiej jednostki pływającej,
która w czasie rejsu miała znajdować się niedaleko statku rumuńskiego.
W rezultacie do Stambułu popłynął z wojskową załogą transportowiec
„Niemen” z zadaniem dyskretnego eskortowania „Românii” do portu
w Aleksandrii. Tymczasem 3 marca w trakcie manewrowania na redzie
Konstancy doszło do kolizji „Românii” z parowcem „Dacia”. Dała ona pożywkę niektórym tytułom prasowym do publikacji sensacyjnych doniesień, jakoby w czasie wypadku na pokładzie pierwszego ze statków znajdował się Piłsudski. Doniesienia odbiły się w Polsce znacznym echem
i sprawiły, że Polska Agencja Telegraficzna poczuła się w obowiązku wydania komunikatu, iż statek „România” wszedł o godzinie 15:00 w lekką
kolizję z „Dacią”, z tym że Piłsudskiego nie było jeszcze na jego pokładzie,
a jedynym uszkodzeniem była wygięta balustrada, którą w ciągu 30 minut naprawiono7.
Jak wspomniano o godzinie 17:00 Marszałek opuścił swój wagon
i udał się na pokład „Românii”. O godzinie 22:30 statek z Piłsudskim odcumował, żegnany przez posła Szembeka i miejscowego prefekta rumuńskiego Nicolae Constantinescu, i popłynął w kierunku Stambułu. Stamtąd
poprzez Pireus dotarł do Egiptu. Pobyt Marszałka w kraju piramid trwał
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Tamże, s. 333-334; Marszałek Piłsudski w Bukareszcie, „Polska Zbrojna”,
3 III 1932, s. 2; Marszałek Piłsudski w Bukareszcie, „Gazeta Polska”, 3 III 1932, s. 1;
Din lumea toată, „Românul”, 6 III 1932, s. 3; Ze świata, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 9 III 1932, s. 8.
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około miesiąca. W drogę powrotną wyruszył on 8 kwietnia, ponownie korzystając z gościnności „Românii” oraz nierzucającej się w oczy asysty
„Niemna”8.
O godzinie 2:00 w nocy 13 kwietnia rumuński parowiec zawinął
do Konstancy. Wśród witających Marszałka na nabrzeżu był poseł Szembek, attaché wojskowy w Bukareszcie ppłk Roman Michałowski, prefekt
Constantinescu, zastępca burmistrza Konstancy Papudof oraz inni przedstawiciele rumuńskich władz administracyjnych. Będąc zmęczonym, Piłsudski zatrzymał się tylko na kilka minut z obecnymi, a potem zajął miejsce w specjalnym pociągu, który został oddany do jego dyspozycji przez
rząd królewski, i tam spędził noc. O godzinie 9:30 polski gość wyruszył
do Bukaresztu. Stołeczny dworzec Mogoșoaia został osiągnięty o godzinie
13:00. Był on udekorowany flagami polskimi i rumuńskimi. Dla powitania Marszałka zebrali się w asyście oddziału gwardii królewskiej premier
Iorga, marszałek Dworu Królewskiego gen. Constantin Ilasievici, minister
wojny gen. Constantin Ștefănescu-Amza, Nicolae Ottescu, podsekretarz
stanu w MSW, kmdr. Preda Fundăţeanu, adiutant królewski, prefekt policji płk Gabriel Marinescu, dr Lucjan Skupiewski, generalni inspektorzy
bezpieczeństwa Vintilă Ionescu i Ion Frânculescu i in. Marszałek udał się
z dworca do poselstwa, gdzie zamieszkał jako gość posła Szembeka9.
Następnego dnia Piłsudski zjadł obiad z premierem Iorgą, a potem w towarzystwie dr. Skupiewskiego złożył protokolarną wizytę królowi
Rumunii Karolowi w pałacu Cotroceni. W odstępie godziny monarcha
wraz z marszałkiem Dworu – gen. Ilasieviciem rewizytował Piłsudskiego
w poselstwie RP. Tego samego dnia (14 kwietnia) o godzinie 12:20 odbyło
się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkanie z udziałem Iorgi, ministra spraw zagranicznych Dimitrie Ghiki, Piłsudskiego oraz Szembeka.
Rozmowa toczyła się w sprawie rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji. Piłsudski w gwałtownym tonie zaatakował Francję, nazywając jej politykę „histeryczną” i wskazując, że jej przywódcy z wzajemnej nienawiści
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zmieniają jej kurs z dnia na dzień, czego przykładem był premier André
Tardieu, który wrzucił „do kosza na śmieci” przygotowywany przez Aristide’a Brianda pakt o nieagresji z ZSRR. Marszałek podkreślał, iż nie Warszawa, lecz Paryż forsował ten kierunek polityki wobec Moskwy i wręcz
zmusił RP do wznowienia negocjacji z Sowietami. Piłsudski zapytywał, jaką drogę dziś obiera Francja, porzucając wcześniejsze swoje zamierzenia.
Jednocześnie polski gość deklarował, iż polityka RP względem paktu
z ZSRR jest zdeterminowana przez jej przymierze z Rumunią oraz bliskość i wpływy posiadane w państwach bałtyckich. Marszałek zaznaczył,
iż Moskwa posiada bardzo mocne środki nacisku ekonomicznego na te
kraje, a Finlandia i Łotwa już zostały zmuszone do podpisania swoich
układów o nieagresji; niebawem ulegnie Estonia, a wtedy także Polska
będzie musiała sfinalizować swój traktat z Moskwą, bez dalszego solidaryzowania się z Rumunią, jeśli ta nadal będzie zajmować negatywne stanowisko w kwestii negocjacji ze Związkiem Sowieckim10.
W odpowiedzi Ghica upoważniony przez Iorgę zapytał Piłsudskiego, jak determinacja RP do zawarcia paktu z ZSRR bez oglądania się na
Bukareszt wpłynie na moc aliansu polsko-rumuńskiego oraz skuteczność
jej polityki wobec państw bałtyckich. Pytania te – jak zauważył szef rumuńskiej dyplomacji – wprawiły Marszałka w pewne zakłopotanie. Ghica
zauważył również, że po zerwanych negocjacjach z Sowietami w Rydze
Rumunia nic więcej nie jest w stanie zrobić. Jeśli miałoby dojść do ich
wznowienia, to Związek Sowiecki powinien wyrazić zainteresowanie
w tym względzie, a Polska lub Francja znaleźć się w roli mediatorów.
Wstępnymi warunkami, których spełnienia Rumuni oczekiwali od Kremla, było wyłączenie sprawy Besarabii z jakichkolwiek dyskusji i anulowanie wszystkich prywatnych uwag wypowiedzianych przez Sturdzę do Stomoniakowa oraz listu, jaki ten drugi przesłał pierwszemu i w którym znalazł się passus stwierdzający istnienie sporu o Besarabię11.
Przy okazji Ghica dodał, iż sowiecka gra, obliczona na wprowadzenie do oficjalnych dokumentów kwestii besarabskiej jako przedmiotu
sporu, miała służyć do uzyskania na podstawie artykułu 2 paktu Brianda
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– Kellogga zgody Rumunii na przeprowadzenie w odniesieniu do Besarabii plebiscytu lub arbitrażu, które miały rozstrzygnąć kwestię jej przynależności12.
W odpowiedzi Piłsudski kładł nacisk na wartość paktu Brianda
– Kellogga dla bezpieczeństwa Rumunii, a także wyrażał gotowość równoczesnej ratyfikacji paktu polsko-sowieckiego i rumuńsko-sowieckiego.
Podkreślał stałość polskiej polityki zagranicznej i powtarzał Rumunom, iż
nie jest Francuzem i nie identyfikuje się z ludźmi, którzy „zmienią jutro
to, co zrobili wczoraj”. Pytał też Ghikę, czy taka postawa mu się podoba.
Rozdrażniony szef rumuńskiej dyplomacji stwierdził, iż doskonale wie, że
Piłsudski jest stały w swoich przekonaniach, o czym świadczy jego uwięzienie w Rosji, a potem w Niemczech. Podkreślił też, iż mimo szacunku
i sympatii dla Francji, Rumuni wiedzą, jak postępować, i będą powodować się interesami swojego kraju. W kwestii równoczesnej ratyfikacji
paktów z ZSRR w Polsce i Rumunii Ghica i Iorga wskazywali na odmienność procedur obowiązujących w obu krajach, gdyż w RP dokonywał tego
parlament, w Rumunii zaś była to prerogatywa króla 13.
Iorga wyraził sceptycyzm co do trwałości paktu z Moskwą, gdyż
– jak mówił – wie, „co znaczą dla Sowietów traktaty, wszelkie traktaty”.
Był też pewien, że żaden rząd rosyjski nie zrezygnuje z Besarabii. Jeśli nawet pakty z ZSRR nie zostaną podpisane, Rumunia zdaniem premiera nie
pozwoli zginąć Polsce, ani też Polska nie pozwoli zginąć Rumunii14.
Szef rumuńskiej dyplomacji zastanawiał się, czy swoimi wypowiedziami Marszałek chciał wywrzeć nacisk na Rumunów i doprowadzić do
wznowienia negocjacji z Sowietami, czy też jego decyzja w sprawie podpisania paktu z Moskwą bez czekania na Bukareszt już zapadła. Ghica
skonstatował, iż fakt ten zostanie odebrany przez międzynarodową opinię
publiczną jako dowód osłabienia przymierza między obu państwami i że
„cel Sowietów, aby sprowokować pęknięcie w murze polsko-rumuńskim
będzie miał początek realizacji”. Minister, komentując wypowiedzi Piłsudskiego na temat Francji, wyraził przypuszczenie, że służyły one odsunięciu od Polski podejrzeń braku solidarności z Rumunią i uczestniczenia
w „sowieckiej rozgrywce” dla własnych korzyści15.
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Po spotkaniu z polskim gościem odbyła się w kancelarii premiera
narada z udziałem gospodarza, ministra Ghiki oraz świeżo przybyłych:
króla Karola II i ministra finansów Constantina Argetoianu. Rumuńscy
politycy uznali, iż w sytuacji traktowania ZSRR jako partnera przez
uczestników Konferencji Rozbrojeniowej, mimo iż ten masakrował
ogniem karabinów swoich obywateli chcących przejść granicę z Rumunią,
nie można odrzucić paktu o nieagresji z tym państwem i należy przejść do
porządku dziennego nad negatywnym nastawieniem własnego rządu oraz
rumuńskiej opinii publicznej. Jednakże dla podjęcia rozmów niezbędna
jest inicjatywa ze strony Polski i Francji oraz spełnienie warunków wstępnych dotyczących niepodnoszenia przez Związek Sowiecki w jakikolwiek
sposób kwestii besarabskiej16.
15 kwietnia Piłsudski został przyjęty na obiedzie przez królową
Marię – matkę panującego Karola II. Marszałek w przeszłości miał okazję
kilkakrotnie z nią rozmawiać i uważał ją za „mądrą kobietę”. Wtedy Piłsudski nie poruszał z nią tematów politycznych. Zapewne było tak i tym
razem. Zresztą od śmierci swego męża – króla Ferdynanda w 1927 r. nie
odgrywała ona większej roli politycznej. Spotkanie prawdopodobnie nie
trwało zbyt długo, gdyż tego dnia wieczorem Maria wyjeżdżała do Belgradu w odwiedziny do córki, też Marii, która była królową Jugosławii17.
Podobnie jak to było za poprzednich wizyt, także i teraz Piłsudski
odnosił się krytycznie do rumuńskiego monarchy („A ten Karolek, to mi
się nie podoba. Może i jakiś łobuz?”), na co zapewne pozostawały nie bez
wpływu nie zawsze przemyślane posunięcia polityczne oraz bulwersujący
wielu Rumunów związek króla z Magdą (Eleną) Lupescu18. Karol II natomiast podkreślał swój szacunek dla Piłsudskiego. Obok spotkań oficjalnych spotykał się z Marszałkiem prywatnie. Program wizyty polskiego
gościa został ułożony pod jego przemożnym wpływem. Monarsze chodziło o szczególne podkreślenie swojego uznania dla Piłsudskiego jako alianta Rumunii. Pragnął również pozyskać go jako sprzymierzeńca w projektowanych przez siebie reformach w wojsku. Chodziło mu też – jak można
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sądzić – o wyemancypowanie się przy wsparciu Polski spod wpływów
francuskich, dominujących w armii rumuńskiej. Monarcha obawiał się
wreszcie komplikacji w relacjach z ZSRR. Stąd też – jak sądzono – pragnął widzieć w Polsce partnera w rozwiązywaniu tych problemów. W opinii attaché wojskowego ppłk. Michałowskiego król odnosił się do spraw
polskich „o wiele bezpośredniej i pozytywniej od sfer politycznych i rządowych”19.
Zapewne tego samego dnia 15 kwietnia złożył wizytę Piłsudskiemu w poselstwie RP szef Sztabu Generalnego armii rumuńskiej gen. Nicolae Samsonovici. Pragnął on rozmawiać z Marszałkiem o kwestiach
wojskowych związanych z funkcjonowaniem przymierza między obu państwami. Dla polskiego gościa priorytetem były jednak sprawy polityczne
i wyraził on wobec rumuńskiego generała życzenie, aby problematyka
stała się tematem dyskusji w trakcie wizyty w Bukareszcie szefa Sztabu
Głównego WP – gen. Janusza Gąsiorowskiego, która doszła do skutku
dwa miesiące później20.
Odwiedził też Piłsudskiego rumuński minister wojny gen. Constantin Ștefănescu-Amza. Uczynił to jednak z pewnym opóźnieniem, gdyż
wydawało mu się, że jako resortowemu ministrowi pierwszy złoży mu wizytę Piłsudski, piastujący tekę ministra spraw wojskowych. Gen. Amza,
znany z próżności i wygórowanej ambicji osobistej, nie dostrzegał różnicy
między swoim statusem a rolą, jaką Piłsudski odgrywał w Polsce. Stąd też
z oporem przyjmował sugestie udania się w charakterze gościa do Marszałka rezydującego w poselstwie RP. Dopiero zdecydowane niezadowolenie Karola II zademonstrowane wobec generała i wyrzut, że po przyjeździe Piłsudskiego do Bukaresztu zaraz się u niego nie zameldował, spowodowało załagodzenie incydentu. Rozmowa Marszałka z gen. Amzą,
która wreszcie doszła do skutku, podobnie jak z gen. Samsonoviciem, nie
wyszła poza ramy protokolarne21.
Dzień 16 kwietnia Piłsudski spędził w poselstwie polskim. Zapewne odpoczywał on po trudach dotychczasowych spotkań oraz przygotowywał się do jednodniowej podróży do Kiszyniowa. Wyjazdem do stolicy Besarabii Piłsudski pragnął zademonstrować pełne poparcie dla niezbywalnych praw Rumunii do tego terytorium. Podróż odbyła się nocą z 16 na
17 kwietnia. Marszałkowi towarzyszył radca poselstwa RP Tadeusz Kobylański oraz ochrona osobista dowodzona przez kpt. Ziemiańskiego.
W trakcie jazdy doszło do niecodziennego wydarzenia. Na dachu wagonu

4 maja [1932], list attaché wojskowego w Bukareszcie do szefa Sztabu Głównego
w sprawie polsko-rumuńskich stosunków wojskowych, „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne” (dalej: PDD) 1932, red. K. Kania, Warszawa 2011, s. 285-286; W. A. Zbyszewski, dz. cyt., s. 51 (pierwszy cytat).
20 4 maja [1932], list attaché wojskowego w Bukareszcie do szefa Sztabu Głównego…,
PDD 1932, s. 286-287; Dépêches L’étranger, „Le Temps”, 17 IV 1932, s. 1.
21 4 maja [1932], list attaché wojskowego w Bukareszcie do szefa Sztabu Głównego…,
PDD 1932, s. 286-287.
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ulokował się bowiem jakiś włóczęga. Próba zatrzymania go przez kpt. Ziemiańskiego zakończyła się szarpaniną i w końcu ucieczką pasażera na gapę. W ręku szefa ochrony pozostał tylko rękaw jego marynarki 22.
W Kiszyniowie zamieszkał Piłsudski w gmachu polskiego konsulatu, którym kierował bardzo ceniony przez niego Marian Uzdowski. Żona konsula – Julia zadbała, aby dostojny gość dobrze czuł się w swojej
tymczasowej rezydencji. 17 kwietnia Marszałek spotkał się w godzinach
przedpołudniowych z dowódcą III korpusu armii – gen. Petre Cănciulescu, później zaś z ministrem Besarabii gen. Ioanem Răşcanu. Wizyty te
miały charakter nieoficjalny. Piłsudski interesował się – jak można sądzić
– sytuacją polityczną i gospodarczą panującą w Besarabii, jej siecią drożną i rozlokowaniem wojsk rumuńskich, możliwościami obrony przed
ewentualną agresją ze Wschodu, perspektywami wymiany handlowej
z Polską oraz wpływami i składem narodowościowym miejscowego ruchu
komunistycznego. Zwróciły jego uwagę grupy zbiegów z ZSRR, które na
skutek kolektywizacji rolnictwa oraz towarzyszącego jej powszechnego
głodu przeprawiały się do Rumunii przez pograniczny Dniestr23.
Tego samego dnia Piłsudski zapadł na grypę. Sprowadzeni lekarze
odradzali natychmiastowy powrót do Bukaresztu. Pozostał więc w swoim
apartamencie i trzeba było odwołać uroczysty bankiet, który miał się odbyć w konsulacie. Po trzech dniach, 19 kwietnia, stan chorego poprawił
się na tyle, iż postanowił on wrócić nocnym pociągiem do stolicy24.
20 kwietnia był ostatnim dniem pobytu Piłsudskiego w Bukareszcie. Czuł się na tyle dobrze, że złożył oficjalną pożegnalną wizytę królowi
oraz przyjął ministra finansów Argetoianu, z którym już wcześniej prowadził rozmowy. Według dobrze poinformowanego dziennika „Le Temps”,
zbliżonego do francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Piłsudski
miał konwersować z szefem resortu skarbu o relacjach ekonomicznych
Rumunii z Francją oraz Niemcami, a także o ich oddziaływaniu na stosunki gospodarcze Bukareszt – Warszawa. Zapewne wskazywał, iż Rumuni powinni zwrócić uwagę na fakt, że wejście w życie rumuńsko-niemieckiej umowy handlowej zawartej w listopadzie 1931 r. będzie miało
szkodliwe skutki dla polskiego przemysłu i rolnictwa i że należałoby pod-

N. Iorga, Memorii, vol. 6..., s. 376; M. Lepecki, Pamiętnik…, s. 91.
Mareşalul Pilsudski uşor bolnav, „Adevărul”, 19 IV 1932, s. 3; Marszałek Piłsudski
w Kiszyniowie, „Gazeta Polska”, 20 IV 1932, s. 1; Prasa rumuńska o pobycie Marsz.
Piłsudskiego w Kiszyniowie, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 23 IV 1932, s. 14; raport prasowy Szembeka do MSZ z 25 IV 1932, nr 736/32, Archiwum Akt Nowych
w Warszawie (dalej: AAN), Sztab Główny 616, t. 324, k. 164; zapis rozmowy Litwinowa z Dirksenem z 4 V 1932, DVP, t. XV, s. 298; T. Gaydamowicz, Mołdawia – kraj lat
dziecinnych [w:] Wspomnienia rodzinne, cz. II, Bielce 2007, s. 13; M. Lepecki, Pamiętnik…, s. 123-124.
24 Mareşalul Pilsudski uşor bolnav, „Adevărul”, 19 IV 1932, s. 3; Z powodu lekkiej
grypy przedłuża Marsz. Piłsudski swój pobyt w Rumunii o 3 do 4 dni, „Ilustrowany
Kurier Codzienny”, 21 IV 1932, s. 15.
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jąć działania dla zabezpieczenia interesów RP. Prawdopodobnie podnosił
też kwestię zacieśnienia współpracy w ramach bloku państw agrarnych,
obejmujących kraje od Bałtyku do Morza Śródziemnego25.
Mimo kłopotów zdrowotnych Marszałek zdecydował się również
na wyjazd do Fălticeni, gdzie miał objąć ofiarowane mu przez Karola II
szefostwo 16 pułku piechoty. O godzinie 23:00 nastąpił odjazd z dworca
Mogoșoaia w towarzystwie posła Szembeka, płk. Woyczyńskiego, ppłk.
Michałowskiego, pomocnika wojskowego attaché kpt. Dereckiego i specjalnego delegata królewskiego dr. Skupiewskiego. Żegnali Piłsudskiego
premier Iorga, marszałek Dworu gen. Ilasievici, wyżsi przedstawiciele
władz cywilnych i wojskowych, członkowie poselstwa RP oraz przedstawiciele bukareszteńskiej Polonii26.
Honorowe szefostwo 16 regimentu piechoty „Baia” otrzymał Marszałek w trakcie swojej trzeciej wizyty w Rumunii jesienią 1931 r. Wkrótce
potem przybyła do Warszawy delegacja oficerów tego pułku z dowódcą
płk. Oscarem Keinzelem na czele. Będąc w Belwederze, poprosiła ona
Marszałka o zaszczycenie odwiedzinami garnizonu pułku. Piłsudski obiecał, iż w odpowiednim czasie przybędzie do pułku, celem poznania go
i przeprowadzenia przeglądu. Wizyta doszła do skutku 21 kwietnia. Pociąg z Piłsudskim o godzinie 9:30 przyjechał do Fălticeni – niewielkiego,
15-tysięcznego miasteczka w Mołdawii, położonego niedaleko granicy
z Polską. Oficjalne uroczystości powitalne rozpoczęły się o godzinie 11:00.
Na dworcu pojawili się gen. Mihai Todicescu, dowódca IV korpusu armii,
gen. Gheorghe Florescu, dowodzący 7 dywizją piechoty, gen. Ionescu, kierujący jednej z brygad IV korpusu, płk Keinzel, prof. Virgil Tempeanu,
prefekt miejscowego okręgu, Jean Tatos, burmistrz miasta i inni przedstawiciele władz wojskowych i administracyjnych. Gen. Todicescu, prefekt Tempeanu oraz burmistrz Tatos wygłosili w imieniu reprezentowanych przez siebie zbiorowości przemówienia powitalne, zapewniając Piłsudskiego o szacunku, sympatii i uznaniu ze strony żołnierzy IV korpusu
i garnizonu Fălticeni, mieszkańców historycznego okręgu Baia oraz oby-

Le séjour du maréchal Pilsudski, „Le Temps”, 16 IV 1932, s. 2; Powrót Marszałka
Piłsudskiego z Kiszyniowa do Bukaresztu, „Gazeta Polska”, 21 IV 1932, s. 1; Ştiri diverse, „Adevărul”, 21 IV 1932; zapis rozmowy Litwinowa z Dirksenem z 4 V 1932,
DVP, t. XV, s. 299; C. Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. X, part. VIII (1932-1934), ediție și indice de S. Neagoe, București 1997, s. 9; zob. też: Nad czym radził Marsz. Piłsudski w Rumunii i nad czym będzie radził w Polsce?, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 24 IV 1932, s. 13.
26 Telegram Szembeka do Konsulatu w Czerniowcach z 20 IV 1932, nr 1, HIA. Rumunia. Ks.szyf. nr 6, p. 2, f. 3; P. Marszałek Piłsudski u króla Karola II, „Polska Zbrojna”, 21 IV 1932, s. 1; Powrót Marszałka Piłsudskiego z Kiszyniowa do Bukaresztu,
„Gazeta Polska”, 21 IV 1932, s. 1; Ştiri diverse, „Adevărul”, 21 IV 1932, s. 6; M. Lepecki, Marszałek Piłsudski w 16 pułku piechoty rumuńskiej w Falticzeni, „Polska Zbrojna”, 24 IV 1932, s. 3; Tenże, Marsz. Piłsudski wśród oficerów i żołnierzy „swego”
pułku rumuńskiego, tamże, 24 IV 1932, s. 13; N. Iorga, Memorii, vol. 6..., s. 380.
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wateli miasta. Burmistrz zgodnie z narodowym zwyczajem rumuńskim,
symbolizującym gościnną przyjaźń, ofiarował Piłsudskiemu chleb i sól27.
Po uroczystościach na dworcu Marszałek wraz ze świtą udali się
samochodami do zabudowań koszarowych 16 pułku. Droga biegła przez
całe miasto, które na cześć polskiego gościa było udekorowane polskimi
flagami i barwami oraz bramami triumfalnymi, przystrojonymi w napisy
będące wyrazem hołdu dla przybysza28.
Kompleks koszar w Fălticeni składał się szeregu budynków, a centralne miejsce zajmował obszerny plac. Na nim właśnie dowódca 16 regimentu płk. Keinzel wygłosił przemówienie na cześć Piłsudskiego, dziękując za objęcie szefostwa i zapewniając o bezgranicznym oddaniu oraz
o gotowości sprostania zaszczytowi posiadania takiego szefa jak Marszałek. Polski gość podziękował dowódcy i rozpoczął przegląd, przechodząc
przed frontem stojących kompanii. Następnie przyjął raport od oficerów
regimentu ubranych w galowe mundury. Z placu apelowego udał się
Marszałek na ulicę przed kasynem, skąd odebrał defiladę, która odbywała
się przy dźwiękach marsza „Pierwsza Brygada”, co sprawiło Piłsudskiemu
nieskrywaną przyjemność29.
Kolejnym punktem programu było uroczyste wręczenie Piłsudskiemu marszałkowskich mundurów rumuńskich, ofiarowanych przez
ministra wojny. Symbolicznie dokonał tego aktu płk Keinzel, uniformy
bowiem były rozłożone na szerokiej sofie. Marszałek z uwagą się im przyjrzał. Pierwszy z nich był mundurem zwykłym, drugi galowym, a trzeci
– białym, przeznaczonym do noszenia latem. Następnie odbył się bankiet
w salach kasyna. Przemówienie ponownie wygłosił gen. Todicescu, wyrażając dumę, iż w osobie Piłsudskiego 16 regiment będzie posiadać swoje-

27

M. Lepecki, Marszałek Piłsudski w 16 pułku piechoty rumuńskiej w Falticzeni,
„Polska Zbrojna”, 24 IV 1932, s. 3; Tenże, Marsz. Piłsudski wśród oficerów i żołnierzy „swego” pułku rumuńskiego, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 24 IV 1932, s. 13;
Vizita mareşalului Pilsudski la Fălticeni, „Adevărul”, 23 IV 1932, s. 3; I. Nuțu, Mareşalul Józef Piłsudski. Patronul spiritual al Regimentului 16 Dorobanţi din Fălticeni,
„Cuvânt și Faptă. Revistă editiată trimestrial de Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni” , aprilie-decembrie 2011, s. 10; A. Smoliński, Król Rumunii Karol II
jako szef 57 Pułku Piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały
z sympozjum | Polonia și România – legături istorice și culturale – trecut și prezent.
Materialele simpozionului, oprac. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2011, s. 130-133.
28 M. Lepecki, Marszałek Piłsudski w 16 pułku piechoty rumuńskiej w Falticzeni,
„Polska Zbrojna”, 24 IV 1932, s. 3; Tenże, Marsz. Piłsudski wśród oficerów i żołnierzy „swego” pułku rumuńskiego, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 24 IV 1932, s. 13.
29 M. Lepecki, Marszałek Piłsudski w 16 pułku piechoty rumuńskiej w Falticzeni,
„Polska Zbrojna”, 24 IV 1932, s. 3; Tenże, Marsz. Piłsudski wśród oficerów i żołnierzy „swego” pułku rumuńskiego, tamże, 24 IV 1932, s. 13; N. Mareș, dz. cyt., s. 248.
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go honorowego szefa i nosić nazwę „16 pułk Baja, Marszałka Józefa Piłsudskiego”. W trakcie przyjęcia dowódca pułku przekazał „nowemu szefowi” haftowany złotem mundur regimentu30.
Po zakończeniu przyjęcia polski gość rozkazał wezwać przed swoje oblicze najmłodszych oficerów pułku. Przybyło jedenastu podporuczników, wypromowanych w latach 1930-1931. Za pośrednictwem por. Ferdinanda Warszawskiego (rum. Varșavski/Varșavschi), będącego z pochodzenia Polakiem i znającego nieco język polski, podjął z nimi Piłsudski
rozmowę dotyczącą szkolnictwa wojskowego. Wyraził wówczas zadowolenie, iż „miło jest widzieć młodych oficerów, wesołych i uśmiechniętych.
Nie ma nic gorszego, jak smutek”. Ta wymiana zdań była ostatnim akordem uroczystości nadania Marszałkowi godności szefa 16 regimentu31.
Około godziny 15:00 Piłsudski odjechał z koszar i powrócił na stację kolejową. Tu pożegnał się z oficerami pułku, którzy w komplecie stawili się przed wagonem Marszałka. Najpierw specjalny pociąg zawiózł Piłsudskiego do miejscowości Dolhasca; tam jego salonkę dołączono do ekspresu jadącego do Czerniowiec i dalej ku granicy i miejscowości Grigore
Ghica-Vodă32.
22 kwietnia o godzinie 8:26 pociągiem bukareszteńskim przez
Kołomyję, Stanisławów i Lwów Marszałek przybył na Dworzec Główny do
Warszawy. Na jego powitanie stawili się członkowie Rady Ministrów
z premierem Prystorem, ministrem spraw wewnętrznych Bronisławem
Pierackim i wiceministrem spraw zagranicznych Beckiem na czele, przedstawiciele wojska, w tym II wiceminister i szef Administracji Armii gen.
Sławoj Składkowski, szef Sztabu Głównego gen. Gąsiorowski, szef Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradmirał Jerzy Świrski, dowódca
II dywizji kawalerii gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, szef gabinetu
ministra spraw wojskowych mjr Sokołowski, szef Biura Inspekcji GISZ
płk Wartha, szef samodzielnego referatu personalnego GISZ ppłk Franciszek Sobolta, attaché Rumunii płk Constantin Constantin oraz wyżsi
urzędnicy administracji państwowej. Na stacji była także obecna siostra

Marszałek Piłsudski wyjechał do Falticeni, „Gazeta Polska”, 22 IV 1932, s. 1;
P. Marszałek Piłsudski objął szefostwo 16 p. p. w Falticeni, „Polska Zbrojna”,
22 IV 1932, s. 1; M. Lepecki, Marsz. Piłsudski wśród oficerów i żołnierzy „swego”
pułku rumuńskiego, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 24 IV 1932, s. 13; Tenże, Marszałek Piłsudski w 16 pułku piechoty rumuńskiej w Falticzeni, „Polska Zbrojna”,
24 IV 1932, s. 3; Vizita mareşalului Pilsudski la Fălticeni, „Adevărul”, 23 IV 1932,
s. 3.
31 M. Lepecki, Marsz. Piłsudski wśród oficerów i żołnierzy „swego” pułku rumuńskiego, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 24 IV 1932, s. 13; Tenże, Marszałek Piłsudski w 16 pułku piechoty rumuńskiej w Falticzeni, „Polska Zbrojna”, 24 IV 1932,
s. 3; N. Mareș, dz. cyt., s. 248; W. Jędrzejewicz, J. Cisek, dz. cyt., s. 241.
32 Vizita mareşalului Pilsudski la Fălticeni, Adevărul, 23 IV 1932, s. 3; M. Lepecki,
Marszałek Piłsudski w 16 pułku piechoty rumuńskiej w Falticzeni, „Polska Zbrojna”,
24 IV 1932, s. 3; Tenże, Marsz. Piłsudski wśród oficerów i żołnierzy „swego” pułku
rumuńskiego, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 24 IV 1932, s. 13.
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Marszałka – Zofia Kadenacy. Piłsudski po opuszczeniu salonki przywitał
się z szefem rządu i generalicją, a następnie, zasalutowawszy obecnym,
przeszedł do sali recepcyjnej dworca. Tam przez chwilę prowadził wymianę zdań z premierem Prystorem, a potem po krótkiej rozmowie z wiceministrem Beckiem odjechał do Belwederu33.
Po przyjeździe Piłsudskiego do Warszawy ukazał się uzgodniony
ze stroną rumuńską urzędowy komunikat, w którym stwierdzono m.in.,
że w trakcie spotkań w Bukareszcie „rozważano całokształt spraw politycznych obu państw i osiągnięto całkowite porozumienie we wszystkich
dziedzinach, dając nowy dowód, że polityka Polski i Rumunii, oparta na
ścisłym sojuszu, łączącym te państwa, rozwija się w stałej harmonijnej
współpracy”34. Wydawało się, że treść komunikatu będzie stanowiła pomyślny prognostyk dla wznowienia negocjacji rumuńsko-sowieckich
o pakt o nieagresji. Tym bardziej, że Karol II, premier Iorga i minister
Ghika, przekonani argumentami Piłsudskiego, zdawali się dostrzegać taką konieczność, nawet idąc na przekór innym ministrom w rządzie oraz
rumuńskiej opinii publicznej. Marszałek starał się wzmocnić to nastawienie poprzez swoją podróż do Kiszyniowa oraz odwiedziny w Fălticeni,
czym wyraźnie zademonstrował gotowość Polski do obrony integralności
Królestwa oraz wagę, jaką przykładała ona do sojuszu z Rumunią. Jednakże opory rumuńskiego MSZ przed wprowadzeniem do paktu choćby
najdrobniejszej sugestii o kwestii besarabskiej oraz negatywne nastawienie doń Nicolae Titulescu – wpływowego polityka i dyplomaty, sprawiło,
iż mimo intensywnych zabiegów dyplomacji RP nie udało się doprowadzić do zawarcia tego układu.

Powrót p. Marszałka Piłsudskiego do Warszawy, „Polska Zbrojna”, 22 IV 1932,
s. 1; Marszałek Piłsudski powrócił do Warszawy, „Gazeta Polska”, 23 IV 1932, s. 1;
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34 Komunikat Urzędowy, „Gazeta Polska”, 22 IV 1932, s. 1; raport prasowy Szembeka
do MSZ z 25 IV 1932, nr 736/32, AAN, Sztab Główny 616, t. 324, k. 164.
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Mareșalul Józef Piłsudski
în România, în anul 1932
Rezumat

Ultima vizită a lui Piłsudski în România a fost prilejuită de călătoria în Egipt, unde a mers la odihnă. Plecarea din Varșovia a avut loc pe
1 martie 1932, cu trenul, până la Constanța. La Buzău, Mareșalul a fost
întâmpinat de premierul român Nicolae Iorga și de Jan Szembek, trimisul R.P. la București. Discuția a avut un caracter prietenesc, fiind mai
ales despre vreme. Piłsudski a povestit și despre fiicele sale: Wanda – de
paisprezece ani și Jadwiga – de doisprezece.
Odată ajuns în portul Constanța, Mareșalul a plecat cu vasul „România” pe Marea Neagră, prin Bosfor și Marea Mediterană spre Egipt.
După o ședere de o lună, pe 13 aprilie, a revenit la Constanța. O zi mai
târziu se afla la București unde, prin discuții cu politicienii români, s-a
implicat în scoaterea din impas a tratativelor româno-sovietice pentru încheierea unui pact de neagresiune. Mareșalul s-a pronunțat critic la adresa Franței care, după schimbarea guvernului, nu mai susținea această
inițiativă, deși tocmai ea o lansase, făcând chiar presiuni în această direcție asupra Poloniei. Piłsudski, dorind să facă front comun față de Uniunea Sovietică cu toți vecinii săi din vest (cu excepția Lituaniei), i-a informat pe români de semnarea tratatelor de către Finlanda și Letonia și
a declarat că, ulterior semnării tratatului sovieto-estonian, dacă România
va continua să se opună încheierii pactului cu URSS, Polonia va semna cu
Moscova pactul pe care îl parafase în ianuarie 1932. Pentru a atenua din
rezonanța declarațiilor sale și a le atenua românilor sentimentul de izolare, a adăugat că Polonia vede, eventual, posibilitatea ca cele două acorduri, polono-sovietic și româno-sovietic, să fie ratificate simultan.
Piłsudski a mai fost la Chișinău, unde a rămas timp de trei zile,
după care s-a întors la București. Aici s-a întâlnit cu regele Carol al II-lea
și ministrul de finanțe Constantin Argetoianu. După plecarea din capitala
României, pe 20 aprilie, s-a mai oprit și la Fălticeni, unde a primit comanda de onoare a Regimentului 16 Infanterie al Armatei Române. În dimineața zilei de 22 aprilie s-a întors la Varșovia.

prof. dr hab. Aleksander Smoliński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szefostwo Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
nad 16 Regimentem Piechoty armii Królestwa Rumunii

Stara, europejska tradycja szefostw wojskowych, czyli tytularnych
dowódców regimentów lub też niekiedy nawet mniejszych formacji piechoty bądź jazdy1 sięga pierwszej połowy XVII w. Istniały one również
w armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przy czym ich swoista odmiana w postaci rotmistrzostw w jeździe autoramentu narodowego poczęła
kształtować się już w XVI w. W tym przypadku jej pierwowzorem – jak
się wydaje – mogła być instytucja tzw. patronatu, w ramach którego magnaci, w tym także hetmani koronni i litewscy, sprawowali szeroko rozumianą opiekę nad podległymi sobie ludźmi, również nad szlachcicami
pełniącymi pod ich dowództwem służbę wojskową – zarówno w armii
państwowej, jak i w wojskach prywatnych2. Dawniej takimi tytularnymi

1

Szefów nie było natomiast w artylerii. Pierwotnie bowiem w wielu państwach artyleria stanowiła korpus królewski, zawsze podległy bezpośrednio monarsze i finansowany w całości ze skarbu państwowego. Nieco inaczej pod tym względem było jednak
w Rzeczypospolitej, gdzie od XVI w. istniała funkcja „starszego nad armatą”, nazwanego następnie „generałem artylerii”, który w XVIII w. po części wypełniał również
zadania, jakie w pozostałych broniach pełnili szefowie – szerzej zob. choćby: K. Górski, Historya Artyleryi Polskiej, Warszawa 1902, s. 45 i passim.
2 Szerzej zob. choćby: U. Augustyniak, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu, Warszawa 2001; Tenże, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640), Warszawa
2004; H. Wisner, Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV,
Warszawa 2002, s. 234-245 – rozdział: Siły zbrojne magnata; Tenże, Rzeczpospolita
Wazów, t. II: Wojsko Wielkiego księstwa Litewskiego, dyplomacja, varia, Warszawa
2004, s. 190-193 – rozdział: Poczty magnackie i szlacheckie; Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, praca zbior. pod red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicza, Warszawa 2006; J. Kiaupienė, Rola klienteli w procesie jednoczenia narodu politycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI w. [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI-XVIII wiek, praca zbior. pod
red. T. Ciesielskiego. A. Filipczak-Kocur, Warszawa-Opole 2008, s. 167-178, a także:
W. Czapliński, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976
oraz: P. Sz. Skworoda, Wojny w XVII-wiecznej Europie. Zarys problematyki, Zabrze-Tarnowskie Góry 2014.
W Rzeczypospolitej Obojga Narodów pewne elementy tego zjawiska funkcjonowały również w XVIII w. – zob. chociażby: T. Ciesielski, Milicje magnackie i ich
potencjał militarny w połowie XVIII wieku. Zarys problematyki [w:] Wobec króla
i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, praca zbior. pod red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicza, Kraków 2012, s. 773-792.
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dowódcami, czyli szefami3 często zostawali ludzie niemający żadnego fachowego przygotowania ani też wojskowego doświadczenia, przy czym
nierzadko pełnienie tej funkcji stawało się niemal dziedziczne w obrębie
możnowładczego lub arystokratycznego rodu, który obok wojskowych
mógł też pełnić na rzecz władcy i państwa inne bardzo ważne zadania, jak
choćby w służbie dyplomatycznej czy w administracji4. W taki sposób

W Polsce – w wojsku – zapewne pod wpływem saskim termin szef (chef) ostatecznie
upowszechnił się w XVIII w. Za jego pomocą w autoramencie cudzoziemskim odróżniano dowódcę nominalnego od rzeczywistego. Bowiem jak pisał ksiądz Jędrzej Kitowicz (Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985, s. 83): „Lubo
w regimentach cudzoziemskiego autoramentu do wszystkich rang oficjerskich mieli
przystęp i nieszlachta, wyjąwszy generałów aktualnych, czyli terminem żołnierskim
szefami zwanych, która godność nie dawana była, tylko rodowitej szlachcie polskiej,
a do tego najwięcej panom mającym zasługi u dworu lub mocne instancje drugich panów”. Zob. także: J. Kitowicz, Pamiętniki, czyli Historia polska, Warszawa 2005,
s. 72, 310, 337; K. Górski, Historya piechoty polskiej, Kraków 1893, s. 40 i passim;
T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. Dokończenie epoki przedrozbiorowej, tom III, Kraków 1912, s. 34-36, 106-107; S. Herbst, Wojskowość polska i wojny
w okresie 1576-1648 [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. I: Do
roku 1648, praca zbior. pod red. J. Sikorskiego, Warszawa 1965, s. 378; J. Wimmer,
Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978, s. 270-273.
Aleksander Brückner w swojej encyklopedii [A. Brückner, K. Estreicher
– materiał ilustracyjny, Encyklopedia staropolska, t. II: N-Ż, Warszawa 1990 (I wydanie – Warszawa 1939), s. 582] pod hasłem szef napisał natomiast: „(...) właściciel
albo fundator pułku, tytularny, gdy pułkownik dowodził istotnie; szefostwo kupowano”. Więcej, choć jednocześnie niezupełnie poprawnych informacji na ten temat znalazło się w innej przedwojennej encyklopedii (Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. XVI: Serbowie-Szkocja, Kraków brw., s. 308), gdzie podano: „Szef
(z francuskiego), głowa, przełożony, naczelnik główny... W wojsku dawniej nazwa
twórcy pułku – pułkownika, który na mocy patentu wydanego przez monarchę, zawierał umowy z oficerami, werbował szeregowych itd. w zamian za co korzystał z pewnych opłat potrącanych z żołdu podwładnych i dodatkowych poborów. Po upadku
wojsk stałych nadawano jedynie honorowe szefostwa za zasługi (tzw. właściciele
pułków)”.
Natomiast w najnowszych wydawnictwach tego typu z reguły zupełnie pomija się historyczne znaczenie tego terminu, nadając mu jednocześnie wyłącznie współczesny zakres pojęciowy, przy czym wcześniejszego szefa mylnie utożsamia się
z wprowadzonym w tzw. „Ludowym” Wojsku Polskim terminem „patron” – szerzej
o tych kwestiach zob. choćby: A. Smoliński, Szef czy patron – tradycja i współczesność w Wojsku Polskim [w:] Od armii komputowej do narodowej II. Dzieje militarne
Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, praca zbior. pod red. M. Krotofila, A. Smolińskiego, Toruń
2005.
4 Szerzej zob.: J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca wieku
XIX, Warszawa 1972, s. 314-315; E. Wagner, Ars bella gerendi. Aus dem soldatenleben im dreissigjährigen Krieg, Praha 1980, s. 13-21; J. Maroń, Militarne aspekty
wojny trzydziestoletniej na Śląsku, Wrocław 2000, s. 147 i passim; Tenże, Wojna
trzydziestoletnia na Śląsku. Aspekty militarne, Wrocław-Racibórz 2008, s. 141
i passim; M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Wrocław-Warszawa-Kraków 2007,
s. 46 i passim.
3
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w okresie od XVII do XVIII, a nawet jeszcze po części w XIX i XX w., instytucja szefostw funkcjonowała w większości armii starego kontynentu 5.
Warto też dodać, że w armiach państw o ustroju monarchicznym
szefostwa – choć w szczątkowej formie – przetrwały po dzień dzisiejszy6.
Są tam one wyrazem ciągłości tradycji zarówno całych armii, jak i poszczególnych regimentów, których nieprzerwana historia może niekiedy
sięgać nawet pierwszej połowy XVII w. Jeszcze starsze, bo XVI-wieczne
mogą też być korzenie, do których niektóre z tych formacji się odwołują.
Przedwojenne Wojsko Polskie znało dwa rodzaje szefostw, a mianowicie rzeczywiste i honorowe. Szefostwa rzeczywiste sprawowały osoby
aktualnie żyjące, które jednocześnie oficjalnie wyraziły na to zgodę. Doskonałym przykładem może być tutaj choćby 1 Pułk Szwoleżerów, którego
szefem od marca 1919 r. był ówczesny Wódz Naczelny, a późniejszy
Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski7. Stąd też pełna – urzędowa
– nazwa pułku brzmiała: 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego8. Poza
tym wszyscy służący w nim żołnierze na naramiennikach kurtek i płaszczy zamiast numerów porządkowych nosili monogram „JP”9.
W tym drugim i częściej występującym wówczas przypadku szefem takim stawała się osoba historyczna, z którą pułk czuł się w jakiś spo-

5

O znaczeniu i funkcjonowaniu szefostw wojskowych oraz o ich tradycji, poza częścią
wcześniej cytowanej literatury, szerzej zob. także: A. Smoliński, Europejskie i polskie
tradycje szefostw wojskowych XVI-XX wieku, cz. I, „Pro Memoria”. Pismo miłośników przeszłości, (Warszawa) 2004, Nr 2 (11); Tenże, Europejskie i polskie tradycje
szefostw wojskowych XVI-XX wieku, cz. II, 2004, Nr 3 (12); Tenże, Szef czy patron
– tradycja i współczesność w Wojsku Polskim...; T. Ciesielski, Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009.
6 Obecnie nadal tak jest chociażby w przypadku armii brytyjskiej, gdzie szefem całego
szeregu regimentów, głównie gwardii, jest monarcha – obecnie królowa Elżbieta II.
Stąd też w ich nazwie znajduje się tytulatura „King’s (Queen’s) Own”. Podobnie jest
też nadal w armii szwedzkiej – zob. choćby: C. Carl, Svenska Arméns Regementen.
Regementstraditioner, Stockholm 1970, s. 21 i passim.
7 Tak brzmiała oficjalna, ustalona przez polski sejm, tytulatura Józefa Piłsudskiego.
8 Zob. choćby: J. Szostak, Moja służba Niepodległej. Wspomnienia 1897-1939, Warszawa 1987, s. 52-53. Ponadto zob. także: A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r., Toruń 1999, s. 44; Tenże, Odtwarzanie formacji jazdy i artylerii konnej pochodzenia legionowego przez Dowództwo
Wojsk Polskich w Lublinie. Październik 1918 r.-początek 1919 r., „Studia i Materiały
do Historii Wojskowości”, Białystok 2003, t. XL, s. 166. Zob. także: Pierwszy Pułk
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 1914-1945, praca zbior., Londyn 1987 (drugie wydanie – Warszawa 2008); L. Rościszewski, 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego
1918-1939, Warszawa 1993.
9 Zob. choćby: A. Smoliński, Szef czy patron – tradycja i współczesność w Wojsku
Polskim...; Tenże, Szefostwa i szefowie pułków kawalerii Wojska Polskiego z lat
1919-1939, „Grajewskie Zeszyty Historyczne Zapis”. Materiały i Studia do Dziejów
9 Pułku Strzelców Konnych, Grajewo październik-grudzień 2006, zeszyt 4 (20); Tenże, Szefostwa w Wojsku Polskim w latach 1919-1939 oraz ich związek z polską i europejską tradycją wojskową, „Pro Memoria”. Pismo miłośników przeszłości, 2008,
Nr 1 (18).
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sób związany i której pamięć była przez niego kultywowana, lecz z oczywistych względów nie mogła ona wyrazić zgody na objęcie szefostwa.
Z tego też powodu oddział stawał się jedynie jej imienia. Przykładem może być tutaj choćby 2 Pułk Ułanów Grochowskich imienia Generała Józefa
Dwernickiego, który podobnie jak większość innych oddziałów posiadających szefów honorowych bądź rzeczywistych na naramiennikach nosił
monogram swego szefa w postaci splecionych liter „JD”10.
Procedura przyznawania szefostw w wojsku II Rzeczypospolitej
była następująca. Decyzję o wyborze szefa podejmowali oficerowie służący w pułku. Musiała mieć ona racjonalne przesłanki, gdyż oddział starając
się o oficjalne jego zatwierdzenie, zobowiązany był udowodnić, iż posiada
jakieś historyczne związki z proponowaną osobą. Jednocześnie w oparciu
o wartości etyczne i patriotyczne, jakie sobą reprezentowała, należało budować pułkowy esprit de corps. Tak umotywowany wniosek przesyłano
do odpowiedniej komórki podległej ministrowi spraw wojskowych, która
w jego imieniu wydawała opinię na ten temat11. W razie pozytywnego roz-

Warszawa, Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Gabinet Ministra Spraw
Wojskowych, 300.1.480. Pismo dowództwa 2 Pułku Ułanów l. dz. 2223/26 z 25 X
1926 r.; Tamże, Pismo dowództwa 1 Dywizji Kawalerii l. dz. 1828/II.26 z 28 X 1926 r.;
Tamże, Pismo dowództwa Okręgu Korpusu Nr III l. dz. 22021/Wyszk. z 4 XI 1926 r.;
Tamże, Pismo Ministra Spraw Wojskowych l. dz. 28487/G.M. I z 22 XI 1926 r.;
Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 30 z 29 VII 1924 r. pozycja 448; Tamże, Nr 11 z 17 VII 1936 r. pozycja 126; A. Cz. Dobroński, K. Skłodowski,
2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego 1917-1939. Dzieje i tradycja,
Suwałki 2008, s. 75, 249-250. Zob. także: W. S. Herkner, Zarys historii wojennej
2-go Pułku Ułanów Grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego, Warszawa 1929;
A. Dobroński, Ułani Grochowscy, Warszawa-Białystok 1992; Tenże, 2 Pułk Ułanów
Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego, Pruszków 1993.
Szerzej na temat szefów rzeczywistych i honorowych formacji Wojska Polskiego z lat 1919-1939 zob. chociażby: A. Smoliński, Szefostwa w Wojsku Polskim
w latach 1919-1939 oraz ich związek z polską i europejską tradycją wojskową...;
Tenże, Szefostwa i szefowie pułków kawalerii Wojska Polskiego z lat 1919-1939...;
Tenże, Szefostwa i szefowie dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego II RP,
„Grajewskie Zeszyty Historyczne Zapis”. Materiały i Studia do Dziejów 9 Pułku Strzelców Konnych oraz Grajewa i Okolicy, Grajewo lipiec-grudzień 2007, zeszyt 3-4 (23-24); Tenże, Szefostwa i szefowie dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego
II Rzeczypospolitej oraz ich europejskie i polskie tradycje [w:] Artyleria polska. Historia – teraźniejszość – przyszłość (myśl wojskowa, szkolnictwo artyleryjskie,
technika i uzbrojenie). Materiały pokonferencyjne. II konferencja naukowa Toruń
13-14 maja 2008 r., praca zbior., Toruń 2008; Tenże, Szefostwa dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz ich europejskie i polskie tradycje [w:] Studia artyleryjskie, tom 2, praca zbior. pod. red. M. Giętkowskiego,
A. Smolińskiego, Toruń 2011. Tam też pełny wykaz formacji i instytucji wojskowych
przed 1939 r. posiadających szefów.
11 Szerzej na ten temat zob. również: P. A. Rost, Szefostwa honorowe i szefostwa polskich oddziałów kawalerii 1918-1939 r. [w:] Wojsko Polskie 1914-1922, tom 2, praca
zbior. pod red. B. Polaka, Koszalin 1986, s. 336 i passim. Ponadto zob. również:
A. Smoliński, Szef czy patron – tradycja i współczesność w Wojsku Polskim...
10
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patrzenia prośby następowało ogłoszenie odpowiedniej decyzji w „Dzienniku Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych”, upoważniające dany
oddział do zmiany oficjalnej nazwy poprzez wprowadzenie do niej swego szefa.
Zjawisko przyjmowania szefostw przez poszczególne oddziały
Wojska Polskiego rozpoczęło się już w 1919 r. wskutek oddolnej inicjatywy formacji, głównie kawaleryjskich, i z różnym natężeniem trwało przez
cały okres międzywojenny12. Pomimo to pułki, które nie potrafiły przedstawić należycie umotywowanych wniosków – mimo podjęcia odpowiednich kroków w tej kwestii już we wczesnych latach 20. – odpowiednią
zgodę otrzymały dopiero w końcu lat 30. lub też do końca istnienia
II Rzeczypospolitej nie uzyskały prawa do posługiwania się w nazwie szefostwem13. Dobrą ilustracją pierwszej z przedstawionych tutaj sytuacji
mogą być choćby długie i ciekawe dzieje starań mających na celu przyznanie szefostwa dla późniejszego 9 Pułku Strzelców Konnych imienia
Generała Kazimierza Pułaskiego14.
W większości formacji Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej dbano usilnie o to, aby postać szefa, podobnie jak bojowa tradycja oddziału
oraz jego sztandar, mogła służyć celom wychowawczym15. Dlatego też te
prośby o nadanie szefostw, które władze wojskowe uważały za niedostatecznie umotywowane były odrzucane. Tak stało się choćby w przypadku
69 Pułku Piechoty, który w latach 20. starał się: „o nazwę »imienia Króla
Bolesława Chrobrego« lub »imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego«”.

Szerzej zob. choćby: P. A. Rost, dz. cyt.; A. Smoliński, Szefostwa i szefowie pułków
kawalerii Wojska Polskiego z lat 1919-1939...
13 Przykładem może być tutaj 1 Pułk Strzelców Konnych, który w latach 30. bez powodzenia starał się o szefostwo „Cesarza Napoleona I” – zob.: Z. Gnat-Wieteska, 1 Pułk
Strzelców Konnych – tradycje i udział w wojnie 1939 r., Warszawa 1989, s. 14-15;
Tenże, Pierwszy Pułk Strzelców Konnych 1806-1944, Warszawa 1995, s. 62.
14 Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 2 z 18 II 1933 r. pozycja
23; Tamże, Nr 7 z 14 V 1936 r. pozycja 86; S. Orłowski, Zarys historii wojennej 9-go
Pułku Strzelców Konnych, Warszawa 1934, s. 4-5; J. Bielicki, Proporzec generała Kazimierza Pułaskiego, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, (Londyn) 1968, t. VII,
Nr 51, s. 193-194; W. Jerulank, Zarys historii 9 Pułku Strzelców Konnych im. gen.
Kazimierza Pułaskiego z Grajewa, Grajewo 1989, s. 15-17; Z. Gnat-Wieteska, 9 Pułk
Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego, Pruszków 1999, s. 3-8; Najkrótsza historia 9 PSK im. gen. Kazimierza Pułaskiego, „Grajewskie Zeszyty Historyczne
Zapis”. Materiały i Studia do Dziejów 9 Pułku Strzelców Konnych, 2001, zeszyt 1, s. 2-3; A. Dudziński, Generał Kazimierz Pułaski – szefem honorowym 9 PSK w Grajewie, „Grajewskie Zeszyty Historyczne Zapis”. Materiały i Studia do Dziejów 9 Pułku
Strzelców Konnych, 2001, zeszyt 2, s. 25-26; Tenże, 9 Pułk Strzelców Konnych 1921-1939, Grajewo 2009, s. 284-289. Ponadto zob. także: A. Smoliński, Szef czy patron
– tradycja i współczesność w Wojsku Polskim...
15 Zob. choćby: Zbiór pytań i odpowiedzi opracowany przez grono oficerów 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej pod red. kpt. E. Jasińskiego, Kraków 1931, s. 184; Instrukcja szkolenia kawalerii, cz. I: Organizacja i metody szkolenia, Departament Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa 1937, s. 7, 32-33.
12
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Zdaniem ówczesnego szefa Wojskowego Biura Historycznego generała
brygady Juliana Stachiewicza świadczyło to o tym, „że pułk nie jest jeszcze zdecydowany, wobec tego (...) sprawa ta nie jest jeszcze dojrzałą”.
Konsekwencją tego był fakt, że mimo dalej podejmowanych działań
oddział ten do końca swojego istnienia nie otrzymał żadnego szefostwa
honorowego16.
Opisany powyżej proces spowodował, iż przed 1939 r. cały szereg
oddziałów samodzielnych wszystkich trzech broni głównych, a więc piechoty, artylerii i kawalerii oraz innych, a także instytucji wojskowych
otrzymał legalnie zatwierdzone szefostwa honorowe lub rzeczywiste. Dominowały – co oczywiste – te pierwsze z nich17.
Szefami rzeczywistymi lub honorowymi formacji Wojska Polskiego mogły zostać wyłącznie postacie szczególnie zasłużone w wielowiekowych dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów lub też zasłużone dla historii narodu polskiego. Były to osoby, które mogły być kojarzone jednoznacznie pozytywnie przez każdego, nawet średnio kulturalnego Polaka.
Zadaniem szefostw było bowiem odgrywanie roli ważnego czynnika w patriotycznym wychowaniu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, odbywających obowiązkową służbę wojskową. Jednocześnie miały być one elementem integrującym armię ze społeczeństwem.
Za bardzo pozytywne zjawiska w procesie przyznawania formacjom wojskowym prawa do posiadania szefostw należy uznać dwa czynniki. Po pierwsze to, że nie było żadnego automatyzmu ani też przymusu
w ich nadawaniu, a po drugie, że w sposób zdecydowany dominowały szefostwa honorowe, a nie – mogące niekiedy budzić pewne kontrowersje
– szefostwa rzeczywiste. Zresztą do takich szefów w okresie II Rzeczypospolitej, nie wnikając tutaj głębiej w słuszność lub niesłuszność takich
opinii, można by zaliczyć jedynie generała dywizji dr. Felicjana Sławoja
Składkowskiego18.

CAW, Wojskowe Biuro Historyczne, 341.1.52. Pismo Szefa Wojskowego Biura Historycznego gen. bryg. Juliana Stachiewicza z 30 VI 1928 r.
17 Pełny ich wykaz zob.: R. E. Stolarski, Nazwy obiektów wojskowych w II Rzeczypospolitej, „Mars”. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały, (Londyn-Warszawa) 1993, t. 1 oraz A. Smoliński, Szef czy patron – tradycja i współczesność w Wojsku Polskim...; Tenże, Szefostwa w Wojsku Polskim w latach 1919-1939 oraz ich związek z polską i europejską tradycją wojskową...; Tenże, Szefostwa
i szefowie pułków kawalerii Wojska Polskiego z lat 1919-1939...; Tenże, Szefostwa
dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz ich europejskie i polskie tradycje...
18 Oficer ten był szefem 4 Szpitala Okręgowego, którego pełna nazwa brzmiała: 4 Szpital Okręgowy imienia Generała Dywizji Doktora Felicjana Sławoja Składkowskiego
– zob. choćby: Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 12 z 25 IX
1937 r. pozycja 154. Ponadto zob. także: S. F. Składkowski, Moja służba w brygadzie.
Pamiętnik polowy, t. I i II, Warszawa 1932-1933; Tenże, Benjaminów 1917-1918,
Warszawa 1935; Tenże, Strzępy meldunków, Warszawa 1936; F. S. Składkowski, Nie
ostatnie słowo oskarżonego. Wspomnienia i artykuły, Warszawa 2003; S. Składkow16
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Fakt, iż nie każdy oddział, który prosił o szefostwo, otrzymywał na
nie pozwolenie, może świadczyć o tym, że ich posiadanie traktowano jako
pewną formę nagrody za wysiłek wychowawczy oraz za kultywowanie rodzimych tradycji wojskowych, a nie tylko – jak to jest obecnie w siłach
zbrojnych III Rzeczypospolitej – za jeden z elementów swoistego „wojskowego folkloru”19.
Ponadto wspomnieć również należy, iż w okresie międzywojennym całemu szeregowi szefostw towarzyszyło prawo do noszenia przez
wszystkich służących w tych oddziałach żołnierzy na naramiennikach
kurtek i płaszczy cyfr panujących, monogramów bądź też inicjałów swoich szefów20. Występowały one również na innych elementach symboliki
oddziałowej, jak choćby płomieniach do fanfar, fartuchach do kotłów,
bębnów, sztandarach, odznakach pamiątkowych itd.
Warto też dobitnie podkreślić, że wszystkie te rozwiązania były
zgodne z wielowiekową tradycją wojskową ukształtowaną przez wiele europejskich armii. W ten sposób ówczesne Wojsko Polskie stawało się integralną częścią dorobku cywilizacyjnego starego kontynentu21.

ski, Kwiatuszki administracyjne i inne, Warszawa 2005; A. Adamczyk, Generał dywizji Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962). Zarys biografii politycznej, Toruń
2001; M. Sioma, Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962). Żołnierz i polityk, Lublin
2005.
19 Szerzej zob.: A. Smoliński, Szef czy patron – tradycja i współczesność w Wojsku
Polskim...
20 Prawo do używania symboliki tego typu nie było bowiem równoznaczne z prawem
do posiadania szefostwa. Przykładem takiej sytuacji może być choćby 20 Pułk Ułanów
imienia Króla Jana III Sobieskiego, w którym pomimo oficjalnych zakazów noszono
jednak cyfry szefa – szerzej zob. chociażby: CAW, Departament Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, 300.22.75. Meldunek dowódcy Okręgu Korpusu X ze stycznia 1928 r.; Tamże, Pismo szefa Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych
płk. Józefa Becka l. dz. 1603/G.M.I. z 31 I 1928 r.; A. Smoliński, Szef czy patron
– tradycja i współczesność w Wojsku Polskim..., s. 537-538, 540; J. Majka, A. Cebula, Ułani Króla Jana. Z dziejów 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego,
Warszawa brw., s. 49.
21 Szerzej zob. choćby: A. Smoliński, Szef czy patron – tradycja i współczesność
w Wojsku Polskim...; Tenże, Szefostwa i szefowie pułków kawalerii Wojska Polskiego z lat 1919-1939...; Tenże, Szefostwa i szefowie dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego II RP...; Tenże, Szefostwa w Wojsku Polskim w latach 1919-1939 oraz
ich związek z polską i europejską tradycją wojskową...; Tenże, Szefostwa i szefowie
dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz ich europejskie i polskie tradycje...; Tenże, Hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz jako
szef 26 Pułku Ułanów armii II Rzeczypospolitej [w:] Wojny północne w XVI-XVIII
wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem, praca zbior. pod red. B. Dybasia,
Toruń 2007; Tenże, Osoba hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza jako czynnik wykorzystywany w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim
w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej [w:] Wojsko a społeczeństwo na Kujawach
i Pomorzu (Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXI),
praca zbior. pod red. Z. Biegańskiego i W. Jastrzębskiego, Bydgoszcz 2009, a także:
Tenże, Tadeusz Kościuszko i kościuszkowskie tradycje w Wojsku Polskim 1918-2013,
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Podobnie kwestie te traktowano wówczas także w armii Królestwa
Rumunii, gdzie cały szereg regimentów miał swoich szefów. Byli nimi
również rumuńscy monarchowie, jak choćby bardzo popularna w rumuńskim społeczeństwie królowa Maria, która była szefem rzeczywistym
4 Regimentu Kawalerii Roșiori (Regimentul 4 Roșiori). Zewnętrznymi
oznakami tych szefostw były natomiast cyfry królewskie lub też monogramy noszone na naramiennikach przez szeregowych i oficerów22.
Nadanie szefostwa Marszałka Józefa Piłsudskiego rumuńskiemu
16 Regimentowi Piechoty było konsekwencją sojuszu wojskowego zawartego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Rumunii dnia 3 marca 1921 r.23 Skierowany był on przeciw sowieckiej Rosji, która dla obydwu
tych państw przez cały okres międzywojenny stanowiła poważne zagrożenie polityczne i militarne. Stąd też przez cały ten czas obydwie strony tego
aliansu, pomimo pewnych trudności i wahań – głównie strony rumuńskiej24 – podtrzymywały okresami nawet dość ożywione stosunki polityczne i wojskowe. Poza kontaktami sztabowymi, związanymi z planowaniem wojennym, dotyczyły one również współpracy wywiadowczej odnoszącej się do rozpoznania i oceny potencjału wojskowego ZSRS z lat 1921-

„Czasy Nowożytne”, (Warszawa) 2016, t. 29. Materiały z sesji „Tadeusz Kościuszko.
Historia – Mity – Tradycja”. Szczekociny, 6-7 czerwca 2014 roku, red. M. Trąbski.
22 C. M. Vlădescu, Uniformele armatei române de la începutul secolului al XIX-lea
pînă la victoria din mai 1945, București 1977, s. 144.
23 Była to „Konwencja o przymierzu odpornym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii” oraz podpisana wraz nią „Tajna konwencja wojskowa polsko-rumuńska”. Konwencję o przymierzu opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 81 z 1921 r. pozycja 557. Ponadto pełny tekst obydwu tych dokumentów przytoczono także w publikacji: Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, t. I: 1918-1932, pod redakcją naukową T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiełbikowej, Warszawa 1989, s. 146-148 – dok. Nr 32 oraz s. 148-150 – dok. Nr 33,
a jedynie pierwszego z nich, jednak bez preambuły w: Powstanie II Rzeczypospolitej.
Wybór dokumentów 1866-1925, praca zbior. pod red. H. Janowskiej, T. Jędruszczaka, Warszawa 1984, s. 621-622 – dok. Nr 311. Zob. także: H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931, Szczecin 2008.
24 Działo się tak, gdyż w pierwszej połowie lat 30., poza innymi czynnikami, Rumunia
miała za złe Polsce zawarcie przez nią w 1932 r. układu z Sowietami, a w 1934 r. podpisanie deklaracji z Niemcami. Natomiast w polskich kręgach politycznych złe wrażenie robiły próby swoistego flirtu politycznego Rumunii z Czechosłowacją oraz
z ZSRS w ramach przygotowań do tak zwanego „paktu wschodniego” o wzajemnej pomocy przeciw Niemcom, który – zdaniem strony polskiej – stanowił niebezpieczeństwo dla trwałości sojuszu polsko-rumuńskiego z 1921 r. – szerzej na ten temat, poza
częścią niżej cytowanej literatury, zob. także: M. Wołos, Francja – ZSRR. Stosunki
polityczne w latach 1924-1932, Toruń 2004; J. Durka, Koncepcja zawarcia paktu
wzajemnej pomocy między Rumunią a ZSRS w latach 1935-1936 i jej konsekwencje
w ocenach polskich dyplomatów [w:] Ze wspólnej przeszłości. Studia z dziejów
stosunków polsko-rumuńskich, praca zbior. pod red. A. Smolińskiego, Toruń 2017.
Zob. również: E. D. Nica, România și politica securității colective. Pactul Briand
– Kellogg, Târgoviște 2012.
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-193925. Funkcjonowały też inne formy współpracy wojskowej26 oraz kontakty pomiędzy różnymi formacjami Wojska Polskiego i armii rumuńskiej27, a także stosunki dyplomatyczne28. Nie mniej istotne, choć przede
wszystkim dla strony polskiej, były też związki gospodarcze29.

CAW, Oddział II Sztabu Głównego I.303.4.2912. Annales a la conference Deuxiemes Bureaux des Etats Majors Generaux Roumain et Polonais a Varsovie – 1926;
A. Smoliński, Sytuacja wojskowa, ekonomiczna i społeczna na sowieckiej Ukrainie
w latach 1921-1939 w ocenach Oddziału II polskiego Sztabu Głównego, „Південний
Архів”. Історичні Науки, Міністерство Освіти і Науки України, Херсонський
Державний Університет, Херсон, 2004, Випуск 16; Tenże, Sowiecka Ukraina z lat
1921-1939 w dokumentach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz
próba oceny wartości poznawczej tych akt, „Przegląd Wschodni”, 2006, t. X, zeszyt
1 (37); Tenże, Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona oraz sowiecki przemysł wojenny z lat 1921-1939 w dokumentach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego
[w:] Polski wywiad wojskowy 1918-1945, praca zbior. pod red. P. Kołakowskiego,
A. Pepłońskiego, Toruń 2006; Tenże, Armia Czerwona oraz sowiecki potencjał militarny z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. w dokumentach Oddziału II Sztabu
Głównego Wojska Polskiego. Przyczynek do dziejów i efektywności wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski
w XX wieku, t. 3, praca zbior. pod red. W. Skóry, P. Skubisza, Szczecin 2016.
26 Warto też pamiętać, że Rumunia, głównie w latach 30., była ważnym odbiorcą
sprzętu wojskowego produkowanego przez polski przemysł obronny – szerzej na ten
temat zob.: M. P. Deszczyński, W. Mazur, Na krawędzi ryzyka. Eksport polskiego
sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym, Warszawa 2004; D. Antoniu, Polskie konstrukcje lotnicze w Rumunii 1933-1947, t. IV, cz. 3, wprowadzenie D. Antoniu, W. Mazur, Sandomierz 2014.
27 Wydaje się, iż najwcześniejsze oraz jednocześnie najtrwalsze koleżeńskie kontakty,
jakie przed 1939 r. istniały pomiędzy oddziałami Wojska Polskiego i armii rumuńskiej, nawiązał 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, który więzy braterstwa broni
utrzymywał z ówczesnym 11 Regimentem Huzarów z Roșiori – zob.: T. Łękawski,
Przyjaźń 2 Pułku Szwoleżerów z rumuńskim 11 Pułkiem Roșiori, „Przegląd Kawalerii
i Broni Pancernej”, (Londyn) 1968, t. IX, Nr 52, s. 253-256; L. Mitkiewicz, W Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich 1932-1935, wstęp i opracowanie naukowe W. Rezmer,
Toruń 2014, s. 190; W. Gogan, 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Pelplin 2015,
s. 264.
28 Zob.: P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981, s. 248
i passim; M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939, Białystok 1997,
s. 48-78, 171-214, 347-383. Ponadto szerzej na temat polsko-rumuńskiej współpracy
wojskowej zob. choćby: Materiały do dziejów sojuszu polsko-rumuńskiego w latach
1921-1931, wstęp i opracowanie H. Bułhak, „Studia Historyczne” 1973, Nr 3; Tenże,
Początki sojuszu polsko-rumuńskiego i przebieg rokowań o konwencję wojskową
w latach 1919-1921, „Dzieje Najnowsze” 1973, Nr 3; M. Leczyk, Z dziejów polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego 1926-1932, „Dzieje Najnowsze” 1994, zeszyt 3;
H. Walczak, dz. cyt., a także: J. Białkowski, Aspekty wojskowe polityki zagranicznej
Polski w 1939 roku, Toruń 2008 oraz: N. Mareș, Alianța româno-polonă între destrămare și solidaritate (1938-1939), București 2010.
29 Szerzej zob. choćby: M. Jabłonowski, Cztery lata przed wojną. Z dziejów gospodarki polskiej 1936-1939, Olsztyn 1996, s. 20 i passim.
25
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Wyrazem szczególnej kurtuazji we wzajemnych stosunkach obydwu armii, zgodnie ze starymi europejskimi tradycjami, były wspomniane powyżej szefostwa. Bowiem już we wrześniu 1922 r.:
w czasie pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rumunii, król
Ferdynand30 postanowił uczcić imieniem Pierwszego Marszałka
Polski, któryś ze swych pułków [i – przyp. A. S.] wybrał jeden
z najlepszych, z najsławniejszych: 16 Pułk Piechoty z Fălticeni31.

Oddział ten był jedną z formacji piechoty armii rumuńskiej, którą
w 1877 r. organizował książę Karol I, późniejszy król. Chrzest ogniowy
ówczesnego 16 Regimentu Piechoty z Dorobanțu miał miejsce 30 sierpnia
tego roku podczas szturmu na turecką redutę Grivița. Od tego momentu,
aż do lutego 1878 r. – czyli do końca wojny z Turcją – oddział brał udział
w licznych zwycięskich bitwach i walkach, szczególnie wyróżniając się
podczas forsowania przełęczy górskich na Bałkanach oraz w krwawej bitwie pod Plewną32. Tym samym wniósł on znaczący wkład w zdobycie dla
Rumunii niepodległości.
Kolejne laury regiment zdobył podczas krótkiej, choć trudnej
kampanii letniej 1913 r., w trakcie której Rumunia wraz z Serbią walczyła
przeciw Bułgarii.
Jednak najważniejsze karty swojej bojowej historii 16 Regiment
Piechoty zapisał podczas I wojny światowej, w trakcie której Rumunia
walczyła o cały szereg prowincji, jakie dotąd pozostawały poza jej granicami33. Niemal natychmiast po wybuchu wojny z Austro-Węgrami dnia
16 sierpnia 1916 r. przekroczył on granicę w Karpatach i wtargnął do węgierskiego wtenczas Siedmiogrodu, posuwając się znacznie w głąb tego
kraju. Jednak wkrótce przeważające siły państw centralnych zmusiły Rumunów do odwrotu, podczas którego jesienią 1916 r. oddział pod Comaneszti (rum. Comanești) przez długi czas zamykał dostęp do karpackich

30

Mowa tutaj o urodzonym w 1865 r. Ferdynandzie I Hohenzollern-Sigmaringen,
ówczesnym królu Rumunii, który rządził tym krajem do swojej śmierci, czyli do
20 VII 1927 r. – szerzej na temat tej postaci zob.: Słownik biograficzny Europy
Środkowo-Wschodniej XX wieku, praca zbior. pod red. W. Roszkowskiego, J. Kofmana, Warszawa 2004, s. 320-321.
31 Tak podano w: 57 Pułk Piechoty Karola II, króla Rumunii..., „Wiarus”. Organ korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu
Ochrony Pogranicza, (Warszawa) Nr 29 z 17 VII 1937, R. VIII, s. 1.
32 Szerzej zob. chociażby: B. Brodecki, Szypka i Plewna 1877, Warszawa 1986.
33 Obszerniej zob. choćby: J. Dąbrowski, Wielka Wojna 1914-1918, t. II, Warszawa
1937 (drugie wydanie – Oświęcim 2015); A. Dubicki, Kampania letnia na froncie rumuńskim w 1917 roku, Zabrze 2010; Tenże, Rumuńskie służby wywiadowcze
w okresie I wojny światowej [w:] I wojna światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914-1918. Studia i materiały pod red. A. Krzaka, Szczecin
2014; A. Krzak, Wielka Wojna na Bałkanach. Działania militarne i polityczne podczas I wojny światowej 1914-1918, Częstochowa 2016.
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przesmyków górskich. W trakcie dalszego odwrotu armii rumuńskiej w listopadzie bronił on Bukaresztu, a następnie wyróżnił się w walkach na terenie Mołdawii.
W lutym 1917 r. wskutek wielkich strat regiment wycofano z frontu w celu jego uzupełnienia, po czym już w lipcu tego roku walczył on nad
rzeką Oituz. Bronił tam pozycji opuszczonych przez zbolszewizowaną
brygadę Armii Rosyjskiej34. Kolejne miesiące 1917 r. wypełniły walki
16 Regimentu Piechoty z nacierającymi wojskami przeciwnika oraz akcje
skierowane przeciwko zdemoralizowanym oddziałom rosyjskim. W ich
trakcie w pobliżu swego pokojowego garnizonu w Fălticeni – po krwawej
walce – rozbroił IV Korpus Strzelecki Armii Rosyjskiej.
Niemal cały 1918 r. regiment walczył na Bukowinie, przyczyniając
się do jej utrzymania w rękach armii rumuńskiej oraz oczyszczając ją ze
zbolszewizowanych formacji byłej Armii Rosyjskiej i partyzanckich oddziałów ukraińskich.
W końcu tego roku oraz w pierwszej połowie 1919 r. 16 Regiment
Piechoty walczył z węgierskimi komunistami dowodzonymi przez Belę
Kuna. W ich trakcie zajął Budapeszt, gdzie przez sześć tygodni „strzegł
porządku”. Dopiero w końcu września dla 16 Regimentu Piechoty skończyła się wojna i mógł on powrócić do swego macierzystego garnizonu
w Fălticeni. Za swe osiągnięcia bojowe oddział otrzymał szereg odznaczeń
wojennych35.
Jednak w 1922 r. sprawa przyjęcia szefostwa przez Pierwszego
Marszałka Polski nie została do końca sformalizowana, gdyż nie pojawił
się on w Fălticeni, aby w rzeczywisty i formalny sposób je przyjąć. Być
może zadecydował o tym brak czasu podczas krótkiej, bo zaledwie dwudniowej wizyty Naczelnika Państwa w Rumunii oraz ogólnie znana jego
niechęć do wszelkiej „pompy oraz oficjalnych uroczystości”36. Mimo to

34

Termin „Armia Rosyjska” („Русская Армия”), który był wówczas nazwą własną, będzie pisany przez autora wielką literą. Podobnie czynili zresztą, i nadal czynią, historycy rosyjscy – zob. choćby: Военный энциклопедический словарь. Редакционная
коллегия, Москва 2002, s. 1342-1345, a także: Хрестоматия по русской военной
истории, cоставил Л. Г. Безкровный, Москва 1947; А. А. Керсновский, История
Русской Армии, Москва 1999.
35 R. Rubach, 16 Pułk Piechoty Rumuńskiej imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (Regimentul 16 de Infanterie Română care poartă numele Primului Mareşal al Poloniei Jozef Pilsudski), „Wiarus”. Organ korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu Ochrony Pogranicza, (Warszawa) Nr 31 z 31 VII 1937, R. VIII, s. 23.
36 Zob. choćby: W. Baranowski, Rozmowy z Piłsudskim 1916-1931, Warszawa 1990,
s. 89 – Rozmowa w pociągu 16 września 1922 r. w Ploești (Rumunia) po wizycie Naczelnika Państwa w Sinaia; W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t III: 1921-1926, Kraków-Łomianki 2007, s. 135-137. Autorzy ci
napisali bowiem: „W trakcie pobytu w Sinai Naczelnikowi Państwa wręczono Krzyż
Michała Walecznego 4 klasy oraz Wielką Wstęgę Orderu Karola I. Z kolei król Ferdynand udekorowany został Krzyżem [Wielkim – przyp. A. S.] Virtuti Militari”. Nie jest
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– najprawdopodobniej – rumuński regiment już wówczas uważał go jednak za swojego pełnoprawnego szefa i fakt ten znalazł odzwierciedlenie
w używanej przez niego oficjalnej nazwie, która brzmiała: 16 Regiment
Piechoty Rumuńskiej imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (Regimentul 16 de Infanterie Română care poartă numele Primului Mareşal al Poloniei Jozef Pilsudski)37.
Po raz kolejny Marszałek przebywał w Rumunii w dniach od 12 do
28 października 1931 r. Pobyt ten miał charakter wypoczynkowy. Mimo
to odbył on wówczas kilka rozmów o charakterze politycznym. W Sinai
rozmawiał – między innymi – z nowym królem Rumunii Karolem II38
i po raz kolejny przyjął z jego rąk szefostwo 16 Regimentu Piechoty. Ponadto król nadał wówczas Józefowi Piłsudskiemu wysokie odznaczenie.

to do końca precyzyjna informacja, bowiem dekoracja króla tym orderem odbyła się
dopiero 25 czerwca 1923 r. w Warszawie – w Belwederze – podczas wizyty rumuńskiej pary królewskiej w Polsce – zob. chociażby: A. Smoliński, Niedoszłe próby zamachu na rumuńską parę królewską podczas jej wizyty w Polsce w czerwcu 1923 r.
[w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe. Materiały z sympozjum
| Legături istorice și culturale polono-române. Materialele simpozionului, praca
zbior. pod red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewskiej-Calistru, Suceava 2013, s. 101;
Tenże, Niedoszły zamach. Przyczynek do historii oficjalnej wizyty rumuńskiej pary
królewskiej w Polsce w czerwcu 1923 r. oraz do dziejów służb specjalnych II Rzeczypospolitej [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, tom 2,
praca zbior. pod red. W. Skóry, P. Skubisza, Szczecin 2015, s. 98; M. Patelski, Królewskie peregrynacje po Polsce. Prasa o wizytach Ferdynanda I i Karola II w Rzeczpospolitej Polskiej [w:] Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku, praca zbior. pod
red. M. Patelskiego, M. Białokura, Toruń 2010, s. 70-71.
37 Tak podano w artykule: R. Rubach, dz. cyt., s. 23.
38 Karol II Hohenzollern-Sigmaringen urodził się w 1893 r. w Sinaia, zmarł w 1953 r.
w Lizbonie. Po burzliwych przejściach osobistych i skandalach obyczajowych objął
tron rumuński 8 VI 1930 r., usuwając regencję od 1927 r. sprawującą władzę w kraju
w imieniu jego małoletniego syna Michała. Po licznych niepowodzeniach i niezręcznościach w polityce wewnętrznej oraz po klęskach politycznych na arenie międzynarodowej i po faktycznym rozbiorze Rumunii, do którego doszło w czerwcu, sierpniu
i wrześniu 1940 r., dnia 6 IX Karol II abdykował na rzecz swego syna, dotychczasowego Wielkiego Wojewody Księcia Michała – szerzej na temat tej postaci zob.: Karol II
król Rumunii, „Wiarus”. Organ korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego,
Marynarki Wojennej i Korpusu Ochrony Pogranicza, (Warszawa) Nr 31 z 31 VII 1937,
R. VIII, s. 10; Tamże, Wielki Wojewoda Książę Michał, s. 14; Słownik biograficzny
Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku..., s. 561-564. Serdeczność okazywana przez
nowego króla Karola II Józefowi Piłsudskiemu oraz jego ówczesny i późniejszy pozytywny stosunek do kwestii sojuszu wojskowego z Polską, wbrew opiniom części rumuńskich polityków oraz niektórych wojskowych, wynikały z faktu, iż poza innymi
czynnikami królowi imponowała sprawność Wojska Polskiego, które oceniał wyżej niż
armię rumuńską i czeską. Doceniał także polski potencjał militarny wynikający z konsekwentnego dążenia władz politycznych i wojskowych Rzeczypospolitej do budowy
własnego przemysłu zbrojeniowego – zob. choćby: Diariusz i teki Jana Szembeka
(1935-1945), t. III, Londyn 1969, s. 99-100, 110-111.
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Jednak poważne zapalenie płuc, na które w Rumunii zachorował Marszałek, uniemożliwiło odpoczynek i po raz kolejny przeszkodziło w wizytacji
16 Regimentu Piechoty z Fălticeni39.
W wyniku tego w grudniu 1931 r. gościła w Polsce delegacja rumuńskiego 16 Regimentu Piechoty. W trakcie pobytu oficerowie ci kilkukrotnie spotkali się ze swoim szefem. Po raz pierwszy przybyli do Belwederu już we wtorek 8 grudnia. Kolejny raz pojawili się tam wraz z attaché
wojskowym Królestwa Rumunii w Polsce pułkownikiem C. Constantinem
10 grudnia. Razem z nimi zjawili się wtenczas oficerowie 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, którego szefem – o czym już wspominano
– był także Pierwszy Marszałek Polski. Przyjęcie w Belwederze rozpoczęło
się o godzinie 17:00. Następna wizyta miała miejsce dopiero 19 grudnia,
a do spotkania tym razem doszło nie w Belwederze, lecz w siedzibie Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Obecni byli wówczas – między innymi – dowódca 16 Regimentu Piechoty pułkownik Oscar Keintzel, rumuński attaché wojskowy oraz major Anton Popescu, pułkownik Filip
Bria i porucznik Ferdinand Varșavschi. Towarzyszyli im oficerowie 1 Pułku Szwoleżerów, a mianowicie rotmistrzowie Adam Sokołowski, Wacław
Kryński i Kazimierz Busler40. Zapewne podczas jednej z tych wizyt Marszałek otrzymał zaproszenie do odwiedzenia 16 Regimentu Piechoty w jego macierzystym garnizonie w Fălticeni koło Czerniowiec.
Do wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w 16 Regimencie Piechoty doszło w kwietniu 1932 r. podczas powrotu z wypoczynku w Egipcie
do kraju41. W dniach od 14 do 21 kwietnia zatrzymał się on bowiem w Bukareszcie, by odbyć rozmowy polityczne z królem Karolem II oraz z rumuńskimi politykami i wojskowymi. Podczas tego pobytu król oraz władze rumuńskie były wobec Marszałka pełne rewerencji. Bowiem:
Chociaż Marszałek Piłsudski nie przyjeżdżał do Rumunii „oficjalnie”, niemniej jednak powitanie w Bukareszcie zgotował mu
rząd rumuński bardzo okazałe. Na dworcu, udekorowanym polskimi barwami, oczekiwał wielki marszałek dworu królewskiego,
prezes Rady Ministrów prof. Jorga [Nicolae Iorga – przyp. A.S.]
oraz cały szereg innych dygnitarzy.
Marszałek Piłsudski rozpoczął swój pobyt w stolicy Rumunii od
złożenia wizyty królowi Karolowi, który w godzinę później rewi-

39

M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939..., s. 207; W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t IV: 1927-1935,
Kraków-Łomianki 2007, s. 238-240.
40 M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939..., s. 197; W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t IV: 1927-1935...,
s. 251-253.
41 Szerzej o tej podróży zob.: M. Lepecki, Podróż do Egiptu. Wrażenia z podróży odbytej w roku 1932 z Marszałkiem Piłsudskim, Warszawa 1933; Tenże, Z Marszałkiem
Piłsudskim w Egipcie, Warszawa 1938.
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zytował Go w gmachu Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej. (...)
Rozmowa z królem Karolem trwała przeszło godzinę.
Po krótkim pobycie w stolicy Rumunii, Marszałek Piłsudski udał
się (...) do Kiszyniowa (...). Po powrocie do Bukaresztu i po odbyciu pewnych konferencji, postanowił Marszałek jeszcze udać
się do Fălticeni, gdzie stacjonował 16 Pułk Piechoty „imienia
Marszałka Piłsudskiego”. Po przyjęciu defilady udaliśmy się
w dalszą drogę do Polski (...)42.

Fot. 1. Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski wita się z oficerami rumuńskiego
16 Regimentu Piechoty – Fălticeni, 20 kwietnia 1932 r.43 Źródło: „Wiarus”. Organ
korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu
Ochrony Pogranicza, (Warszawa) Nr 31 z 31 VII 1937, R. VIII, s. 23.

Do Fălticeni Marszałek Józef Piłsudski przybył w godzinach rannych 20 kwietnia. Przywitano go z wojskowymi honorami, a delegacja
władz i licznie zgromadzonej ludności cywilnej pięknie udekorowanego
barwami polskimi i rumuńskimi miasta wręczyła mu chleb i sól. Po prezentacji wszystkich oficerów i przeglądzie pułku, który wystąpił tego dnia
w pełnej gali, oraz po defiladzie, podczas której orkiestra pułkowa grała

Tenże, Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1989, s. 123-124.
Pod względem technicznym materiał ilustracyjny do druku przygotował autor
– Aleksander Smoliński.
42
43
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„Pierwszą Brygadę”, wręczono Marszałkowi pułkowe mundury – służbowy w barwie ochronnej, letni białej barwy oraz paradny niebieski44. Po
tych ceremoniach w pułkowym kasynie odbył się bankiet na cześć szefa.
W jego trakcie poprosił on o wezwanie najmłodszych oficerów. Było ich
dziesięciu w stopniach podporuczników. Rozmawiał z nimi na temat dróg
kariery oficerskiej i o szkoleniu żołnierzy. Uroczystości zakończyła wspólna pamiątkowa fotografia oraz owacyjne pożegnanie na dworcu kolejowym przez oficerów 16 Regimentu Piechoty i tłumnie zgromadzoną ludność Fălticeni45.

Fot. 2. Marszałek Piłsudski przyjmuje godność szefa 16 Regimentu Piechoty Rumuńskiej imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – Fălticeni, 20 kwietnia 1932 r. Źródło: „Wiarus”..., s. 25.

Na temat ówczesnego umundurowania armii rumuńskiej zob. chciażby: C. M. Vlădescu, dz. cyt. Trudno obecnie stwierdzić, co stało się z tymi mundurami.
45 R. Rubach, dz. cyt., s. 24-25; M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939..., s. 207; W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego
1867-1935, t IV: 1927-1935..., s. 261-263. Autorzy ci podają, że oficerów rumuńskich,
z którymi rozmawiał Marszałek, było 11.
44
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Fot. 3. Marszałek Polski Józef Piłsudski w otoczeniu oficerów rumuńskiego 16 Regimentu Piechoty, którego był szefem rzeczywistym – Fălticeni, 20 kwietnia 1932 r.
Źródło: W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935,
t. IV: 1927-1935, Kraków-Łomianki 2007, s. 262.

Była to pierwsza i zarazem ostatnia wizyta szefa w jego rumuńskim pułku. W pułkowych koszarach pozostały po nim brązowe popiersie
i złota czara ofiarowana przez Marszałka pułkowi, które przechowywano
od tego czasu w gabinecie dowódcy. Ponadto w kasynie znajdował się jego portret, a nad drzwiami wisiała polska flaga. O polskim szefie przypominały również albumy fotografii wykonanych podczas opisanych powyżej uroczystości oraz monogramy „JP” noszone na naramiennikach przez
oficerów, podoficerów i szeregowców 16 Regimentu Piechoty46. Ich wygląd był praktycznie taki sam, jaki obowiązywał wówczas w pułkach Wojska Polskiego, których szefem był Marszałek Józef Piłsudski47.

46

R. Rubach, dz. cyt., s. 25.
W Wojsku Polskim Józef Piłsudski był szefem rzeczywistym następujących pułków
piechoty, artylerii i kawalerii: 1, 5 i 6 Pułków Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego,
41 Suwalskiego Pułku Piechoty imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 1 Pułku Artylerii
Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego i wspominanego już wcześniej 1 Pułku Szwoleżerów. Poza tym Marszałek był także szefem rzeczywistym lwowskiego Korpusu Kadetów Nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz szefem honorowym 1 Szpitala Okręgowego imienia Marszałka Piłsudskiego – zob.: A. Smoliński, Szef czy patron – trady47
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Fot. 4. Monogram Józefa Piłsudskiego, szefa 16 Regimentu Piechoty Rumuńskiej
imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, noszony przez żołnierzy tego pułku na naramiennikach kurtek i płaszczy. Źródło: „Wiarus”..., s. 20.

cja i współczesność w Wojsku Polskim...; Tenże, Szefostwa i szefowie pułków kawalerii Wojska Polskiego z lat 1919-1939...; Tenże, Szefostwa w Wojsku Polskim w latach 1919-1939 oraz ich związek z polską i europejską tradycją wojskową...; Tenże,
Józef Piłsudski jako szef formacji Wojska Polskiego. Lata 1919-1939, „Imponderabilia”. Biuletyn Piłsudczykowski, (Gdańsk) 2011, Nr 3.
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Jak to już podkreślano, przyznanie szefostwa rumuńskiego 16 Regimentu Piechoty Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu należy uznać za efekt wyjątkowej kurtuazji istniejącej przed wrześniem 1939 r. w polsko-rumuńskich stosunkach politycznych i wojskowych48. Warto też podkreślić, że przebieg związanych z tym uroczystości
oraz zastosowany ceremoniał były osadzone w starej europejskiej tradycji
wojskowej.
Poza tym miał to być ważny czynnik służący umacnianiu polsko-rumuńskiego sojuszu. Jednak pomimo tych wysiłków w szeregach kadry
służby stałej i zawodowej Wojska Polskiego – zarówno wówczas49, jak
i potem – pojawiały się niekiedy, oparte na racjonalnych przesłankach,
opinie dosyć krytycznie oceniające rumuńskiego sojusznika50.

48

W ramach wzajemności i poszanowania starych europejskich tradycji wojskowych
w czerwcu 1937 r. król Rumunii Karol II otrzymał szefostwo 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, który od tego momentu nazywał się 57 Pułkiem Piechoty Karola II Króla
Rumunii – zob. choćby: Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 8
z 28 VI 1937 r. pozycja 99; 57 Pułk Piechoty – nadanie nazwy, „Wiarus”. Organ korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu
Ochrony Pogranicza, (Warszawa) Nr 28 z 10 VII 1937, R. VIII; 57 Pułk Piechoty Karola II, króla Rumunii, tamże, Nr 29 z 17 VII 1937, R. VIII; A. Smoliński, Nadanie szefostwa króla Rumunii Karola II 57 Pułkowi Piechoty, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, (Warszawa) 2011, R. XII (LXIII), Nr 1 (234); Tenże, Król Rumunii Karol II
jako szef 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, „Przegląd Wielkopolski”, Kultura – Historia – Ekorozwój – Turystyka, (Poznań) 2011, R. XXV, Nr 1 (91); Tenże, Król Rumunii
Karol II jako szef 57 Pułku Piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum | Polonia și România – legături istorice și culturale – trecut și
prezent. Materialele simpozionului, praca zbior. pod red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewskiej-Calistru, Suceava 2011.
49 Zob. choćby: opinia ówczesnego dowódcy 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich pułkownika dyplomowanego Leona Mitkiewicza, który pod datą 2 I 1934 r. zapisał: „dobre i przyjazne stosunki łączą nas z naszą sojuszniczką Rumunią, aczkolwiek dla nas
w obecnej sytuacji jest to zbędne – raczej Rumuni powinni się oddać pod opiekę Polski” – zob.: Tenże, W Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 1932-1935, wstęp i opracowanie naukowe W. Rezmer, Toruń 2014, s. 146.
50 Warto tutaj zauważyć, iż w kontekście ewentualnego konfliktu Polski z Niemcami
według ocen polskich analityków wojskowych z końca lat 30. XX w.: „Wartość Rumunii jako sojusznika (...) jest względna, choćby z tego względu, że jej wystąpienie czynne przeciw Niemcom nie będzie nigdy wynikało z bezpośrednio zagrożonych interesów tego państwa, czyli że będzie zawsze bardzo niepewna. Siła gospodarcza Rumunii
nie jest zbyt wielka, zaś jej ewentualna pomoc militarna może się wyrazić w formie
najwyżej pomocy lotniczej i technicznej lub niewielkich korpusów ekspedycyjnych, co
niewiele zaważy na ogólnym stosunku sił. Główna wartość tego państwa w wojnie naszej w Niemcami może, jak mi się zdaje, polegać na traktowaniu Rumunii jako obszaru tranzytowego dla ewentualnych naszych dostaw materialnych od strony Morza
Czarnego” – cyt. za: Studium planu strategicznego Polski przeciw Niemcom Kutrzeby i Mossora, wstęp P. Stawecki, opracowanie i przypisy M. Jabłonowski, P. Stawecki, Warszawa 1987, s. 60.
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Warto też pamiętać, że na szczeblu oficjalnym sojusz ten zakończyła tragiczna w swych konsekwencjach dla państwa polskiego ewakuacja Prezydenta i rządu oraz innych władz Rzeczpospolitej Polskiej51, a także Naczelnego Wodza i Naczelnego Dowództwa oraz części armii52 i rzesz
cywilnych uchodźców na teren Rumunii53, która nastąpiła w wyniku agresji Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 r.

Zob. chociażby: W rumuńskiej pułapce. Internowanie Józefa Becka i Edwarda
Śmigłego-Rydza w dokumentach rumuńskich służb specjalnych, wybór i opracowanie dokumentów M. Kornat, M. Morzycki-Markowski, wstęp M. Kornat, przekład dokumentów z języka rumuńskiego R. Janowska-Lascar, Gdańsk 2011; J. Beck, Ostatni
raport, przedmowa M. Wojciechowski, Warszawa 1987; Tenże, Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926-1939, opracowała A. M. Cienciała, wprowadzenie
M. Kornat, Warszawa-Kraków 2015, a także: L. Nöel, Agresja niemiecka na Polskę,
opracował S. Zabiełło, przekład M. Zamieńska, Warszawa 1966.
52 Zob. choćby: S. Kopański, Wspomnienia wojenne 1939-1946, Londyn 1972;
J. Wiatr, Przekroczenie granicy rumuńskiej przez Naczelnego Wodza w 1939 roku
[w:] Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, wybór i opracowanie M. Cieplewicz, E. Kozłowski, Warszawa 1989; J. Jaklicz, A więc wojna! Kampania wrześniowa
1939 oraz inne pisma i wspomnienia, przedmowa i wybór M. Kornat, Warszawa
2016.
53 Uchodźcy ci, głównie cywile, znaleźli tam schronienie na cały czas trwania II wojny
światowej – szerzej zob. chociażby: Iar pământul vostru a devenit casa noastră. Refugiații polonezi în România în anii 1939-1945, Varșovia 2012; Polscy uchodźcy
w Rumunii 1939-1947. Dokumenty z narodowych archiwów Rumunii, t. I, część
pierwsza | Refugiații polonezi în România 1939-1947. Documente din arhivele naționale ale României, t. I, partea întâi), red. naukowa F. Anghel, C. Anița, J. Bednarek,
E. Cârjan, M. Chilińska, W. Chudzik, D. Dobrincu, T. Dubicki, C. Grigoraș, R. Leśkiewicz, M. Majewski, G. Preotesi, przekład S. Daici, T. Kluz, A. Mica, Warszawa-Bukareszt (Varșovia-București) 2013; Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1947. Dokumenty
z narodowych archiwów Rumunii, t. I, część druga | Refugiații polonezi în România
1939-1947. Documente din arhivele naționale ale României, t. I, partea a doua, red.
naukowa F. Anghel, C. Anița, J. Bednarek, E. Cârjan, M. Chilińska, W. Chudzik,
D. Dobrincu, T. Dubicki, C. Grigoraș, R. Leśkiewicz, M. Majewski, G. Preotesi, przekład S. Daici, T. Kluz, A. Mica, Warszawa-Bukareszt (Varșovia-București) 2013.
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prof. dr. Aleksander Smoliński
Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń

Șefia Primului Mareșal al Poloniei
– Józef Piłsudski –
asupra Regimentului 16 Infanterie
al armatei Regatului României
Rezumat

Vechea tradiție europeană a șefiilor militare, respectiv acordarea
titlului de comandant onorific de regiment și, uneori, chiar și de unități
mai mici de infanterie sau cavalerie, se trage încă din prima jumătate
a sec. XVII. Acestea existau și în armata Republicii celor Două Popoare.
În perioada dintre sec. XVII și XVIII, dar uneori chiar și în sec. XIX și
XX, instituția șefiei era practicată în majoritatea armatelor de pe bătrânul continent.
Armata Polonă antebelică a cunoscut două tipuri de șefii, respectiv cele propriu-zise și cele onorifice. Șefiile propriu-zise erau deținute de
persoane care erau la momentul respectiv în viață și care, în același timp,
își exprimaseră anterior oficial acordul pentru preluarea comandamentului. Un excelent exemplu îl poate reprezenta în acest sens 1 Pułk Szwoleżerów (Regimentul 1 Cavalerie Ușoară), al cărui șef a fost, începând din
martie 1919, Comandantul Suprem de atunci și, mai târziu, Primul Mareșal al Poloniei – Józef Piłsudski. În cel de al doilea, și mai frecvent întâlnit pe atunci, caz, șeful era o personalitate istorică, cu care regimentul
se considera legat în vreun fel și a cărui memorie o cinstea, dar care, din
motive evidente, nu-și putea exprima acordul pentru preluarea acestui
comandament. Din acest motiv, formațiunea nu făcea decât să-i poarte
numele. Un astfel de exemplu ar putea fi 2 Pułk Ułanów Grochowskich
(Regimentul 2 al Lăncierilor „Grochowskich”), ce purta numele „Generalului Józef Dwernicki”.
Acordarea șefiei Regimentului 16 Infanterie Mareșalului Józef
Piłsudski a fost consecința alianței militare dintre Republica Polonă și
Regatul României, încheiate la 3 martie 1921, și expresia unei curtoazii
deosebite în relațiile reciproce ale celor două armate, conform vechilor
tradiții europene. Încă din septembrie 1922:
în timpul vizitei Mareșalului Józef Piłsudski în România, regele
Ferdinand a decis să onoreze cu numele Primului Mareșal al Poloniei unul din regimentele sale și l-a ales pe unul din cele mai
renumite: Regimentul 16 Infanterie din Fălticeni.

dr. Daniel Hrenciuc
Rădăuți

Mareșalul Józef Piłsudski – comandant onorific
al Regimentului 16 Infanterie Baia, Fălticeni.
Unele considerații

În istoria vizitelor externe efectuate de către monarhii României,
călătoriile făcute în Polonia au avut întotdeauna o încărcătură specială,
din punctul de vedere al relațiilor speciale cultivate la nivelul conducerii
celor două state, a intereselor care au fundamentat această apropiere,
a nuanțelor oferite de către frontiera comună, a comunităților poloneze
din România trăitoare în Bucovina, Basarabia, Transilvania, Vechiul Regat și Dobrogea ș.a. Cetățenii români de etnie poloneză s-au dovedit a fi
parteneri de nădejde în construirea unei relații apropiate între cele două
state, unii dintre aceștia binemeritând din partea patriei adoptive datorită performanțelor profesionale. În mod logic, vizitele oficiale bilaterale
româno-polone au fost inițiate imediat după reapariția Poloniei drept
stat independent pe harta Europei Versaillese. Având o situație complicată și conflicte în desfășurare cu aproape toți vecinii, Polonia a devenit la
11 noiembrie 1918 un stat independent după 123 de ani, interval cât s-a
aflat sub administrația Rusiei, Prusiei și Austriei. Susținută de către marile puteri în cadrul Conferinței de Pace de la Paris (1919-1920), Republica a II-a Polonă a construit împreună cu România un parteneriat viabil,
extins până la sfârșitul perioadei interbelice, având drept scop esențial
apărarea comună în fața unui atac venit din partea Uniunii Sovietice și
implicit, păstrarea securității regionale1 . În anii ’20 și ulterior, România
și Polonia și-au asumat sub egida Franței rolul de apărare/securizare
a frontierei estice, misiune îndeplinită în prezent în calitate de state
membre ale NATO și UE. Oficializate la 9/22 februarie 1919, relațiile diplomatice s-au așezat funcțional în vara aceluiași an, când, la 24 iunie
1919, Aleksander Skrzyński, un diplomat de mare anvergură, şi-a prezentat scrisorile de acreditare regelui Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen. Câteva săptămâni mai târziu, la 16 iulie 1919, diplomatul
român Alexandru Florescu2 a fost numit printr-un decret regal şeful Le-

A se vedea Gheorghe Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa și România Mare. Între cele
două războaie mondiale, în Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu (coordonatori), România
Mare în ecuația păcii și a războiului (1919-1947). Aspecte și controverse, Iași, 2010,
p. 13 și urm.
2 Apud Daniel Hrenciuc, Cu ochii la Răsărit: relaţiile româno-polone în perioada interbelică (1919-1939), Iași, 2013, p. 64, nota 296.
1
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gaţiei României de la Varşovia. Florescu şi-a prezentat scrisorile de acreditare lui Józef Piłsudski la 14 august 1919. Aceste aspecte diplomatice
s-au putut realiza după ce Armata Română a contribuit la eliberarea Pocuției (teritoriul sud-estic al Galiției istorice, în prezent parte a Republicii Ucraina) de sub controlul trupelor bolșevice, semnând la Lemberg
(Lwów) o Convenție cu Armata Polonă (3 august 1919)3 prin semnăturile
generalilor Iacob Zadik (din partea română) și Robert Lamezan-Salins
(din partea poloneză). Relațiile româno-polone interbelice dominate de
pragmatismul unor interese de securitate și de vecinătatea comună au
fost influențate în mod determinat de interesele geopolitice și geostrategice în regiune, în mod predilect față de Rusia (Uniunea Sovietică, din
1922)4. Această relație pragmatică și foarte strânsă dezvoltată între România și Polonia, parte a „cordonului sanitar” inițiat și susținut de către
Franța, trebuie înțeleasă în raport cu proiectul lansat de către Mareșalul
Józef Piłsudski, cel care și-a dorit crearea unei largi federații de la Marea
Baltică la Marea Neagră, cunoscut drept „Intermarium”, reluat după
1930 sub bagheta colonelului Józef Beck și redescoperit sub influența diplomației americane în contextul geopolitic actual. Józef Piłsudski şi-a
manifestat intenţia constituirii unei federaţii de state5 capabile să menţină echilibrul şi securitatea în spaţiul situat între Uniunea Sovietică şi
Germania. Federaţia imaginată de către Józef Piłsudski în împrejurările
anului 1919 plasa statele situate între Marea Baltică şi Marea Neagră (Polonia, România, Ungaria, Cehoslovacia) în cadrul unei înţelegeri consensuale fundamentate pe interesele strategice şi de securitate comună6.
Între timp, în paralel cu desfășurarea războiului polono-sovietic, s-au
desfășurat într-o mare discreție și cu sprijinul Franței, negocierile româno-polone în vederea încheierii unei alianțe defensive reciproce, finalizată la 3 martie 19217 sub forma unei Convenții de alianță defensivă reînnoită ulterior, într-o variantă locarniană (1926) și transformată în tratat de garanție (1931), reînnoită pentru ultima dată în 1936. Textele și detaliile unor Convenții militare au dublat și însoțit de fiecare dată tratatul
bilateral defensiv româno-polon. Alianța româno-polonă a rămas valabilă pe întreg parcursul interbelic al legăturilor politico-diplomatice și militare dezvoltate între Republica a II-a Polonă și Regatul României Mari8.
Tratatul defensiv româno-polon a reprezentat un model autentic pentru

Arhivele Naționale Istorice (în continuare: ANIC), București, fond Casa Regală, dosar 8/1919, f. 10.
4 Nicolae Dașcovici, Alianța noastră cu Polonia, în „Societatea de Mâine, revistă săptămânală pentru probleme sociale și politice”, Cluj Napoca, III, 7/1926, p. 112-114.
5 Wacław Jędrzejewicz, Piłsudski: A Life for Poland, with an introduction by Zbigniew Brzeziński, with a preface by Wanda Piłsudska, New York, 1982, p. 92.
6 Centrul de Păstrare al Arhivelor Militare „Radu Rosetti” (în continuare:
C.S.P.A.M.I.), Pitești, fond MSTM Secția II Informaţii, dosar 615, f. 97-99.
7 „Adevărul”, 34, nr. 11325, 4 martie 1921, p.1.
8 ANIC, fond Casa Regală. Diverse, dosar 4/1937, f. 5-9.
3
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stabilitatea și securitatea Europei Centrale în condițiile existenței și dezvoltării unui mediu de securitate vulnerabil determinat esențial de pericolul sovietic și al revizionismului manifestat de către Germania, Ungaria
și Bulgaria (față de România în cazul Transilvaniei și al Cadrilaterului
– partea de Sud a Dobrogei)9. Dincolo de momentele specifice reînnoirii
tratatului de bază, menționăm o serie de întâlniri, de vizite, negocieri și
proiecte comune româno-polone la nivel de experți și lideri militari, în
direcția modernizării armamentului și a tehnicii militare, respectiv,
a dezvoltării unor proiecte și strategii de apărare bilaterală. Începând cu
anii ’30, Republica a II-a Polonă și-a reconfigurat, în expertiza diplomatică a Bucureștiului, noua sa orientare diplomatică cunoscută sub denumirea de politica „A Treia Europă” (Intermarium/Międzymorze), inițiată
și coordonată de către colonelul Józef Beck, noul ministru al Afacerilor
Străine. Polonia a semnat – fără România – un tratat de neagresiune cu
Uniunea Sovietică în 1932 și doi ani mai târziu, un tratat similar (1934)
cu Al Treilea Reich pe durata a 10 ani10.
Mareșalul Józef Piłsudski a susținut și întreținut relaţii strânse cu
Regatul României Mari, stat pe care l-a vizitat în mai multe rânduri. Ultima vizită a lui Józef Piłsudski în România a avut loc în intervalul martie-aprilie 1932. Dincolo de unele detalii semnificative și mai puțin cunoscute ale relațiilor stabilite de către Mareșalul Józef Piłsudski cu diverse
personalități ale Regatului Român, ne-am oprit asupra unor aspecte relevante legate de numirea acestuia în calitate de comandant onorific al Regimentului 16 Infanterie Baia, staționat în Fălticeni.
Piłsudski a ținut neapărat să viziteze garnizoana din Fălticeni, dorind chiar să-i cunoască personal pe ofițerii și soldații Regimentul 16 Infanterie din localitate. Vizita Mareșalului polonez s-a bucurat de aprecieri
sincere în rândurile militarilor, cunoscute fiind perfomanțele sale deosebite înregistrate în timpul războiului sovieto-polon, consolidate de renumele de „prieten al României și al românilor”. Interesul fiind unul ridicat
de ambele părți, Piłsudski a fost puternic „emoționat” în timpul vizitei
efectuate la Fălticeni, la garnizoana Regimentului 16 Infanterie. Cu acest

În textul Convenției militare discutate între generalul Constantin Cristescu, șeful
Marelui Stat Major al Armatei Române și generalul Tadeusz Rozwadowski, șeful
Marelui Stat Major al Armatei Polone au fost incluse o serie de scenarii strategice
elaborate de către specialiștii militari români și polonezi care detaliau ipotezele de
acțiune în cazul unor atacuri venite din partea Uniunii Sovietice. Convenția având
11 articole prevedea acordarea de sprijin militar reciproc – cel puțin 14 divizii de
infanterie și cavalerie – în cazul în care una dintre ele ar fi fost atacată neprovocat pe
frontiera de răsărit. Acțiunea militară trebuia să se desfășoare defensiv: Polonia
– 24 de zile, România – 18 zile. Pentru a acționa ofensiv, mobilizarea se putea realiza
în următoarele termene: Polonia – 29 de zile, România – 21 de zile. Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (în continuare: AMAE), București, fond
71/Polonia. Relații cu România 1920-1944. Vol. 65, f. 25-27, f. 43; ANIC fond DGP,
dosar 42/1921, f. 6-8.
10 Anita J. Prazmowska, A History of Poland, London, 2004, p. 173.
9
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prilej, Mareșalul s-a întreținut cu oficialitățile, conversând amical cu ofițerii și soldații, care i-au arătat, cu această ocazie, foarte mult interes,
respect și considerație. Înaltul oaspete polonez a fost întâmpinat – potrivit obiceiului românesc – cu „pâine și sare”, iar fanfara regimentului a interpretat piesa „Prima Brigadă” (imnul Brigăzii I a Legiunilor Poloneze,
înființată și condusă de către Józef Piłsudski în timpul Marelui Război).
În cursul acestei vizite Mareșalul Józef Piłsudski a fost însoțit de către
medicul Lucjan Skupiewski, colonelul Roman Michałowski, atașatul militar al Poloniei la București, fiind întâmpinat de generalul Mihai Todicescu, comandantul Corpului 4 Armată, generalul Gheorghe Florescu,
comandantul brigăzii a 7-a Infanterie, prefectul și primarul orașului Fălticeni. Traseul coloanei formate din 8 automobile a fost pavoazat cu inscripții precum „Bun Venit” și „Trăiască Domnul Mareșal Józef Piłsudski”. Mareșalul a fost primit cu următorul discurs:
Domnule Mareșal, ofițerii și trupa regimentului 16 Infanterie
Baia, mândri de deosebita onoare, de a vă avea pe Excelența
Voastră ca șef, vă asigură de nețărmuitul lor devotament și vă
promit solemn, că vor fi întotdeauna la înălțimea distincțiunii ce
li s-a făcut. Stăpâniți de cele mai frumoase și curate sentimente
de respect și devotament față de Excelența Voastră, strigăm cu
toții: să trăiască Domnul Mareșal Józef Piłsudski, șeful nostru
iubit.

Fig. 1. Primarul oraşului Fălticeni îl întâmpină pe Mareşalul Józef Piłsudski în mod
tradiţional cu pâine şi cu sare. Sursa: colecția autorului.
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Józef Piłsudski a fost impresionat de ținuta și atitudinea militarilor manifestată în timpul defilării, precum și pe parcursul desfășurării vizitei sale. Generalul Todicescu a ținut un toast – în limba franceză – prin
care a adus omagii națiunii poloneze, președintelui Ignacy Mościcki, glorioasei armate polone. Józef Piłsudski a purtat discuții despre pregătirea
militară cu 11 tineri sublocotenenți.
La întoarcerea în București a discutat cu regele Carol al II-lea exprimându-și poziția sa în problema semnării unui tratat de neagresiune
cu Uniunea Sovietică. A purtat convorbiri și cu Constantin Argetoianu,
ministrul de finanțe. Pe 22 aprilie 1932, Mareșalul Józef Piłsudski s-a întors la Varșovia. A fost ultima sa călătorie în străinătate.
Memoria patronului onorific al Regimentului 16 Infanterie Baia
din Fălticeni este promovată și întreținută în mod activ de către actuala
Școală de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din localitate.
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dr Daniel Hrenciuc
Radowce

Marszałek Józef Piłsudski
– szef 16 Regimentu Piechoty Baia z Fălticeni.
Kilka uwag
Streszczenie

Marszałek Józef Piłsudski utrzymywał ścisłe relacje z królestwem
Wielkiej Rumunii, które odwiedził wielokrotnie (w latach 1922, 1927,
1928, 1931 i 1932). Ostatnia wizyta Józefa Piłsudskiego w Rumunii miała
miejsce w okresie marzec-kwiecień 1932 r., podczas podróży do Egiptu
– jego ostatniego zagranicznego wyjazdu.
20 kwietnia wizytował 16 Regiment Piechoty Baia, stacjonujący
w Fălticeni, któremu nadano jego szefostwo. Sam Piłsudski bardzo chciał
osobiście poznać oficerów i żołnierzy. Wizyta Marszałka Polski wywołała
wśród wojskowych szczere zadowolenie. Znane im były bowiem wybitne
osiągnięcia Piłsudskiego z okresu wojny polsko-rosyjskiej, postrzegany
był on także jako „przyjaciel Rumunii i Rumunów”. Wizyta wzbudziła zainteresowanie obu stron. Piłsudski był ogromnie „wzruszony”, rozmawiał
z przedstawicielami władz, prowadził przyjacielskie konwersacje z dowództwem i kadrą oficerską, także z najmłodszymi oficerami, którzy ze
swojej strony okazywali mu ogromne zainteresowanie i szacunek. Ważny
polski gość przyjęty został chlebem i solą, a orkiestra pułkowa odegrała
„My, Pierwsza Brygada” (pieśń I Brygady Legionów Polskich, zorganizowanej i dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego podczas I wojny światowej). 22 kwietnia Piłsudski opuścił Rumunię i udał się do Polski.
Pamięć o patronie 16 Regimentu Piechoty podtrzymuje aktywnie
dzisiejsza Szkoła Podoficerska i Żandarmerii im. Petru Rareșa w Fălticeni. Niniejszy tekst prezentuje niektóre aspekty wizyty Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Fălticeni w oparciu o informacje pochodzące z rumuńskich archiwów wojskowych.

prof. dr hab. Maciej Szczurowski
Uniwersytet Gdański

Tematyka rumuńska
w „Pismach zbiorowych”
Józefa Piłsudskiego

Józef Piłsudski należy do grona najwybitniejszych polskich działaczy polityczno-społecznych i niepodległościowych. Żołnierz, polityk,
mąż stanu, Naczelnik Państwa, Pierwszy Marszałek Polski – wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej Polski
w okresie międzywojennym. Ważną rolę w życiu Marszałka odegrała Rumunia – kraj, który go fascynował – jak i kwestie rumuńskie, będące
istotną częścią jego planów politycznych i praktyki politycznej. Piłsudski
czterokrotnie składał wizyty w Rumunii, za każdym razem z ochotą doń
przybywając. Jednocześnie Rumunia stanowiła podstawę polityki zagranicznej Polski, jako najbliższy sojusznik polityczno-wojskowy i państwo
wpisujące się w ideę polityczną wysuwaną przez Józefa Piłsudskiego,
a określaną mianem Międzymorza1 .
Wśród dokonań tej szczególnej dla naszych dziejów postaci trudno nie zauważyć bogatej spuścizny piśmienniczej, na którą składają się
między innymi: przemówienia, odezwy, rozkazy, listy, wywiady itd.2 Została ona dwukrotnie zebrana i opublikowana przez Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski.
Instytut został utworzony w 1923 r. z inicjatywy Marszałka i jego
najbliższych współpracowników. Powszechnie wiadomo, że Piłsudski
przykładał wielką wagę do rozumienia historii, a zwłaszcza doświadczeń
historycznych. Sam podejmował badania historyczno-wojskowe oraz inspirował do tego rodzaju prac innych, zwłaszcza środowiska wojskowe.
Celem powstałego Instytutu miało być gromadzenie materiałów źródłowych do historii Polski od czasu wielkich powstań narodowych, prowadzenie badań w oparciu o te materiały oraz publikowanie rezultatów
tychże dociekań. Podstawę działalności Instytutu miało stanowić archiwum, w którym planowano gromadzić archiwalia związane z okresem
walk o niepodległość i najnowszą historią Polski.

A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 2017 i wyd. wcześniejsze; W. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys, Warszawa 2013; J. Wieliczka-Szarkowa, Józef Piłsudski 1867-1935. Wszystko dla Niepodległej, Warszawa 2015;
R. A. Ziemkiewicz, Złowrogi cień Marszałka, Warszawa 2017 i in.
2 Z. Najder, R. Kuźniar, Piłsudski do czytania, Warszawa 2016.
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W 1926 r. Wojskowe Biuro Historyczne przyjęło w depozyt archiwum, przydzieliło Instytutowi lokal i obiecało wsparcie przy porządkowaniu akt. Zmiany pozwoliły na zintensyfikowanie prac placówki zarówno
w zakresie archiwizowania dokumentacji, jak też działalności naukowo-wydawniczej. 26 marca 1930 r. zmieniono jego nazwę na Instytut Badania Najnowszej Historii Polski. Jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym, przedsięwzięciem zrealizowanym przez Instytut było przygotowanie do publikacji dorobku piśmienniczego Marszałka pt. „Pisma
– Mowy – Rozkazy”. W latach 1930-1931 wydano kolejne osiem tomów
tego zbioru, następnie uzupełnione w latach 1930-1936 kolejnymi trzema
tomami.
Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. Po jego śmierci Instytut
przyjął nazwę: Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski. Organem Instytutu zostało wydawane od 1929 r. czasopismo „Niepodległość”. W początkowym okresie działalności Instytut
opublikował, z inicjatywy między innymi Józefa Piłsudskiego, dwa tomy
jego pamiętników pt. „Wspomnienia Legionowe” pod redakcją Janusza
Jędrzejewicza. Po przeniesieniu Instytutu do lokalu Wojskowego Biura
Historycznego przygotowano do druku drugie wydanie pracy Józefa Piłsudskiego pt. „Rok 1920”. Po śmierci Marszałka zaczęto przygotowywać,
pod zbiorową redakcją, wielotomowe wydawnictwo dzieł Piłsudskiego pt.
„Pisma – Mowy – Rozkazy”. W latach 1930-1931 wydano osiem tomów
tego zbioru, które obejmowały kolejne okresy życia Piłsudskiego między
1892 a 1926 r. Jeszcze w tym samym roku opracowano tom pt. „1926-1929”, zawierający prace Marszałka z lat objętych tytułem. W kolejnym
roku wydano opracowanie pt. „Poprawki Historyczne”, a w 1936 r. tzw.
„Suplementy”, zamykające ostatecznie „Pisma – Mowy – Rozkazy”3.
Kontynuacją tego dzieła było opublikowanie przez Instytut w latach 1937-1938, w dziesięciu tomach, uzupełnionych i krytycznie przejrzanych „Pism zbiorowych Józefa Piłsudskiego”4. Jest to zbiór pełnej
spuścizny piśmienniczej Marszałka, z wyjątkiem grupy listów, które publikowane były w tym czasie przez czasopismo „Niepodległość”. Listy te
pochodziły z lat 1892-1904. Wszystkie dokumenty opublikowane wcześniej w opracowaniach pt. „Pisma – Mowy – Rozkazy” (wraz z dodatkowymi tomami) zostały zawarte również w „Pismach zbiorowych”. Ponadto
uwzględniono prace nie ogłoszone przed rokiem 1937 w żadnym wydaniu
książkowym.

Instytut wydawał również inne prace, jak np.: Polska Organizacja Wojskowa. Szkice i wspomnienia, pod red. J. Stachiewicza i W. Lipińskiego, Warszawa 1930; L. Żeligowski, Wojna 1920 roku. Wspomnienia i rozważania, Warszawa 1930 oraz szereg
innych opracowań.
4 W 1989 r. publikację wznowiono w postaci reprintu.
3
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Nowemu wydawnictwu nadano układ chronologiczny. Całość dorobku piśmienniczego Piłsudskiego podzielono na dziewięć okresów, zawartych w poszczególnych tomach. Wewnątrz kolejnych tomów granice
czasowe zostały przesunięte, w niektórych zaś określone całkiem na nowo, co zostało szczegółowo opisane we wstępie do każdego woluminu.
W każdym tomie znajduje się zdjęcie Józefa Piłsudskiego z opisywanego
okresu, wydrukowane na papierze kredowym. Ponadto „Pisma zbiorowe”
zawierają fascimile podpisów Marszałka, rękopisów, mapy i tabele.
Poszczególne tomy „Pism zbiorowych” były redagowane przez
jednego redaktora, który napisał wstęp do tomu, opracował przypisy, zapewnił kompletność materiału oraz wiarygodność tekstów. I tak: Leon
Wasilewski opracował tom I i II; Wacław Lipiński tom III i IV; Kazimierz
Świtalski tomy: V, VI, VIII i IX; tom VII, zawierający „Rok 1920”, nie
miał redaktora, ponieważ ukazał się bez szczegółowego opracowania.
Każdy tom opatrzony jest skorowidzem nazwisk i miejscowości. Z kolei
tom X zawiera: spis tytułów, skorowidz (indeks) rzeczowy, skorowidz
osób, skorowidz miejscowości oraz uzupełnienia i erratę5. Redaktorzy poszczególnych tomów nie ustrzegli się jednak szeregu błędów o charakterze merytorycznym.
W publikacji, jak podkreślał dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego Wacław Lipiński, zebrane zostały wszystkie opracowania piśmiennicze
niewątpliwego autorstwa Piłsudskiego. Zespół redakcyjny uznał, że jeżeli
zaistniały jakieś przeoczenia, to są one nieznaczne i nieistotne. Dotyczą
przede wszystkim początkowego okresu konspiracyjnej działalności Piłsudskiego, w którym z natury rzeczy nie podpisywał swoich publikacji ani
nazwiskiem, ani żadnym pseudonimem. Starano się dotrzeć wszędzie do
pierwodruków, ponieważ istniała już wówczas tylko niewielka ilość rękopisów prac Piłsudskiego. Wynikało to z faktu, że w pierwszym okresie jego działalności politycznej były one starannie niszczone. W kolejnych latach znaczna część publikacji powstawała w ten sposób, że Piłsudski wygłaszał mowy czy wykłady, które były notowane mniej lub bardziej dokładnie, rzadko kiedy stenograficznie, a następnie przygotowywane do
druku bez wglądu w treści autorstwa Marszałka6.
Wspomniany już, chronologiczny układ wydawnictwa powoduje,
że „Pisma zbiorowe” są niejako odzwierciedleniem życia Marszałka. Znalazło się w nich miejsce również dla spraw związanych z Rumunią i kwestiami rumuńskimi w życiu Józefa Piłsudskiego.
Pierwsze ślady zainteresowania Piłsudskiego kwestiami rumuńskimi, a ściślej mówiąc bałkańskimi, znajdujemy w tomie III „Pism zbiorowych”. W kwietniu 1914 r. Związek Strzelecki rozpoczął wydawanie czasopisma pt. „Strzelec, miesięcznik. Pismo Polskich Związków Strzelec-

W. Lipiński, Od wydawców [w:] Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. I, Warszawa
1937, s. XII.
6 Tamże, s. X.
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kich”. W pierwszym roku ukazały się cztery numery czasopisma (kwietniowy, majowy, czerwcowy i za lipiec-sierpień). Dalsze publikacje przerwał wybuch I wojny światowej.
Piłsudski w kolejnych numerach „Strzelca” w 1914 r. zamieszczał
swoje artykuły pod wspólnym tytułem „Z wojny bałkańskiej”. Cztery artykuły stanowią jedną całość. Piłsudski analizuje przede wszystkim działania wojenne między Turcją a Bułgarią, doszukując się przyczyn klęski tureckiej.
Przypomnę, że pod określeniem wojny bałkańskie kryją się dwa
konflikty zbrojne na terenie Bałkanów na początku XX w.7 Pierwszy
z nich miał charakter wielonarodowej wojny wyzwoleńczej przeciwko
Turcji. Drugi konflikt wybuchł na tle podziału terytoriów uprzednio odebranych imperium osmańskiemu. Drugą wojnę wywołała niezadowolona
z podziału ziem Bułgaria, ulegając jednak koalicji sąsiednich państw.
10 sierpnia 1913 r. zawarto pokój w Bukareszcie.
Nas interesować będzie analizowany przez Piłsudskiego konflikt
ze względu na jego skutki dla Rumunii. Zgodnie z postanowieniami traktatu pokojowego Bułgaria traciła bowiem na rzecz Rumunii południową
Dobrudżę.
Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości Józef Piłsudski objął urząd Naczelnika Państwa. Tom V „Pism
zbiorowych” zawiera wszystko, co powiedział i napisał Marszałek od powrotu do Polski z Magdeburga 10 listopada 1918 r. do oddania władzy prezydentowi Gabrielowi Narutowiczowi 14 grudnia 1922 r.
W tym okresie młode państwo podjęło walki o granice Rzeczypospolitej i starania dyplomatyczne o zapewnienie bezpieczeństwa polityczno-militarnego. 3 marca 1921 r. podpisano układ polsko-rumuński
o wzajemnej pomocy w razie sowieckiej agresji. Na jego mocy oba państwa zobowiązywały się wzajemnie wspomagać, gdyby jedna z nich została
zaatakowana, bez dania powodu ze swej strony, na swych obecnych granicach wschodnich8. Traktat z 3 marca 1921 r. przewidywał zawarcie konwencji wojskowej określającej, w jaki sposób oba kraje udzielą sobie
w danym przypadku pomocy. Celem podpisania konwencji wojskowej,
ale również dla zamanifestowania przyjaźni polsko-rumuńskiej, nadając
wizycie najwyższą rangę, Józef Piłsudski wyjechał 12 września 1922 r. do
Rumunii. Towarzyszyli mu: minister spraw zagranicznych Gabriel Narutowicz, gen. Stefan Suszyński i płk Tadeusz Kutrzeba oraz adiutanci.

Szerzej patrz m.in.: A. Krzak, Wojny bałkańskie 1912-1913, bmw. 2017; M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX
i na początku XX wieku, Wrocław 2010; D. Gibas-Krzak, Wojny bałkańskie 1912-1913 przyczyną nacjonalizmu „gorącego” na Bałkanach w XX wieku. Zarys problemu, „Balcania Posnaniensia”, nr XIX, Poznań 2012, s. 121-138.
8 Dalszą konsekwencją były dwa traktaty przymierza z 26 marca 1926 r. i 15 stycznia
1931 r., w których strony zobowiązane zostały do wzajemnej obrony przed wszelką napaścią z zewnątrz.
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Planowano wyjazd wcześniej, w czerwcu 1922 r., ale nie pozwoliło
na to przesilenie rządowe, o czym wspominał Piłsudski w przemówieniu
w sejmie na posiedzeniu konwentu seniorów 12 czerwca 1922 r., które to
przemówienie znalazło się w tomie V „Pism zbiorowych”9.
14 września polska delegacja przybyła do Sinai10 – letniej rezydencji króla Ferdynanda, który z następcą tronu Karolem II i jego bratem, księciem Mikołajem, oczekiwał Marszałka Piłsudskiego na dworcu
w otoczeniu rządu i generalicji. Po latach książę Mikołaj opowiadał posłowi polskiemu w Pradze, Wacławowi Grzybowskiemu, o przyjeździe Piłsudskiego do Sinai:
Udaliśmy się z mym ojcem, królem Ferdynandem, na dworzec,
aby spotkać przybywającego z oficjalną wizytą Naczelnika
Państwa Polskiego, Marszałka Piłsudskiego. Miałem wrażenie,
że ojciec mój ma zamiar przyjąć swego gościa serdecznie, ale
z pewną nonszalancją. Pomimo wszystko Marszałek, Naczelnik
Państwa, to nie król. Ojciec mój rozmawiał z nami wesoło, gdy
pociąg podchodził, a gdy stanął, zapalił właśnie papierosa. Z salonki, wprost przed nami, wyskoczyli dwaj adiutanci i świetnie
stanęli na baczność po obu stronach drzwi. Po chwili ukazał się
w tych drzwiach wasz Marszałek i lekko pochylony naprzód patrzał na naszą grupę. Potem wolno, bardzo wolno zaczął wychodzić. Było w tym wzroku coś takiego, że wyprostowałem się mimo woli. Spojrzałem na mego ojca i, nie zapomnę nigdy, skonstatowałem, że zanim Marszałek zdążył zejść, ojciec mój rzucił
papierosa i stanął na baczność...11

Po śniadaniu, na tarasie pałacu królewskiego, przyjął dziennikarzy rumuńskich, do których wygłosił przemówienie12. Głównym tematem
wystąpienia była potrzeba nawiązania jak najściślejszych stosunków między społeczeństwami obu krajów. Podkreślał sąsiedztwo, wspólnotę interesów, podobieństwo pewnych cech charakterów. Piłsudski zwracał uwagę na fakt, że istnieje wiele przesłanek, aby nawiązać ściślejszą współpracę tak na szczeblu sfer rządowych obu krajów, jak i na płaszczyźnie
politycznej, naukowej, kulturalnej, w sferach finansowych i ekonomicznych. Na zakończenie Marszałek powiedział:

Przemówienie na posiedzeniu konwentu seniorów (12 czerwca 1922 r.), Pisma zbiorowe..., t. V, s. 251.
10 W „Pismach zbiorowych” redaktor tomu V – Kazimierz Świtalski konsekwentnie
używa w komentarzach odmiany nazwy miejscowości Sinaja.
11 W. Grzybowski, Spotkania i rozmowy z Józefem Piłsudskim, ,,Niepodległość”, t. 1,
Londyn 1948.
12 Przemówienie do przedstawicieli prasy rumuńskiej (14 września 1922 r.), Pisma
zbiorowe..., t. V, s. 279-280.
9
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Jestem rad, mogąc wam powiedzieć, jak mnie głęboko przejmuje czar, promieniujący z ziemi waszego pięknego kraju, i jak jestem wrażliwy na przyjęcie, potwierdzające dawną sławę o waszej przysłowiowej gościnności.
Możecie być przekonani, że te same uczucia serdecznego braterstwa oczekują was również na granicy Polski, i mam nadzieję, że
niejeden z was już ich doznał. Każdy Rumun, który do nas przyjedzie, ujrzy nas ożywionych pragnieniem wzajemnego poznania
i wspólnej pracy z nami. Idźmy ku tej przyjaźni, dotychczas utajnionej, że tak powiem, „in potentia”, starajmy się, aby ona w naszych sumieniach głęboko zapuściła korzenie, aby rozgałęziła się
we wszystkich sferach naszej energii narodowej, bo wierzcie mi
– z tej przyjaźni może wyniknąć dla obu naszych narodów tylko
trwałe dobro13.

Następnego dnia Piłsudski wydał przyjęcie dla korpusu dyplomatycznego, bawiącego latem w Sinai, a wieczorem był obecny na obiedzie
galowym wydanym przez parę królewską w pałacu w Sinai. Król Ferdynand wzniósł toast na cześć Naczelnika Państwa, z kolei Piłsudski odpowiedział przemówieniem o podstawach trwałej przyjaźni między Rumunią a Polską. Złożył hołd królowi, przewodzącemu swemu narodowi
w chwilach przełomowych wielkiej wojny, i królowej, która w momentach
ogólnego przygnębienia była źródłem pociechy i obietnicą przyszłości pełnej chwały. Dalej Marszałek mówił:
Ogniwem łączącym Polskę i Rumunię jest to, że oba te kraje wyszły z okresu wielkiej udręki światowej, Rumunia – zjednoczoną, Polska – zmartwychwstałą, i że są one żywym wcieleniem
zwycięstwa prawa, zwycięstwa sprawiedliwości.
Z tego podobieństwa naszych dróg niedawnej przyszłości wynika, jako skutek logiczny, i wspólna droga w teraźniejszości, która, nie wątpię, i w przyszłości poprowadzi na drogę wspólnych
losów oba nasze narody, złączone zarówno w dziedzinie swych
potrzeb i interesów, jako też w jednakim uwielbieniu wolności,
prawa i pokoju.
Ani w przeszłości, ani w teraźniejszości, ani w przyszłości nie ma
i nie będzie – miejmy nadzieję – nic takiego, coby14 mogło rozłączyć oba sąsiednie narody – polski i rumuński. Chciałoby się
niemal powiedzieć, że od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego
jest jeden naród o dwóch sztandarach narodowych15.

Tamże, s. 280.
Coby – tak w oryginale.
15 Przemówienie na obiedzie w Sinaja (15 września 1922 r.), Pisma zbiorowe..., t. V,
s. 280-281. W ostatnim zdaniu Piłsudski nawiązywał do sformułowanej przez niego
jeszcze przed wybuchem I wojny światowej koncepcji Międzymorza.
13

14
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W zakończeniu Piłsudski wniósł toast na cześć króla Ferdynanda I i królowej Marii.
Tu uwaga: tego rodzaju przemówienie przygotowuje MSZ, ale
w przypadku opisywanej wizyty miał miejsce szczególny udział i ingerencja w jego treść Marszałka.
W trakcie pobytu w Sinai Naczelnikowi Państwa wręczono Krzyż
Michała Walecznego 4 klasy oraz Wielką Wstęgę Orderu Karola I. Ponadto Marszałek zwiedził słynny klasztor w Sinai i złożył wieniec na grobie
Take Ionescu. W czasie rozmowy Piłsudskiego w Sinai z królem Ferdynandem omawiano kwestie wschodniej Małopolski oraz całokształt zagadnień związanych z sojuszem polsko-rumuńskim16.
W tym samym roku, 14 grudnia, Marszałek przekazał władzę Naczelnika Państwa Gabrielowi Narutowiczowi. W maju 1923 r. powołany
został rząd na czele z premierem Wincentym Witosem. 30 maja 1923 r.
Piłsudski wniósł o dymisję ze stanowiska Szefa Sztabu Generalnego, co
nastąpiło 13 czerwca 1923 r.
Zaraz po tych wydarzeniach, od 24 do 30 czerwca 1923 r., w Polsce bawił z wizytą król Rumunii Ferdynand I z żoną – królową Marią. Zanim nastąpił przyjazd rumuńskiej pary królewskiej, w drugiej połowie
czerwca 1923 r., Piłsudski udzielił wywiadu przedstawicielowi pisma
„Adevărul”17.
Na wstępie rozmowy z dziennikarzem Marszałek podkreślił przyjaźń łączącą narody Polski i Rumunii, ale jednocześnie pozwolił sobie na
żart: „A! – rzekł z uśmiechem Marszałek – jest wyspa na Prucie, która
jest sporna między nami”18.
Zapowiedział udział w powitaniu pary królewskiej (do końca wizyty rumuńskich gości zachował stanowisko przewodniczącego Ścisłej
Rady Wojennej). Następnie Marszałek został zapytany o ocenę sytuacji
politycznej w Europie, a zwłaszcza w Rosji. Wreszcie opowiadał o swoim
życiu codziennym19.
Piłsudski, który zachował jeszcze do czasu zakończenia wizyty rumuńskich gości stanowisko przewodniczącego Ścisłej Rady Wojennej, witał parę królewską. Następnego dnia w Belwederze odbyło się wręczenie
Ferdynandowi I orderu Virtuti Militari. Po przemówieniu prezydenta Stanisława Wojciechowskiego głos zabrał Marszałek. Przemawiając, podkreślił rolę Ferdynanda jako naczelnego wodza armii rumuńskiej:

„Kurier Polski”, nr 256-257, Warszawa, 18-19 września 1922 r.
„Adevărul” (pol. „Prawda”) – nazwa, zgodnie z dzisiejszym zapisem, rumuńskiego
wielkonakładowego dziennika założonego w roku 1871 w Jassach, a następnie, od
1888 r., wydawanego w Bukareszcie. W „Pismach zbiorowych” jest mowa o piśmie
„Adverul”. Por.: tamże, t. VI, s. 20-22.
18 Zapewne Marszałek miał na myśli wyspę na Dniestrze koło Horoszowej. Spór rozstrzygnięto polubownie w 1927 r.
19 Pisma zbiorowe..., t. VI, s. 20-22.
16
17
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Oceniając czyn wojskowy Waszej Królewskiej Mości, Kapituła
poleciła mi skierować uwagę Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
nie tylko na epizody pełne chwały, jak bitwa pod Marasesti
[rum. Mărășești] 20, ale przede wszystkim na tę siłę moralną,
którą Wasza Królewska Mość wykazała w najcięższym okresie
wojny.
Armia rumuńska miała przed sobą nie tylko wielkie trudności
na froncie, ale znajdowała się również w centrum rozkładu armii
sprzymierzonej21. Wielu spośród członków Kapituły osobiście
obserwowało i przeżyło tę sytuację. W całkowitym uznaniu dla
wysiłku moralnego, którego w tym wypadku należało wymagać
od wodza, Kapituła ocenia nie tylko wagę wypadków, ale i zwycięstwo, uzyskane przez Waszą Królewską Mość, jako naczelnego wodza armii rumuńskiej, dzięki któremu Wasza Królewska
Mość umiała zachować w tych okolicznościach w swej armii te
najwyższe cnoty wojskowe, które wypisane są w haśle: Honor
i Ojczyzna22.

Następnie, nawiązując do powtórnego wypowiedzenia przez Rumunię
wojny państwom centralnym 9 września 1918 r., zajęcia Bukowiny, Siedmiogrodu, Besarabii i Banatu oraz uzyskania korzystnych warunków pokojowych w St. Germain (10 września 1919 r.) i w Trianon (4 listopada
1919 r.), powiedział:
Oddalony od wszelkiej pomocy, wobec wroga silnego i zwycięskiego, wśród dzikiego piekła, gdzie żołnierz zatracił wszelkie
poczucie obowiązku, Wasza Królewska Mość pozostał mimo
wszystko na miejscu, po to, by wykorzystać pierwszą słabość
wroga, czego wynikiem jest, że jego państwo i jego armia zbierają owoce zwycięskiej wojny23.

Druga wizyta Marszałka w Rumunii miała miejsce od 19 sierpnia
do 2 października 1928 r. Piłsudski wyjechał na sześciotygodniowy wypoczynek. Planował zwiedzanie kraju samochodem, z jednym tylko adiutan-

Bitwa pod Mărăşeşti miała miejsce od 6 do 10 sierpnia 1917 r. pomiędzy armią rumuńską, wspartą oddziałami rosyjskimi, a połączonymi siłami niemieckimi i austro-węgierskimi.
21 Mowa o obaleniu Rządu Tymczasowego Rosji, który został utworzony w wyniku rewolucji lutowej 1917 r. w dniu 15 marca. Od 21 lipca 1917 r. premierem i ministrem
wojny był Aleksander Kiereński. Zajęcie przez bolszewików Pałacu Zimowego i aresztowanie członków Rządu Tymczasowego 8 listopada 1917 r. położyło kres jego istnieniu. Szerzej patrz: R. Pipes, Rewolucja Rosyjska, Warszawa 1994 i in.
22 Pisma zbiorowe..., t. VI, s. 23.
23 Tamże.
20
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tem. Początkowo zamieszkał w wilii dr. Lucjana Skupiewskiego, pradziadka Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, niedaleko Tîrgovişte (obecnie Târgoviște)24.
23 sierpnia złożył wizytę królowej Marii w jej letniej rezydencji
w Sinai. Po tygodniowym pobycie w górach Piłsudski wyjechał nad morze
i 30 sierpnia był przyjęty przez królową Marię i księżnę-matkę Helenę
w pałacu królewskim w Mamai, w okolicach Konstancy. W końcu września odbył trzydniową podróż samochodem po Siedmiogrodzie, zwiedzając
Kluż, Albę, Sybin i Braszów. Ostatnie dni urlopu Piłsudski spędził w Bukareszcie, gdzie 30 września otrzymał w poselstwie polskim najwyższe
odznaczenie rumuńskie, łańcuch do Orderu Karola25.
1 października w Bukareszcie Piłsudski złożył wizytę ministrowi
wojny gen. Paulowi Angelescu (w polskim materiale źródłowym: Angelesco) i zwiedził rumuński Sztab Generalny. Następnie wziął udział
w śniadaniu wydanym przez gen. Angelescu, po czym wyjechał na lotnisko, gdzie przyglądał się ćwiczeniom lotniczym26. Wieczorem minister
spraw zagranicznych Constantin Argetoianu (w polskim materiale źródłowym: Argetoiano) wydał obiad, na którym, po przemówieniu gospodarza, głos zabrał Piłsudski, dziękując za szlachetną gościnność i podkreślając istniejące więzy serdecznej przyjaźni, które łączą oba narody. Marszałek powiedział m.in.:
Jestem szczęśliwy, mogąc stwierdzić, że więzy serdecznej przyjaźni, które łączyły zawsze nasze narody, zacieśniają się w dalszym ciągu ku pożytkowi cywilizacji i ku uspokojeniu Europy.
Wypowiadając życzenie, aby nasze połączone wysiłki powiodły
nas ku szczęśliwym przeznaczeniom, wznoszę toast za pomyślność zaprzyjaźnionej i sprzymierzonej z nami Rumunii, za zdrowie króla Michała27, rodziny królewskiej, wysokiej regencji28
oraz rządu29.

Marszałek jeszcze dwukrotnie przebywał w Rumunii, w 1931
i 1932 r., ale w „Pismach zbiorowych” brak jakiegokolwiek śladu po tych
wizytach. Na zakończenie, wpisując się w zazwyczaj marginalizowany
postulat twórczej funkcji historii, analizując treści zawarte w „Pismach
zbiorowych”, możemy skonstatować, co następuje. Po pierwsze, dobry
polityk powinien nie tylko być dobrym retorem, ale równie dobrze posłu-

L. Skupiewski był burmistrzem Bukaresztu w okresie luty-kwiecień 1923 r.
„Kurier Poranny”, nr 236, 242, 270 i 279, Warszawa, 25 i 31 sierpnia, 28 września
i 7 października 1928 r.; „Polska Zbrojna”, nr 279, Warszawa, 7 października 1928 r.
26 „Kurier Poranny”, nr 274, Warszawa, 2 października 1928 r.
27 Po śmierci króla Ferdynanda I 20 lipca 1927 r. objął tron jego wnuk, małoletni Michał I, ponieważ syn Karol II wyrzekł się wówczas praw do tronu.
28 W imieniu małoletniego Michała I władzę sprawowała Rada Regencyjna.
29 Pisma zbiorowe..., t. IX, s. 129.
24
25
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giwać się piórem. Marszałek świetnie przemawiał, a ponadto pozostawił
po sobie znaczącą spuściznę piśmienniczą. Po drugie, dla budowy silnych
związków i relacji międzyludzkich, a zwłaszcza relacji międzynarodowych, potrzebna jest silna, charyzmatyczna postać polityczna. Taką bez
wątpienia był Józef Piłsudski. Jego osobowość oddziaływała nie tylko na
społeczeństwo polskie, ale również w relacjach międzynarodowych.
Wreszcie po trzecie, Marszałek potrafił być przekonujący we wcielaniu
w czyn swoich wizji i idei politycznych, wśród których nie tylko polsko-rumuński sojusz polityczno-wojskowy, ale też przyjaźń między narodami
Polski i Rumunii odgrywała pierwszoplanową rolę. Legenda i dziedzictwo
Komendanta stanowią ważny element polskiej narodowej tożsamości.
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Tematica românească
în „Culegerea de scrieri”
a lui Józef Piłsudski
Rezumat

Józef Piłsudski este unul din cei mai pregnanți militanţi polonezi
politici sau sociali și luptători pentru independență. Militar, politician,
om de stat, Șef al Statului, Primul Mareșal al Poloniei, a avut o enormă
influență asupra politicii interne și externe a Poloniei din perioada interbelică. Un rol important în viața Mareșalului a jucat România, țară de
care era fascinat, cât și de chestiunile legate de România, ce reprezentau
o parte importantă a planurilor sale politice și a aplicării politicii. Piłsudski a făcut de patru ori vizite în România, sosind aici cu plăcere de fiecare dată. În același timp, România stătea la baza politicii externe a Poloniei drept cel mai apropiat aliat politic și militar și o țară ce se potrivea cu
ideea politică lansată de Józef Piłsudski, denumită prin sintagma Międzymorze („Între Mări”).
Dintre realizările acestei personalități deosebit de importante
pentru istoria noastră, nu putem să nu remarcăm moștenirea scriptică ce
se compune, printre altele, din: cuvântări, apeluri, ordine, scrisori, interviuri, etc. Acestea au fost culese și publicate în două rânduri de Institutul
„Józef Piłsudski” dedicat Cercetării Istoriei Recente a Poloniei. Prima
ediție alcătuită din opt volume apărute în anii 1930-1931, completate cu
alte trei în anii 1930-1936, purtau titlul: „Scrieri – Cuvântări – Ordine”
(„Pisma – Mowy – Rozkazy”). În anii 1937-1938 același institut a publicat, după completare și analiza critică, „Culegerea de scrieri” („Pisma
zbiorowe”) a lui Józef Piłsudski. Aceasta din urmă a fost reeditată sub
formă de reprint în 1989.
Structura „Scrierilor” este cronologică. Întreaga creație a lui Piłsudski a fost împărțită în nouă perioade, fiecare cuprinsă într-un volum.
Astfel, lucrarea reflectă oarecum viața Mareșalului. În antologie și-au
găsit locul și chestiuni legate de România și problemele românești.

W kręgu historii
________________________________
În lumea istoriei

dr hab. Agata Aleksandra Kluczek
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dacja i jej mieszkańcy.
Aspekty dziejów dackich
w polskiej historiografii starożytności rzymskiej

Dzieje starożytne – jako przedmiot badań historycznych – z jednej strony są wyjątkowo „kosmopolityczne”, czy może raczej ponadnarodowe, i rozwijają się ponad współczesnymi granicami państwowymi. Zainteresowanie starożytnością jest faktycznie niezależne od tego, czy konkretni badacze wywodzą się z obszarów, które niegdyś należały do świata
starożytnego, czy też pozostawały poza nim. Poczucie wspólnoty dają antyczne korzenie, do których może współcześnie odwoływać się wykształcone społeczeństwo i które dały zręby cywilizacji europejskiej, kształtując
ją przez wieki. Z drugiej strony w wyjątkowo uprzywilejowanej pozycji są
badacze reprezentujący te współczesne państwa, które zrodziły się na
gruzach starożytnych organizmów lub przynajmniej na obszarach niegdyś przez nie zajętych. Historia starożytna, ta zogniskowana w konkretnym punkcie współczesnej mapy, staje się dla tej grupy historią własną,
narodową.
Poczucie takiej bezpośredniej przynależności do dziedziców antyku, czy – szerzej – starożytności, może niekiedy prowadzić do utraty
obiektywizmu w patrzeniu na problemy dawnych dziejów. Niekiedy zdarza się, że chęć „zawłaszczenia” cząstki starożytności może wpływać na
interpretację materiałów źródłowych. Czasem już samo analizowane zagadnienie badawcze wyzwala takie skażone postępowania badawcze,
a czasem jest to również rezultat charakteru materiałów źródłowych. Są
one bowiem w odniesieniu do wielu kwestii dziejów starożytnych niepełne, lakoniczne, dwuznaczne, zatem i wyniki dociekań badawczych muszą z natury być hipotetyczne, ta zaś konieczność niekiedy prowokuje do
oryginalnych oraz kontrowersyjnych ujęć. W badaniach nad aspektami
historii dackiej relatywność wyników zaznacza się zwłaszcza w stosunku
do najbardziej problematycznych zagadnień, tych związanych z losami
Dacji po ustąpieniu z niej Rzymian. Sygnalizuję wstępnie te problemy,
chcąc w ich kontekście osadzić dorobek polskich badaczy dziejów starożytnych.
Dacja została podbita przez cesarza Trajana (M. Ulpius Traianus,
98-117) w trakcie dwóch wojen dackich (101-102 i 105-106) i włączona
w obręb prowincji rzymskiego imperium. Jako jego bastion wysunięty
poza linię Dunaju odgrywała ważną rolę strategiczną, a jako teren zasobny w bogactwa mineralne – istotną rolę gospodarczą. Mimo swego pery-
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feryjnego położenia Dacja trajańska była ważnym terytorium w granicach
państwa rzymskiego. Jej utrata nastąpiła w drugiej połowie III w. Źródła
składają odpowiedzialność za rezygnację z ziem dackich na Galliena
(P. Licinius Egnatius Gallienus, 253-268)1 bądź na Aureliana (L. Domitius Aurelianus, 270-275)2. Ten drugi, uznawszy za niemożliwe utrzymanie prowincji, ewakuował legiony, a mieszkańców przesiedlił na południe
od Dunaju, gdzie utworzył nową prowincję, zachowując nazwę starej. Ten
twór nazwijmy Dacją aureliańską.
Amatorzy wykładu politycznych dziejów Dacji, zainteresowania
nią rzymskich władców i miejsca w strukturze imperium rzymskiego
znajdą skondensowany, a przystępny ich wykład w najnowszym podręczniku akademickim pióra Adama Ziółkowskiego. Zarys dziejów Dacji
stał się tu częścią opowiadanej historii rzymskiej3. Co się tyczy monograficznych opracowań z problematyką dacką w tytule, to nie jest ich wiele
w polskiej historiografii. Przedmiotem osobnego opracowania stał się
konflikt Rzymian z Dakami. Poświęcona mu książka Andrzeja Dubickiego4 jest popularnonaukową odpowiedzią na zainteresowanie hobbystów
historii wojennej, w tym na przyciągające szerszą uwagę aspekty wojen
rzymsko-dackich za panowania cesarza Trajana. Nadal też warto korzystać z syntetycznego ujęcia stosunków dacko-rzymskich w epoce Wczesnego Cesarstwa, które wcześniej opublikował Andrzej Ładomirski5. Z kolei wieloaspektowy obraz gospodarki na terenie rzymskiej prowincji Dacji

Aur. Vict. Caes. 33.3; Eutr. 9.8.2; Fest. 8; Oros. 7.22.7.
Eutr. 9.8.2; HA A 39.7. Por.: E. Cizek, Les textes relatifs à l’évacuation de la Dacie
et leurs sources, „Latomus” 1986, 45, s. 147-159.
3 A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009, s. 765, 797,
806 i nast. Zwięzłe informacje także w dostępnym w języku polskim opracowaniu:
G. Wesch-Klein, Twórcy prowincji rzymskich, przeł. K. Królczyk, Poznań 2005,
s. 22-24. Por.: syntetyczne ujęcie dziejów Dacji rzymskiej – I. Piso, Provincia Dacia
[w:] Traiano ai confini dell’Impero, ed. G. A. Popescu, Milano 1998, s. 125-128; B. Segura Ramos, Dacia Augusta Provincia [w:] Pro tantis redditur: homenaje a Juan Gil
en Sevilla, coord. R. Carande Herrero, D. López-Cañete Quiles, Zaragoza 2011, s. 257-266; a także I. A. Oltean, Dacia. Landscape, Colonisation and Romanisation, London-New York 2007; oraz zbiór studiów Dacia Augusti Provincia. Crearea provinciei, ed. E. S. Teodor, O. Ţentea, București 2006; ponadto o napływie ludności
– L. Balla, Studia Dacica. Collected Papers, ed. E. Szabó, Debrecen 2000, s. 85-90;
a także w kwestii organizacji na ziemiach zadunajskich prowincji (tres Daciae)
– C. C. Petolescu, L’organisation de la Dacie sous Trajan et Hadrien, „Dacia” 1985,
29, s. 45-55; Tenże, Reorganizarea Daciei sub Marcus Aurelius, StCl 1986, 24, s. 131-138. Upraszczając, ziemie dackie w granicach imperium najpierw funkcjonowały
jako dwie prowincje – Dacia Superior i Dacia Inferior (Dacia Malvensis), potem
pierwszą z nich podzielono i powstały wówczas Dacia Apulensis i Dacia Porolissensis.
W III w. zostały utworzone Dacia Ripensis oraz Dacia Mediterranea.
4 A. Dubicki, Wojny dackie 101-106 n.e., Zabrze-Tarnowskie Góry 2013.
5 A. Ładomirski, Stosunki dacko-rzymskie w epoce wczesnego cesarstwa, „Antiquitas” 1963, 1, s. 9-68.
1

2
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Superior stał się przedmiotem rozprawy Mateusza Żmudzińskiego6. Uzupełnia ona w pewnym stopniu nieco starsze badania Stanisława Mrozka,
poświęcone dackim kopalniom złota, opublikowane w kilku artykułach7.
Natomiast w rozproszonej postaci Dacja i jej mieszkańcy pozostają częścią licznych studiów. Dalej skupię się na tych, które odzwierciedlają dwa problemy przyciągające uwagę w polskiej historiografii starożytności rzymskiej. Pierwszy z nich, w wielkim uproszczeniu nazwany tu
natione Dacus8, dotyczy mieszkańców Dacji, drugi – Dacia capta i Dacia
felix9, wiąże się z wykorzystywaniem wizerunków Dacji i Daków w ideologii imperialnej.
Natione Dacus
Stosunki ludnościowe w Dacji stały się przedmiotem studiów Jana Trynkowskiego oraz Andrzeja Ładomirskiego. W swych badaniach wychodzili oni od opinii historyków starożytnych o ludności Dacji starożytnej. Ci jednak minimalizowali kwestie demograficzne, aczkolwiek, rzecz
jasna, stwierdzali fakt zwycięskiej wojny Trajana z Decebalem i powstanie prowincji zadunajskiej. Inspirująca w tym kontekście staje się opinia
Eutropiusza (IV w.). Odnotowawszy utworzenie prowincji Dacji, dalej zapisał on, że: „Traianus victa Dacia ex toto orbe Romano infinitas eo
copias hominum transtulerat ad agros et urbes colendas. Dacia enim
diuturno bello Decibali viris fuerat exhausta” („po zajęciu Dacji Trajan
przeniósł tam z całego świata rzymskiego niezliczone rzesze ludzi, by
osiedlili się w [tamtejszych] wsiach i miastach. Długotrwała wojna z Decebalem wyludniła bowiem Dację”)10. Krótka wzmianka bynajmniej nie
jest jednoznaczna.
J. Trynkowski problem ludności rdzennej i napływowej rozważa
na tle zmontowanym z danych o tradycyjnej polityce władz rzymskich
wobec zwyciężonych, „niepokornych” ludów, które dopełnia analizą źródeł dotyczących działań Rzymu w nowo utworzonej prowincji i wobec
autochtonów11. Przyjmuje, że ziemie dackie istotnie zostały wyludnione

M. Żmudziński, Gospodarka w rzymskiej prowincji Dacji Superior, Wrocław 2007.
S. Mrozek, Niewolnicy w rzymskich kopalniach złota w Dacji, „Archeologia” 1964,
15, s. 119-128; Tenże, Ceny w kopalniach złota w Dacji w II wieku n.e., „Antiquitas”
1970, 3, s. 187-202.
8 Zwrot, który wskazuje na dackie pochodzenie, odnajdywany w źródłach epigraficznych.
9 Hasła zostały zaczerpnięte z inskrypcji monetarnych, por. niżej.
10 Eutr. 8.6.2, tłum. P. Nehring, B. Bibik. Por.: Z. Visy, Dacia... diuturno bello Decibali uiris fuerat exhausta. András Alföldi and the Continuity of Dacia [w:] Andreas
Alföldi in the Twenty-First Century, ed. J. H. Richardson, F. Santangelo, Stuttgart
2015, s. 269-291.
11 J. Trynkowski, Demograficzne następstwa podboju Dacji przez Rzym [w:] Prowincje rzymskie i ich znaczenie w ramach Imperium, red. M. Jaczynowska, J. Wolski,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 135-146.
6
7
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w wyniku wojen. Szczególnym problemem był niedobór mężczyzn, którzy
ginęli w czasie walki lub dostawali się do niewoli, a już po wojnie młodzież męska była wciągana do oddziałów pomocniczych. Przy tym ala
I Ulpia Dacorum, cohors I Ulpia Dacorum, cohors I Aelia Dacorum, złożone niekoniecznie z Daków, acz teoretycznie z mieszkańców prowincji
Dacji, stacjonowały na odległych ziemiach, w Kapadocji, Syrii i Brytanii
i w ten sposób władze rzymskie usuwały z nowo pozyskanych ziem element potencjalnie niebezpieczny12. Przetrwała tu, jak opiniuje badacz, ludność miejscowa złożona głównie z kobiet, dzieci, starców, za czym przemawiają badania językoznawcze13. Napłynęli w zamian do Dacji nowi
mieszkańcy: „do tego naddunajskiego Klondyke ściągali ludzie z całego
Imperium Rzymskiego”14. Władze zaś rzymskie stopniowo zakładały nowe kolonie, np. Colonia Ulpia Trajana15, Apulum, municipia, np.: Dierna,
Drobeta, Napoca, Porolissum, Potaissa, Romula itd. Przesiedlały również
na ziemie dackie całe grupy plemienne. Przeniesieni z terenu Dalmacji
Pirustae, Baridustae, Sardeates zostali osadzeni w okolicach Alburnus
Maior w celu wydobywania złota16. Te wszystkie okoliczności przyczyniały
się „do pełnej i głębokiej romanizacji tej prowincji w przeciągu stosunkowo krótkiego bardzo okresu rzymskiego panowania” 17.
Natomiast A. Ładomirski18, nie przecząc poważnemu wyniszczeniu ludności Dacji w czasie wojen, jest bardziej optymistyczny w kwestii
przetrwania poza prowincją tzw. „wolnych Daków”, a w samej prowincji
ludności geto-dackiej. Przecież walki nie objęły całego państwa Decebala,
w czasie obu wojen Sarmizegetuza oraz jej okolice pozostawały centrum
wydarzeń, ludność cywilna mogła chronić się na rubieżach Dacji. Wojna
miała charakter „głównie podjazdowy”. Niekiedy Dakowie poddawali się

Nazwa (Dacorum) nie rozstrzyga etnosu osób należących do danej jednostki. Z kolei
Dakowie mogli służyć i w innych oddziałach. Por.: Tamże, s. 142.
13 Badacz zauważa, że wśród terminów pochodzenia miejscowego określających ludzi
zachowały się w języku rumuńskim jedynie: „băiat (= chłopiec, syn), caţă (= megiera),
copil (= dziecko), prunc (= niemowlę, osesek), moş (= dziadek, przodek)”. Tamże,
s. 143, przyp. 22.
14 Tamże, s. 144.
15 Por.: Cass. Dio 68.14.3: Sarmizegetusa Regia, dawna stolica królestwa Decebala,
zniszczona podupadła. W jej pobliżu założono nowy ośrodek Ulpia Traiana Sarmizegetusa Augusta Dacica.
16 J. Trynkowski, Demograficzne następstwa..., s. 144. Por.: S. Mrozek, Stosunki społeczne w rzymskich kopalniach złota w Dacji, Toruń 1966, s. 31-50.
17 J. Trynkowski, Demograficzne następstwa..., s. 146. Zob. także: Tenże, Varenii
z Sarmizegetuzy: z dziejów kolonizacji italskiej w rzymskiej Dacji, „Przegląd Historyczny” 1965, 56, s. 369-387. W części pierwszej artykułu z 1976 r. badacz szeroko
streszcza poglądy innych dotyczące ludności miejscowej, są wśród nich Dimitrie Cantemir (1673-1723), Samuil Micu-Clain (1745-1806), Petru Maior (1756-1821), August
Treboniu Laurian (1810-1881) i inni, których koncepcje ożywiały przez lata dyskusję
o możliwościach przetrwania autochtonów także po wyjściu Rzymian z Dacji w III w.
18 A. Ładomirski, Sytuacja polityczno-społeczna ludności autochtonicznej w Dacji
w czasach panowania rzymskiego, „Antiquitas” 1970, 3, s. 158-170.
12
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bez walki, zachowując życie, chociaż popadali w niewolę. Istniała antydecebalowa opozycja, a nawet zdarzały się przypadki przechodzenia na
rzymską stronę. Po klęsce króla Decebala wielu schroniło się w dzikie
ostępy lub osiedliło się poza granicami prowincji. Tych drugich Rzymianie zwali „wolnymi Dakami”19. Niektórzy zaś pozostali w swych dawnych
siedzibach20. Ci brali czynny udział w życiu prowincji i przyczynili się do
jej rozwoju, w tym do budowy obozów wojskowych, miast, dróg, uruchomienia produkcji rolnej i rzemieślniczej, kopalnictwa itd.
Z opartych na materiale epigraficznym analiz A. Ładomirskiego
wyłania się bardzo urozmaicony obraz ludności Dacji rzymskiej. Znane są
imiona świadczące o dackim pochodzeniu, informacje o statusie, wykonywanych zawodach, sytuacji ekonomicznej, wierzeniach. Z badań wynika,
że wśród Daków wymienianych w inskrypcjach najliczniej występują niewolnicy lub wyzwoleńcy oraz żołnierze i weterani. Odnotowane przypadki
pokazują włączenie się tubylców w nowy – rzymski – nurt karier. Przykładowo wyzwoleniec cesarski L. Aurelius Agathyrsus, rachmistrz archiwista (tabularius) działał w Ostii, dorobił się i wystawił w Alba Longa
grobowiec rodzinny21. Z kolei Iulius Daciscus, kupiec działający w Drobecie, podawał swoje etniczne pochodzenie i w ten sposób, sam się wyróżniając, ogłaszał się wśród konkurentów22. Najczęstsze kariery odnotowano w wojsku, chociaż te błyskotliwe tu się nie zdarzały. Wielu Daków służyło w oddziałach pomocniczych dackich, ale też w legionach, co badacz
ocenia jako dowód romanizacji miejscowych. Niemniej zwraca uwagę
M. Ulpius Celerinus, w początkach III w. będący tłumaczem dackim (interprex Dacorum) w legio I Adiutrix Pia Fidelis. Nie wiemy, czy to Rzymianin znający język Daków, czy zromanizowany Dak. Istotne, że w jego
jednostce stacjonującej w Brigetio w Pannonii Inferior funkcjonował jako

Por.: Cass. Dio 72.3.3; 78.27.5.
A. Ładomirski, Sytuacja polityczno-społeczna..., s. 156-157. Materiał archeologiczny wskazuje przetrwanie kultury miejscowej, nawiązującej do wzorów i tradycji
przedrzymskich. Por. w kwestii kontynuowania lokalnych tradycji, zarówno w sferze
materialnej, jak i duchowej przez potomków ludności podbitej: M. Żmudziński, Społeczeństwo a religia na terenie rzymskiej Dacji – ważniejsze problemy [w:] Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, red. P. Wojciechowski, Sz. Olszaniec, Toruń
2010, s. 292, podano przykład wkładania w niektórych wioskach lampki lub monety
do grobu, z komentarzem: „trudno oczekiwać, aby kilka lat po rzymskim najeździe nie
kontynuowano zwyczajów sprzed podboju”. O tych praktykach grobowych por.:
M. Bărbulescu, Ritualuri periodice [w:] Funeraria Dacoromana. Archeologia funerară a Daciei romane, red. M. Bărbulescu, Cluj-Napoca 2003, s. 83-91; M. Pîsarlu,
Practici funerare româneşti [w:] Funeraria Dacoromana..., s. 470-480. W przystępny sposób o historii i obyczajach Daków: H. Daicoviciu, Dakowie, przeł. D. Bieńkowska, Warszawa 1969.
21 A. Ładomirski, Sytuacja polityczno-społeczna..., s. 170. Zob.: CIL 14.2261.
22 A. Ładomirski, Sytuacja polityczno-społeczna..., s. 159. Zob.: D. Tudor, Quelques
découvertes archéologiques de la Dacie inférieure, „Dacia” 1937-1940 (1941), 7-8,
s. 353, 1 = IDR 2.50.
19
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tłumacz. To wskazuje, że słaba była znajomość łaciny u Daków, ale też ich
grupa była liczna23. Niektórzy pielęgnowali miejscową tradycję. Świadczą
o tym imiona, które nosili. W ten sposób badacz skomentował przypadek
zakładników w Rzymie (ok. 170 r.): to Zia, córka Tiatusa, żona Pieporusa,
króla Kostoboków, ale także wnukowie noszący imiona Natoporus i Drilgisa podkreślające ich dackie korzenie24. Podobnie ciekawy jest późniejszy przykład dotyczący rodziców, to Valerius Marcus i Aurelia Faustina,
którzy dali swym dzieciom imiona Decibalus oraz trackie Seisiperis czy
Mamutzis25. Trudno zresztą przesądzić, czy jest to wyraz ówczesnej mody
na imiona miejscowe, czy może wyraz wzrostu dążeń separatystycznych
Daków.
Ze wskazanych prac wyłania się obraz prowincji wewnętrznie
zmieniającej się w dynamicznym procesie, co wynikało również z mieszania się mieszkańców, tych dawnych, niemal pozbawionych dawnej elity,
i nowych, którzy przynieśli na teren Dacji bagaż swego dziedzictwa. Rozpoznane aspekty życia mieszkańców nowej prowincji pokazują pewną integrację narzuconą językiem łacińskim lub elementami rzymskiej tradycji26, a także identyfikowanie się z nimi27.

A. Ładomirski, Sytuacja polityczno-społeczna..., s. 171-172 i przyp. 156. Zob.: CIL
3.10988 = RIU 2.422. Por. ostatnio w odniesieniu prowincji Moesia Inf.: F. Matei-Popescu, The Dacians from Moesia Inferior [w:] Migration, Kolonisierung, Akkulturation im Balkanraum und im Osten des Mittelmeerraumes (3. Jh. v. Chr.-6 Jh.
n. Chr.), ed. L. Mihailescu-Bîrliba, Konstanz 2017, s. 139-159.
24 A. Ładomirski, Sytuacja polityczno-społeczna..., s. 174. Zob.: CIL 6.1801 = ILS 854
= CIL 6. Suppl. 8, fasc. 3, s. 4764.
25 A. Ładomirski, Sytuacja polityczno-społeczna..., s. 172. Zob.: CIL 3.7477. O popularności imienia Decibalus por.: D. Dana, L’impact de l’onomastique latine sur les
onomastiques indigènes dans l’espace thrace [w:] Les noms de personnes dans
l’empire romain. Transformations, adaptation, évolution, dir. M. Dondin-Payre,
Bordeaux 2011, s. 79-81.
26 Por. np.: L. Mrozewicz, Laurentes Lavinates a prowincja Dacja. Przyczynek do
dziejów romanizacji, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Grecae et Latinae”
1994, 10, s. 92-99. Por.: R. Ardevan, Toujours à propos des Laurentes Lavinates en
Dacie [w:] Arculiana. Ioanni Boegli anno sexagesimo quinto feliciter peracto amici
discipuli collegae socii dona dederunt, réd. F. E. Koenig, S. Rebetez, Avenches 1995,
s. 487-492. Zob. też recenzję: L. Mrozewicz, Romanizacja, kreolizacja i nie tylko,
„Studia Europaea Gnesnensia” 2015, 12, s. 376-383, reklamującą zbiór pt. Imperium
und Romanisierung. Neue Forschungsansätze aus Ost und West zu Ausübung.
Transformation und Akzeptanz von Herrschaft im Römischen Reich, hrsg. von
A. Rubel unter Mitwirkung von I. Dumitrache, Konstanz 2012. W nim zebrane analizy procesu romanizacji i „stawania się Rzymianinem” w odniesieniu do Dacji i, szerzej, kontekstu rumuńskiego, w tym problemu etnogenezy narodu rumuńskiego.
27 Np. w kwestii obecności motywu Lupa Romana jako signum originis w zabytkach
funeralnych z Aiud, Apulum, Brâncoveneşti, Cristeşti, Gherla, Ilişua oraz zabytku
z Romula por.: M. Bărbulescu, Signum originis: religie, artă și societate în Dacia
romană, București 2009, s. 264 (Lupa Capitolina), z odesłaniem także do prac:
L. Mrozewicz, Une inscription latine en l’honneur de Septime Sévere et de sa famille,
nouvellement découverte à Novae, „Archeologia” 1977, 28, s. 117-124; Tenże, Origo
23
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Panowanie rzymskie w Dacji zadunajskiej było wszelako krótkie,
trwało zaledwie około 160 lat. Za rządów Aureliana Rzymianie wycofali
się na południowy brzeg Dunaju. Ten wątek został szeroko omówiony
w pracach Tadeusza Kotuli oraz Roberta Suskiego, autorów monograficznych ujęć panowania cesarza Aureliana28. Drugi z wymienionych w innych swych pracach zajął się potomkami uchodźców z Dacji trajańskiej29.
Skoncentrował swą uwagę na dwóch przykładach. Pierwszy stanowi Romula, zbiegła z ziem za Dunajem30. Sama zajmowała niewysoką pozycję
społeczną, jednocześnie była matką późniejszego cesarza Galeriusza, urodzonego już w nowej Dacji, w miejscu na cześć Romuli nazwanym Romulianum31. Drugiego przykładu dostarcza Aurelius Victorinus, natione Dacisca, regione Serdicensi. To zmarły w wieku lat 30 pretorianin, znany
z inskrypcji nagrobnej (przed 312 r.), wystawionej przez brata Valeriusa
Augustusa, będący zapewne potomkiem uchodźców z Dacji trajańskiej,
którzy zadomowili się w okolicach Serdiki32.
W mniejszym stopniu interesują polskich historyków starożytności losy demograficzne ziem dawnej Dacji trajańskiej po jej opuszczeniu
przez Rzym33. Część Dakorzymian opuściła Dację i osiedliła się na zie-

felicissimorum temporum à Novae, „Archeologia” 1980, 31, s. 101-112; J. Kolendo, Le
rôle du primus pilus dans la vie religieuse de la légion. En rapport avec quelques inscriptions des principia de Novae, „Archeologia” 1980, 31, s. 52.
28 T. Kotula, Aurélien et Zénobie. L’unité ou la division de l’Empire?, Wrocław 1997,
s. 81-86; Tenże, Aurelian i Zenobia, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006, s. 66-69;
R. Suski, Konsolidacja Cesarstwa Rzymskiego za panowania Aureliana 270-275,
Kraków 2008, s. 207-227. Opuszczenie Dacji datują na 271 r. Por. też: A. Ziółkowski,
Historia..., s. 872. Inna datacja wydarzenia: 274/275 r., por.: M. Żmudziński, Gospodarka..., s. 8.
29 R. Suski, Potomkowie rzymskich uchodźców z Dacji z III wieku [w:] Granice i pogranicza. Mikrohistorie i historie życia codziennego, red. P. Guzowski, M. Liedke,
M. Ocytko, Kraków 2011, s. 9-21.
30 R. Suski, Potomkowie..., s. 12-17. Por.: Tenże, Galeriusz. Cesarz, wódz i prześladowca, Kraków 2016, s. 92-104.
31 Zob.: E. de Caes. 40.16. Felix Romuliana, ob. Gamzigrad. W literaturze polskiej dostępne jest opracowanie G. von Bülow, Romuliana – Iatrus. Dwa przykłady późnorzymskiej architektury prowincjonalnej, przekł. K. Balbuza, L. Mrozewicz, Poznań
2005. Por.: D. Srejović, Felix Romuliana – Galerius’ Ideological Testament [w:] Roman Imperial Towns and Palaces in Serbia, red. D. Srejović, Beograd 1993, s. 29-53;
D. Srejović, Č. Vasić, Imperial Mausolea and Consecration Memorials in Felix Romuliana (Gamzigrad, East Serbia), Belgrade 1994; D. Srejović, Č. Vasić, Emperor
Galerius’s buildings in Romuliana (Gamzigrad, Eastern Serbia), „Antiquité Tardive”
1994, 2, s. 123-141.
32 R. Suski, Potomkowie..., s. 18-21. Zob.: CIL 6.2605 = ILS 2041.
33 Należy wskazać w tym miejscu cenne opracowanie badaczki zajmującej się młodszą
epoką historyczną: I. Czamańska, Problem pochodzenia Wołochów [w:] Wędrówka
i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, red. M. Salamon, J. Strzelczyk, Kraków 2010, s. 393-402. Co się tyczy historii starożytnej, to warto w osobnym studium
raz jeszcze prześledzić historyczne okoliczności decyzji Rzymian o wycofaniu się z Dacji.
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miach na południe od Dunaju, część mieszkańców pozostała, jak się
przyjmuje, w dawnej prowincji34. Czy istniała możliwość ewakuowania
całej zromanizowanej ludności? Czy na swych dawnych ziemiach pozostała ludność geto-dacka? Na te pytania polska historiografia starożytności rzymskiej nie szuka odpowiedzi. Warto natomiast przytoczyć mądre
słowa, które wplótł Jerzy Kolendo w szersze rozważania dotyczące badań
nad etnogenezą w starożytności. Uczony napisał: „W wielu przypadkach
złożoność procesów etnogenetycznych, dobrze oświetlonych przez źródła nie pozwalała na prostą i efektowną odpowiedź: naszymi przodkami
byli…”35.
Dacia capta i Dacia felix
Wojny dackie prowadzone przez Trajana sprawiły, że w sztuce
rzymskiej zagościli Dacja spersonifikowana jako kobieta i Dakowie marmurowi, złoci, srebrni, brązowi. Odsłaniają się oni w polskich badaniach
przez pryzmat analizowanych dzieł sztuki antycznej, a także wyobrażeń
monetarnych36. Sukcesy Trajana w wojnach z Dakami znalazły bowiem
wyraz w kompleksach architektonicznych i ich zdobieniach, wznoszonych
ex manubiis na pamiątkę zmagań i podbicia Dacji, a także dla uhonorowania zwycięzcy, np. Forum Trajana w Rzymie czy Tropaeum Traiani
w Adamklissi w Mezji Dolnej. Zmagania wojenne i ich zwycięski dla Rzymu rezultat dały też impuls do eksponowania w mennictwie rzymskim
wizerunku Trajana jako wodza i zwycięzcy, semper victor. Wystarczy
przypomnieć, że dwukrotnie odbył on tryumf nad Dakami (około XI-XII
102 i około 25 V-25 VI 107 r.)37.
Zabytki architektoniczne scharakteryzowała w przystępnej formie
Anna Sadurska38. Przede wszystkim w płaskorzeźbach na trzonie Kolumny Trajana, do dziś stojącej w Rzymie, w ponad 150 scenach przedstawiono wydarzenia wojen dackich, prezentując walki, marsze, oblężenia itd.
w scenach o charakterze realistycznym i znaczeniu niemal kronikarskim
dla poznania dziejów konfliktu39. Rozwinął te tezy Janusz A. Ostrowski.

34

A. Ziółkowski, Historia..., s. 872. Por.: R. Suski Konsolidacja..., s. 218-225; Tenże,
Potomkowie..., s. 12.
35 J. Kolendo, Badania etnogenetyczne a polityka [w:] Wędrówka i etnogeneza...,
s. 525.
36 Katalog przedstawień Dacji w sztuce rzymskiej z komentarzem: J. A. Ostrowski, Les
personnifications des provinces dans l’art Romain, Varsovie 1990, s. 124-138.
37 Zob.: Cass. Dio 68.10.2; 68.15.1; Plin. Epist. 8.4.2. Por.: K. Balbuza, Triumfator.
Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki Cesarstwa, Poznań
2005, s. 114-117.
38 A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, t. 2: Okres cesarstwa, Warszawa
1980, s. 165-176.
39 Tamże, s. 166-168. Po pośmiertnym tryumfie Trajana (118 r.) w podstawie kolumny znalazło się miejsce na urnę z prochami cesarza, por.: A. A. Kluczek, O dwóch

89
Badacz sądzi, że zapewne całe Forum Trajana stanowiło – biorąc pod
uwagę jego dekorację rzeźbiarską – „wielką alegorię zwycięstwa nad Dacją”. Głównymi w tym kontekście elementami tego kompleksu były właśnie Kolumna Trajana oraz stojący u wejścia na Forum łuk, dzisiaj niezachowany, a znany z przedstawień monetarnych, które ukazują jego bogate zdobienia40. Jego zwornikiem mogła być płaskorzeźba, zdobiąca bazę,
na której zasiada tzw. Roma Cesi, przechowywana dzisiaj w Palazzo dei
Conservatori (inv. s776). Relief pokazuje kobietę, która siedzi na stosie
tarcz, w pozie płaczki – niewykluczone, że symbolizuje ona pokonaną Dację (Dacia capta)41. Także z Forum Trajana pochodzą ogromne porfirowe
i marmurowe posągi Daków. Podobne dzieła zdobiły także budowle w innych punktach imperium, czego dowodem są kolosalne postacie Daków
z Efezu42. Również Ilona Skupińska-Løvset w jednym ze swych studiów
omówiła kompleks Forum Trajana43. Przypomniała, że wzniesione ex
manubiis44 forum otwarte w 112 r. było „podarunkiem cesarza w podzięce
za zwycięstwa w wojnach dackich”. Centralne miejsce zajął kolosalny posąg cesarza: Equus Traiani. Poszczególne monumenty (Bazylika Ulpia,
portyki itp.) zdobiły posągi dackich barbarzyńców, reliefy o tematyce wojennej (w formie spoliów jeden z fragmentów fryzu został włączony do
dekoracji Łuku Konstantyna), reliefy ukazujące zdobyczną broń, a także
tablice z nazwami legionów biorących udział w wojnach dackich oraz wyobrażenia ich sztandarów. Całość miała, pisze badaczka, bez wątpienia
wymowę propagandową, „ukazując ciągłość polityki w stosunku do Daków od Domicjana po zwycięstwa Trajana”, ale też prezentując cesarza jako doskonałego wodza, który wie, jak uhonorować armię45.

niezwyczajnych wyobrażeniach tryumfów cesarskich w mennictwie rzymskim
II-III w., „Magazyn Numizmatyczny” 2005, 33, s. 10-15.
40 Por.: J. Packer, Forum Traiani [w:] Lexicon Topographicum Urbis Romae, ed.
E. M. Steinby (dalej: LTUR), vol. 2, Roma 1995, s. 350. Łuk został przedstawiony
w ikonografii monetarnej, por. monety typu FORVM TRAIAN, ok. 112-113 r.
– B. Woytek, Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98-117), Wien 2010, nr 403
(Au), FORVM TRAIAN (S C), ok. 112-114 r. – tamże, nr 465 (Ses).
41 Według innych to Germania capta, por.: A. Giuliano, Germania Capta, „Xenia”
1988, 16, s. 101-114.
42 J. A. Ostrowski, Personifikacje prowincji w sztuce rzymskiej, Kraków 1985, s. 77-78; Tenże, Les personnifications..., s. 56-58. Niekiedy jako Dację identyfikuje się postać klęczącą przed cesarzem w reliefie na łuku Trajana w Benewencie: A. Sadurska,
Archeologia..., s. 170; por.: J. A. Ostrowski. Les personnifications..., s. 56, 138; Tenże,
Personifications of Rivers in Greek and Roman Art, Warszawa-Kraków 1991, s. 53:
Armenia, Dacia, Mesopotamia, Italia?
43 I. Skupińska-Løvset, Optimus Princeps. Archeologia okresu panowania Trajana
[w:] W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego, pod kierunkiem
W. Kaczanowicza, red. A. A. Kluczek, N. Rogosz, A. Bartnik, Katowice 2014, s. 303-311.
44 Gell. 13.25.1.
45 I. Skupińska-Løvset, Optimus Princeps…, s. 308.
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W propagandzie wizerunkowej skupionej wokół osób następców
Trajana – zwłaszcza Hadriana (117-138) i Antoninusa Piusa (138-161)
– również posługiwano się wyobrażeniami nawiązującymi do prowincji
Dacji. Jednak w tych przypadkach Dacia capta ustąpiła miejsca Dacji,
która odtąd jest provincia pia fidelis. Ta zmiana wynikała także z faktu,
że ci dwaj kolejni następcy Trajana odeszli w swym programie od polityki
ekspansji, w zamian skupiając się na rozwoju wewnętrznym państwa
rzymskiego. Jego jedność i wspólnotę składających się na nie cząstek
miała symbolizować szczególna dekoracja tzw. Hadrianeum, czyli wystawionego w 145 r. Templum Divi Hadriani na Polu Marsowym w Rzymie
(pozostałości budowli na dzisiejszej Piazza di Pietra)46. Antoninus Pius
wzniósł tę świątynię dla swego ubóstwionego poprzednika Hadriana, nb.
był to przedmiot badań Piotra Bieńkowskiego, który budowlę mylnie interpretował jako Bazylikę Neptuna47. Hadrianeum miało interesującą dekorację. Złożona była m.in. z figur personifikujących rzymskie „prowincje” i ludy zamieszkujące poszczególne regiony państwa48. Owe personifikacje „prowincji” utrzymano w idealistycznym stylu, tworząc za ich pomocą symboliczny obraz harmonijnej koegzystencji różnych ziem należących do rozległego imperium49.
Pojedyncze figury, monumenty albo całe kompleksy, czy to dekorujące samą stolicę, czy inne miasta imperium, funkcjonowały w codziennym życiu ich mieszkańców, co generalnie w odniesieniu do dawnych posągów akcentuje ostatnio Lechosław Olszewski. Odgrywały one istotną
rolę w publicznej komunikacji. Stawały się „materialnym wyrazem wydarzeń, dając o nich świadectwo przez stulecia”50. W tym kontekście warto
przypomnieć, że jeszcze w 357 r. starożytni oceniali Forum Trajana jako

46

W źródłach: templum Hadriani – HA AP 8.2; HA Ver. 3.1; Hadrianium, Hadrianeum, Adrianeum – Curiosum Vrb. Romae ix; Notitia Vrb. Romae ix. Por.: M. Cipollone, Hadrianus, divus, templum; Hadrianeum [w:] LTUR 3, Roma 1996, s. 708.
47 P. Bieńkowski, De simulacris barbararum gentium apud Romanos. Corporis barbarorum prodromus, Cracoviae 1900, s. 61-87.
48 Personifikacje „prowincji” w sztuce rzymskiej to jednak nie zawsze uosobienia jednostek administracyjnych i krain geograficznych, czasem jedna figura reprezentowała
obszar, na którym była więcej niż jedna prowincja, albo taki, który prowincji nie odpowiadał. W tych kwestiach por.: P. Bieńkowski, De simulacris barbararum gentium..., s. 25, 57, 59; J. A. Ostrowski, Les personnifications..., s. 19-21.
49 Por.: J. A. Ostrowski, Personifikacje prowincji..., s. 63, 104-105; Tenże, Les personnifications..., s. 40-41. Por. też: J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School. A Chapter in the History of Greek Art, Roma 1967, s. 152-159; M. Sapelli, Rilievi con province e con trofei dall’Hadrianeum in Campo Marzio [w:] Provinciae fideles. Il fregio del tempio di Adriano in Campo Marzio, ed. M. Sapelli, Milano 1999, s. 9-82;
J. Hughes, Personifications and the Ancient Viewer: The Case of the Hadrianeum
‛Nations’, „Art History” 2009, 32.1, s. 1-20.
50 L. Olszewski, Cezar w Rzymie Augusta: co mogą zdziałać posągi? [w:] August
i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego, red. L. Olszewski, P. Sawiński,
A. Ziółkowski, Poznań-Gniezno 2016, s. 154-155, 180-181.
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dzieło niezrównanej wspaniałości51. Również u schyłku starożytności,
w IV, a może w V w. nadal podziwiano Hadrianeum52. Inaczej rzec można, że do tej późnej epoki spersonifikowana Dacja oraz Dakowie w postaci jeńców przypominali, w danym przypadku mieszkańcom miasta nadtybrzańskiego, o Dacji pozostającej dawniej w ramach państwa rzymskiego.
W tych zabytkach operowano obrazami Dacji, najpierw podbitej krainy
(Dacia capta), z jej pokonanymi mieszkańcami przedstawianymi przede
wszystkim jako jeńcy, a potem Dacji będącej rzymską prowincją (pia fidelis). Te przedstawienia trwały przez całe lata.
Bardziej dynamiczny obraz miejsca Dacji w ideologii imperialnej
– chociaż zasadniczo pozostawano w ramach wytyczonych przez trzy
wskazane odsłony – dają świadectwa numizmatyczne. Syntetyzując na
potrzeby niniejszego artykułu wyniki badań Andrzeja Kunisza, Wiesława
Kaczanowicza i Macieja Salamona oraz moje własne53, posługiwanie się
w mennictwie rzymskim nawiązaniami do spraw dackich porządkuję
w trzy okresy54.
Pierwszy z nich obejmuje lata panowania Trajana. W czasie wojen
dackich po raz pierwszy wprowadzono do ikonografii monetarnej postacie Dacji i Daków. Prezentowano ich w różnych modelach ikonograficznych. Przykładowo zestawiano ich sylwetki z postacią cesarza, który
z nimi walczył konno, trzymał pod swą stopą55, stał obok tropaeum, pod

Amm. 16.10. Późniejsza opinia (V/VI w.) – Cass. Var. 7.6.1.
Curiosum Vrb. Romae ix; Notitia Vrb. Romae ix.
53 A. Kunisz, Mennictwo kolonii Viminacium oraz prowincji Dacji w połowie III w.
n.e. w świetle najnowszych badań. Uwagi na marginesie publikacji F. Martina
i N. Cnobrnji, „Wiadomości Numizmatyczne” 1993, 37, s. 63-71; W. Kaczanowicz,
Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie lat 235-284 n.e., Katowice 1990 s. 47,
80, 83; Tenże, Regionalizm w ideologii cesarstwa rzymskiego lat 235-284 n.e. Świadectwo monet [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. I.1,
red. J. Staszewski, Warszawa 1996, s. 93, 96-97; M. Salamon, Dacja w oczach pisarzy
późnorzymskich (IV-VI w.n.e.) [w:] Prowincje rzymskie..., s. 117-134; A. A. Kluczek,
VNDIQVE VICTORES. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie
złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku – studium porównawcze, Katowice 2009, zwł. s. 50-60, 66-67, 70-75 (Dacja w granicach Imperium), 139-140, 147,
160-162 (Dacja barbarzyńska), 214-215, 236-240, 282-283 (Dacja i Dakowie a idea
cesarza zwycięskiego).
54 Inne propozycje por.: I. Winkler, Personificarea Daciei pe monedele romane imperiale, StCl 1965, 7, s. 223-234; E. Oberländer, Le emissioni monetarie dell’imperatore
Traiano connesse alle guerre daciche [w:] Traiano ai confini…, s. 166-179; E. Papaefthymiou, La représentation des provinces de Macédoine et de Dacie dans le
monnayage romain [w:] Images et représentations du pouvoir et de l’ordre social
dans l’Antiquité, éd. M. Molin, J.-Y. Carrez-Maratray, P. Gaillard-Seux, E. Parmentier-Morin, Paris 2001, s. 303-309.
55 SPQR OPTIMO PRINCIPI (S C), cesarz konno i Dak, 104/105-107 r. – B. Woytek,
Die Reichsprägung..., nr 202 (Au), 203 (Ses), 208 (Dp), 209 (As); 107-110 r. – tamże,
nr 317 (Ses), 318 (Dp/As); cesarz i Dacja pod stopą, 103-104 r. – tamże, nr 180-181
(Au/Ses), cesarz na podium i Dakowie – tamże, nr 184 (Au).
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którym siedział dacki jeniec56. W roli dominujących nad Dakami lub Dacją pokazywano także postaci takie, jak np.: Roma, Mars, Pax, Geniusz
Senatu57. W takich wyobrażeniach zachowywano częstokroć identyfikujący sposób prezentowania Dacji: mogła nosić czapkę o ściętym końcu (pileus), spodnie (braccae) i koszulę z rękawami, jej atrybutem stawał się
też miecz sierpowatego kształtu (sica lub falx)58. Na niektórych emisjach
wskazywano jej tożsamość, podając nazwę Dacia capta59, tworząc od jej
imienia przydomek zwycięski cesarza Dacicus60 albo głosząc wiktorię
dacką: (victoria) Dacica61. Dacja i Dakowie w mennictwie tego okresu
czynią bowiem aluzje do świata nierzymskiego, alter obis, w dodatku
świata wrogiego, który, jak to przekazują treści wyobrażeń, jest przez
Rzymian zajmowany w drodze walki. Rezultatem tych zmagań wojennych
stanie się narzucenie rzymskiej zwierzchności Dacji – będzie ona Dacia
capta. Co interesujące, ten jej wizerunek podtrzymywano w mennictwie
Trajana nawet po zakończeniu drugiej wojny dackiej, która przecież przyniosła włączenie ziem dackich do Cesarstwa.
Jednak w ostatnich latach rządów Trajana pokazano Dację również jako prowincję rzymską i w takiej roli będzie ona przywoływana
w ikonografii i w hasłach monetarnych aż początku lat 70. III w. Akcentują to napisy monetarne. Warto wskazać, że Dacja jako jedyna z prowincji
rzymskich ma epitety Augusti/Augusta oraz felix. Można uporządkować
jej obraz w tym drugim okresie w dopełniające się „portrety”. Najbardziej
efektowne w tym kontekście jest wyobrażenie na monetach Trajana z napisem rewersowym DACIA AVGVST(I/A) PROVINCIA S C. Dacja siedzi
na skale, czasem ze sztandarem wojskowym w ręce, obok są dzieci z kło-
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P M TR P COS IIII P P, 102 r. – tamże, nr 120 (Au).
TR P VII IMP IIII COS IIII DES V P P S C, togatus (Geniusz Senatu / Senat) i Dak,
k. 102 r. – tamże, nr 136e (Dp); SPQR OPTIMO PRINCIPI, cesarz, togatus i Dak,
103-104 r. – tamże, nr 183 (Au), Mars i Dak, ok. 106-107 r. – tamże, nr 219 (D); Pax
i Dak, ok. 106–107 r. – tamże, nr 220 (D), 247 (Ses), 248 (Dp), 249 (As); Pax i Dacja,
ok. 104/105-107 r. – tamże, nr 200 (Ses), 206 (Dp), 207 (As); Roma i Dak, ok. 106-107 r. – tamże, nr 250 (Ses), 251 (Dp), 252 (As).
58 W kwestii ikonograficznych wyróżników Dacji i Daków – P. Bieńkowski, De simulacris barbararum gentium..., s. 31, 35, 55, 71. Por. np.: R. Florescu, Die Trajanssäule. Grundfragen und Tafeln, Bonn 1969, s. 85-99; A. S. Stefan, Les guerres
daciques de Domitien et de Trajan. Achitecture militaire, topographie, images et
histoire, Rome 2005, s. 508-515; G. Depeyrot, Optimo principi. Iconographie, monnaie et propagande sous Trajan, Wetteren 2007, vol. 3, s. 39-40, 118-167.
59 DAC CAP COS V P P SPQR OPTIMO PRINC, 107-108 r. – B. Woytek, Die Reichsprägung..., nr 276 (D); ok. 108-109 r. – tamże, nr 283 (D); ok. 110 r. – tamże, nr 289
(D); DAC CAP COS V P P SPQR OPTIMO PRINCIPI S C, 107-108 r. – tamże, nr 311
(Dp).
60 DACICVS COS V P P, 103 r. – tamże, nr 148 (Au).
61 SPQR VIC DAC/S C, 104-105 r. – tamże, nr 204 (Ses), 210 (Dp); SPQR OPTIMI
PRINCIPI/DACICA, 111 r. – tamże, nr 377 (D); 112 r. – tamże, nr 389 (D).
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sem zboża i kiścią winogron62. Sztandar wojskowy sugeruje udział prowincji w staniu na straży Cesarstwa, ponieważ tu właśnie stacjonowały
legio XIII Gemina (w Apulum) i legio IV Flavia Felix (w Berzobis). Z kolei
postacie dzieci to aluzja do ustanowienia kolonii w nowej prowincji.
Zatem dawna barbarzyńska Dacja victa jest teraz ucywilizowaną częścią
świata rzymskiego.
Inny portret Dacji wyłania się z treści numizmatów wyemitowanych przez Hadriana i Antoninusa Piusa, zwłaszcza ich serii „regionalnych”63. Dacja pozostaje jedną spośród provinciae piae fideles. Tak jak
wszystkie inne przedstawiona jest na ogół w konwencji idealistycznej,
typowej dla personifikacji „prowincji” w sztuce okresu Hadriana i Antoninusa Piusa. Zaznaczano w wyobrażeniach, ale subtelnie, pewne drugorzędne wyróżniki indywidualizujące poszczególne krainy i prowincje. Co
się tyczy Dacji, był to zakrzywiony miecz, braccae oraz sztandar z głową
smoka na szczycie (draco). W ujęciu generalnym wszystkie te tak liczne,
a tak podobne w swej aranżacji „prowincje” symbolizują rozległość terytorialną państwa, zbudowanego z krain zgoła różnych, niekiedy w przeszłości siłą włączonych w granice rzymskie. Teraz wspólnie korzystają one
z dobrodziejstw pokoju rzymskiego, zajmują w nim równie ważne miejsce, chociaż pełnią różne role.

DACIA AVGVST PROVINCIA S C, ok. 112-114 r. – tamże, nr 467 (Ses), 468 (Dp),
469 (As); DACIA AVGVSTA PROVINCIA S C – M. Vitale, Personifikationen von
provinciae auf den Münzprägungen unter Hadrian: Auf den ikonographischen Spuren von ‛Statthalterprovinzen’ und ‛Teilprovinzen’, „Klio” 2012, 94.1, s. 160-161.
63 Emisje „regionalne” Hadriana uporządkować można w cztery grupy: 1. nazwa ziemi, prowincji, miasta lub rzeki wraz z odpowiadającym im wyobrażeniem personifikacji oraz właściwych jej atrybutów; 2. temat adventus Augusti połączony z nazwą
krainy, prowincji, miasta, w ikonografii togatus i personifikacja „prowincji”; 3. temat
restitutor połączony z nazwą krainy, prowincji, miasta, w ikonografii cesarz podnoszący z klęczek kobietę; 4. temat exercitus połączony z nazwą krainy lub prowincji,
w ikonografii cesarz i wojskowi. W mennictwie Hadriana przywoływano około trzydzieści „prowincji”: Achaia, Aegyptus, Africa, Arabia, Asia, Bithynia, Britannia, Cappadocia, Cilicia, Dacia, Delmatia, Gallia, Germania, Hispania, Iudaea, Libya, Macedonia, Mauretania, Moesia, Noricum, Phrygia, Raetia, Sicilia, Syria, Thracia, a także Italia. Dacja znalazła się w pierwszej i czwartej grupie: DACIA S C, The Roman Imperial
Coinage, ed. H. Mattingly et al., London 1968 (dalej: RIC), 2, Hadr., nr 850
(Ses/Dp/As) oraz EXERC DACICVS S C, tamże, nr 915-919A (S). Mniej liczne były
„regionalizmy” w mennictwie Antoninusa Piusa, w serii „regionalnej” z napisem COS
II S C połączone zostały nazwy: Alexandria, Africa, Asia, Cappadocia, Dacia, Hispania, Mauretania, Phoenice, Sicilia, Syria, Thracia. Ponadto poza serią dodatkowo
można wskazać: Britannia, Italia. Zob.: DACIA COS S C – RIC 3, Ant. P., nr 581 (Ses).
Serie omawiają np.: W. Kaczanowicz, Seria rzymskich emisji o typach „regionalnych” z czasów Hadriana, „Biuletyn Numizmatyczny” 1978, 4-5, s. 61-66; A. A. Kluczek, VNDIQVE VICTORES..., s. 50-63. Por. też np.: J. M. C. Toynbee, The Hadrianic
School..., s. 144-159; N. Méthy, La représentation des provinces dans le monnayage
romain de l’époque impériale: (70-235 ap. J.-C.), NAC 1992, 21, s. 279-287.
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Wyizolowany z serii „regionalnych” obraz Dacji budzi jeszcze inne
skojarzenia. W mennictwie Hadriana zaprezentowano Dację siedzącą ze
sztandarem wojskowym w ręce64. Od początku funkcjonowania Dacji trajańskiej sygnalizowano bowiem rolę militarną tej przygranicznej krainy.
Potem Dacja „czuwająca” nad bezpieczeństwem pogranicza powróciła
w mennictwie III w. Wpływ na to miało narastanie konfliktów Rzymu
z barbarzyńcami nad dolnym i środkowym Dunajem. Jak wskazał Jan
Trynkowski, już w II w. Dacji trajańskiej zagroziły obce najazdy65. Problem pogłębił się w III w. i wywołał spory niepokój wśród mieszkańców
rzymskich prowincji, na co wskazują między innymi studia Leszka
Mrozewicza, badającego treści źródeł epigraficznych 66. W połowie III w.
na ziemiach dackich zaczęła pracować mennica prowincjonalna (246-256/257), a jej produkty były oznaczone emblematycznym obrazem upostaciowanej Dacji. Warto też wspomnieć o illyryjskim rodowodzie niektórych władców trzeciowiecznych, który wyczulał ich na problemy naddunajskich prowincji, to zaś skutkowało wyróżnieniem tychże w propagandzie imperialnej zarówno wybranych prowincji, jak i całego Illiricum. Zasygnalizowane przyczyny w różnym stopniu dotyczyły konkretnych emitentów, wśród nich Filipa Araba (M. Iulius Philippus, 244-249), pierwszego z Illyryjczyków „na tronie” Trajana Decjusza (C. Messius Quintus
Decius, 249-251), a także Treboniana Galla (C. Vibius Trebonianus Gallus, 251-253) i Emiliana (M. Aemilius Aemilianus, 253). W sumie przyniosły wprowadzenie na produktach z mennicy prowincjonalnej tematu provincia Dacia, który był ilustrowany postacią Dacji wyposażonej
w miecz sierpowaty i sztandar67. W mennictwie imperialnym w Rzymie
i Mediolanie wypuszczono monety typów DACIA (S C)68 oraz DACIA FELIX (S C)69, z Dacją stojącą ze sztandarem.

DACIA S C, RIC 2, Hadr., nr 850 (Ses/Dp/As); S C – tamże, nr 829 (Dp/As).
J. Trynkowski, Zagrożenie zewnętrzne Dacji za Antoninusa Piusa [w:] Pamiętnik
X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Warszawa 1971, s. 126-167.
66 L. Mrozewicz, Les villes de Dacie et de Germanie supérieure face à la chute du
limes vers le milieu du III e siècle ap. J.-C. [w:] Les empereurs illyriens, réd. E. Frézouls, H. Jouffroy, Strasbourg 1998, s. 37-41.
67 Æ, np. PROVINCIA DACIA AN IIII – Roman Provincial Coinage [publikacja
online] (dalej: RPC), 9, nr 93 (Tr. D.); 96 (Tr. D. (Etruscilla)); PROVINCIA DACIA
AN V – RPC 9, nr 98 (Tr. D.), 105 (Treb. G.), 109 (Volus.). PROVINCIA DACIA AN
VIII – RPC 9, nr 112-113 (Aemil.). Por.: N. Crnobrnja, Novac provincije Dakije
u zbirci Svetozara St. Dušanića. The Coins of the Province of Dacia in the Collection
of Svetozar St. Dušanić, Beograd 1993, s. 8-26; Ch. Howgego, Coinage and Identity
in the Roman Provinces [w:] Coinage and Identity in the Roman Provinces, ed.
Ch. Howgego, V. Heuchert, A. Burnett, Oxford-New York 2005, s. 11. Por. też:
C. M. Petolescu, Aspecte ale istoriei Daciei oglindite în emisiunile monetare din timpul lui Filip Arabul, StCl 1987, 25, s. 57-61.
68 Rzym – RIC 4.3, Tr. D., nr 2 (Au/Ant), 12-13 (ArQ/Ant), 101 (S/Dp/As),
112 (S/Dp/As), 113 (S/As); Mediolan – tamże, nr 35-36 (ArQ/Ant).
69 Rzym – tamże, nr 14 (Au/Ant), 114 (S/As); Mediolan – tamże, nr 37 (Au/Ant).
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Ostatni, trzeci okres obecności Dacji w mennictwie rzymskim
przypada na okres późny, inaugurowany rządami jednego z kolejnych Illyryjczyków, Aureliana, czyli tego cesarza, na którego rządy przypadło
opuszczenie Dacji zadunajskiej i utworzenie Dacji nowej. Aurelian wyemitował w Mediolanie (będącym jednym z pierwszych centrów dowodzenia nowo wybranego imperatora) monety głoszące hasło DACIA FELIX, z przedstawieniem Dacji, z drzewcem zwieńczonym głową zwierzęcą
– owym wspomnianym sztandarem dackim – w ręce70. Skomentował te
treści Maciej Salamon. Odniósł je do aureliańskiej Dacji, twierdząc, że
miały one osłabić niekorzystne wrażenie, jakie musiało wywrzeć na ówczesnych wycofanie się Rzymu z Dacji trajańskiej przez Aureliana, i komentując utworzenie nowych prowincji dackich na terenie Mezji i Dardanii słowami: „Władca przypisywał sobie nawet zasługę odzyskania Dacji dla Cesarstwa”71. Jednak pewien problem interpretacyjny wywołuje
chronologia tych emisji. Są datowane na koniec 270/styczeń 271 r.72 Powstały więc jeszcze przed decyzją o wycofaniu się z obszaru zadunajskiego,
co przypuszczalnie nastąpiło w połowie 271 r. To stwarza możliwości reinterpretacji wymowy emisji z tematem Dacia felix. Wraz z innymi „regionalizmami” naddunajskimi wprowadzonymi na monety w mennicy
mediolańskiej (Genius illur(ici), Pannoniae) fakt ów może przekonywać
o chęci cesarza umocnienia się nad Dunajem i zatrzymania prowincji za
rzeką73. Okazuje się, że treści monetarne mogą w nowym, innym świetle
ukazać stosunek do kwestii Dacji trajańskiej w drugiej połowie III w.74
Natomiast w późniejszych latach za rządów Konstantyna (C. Flavius Valerius Constantinus, 306-337) treści umieszczone na numizmatach typów
SALVS REIP(ublicae) DANVBIVS75 i CONSTANTINIANA DAFNE76 zdradzają sentymenty imperialne ku Dacji trajańskiej. Konstantynowi nieob-

RIC 5/1, Aurel., nr 108 (Ant); S. Estiot, M. Amandry, Aurélien: trois monnaies d’or
inédites de l’atelier de Milan (270 A.D.), BSFN 1990, 45.1, s. 731-732, nr 3 (Au);
R. Göbl, Die Münzprägung des Kaisers Aurelianus (270/275), Wien 1993, tab. 2,
nr 17-17A (Au/Ant); S. Estiot, L’or romain entre crise et restitution, 270-276 ap.
J.-C., I. Aurélien, JS 1999, fasc. 1, nr 27 (Au); por.: Taż, Monnaies de l’Empire romain: XII, 1. D’Aurélien à Florien (270-276 après J.-C.), Paris 2004, s. 318-319.
71 M. Salamon, Dacja..., s. 118.
72 Por.: R. Göbl, Die Münzprägung..., tab. 2: pocz. 271 r.; S. Estiot, L’or romain...,
s. 73-74; Taż, Monnaies..., s. 11-13, 71: k. 270-pocz. 271 r., również uwaga, że konieczność skierowania sił na wschód przeciw Palmyrze wymusiła decyzję o opuszczeniu
Dacji.
73 Por. ostatnio: L. Mancini, La tematica etno-territoriale nel linguaggio figurativo
romano: la personificazione delle province pannoniche e la celebrazione del mondo
illirico [w:] Immagini e memoria. Raffigurazioni emblematiche tra passato e presente dalla Collezione numismatica Piancastelli, a cura di E. Ercolani Cocchi, Bologna 2014, s. 124-125.
74 Rzecz jest niewątpliwie interesująca i godna osobnych szerszych rozważań.
75 RIC 7, s. 331, nr 298 (ÆM, 327-333 r.).
76 Tamże, s. 574-575, nr 29-38 (Solid, Ar, F, 328-329 r.).
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ca może była myśl o odzyskaniu ziem zadunajskich i o dorównaniu Trajanowi77. Pamięć o rzymskim panowaniu w Dacji zadunajskiej trwała wszak
w IV w., co M. Salamon wykazał we wnikliwej analizie tekstów dawnych
autorów 78. W pewnych przypadkach idea ekspansywna mogła przyjmować brzmienie: Dacia restituta79, na co uwagę zwrócił także Tadeusz Zawadzki80.
Dacja zadunajska, pomimo jej krótkiej rzymskiej historii, obejmującej zaledwie około 160 lat, była mocno wrośnięta w świadomość starożytnych Rzymian. Materiały wyżej przytoczone pokazują to na przykładzie ówczesnych elit reprezentowanych przez poszczególnych cesarzy. Panujący wykorzystywali nawiązania zarówno do Dacji jeszcze barbarzyńskiej, jak i Dacji już rzymskiej, budując swój publiczny wizerunek, czy to
jako zwycięzcy i pogromcy Daków, czy to dobrodzieja dającego Dacji
możliwość rozwoju w ramach Imperium i władcy czerpiącego korzyści
z faktu pozostawania Dacji w granicach rzymskich, ale też zdeterminowanego, by ją w tych granicach zatrzymać. W tym kontekście zaiste przewrotnie brzmi opowieść zaczerpnięta z późnoantycznego źródła, iż jeden
z pretendentów do purpury imperialnej, Regalian, który ze swymi pretensjami wystąpił nad Dunajem w połowie III w., zyskał uznanie jako potomek rodu króla Decebala81. Ten szczególny przykład może przemawiać,
jak opiniuje jeden z badaczy, za „pełną akceptacją tradycji dackiej jako
tradycji części orbis Romanus”82.

Zob.: Jul. Caes. 329; por.: M. Salamon, Dacja..., s. 126.
M. Salamon, Dacja..., s. 117-134.
79 Pan. Lat. 8.3.3.
80 T. Zawadzki, Idea odzyskania Dacji [w:] Tenże, Na peryferiach świata rzymskiego, wybór i dobór tekstów L. Mrozewicz, Poznań 2009, s. 153-156. Inaczej: R. Suski,
Konsolidacja..., s. 225-226.
81 HA T 10.8.
82 M. Salamon, Dacja..., s. 130.
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Dacia și locuitorii săi.
Aspecte ale istoriei Daciei
în istoriografia poloneză contemporană
având ca temă Roma antică
Rezumat

Istoria Daciei – chiar dacă nu a fost abordată de istoricii polonezi
ca obiect de studiu independent – intră în sfera lor de interes, în special
ca parte a Imperiului Roman. Căci aceasta era o parte foarte importantă,
atât datorită poziției geografice a Daciei, cât și a schimbărilor politice din
Imperiul Roman ce au condus la avansul provinciei. Acest context geopolitic, împreună cu dezvoltarea din ultimele decenii a istoriografiei Imperiului Roman fac ca numeroase studii consacrate temelor legate de
istoria politică, socială, religioasă sau economică elaborate de cercetătorii
polonezi să conțină subiecte ce se referă la Dacia propriu-zisă, relațiile
dacilor cu Roma, cât și cele ale locuitorilor Daciei între ei, celor ale „ne-romani” și ale romanilor de aici.
În prezentul referat autoarea arată nivelele acestui interes asupra
pământurilor de la nord de Dunăre din lucrările istoricilor polonezi ai perioadei antice, extrăgând trimiterile la Dacia și locuitorii săi.

dr Katarzyna Niemczyk
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wyprawa Jana Olbrachta z 1497 roku
w historiografii polskiej

Celem mojego artykułu jest przedstawienie stanowiska historyków polskich wobec kwestii pamiętnej wyprawy króla polskiego Jana Olbrachta z 1497 r., w trakcie której doszło do bitwy w lasach bukowińskich
pod Koźminem. Kluczowym problemem, z którym borykają się historycy
polscy, jest ustalenie właściwego celu wyprawy króla polskiego. Czy, jak
głosiła oficjalna propaganda, skierowana była ona przeciw Turcji, czy,
o czym wspominają przede wszystkim niepolskie źródła, jej celem była
Mołdawia i osadzenie na tamtejszym tronie brata Olbrachta – królewicza
Zygmunta, czy wreszcie nadrzędnym celem Olbrachta było odbicie Kilii
i Białogrodu z rąk tureckich, a niejako przy okazji podbój Mołdawii?
Starsza historiografia polska znajdowała się pod silnym wpływem
kronik polskich powstałych w XV i XVI w., a więc w okresie, w którym zagrożenie ze strony Turcji było dla Europy problemem nadrzędnym, zaś
hasło walki z państwem osmańskim służyło niejednokrotnie jako pretekst
do realizowania i usprawiedliwiania polityki dynastycznej bądź prywatnej
kolejnych władców. W efekcie tego również kroniki pisane na zlecenie
władców przedstawiały jedynie „oficjalną” wersję wydarzeń. Problemem
konieczności obrony chrześcijaństwa i walki z Turcją usprawiedliwiano
więc kolejne posunięcia władców. To legitymizowało organizowane wyprawy wojenne i dawało gwarancję poparcia, a przynajmniej neutralności
ze strony reszty Europy. W taki sam sposób postępowała również dyplomacja polska1.
Podstawową kroniką polską dla wyprawy Olbrachta jest kronika
Macieja z Miechowa powstała pod koniec XV w. Pierwotna wersja kroniki
(wydana w roku 1519) została ocenzurowana najpewniej przez Jana Łas-

Szeroko na ten temat pisał Paul Srodecki w książce Antemurale Christianitatis. Zur
Genese der Bollwerksrhetorik im östlichen Mitteleuropa an der Schwelle vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit, Husum 2015, passim. Rozmowa z nim, którą miałam
przyjemność odbyć w czasie konferencji w Debreczynie poświęconej Jagiellonom
(The Jagiellonians in Europe: Dynastic Diplomacy and Foreign Relations | Die Jagiellonen in Europa: Dynastische und Diplomatische Beziehungen. International Conference and Roundtable, 10-11 kwietnia 2015, Department of History, University of Debrecen, Debreczyn, Węgry), sprawiła, że postanowiłam przyjrzeć się temu tematowi
bliżej. Efektem było powstanie artykułu: „Antemurale Christianitatis? Propaganda
antyturecka, a wyprawa Jana Olbrachta z 1497 r. w świetle źródeł” (w druku).
1
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kiego i wydana ponownie w 1521 r.2 Zasadnicza różnica w tych dwóch wydaniach kroniki dotyczy właśnie celu wyprawy Olbrachta z 1497 r. O ile
w pierwszej, oryginalnej wersji Miechowity mowa jest o wyprawie skierowanej przeciw Mołdawii, o tyle w drugiej – poprawionej – mowa jest już
o krucjacie antytureckiej. W pierwszym wydaniu Miechowity malowniczo
przedstawione zostały rozmaite złowróżbne znaki, które miały zwiastować ogromną klęskę planowanej wyprawy: królewski koń utonął, odprawiającemu mszę księdzu hostia trzy razy spadła na ziemię itd.3 W opisach
tych zaznacza się wzburzenie Autora, najwyraźniej niechętnego planom
monarchy polskiego. W drugim wydaniu albo takich przestróg nie odnajdujemy w ogóle, albo są one mocno zrelatywizowanie: koń wprawdzie
utonął, ale królowi nic się nie stało; hostia spadła, ale tylko raz i natychmiast ją podniesiono4. Przed wyprawą przeciw „niewiernym” tego typu
złowróżbne znaki były przecież niewskazane. Na tej drugiej wersji kroniki
oparli się późniejsi kronikarze (Bernard Wapowski, Marcin Bielski5), powtarzając zawarte w niej informacje. To właśnie zasługą Bernarda Wapowskiego było stworzenie, powtarzanego następnie, poglądu o wyjątkowo antytureckiej postawie Olbrachta pozostającego pod silnymi wpływami Kallimacha. Kronikarz przekonany jest bowiem, opierając się na owej
drugiej wersji Miechowity, o antytureckim charakterze wyprawy zorganizowanej przez króla polskiego, chociaż sam przyznaje, że w trakcie zjazdu
w Lewoczy Olbracht mówił o zamiarze osadzenia na tronie mołdawskim
Zygmunta6. Bielski z kolei przekonuje o antytureckiej postawie Olbrachta
i chęci pomszczenia Władysława Warneńczyka, ale przyznaje również, że
monarsze polskiemu przyświecał jeszcze jeden – ustalony zresztą w czasie zjazdu lewockiego – cel, a mianowicie: usunięcie z tronu mołdawskiego Stefana Wielkiego i osadzenie na nim Zygmunta. Dopiero po zrealizowaniu tego zamiaru miałby Olbracht planować wojnę z Turcją7.

Pierwotna wersja: Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum, Kraków 1519 (dalej:
Miechowita 1), zmieniona wersja: J. Pistorius, Polonicae Historiae Corpus hoc est,
Polonicarum rerum Latini recentiores et veteres scriptores, quotquot extant, uno
volumine comprehaensi omnes, et in aliquot distributi Tomos, Basileae 1582, Bd. 2
(dalej: Miechowita 2).
3 Miechowita 1, cap. LXXV, s. 349; A. Borzemski, Kronika Miechowity rozbiór krytyczny, PAU 1890, s. 72; A. Lewicki, Król Jan Olbracht o klęsce bukowińskiej r. 1497,
„Kwartalnik Historyczny”, t. 7 (1893), s. 24-25
4 Miechowita 2, s. 349-350; A. Borzemski, Kronika Miechowity…, s. 72; A. Lewicki,
Król Jan Olbracht…, s. 24-25.
5 Kroniki Bernarda Wapowskiego część ostatnia, czasy podługoszowe obejmująca
(1480-1535), ed. J. Szujski [w:] Scriptores Rerum Polonicarum, Kraków 1874, t. 2,
(dalej: Wapowski), s. 20; M. Bielski, Kronika polska Marcina Bielskiego nowo przez
Joachima Bielskiego syna jego wydana, Kraków 1597 (dalej: Bielski), s. 482-484.
6 Wapowski, s. 20.
7 Bielski, s. 482-484.
2
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Starsza historiografia polska podążyła w znacznym stopniu tropem kronik opartych na drugiej wersji dzieła Miechowity. Toteż w myśl
poglądów Olgierda Górki8, w Lewoczy Jagiellonowie zobowiązali się nie
atakować Mołdawii i to było podstawą przyjaznej postawy Stefana Wielkiego. Olbracht pozostawał pod silnymi wpływami Kallimacha i marzył
o pokonaniu Turcji. W 1497 r. planowano zatem wyprawę antyturecką
i atak polsko-litewski na Białogród. Postawę zaś Stefana Wielkiego historyk określa jako bardzo przyjazną stronie polskiej. Hospodar miał nawet,
w przekonaniu Górki, próbować ostrzec wojska polskie przed grożącym
im niebezpieczeństwem w postaci zasadzki przygotowanej przez Turków
w okolicach Koźmina, jednak Olbracht rady nie posłuchał. Całość winy za
klęskę bukowińską ponosi w przekonaniu Górki Olbracht. Król polski dał
się zwieść złym doradcom (m.in. arcybiskupowi Andrzejowi Róży Boryszewskiemu), którzy pragnęli wojny z Mołdawią. Toteż wyruszywszy na
wyprawę, sam nie był przekonany, przeciwko komu się wyprawia, co prowadziło do dezorganizacji wojska i skutkowało niesubordynacją rycerzy.
Król polski przedstawiony został jako bardzo zły dowódca, który działa
bez konkretnego planu. Jego wyprawa jest źle zorganizowana, nienależycie przygotowana, on sam zaś postępuje zupełnie spontanicznie. Niejako
pod wpływem chwili Olbracht miał aresztować przybyłych do niego posłów Stefana Wielkiego i wkroczyć na terytorium Mołdawii. Skompromitowany, niezdecydowany władca, ratując resztki honoru, powziął bezmyślną, w przekonaniu Górki, decyzję ataku na Suczawę. Według niego
to nie Stefan zdradził, ale to Olbracht, dając posłuch Boryszewskiemu
i innym złym doradcom, złamał dotychczasowe ustalenia. Hospodar dopiero po ataku Olbrachta na Suczawę zwrócił się o pomoc do Turcji
i Siedmiogrodu, co więcej, miał nawet dawać Olbrachtowi przyjacielskie
rady i ostrzeżenia przed wkraczającymi oddziałami tureckimi oraz przed
obraniem krótszej drogi powrotnej do Polski. W przekonaniu Górki ani
Stefan Wielki, ani jego wojska w bitwie koźmińskiej nie brali udziału.
W drugiej swojej pracy Górka przyznał wprawdzie, że Stefan Wielki
współpracował z Turcją, jednak podtrzymał swoją tezę, jakoby w bitwie
koźmińskiej ani on, ani jego wojsko nie uczestniczyli9. Polemikę z poglądami Górki podjął na początku XX w. biograf Jana Olbrachta – Fryderyk
Papée, który z kolei stanął w obronie króla polskiego, zarzucając hospodarowi wiarołomstwo. Wbrew przekonaniom Górki Stefan Wielki miał
odmówić pomocy władcy polskiemu i obiecał przyłączyć się dopiero po
dojściu wojsk polskich pod Kilię. Toteż Olbracht nie mógł maszerować
przez hospodarstwo mołdawskie, tylko skierował wojsko na Besarabię,
bowiem tamtędy wiodła krótsza droga na Kilię – choć mniej zasobna

O. Górka, Białogród i Kilia a wyprawa z 1497 roku, „Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, wydz. II, t. 25 (1932), s. 69-76.
9 Tenże, Nieznany żywot Bajezida II źródłem dla wyprawy czarnomorskiej i najazdów Turków za Jana Olbrachta, „Kwartalnik Historyczny”, R. 52 (1938), s. 405-409.
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w żywność. Tymczasem Stefan Wielki musiał już wówczas sprzymierzyć
się z Turcją, jako że razem z oddziałami tureckimi Mołdawianie, w przekonaniu Papée, uderzyć mieli na Kołomyję. Także wracający z Konstantynopola poseł polski Strzeżowski miał widzieć wojska tureckie spieszące
na pomoc Mołdawii. Hospodar mołdawski odmówił zgody na wejście
wojsk polskich na terytorium Mołdawii, jak i marszu przez Besarabię. Nie
bacząc na to, Olbracht postanowił kontynuować wyprawę. Zaraz po przekroczeniu granicy mołdawskiej zjawili się posłowie Stefana Wielkiego
z żądaniem odwrotu, czego Olbracht jednak spełnić nie chciał. W przekonaniu Papée Stefan już wówczas współpracował z Turcją, zaś jego postępek kwalifikował się jako felonia10. Historyk stwierdza jednak, że trudno
ocenić, czy Olbracht zamierzał usunąć z tronu Stefana i hospodarem mianować kogoś przyjaznego Polsce, czy przez wywarcie nacisku skłonić Stefana Wielkiego do uległości, czy może zdobycie Suczawy miało tylko zabezpieczać dalszą wędrówkę przeciw Turcji. Pierwsza z możliwości wydaje mu się mało prawdopodobna11.
Anatol Lewicki, opierając się na analizie instrukcji Olbrachta dla
posła wysłanego do Władysława II, odrzucił możliwość istnienia „spisku
Jagiellońskiego” mającego na celu zdobycie Mołdawii. W jego przekonaniu wyprawa była skierowana przeciw Turcji, w celu zdobycia Kilii i Białogrodu, i dopiero zdrada hospodara mołdawskiego sprawiła, że król polski uderzył na Mołdawię. To właśnie krążące plotki na temat możliwej
chęci zdobycia przez Olbrachta hospodarstwa i osadzenia tam Zygmunta
dotarły do Stefana i stały się przyczyną jego zdrady oraz przejścia na stronę turecką. W przekonaniu Lewickiego Olbracht, w przytoczonej instrukcji poselskiej, zarzeka się przecież, że nigdy nie miał planów ataku na
Mołdawię, i Autor nie widzi podstaw, by monarsze polskiemu nie wierzyć12. Do podobnych wniosków doszedł także Ludwik Kolankowski13.
Pewien zwrot w badaniach nad wyprawą Olbrachta stanowiło
sięgnięcie do innych źródeł i poddanie kroniki Miechowity krytycznej
analizie. Jako pierwszy od upowszechnionego przez Bernarda Wapowskiego poglądu o antytureckiej wyprawie Olbrachta odszedł Stanisław Lukas14. Historyk ten poddał krytycznej analizie przekazane przez Wapowskiego informacje. Posiłkując się przede wszystkim pierwszą wersją kroniki Macieja z Miechowa oraz korespondencją pomiędzy synami Kazi-

F. Papée, Jan Olbracht, Kraków 2006, s. 129-135.
Tamże, s. 137.
12 A. Lewicki, Król Jan Olbracht…, s. 5 i n.; tekst wspomnianej instrukcji poselskiej
zob.: Materiały do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486-1516 (Kodeks Zagrzebski),
wyd. J. Garbacik, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, nr 14.
13 L. Kolankowski, Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, t. 1: 1377-1499, Warszawa 1930, s. 436-437.
14 S. Lukas, O rzekomej wyprawie na Turka z r. 1497 [w:] Album uczącej się młodzieży polskiej poświęcony J.I. Kraszewskiemu z powodu jubileuszu jego pięćdziesięcioletniej działalności literackiej, Lwów 1879, s. 1-19.
10
11
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mierza Jagiellończyka, uznał, że to chęć zapewnienia uposażenia królewiczowi Zygmuntowi była głównym celem wyprawy z 1497 r. W przekonaniu Autora Jagiellonowie dążyli do osadzenia Zygmunta na tronie mołdawskim, chociaż i kwestia zagrożenia tureckiego nie była bez znaczenia.
Zdaniem Lukasa Mołdawia pod rządami Zygmunta stałaby się ważnym
buforem, porównywalnym do Rusi, który miał otwierać możliwości późniejszego starcia z Turcją. Aleksander Jabłonowski stwierdził natomiast,
iż celem Polski było podporządkowanie sobie Mołdawii ze względu na rolę tych terenów stanowiących formę buforu wobec zagrożenia tureckiego,
jednakże nie było to zadanie łatwe ze względu na opór Węgier rywalizujących o te ziemie z Polską. Wyjściem było zatem osadzenie na tamtejszym
tronie człowieka sprzyjającego stronie polskiej, a najlepszym kandydatem
miał być królewicz Zygmunt15. Tropem Lukasa poszli Antoni Borzemski,
Jakub Caro i Ferdynand Bostel, przyznając rację pierwotnej wersji dzieła
Miechowity i za cel wyprawy uznając Mołdawię16. Caro przekonywał nawet, że w czasie zjazdu w Lewoczy (1494 r.) doszło do spisku Jagiellonów
przeciw Zakonowi Krzyżackiemu i Stefanowi Wielkiemu, a jego celem było przeniesienie Krzyżaków na tereny Podola. Kiedy jednak podjęta próba
zakończyła się niepowodzeniem, chciano zafałszować historię i stąd wyniknęła zmiana tekstu u Miechowity17. Jeszcze dalej poszedł Borzemski,
który stwierdził, że polska polityka antymołdawska prowadzona pod pozorem walki z Turcją została zapoczątkowana już przez Kazimierza Jagiellończyka. Celem bowiem Jagiellonów zawsze było przyłączenie Mołdawii, co wymagało jednak sprytu, a wręcz podstępu, by nie narazić się
na wojnę z Iwanem III, Turcją, Węgrami i Mengli Girejem. Dlatego wyprawa taka musiała być przeprowadzona pod pozorami krucjaty antytureckiej, na którą cała Europa bez problemu wyraziłaby zgodę. W przekonaniu Borzemskiego w owe plany wtajemniczeni byli jedynie Jan Olbracht, Filip Kallimach i Łukasz Watzelrode, a być może jeszcze arcybiskup Boryszewski18.
Za antyturecką wyprawą Olbrachta opowiedział się jeszcze Janusz
Smołucha, który jako jeden z pierwszych sięgnął do kronik tureckich
i tym samym rzucił nowe światło na postać Stefana Wielkiego, jako
współpracującego z Turcją. W przekonaniu Autora nie ulega wątpliwości,
że hospodar zawarł porozumienie z Osmanami, i to nie w trakcie kampa-

A. Jabłonowski, Sprawy wołoskie za Jagiellonów. Akta i Listy. Akta Koronne [w:]
„Źródła dziejowe”, t. 10, Warszawa 1878, s. LX-LXI.
16 F. Bostel, Zakaz Miechowity, Lwów 1884, s. 21-27; J. Caro, Geschichte Polens,
Hamburg 1888, Bd. 5/2: 1481-1506, s. 711-721; A. Borzemski, Kronika Miechowity…,
s. 63-68.
17 J. Caro, Geschichte Polens..., s. 721-722.
18 Liborius Naker Tagebuch über den Kriegszug des Hochmeisters Johann v. Tiefen
gegen die Türken im J. 1497 [w:] Scriptores Rerum Prussicarum, Bd. 5 (dalej: Liborius Naker), s. 307, zapiska z dnia 18 sierpnia; A. Borzemski, Kronika Miechowity
rozbiór krytyczny..., s. 66.
15
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nii Olbrachta, ale sporo wcześniej. Co więcej, sułtan miał namawiać Stefana Wielkiego do zaatakowania Siedmiogrodu, co z kolei świadczy o poczuciu zagrożenia ze strony Węgier, mimo obowiązującego z nimi rozejmu. Odpowiedzią turecką na wkroczenie wojsk polskich do Mołdawii była
niewielka, ale natychmiastowa pomoc udzielona hospodarowi. Również
klęska wojsk polskich, w przekonaniu Autora, nie była tak wielka, jak relacjonują późniejsze przekazy polskie. Odnosząc się do problemu celu wyprawy, Smołucha powołuje się na ten sam dokument Olbrachta co Lewicki i wychodzi z założenia, że nie ma podstaw nie wierzyć w tłumaczenia króla polskiego. Przyjmuje zatem tłumaczenia monarchy z celu powziętej wyprawy i uznaje, że była to kampania antyturecka. Atak na Mołdawię był równoznaczny z wypowiedzeniem wojny Turcji i z tego król
polski musiał zdawać sobie sprawę. Autor podkreśla także rolę Kallimacha w kształtowaniu antytureckiej postawy Olbrachta i przytaczając traktat Kallimacha „Ad Innocentium VIII de bello Turcis inferendo oratio”,
przekonuje, że w rzeczywistości był on skierowany nie do Innocentego,
ale do Olbrachta. W traktacie tym jest zaś mowa o możliwości pokonania
Turków nawet bez pomocy Europy. Pozostający pod wpływem Kallimacha i owego traktatu Olbracht miał wierzyć w możliwe zwycięstwo nad
Turcją i w roku 1497 podjąć przeciw niej wyprawę. Niepoinformowanie
o wyprawie papieża Aleksandra VI Autor wiąże z kolei z planami króla
polskiego dotyczącymi przeniesienia na tereny Podola siedziby Zakonu
Krzyżackiego. Po przeniesieniu Zakonu królewicz Zygmunt, dla którego
bracia szukali uposażenia, mógłby zostać zarządcą Prus z siedzibą w Królewcu. Gdyby papież jako zwierzchnik Zakonu dowiedział się o tych planach, broniłby interesów Zakonu i mógłby doprowadzić do zablokowania
przygotowań do wyprawy19.
Marek Plewczyński w swej pracy poświęconej relacjom Polski ze
wschodnimi i południowo-wschodnimi sąsiadami stwierdza, że odrzucić
należy pogląd, jakoby wojna z Turcją była jedynie fasadą, zaś w rzeczywistości celem wyprawy była Mołdawia i osadzenie na tamtejszym tronie
Zygmunta. W przekonaniu Autora Olbracht wyprawiał się na Kilię, by odciąć Turkom drogę do Białogrodu, który osamotniony i atakowany przez
Litwinów mógłby następnie stać się łatwą zdobyczą polską. Najważniejszą
jednak kwestią było zaopatrzenie polskiej armii w żywność. Marsz bezdrożnym terenem przez Besarabię nie wchodził, w przekonaniu Autora,
w grę, pozostawała zatem jedynie droga przez Mołdawię, która wymagała
jednak zgody tamtejszego hospodara. Tymczasem Stefan Wielki deklarował swą pomoc dopiero w momencie, gdy wojsko dotrze nad Dunaj, co

J. Smołucha, Kilka uwag na temat wyprawy czarnomorskiej Jana Olbrachta
w 1497 roku, „Studia Historyczne”, R. 40 (1997), z. 3, s. 418-421; Tenże, Papiestwo
a Polska w latach 1484-1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego,
Kraków 1999, s. 67-68.
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w praktyce równało się odmowie współpracy w czasie domarszu wojsk
polskich na pola Budziaku. Zatem atak na Kilię musiał być poprzedzony
atakiem na Mołdawię20.
Z kolei Zdzisław Spieralski przekonywał o antymołdawskim celu
wyprawy króla polskiego. Celem Olbrachta miało być w pierwszej kolejności zdobycie Mołdawii i osadzenie na tamtejszym tronie królewicza
Zygmunta. Natrafiając w trakcie zjazdu lewockiego na opór brata – władcy węgierskiego – zobowiązał się do wspólnej akcji antytureckiej razem ze
Stefanem Wielkim. W rzeczywistości król polski zamierzał w ostatniej
chwili zaproponować Stefanowi Wielkiemu przyłączenie się do wyprawy,
a w wypadku gdyby ten odmówił, miałby pretekst do zaatakowania hospodarstwa. Dopiero po zdobyciu Mołdawii Olbracht planował wojnę
z Turcją. Niestety, jak twierdzi Spieralski, o zamiarach Olbrachta poinformował Stefana Wielkiego jego przyjaciel Bartłomiej Drágffy i zaniepokojony hospodar rozpoczął przygotowania do obrony. Dlatego atak polski
zakończył się klęską21.
Krzysztof Pietkiewicz omówił z kolei tło geopolityczne związane
z wyprawą monarchy polskiego. Wskazał na ważną rolę Chanatu Krymskiego, a także Moskwy Iwana III. Autor dowodzi, że zdobycie Kilii i Białogrodu umożliwiło Turkom kontrolę nad całym handlem czarnomorskim
Polski i Węgier, zaś Mołdawię pozbawiało ważnego źródła dochodu. Hospodar, nie mogąc liczyć na wsparcie polskie, wszedł w porozumienie
z Chanatem Krymskim. To właśnie spalenie przez Mołdawian Bracławia
w roku 1495 (i tym samym zagrożenie litewskiemu panowaniu na Podolu), utrata Kilii i Białogrodu, zerwanie łączności lądowej między Turcją
a Krymem oraz osłabienie związku tego ostatniego z Moskwą i Mołdawią
było w przekonaniu Autora przyczyną wyprawy Olbrachta. Król polski,
kierując się początkowo nad Morze Czarne, po zdradzie Stefana Wielkiego ruszył na Suczawę. Analiza ta pozwoliła spojrzeć szerzej na przyczyny
wyprawy Olbrachta, nie ograniczając jej jedynie do relacji polsko-mołdawsko-tureckich22.
Ilona Czamańska – najważniejsza polska badaczka kwestii mołdawskich – przeprowadziła szeroką analizę źródeł, na podstawie której
stwierdziła, iż celem wyprawy Olbrachta była Turcja ze względów gospodarczych i ideologicznych, ale, chociaż głośno o tym nie mówiono, Ol-

M. Plewczyński, Wojny Jagiellonów ze wschodnimi i południowo-wschodnimi sąsiadami, Siedlce 2002, s. 132-133.
21 Z. Spieralski, Po klęsce bukowińskiej 1497 r. Pierwsze najazdy Turków na Polskę,
„Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 9, cz. 1 (1963), s. 45-58, szczególnie
s. 45-47; Tenże, Die Jagiellonische Verbudenheit bis zum ende des 15. Jahrhundert,
„Acta Poloniae Historica”, t. 41 (1980), s. 80; Tenże, Awantury mołdawskie, Warszawa 1967, s. 60.
22 K. Pietkiewicz, Mołdawski, Księstwo [w:] Britannica. Edycja polska, t. 27: Mi-Mu,
Poznań 2002, s. 148-149; Tenże, Dzieje Cywilizacji i Narodu, t. 3: Monarchia Jagiellonów 1399-1586, red. M. Derwich, Wrocław 2003, s. 86.
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bracht musiał mieć na uwadze także podporządkowanie sobie Mołdawii.
Zdobycie portów nadczarnomorskich: Kilii i Białogrodu musiało równać
się bowiem z podbojem Mołdawii, jednakże odrzucić należy przypuszczenia, że celem króla polskiego była chęć zrzucenia Stefana z tronu, bowiem
Olbracht do ostatniej chwili próbował dojść z hospodarem do porozumienia. Autorka zwróciła również uwagę na znaczącą rolę rywalizacji polsko-węgierskiej. Zdobycie Kilii miało być bowiem próbą zaszantażowania
Węgier, którego przedmiotem byłoby zapewne zwierzchnictwo nad Mołdawią23.
Od czasu badań podjętych przez Ilonę Czamańską problem wyprawy Olbrachta, jak i cała szeroko pojęta kwestia relacji polsko-mołdawskich nie doczekały się dalszych opracowań. Z tego również względu,
chcąc spróbować zapełnić tę powstałą lukę, podjęłam się pracy nad tym
tematem. W prowadzonych przeze mnie badaniach, które koncentrują się
na polityce mołdawskiej Jagiellonów pod koniec XV i w pierwszej połowie XVI w., wyprawa Olbrachta zajmuje bardzo ważną pozycję. Podejmując zatem tę sporną kwestię i idąc tropem rozważań profesor Czamańskiej, sięgnęłam do źródeł tureckich, rumuńskich, włoskich i ruskich24,
I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV
wieku, Poznań 1996, s. 167-184, tam również szczegółowa analiza postawy Stefana
Wielkiego; Taż: Mołdawia i Wołoszczyzna w stosunkach polsko-tureckich w XV-XVII wieku, „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia”, Poznań 1989, t. 4, s. 301-311.
24 Wśród przeanalizowanych źródeł m.in: Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale ale României, Colecţia de documente medievale, Serie U. II (Inventar 25), nr
557, 558, 561; Magyar Országos Levéltár (Budapest), nr 24771; A. Bonfini, Rerum
Hungaricarum Decades quatuor cum dimidia... per Joannem Sambucum, Francofurti 1581; Materiały do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486-1516 (Kodeks Zagrzebski), wyd. J. Garbacik, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966; Ludovici cervari tuberonis commentaria [w:] SRP, t. 2, Kraków 1874; De Crieva L. Tuberon, Pamiętniki
o czasach moich, tłumaczenie, wstęp i przypisy P. Wróbel, J. Bonarek, Kraków 2016;
Hustinskaja lietopis [w:] SRP, t. 2, Cracoviae 1874; Letopisețul de la Bistrița 1359-1506 [w:] Cronice inedite atingătoare de istoria românilor, ed. I. Bogdan, Bukarest
1895 (tzw. Kronika Bystrzycka); Latopisețul anonim al Moldovei [w:] Cronicile slavo-romane din sec. XV-XVI, wyd. I. Bogdan, ed. P. P. Panaitescu, Bucharest 1959;
Latopisețul de la Putna II [w:] Cronicile slavo-romane din sec. XV-XVI, wyd. I. Bogdan, ed. P. P. Panaitescu, Bucharest 1959; Cronica moldo-polonă [w:] Cronicile slavo-romane din sec. XV-XVI, wyd. I. Bogdan, ed. P. P. Panaitescu, Bucharest 1959; Liborius Naker Tagebuch über den Kriegszug des Hochmeisters Johann v. Tiefen gegen die Türken im J. 1497 [w:] Scriptores Rerum Prussicarum, Bd. 5; Účty dvora
prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500-1507 Kritická edice pramene, ed. P. Kozák,
Opawa 2014; Материалы для истории взаимных отношений России, Польши,
Молдавии, Валахии и Турции в XIV-XVI вв., собр. В. А. Уляницким, Москва
1887; Lietuvos Metrika (1426-1506), knyga 5, wyd. E. Banionis, Vilnius 1993; Akty
otnosiaszczijesia k istorii Zapadnoj Rossnij sobranojei izdanoje archeograficzeskoju
komissieju, t. 1, Sankt Petersburg 1846; I Diarii di Marino Sanudo, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, t. 1, Venezia 1879; Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan
(Polonya) arasındaki münasebetlerle ilgili tarihi belgeler = Historical documents
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których analizę przeprowadziłam w artykule: „Antemurale Christianitatis? Propaganda antyturecka, a wyprawa Jana Olbrachta z 1497 r. w świetle źródeł”25. Jego celem była jednak nie tyle próba wyjaśnienia tego,
przeciw komu Olbracht swą wyprawę organizował, ale raczej przyjrzenie
się kwestii propagandy antytureckiej występującej w źródłach i próba odpowiedzi na pytanie: na ile była to jedynie propaganda, a na ile rzeczywiste zamiary króla, i czy za ową propagandą nie kryły się przypadkiem prywatne interesy Jana Olbrachta w rywalizacji z Węgrami o wpływy na terenie Mołdawii. Przeprowadzone dotąd badania skłoniły mnie do poglądu,
iż należy odrzucić zupełnie przypuszczenie, że w trakcie zjazdu w Lewoczy
(który w moim przekonaniu był niezwykle istotny dla badania relacji polsko-węgiersko-mołdawskich) zawarty został jakiś spisek antymołdawski Jagiellonów, o czym wspominała starsza literatura. Niewątpliwie Olbracht działał bowiem wbrew woli brata, co ten niejednokrotnie mu zarzucał, o „spisku” zatem mowy być nie może. Odrzucić należy także hipotezę, jakoby wyprawa skierowana była wyłącznie przeciw Mołdawii.
W ówczesnych warunkach prawno-politycznych atak na Mołdawię równałby się z konfliktem z Turcją, która uznawała te tereny za swoją strefę
wpływów. Z tego musiał zdawać sobie sprawę Olbracht. Źródła zdają się
wskazywać, że celem wyprawy było odbicie z rąk tureckich Kilii i Białogrodu. Pozostaje jedynie pytanie, czy Olbracht – jak oficjalnie głosił, realizując postanowienia zjazdu lewockiego i ustalenia z Władysławem
(o czym dalej) – miał odbite miasta przekazać w zarząd Mołdawii czy może jednak chciał zatrzymać je dla siebie, a przy okazji wyprawy podporządkować sobie hospodarstwo? Jak wyjaśniła I. Czamańska, zajęcie Kilii
i Białogrodu przez Polskę równałoby się ze zwierzchnością nad Mołdawią.
Atak na Kilię i Białogród nie był bowiem możliwy bez przyzwolenia bądź
pomocy mołdawskiej26. W moim przekonaniu kluczowe są postanowienia
zjazdu lewockiego z roku 1494 i kwestia rywalizacji z Węgrami. Zachowane dokumenty odnoszące się do postanowień zjazdu wskazują, że Władysław ustalił tam z bratem, że Polska ma prawo zorganizować wyprawę celem odbicia z rąk tureckich Kilii i Białogrodu, ale zobowiązana jest do ich
przekazania w zarząd Mołdawii27. Potwierdza to kronika staroosmańska,

concerning relations between the Ottoman Empire and Lehistan (Poland), ed. Nigâr
Anafarta, Istambul 1970; H. J. Kissling, Eine anonyme altosmanische Chronik über
Sultan Bajezid II [w:] Dissertationes orientales collectae, II, Sultan Bajezid II und
der Westen, München 1988; Die anonyme altosmanische Chronik über Sultan Bajezid II [w:] Dissertationes orientales collectae, II, Sultan Bajezid II und der Westen,
München 1988; R. F. Kreutel, Der fromme Sultan Bayezid. Die Geschichte seiner
Herrschaft (1481-1512) nach dem altosmanischen Chroniken des Oruc und des Annonymus Hanivaldanus, „Osmanische Geschichtsschreiber”, Bd. 9, Graz 1978.
25 W druku.
26 I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna…, s. 175.
27 Materiały do dziejów dyplomacji polskiej…, nr 14, Olbracht tłumaczył się bratu, iż
nie złamał postanowień z Lewoczy, co zarzucał mu węgierski poseł – marszałek Wła-
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według której Stefan miał zawrzeć z Polską układ, w którym nie tylko wyrażał zgodę na przemarsz wojsk polskich przez terytorium jego państwa,
ale także zagwarantował swoje wsparcie. Jako nagrodę miałby otrzymać
dwa miasta, których nazw autor kroniki nie podaje, ale stwierdza, że miały one wcześniej należeć do Turcji28. Władysław kategorycznie odrzucał
możliwość starcia z Mołdawią. Zdobycie przez Polskę Kilii i Białogrodu
dla siebie równałoby się bowiem ze zwierzchnością nad Mołdawią i kontrolą handlu nadczarnomorskiego. Na to Władysław nie mógł się zgodzić,
zabronił ataku na Mołdawię, a wyprawę na Kilię i Białogród polecił przeprowadzić przy współudziale Stefana. Olbracht oficjalnie musiał przystać
na żądania brata. Czy jednak w rzeczywistości nie szukał konfliktu ze
Stefanem i nie chciał zdobyć Kilii i Białogrodu, ale nie przekazać ich
w zarząd hospodarowi, tylko pozostawić sobie i tym samym roztoczyć
zwierzchność nad Mołdawią i nad handlem nadczarnomorskim?29 Oczywiście Olbracht musiał oficjalnie mówić o krucjacie antytureckiej, a ściślej o wyprawie celem odbicia dwóch nadczarnomorskich twierdz: Kilii
i Białogrodu i przekazaniu ich hospodarowi. Tylko taka propaganda dała
mu niezbędne poparcie Europy i przyzwolenie Władysława. Na to jednak,
iż Olbracht w rzeczywistości (przed wyprawą) miał plany ataku na Mołdawię i być może usunięcia tamtejszego hospodara oraz osadzenia na
tamtejszym tronie swojego brata Zygmunta, wskazują liczne źródła ze
zjazdu Jagiellonów w Lewoczy, jak i dokumenty ruskie, które omówiłam
we wspomnianym wyżej artykule. Oczywiście plany te król polski oficjalnie zarzucił. Czy jednak również rzeczywiście wyrzekł się tych dążeń? Wydaje mi się, że nie do końca. Poprzez poselstwo Krzesława Kurozwęckiego, wysłanego do Stefana z propozycją wspólnej wyprawy, Olbracht
doskonale wiedział o niechętnej mu postawie hospodara i odrzuceniu
przez niego jakiejkolwiek współpracy30. Musiał zatem spodziewać się odmowy wejścia na terytorium Mołdawii i nie mógł być tym faktem za-

dysław Lasonczy, ponieważ zadecydowano tam o ataku na Kilię i Białogród, celem ich
zdobycia i przekazania Mołdawii („castra illa, que per Turcum recepta erant, Voievode Moldavie recuperarentur”).
28 R. F. Kreutel, Der fromme Sultan Bayezid. Die Geschichte seiner Herrschaft (1481-1512) nach dem altosmanischen Chroniken des Oruc und des Annonymus Hanivaldanus, „Osmanische Geschichtsschreiber”, Bd. 9, Graz 1978, s. 212-216; J. Smołucha, Kilka uwag..., s. 417.
29 To zarzucał mu Władysław poprzez posła marszałka węgierskiego Władysława Lasonczego, zob.: Materiały do dziejów dyplomacji polskiej…, nr 13.
30 Wapowski, s. 22; Bielski, s. 484; I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna…, s. 168,
174-175; F. Papée, Jan Olbracht…, s. 127-128; O. Górka, Białogród i Kilia…, s. 70-71;
W. Kujawski, Krzesław z Kurozwęk jako wielki kanclerz koronny i biskup wrocławski, Warszawa 1987, s. 73; S. Tarnowski, Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego
kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego, Sanok 1855, s. 41;
K. Niemczyk, Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku, Katowice 2016, s. 148.
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skoczony. Może właśnie na to liczył? Dałoby mu to niewątpliwie pretekst
do zaatakowania hospodara. Należy jednak stwierdzić, że kwestia celu
wyprawy Olbrachta jest sprawą bardzo dyskusyjną.
Drugim problemem podejmowanym przez historyków polskich
jest rola Stefana Wielkiego w czasie samej bitwy pod Koźminem. W starszej literaturze – reprezentowanej głównie przez Olgierda Górkę („Białogród i Kilia a wyprawa z 1497 r.”31), dominował pogląd o przyjaznej postawie hospodara, który próbował ostrzec wojska polskie przed pułapką
zastawioną przez oddziały tureckie. W kolejnej pracy („Nieznany żywot
Bajezida II źródłem dla wyprawy czarnomorskiej i najazdów Turków za
Jana Olbrachta”32) Górka zrewidował swój pogląd i przyznał, że Stefan
współpracował z Turcją, mimo to podtrzymał jednak tezę, jakoby w bitwie koźmińskiej ani hospodar, ani jego wojsko nie brali udziału. Polemikę wobec tekstu O. Górki i obronę Olbrachta podjął Fryderyk Papée („Zagadnienia Olbrachtowej wyprawy z r. 1497”33). Po dotarciu do źródeł tureckich zrewidowano jednak ten pogląd. Okazać się bowiem miało, że
Stefan Wielki celowo wpędził wojska polskie w pułapkę. Ponieważ hospodar obawiał się działań króla polskiego, których celu nie był pewien, jeszcze przed wyprawą Olbrachta związał się sojuszem z Turcją34. Widząc, jak
niewielkie oddziały tureckie przybyły mu z pomocą, posunął się do fortelu. Ostrzegł mianowicie władcę polskiego, że potężne oddziały tureckie
wkroczyły już na tereny Mołdawii i dla własnego dobra powinien zarządzić odwrót, co też król polski uczynił35. I. Czamańska przytaczając ustalenia rumuńskich historyków, stwierdziła z kolei, że w praktyce istniała
tylko jedna droga, właśnie ta wiodąca przez Lasy Koźmińskie. Odrzucić
należy zatem tezę o rzekomym zignorowaniu przez Olbrachta ostrzeżeń
hospodara, bowiem w rzeczywistości – zgodnie z radą Stefana Wielkiego
– wojsko polskie wracało tą samą drogą, którą przybyło, a więc przez Lasy Koźmińskie. Zatem zasadzka została celowo przygotowana, zaś Stefan
postarał się, żeby oddziały polskie jej nie ominęły. Dzięki klęsce zadanej
Polakom Stefan odniósł dwie korzyści: odwdzięczył się sojusznikom,
umożliwiając im rabunek, i jednocześnie umocnił swoją pozycję w przyszłych rokowaniach z Polską36.
W najnowszych badaniach historycy wiążą postawę Stefana z celem wyprawy Olbrachta i postanowieniami zjazdu lewockiego. Źródła odnoszące się do zjazdu w Lewoczy, na którym Jagiellonowie rozprawiali

O. Górka, Białogród i Kilia a wyprawa z 1497 r…, s. 75-77.
O. Górka, Nieznany żywot Bajezida II…, s. 405-409.
33 F. Papée, Zagadnienia Olbrachtowej wyprawy z r. 1497, „Kwartalnik Historyczny”, t. 47 (1933), s. 25-26.
34 Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan (Polonya)…, nr 1, 2.
35 J. Smołucha, Kilka uwag…, s. 415-417. Szerzej na ten temat: M. Plewczyński, Wojny Jagiellonów…, s. 138-142.
36 I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna w stosunkach polsko-tureckich…, s. 303.
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o wyprawie z 1497 r., wspominają o krążących „plotkach”37, jakoby Olbracht planował usunięcie z tronu hospodara mołdawskiego i osadzenie
na nim swojego brata Zygmunta. Obecny tam przyjaciel Stefana Wielkiego – Bartłomiej Drágffy poinformować miał hospodara o owych rzekomych zamiarach króla polskiego i chociaż ten – przynajmniej oficjalnie
– porzucił je, Stefan Wielki reagował na każde posunięcie monarchy polskiego z wielką nieufnością. Obawiał się, iż celem jego wyprawy jest Mołdawia, o czym informował w liście skierowanym do sułtana: pisał, że jest
świadom, iż Olbracht szykuje wojnę, ale nie wie, przeciw komu jest ona
wymierzona, obawia się jednak, że przeciw jego hospodarstwu38. Z tego
względu próbował się zabezpieczyć przed grożącym mu atakiem wojsk
polskich i związał sojuszem z Turcją, o czym również przekonują nas jego
listy do sułtana39. Skoro zatem Stefan Wielki obawiał się, że idące wojska
Olbrachta być może mają na celu podbój Mołdawii i usunięcie go z tronu,
starał się wszelkimi sposobami do tego nie dopuścić.

O krążących „plotkach” dotyczących postanowień zapadłych w trakcie zjazdu lewockiego wspomina Liborius Naker, s. 312.
38 Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan (Polonya)…, nr 1; H. J. Kissling, Eine anonyme altosmanische Chronik…, s. 136-155, w tym tekście Autor załączył oryginalną
– turecką wersję kroniki, zaś w artykule: Die anonyme altosmanische Chronik…,
s. 163-195 – jej niemieckie tłumaczenie.
39 Scriptores rerum Polonicarum..., t. 2, s. 333-334.
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Campania regelui Ioan Albert din anul 1497
în istoriografia poloneză
Rezumat

Scopul referatului este acela de a prezenta poziția istoricilor polonezi în chestiunea memorabilei incursiuni a regelui polonez Ioan Albert,
din 1497, în cursul căreia a avut loc bătălia din Bucovina, de la Codrii
Cosminului. O problemă cheie cu care se luptă istoricii polonezi este stabilirea scopului exact al acestei expediții a regelui polonez. Era aceasta,
așa cum anunța propaganda oficială, îndreptată împotriva Turciei sau
poate, după cum amintesc unele surse, scopul ei era Moldova și așezarea
pe tron a fratelui regelui Ioan Albert – Sigismund? În referat sunt prezentate opiniile următorilor istorici: Stanisław Lukas, Antoni Borzemski,
Jakub Caro, Ferdynand Bostel, Zdzisław Spieralski, Janusz Smołucha,
Ilona Czamańska, precum și ale autoarei referatului, referitoare la stadiul
cercetărilor asupra acestui subiect.
Cele mai noi cercetări arată că scopul real al incursiunii lui Ioan
Albert era Moldova, expediția fiind prezentată însă în versiunea oficială
drept o cruciadă anti-turcească doar ca pretext pentru organizarea expediției și ca o justificare a atacului regelui polonez.
În referat este analizată și chestiunea a bătăliei de la Codrii Cosminului însăși și a rolului lui Ștefan cel Mare. În istoriografia poloneză
mai veche predominau opiniile privind atitudinea prietenească a domnului moldovean și dorința acestuia de a proteja trupele lui Ioan Albert de
capcana în care ar fi vrut să-l prindă turcii. În prezent este mai răspândită opinia referitoare la o atitudine neprietenească a voievodului care
bănuia planurile reale ale lui Ioan Albert – respectiv atacarea Moldovei
din dorința de a-l așeza pe tron pe fratele său – Sigismund.

prof. dr hab. Ilona Czamańska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mohyłowie w Polsce.
Spory o Uście

Starszemu pokoleniu Polaków, które jeszcze czytywało książkę
Władysława Łozińskiego „Prawem i lewem”, Uście i spory o ten majątek
mogą kojarzyć się negatywnie, jako przykład gwałtów, najazdów i ogólnego bezprawia1 . No cóż, taki był cel Autora, a nie dociekanie, dlaczego
sprawa Uścia stała się tak skomplikowana, ciągnęła się przez tyle lat i obfitowała w niespodziewane zwroty. Częściowo wprawdzie przed kilku laty
pewien jej aspekt związany z Mironem Barnovskim był przedmiotem mojego wystąpienia w Suczawie2, w międzyczasie jednak natrafiłam na nowe
materiały, które dokładniej oświetlają problem posiadania Uścia przez
Mohyłów, a następnie spadku po nich.
Jeremi Mohyła, zanim został hospodarem, miał za sobą kilka
dłuższych lub krótszych pobytów w Polsce. Po ucieczce z kraju w 1591 r.
wydawać się mogło, że będzie to wyjazd na stałe. W 1593 r. były wielki
dwornik mołdawski uzyskał polski indygenat, co pozwalało mu na zakupienie majątku ziemskiego na terenie Rzeczypospolitej3. Zanim pojawiła
się szansa na zakup majątku, dzierżawił dwie królewszczyzny: Nikanowice i Szczerzec w województwie ruskim, a następnie dość niespodziewanie
późnym latem 1595 r. został hospodarem mołdawskim, w dużej mierze
dzięki osobistej przyjaźni z kanclerzem i hetmanem Janem Zamoyskim.
Nie zrezygnował jednak z zamiaru zakupu majątku w Polsce, prosząc
między innymi Jana Zamoyskiego o pośrednictwo w tej sprawie.
W 1596 r. pojawiła się możliwość zakupu majętności Uście nad
górnym Dniestrem. Była to majętność idealna dla hospodara mołdawskiego, leżąca stosunkowo niedaleko od granicy mołdawskiej i dobrze
znana Mohyłom, którzy po ucieczce z Mołdawii w 1591 r. właśnie w niej
się początkowo schronili. W XVII w. w skład majątku wchodziły trzy miasteczka: Uście (obecnie Uście Zielone), Lackie i Horaszatyn oraz 18 wsi
(Łuka, Bobrowniki, Lazarowka, Zadarow, Kolincy, Dalejow, Międzygórze,

1

W. Łoziński, Prawem i lewem: obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie
XVII wieku, t. 1-2, Lwów 1904 i późniejsze wydania. Zob. zwłaszcza t. 2, s. 96-105.
2 I. Czamańska, Miron Barnovschi i jego rodzina w relacjach z Polakami [w:] Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych | Bogaţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române, red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2014, s. 79-89.
3 Volumina Constitutionum, t. 2, vol. 2, wyd. S. Grodziski, Warszawa 2008, s. 202.
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Tumierz, Trzcianiec, Dołhe, Rożniów, Stryjance, Kromidow, Łysice, Stobnik, Pacykow, Radcze i Łany). Na początku XVI stulecia ziemie te należały do Jana Koli z Dalejowa, a następnie dzięki małżeństwu z Anną Kolą
do Jana Mieleckiego, wojewody podolskiego i marszałka wielkiego, który
lokował miasteczko Uście i uzyskał dla niego prawo magdeburskie. Po
jego śmierci odziedziczył tę majętność syn Mikołaj, wojewoda podolski
i hetman wielki koronny, a po nim jego dwie córki – Zofia i Katarzyna.
Zofia w 1585 lub 1586 r. poślubiła księcia Jana Symeona Olelkowicza
Słuckiego i najprawdopodobniej opuściła dobra ojcowskie. Po śmierci
pierwszego męża w końcu 1592 r. już w roku następnym poślubiła kolejnego – Jana Karola Chodkiewicza, późniejszego hetmana wielkiego litewskiego, i definitywnie przeniosła się na Litwę. W Uściu natomiast mieszkała do śmierci w 1591 r. jej matka Elżbieta z Radziwiłłów oraz młodsza
siostra Katarzyna, która jednak w 1592 r. poślubiła Jana Ostroroga i przeniosła się do majętności męża4. Spadek po ojcu stał się przedmiotem ustawicznych sporów pomiędzy siostrami, a przede wszystkim ich mężami,
w końcu zdecydowano się go sprzedać.
Pierwsza część majętności kupiona została w 1596 r. przez Jeremiego Mohyłę od Zofii Chodkiewiczowej. Transakcję przeprowadzono
formalnie na imię najstarszego syna Jeremiego Mohyły, Konstantego5,
gdyż Jeremi, jako panujący, nie mógł formalnie posiadać majątku w Rzeczypospolitej. W 1598 r. sprzedała Konstantemu swą część również Katarzyna Ostrorogowa. Co ciekawe, w 1599 r. jako współwłaściciel majątku
pojawia się w dokumentach nieznany skądinąd Jan Mielecki, który przekazał synowi Jeremiego Dołhe, Roczniów i Hubary6. Jeremi Mohyła nie
miał środków, by od razu w całości sfinansować zakup majętności7, dlatego swoje udziały w tym zakupie mieli również niektórzy członkowie rodziny, jak również niektórzy bliscy Mohyłom bojarzy. Część majątku posia-

4

H. Kowalska, Mielecki Mikołaj h. Gryf, Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB),
XX, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 765; W. Dworzaczek, Ostroróg Jan
h. Nałęcz, PSB, XXIV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 506-511.
5 W związku z zakupem majętności na imię swego syna Jeremi Mohyła 22 października 1596 r. ustanowił opiekunów dla Konstantego. Zostali nimi: Jan Zamoyski,
Stanisław Żółkiewski, bracia hospodara metropolita Jerzy Mohyła i Szymon Mohyła,
wielki logofet mołdawski Luca Stroici oraz podkomorzy lwowski Andrzej Sienieński
‒ Jeremi Mohyła do Jana Zamoyskiego, Botuszany, 22.10.1596, Archiwum Główne
Akt Dawnych, Archiwum Zamoyskich (dalej: AGAD AZ) 682. Druk z datą 20.10.1599:
E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, supl. 2, vol. 1, Bucureşti
1893, s. 557-558.
6 Dokument wystawiony 11.01.1599, druk całości z oryginału: E. Hurmuzaki, Documente..., supl. 2, vol. 1, s. 516-519; Zapisy wszystkich transakcji: Series documentorum domui Mohylovianae servientium ex Acta Haliciensibus et Trębovliensibus
authentice depromptorum – Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków (dalej: AP Kraków, Arch. Sanguszków), Teka 446/16 nie pag.
7 Jeremi Mohyła do Jana Zamoyskiego, Suczawa, 17.07.1598 ‒ E. Hurmuzaki, Documente..., supl. 2, vol. 1, s. 469-470.
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dali niewątpliwie brat hospodarowej Wasyl Łoziński oraz Luca Stroici8.
Ten ostatni też początkowo zarządzał majątkiem jako tutor Konstantego.
Gdy w 1608 r. Konstanty Mohyła został hospodarem, majętność powinna
teoretycznie przejść na jego braci lub któregoś z braci, jednak żadnych
działań prawnych najprawdopodobniej nie podjęto. W 1611 r. Konstanty
Mohyła stracił tron mołdawski i powrócił do Uścia. Nie na długo jednak,
ponieważ już latem 1612 r. podjął ponownie próbę powrotu na tron
w oparciu o pomoc szwagra Stefana Potockiego. Wyprawa, jak wiadomo,
zakończyła się klęską pod Sasowym Rogiem i śmiercią Konstantego9.
Okoliczności tej śmierci były jednak dość specyficzne – Konstanty wzięty
został do niewoli przez Tatarów i utopił się w Dnieprze w czasie transportu na Krym10. Przez bardzo długi czas nie było żadnej informacji, co
się z nim stało, dlatego formalnie nadal pozostawał właścicielem Uścia.
W majątku zamieszkiwała jego matka, młodsi bracia: Aleksander i Bogdan oraz siostry: Katarzyna i Anna. Majątkiem zarządzał wówczas brat
hospodarowej Elżbiety, Wasyl Łoziński, który jednak zginął w 1613 r.
w wyniku pojedynku z Janem Chańskim.
Dopiero w 1614 r., po uzyskaniu pewnej wiadomości o śmierci
Konstantego, uregulowano sprawy własnościowe. Formalnym właścicielem Uścia został najmłodszy syn Jeremiego Mohyły – Bogdan11. Już sam
ten fakt wyraźnie wskazuje, że Elżbieta Mohyłowa nie zamierzała ani
przez chwilę rezygnować z tronu mołdawskiego dla starszego z pozostałych przy życiu synów. Kolejna próba zdobycia władzy podjęta w 1615-1616 r. przy pomocy zięciów Michała Wiśniowieckiego i Samuela Koreckiego zakończyła się jeszcze większą tragedią niż poprzednia. Po klęsce
pod Drăgşani w sierpniu 1616 r. Elżbieta Mohyłowa i obydwaj jej synowie
dostali się do niewoli tureckiej. By ratować życie, zgodzili się na przyjęcie
islamu, nie uratowało to jednak Bogdana, który zmarł wkrótce, podobno
z powodu źle wykonanego zabiegu obrzezania. Jednak, podobnie jak
w przypadku Konstantego, w Polsce długo nie wiedziano o losie braci
Mohyłów. Nawiasem mówiąc, dla Aleksandra okazał się on w końcu nie
taki zły, gdyż z czasem zrobił on dużą karierę na dworze sułtana, awansując do godności kapidżi-paszy. Oczywiście jednak jako poturczeniec utracił on wszelkie prawa do spadku po bracie na terenie Rzeczypospolitej.
Po śmierci Bogdana majętność uściecką dziedziczyły mieszkające
w Polsce cztery siostry: Irina (Raina) Wiśniowiecka (wdowa po Michale),
Maria Potocka, Katarzyna Korecka i niezamężna jeszcze wówczas Anna,

Luca Stroici do Jana Zamoyskiego, Uście, 11 10 1598 – AGAD, AZ 697, p. 65-66.
Najlepsze opracowanie przebiegu bitwy: C. Rezachevici, Bătălia de la „Cornul lui
Sas” (3/13 iulie 1612). Reconstruire, „Studii şi Materiale de Istorie Militară”, 9, 1976,
s. 59-70.
10 M. Costin, Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne, wyd. I. Czamańska, Poznań 1998, s. 120.
11 Series documentorum domui Mohylovianae... – AP Kraków, Arch. Sanguszków,
Teka 446/16.
8
9
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faktycznie jednak dobra te znajdowały się w posiadaniu Koreckich jako
zastaw za pożyczkę 80 tys. złotych, udzieloną Elżbiecie Mohyłowej przez
jej zięcia Samuela Koreckiego12. Tymczasem w listopadzie 1618 r. umarła
Katarzyna Korecka, po urodzeniu we wrześniu tego roku dwóch córek
bliźniaczek, z których przy życiu pozostała tylko jedna – Anna13. Dziewczynka była owocem gwałtu zadanego młodej księżnej w niewoli tatarskiej, została jednak uznana za własną córkę przez Samuela Koreckiego,
który bardzo skrupulatnie dbał o jej interesy, a gdy jego nie stało, równie
skrupulatnie dbał o nie jego brat – Karol. W rezultacie Koreccy zainstalowali się na dobre w majętności i zamku w Uściu. Nie mieli też początkowo
poważniejszej konkurencji. W 1619 r. zmarła Raina Wiśniowiecka, pozostawiając dwoje nieletnich dzieci: Jeremiego i Annę. Spory w rodzinie
Wiśniowieckich o opiekę nad nimi wyeliminowały je na pewien czas
z walki o majętność uściecką. Pozostali na placu boju jedynie Potoccy,
którzy w 1620 r. pozyskali sojusznika w osobie energicznego męża swej
najmłodszej siostry Anny – Maksymiliana Przerembskiego. Ten, wspólnie z Potockimi, zebrał oddział 300 ludzi i zbrojnie zaatakował Uście, wykorzystując zresztą nieobecność Samuela Koreckiego, który wyruszył na
wyprawę cecorską i już z niej nie wrócił. Oddział Przerembskiego usunął
załogi Koreckich z części majętności, a sam Przerembski wraz z żoną zainstalował się w zamku w Uściu. Jednak wobec nieobecności Samuela
Koreckiego przebywającego w niewoli tureckiej interesów bratanicy skutecznie bronił Karol Korecki. Wzajemne przepychanki, zabieranie plonów
i bydła trwały następne dwa lata. Dopiero po śmierci zamordowanego
w Jedykule Samuela, Karol Korecki jako opiekun jego córki Anny przystąpił do ugody z Przerembskimi. Majętność została podzielona – Przerembscy przejęli oficjalnie połowę miasta i twierdzy Uścia oraz 14 włości,
Korecka drugą połowę Uścia i twierdzy, dwa miasteczka, Lackie i Chorostiatyn, oraz siedem włości14. Co ciekawe, nie widać, by w tych podziałach
brali udział Potoccy – najprawdopodobniej Uście było w ich zamyśle od
początku przeznaczone dla Anny Mohylanki tytułem posagu, choć formalnej cesji Maria Potocka dokonała dopiero w roku 1627.
Tymczasem ustabilizowała się sytuacja prawna Jeremiego i Anny
Wiśniowieckich. Ich opiekun Konstanty Wiśniowiecki podniósł w ich
imieniu pretensje do części spadku i bez większych trudności uzyskał pozytywny wyrok sądu. Nie spowodowało to jednak istotniejszych zmian,
bowiem Przerembscy zaproponowali Wiśniowieckim wykupienie ich części i ta propozycja została przyjęta. W początkach roku 1629 spisany
został akt kupna-sprzedaży części majątku przypadającej na Wiśniowiec-

Tamże.
Na temat narodzenia bliźniaczek: I. A. Pečevija, Historija 1576-1640, prijevod, uvod
i bilješke F. Nametak, Sarajevo 2000, s. 292.
14 Series documentorum domui Mohylovianae... – AP Kraków, Arch. Sanguszków,
Teka 446/16.
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13

115
kich i tym sposobem Przerembscy stali się właścicielami większej części
majątku15. Podjęli też negocjacje w sprawie wykupu części Anny Koreckiej, jednak ostatecznie nie zostały one sfinalizowane. Być może dokonując tej transakcji, Przerembscy mieli na uwadze drugą, znacznie korzystniejszą.
Maksymilian Przerembski pozostawał w bardzo dobrych stosunkach z ówczesnym hospodarem mołdawskim Mironem Barnovskim. To
dzięki jego pomocy i protekcji Barnovschi otrzymał polski indygenat,
przy okazji którego został przyjęty do herbu Przerembskiego – Nowina.
Gdy panowanie Barnovskiego w Mołdawii zaczęło się chwiać i musiał on
pospiesznie opuścić Mołdawię, Przerembscy zdecydowali się mu pomóc,
sprzedając mu całą swoją część majętności Uście za 160 tys. złotych16. Była to suma bardzo duża, Barnovschi nie miał takich pieniędzy, dlatego
spłacał należność w ratach, częściowo gotówką, częściowo bydłem. Ostatecznie przez trzy lata swojego pobytu w Rzeczypospolitej zdołał spłacić
nieco ponad 120 tys. zł, czyli 3/4 całej sumy.
Sprawa jednak skomplikowała się, gdy Miron Barnovschi zdecydował się powrócić na tron, co jak wiadomo skończyło się tragicznie – jego śmiercią w Stambule. Wyjeżdżając, zawarł on z Przerembskimi ustną
umowę, że zwróci im tę majętność po zwrocie wpłaconej sumy 120 tys. zł,
jednak niespodziewana śmierć uniemożliwiła mu formalne załatwienie
tej sprawy. Wprawdzie zdołał on sporządzić testament, w którym poświadczył swoje zobowiązania wobec Przerembskich (jedynie w przypadku, gdyby Przerembscy nie zgodzili się na proponowane rozwiązanie, majątek miał zostać sprzedany, całość uregulowana, a pozostałe pieniądze
przeznaczone na cele religijne), jednak testament ten nie został przez
egzekutorów przekazany do Polski i Przerembscy nie mogli się na nim
oprzeć, by odzyskać majętność, która w świetle prawa była już sprzedana. Nie mając testamentu Mirona Barnovskiego, Przerembscy nie mieli dostatecznie mocnego dowodu na to, że suma nie została zapłacona.
W tej sytuacji trzeba było szukać innego sposobu odzyskania majątku.
Zamieszkałe w Rzeczypospolitej córki Jeremiego Mohyły oraz dzieci córek nieżyjących wystąpiły z pretensjami do spadku po Barnovskim jako
jego najbliżsi krewni mieszkający w Polsce17. Nie było to pozbawione sensu, gdyż Miron Barnovschi był ich bliskim kuzynem ze strony matki, siostry Jeremiego Mohyły.

15

Dokument sprzedaży: 31.01.1629, Lwów ‒ Biblioteka PAN w Krakowie (dalej: BPAN
Kraków) 4327, k. 45.
16 Umowa sprzedaży Uścia między Mironem Barnovschim a Anną i Maksymilianem
Przerembskimi z r. 1629, obl. 1639 – Centralnyj Deržavnyj Istoričeskij Arhiv (dalej:
CDIA), Lwów, F. 17, Akta Grodzkie, Trembowla 122, s. 893-896. Tekst brzmi dosłownie: „o groszy trzydziestu sto sześćdziesiąt tysięcy” (s. 894).
17 Szerzej na ten temat: I. Czamańska, dz. cyt., s. 79-89.
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Nie obyło się też jednak bez przemocy. Na pierwszą wiadomość
o śmierci Barnovskiego Maksymilian Przerembski wraz z Jeremim Wiśniowieckim wdarli się do zamku w Uściu, zabierając pozostałe po nim
dobra ruchome18. Tymczasem niemal natychmiast po śmierci Barnovskiego pojawiła się też nowa konkurentka do spadku po nim ‒ jego siostra
Teodozja Nikoryczyna. Co ciekawe, to ona przede wszystkim została w testamencie przez brata całkowicie wyłączona ze spadku. Ale testamentu
w Polsce nie było i nikt o tym nie wiedział. Pierwszym mężem Teodozji
był Wasyl Łoziński i prawdopodobnie z tego związku pochodziła córka
Maria, małżonka Rafała Buczackiego, która odziedziczyła po ojcu część
Uścia. Po jej bezpotomnej śmierci w 1641 r. zwróciły się o schedę po niej
żyjące Mohylanki i dzieci nieżyjących19.
Wracając do Nikoryczyny, to udało jej się przy pomocy rotmistrza
Krusińskiego opanować zamek w Uściu, a nawet utrzymać go przez jakiś
czas. Gdy Przerembski oskarżył ją o uzurpację szlachectwa, uzyskując wyrok infamii, a nawet kary śmierci, wyszła natychmiast za mąż za polskiego szlachcica Jana Podhorodeckiego, co uczyniło wysuwane oskarżenia
bezprzedmiotowymi.
Najskuteczniejszy w działaniach okazał się jednak hetman Stanisław Koniecpolski, który postarał się, by spadek po Barnovskim uznano
za kaduk należny królowi, który z kolei w 1634 r. król Władysław IV przyznał jemu. Król polecił mu jedynie zabezpieczenie żony (w rzeczywistości
chodziło o matkę) i siostry zmarłego20. Ta ostatnia dostała trzy wsie: Dołhe, Strychańce i Rożnów21.
Walka z potężnym hetmanem była bardzo trudna i wielokrotne
odwołania potomków Jeremiego Mohyły długo nie dawały rezultatu.
Przede wszystkim nie ustawała w walce Anna Mohylanka i jej kolejni mężowie: Jan Czarnkowski, Władysław Myszkowski i Stanisław Rewera Potocki. Dopiero to ostatnie małżeństwo dało jej dostateczną siłę przebicia,
niemałą rolę odegrały też negocjacje i odszkodowania dla aktualnych posesorów Uścia: Stanisława Koniecpolskiego (wnuka hetmana) i Jerzego
Czartoryskiego (któremu tenże wnuk odstąpił część majętności). W roku
1664, po trzydziestu latach walki, Anna Mohylanka uzyskała unieważnienie transakcji kupna Uścia przez Mirona Barnovskiego i zwrot majętności.

W. Łoziński, Prawem i lewem..., t. 2, s. 99.
Series documentorum domui Mohylovianae... – AP Kraków, Arch. Sanguszków,
Teka 446/16.
20 CDIA, Lwów, F. 5, Akta Grodzkie, Halicz 128, s. 765-767; W. Łoziński, Prawem i lewem..., t. 2, s. 102.
21 W. Łoziński, Prawem i lewem..., t. 2, p. 105; Biblioteka Narodowa, Warszawa, rkps
5622, s. 49; I. Corfus, Odoare Movileștilor rămase în Polonia, „Studii. Revista de
istorie”, 29, 1972, p. 56-57.
18
19
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Niedługo jednak cieszyła się tym sukcesem. Zmarła dwa lata później, a niewiele przeżył ją jedyny pozostały przy życiu syn – Zygmunt
Przerembski. Wobec jego bezpotomnej śmierci w styczniu 1669 r. dziedzictwem uścieckim znów podzieliły się dzieci i wnuki Mohylanek. Sukcesorami Zygmunta Przerembskiego byli: Jan i Paweł Potoccy – synowie
Marii Mohylanki, Samuel Leszczyński – wnuk Katarzyny, oraz Michał
Wiśniowiecki i Mikołaj Firlej – wnuki Iriny22. Michał Wiśniowiecki po
obiorze go na króla ofiarował przypadłą na niego część posiadłości swojej
matce, która w testamencie przekazała ją Kościołowi. Samuel Leszczyński
zmarł bezpotomnie w 1676 r., Firlejowie wymarli w drugim pokoleniu,
pozostali Potoccy, którzy władali tymi dobrami do końca istnienia Rzeczypospolitej.

prof. dr. Ilona Czamańska
Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań

Movileștii în Polonia.
Disputele privind Uście
Rezumat

Moşia Uście, proprietatea Movileştilor în Polonia, a fost subiectul
unor dificultăţi din punct de vedere juridic şi a bătăliei juridice îndelungate realizată de Ana Movileanca, fiica cea mai mică a lui Ieremia Movilă.
Acest domn al Moldovei a cumpărat o parte a moşiei Uście în anul 1596
de la Zofia Chodkiewiczowa, fiica lui Mikołaj Mielecki, pe numele fiului
său Constantin. În anul 1598 el a cumpărat și a doua parte a moşiei de la
fiica mai mică a lui Mielecki, Katarzyna Ostroróg, la fel pe numele lui
Constantin. Ieremia Movilă nu dispunea de așa mulți bani, de aceea la
achiziționarea moșiei au participat și persoane apropiate lui: Luca Stroici
şi Vasile de Lozna. După moartea lui Constantin Movilă, în anul 1614,
moşia a fost înscrisă formal pe numele fiului celui mai mic a lui Ieremia
Movilă – Bogdan. În realitate ea a fost administrată de mama lui – Elisabeta Movilă. Luptând pentru tronul fiului Alexandru, ea a împrumutat de
la Samuel Korecki suma de 80 mii de zloţi punând zălog Uście. După înrobirea lui Bogdan şi moartea lui în Stambul, dreptul la moşie l-au primit

22

Series documentorum domui Mohylovianae... – AP Kraków, Arch. Sanguszków,
Teka 446/16.
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patru dintre surorile lui: Irina Wiśniowiecka, Maria Potocka, Caterina
Korecka şi Ana, încă nemăritată, dar în realitate totul a fost în mâinile lui
Samuel Korecki. De abia în anul 1620 majoritatea moşiei a fost preluată de primul soţ al Anei Movilă – Maksymilian Przerembski. Soţii Przerembski au cumpărat părţile moşiilor Uście de la Maria Movileanca Potocka şi de la copiii Irinei Movileanca Wiśniowiecka. Au început şi negocieri pentru cumpărarea părții Anei Korecka, fiica Caterinei, care a murit.
În acest timp în Polonia a venit ca pribeag fostul domn al Moldovei – Miron Barnovschi care a fost în relații de prietenie cu familia Przerembski.
Aceştia au vândut moşia Uście lui Barnovschi şi i-au înmânat actul de
proprietate, chiar dacă el n-a achitat toată suma de bani (a plătit parţial
cu bani, parţial cu vite). În anul 1633, el a vrut din nou să preia scaunul
Moldovei şi a fost ucis de turci. Ştiind că n-a plătit toată suma, Barnovschi a scris în testamentul său că înapoieză moşia familiei Przerembski,
dar din păcate testamentul n-a fost cunoscut în Polonia. Proprietatea lui
Barnovschi a fost tratată ca și „kaduk” (rămasă fără moștenitori), preluată de rege şi dăruită hatmanului Stanisław Koniecpolski. Ana Movlileanca a luptat 30 de ani pentru anularea tranzacției de vânzare a moşiei
Uście lui Miron Barnovschi şi abia în anul 1664 această luptă s-a sfârşit
cu succes. Din păcate, ea a murit după doi ani, după următorii trei ani
a murit și unicul fiu al ei – Zygmunt Przerembski. Moștenitorii domeniului au devenit din nou nepoţii şi strănepoţii Movilencelor.

Libelula Pricopie, Pavel Blaj
Suceava

Precizări referitoare la satul Lozeni
din ținutul Dorohoiului,
fieful doamnei Elisabeta Movilă

Elisabeta, doamna voievodului Moldovei, Ieremia Movilă şi regentă a fiilor săi minori, Constantin şi Alexandru, a fost, fără îndoială,
o personalitate marcantă a evului mediu românesc, caracterizată ca „una
din marile figuri tragice ale trecutului nostru”1 sau „una dintre femeile
cele mai aprige din trecutul nostru”2. Gestul ei de a-şi tăia părul şi de a-l
pune într-o casetă de argint aurit, destinată Mănăstirii Suceviţa, vine să
întărească cele spuse mai sus şi să sublinieze ataşamentul ei faţă de Moldova şi de credinţa ortodoxă.
Personalitatea ei a intrat de timpuriu în atenţia istoricilor şi genealogilor având în vedere şi faptul că cele patru fiice ale sale erau măritate cu cei mai de seamă magnaţi ai Poloniei. Aşa a apărut o descendenţă
fantezistă specifică perioadei în care se susţine că provenea din familia
nobililor transilvăneni Csomortanyi3 şi anume nobilul Toma Csomortanyi s-ar fi căsătorit în Polonia cu stăpâna domeniului Lozna de lângă
Liov şi ar fi avut-o ca fiică pe Elisabeta, care şi-ar fi luat titlul nobiliar după numele proprietăţii mamei sale4. Teoria aceasta a fost preluată şi de
către istoriografia românească, inclusiv de către Nicolae Iorga care afirmă că „doamna Elisaveta era catolică desigur şi e îndoielnic că ar fi primit legea noastră”5.

Nicolae Iorga, Doamna lui Ieremia Vodă, în Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească, I „Casa noastră Movilească”, Sfânta Mănăstire Suceviţa, 2006, p. 69. Vezi
şi idem, în „Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice”, seria II, Tom
XXXII, 1910, p. 8.
2 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, II, Bucureşti, 1976,
p. 318.
3 Simon Okolski, Orbis Polonus..., II, Cracovia, 1643; A. Papiu Ilarian, Tesauru de
monumente istorice pentru România, II, Bucureşti, 1863, p. 147.
4 Otto Forst, Przyczynek do najdawniejszej genealogii Mohyłów, în „Miesięcznik Heraldyczny”, V, Liov, 1912, nr. 1-2, p. 1-8.
5 Nicolae Iorga, Doamna lui Ieremia Vodă..., p. 69-70. O amplă analiză critică asupra
teoriei originii maghiare a doamnei Elisabeta, o face Ştefan S. Gorovei, Doamna Elisabeta Movilă. Contribuţii pentru o biografie nescrisă, în Movileştii..., II, Ieremia
Movilă. Domnul. Familia. Epoca, Sfânta Mănăstire Suceviţa, 2006, p. 273-302.
1
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Cel care emite o nouă teorie asupra descendenţei Elisabetei Movilă a fost genealogul român Sever Zotta, care pe baza unor izvoare interne, dar şi pe interpretarea corectă a documentelor străine a ajuns la concluzia că, Gheorghe Kataratos Izlozeanu, pârcălab de Hotin şi soţia sa,
Cristina au fost părinţii Elisabetei şi că numele de Izlozeanu, respectiv
Lozinschi, vine nu de la Lozna galiţiană, ci de la proprietatea lor, satul
Lozeni din ţinutul Dorohoiului6.
Prin urmare, atât ea, fratele său, Vasile Lozenschi şi sora ei, Maria de Lozeni, căsătorită cu marele postelnic, Chiriţă Paleologul, au numele nobiliar de la acelaşi sat, care a fost cea mai îndrăgită proprietate
a tatălui lor. Se părea că totul se clarificase şi că vechea genealogie va fi
abandonată, dar la nota 9, referitoare la satul Lozeni, autorul precizează
„satul [Lozeni – n.n.] se cheamă acum Lozna” (vezi: „Marele dicţionar geografic al României”)7.
Credem că această afirmaţie a determinat confuzia, aşa că, unii
autori au menţinut denumirea din teoria veche a numelui nobiliar, acela
de „Lozna” şi nu de „Lozeni”8.
Concluzia autorului, credem că derivă din faptul că în „Marele
dicţionar geografic al României”, nu apare satul Lozeni, ci numai satul
Lozna pentru simplu fapt că Lozeni nu mai există ca sat la începutul
secolului XX.
Prin urmare, se pune întrebarea unde se afla satul Lozeni din ţinutul Dorohoiului şi ce s-a întâmplat cu el pe parcurs. Pentru a afla răspunsul, am consultat documentele care s-au păstrat şi care se referă la
acest sat. Prima atestare documentară a localităţii este în timpul celei dea treia domnii a lui Petru Şchiopul prin documentul emis, în perioada august 1585-ianuarie 1589, prin care domnitorul întăreşte stăpânirea lui
„Ghiorghii pârcălab de Hotin” asupra unei jumătăţi din satul Lozeani, pe
care acesta îl cumpărase de la giupâneasa lui Nedelco uşar, cu 260 de
zloţi tătăreşti9. Documentul nu precizează în ce ţinut se afla satul Lozeni.
După moartea lui Gheorghe Kataratos, pârcălab de Hotin, la
20 septembrie 1612, soţia sa Cristina, în timpul domniei lui Radu Mihnea, vinde acest sat lui Isac Stârcea, din Popeni. Acesta, la rândul său,
a dat despăgubire „satul Lozenii, cu heleşteu în sat” lui Gavrilaş Mateiaş,

6

Sever Zotta, Doamna Elisaveta a lui Ieremia Movilă voievod a fost fiica lui Gheorghe pârcălab de Hotin, „Arhiva Genealogică”, II, 1913, p. 178-180 şi vezi și în Movileştii, I..., p. 97-100.
7 Ibidem, p. 98, nota 9: George I. Lahovari, Marele dicţionar geografic al României,
vol. IV, fasc. 1, Bucureşti, 1901, p. 189.
8 Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone:
secolul al XVII-lea, II, Bucureşti, 1983, p. 65, nota 26: „Gheorghe Kataratos din Lozeni, tatăl Elisabetei, deci socrul lui Ieremia Movilă în volumul întâi al colecţiei noastre [apărut în 1979 – n.n.] am identificat greşit «Zlozani» din textul polon cu «din Lozna»”.
9 D.I.R., A, Moldova, sec. XVI\3, București, 1951, p. 283-284, nr. 343.
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fost vornic, iar domnitorul Vasile Lupu, la 30 decembrie 1635, întăreşte
satul „Lozenii cu tot venitul” celui care fusese cumnat cu domnitorul Miron Barnovschi-Moghilă10.
După moartea lui Mateiaş Gavrilaş, mare logofăt, averea acestuia
se împarte între cei trei urmaşi ai săi şi anume Ileana, soţia lui Andreiaş
Racoviţă, mare comis, Alexandra, soţia lui Iordache Cantacuzino, mare
vistiernic şi Ieremia Mateiaş.
La 4 martie 1652, Vasile Lupu, domnul Moldovei întăreşte hotărârea de împărţire între urmaşii lui Gavrilaş Mateiaş, în document arătându-se că în partea Ilenei comisoaia, printre alte sate, figurează şi „satul Lozeni din ţinutul Dorohoiului”, iar între satele surorii sale, Alexandra vistierniceasa, era şi „satul Losna, ţinutul Sucevei”11. Aşadar, vedem
că erau două sate distincte, unul Lozeni, în ţinutul Dorohoiului şi celălalt,
Lozna, în ţinutul Sucevei.
În ceea ce priveşte satul Lozna, el a fost proprietatea lui Vasile
Stroici pe care acesta a pierdut-o în anul 1612, când a fost considerat ca
hain de către domnie. Ştefan al II-lea Tomşa a dăruit această moşie care
figura şi în anul 1614 tot în ţinutul Sucevei, mănăstirii Solca, ctitoria sa12.
Ulterior, înainte de anul 1638, Mănăstirea se pare că a făcut un
schimb de sate cu marele logofăt Gavrilaş Mateiaş şi aşa Lozna ajunge
între satele lui şi a urmaşilor săi13.
La 1 ianuarie 1670, Ileana comisoaia, fiind văduvă şi fără copii,
donează toată averea ei, surorii sale, Alexandra Cantacuzino şi urmaşilor
acesteia14.
Dintre urmaşii menţionaţi mai sus, se numără şi Maria, nepoata
Alexandrei Cantacuzino, sora cronicarului Ion Neculce, căsătorită în Ţara
Românească cu boierul Done, căpitan de margine şi mai apoi, mare vistiernic, care avea în Foaia ei de zestre din 21 mai 1730, menţionată şi
„moşia întreagă Lozeni, ţinutul Dorohoiului”15.

Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, Iași, 1908, p. 292-293, nr. CCII; Teodor Bălan, Documente bucovinene, VII, Iași 2005, p. 185, nr. 122, document din
22 mai 1654, „când au fost în zilele lui Barnovschi vodă, când s-au dus în Ţara Leşească, s-au sculat Isac Stârcea şi cu alţi soţi ai lui şi au jefuit pe Gavrilaş logofătul şi
au luat multă avuţie şi bani şi haine şi alte odoare scumpe. Deci, Isac Stârcea n-a avut
cu altă, cu ce plăti, ci i-au dat a treia parte din Boian şi jumătate de Onut şi Lozeani, la
Dorohoi pentru paguba ce i-au făcut”.
11 Teodor Bălan, Documente bucovinene, I, 1507-1653, Cernăuți, 1933, p. 256-258,
nr. 153.
12 Idem, Documente bucovinene, VII, p. 185, nr. 122; D.I.R., A. Moldova, sec. XVII,
vol. III, Bucureșri, 1954, p. 179, nr. 179.
13 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor și monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 540 (interesant că şi Nicolae Stoicescu confundă
Lozna cu Lozeni).
14 Teodor Bălan, Documente bucovinene, III, 1573-1720, Cernăuţi 1937, p. 46-47,
nr. 36.
15 Idem, Documente bucovinene, VI, Cernăuţi 1938, p. 413.
10
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Zapisul soborului Mănăstirii Suceviţa din 15 ian. 1735 spune că
„soţia comisului Pavel Rugină a dăruit Mănăstirii, satul Broscăuţi cu Lozănii şi Trebujănii, care sunt într-un hotar”, iar călugării au donat aceste
sate lui Sandu Sturdza „pentru că a acoperit el nişte trapezării şi chilii din
mănăstire”16.
În sfârşit, vedem localizarea satului Lozeni, adică era într-un
hotar cu satele Broscăuţi şi Trebujeni, primul fostă proprietate a Movileştilor17, iar cel de-al doilea a aparţinut hatmanului Luca Arbore18.
Zapisul călugărilor din 15 ianuarie 1735 poate fi privit ca o acceptare a unei situaţii atipice şi anume hotărârea lui Grigore al II-lea Ghica
care prin documentul din 2 martie 173019, anula dania Aniţei Rugină în
ceea ce priveşte Broscăuţii pe care l-a confiscat în favoarea domniei, pe
considerentul că ea şi soţul ei ar fi haini domniei şi împărăţiei şi fugari la
Moscova şi apoi îl dăruieşte unchiului său vel vistiernicul Sandu Sturdza,
caracterizat de cronicarul Ion Neculce, ca „om hiclean şi închis în inima
lui şi lacom”20.
Dania călugărilor este întărită de către domnitorul Constantin
Mavrocordat la 12 aprilie 1735 „pe satul Broscăuţi cu hlizele sale, satele
Lozenii şi Trebujenii”, în plus domnitorul îi dăruieşte lui Sandu Sturdza
şi 3054 de hectare din moşia târgului Dorohoi pe care le alipeşte la cele
trei sate21.
După această danie, documentele nu mai vorbesc de satele Trebujeni şi Lozeni, ci doar de moşia Broscăuţi. Aşadar, acesta a fost începutul dispariţiei lor şi înglobării în domeniul Broscăuţilor, aşa se explică de
ce nu apare satul Lozeni în Marele Dicţionar Geografic al României22, şi
cauza erorii lui Sever Zotta de a pune semnul egalităţii între Lozeni, care
după cum am văzut, se afla în ţinutul Dorohoiului, ocolul Coşulei şi satul
Lozna care se afla în ţinutul Sucevei, iar după ocuparea Bucovinei de către austrieci intră în componenţa ţinutului Dorohoi şi anume în ocolul Siretului.
În iunie 1766, marele spătar Constantin Sturdza, fiul fostului mare logofăt Sandu Sturdza, solicită o hotarnică pentru moşia Broscăuţi, care este importantă pentru că ne arată o parte din limitele satului Lozeni,
acum înglobată în Broscăuţi:

16

Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade, XII [Documente Dorohoiene], în Dorohoiul. Studiu şi documente, Iaşi, 1924, p. 11.
17 D.I.R., A, Moldova, III, p. 188-190, nr. 242, Broscăuţii în ţinutul Dorohoiului.
18 Ibidem, p. 55, nr. 73, Trebujenii cu loc de moară pe Ciorea.
19 Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. XXII,
Documente interne, Bucureşti, 1913.
20 Ion Neculce, Opere, ediţie de Gabriel Strempel, Bucureşti, 1982, p. 97.
21 Gheorghe Ghibănescu, Dorohoiul. Studiu şi documente..., p. XXX- XXXIV.
22 George I. Lahovari, Marele dicţionar geografic al României..., vol. IV, p. 189.
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de acolo rămân Miclăuşenii şi purcede cu Verbia a Mănăstirii
Suceviţăi, ce iaste în ţinutul Hârlăului şi trece hotarul peste Jijia
de purced Moşenii [alt mic sat dispărut – n.n.], tot a d-sale spătarului cu Verbia şi de acolo, drept la deal într-o movilă, ce-i zic
Sihna, iaste piatră veche şi de acolo peste valea Hliboca Ruscăi,
în pisc şi acolo iaste piatră veche şi de acolo în podiş, între ţarina Lozenilor şi a Verbiei iaste piatră; şi de acolo spre amiazăzi
lângă drumul Sauceniţei într-o movilă este piatră şi de acolo
purced Lozenii cu Sauceniţa, pe drum spre apus la o piatră ce
este pusă între două moviliţe şi de acolo la vale pe o vâlcea, purced Trebujenii cu Prelipca şi de acolo peste drum, tot spre apus
purced Broscăuţii cu Cobâla, în piatra ce iaste în costişă şi de
acolo tot spre apus într-o piatră veche în costişa ce desparte
Broscăuţii de Dorohoi şi de Cobâla şi de acolo purcede la vale în
Dorohoi pe muchie până la o piatră ce se cheamă Beldiman ce
iaste în pisc şi de acolo mai la vale peste şes la Jijia la vadul Holovcăi. Şi aici s-au încheiat hotarul Broscăuţilor şi Trebujenilor
şi a Lozenilor23.

După moartea lui Constantin Sturdza, în februarie 1790, mare
spătar şi apoi mare vornic, domeniul Broscăuţi ajunge în stăpânirea lui
Constantin Balş-Bălşucă mare logofăt24, iar apoi la 21 martie 1819, este
vândut la mezat şi cumpărat de către Constantin Plagino, mare postelic,
ginerele domnitorului Alexandru Moruzi25,
care în anul 1838 provoacă un proces mare de lămurire a hotarelor despre moşiile învecinate Broscăuţilor, care cuprindeau în
ele, trei trupuri de moşii: Lozani, Trebujăni şi Broscăuţi şi proprietarul nu voia a le uni pe toate într-un singur trup de moşie,
ci a le lua ca trei moşii alăturate26.

Comisia hotarnică nu a reuşit să găsească documentele necesare pentru
a putea delimita cele trei moşii, fapt ce a dus la dispariţia satelor Trebujeni şi Lozeni, cât şi a boierului, care fără să ştie, a vrut să conserve
memoria doamnei Moldovei şi a familiei acesteia.
Prin urmare, satul Lozeni, proprietatea cea mai dragă a pârcălabului de Hotin, Gheorghe Kataratos Izlozeanu, a soţiei sale Cristina şi
a fiilor acestora, Vasile Lozinschi, mare stolnic, căsătorit cu Teodosia, sora lui Miron Barnovschi, voievod, Maria Paleologul de Lozeni şi doamna
Moldovei, Elisabeta de Lozeni, soţia domnitorului Ieremia Movilă, care
a dat numele de nobil polon, în anul 1607, acestei familii, era aşezat între

23

Gheorghe Ghibănescu, Dorohoiul. Studiu și documente…, p. 64-65.
Corneliu Istrati, Condica visteriei Moldovei din anul 1816, Iaşi, 1979, p. 94.
25 Ibidem, p. 12.
26 Gheorghe Ghibănescu, Dorohoiul. Studiu și documente…, p. XXV-XXVI.
24
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proprietăţile Movileştilor: Broscăuţi şi Verbia – istorica Verbie, unde s-au
desfăşurat bătăliile dintre Alexandru Lăpuşneanu şi Despot Vodă, apoi
între Ieremia Movilă şi Mihai Viteazul. Probabil că, nu întâmplător a fost
cumpărat acest sat, în preajma căsătoriei dintre Elisabeta Kataratos şi Ieremia Movilă.
În prezent, Lozeni nu mai există ca sat, ci doar partea de sud-est
a comunei Broscăuţi, judeţul Botoşani, se numeşte – pe Lozeni – şi se învecinează cu satul Recea-Verbia din comuna Dimăcheni şi acesta pe cale
de dispariţie. Pe platoul înalt a acestui sat, străjuiesc movilele ridicate de
voievodul Ieremia, în amintirea ostaşilor români şi poloni, căzuţi în confruntarea din mai, anul 1600, cu oastea lui Mihai Viteazul.

Fig. 1. Localizarea satului Lozeni
Sursa: pe baza www.google.com/maps
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Libelula Pricopie, Pavel Blaj
Suczawa

Uwagi dotyczące wsi Lozeni w okręgu Dorohoi,
dóbr księżnej Elżbiety Mohyłowej
Streszczenie

Elżbieta Mohyłowa, żona hospodara Jeremiego, córka Jerzego
Kattaratosa, perkułaba (starosty) chocimskiego i Mołdawianki Krystyny
z miejscowości Lozeni, była także matką i regentką dwóch mołdawskich
hospodarów, „jedną z wielkich tragicznych postaci z naszej przeszłości”,
a także prababką kilku przedstawicieli europejskich dynastii.
Starosta chocimski Jerzy Kattaratos otrzymał polski indygenat
w 1607 r. i przyjął nazwisko Łoziński, od nazwy wsi Lozeni, leżącej
w okręgu Dorohoi, mylonej często z Lozna (nazwa miejscowości w tym
samym regionie).
Autorzy niniejszego tekstu dowodzą, że wieś Lozeni znajduje się
pomiędzy dobrami Mohyłów: Verbia – historyczna Verbie – i Broscăuți,
jednak w pierwszej połowie wieku XVIII przestała ona istnieć, wcielona
przez wielkiego wisternika (podskarbiego) Sandu Strudza do dóbr Broscăuți wraz z wsią Trebujeni (dzisiaj już nieistniejącą), byłą własnością
hetmana Luki Arbore, oraz sporą częścią terenów rolnych przynależnych
do Dorohoi.
Próby poczynione przez wielkiego dwornika Constantina Plagino
w roku 1838 w kwestii przywrócenia wsi Lozeni i Trebujeni nie powiodły
się i nazwy obu miejscowości pozostały jedynie w lokalnej toponimii gminy Broscăuți w woj. Botoșani.

dr. Marius Chelcu
Academia Română, Filiala Iași
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Dinspre Moscova, prin Polonia către Istanbul:
Moldova zonă de tranzit a comerţului internaţional
în secolul al XVII-lea

Textul de faţă reprezintă în primul rând o punere în valoare a câtorva contribuţii istoriografice mai vechi, dar care au fost mai puţin utilizate în istoriografia noastră şi nu fiindcă au fost redactate într-o limbă
străină sau ideile împărtăşite nu ar fi avut valoare, ci fiindcă înainte de
1990, cel puţin unul dintre autorii lor1 a avut statutul de indezirabil pentru regimul comunist.
Este cunoscut şi acceptat faptul că în intervalul dintre jumătatea
secolului al XVI-lea şi jumătatea secolului al XVIII-lea, din punct de vedere economic, Moldova a deţinut rolul unei punţi comerciale între Imperiului Otoman şi Polonia. Drept urmare, Moldova era atunci străbătută
de o cale importantă de comerţ unde se întâlneau numeroşi negustori,
dintre care o parte locuiau în târgurile moldoveneşti, iar alţii se aflau în
tranzit. Importanţa drumului comercial prin Moldova a fost dată nu doar
de mărfurile care se mişcau către şi prin Polonia spre Europa Centrală şi
Apuseană. Însemnătatea pe care Poarta a acordat-o drumului comercial
care străbătea Moldova s-a datorat, în egală măsură, negoţului cu Cnezatul Moscovei de unde veneau numeroase materii prime de lux, precum
blănurile şi colţii de morsă2. La rândul lor, domnii Moldovei au fost interesaţi în stimularea şi controlul tranzacţiilor comerciale, mai ales acelea
cu blănuri, pentru că preţioasele bunuri reprezentau o monedă de schimb
pentru obţinerea scaunului domnesc sau pentru salvarea vieţii prin domolirea furiei vreunui sultan sau vizir.
Din perspectiva Moscovei, de la mijlocul secolului al XVI-lea,
a apărut o nouă dimensiune în geografia ei economică, odată cu obţinerea controlului asupra bazinului mijlociu şi inferior al fluviului Volga. Extinderea teritorială a cnezatului a oferit noi deschideri în privinţa relaţiilor comerciale stabile cu populaţiile din stepă şi, mai departe, cu Persia şi

Mihnea Berindei, Contribution à l'étude du commerce ottoman des fourrures moscovites. La route moldavo-polonaise 1453-1700, în CMRS, XII, Paris, 1971, nr. 4,
p. 393-409.
2 Nocolae Iorga, Istoria comerţului românesc, în Opere economice, ediţie îngrijită de
Georgeta Penelea, Bucureşti, 1982, p. 615.
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cu hanatele din Asia Centrală3. Mai mult, înaintarea moscoviţilor în Siberia a însemnat lărgirea ariei de contact cu centrul Asiei. Aşadar, Moscova
ajunge la porţile Chinei, iar legăturile comerciale, cel puţin cu Regatul de
Mijloc, capătă regularitate spre mijlocul secolului al XVII-lea.
În acelaşi context al expansiunii moscovite, relaţiile mult mai
vechi cu Poarta au suferit în secolul al XVII-lea transformări. Pentru
reconstituirea traseelor nord-pontice străbătute de caravanele negustorilor otomani, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi în secolul al
XVII-lea, pentru a ajunge la Moscova – unicul loc potrivit tratatelor comerciale, de unde le era permis să-şi procure preţioasele mărfuri – există
un studiu mai vechi alcătuit pe baza surselor de arhivă otomane şi ruseşti4. În amintitul studiu a fost surprins inclusiv rolul pe care l-a avut
Moldova şi oraşele ei în cadrul legăturilor comerciale ale Istanbulului cu
regiunile de la nordul Mării Negre. Din cele şase rute principale identificate, de-a lungul cărora se deplasau negustorii pentru a ajunge din capitala otomană la Moscova, aceea care traversa Moldova era în întregime
terestră, era una dintre cele mai lungi, însă a fost socotită, din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, până în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea, cea mai sigură dintre toate5. Informaţiile documentare au dezvăluit că cele mai multe caravane otomane, cu excepţia tulburărilor care
au afectat Moscova între 1605 şi 16146, au urmat acel itinerariu. Este traseul urmat de mulţi dintre călătorii străini care au trecut prin Moldova în
secolele XVI-XVIII, venind dinspre Istanbul şi Adrianopole pentru a traversa Dunărea la Isaccea, iar de acolo, intrând în Moldova, să se îndrepte
către Iaşi şi apoi spre Hotin, pentru a ajunge în Polonia la Cameniţa7. Din
oraşul podolian negustorii se îndreptau către nord, străbătând zonele împădurite ale Rusiei Albe, trecând prin Turov şi Minsk pentru a ajunge la
Smolensk şi în cele din urmă la Moscova8. Acestei rute numite moldo-poloneze a comerţului otoman cu Moscova i s-a acordat atenţie şi din perspectiva surselor otomane păstrate în arhivele româneşti şi poloneze9.

3

Jarmo T. Kotilaine, Russia’s foreign trade and economic expansion in the seventeenth century, Leiden, 2005, p. 442.
4 Alexandre Bennigsen, Chantal Lemercier-Quelquejay, Les marchands de la cour
ottomane et le commerce des fourrures moscovites dans la seconde moitié du XVIe
siècle, în CMRS, XI, Paris, 1970, nr. 3, p. 363-390.
5 Ibidem, p. 376-377.
6 Ibidem, p. 389.
7 Caravanele străbăteau calea terestră prin Moldova, iar locurile de popas sunt amintite în relatările călătorilor (vezi în cuprinsul volumelor: Călători străini despre țările
române, III, IV, V, VII, editat de Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru,
Paul Cernovodeanu, București, 1971, 1972, 1973, 1980; VI, editat de M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Mustafa Ali Mehmet, București, 1976; VII-VIII, îngrijite de
Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru și Paul Cernovodeanu, București,
1980-1983).
8 Alexandre Bennigsen, Chantal Lemercier-Quelquejay, op. cit., harta de la p. 373.
9 Mihnea Berindei, op. cit., p. 393-409.
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Aminteam că au fost în secolul al XVII-lea momente în care acest
traseu a devenit nesigur din pricina tulburărilor militare dintre polono-lituanieni şi moscoviţi sau a ostilităţii diplomatice dintre Republică şi
Poartă. În acele condiţii, fluxul comercial era abătut spre celelalte căi de
comerţ, printre care se număra şi acela care ajungea la Oceakov10, fie pe
cale maritimă, fie pe cea terestră, dinspre Cetatea Albă. Era calea cunoscută sub denumirea de drumul prin părţile crimeene, ce străbătea valea
Ingulecului şi atingea Niprul, al cărui curs îl urma până ajungea la Kiev,
de unde se bifurca. O ramură continua cursul Niprului până la Smolensk.
A doua ramură era exclusiv terestră şi lega Kievul de Vjazma11. Traseul
descris ca alternativă la cel care străbătea Moldova era considerat în secolul al XVII-lea unul periculos fiindcă trecea prin teritorii în care erau
frecvente atacurile de pradă ale cazacilor zaporojeni. În ciuda pericolelor,
ruta era urmată atunci când nu era posibilă străbaterea celei ce mergea
prin Ţara Moldovei şi Podolia.
În ciuda distanţelor mari şi pericolelor pe care negustorii le întâmpinau de-a lungul oricăruia din cele şase mari itinerarii care legau
Constantinopolul de Moscova, schimburile comerciale s-au derulat continuu, valoarea mărfurilor tranzitate făcând negoţul, în ciuda impedimentelor, profitabil pentru promotorii săi. Din perspectiva Porţii, comerţul cu
mărfuri aduse de la Moscova intra în rândul monopolurilor visteriei sultanului, iar importanţa care s-a acordat de-a lungul timpului achiziţionării blănurilor era legată de fastul ceremonialului otoman 12. De cealaltă
parte, blănurile nu puteau fi exportate fără acordul cneazului rus13.
Între mărfurile aduse la Moscova de negustorii otomani se numărau mătăsurile, bumbacul, pieile tăbăcite, mai ales marochinul, săbiile,
coloranţii, mirodeniile, tămâia, pietrele preţioase, zahărul provenit din
Egipt şi săpunul14. Negustorii creştini, musulmani sau evrei care ajungeau la Moscova mai aprovizionau regiunea cu tutun sau aduceau spre
vânzare armăsari turceşti mult apreciaţi de boierimea moscovită. În sens
invers, de la Moscova negustorii se întorceau cu păsări de vânătoare, colţi

Legăturile ţărilor române cu Oceakovul au fost constante, fiind impuse atât de cererile Porţii, cât şi de legăturile comerciale fireşti (Mihai Maxim, Regimul economic al
dominaţiei otomane în Moldova şi Ţara Românească în a doua jumătate a sec. XVI,
în „Revista de istorie”, tom 32, nr. 9, 1979, p. 1755). Acolo este atestată o comunitate
stabilă de moldoveni, unii dintre ei negustori. Niccolo Barsi din Luca, în jurnalul călătoriei sale din 1632 până în 1639 prin ţinuturile tătarilor, cerchezilor şi abhazilor,
atunci când descrie cetatea Oceakov şi localitatea din preajmă semnalează şi existenţa
unei comunităţi româneşti, afirmând că moldovenii sunt numeroşi, având acolo
hanurile lor (Călători străini despre țările române, vol. V, Daniela Busa ed., București, 2009, p. 75).
11 Alexandre Bennigsen, Chantal Lemercier-Quelquejay, op. cit., p. 376.
12 Mihnea Berindei, op. cit., p. 394.
13 Alexandre Bennigsen, Chantal Lemercier-Quelquejay, op. cit., p. 365; Mihnea Berindei, op. cit., p. 400.
14 Jarmo T. Kotilaine, op. cit., p. 444.
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de morsă sau dinţi de peşte, cum sunt ei numiţi de români, şi piei netăbăcite. Totuşi, dintre toate mărfurile ruseşti cele mai căutate şi valoroase
erau blănurile scumpe precum cele de samur sau sobolii, cum apar în actele scrise în limba română, de hermină, râs, jder, vulpe, mai cu seamă
cele negre şi argintii şi blănurile de veveriţă. În arhivele otomane s-au găsit numeroase mărturii documentare privitoare la prezenţa negustorilor
otomani la Moscova cu scopul achiziţionării blănurilor scumpe15.
Aminteam că negustorii care s-au deplasat la Moscova cu acordul
sultanului nu au fost doar musulmani, ci şi creştini, mulţi dintre ei ortodocşi. Între caravanele marilor negustori creştini există dovezi pentru cele conduse de un Mihail, negustor otoman ce a călătorit la Moscova cu încuviinţarea regelui Poloniei şi a hanului Crimeei. Mihail era numit în
scrisoarea adresată de sultan în 1577 regelui Ştefan Bathory şi hanului
Devlet Giray „reprezentant al naţiei creştine”16. Probabil că accentuarea
asupra apartenenţei sale religioase reprezenta un motiv în plus pentru ca
trecerea negustorului otoman să fie uşurată cel puţin prin teritoriile poloneze. Mihail va muri pe drumul de întoarcere, iar un alt creştin, Görgi
(Gheorghe), va veni în Polonia pentru a-i revendica succesiunea. Peste
câţiva ani avem informaţii despre o caravană condusă de un anume Dimitri Syrenak, trimis al sultanului Murad al III-lea, reîntors de la Moscova în 1586. Caravana condusă de Dimitri a urmat calea terestră, o mărturie a prezenţei în Moldova se află în arhivele otomane unde, pe lângă alte
dovezi ale misiunii sale, în egală măsură diplomatică şi economică, se află
şi o carte domnească de liberă trecere oferită de către Petru Şchiopu,
domnul Moldovei 17. Din 1588 datează o scrisoare adresată de sultan regelui Poloniei, Sigismund al III-lea, prin care îi făcea cunoscută străbaterea
drumului către Moscova de către doi negustori imperiali, şi aceştia creştini după nume18.
În prima jumătate a secolului al XVII-lea se constată chiar o înmulţire a numărului negustorilor care vin din regiunile aflate sub stăpânire otomană şi participă la comerţul cu blănuri. Mulţi sunt greci şi sunt
atestaţi în actele ruseşti19. S-a afirmat că acei negustori derulau, la mijlocul secolului al XVII-lea, comerţul pe cont propriu; trebuie însă ţinut
seama de faptul că cei implicaţi în acel tip de negoţ trebuiau să dispună
de resurse băneşti importante. Chiar dacă, în parte, negustorii transportau mărfuri, în special mirodenii, către Moscova pentru a-şi procura resursele necesare cumpărării mărfurilor ruseşti, de cele mai multe ori su-

Alexandre Bennigsen, Chantal Lemercier-Quelquejay, op. cit., p. 365.
Ibidem, p. 366.
17 Ibidem, p. 376.
18 Ibidem, p. 366.
19 Mihnea Berindei, op. cit., p. 404.
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mele obţinute prin schimb nu erau suficiente. Preţul ridicat al blănurilor
impunea ca trimişilor visteriei otomane la Moscova să li se încredinţeze
la plecare sume de bani20, uneori considerabile21.
Au existat momente în care tulburările politice au stânjenit desfăşurarea legăturilor comerciale între cele două spaţii. Un moment de criză
a fost acela al tulburărilor de la Moscova de la începutul secolului al
XVII-lea. Au urmat frământările căzăceşti începute în 1622 care au făcut
din teritoriile ucrainene o zonă neprielnică tranzitului de mărfuri pe distanţe lungi. Un alt impediment l-au constituit divergenţele dintre tătari şi
moscoviţi. Drept urmare, o solie otomană aflată la Moscova în 1627 a încercat să reînnoade relaţiile comerciale stabile prin garantarea siguranţei
deplasării caravanelor. Acordul de pace semnat în 1640 de sultan cu Polonia a însemnat o temporară întoarcere la normalitate. Între clauzele
tratatului se afla şi garantarea trecerii neîngrădite a negustorilor otomani
prin teritoriile poloneze cu toate bunurile pe care le vor transporta de la
Moscova, inclusiv blănuri scumpe. În plus, se intenţiona luarea unor măsuri pentru stăvilirea raidurilor cazacilor. În scurt timp, din 1648 vor începe un lung şir de tulburări declanşate de revolta cazacilor conduşi de
Bogdan Hmelniţchi22.
Faptul că două rute importante ale negoţului dintre Imperiul
Otoman şi Moscova străbăteau Moldova, una din ele, aceea considerată
de negustorii otomani cea mai sigură, traversând întreg teritoriul ţării şi
cel mai important oraş al acesteia, a făcut ca schimbul de mărfuri să implice şi negustori care locuiau în Moldova şi Ţara Românească23. N. Iorga
amintea că, în privinţa exportului Moldovei către părţile ruseşti, un produs important era vinul produs în podgoriile de la Odobeşti şi Cotnari 24.
Este consemnată specializarea negustorilor moldoveni în comerţul cu vin
şi peşte sărat şi tot despre ei se aminteşte că aduceau produse confecţionate din metal, bijuterii, piese de harnaşament şi diverse produse textile
de provenienţă turcească25. Cu siguranţă cantităţi de vin provenite din
Moldova erau transportate către nord împreună cu vinul grecesc, mult
mai apreciat.
În timpul domniei lui Vasile Lupu, legăturile comerciale dintre
Moldova şi Moscova s-au intensificat. Trimişii domnului Moldovei s-au
aflat în capitala cnezatului străbătând drumul care lega Imperiul Otoman

Jarmo T. Kotilaine, op. cit., p. 443.
Alexandre Bennigsen, Chantal Lemercier-Quelquejay, op. cit., p. 369.
22 O imagine de ansamblu a momentelor care au afectat legăturile comerciale dintre
Imperiului Otoman şi Moscova o aflăm la Mihnea Berindei, op. cit., p. 403-406.
23 În sursele otomane s-au păstrat mărturii despre existenţa unor negustori care desfăşurau comerţ cu blănuri ruseşti în numele domnului Ţării Româneşti (Alexandre
Bennigsen, Chantal Lemercier-Quelquejay, op. cit., p. 367).
24 Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, VII, p. 320,
nr. 15.
25 Jarmo T. Kotilaine, op. cit., p. 444.
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de regiunile din sudul Poloniei şi, mai departe, cu Moscova. Această prezenţă nu a fost întâmplătore, fiind rodul eforturilor lui Vasile Lupu de
a stabili relaţii cu cnezatul, inclusiv comerciale. În deceniul care a urmat,
în anul 1639 domnul a trimis spre Moscova numeroase solii şi a primit la
Iaşi pe cele moscovite26. În 1646, trimisul lui Vasile Lupu a cumpărat cu
4500 de ruble 1200 de piei de hermină27. Următorul domn în Moldova,
Gheorghe Ştefan, a făcut un pas mai departe către apropierea de Moscova
încercând chiar o desprindere de sub suzeranitatea otomană printr-un
gest comparabil cu acela făcut de hatmanul cazacilor care a pus armata
zaporojeană sub protecţia ţarului. În acel context s-a acordat negustorilor
moldoveni dreptul de a veni şi a face comerţ în toate provinciile ruseşti,
fiind liberi să importe şi să exporte tot felul de mărfuri28. Că legăturile
economice cu Moscova au fost, în ciuda tulburărilor de la jumătatea secolului al XVII-lea reluate, prin implicarea activă a domniei, ne este dovedit de faptul că un trimis din Moldova, numit în actele ruseşti Alecsei
Vasiliev, sosea la Moscova, în 1671, cu suma de 7.209 de ruble şi mărfuri
ce au fost schimbate pentru blănuri de hermină şi vulpe29. Poate că o parte din acele blănuri i-au salvat viaţa în anul următor lui Gheorghe Duca
atunci când, fiind mazilit, s-a aflat în pericol să-şi piardă capul din cauza
furiei sultanului.
Intrarea cetăţii podoliene a Cameniţei şi a regiunii înconjurătoare
în stăpânirea Porţii, în anul 1672, a dus la creşterea volumului tranzacţiilor dintre otomani şi moscoviţi. Din documentele care se păstrează în arhivele ruseşti reiese că, cel puţin în primii ani de după integrarea Podoliei
în rândul posesiunilor otomane, prezenţa negustorilor visteriei sultanului
la Moscova este mai bine atestată în comparaţie cu perioada anterioară.
Astfel, solii care soseau la Moscova din Imperiul Otoman achiziţionau întotdeauna blănuri. Achiziţiile de mărfuri ruseşti au fost însemnate. Se cunoaşte, spre exemplu, că valoarea articolelor schimbate de negustorii otomani pentru blănuri de hermină la Moscova s-a ridicat la 1044 de ruble
în martie-iunie 1672, 1134 de ruble în martie-iulie 1673, 1363 în septembrie 1673 şi august 1674, 23.190 între octombrie şi iulie 1675. În 1679, doi
trimişi ai otomanilor cumpărau 200 de hermine şi 50 de vulpi pentru un
total de 1375 de ruble la Putivl30. Sporirea volumului mărfurilor importate de la Moscova nu a fost întâmplătoare după intrarea în stăpânirea vremelnică a Imperiului Otoman a unei părţi a Ucrainei. Dincolo de divergenţele politice, vecinătatea nemijlocită cu teritoriile aflate sub stăpânire

26

Ibidem, p. 445.
Ibidem, p. 443.
28 N. Iorga, Studii şi documente..., IV, p. 244-245; Mihnea Berindei, op. cit., p. 408;
Petronel Zahariuc, Țara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ștefan voievod (1653-1658), Iași, 2003.
29 Jarmo T. Kotilaine, op. cit., p. 443.
30 Ibidem.
27
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moscovită a stimulat legăturile comerciale care nu mai depindeau de bunăvoinţa altor intermediari, precum polono-lituanienii sau tătarii31. Revenirea pe piaţa moscovită a negustorilor otomani sosiţi direct de la
Constantinopol va fi de scurtă durată, tulburările care au încheiat secolul
al XVII-lea, după eşecul otomanilor la Viena, în anul 1683, urmate în secolul următor de avansul pe care îl va căpăta puterea Rusiei în regiune,
au fost elemente ce au afectat schimburile comerciale. Dintre acele modificări, cea mai importantă constă în faptul că iniţiativa nu va mai aparţine
negustorilor supuşi ai Imperiului Otoman, ci acelora supuşi ţarului, lucru
care va deveni tot mai vizibil din secolul al XVIII-lea.

31

Mihnea Berindei, op. cit., p. 405, amintea situaţia tulbure care a urmat înaintării
otomane în Podolia şi, în acel context, de dislocarea unei părţi a populaţiei urbane armeneşti din oraşe precum Suceava şi Liov şi aşezarea acelora în oraşe din Transilvania, mai ferite de tulburările frecvente în acea perioadă. Legat de acelaşi moment
autorul mai presupunea, aşa cum au făcut şi alţi cercetători ai perioadei, că s-a produs atunci o deplasare a rutelor comerciale, spre Ţara Românească şi Transilvania.
Credem totuşi că în privinţa legăturilor comerciale cu Moscova, stăpânirea otomană
asupra Podoliei a fost benefică, cel puţin sursele aşa o indică, fiindcă tocmai atunci
reapar la Moscova, după o lungă întrerupere, negustorii trimişi direct de la Poartă,
rolul celor care până atunci, cel puţin aparent, desfăşurau acel comerţ pe cont propriu
începând să se diminueze.
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Z Moskwy przez Polskę do Stambułu
– Mołdawia obszarem tranzytowym
dla międzynarodowego handlu w XVII wieku
Streszczenie

Niniejszy tekst zwraca uwagę na walory kilku starszych prac historycznych, rzadziej wykorzystywanych w rumuńskiej historiografii, jednak nie z powodu jakiejkolwiek bariery językowej czy braku walorów
naukowych. Przynajmniej jeden z ich autorów, nieżyjący już historyk, dysydent Mihnea Berindei, po wyjeździe za granicę uznany został przez władze komunistyczne za osobę niepożądaną.
Znany jest i przyjęty fakt, że w okresie pomiędzy drugą połową
XVI i połową XVIII w., z gospodarczego punktu widzenia, Mołdawia pełniła rolę pomostu pomiędzy Imperium Otomańskim i Polską. Co z tego
wynika, przez Mołdawię przebiegał ważny szlak handlowy, który przemierzało wielu kupców; część z nich zamieszkiwała w mołdawskich targach,
inni przemierzali jej terytorium tranzytem. O ważności szlaku handlowego biegnącego przez Mołdawię decydowały nie tylko towary przewożone
do Polski i przez Polskę do Europy Środkowej i Zachodniej. Znaczenie, jakie nadawała mu Porta, wynikało, w tym samym stopniu, z handlu prowadzonego z Wielkim Księstwem Moskiewskim, skąd przywożono wiele
luksusowych surowców, jak futra czy kły morsa. Władcy mołdawscy z kolei zainteresowani byli stymulowaniem i kontrolowaniem transakcji handlowych, zwłaszcza handlu futrami, ponieważ cenne dobra wykorzystywane były jako waluta wymienna w celu uzyskania tronu hospodarskiego
albo w celu uniknięcia gniewu któregoś z sułtanów czy wezyrów i tym samym ujścia z życiem.
Uwaga autora skupia się na głównych drogach handlowych przebiegających przez Mołdawię w XVII w., zmiennych i będących przedmiotem ciągłych negocjacji dyplomatycznych.

dr hab. Dariusz Rolnik
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Polacy na Rai Chocimskiej.
O losach brygady Jana Suchorzewskiego
w latach 1792-17941

„Donoszą z Łabunia”, że 30 kwietnia (11 maja) 1793 r. Jan Suchorzewski, przeprawiwszy się ze swoją brygadą przez Dniestr, teraz się znajduje w Chocimiu, gdzie go mają na oku, jego żołnierzom broń odebrana
i że ci biedni ludzie, szukając swego wyżywienia, przymuszeni są
najmować się u chłopów na robotę; zaczym codziennie po dziesięciu razem powracają nazad do nowo-nabytego kraju, prosząc
o przyięcie ich do Rosyisko-Imperatorskiej służby. Część zaś
podmówioney Brygady IP Łaźnińskiego, wcale się od lekkomyślności i omamień Suchorzewskiego uchylając, powróciła z listem
IP Łaźnińskiego, jako naczelnika Brygady, na dawne swoje stanowisko2.

To jedna z nielicznych współczesnych wzmianek o tym zdarzeniu na granicy tureckiej, przy tym tyle w niej prawdy, ile fałszu.
Lata 1788-1794 to burzliwy okres w dziejach Rzeczypospolitej.
Próby reform państwa, podjęte na Sejmie Wielkim (1788-1792), zakończyły się interwencją Rosji i objęciem rządów w Polsce przez konfederację
targowicką, której protektorką była Katarzyna II. Konstytucja 3 maja,
która miała Rzeczpospolitą podnieść z upadku, została obalona. Nowe
władze, z wielkim mozołem tworzone, dopiero we wrześniu 1792 r. ogarnęły swym zasięgiem cały kraj. Nie cieszyły się one popularnością w społeczeństwie polskim, co więcej, okazywano im w miarę upływu czasu co-

1

Podstawą tego artykułu są teksty: D. Rolnik, Między chwałą a pogardą. O losach
i postawie Jana Suchorzewskiego oraz jego brygady w latach 1792-1794, „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. 3, 2013, s. 74-90 i tenże, De l’histoire de l’émigration
politique polonaise en Moldavie – le destin de Jan Suchorzewski et sa brigade des
années 1793-1794 [w:] „Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Istorie”, Anul 2004, vol. 2, s. 23-29. Niniejszy artykuł w stosunku do wzmiankowanych
zmodyfikowano i uzupełniono o nowe odniesienia do źródeł.
2 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Królestwa Polskiego (dalej: AKP), rkps 203, k. 647, druk, „Donoszą z Łabunia”, bdm. [1793].
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raz powszechniej narastającą niechęć i pogardę3. Pojawiały się już wówczas stwierdzenia, określające targowiczan jako zdrajców Ojczyzny. Pogląd ten utrwaliła polska historiografia XIX-XX-wieczna4, a i obecnie negatywne oceny konfederacji targowickiej przeważają 5, skądinąd słusznie.
Faktycznie trudno odnaleźć w jej działaniach i ich skutkach pozytywne
aspekty6, niemniej z jednoznacznie negatywnymi ocenami postaw części
osób, które zaangażowały się po stronie związku Szczęsnego Potockiego,
należy się wstrzymać i każdy przypadek rozważyć indywidualnie. Warto
pamiętać o dylematach moralnych części osób związanych z targowicą,
zdarzało się, że te pchnęły niektórych z nich do decyzji, w konsekwencji
której tracili oni nie tylko to, co teoretycznie mogło dać im przynależenie
do konfederacji, ale też tracili właściwie wszystko, co do tej pory zyskali
w życiu i posiadali. Przykładem takiej sytuacji są losy Jana Suchorzewskiego, który na wieść o II rozbiorze Rzeczypospolitej na czele swojej brygady wojska polskiego (koronnego) przebił się do Rai Chocimskiej, będącej wówczas pod panowaniem tureckim. To członek – założyciel targowicy. Jednak podjął on taką decyzję, by zaprotestować przeciw II rozbiorowi Polski i polityce Katarzyny II wobec Rzeczypospolitej.
Sprawa ta nie została do tej pory przedstawiona szerzej, co więcej
– tylko o niej wzmiankowano. Krótki fragment poświęcił temu epizodowi
w dziejach polskiej emigracji politycznej Roman Kaleta w artykule omawiającym życie i działalność J. Suchorzewskiego7 i ostatnio Zofia Zielińska w biogramie J. Suchorzewskiego, wydanym w 2008 r., a zawartym
w „Polskim Słowniku Biograficznym”8. Największe zainteresowanie tym

Por. szerzej: D. Rolnik, Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (1792-1793), Katowice 2000; R. Šmigelskytė-Stukenė, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės
konfederacijos susidarymas ir veikla 1792-1793 metais, Vilnius 2003.
4 Por. np.: T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764-1795,
t. 1-6, Warszawa 1897; W. Smoleński, Konfederacja targowicka, Kraków 1903. Praca
ta jest krytyczna w stosunku do targowicy, pomimo to T. Korzon w swej recenzji tego
dzieła w ogóle oburzał się, że W. Smoleński podjął się opracowania takiego tematu,
por.: T. Korzon, Odrodzenie w upadku. Wybór pism historycznych, oprac. M. H. Serejski, A. F. Grabski, Warszawa 1975, s. 504. Por. też: W. Sobieski, Dzieje Polski, t. 2,
Warszawa 1938, s. 87.
5 Por. np. artykuły zawarte w zbiorze: Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1995; Ł. Kądziela, O potrzebie badań nad targowicą, „Przegląd Historyczny” 1989, s. 375 i n.; J. Tazbir, Próby zrozumienia racji targowiczan
[w:] Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku, red. Ł. Kądziela, W. Kriegseisen, Z. Zielińska, Warszawa 1994, s. 235 i n. Szersze omówienie literatury por.:
D. Rolnik, Szlachta koronna..., s. 11 i n.
6 Por.: D. Rolnik, Szlachta koronna..., s. 21 i nn.
7 Por.: R. Kaleta, Nawracanie posła. Biografia polityczna Jana Suchorzewskiego
[w:] Tenże, Oświeceni i sentymentalni, Wrocław 1971, s. 477-541.
8 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski Jan [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB),
t. 45, Warszawa-Kraków 2008, s. 315-324. Natomiast tylko wspomnieli o nim: M. Kukiel, Próby powstańcze po trzecim rozbiorze 1795-1797, Warszawa 1912, s. 85;
3

136
zdarzeniem i rolą w nim J. Suchorzewskiego okazali: Stanisław Schnür
Pepłowski9, Włodzimierz Dzwonkowski10 i Antoni Rolle11. Wszystkie dotychczasowe ustalenia są jednak ciągle niepełne, a także, co istotniejsze,
często sprzeczne, ponadto są dość jednostronnie i jednak negatywnie
przedstawiają postać J. Suchorzewskiego w latach 1792-1794. Warto też
zauważyć, że autorzy, badający kwestię czy odnoszący się do niej, skupiali
się tylko na samym fakcie przejścia brygady w granice państwa tureckiego i później już jej udziale w insurekcji kościuszkowskiej. Takie zestawienie powoduje, że na pozytywnego bohatera wyrastał Franciszek Łaźniński, ten, który przyprowadził przebywających na Rai Chocimskiej żołnierzy do powstania, rzadko natomiast historycy w ogóle komentują udział
w akcji wyprowadzenia brygady z ziem polskich przez J. Suchorzewskiego. Zdecydowanie częściej interesowano się jego teatralnym, bardzo głośnym i powszechnie znanym wystąpieniem 3 maja 1791 r. czy udziałem
w targowicy. Ów epizod z wyjściem na czele brygady z Rzeczypospolitej,
choć wydaje się nie mniej ważny w jego życiu, badacze tylko sygnalizują.
Przedstawiane poniżej rozważania w zamierzeniu autora mają uporządkować rozproszone informacje odnoszące się do postawy J. Suchorzewskiego w latach 1792-1794 oraz dziejów jego brygady w tym okresie,
a także odnotować, na ile to możliwe, postawę tych, którzy pozwolili przeżyć brygadzie na obcej, ale jednak przyjaznej dla niej ziemi.
J. Suchorzewski był stronnikiem S. Potockiego, jednym z twórców
konfederacji targowickiej, ale – jak zauważał W. Smoleński – był to „bezinteresowny (...) zapalony wielbiciel starych urządzeń republikańskich”;
sądził po prostu, że tak głębokie zmiany w ustroju kraju, jakie proponowali uczestnicy Sejmu Wielkiego, źle wpłyną na rozwój Rzeczypospolitej12. Opinię tę o J. Suchorzewskim potwierdzał również R. Kaleta, przypominając jego wcześniejsze patriotyczne wystąpienia na sejmie 1786 r.
i w początkach sejmu 1788 r., kiedy to m.in. wzywał do zrzucenia jarzma
moskiewskiego. Jawnie i głośno – co bynajmniej jeszcze w początkach
Sejmu Czteroletniego nie było regułą – oskarżał marszałka pierwszego
sejmu rozbiorowego Adama Ponińskiego o zdradę Rzeczypospolitej, ata-

H. Mościcki, Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi, t. 1, Lwów 1913, s. 118; W. Smoleński,
Konfederacja..., s. 430.
9 Por.: S. Schnür Pepłowski, Brygadierowa [w:] tenże, Okruchy kościuszkowskie,
Kraków 1906.
10 Por.: W. Dzwonkowski, Polacy w armii Katarzyny II, „Biblioteka Warszawska”
1913, t. 1.
11 Por.: A. Rolle, Losy pięknej kobiety [w:] tenże, Wybór pism, t. 1, oprac. W. Zawadzki, Kraków 1966, s. 147 i n.; Tenże, Antoni Nowina Złotnicki [w:] tamże, t. 2, s. 138
i n.; Tenże, Dyzma Bończa Tomaszewski [w:] , s. 199 i n.; Tenże, Karol Prozor ostatni oboźny litewski [w:] tamże, s. 228 i n.; Tenże, Emir Rzewuski [w:] tamże, t. 3, s. 7
i n.; Tenże, Złota Teklunia. Opowiadanie z końca XVIII wieku [w:] tenże, Gawędy
z przeszłości, t. 1, Lwów 1879.
12 W. Smoleński, Konfederacja..., s. 24.
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kował za uleganie Rosji Józefa Kossakowskiego13, późniejszego, w 1792 r.,
jednego z pierwszych targowiczan Litwy. Tak też obiektywnie odniosła się
do J. Suchorzewskiego Z. Zielińska, która pokazała go mimo wszystko
jako konsekwentnie broniącego wolności szlacheckich i występującego
przeciw wszelkim próbom wprowadzenia władzy „despotycznej”, „absolutnej”. Takie jego zachowanie dostrzegała na sejmie roku 1786, co również uwidaczniało się w jego protestach przeciwko przewadze Rosji
w Rzeczypospolitej. Zauważała także, że wystąpienia te zjednały mu popularność w Wielkopolsce, z której posłował jako przedstawiciel ziemi
gnieźnieńskiej14.
Postawie J. Suchorzewskiego z początku Sejmu Czteroletniego
również trudno coś zarzucić. Zresztą takie patriotyczne nastawienie do
Ojczyzny, tym razem posła kaliskiego, zapowiadał Stanisławowi Augustowi Jan Zyberg15. J. Suchorzewski opowiadał się za aukcją wojska do
100 tys., choć nie chciał wojska zawodowego, to bowiem, w jego mniemaniu, służyć mogło despotyzmowi, ale takiego, w którym awansował będzie
ten, kto odważny, nawet jeżeli nie będzie się mienił obywatelem i nie będzie należał do stanu szlacheckiego16. Występował też wtedy śmiało przeciw Rosji, wołał wówczas z trybuny sejmowej do króla: „Bij Moskwę”17.
Uważał, że to Rosja jest źródłem wszelkich nieszczęść Rzeczypospolitej.
W konsekwencji takiego postrzegania rzeczywistości politycznej głośno
domagał się sądu i kary dla wszystkich tych, którzy przyłożyli rękę do
pierwszego rozbioru i, współpracując z ambasadorem Rosji Otto Stackelbergiem, byli odpowiedzialni za przebieg sejmu rozbiorowego 1773-177518. Takie wystąpienia publiczne wymagały odwagi na początku Sejmu Czteroletniego; warto przypomnieć, że nieprzypadkowo zaraz na jego
wstępie podjęto uchwałę, że wszystkie sporne kwestie sejm ten będzie
rozstrzygał w głosowaniu tajnym – nie każdy z sejmujących chciał, aby
przedstawiciel Rosji znał ich poglądy19.

13

R. Kaleta, Nawracanie..., s. 478-481, 484-488, 492-493. O kwestii z A. Ponińskim,
por.: [Ignacy Dekaprelewicz/Jan Szahin] Delegacya m. Kamieńca Podolskiego na
Sejm Czteroletni w r. 1789 wysłana przez Tadeusza Korzona, „Biblioteka Warszawska” 1886, t. 1, s. 21. Por. też: R. Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki
1782-1792, przekład M. Ugniewski, Kraków 2012, s. 447.
14 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 315.
15 Por.: Biblioteka Czartoryskich (dalej: BCz.), rkps 737, s. 553, Jan Zaręba do Stanisława Augusta, bdm. [1788].
16 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 315-316.
17 Por.: Przymówienie się [Jana Suchorzewskiego] 18 XII [1788]. To hasło w innych
kontekstach i innych odniesieniach, por.: J. U. Niemcewicz [Pamiętniki czasów moich, oprac. J. Dihm, t. 1, Warszawa 1958, s. 292] pisze, że J. Suchorzewski w każdej
mowie powtarzał: „Bijmy Moskalów”. Por. też: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 316.
18 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 316-317; R. Kaleta, Nawracanie..., s. 478-481,
484-488, 492-493.
19 Por.: W. Kalinka, Sejm Czteroletni, t. 1, Warszawa 1991, s. 177.
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J. Suchorzewski na początku Sejmu Wielkiego z pewnością zyskiwał autorytet wśród współobywateli, ale wydaje się, że nie to tylko było
jego celem, gdy otwarcie mówił przeciw Rosji. Sądzić można, że jego wystąpienia z początku Sejmu Czteroletniego miały swoje źródło w jego sercu albo inaczej – w czystej myśli republikańskiej tam tkwiącej. To zdawał
się sugerować Stanisław August w listach do Augustyna Debolego, polskiego przedstawiciela dyplomatycznego w Rosji, gdy twierdził, że nie należy on do partii hetmańskiej ani w ogóle żadnej, że po prostu on taki
jest20. Czystość intencji J. Suchorzewskiego zdawał się także potwierdzać
jego stosunek do spraw ekonomicznych. Nie wahał się on opowiedzieć za
wprowadzeniem stałych podatków, co więcej, żądał, by szlachta nie przerzucała tego ciężaru na chłopów, głosił, że gdyby Komisje Skarbowe takie
praktyki zauważyły, to powinny karać dziedziców21. Uważał też, że podatek dziesiątego grosza wyliczony jest zbyt nisko, z własnych dóbr zadeklarował jego podwojenie22, głosił, że gdy idzie o dobro Ojczyzny, nie należy
oszczędzać 23. Optował, by nie sprzedawać zboża walczącej z Turcją Rosji,
był zdania, że tego wymaga neutralność Rzeczypospolitej24. Tutaj w podtekście pojawiał się także problem zysku obywateli kresowych, którzy na
handlu moskiewskim zarabiali. Krytykował też tych, dla których polityka
być miała źródłem zysku, szczególnie gdy ten gwarantować mieli wrogowie Rzeczypospolitej, za co ganił postawę wspomnianego już J. Kossakowskiego, który, w jego opinii, właśnie dlatego przylgnął do O. Stackelberga25. Natomiast chciał, by ekonomicznie zyskiwali na politycznych
zmianach mieszczanie, choć do prawodawstwa ich nie chciał dopuścić.
Nie miał jednak nic przeciwko nobilitacjom mieszczan, uznawał, że to
wzmocni stan szlachecki26. Dla dobra tej grupy był skłonny współpracować też z tymi, którzy niekoniecznie byli w owym czasie jego politycznymi
sojusznikami, a mianowicie na początku 1791 r. ze Stanisławem Augustem i Hugonem Kołłątajem. To we współpracy z nimi powstało prawo
o miastach, którego autorem formalnie był J. Suchorzewski27. Chwalił go

20

Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 316. Por. też: R. Butterwick, Polska rewolucja..., s. 396
21 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 316. Zresztą zawsze występował w obronie
chłopów, mówił, że złe ich traktowanie jest powodem ich ucieczek, por.: tamże, s. 317.
22 AGAD, Archiwum Sejmu Czteroletniego (dalej: ASCz.), rkps 1, k. 131, Głos J. Suchorzewskiego 13 marca 1789. Por. też: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 317.
23 Por.: AGAD, ASCz., rkps 1, k. 131, Głos J. Suchorzewskiego 13 marca 1789.
24 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 317.
25 Por.: tamże. O relacjach biskupa z ambasadorem moskiewskim, por.: Pamiętniki
Józefa Kossakowskiego biskupa inflanckiego 1738-1788, wyd. A. Darowski, Warszawa 1891, s. 198.
26 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 317, 319. Można mówić wręcz o jego nienawiści do dziedziczności tronu, deklarował w 1790 r., że wystąpi przeciw dziedziczności
nawet jako Prusak, Moskal czy Austriak.
27 Por.: R. Butterwick, Polska rewolucja..., s. 709; Z. Zielińska, Suchorzewski...,
s. 320.
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i także samo prawo Michał Czacki28, zaś Jan Nepomucen Świeykowski,
który przesyłał je ojcu Leonardowi Marcinowi Świeykowskiemu, wówczas
wojewodzie podolskiemu, zaznaczał, że J. Suchorzewski to „człowiek od
dawna godzien względów dla swego prawdziwego patriotyzmu, spodziewać się należy, że w nim zawsze trwać będzie, lecz inni patrioci takiego są
gatunku, że w dwunastu godzinach odmienić się mogą”29.
Również w innych kwestiach ważnych dla Rzeczypospolitej podejmowanych w czasie Sejmu Wielkiego w istocie J. Suchorzewski kierował
się jej dobrem, oczywiście na ile mógł przewidywać konsekwencje swych
decyzji w tym względzie. Nie występował początkowo przeciw idei zbliżenia z Prusami, dał się przekonać Girolamo Lucchesiniemu do pomysłu
sojuszu30. Królestwo Fryderyka Wilhelma II dopiero z czasem zaczął postrzegać jako wrogie Rzeczypospolitej, kiedy to nie chciało ono ulżyć handlowi polskiemu i mimo nalegań strony polskiej nie zrezygnowało ze stosowania wysokich ceł oraz nie zdecydowało się na udzielenie ulgi Rzeczypospolitej w handlu, a także kiedy coraz głośniej zaczęto mówić, że celem
polityki Prus jest pozyskanie Gdańska i Torunia31.
J. Suchorzewski politycznie de facto godził się na wiele reform,
które proponowano dla Rzeczypospolitej w czasie Sejmu Wielkiego, istniała jednak pewna przestrzeń, która dla niego była nienaruszalna, a zasadzała się na opinii, że władza należy do narodu szlacheckiego. Stąd jego
wręcz obsesyjne obstawanie przy wolnej elekcji – sugerował nawet, by po
śmierci Stanisława Augusta obyć się bez króla i go w ogóle nie wybierać 32
– przy utrzymaniu znaczenia instrukcji poselskich, głosu dla szlachty, nie
posesjonatów oraz scedowaniu na sejmiki prawa wybierania senatorów.
Nie miało dla niego znaczenia, że teoretycznie ludzie mu bliscy mieli
w tych kwestiach odrębne zdanie33.
Wydaje się, że momentem przełomowym w życiu J. Suchorzewskiego były sejmiki listopadowe 1790 r., które m.in. rozstrzygały po jego
myśli kwestię dziedziczności tronu, odrzucając ją34. Wówczas to nasiliła
się propaganda, przemawiająca jednak za wprowadzeniem dziedziczności
tronu, a jednocześnie dezawuująca posłów i w ogóle polityków jej przeciwnych. Suchorzewski był jednym z posłów zawsze głośno i konsekwentnie wypowiadających się przeciw tej zasadzie. Ten moment chyba w istocie zadecydował o negatywnej roli, jak została mu przypisana w dziejach

Por.: [M. Czacki], Wspomnienie z roku 1788 po 1792, Poznań 1862, s. 60.
BCz., rkps 3185, s. 373, J. N. Świeykowski do ojca L. M. Świeykowskiego, Warszawa
22 IV 1791.
30 Por.: Pamiętniki Stanisława Kosmowskiego z końca XVIII wieku, Poznań 1860,
s. 20.
31 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 318, 320.
32 Por.: tamże, s. 318-319.
33 Por.: tamże, s. 317-320.
34 Por.: Z. Zielińska, „O sukcesyi tronu w Polszcze” 1787-1790, Warszawa 1991, s. 218-219.
28
29
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Rzeczypospolitej, a stało się to za sprawą Juliana Ursyna Niemcewicza.
To on wielce przyczynił się do ośmieszenia postaci posła kaliskiego,
a uczynił to w sztuce „Powrót posła”. Niektórzy uznawali, że pierwowzorem jej negatywnego bohatera, „starosty Gadulskiego”, był J. Suchorzewski. Tak też zresztą uznał sam poseł kaliski, domagając się sądu sejmowego nad autorem sztuki, za co został wyśmiany i uznany przez wielu za
„wariata”35. Michał Świeykowski – jeden z posłów opozycyjnych w stosunku do idei dziedziczności – zauważał, że J. Suchorzewski krytykował
komedię J. U. Niemcewicza nie tylko dlatego, że poczuł się osobiście urażony, ale że naśmiewała się ona z prawa o wolnej elekcji i woli narodu wyrażonej w 57 instrukcjach poselskich, w których nie zgodzono się na
zmianę zasad wyboru przyszłego króla36. Pomimo tych negatywnych dla
siebie doświadczeń jeszcze w lutym 1791 r. J. Suchorzewski konsekwentnie występował przeciw Rosji i tym, którzy jej wcześniej ulegali37.
Sztuka J. U. Niemcewicza „Powrót posła” bardzo wpłynęła na wytworzenie negatywnego stereotypowego portretu J. Suchorzewskiego
w społeczeństwie szlacheckim tamtych czasów, o czym może świadczyć
fakt pojawienia się szybko, bo w lutym 1791 r., dosłownie „bezpośrednich” ataków na J. Suchorzewskiego – nawet go wówczas pogryziono38.
Utwór J. U. Niemcewicza chyba też istotnie przyczynił się do wykształcenia się nieprzejednanej postawy J. Suchorzewskiego wobec reform po
3 maja 1791 r. Do tego momentu jakby jeszcze starał się szukać drogi do
zgody, później tych prób wyraźnie zaniechał. Czas pokazał, że sprawa sejmików i prawa o miastach były jedynie epizodami w drodze do wystąpienia J. Suchorzewskiego w dniu uchwalania ustawy majowej 1791 r., kiedy
to, odgrywając w istocie dość komiczną scenę, postanowił zabić swego
6-letniego syna Franciszka, by ten nie dożył momentu, w którym jego Ojczyzna popada w niewolę despotyzmu39.
Jakkolwiek by tego zdarzenia negatywnie i prześmiewczo nie oceniać, to stwierdzić wypada, że późniejsze działania J. Suchorzewskiego są
jak najbardziej racjonalne. Składa on protesty przeciw ustawie majowej,
drukuje broszury przeciw niej, a swą postawą – zrzeczeniem się orderu
św. Stanisława i wyprzedażą części swych dóbr oraz decyzją o wyjeździe
z kraju – stara się przekonać do swych racji wątpiących. Jego postawę

35

BCz., rkps 3185, s. 273, Michał Świeykowski do ojca L. M. Świeykowskiego, Warszawa 21 I 1791. Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 319.
36 Por.: BCz., rkps 3185, s. 271-273, M. Świeykowski do L. M. Świeykowskiego, Warszawa 21 I 1791. Owych instrukcji było 55, nie zaś 57, por.: Z. Zielinska, „O sukcesyi
tronu w Polszcze”..., s. 219.
37 Por.: BCz., rkps 3185, s. 284, M. Świeykowski do L. M. Świeykowskiego, Warszawa
4 II 1791.
38 Por.: BCz., rkps 3185, s. 324, M. i J. N. Świeykowski do L. M. Świeykowskiego,
Warszawa 8 III 1791.
39 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 320. Por. też relację o zdarzeniu: [M. Czacki],
Wspomnienie..., s. 70-73.
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w dniu 3 maja przeciwnicy posła kaliskiego rzeczywiście przedstawiali jako błazenadę, jednak, o czym też trzeba wspomnieć, inni go bronili.
W grę tę zaangażował się Stanisław August, który w Wiedniu nakazał
Stanisławowi Potockiemu dezawuować wypowiedzi J. Suchorzewskiego
i ukazywać go jako człowieka „niedojrzałego politycznie, który z fanatycznego wroga Rosji stał się jej pensjonariuszem”40, co niestety stawało się
prawdą. Pojawił się w tym czasie zarzut, że poseł kaliski dał się przekupić
Franciszkowi Ksaweremu Branickiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu – działającemu z inspiracji Jakowa Bułhakowa, następcy O. Stackelberga – wygranymi w wista41 . Dodać jednak tu trzeba, że J. Suchorzewski
miał słabość do kart, chociaż nie zawsze wygrywał. W maju 1792 r. ponoć
tak się „zgrał”, że „tylko na łasce JW. Generała [artylerii koronnej S. Potockiego] zostaje”42. Później, bo już w czasie rządów targowickich, pojawił
się kolejny zarzut, że na członkostwie w tej konfederacji także „profitował”43. I tu jednak trzeba zauważyć, że z pewnością inni zyskiwali na tym
więcej, właściwie jako osiągniętą korzyść zaliczyć mu można tylko objęcie
dowództwa brygady, którą zresztą częściowo sam z własnych środków finansował. Przy tym wyliczeniu czerpanych zysków z działalności publicznej przez J. Suchorzewskiego możemy jeszcze dodać, że wcześniej „profitował” z poparcia Stanisława Augusta, który dał mu wspomniany już order św. Stanisława i przypuszczalnie pensję44. Jakkolwiek by nie szacować tych zysków J. Suchorzewskiego, wynikających z zajmowania się
przezeń polityką, to skonstatować musimy, że w czasie Sejmu Wielkiego
jego majątek trwały wart był 3 mln złp. i przynosił 150 tys. złp. rocznej intraty45, a po 1794 r. był skazany na łaskę swych politycznych targowickich
przyjaciół, którzy go utrzymywali. Per saldo zauważyć musimy, że finansowo J. Suchorzewski na swej politycznej działalności stracił.
Zdecydowanie natomiast do niechęci ogółu wobec J. Suchorzewskiego skłaniała jego postawa i zachowanie już w kolejnych miesiącach po
uchwaleniu ustawy majowej, a miarę przyzwoitości przekroczył, angażując się w działania przeciw Konstytucji 3 maja, udając się do Rosji, gdzie
był obecny przy tworzeniu konfederacji. Tu wiele jego zachowań było ir-
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Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 321.
Tamże, s. 319.
42 BCz., rkps 3185, s. 402, M. Świeykowski do L. M. Świeykowskiego, Warszawa
8 V 1792.
43 Por.: R. Kaleta, Nawracanie..., 530, 535. Por. też: AGAD, AKP, rkps 360, k. 18,
Excerpta z listów in 9bris 1792.
44 Por.: Biblioteka Ossolińskich, rkps 544, k. 175-176v., Zbiór i wyszczególnienie darów przez króla Stanisława poczynionych osobom niżej porządkiem alfabetycznym
wypisanych niełącząc pensyi służbowych, a z szczególniejszych względów wyznaczonych jako istotnie dar umieszcza [?] od roku 1765 (...) do roku 1795, Na liście tej
figuruje [?] Suchorzewski, ale nie ma pewności, czy chodzi o bohatera tekstu, przy nazwisku widnieje tylko suma 166 czerwonych złotych.
45 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 322.
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racjonalnych, zbędnych i faktycznie prowokujących opinię publiczną.
Wprawdzie na plus można mu zapisać, że gdy przybył wiosną 1792 r. do
Petersburga, to prezentu od Katarzyny II nie przyjął, ale – jak zauważa
Z. Zielińska – to Rosja pokrywała część kosztów jego pobytu w Petersburgu. Także jego późniejsze zachowanie budziło niechęć, kiedy to najpierw
3 maja 1792 r. wydał obiad, na którym szydzono z Konstytucji 3 maja,
a zaraz po tym wydarzeniu, wraz z Antonim Złotnickim – innym sygnatariuszem konfederacji targowickiej, udał się do armii moskiewskiej i razem z nią wkraczał w granice Rzeczypospolitej46.
Nie ulega wątpliwości, że w 1792 r. w społeczeństwie szlacheckim
J. Suchorzewski nie cieszył się popularnością, kpiono z niego i wyszydzano go47. Latem 1792 r. opozycja wyśmiewała J. Suchorzewskiego chociażby w „Modlitwie Suchorzewskiego”, wskazywano także publicznie na niego jako na człowieka godnego pogardy w teatrze warszawskim i nazywano go „zdrajcą”. Wówczas uciekł chyłkiem, by nie zostać pobitym48. Najdotkliwsza przykrość, a zarazem najgłośniejsza, spotkała go ze strony
obywateli w Warszawie w październiku 1792 r., kiedy to już po zwycięstwie targowicy – jak inni jego polityczni koledzy – został obity batogami49. Wydarzenie to znalazło odbicie we współczesnej poezji patriotycznej50, co było tym bardziej dotkliwe dla J. Suchorzewskiego, że wiedział
o twórczości opisującej ów incydent. Z pewnością tego wszystkiego nie rekompensowały mu wyrazy uznania okazywane przez nielicznych i w specyficznych okolicznościach, jak np. zjednoczenie konfederacji w Brześciu
Litewskim51.

Por.: tamże, s. 321.
Por.: Tajna korespondencja z Warszawy 1792-1794 do Ignacego Potockiego. Jan
Dembowski i inni, oprac. M. Rymszyna i A. Zahorski, Warszawa 1961, s. 82, J. Dembowski do I. Potockiego, Warszawa 27 X 1792.
48 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 322.
49 Por.: AGAD, Zbiór z Muzeum Narodowego rkps 79, s. 613, [?] Skoraszewski do [Tadeusza] Bukatego, Węgierka 6 XII 1792; Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: AN
Kr.), Archiwum Podhoreckie (dalej: APodhor.), rkps XIII 2/28, nl., Jacek Małachowski
do Sz. Potockiego [?], Warszawa 28 X 1792; Biblioteka Jagiellońska (dalej: BJ), rkps
3753, fasc. 1, k. 33v, NN do NN, Warszawa 16 X 1792; J. Szymanowski, Listy do starościny wyszogrodzkiej, oprac. F. Korwin Szymanowski, Warszawa 1973, s. 56, Józef Szymanowski do Anieli Szymanowskiej, Sieniawa 24 X 1792; S. Bukar, Pamiętniki z końca
XVIII i początków wieku XIX, Warszawa [1913], s. 101. Por. też np.: A. Zahorski, Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, Warszawa 1967, s. 35; R. Kaleta, Nawracanie..., s. 533. O innych podobnych przypadkach por.: W. Smoleński, Konfederacja...,
s. 324-326.
50 Por. szczególnie: BJ, rkps 3349, k. 104v-105v, Pamięć Suchorzewskiego w potomności. Por. też: W. Smoleński, Konfederacja..., s. 324-325; R. Kaleta, Nawracanie...,
s. 532-534; J. Kott, Poezja polskiego Oświecenia, Warszawa 1959, s. 370; J. Nowak,
Satyra polityczna konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego, Kraków 1935,
s. 30-32.
51 Por.: Biblioteka Kórnicka (dalej: BK), rkps 927, k. 129v, Dominika Choynackiego
Pamiętniki z ostatnich lat panowania Stanisława Augusta. Por. też: J. Kitowicz, Pa46
47
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J. Suchorzewski, choć twórca – założyciel konfederacji targowickiej, stał się jednym z pierwszych jej członków, którzy już jesienią 1792 r.
krytycznie komentowali obecność Rosjan w Polsce52. Co więcej, zdecydowanie się wypowiadał, że jeżeli konfederacja zdecyduje się na tę drogę reformy, którą obrał Sejm Wielki, a wcześniej Sejm Niemy i przyniesie gotowy projekt reform do sejmu przyszłego – co było w zamysłach niektórych targowiczan53 – to się temu sprzeciwi54. W tym czasie J. Suchorzewski kontaktował się z Michałem Zaleskim, również targowiczaninem
– odsuwanym przez Generalność na boczny tor – oraz człowiekiem o podobnych poglądach i być może to właśnie on treścią swych listów ponownie pobudził w nim ducha republikańskiego i niechęć do Rosji55.
W momencie, kiedy okazało się, że dojdzie do rozbioru Polski,
J. Suchorzewski wyraził swój zdecydowany sprzeciw wobec tej decyzji
Rosji i Prus. Początkowo razem z S. Potockim, głośno i z przekonaniem
przemawiał za zwołaniem pospolitego ruszenia56. Później drogi tych
dwóch targowiczan szybko się rozeszły. Marszałek konfederacji S. Potocki
udał się do Petersburga, a J. Suchorzewski do swojej brygady, na której
czele został postawiony przez tegoż S. Potockiego 18 czerwca 1792 r. Była
to brygada kawalerii narodowej województwa bracławskiego, jedna
z dwóch utworzonych przez konfederację, na której uformowanie i utrzymanie zresztą sam J. Suchorzewski wyłożył część swoich pieniędzy57.
Krążyły wówczas (w początkach 1793 r.) po Warszawie plotki, że
za głośne wyrzekanie na Katarzynę II J. Suchorzewski został aresztowany
przez Rosjan na Podolu58. To jednak okazało się nieprawdą. Wszelako to,
co się stało, było faktycznie dla określenia jego postawy bardziej wyraziste. Postanowił on na czele swojej brygady opuścić Rzeczypospolitą. Zro-

miętniki czyli Historia polska, oprac. P. Matuszewska, komentarz Z. Lewinówna, Warszawa 1971, s. 531-535.
52 Por.: AGAD, AKP, rkps 360, k. 18v, „Excerpta z listów...” [jesień 1792].
53 Por.: D. Rolnik, Leonarda Marcina Swieykowskiego (1721-1793) ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej,
Katowice 2016, s. 535-610.
54 BCz., rkps 3185, s. 514-515, J. N. Świeykowski do L. M. Świeykowskiego, Brześć Litewski 21 IX 1792.
55 Por.: BJ, rkps 955, k. 414, M. Zaleski do J. Suchorzewskiego, [Brześć Litewski]
20 IX 1792. Por. też: D. Rolnik, Michał Zaleski – moralne dylematy targowiczanina.
O postawie politycznej marszałka konfederacji targowickiej województwa brzesko-litewskiego w latach 1788-1793, „Wieki Stare i Nowe” 2003, t. 3, s. 101-102.
56 Por.: Tajna korespondencja..., s. 133, J. Dembowski do I. Potockiego, Warszawa
26 I 1793; W. Smoleński, Konfederacja..., s. 366. Niewielu wierzyło w powodzenie tej
akcji, por.: D. Rolnik, Postawy szlachty polskiej z terenów II zaboru pruskiego wobec władz pruskich w 1793 r. [w:] Dyplomacja. Polityka. Prawo, red. I. Panic, Katowice 2001, s. 278-279.
57 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 322.
58 Por.: Tajna korespondencja..., s. 178, J. Dembowski do I. Potockiego, Warszawa
24 IV 1793; Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 322.
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bił to w sposób bardzo manifestacyjny, można rzec, że prawie w taki jak
ten, w jaki zaprotestował przeciw Konstytucji 3 maja. J. Suchorzewski, ku
zaskoczeniu wszystkich, wraz ze swoją brygadą bracławską, która miała
być wcielona do armii Katarzyny II, przeszedł pod koniec kwietnia 1793 r.
na tereny państwa tureckiego, na obszar Rai Chocimskiej59. A. Złotnicki
pisał do S. Potockiego z Kamieńca 2 maja 1793 r., że brygadę tę „dyzarmowali Turcy”, a na jej czele stał „rozwścieczony” na Katarzynę II J. Suchorzewski60. Jak podaje Jan Dembowski w swej relacji z początku maja
1793 r., granicę przekroczyło wtedy około 7 tys. oficerów i żołnierzy. Dane
to z pewnością zawyżone, choć w istocie do brygady J. Suchorzewskiego
dołączyła część żołnierzy polskich z innych jednostek, szczególnie tych
mających być wcielonych do armii rosyjskiej. Tym sposobem do brygady
J. Suchorzewskiego przyłączyła się brygada przywoływanego już F. Łaźnińskiego, którą, pod jego nieobecność, kierował kapitan Turski61. Wydaje się jednak, że granicę turecką przekroczyło maksimum 2200 Polaków62, ale po miesiącu zostało tam nie więcej jak 200-900 osób63, i te
przygarnęła w miarę swych możliwości miejscowa ludność.
Antoni Dzieduszycki początkowo sugerował Stanisławowi Augustowi, że to wystąpienie J. Suchorzewskiego było inspirowane przez kogoś z otoczenia Katarzyny II i że celem tych działań było zyskanie przez
Rosjan pretekstu do zerwania pokoju z Turcją. Wejście na tereny Rai
Chocimskiej mogło istotnie dać powód do wystąpienia Rosji przeciwko
niej64. Podobny scenariusz wydarzeń przedstawiał – choć bardzo niejasno
– generał Michaił Kreczetnikow, stojący wówczas na czele wojsk rosyjskich na południu Rzeczypospolitej, Osipowi Igelströmowi – jemu cho-
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Por.: W. Smoleński, Konfederacja..., s. 430. Dokładniej opisuje to zdarzenie
W. Dzwonkowski, Polacy w armii..., s. 110-115. Por. też: Z. Zielińska, Suchorzewski...,
s. 322.
60 A. Złotnicki do Sz. Potockiego, Kamieniec 2 V 1793, cyt. za: W. Smoleński, Konfederacja..., s. 441.
61 Por.: Tajna korespondencja...., s. 188-189, 192, J. Dembowski do I. Potockiego,
Warszawa 8-11 [?], 15 V 1793; BK, rkps 927, k. 129v, Dominika Choynackiego Pamiętniki...; J. Kitowicz, Pamiętniki..., s.531-535. Por. też: A. Rolle, Złota Teklunia...,
s. 270-272.
62 Por.: AGAD, Zbiór Popielów (dalej: ZP), rkps 7, k. 92, Antoni Dzieduszycki do Stanisława Augusta, Warszawa 8 V 1793. W oparciu o dane rosyjskie, por.: W. Dzwonkowski, Polacy w armii..., s. 115 i nn.
63 Por.: R. Kaleta, Nawracanie..., s. 535; A. Rolle, Złota Teklunia..., s. 276; H. Mościcki, Dzieje porozbiorowe..., s. 118. Stefan Kieniewicz pisze tylko: „prawie wszyscy żołnierze wrócili z powrotem”, stwierdza też, że J. Suchorzewski musiał ich rozpuścić,
S. Kieniewicz, Ignacy Działyński, Kórnik 1930, s. 99. W. Dzwonkowski, Polacy w armii..., s. 116 i nn., wspominał tylko o 200 żołnierzach polskich pozostałych w granicach państwa tureckiego. Por. też skrót tych wydarzeń, niezupełnie jasny: J. Czubaty,
Zasada „dwóch sumień”. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego
w sytuacji wyboru (1795-1815), Warszawa 2005, s. 476.
64 Por.: AGAD, ZP, rkps 7, k. 92, 96, A. Dzieduszycki do Stanisława Augusta, Warszawa 8 i 10 V 1793.
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dziło jednak o zatajenie tego incydentu, stąd stwierdzenie, że „pozwolił
Suchorzewskiemu z całą brygadą wyjść poza nowe posiadłości”65. Taka
sugestia oznaczałaby, że J. Suchorzewski rzeczywiście nie działał samodzielnie, a był tylko narzędziem w rękach rosyjskich. Dalszy bieg wypadków wyklucza jednak taką interpretację.
Żołnierze pod wodzą J. Suchorzewskiego posuwali się do granicy
Rai Chocimskiej sprawnie, zachowując się w stosunku do obywateli bardzo dobrze. Jedynie w Mohilowie, związanym z S. Potockim, „kontrybucyję niezmierną nałożyli”. Potem przeprawili się przez Dniestr i za zgodą
władz tureckich stanęli obozem pod Chocimiem, gdzie złożyli broń do
miejscowego arsenału66. Na stronie multańskiej zostali przyjęci dobrze,
niestety szybko o nich, „dobrowolnych dezerterach”, zapomniano i głód
zajrzał im w oczy. Nie wiemy niestety nic o stosunku do polskich uchodźców hospodara mołdawskiego Michała Suțu i władającego Wołoszczyzną
Aleksandra Moruzi, choć dodajmy, że nie w ich gestii było okazywanie
pomocy uchodźcom polskim. Dopiero w momencie wybuchu powstania
w Rzeczypospolitej Porta nakazała, także księciu mołdawskiemu Michałowi Suțu, wspierać dążenia niepodległościowe Polaków67.
Informacje o samym pobycie Polaków na terenach Rai Chocimskiej są bardzo skąpe i sprzeczne – być może uda się je dopełnić dzięki
materiałom znajdującym się w archiwach rumuńskich, w których autor
nie przeprowadzał kwerendy. Z pozyskanych materiałów wiemy – idąc za
A. Rollem – że J. Suchorzewskiemu „pomimo głodu, chłodu, obojętności
Porty” udało się utrzymać żołnierzy w rygorze. Były poseł kaliski, zdaniem tego autora, udowodnił, że był dobrym brygadierem, ale też człowiekiem przezornym i rozważnym68. Wydaje się, że odnośnie do samego
przemarszu do Rai Chocimskiej ocena ta jest trafna, gorzej wygląda postawa J. Suchorzewskiego w następnych tygodniach po przejściu już
w granice ówczesnego państwa tureckiego. H. Mościcki pisał, że żołnierze
w obozie żyli w wielkiej biedzie i żeby przeżyć, „musieli nieraz najmować
[się] do robót polnych”. Stwierdzał on dalej, że pomagała im w tym Tekla
Łaźnińska – żona F. Łaźnińskiego69. A. Rolle, który napisał o niej artykuł,
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J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski, oprac. B. Grochulska, P. Ugniewski, Warszawa 1992, s. 75.
66 Tajna korespondencja..., s. 188-189, J. Dembowski do I. Potockiego, Warszawa 8-11 [?] V 1793. Por.: A. Rolle, Złota Teklunia...., s. 272; H. Mościcki, Dzieje porozbiorowe..., s. 118; W. Tokarz, Polityka wojskowa konfederacji targowickiej [w:] tenże,
Rozprawy i szkice, t. 2, Warszawa 1959, s. 54.
67 M. Kukiel, Próby powstańcze..., s. 85. Por. wzmiankę o wyproszeniu wojsk polskich
przez hospodara: Czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego przez jednego z posłów
Wielkiego Sejmu napisane, Poznań 1867, s. 210. Por. też: W. Dzwonkowski, Polacy
w armii..., s. 115 i nn.
68 Por.: A. Rolle, Złota Teklunia..., s. 256, 276.
69 H. Mościcki, Dzieje porozbiorowe..., s. 118. Por. też: W. Dzwonkowski, Polacy
w armii..., s. 117 i nn.
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tak wyraźnie tego nie sugeruje odnośnie do 1793 r.70 Niemniej stwierdzić
możemy jedno, mianowicie że żołnierze polscy nie mieli z czego żyć,
a długotrwałej pomocy ze strony Turcji nie otrzymali, stąd w pierwszym
okresie ich pobytu wielu z nich opuściło obóz pod Chocimiem, przenosząc
się do Galicji, natomiast ci, którzy zostali, przetrwali tylko dzięki pomocy
miejscowej ludności.
Faktem pozostaje, że część Polaków wytrwała w obozie pod Chocimiem, co więcej, w następnych miesiącach 1793 r. dołączali doń nowi
emigranci, m.in. późniejszy dyktator polskiego powstania listopadowego,
wtedy młody oficer Józef Chłopicki71, ale nie była to grupa bardzo liczna.
Niejasno tłumaczy tę sprawę Krzysztof Bauer, twierdząc, że brygada
J. Suchorzewskiego za „próbę ucieczki do Mołdawii” została rozformowana i rozpuszczona do domu; zdecydowanie przejrzyściej przedstawił to
natomiast W. Dzwonkowski72. Na Rai Chocimskiej faktycznie pozostało
niewielu żołnierzy polskich. Sytuacja ekonomiczno-polityczna z pewnością skłoniła część z nich do opuszczenia uformowanego pod Chocimiem
obozu. T. Rawski pisze, że brygada „szybko tajała”, paręset osób oczekiwało jednak na lepsze czasy dla ich Ojczyzny73.
W następnych miesiącach 1793 r. oficerowie brygady J. Suchorzewskiego i F. Łaźnińskiego kontaktowali się „na stepie besarabskim pod
Chocimiem” z kapitanem Antonim Amilkarem Kosińskim – wysłannikiem Tadeusza Kościuszki, z którym się porozumieli. W rozmowach tych
ponoć uczestniczył także J. Suchorzewski74. Jest to już jednak mało prawdopodobne, gdyż w relacjach ze Lwowa w lipcu 1793 r. odnotowywano jego pobyt w tym mieście. Sądzić możemy, że Raję Chocimską i swą brygadę opuścił w czerwcu tego roku. Katarzyna Kossakowska – kasztelanowa
kamieńska pisała o nim: „żółty, wyschły i nędzny, zgoła jak ostatni suchotnik wygląda”75 – to jego „portret” lwowski z tego czasu.
J. Suchorzewski w powstaniu 1794 r. nie wziął udziału. Przebywał
w tym okresie w austriackiej Galicji i w Wiedniu na dworze hetmanowej
Konstancji Rzewuskiej, gdzie w otoczeniu dawnych przyjaciół politycznych użalał się nad swym losem. Można było dostrzec u niego pewne ob-

Por.: A. Rolle, Złota Teklunia..., s. 260 i n.
Por.: H. Mościcki, Dzieje porozbiorowe..., s. 119.
72 Por.: K. Bauer, Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego, Warszawa 1981,
s. 21. W. Dzwonkowski [Polacy w armii..., s. 117 i n.] pisze też o powrocie części żołnierzy pod władzę moskiewską pod kierownictwem F. Łaźnińskiego.
73 Por.: T. Rawski, Odzyskana i utracona samodzielność [w:] Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, t. 1, Warszawa 1994, s. 57; W. Dzwonkowski, Polacy
w armii..., s. 118-119. Por. też: J. I. Kraszewski, Polska w czasie trzech rozbiorów
1772-1799, t. 3, Warszawa 1903, s. 301; M. Kukiel, Próby powstańcze..., s. 85.
74 Por.: A. Rolle, Karol Prozor..., s. 252. Nie wspomina o tym zdarzeniu J. Willaume,
Amilkar Kosiński 1769-1823, „Roczniki Historyczne” 1929, R. 5, s. 31. Nie wierzy też
w to Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 322.
75 Tajna korespondencja..., s. 234, J. Dembowski do I. Potockiego, Warszawa
24 VII 1793. Por. też: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 322.
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jawy obłędu, kiedy to chodził i recytował swe wystąpienie z dnia 3 maja
1791 r. Widywano go także we Lwowie, ale tamtejsza miejscowa społeczność nie darzyła go sympatią, a on sam szukał zapomnienia w rozrywkach, też „hazardując”76. Tak przepędził czas J. Suchorzewski do wybuchu insurekcji kościuszkowskiej w marcu 1794 r. Przemyśliwał wtedy
o próbie swej rehabilitacji, ale, jak się wydaje, strach przed karą za udział
w targowicy odsunął go od tego zamysłu77 . Ponadto, jak sam pisał, nie
wierzył w sukces powstania. Znamienne jest, że mimo tego twierdził także, iż ciągle jest gotowy umrzeć za Ojczyznę, a jeżeli „ktoś taki łebski” insurekcji dopomoże, to może powstanie się uda i on przy tej sposobności
położy zasługi dla kraju78. Pokrętne jest powyższe tłumaczenie, tak jak
niejasny do końca był jego umysł, niemniej dobrej woli J. Suchorzewskiego w myśleniu o Ojczyźnie w tym czasie wykluczyć nie możemy. Te myśli
zapewne przerwał wydany przez Sąd Kryminalny w czasie insurekcji
kościuszkowskiej wyrok skazujący go zaocznie na karę śmierci, co uniemożliwiało mu wszelkie próby pojednania się z powstańcami. Rozpatrując winy, sędziowie insurekcyjni nie uznali jego postawy w 1793 r. jako
okoliczności łagodzącej, potraktowano go na równi z A. Złotnickim, komendantem Kamieńca Podolskiego w czasach targowickich, którą to
twierdzę bez wahania oddał on w 1793 r. Rosjanom i przeszedł pod ich
rozkazy79. W przypadku wielu innych znanych postaci nie czyniono
w ogóle zarzutu z tego, że bez oporu przyjęły w 1793 r. służbę moskiewską
– tak było chociażby w przypadku gen. Stefana Lubowidzkiego, głównodowodzącego w 1793 r. wojskami polskimi na kresach wschodnich80. Niekiedy tylko sami zainteresowani, oceniając swoją decyzję z perspektywy
czasu, uważali ją za błędną. Eustachy Sanguszko napisał wprost, że „krok
ten zwichnął postawę moją obywatelską i podciął osnowę reszty dni życia
swego. (...) Później chwytałem się brzytwy ratując się z toni – ale z ciosu
sobie zadanego nieskazitelnie już wyjść nie mogłem”81.

76

Por.: Tajna korespondencja..., s. 240, J. Dembowski do I. Potockiego, Warszawa
17 VIII 1793. Por. też: A. Rolle, Emir Rzewuski..., s. 11; Tenże, Dyzma Bończa Tomaszewski..., s. 218.
77 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 322.
78 Cyt za: R. Kaleta, Nawracanie..., s. 537.
79 Por.: AN Kr., APodhor., rkps pud. 2, 2/12, nl., A. Złotnicki do S. Rzewuskiego, Kamieniec 18 IV 1793; A. Rolle, Antoni Nowina Złotnicki..., s. 147-154; T. Rawski, Odzyskana..., s. 56-57.
80 Por.: AGAD, AKP, rkps pud. 90/68, k. 756, M. Kreczetnikow do S. Lubowiedzkiego,
bm. 19 IV 1973; AGAD, ZP, rkps 7, k. 466, Stanisław August do A. Dzieduszyckiego,
Grodno 22 IV 1793; Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego, t. 4, Warszawa 1882,
s. 54-55; A. Rolle, Złota Teklunia..., s. 255; D. Rolnik, Szlachta koronna wschodnich
kresów Rzeczypospolitej zabranych w II rozbiorze wobec rosyjskich władz w 1793
roku, „Studia Historyczne” 2001, s. 209. S. Lubowidzki w 1808 r. powiesił się, „dręczony wyrzutami sumienia”, por.: H. Mościcki, Dzieje porozbiorowe..., s. 115.
81 E. Sanguszko, Pamiętnik, Kraków 1870, s. 3 i 26-27.
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J. Suchorzewski nie odegrał już w następnych latach większej roli
politycznej, tułając się po dworach swych dawnych politycznych kompanów: S. Potockiego, F. K. Branickiego, S. Rzewuskiego czy Wojciecha Suchodolskigo, w końcu, przypuszczalnie w 1804 r., wzgardzony przez resztę rodaków zakończył życie82. Dylematów J. Suchorzewskiego i jego problemów nie mieli zwykli żołnierze i oficerowie jego brygady, będący
w obozie pod Chocimiem. Wielu z nich, choć werbowanych do służby pod
auspicjami targowicy, w latach 1792-1793 udowodniło jednak, że bliska
jest im Rzeczpospolita. W 1794 r. byli, jak się wydaje, zdecydowani wesprzeć powstanie T. Kościuszki. Pomógł im w tym nawrócony F. Łaźniński. E. Sanguszko twierdził, że przybyli oni – idąc przez Wołoszczyznę
i Galicję – pod F. Łaźnińskim „na hasło ojczyzny” w „zupełnym komplecie” i znani stali się ze swego męstwa83.
Dzieje żołnierzy udających się w 1793 r. do Rai Chocimskiej były
bardziej skomplikowane. W gruncie rzeczy nie wiemy, jak przetrwali oni
do wiosny 1794 r. Chyba rzeczywiście częściowo pracując, częściowo korzystając z pomocy miejscowych i polskich rodzin zamieszkujących przygraniczne tereny okolic Chocimia dotrwali do 1794 r. Nie wiadomo także,
jak dalej potoczyłyby się ich losy, gdyby nie decyzja F. Łaźnińskiego,
w którym na wieść o insurekcji obudziła się dusza patriotyczna i wówczas
dopiero podjął decyzję o próbie przebijania się do kraju. Jak pisze M. Kukiel, przygarnął on „szczątki owej dawniejszej emigracji zbrojnej” i wraz
z podległymi mu żołnierzami ruszył przez Wołoszczyznę i Galicję do
T. Kościuszki. W drodze zyskał wsparcie Waleriana Dzieduszyckiego,
przechodząc przez „Podole galicyjskie”84.
W ocenach polskiej historiografii F. Łaźniński to postać mniej
kontrowersyjna niż brygadier J. Suchorzewski. Warto jednak nie zapominać, na co wyraźnie zwrócił uwagę Jerzy Kowecki w biogramie F. Łaźnińskiego, że pomimo iż w 1792 r. za udział w wojnie z Rosją otrzymał jako
jeden z pierwszych order Virtuti Militari, to później zachowywał się dwuznacznie. Bez oporu bowiem przyjął proponowaną mu w pierwszych miesiącach 1793 r. służbę rosyjską, i to wbrew woli części swojej brygady, on
też przyprowadził z powrotem – o czym wspomniano – z Rai Chocimskiej
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Por.: R. Kaleta, Nawracanie..., s. 539-540; A. Rolle, Losy pięknej kobiety..., s. 183;
Z. Zielińska, Suchorzewski..., s. 322.
83 E. Sanguszko, Pamiętnik..., s. 35. Por. też: A. Rolle, Złota Teklunia..., s. 279;
M. Dubiecki, Polesie ukrainne w r. 1793 i 1794 [w:] Tenże, Obrazy i studia historyczne, Serya 3, Kijów-Warszawa 1915, s. 265. Warto mieć jednak na uwadze niejednoznaczną postawę F. Łaźnińskiego z 1793 r., por.: W. Dzwonkowski, Polacy w armii...,
s. 117 i n.
84 M. Kukiel, Próby powstańcze..., s. 74, 85. Por. też: W. Dzwonkowski, Polacy w armii..., s. 120 i nn.
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do Rosji część zbuntowanych przez J. Suchorzewskiego wojsk85. Na ziemiach II zaboru rosyjskiego zatrzymały go sprawy sercowe związane z jego małżeństwem z Teklą Grocholską, ale to nie do końca, jak chciałby
A. Rolle, usprawiedliwia jego postawę polityczną. Dopiero wiosną 1794 r.
postanowił przebijać się przez pozycje rosyjskie do walczącej Polski. Wtedy to po przekroczeniu Dniestru porwał za sobą pozostałości oddziału
J. Suchorzewskiego i także swojej brygady spod Chocimia86. Wtedy też
opuściły one granice państwa tureckiego, bowiem mimo trudności zdołały w nim przetrwać, co, dodajmy, wbrew woli i życzliwości miejscowej
ludności byłoby niemożliwe.
Sprawa polskich żołnierzy – emigrantów nie jest jedyną, która łączyła postacie J. Suchorzewskiego i F. Łaźnińskiego. Obaj byli wcześniej
przyjaciółmi. A. Rolle pisał nawet, że „kochali się serdecznie”, razem służyli i wzajemnie się uzupełniali, co ułatwiło znacznie F. Łaźnińskiemu zabiegi o rękę wspomnianej już T. Grocholskiej87, córki, również jak J. Suchorzewski, ideowego targowiczanina Franciszka Grocholskiego88. Wiosną 1793 r. ich drogi się rozeszły. W czasie insurekcji F. Łaźnińskiemu
udało się zrehabilitować, dopomógł dawnym podkomendnym „targowickiego brygadiera” J. Suchorzewskiego włączyć się do powstania kościuszkowskiego, a sam w nim „dzielnie stawał”. Po raz kolejny wtedy też,
ostatni raz i na chwilę, zbiegły się ich losy. F. Łaźniński w insurekcji został członkiem wspomnianego Sądu Kryminalnego, który skazał zaocznie
J. Suchorzewskiego na karę śmierci za zdradę Ojczyzny89.
Odmiennie potoczyły się już dzieje tych dwóch postaci po upadku
powstania kościuszkowskiego. J. Suchorzewski, skazany na śmierć, potępiony przez współczesnych, marnie przepędził resztę żywota, tułając się
po domach swych dawnych politycznych przyjaciół. Nigdy też nie znalazł
on takiego obrońcy jak F. Łaźniński. Okazała się nim jego wspominana
już wielokrotnie żona, która po insurekcji zabiegała skutecznie u władz
rosyjskich o zgodę na powrót męża do majątku, co – po śmierci Katarzyny II – pozwoliło na jego przyjazd do „rozebranego” kraju. F. Łaźniń-

Por.: J. Kowecki, Łaźniński Franciszek [w:] PSB, t. 18, Wrocław 1973, s. 303-304.
Wcześniej, choć mniej krytycznie wspominał o tym W. Dzwonkowski, Polacy w armii..., s. 117-118. Odmiennie natomiast przedstawia tę postać A. Rolle. Twierdził on
najpierw, że F. Łaźniński służby rosyjskiej nie przyjął i szybko pod pozorem nakłonienia swej brygady do powrotu dołączył do niej, później autor ten pisze, że F. Łaźniński na emigrację nie pospieszył i w 1794 r. przysięgę Katarzynie II złożył, por.: A. Rolle, Złota Teklunia..., s. 271, 278.
86 Por.: J. Kowecki, Łaźniński..., s. 303-304. Por. też: H. Mościcki, Dzieje porozbiorowe..., s. 119; W. Dzwonkowski, Polacy w armii..., s. 120 i n.
87 A. Rolle, Złota Teklunia..., s. 255.
88 Por.: J. Jankowska, Grocholski Franciszek [w:] PSB, t. 8, Wrocław 1959-1960,
s. 585.
89 Por.: Z. Zielińska, Suchorzewski...., s. 322. Por. też: J. Kowecki, Łaźniński..., s. 304;
H. Jabłoński, Sąd kryminalny wojskowy w 1794 r., Warszawa 1936.
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ski w następnych latach nie angażował się już w sprawy polityczne. Choć,
jak twierdzi A. Rolle, ciągnęło go do Legionów Dąbrowskiego, to jednak
pozostał przy żonie, i to pomimo nalegań przyjaciół90.
Ta krótka, mało znana historia ukazuje zawiłości ludzkich losów.
Ci, którzy, jak się zdawało, mieli robić kariery przy boku związku targowickiego, wystąpili przeciw niemu w geście protestu przeciw zachodzącym okolicznościom politycznym, uchodząc za granicę. Inni, przyjmując
konformistyczne postawy w momencie wyboru, a takim, szczególnie dla
wojskowych, był czas początków 1793 r., później dochodzili do znaczenia.
Często też wówczas okazywało się, że różnice polityczne w obliczu zagrożenia bytu Ojczyzny stawały się drugorzędne. Czasy upadku Rzeczypospolitej pokazały również, na przyjaźń jakich potencji mogą Polacy liczyć,
co bardzo mocno utrwaliło także w ich wyobrażeniach stereotypowy
obraz obcych narodów. Patrząc przez pryzmat polityczny, przykład tego
stanowiła Turcja, o której stereotypowe myślenie się zmieniało – był to
już nie największy wróg sprzed 100 lat, a jeden z niewielu sojuszników
w końcu XVIII w. Także w tym okresie – co chyba zapoczątkował czas
konfederacji barskiej – zaczęto myśleć w państwie polsko-litewskim o południu jako przystani w czasach zawieruchy. Raja Chocimska to przykład,
ale wydaje się, że dość instynktownie, a trafnie, w późniejszych latach Polacy szukali tam schronienia.
Przedstawiona historia uzmysławia, jak czasami raz utrwalona
opinia o danej postaci rzutuje potem na jej dalsze życie, jak trudno zmyć
swe winy, ale także jak głos opinii publicznej (i historii) może być niesprawiedliwy i okrutny dla obywatela i jak może nim kierować. F. Łaźniński zachowuje się w gruncie rzeczy cynicznie, stosunkowo łatwo ulega
okolicznościom, a nikt ze współczesnych, a i z badaczy do czasu ukazania
się artykułu J. Koweckiego, nie zwrócił na to uwagi. J. Suchorzewski poważny błąd popełnił właściwie tylko raz i chyba naprawdę starał się go
naprawić, a mimo to utraconej raz sympatii nie odzyskał nigdy, co więcej,
skazano go za to na śmierć. Z tekstu tego wypływa jeszcze kolejny wniosek, a mianowicie Turcja sympatii może nie zdobyła, ale zyskała w obywatelach Rzeczypospolitej miano sojusznika politycznego, natomiast, co
bardzo istotne także w kontekście następnych pokoleń, po raz kolejny ziemie na południowej granicy I Rzeczypospolitej przyciągały Polaków, już
jednak zdecydowanie inaczej niż w przeszłych czasach bitwy pod Suczawą
za panowania Jana Olbrachta. Wówczas – w XVIII w. – i później, w następnych wiekach tereny tego dawnego pogranicza państwa polsko-litewskiego przyjęły wielu jego obywateli, dając im schronienie i opiekę.

90

Por.: A. Rolle, Złota Teklunia..., s. 292 i n., 310. Por. też: W. Smoleński, Emigracja
polska w latach 1795-1797. Materiały historyczne, Warszawa 1911, s. 44, „Sarmata”
do F. Łaźnińskiego, Carogród 18 V 1796; w liście tym czytamy: „Mój Łaźniński pakujcie tam ładunki i ostrzcie szable...”.
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Polonezii în raiaua Hotinului.
Despre soarta brigăzii lui Jan Suchorzewski
în anii 1792-1794
Rezumat

Referatul va prezenta istoria complicată a Polonezilor din perioada confederației de la Targowica și în timpul insurecției lui Kościuszko.
Un excelent exemplu este dat de povestea brigăzii lui Jan Suchorzewski,
membru al confederației, care – aflând de planurile a ceea ce avea să se
numească a II-a Împărțire a statului polono-lituanian – și-a abandonat
prietenii politici din tabăra lui Szczęsny Potocki și și-a propus să treacă
împreună cu brigada sa până în ținuturile ce țineau pe atunci de turci.
A reușit să-și găsească adăpost în raiaua Hotinului, unde populația locală
a oferit ajutorul brigăzii care, la primirea veștii despre insurecția lui Kościuszko, sub comanda lui Franciszek Łaźniński, a trecut a doua oară prin
cordonul armatelor rusești, de această dată către Polonia. În timpul insurecției a fost considerată drept unul din cele mai bune detașamente, iar
comandantul ei, Łaźniński a devenit erou al insurecției. O cu totul altă
soartă a avut Suchorzewski care nu a fost iertat pentru legăturile cu confederația, a fost condamnat la moarte pentru trădarea țării, iar în lipsa lui
portretul i-a fost spânzurat la Varșovia, unul dintre judecătorii care l-au
condamnat fiind… Łaźniński. De fapt, amândoi au luptat pentru libertate
și au văzut în Rusia un dușman. Pe de altă parte, brigada s-a putut întoarce de la Hotin numai datorită ajutorului primit din partea populației
locale și sprijinului oferit de domnul Moldovei, Mihai Suțu, pentru întoarcerea în țară.

Agata Żabierek, Krzysztof Żabierek
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zajęcie Pokucia przez wojska rumuńskie
w czasie walk polsko-ukraińskich w 1919 roku
w świetle prasy polskiej

Gdy po I wojnie światowej (lata 1914-1918) państwo polskie odradzało się po ponad stuletniej niewoli, jednym z pierwszych problemów,
z jakim przyszło mu się zmierzyć, były aspiracje Ukraińców do niezależności państwowej. Tereny planowanego przez nich państwa były spornym obszarem, do którego rościli sobie prawo również Polacy1.
Stosunki narodowościowe, jakie panowały w 1918 r. na terenie
Ukrainy, były bardzo skomplikowane. Istniały trzy ośrodki dążące równocześnie do powołania państwowości ukraińskiej: Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, stanowiąca część czerwonej Rosji, Ukraińska Republika Ludowa oraz Zachodnioukraińska Republika Ludowa
w Galicji Wschodniej. Dwie ostatnie widziały swoich przeciwników zarówno w białej Rosji, jak i w Polakach2. W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 r. doszło we Lwowie do pierwszych walk polsko-ukraińskich3. Walki w mieście, trwające do 3 listopada, kiedy to postanowiono
wprowadzić chwilowe zawieszenia broni, zakończyły się sukcesem Polaków, którym udało się zdobyć m.in. Dworzec Główny. W wyniku dalszych
walk, pomimo mniejszych sił strony polskiej (ok. 60 oficerów, 680 żołnierzy i 13 karabinów maszynowych), udało się powstrzymać ofensywę strony ukraińskiej (około 3 tys. żołnierzy i 100 karabinów maszynowych)4.
W dniu 13 listopada Ukraińcy proklamowali Zachodnioukraińską Republikę Ludową (ZURL) i przystąpili do tworzenia regularnych sił zbrojnych
jako Ukraińskiej Armii Galicyjskiej (UAG). Siły te osiągnęły stan około
80 tys. ludzi, rozpoczynając działania skierowane przeciw państwu polskiemu. Głównym terenem tych działań były okolice Lwowa (listopad
1918-marzec 1919 r.)5.

M. Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej, Warszawa 1992, s. 158-161.
A. Garlicki, Drugiej Rzeczypospolitej początki, Wrocław 1996, s. 109.
3 Lwów i Przemyśl, „Kurjer Warszawski” 1918, nr 303, s. 2. Początkowo w Warszawie
uważano, że Lwów i Przemyśl zostały zajęte przez Ukraińców.
4 R. Galuba, „Niech nas rozsądzi miecz i krew...”. Konflikt polsko-ukraiński o Galicję
Wschodnią w latach 1918-1919, Poznań 2004, s. 50-52.
5 W. Sienkiewicz, Niepokonani. Wojna polsko-bolszewicka 1920 r., Warszawa 2011,
s. 118.
1

2
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Front walk w 1919 r. przebiegał następująco: Polacy byli w posiadaniu Ustrzyk Dolnych i Leska, natomiast w Bieszczadach znajdowały się
siły ukraińskie. Od Przemyśla po Lwów – wzdłuż magistrali kolejowej
– wiódł polski korytarz. Lwów był w polskich rękach, jednak artyleria
nieprzyjaciela miała pełną swobodę w ostrzale miasta. Natomiast Rawa
Ruska i Bełż znajdowały się w polskich rękach, tak samo jak na teatrze
wołyńskim Włodzimierz, Kowel, Pińsk. Powodowało to sytuację głębokiego oskrzydlenia blokujących Lwów oddziałów ukrainskich6.
Pierwsze próby pozyskania Rumunii przez Polskę
w czasie walk z Ukraińcami w 1919 roku
Znaczenie terenów Małopolski Wschodniej dla odradzającego się
państwa polskiego było doniosłe. Gdyby zamierzenia strony ukraińskiej
zostały wprowadzone w życie, państwo polskie traciłoby szerokie pole
manewru w perspektywie zbliżającej się konfrontacji z Rosją Sowiecką,
a pozyskanie tych ziem przez stronę polską otwierało drogę do Rumunii
i portów czarnomorskich. Jednocześnie przy ewentualnym zajęciu Małopolski Wschodniej przez Sowietów (armia ukraińska nie była siłą zdolną
przeciwstawić się bolszewikom) nieprzyjaciel stanąłby u granic rdzennych ziem polskich7. Z powyższych powodów od początku konfliktu strona polska starała się przekonać władze w Bukareszcie do zaangażowania
się po stronie polskiej w konflikt. Polski attacheé wojskowy płk Ferdynand de Respaldiza przekonywał swoich rumuńskich rozmówców:
potrzeba sojuszu między nami stała się nieodparta. Żadne dążenia nie mogą nas poróżnić. Wszystko nas łączy. Opinia publiczna w Rumunii powinna być świadoma, że razem tworzymy
ogromną siłę, której nikt nie będzie mógł lekceważyć8.

Proces ten był w pewnym sensie wspierany przez Ukraińców, którzy rozpoczęli w styczniu 1919 r. akcję mającą na celu oderwanie ziem okręgu
Marmarosz od Rumunii9.
O pierwszych możliwych rezultatach tej współpracy można znaleźć informacje w polskiej prasie z początku 1919 r. 29 stycznia „Dziennik
Bydgoski” informował za pismami warszawskimi o porozumieniu zawartym w Paryżu pomiędzy Polskim Komitetem Narodowym a tamtejszym
poselstwem rumuńskim, w wyniku którego wojsko rumuńskie miało wes-

B. Skaradziński, Sąd Boży, Warszawa 2001, s. 64.
H. Lisiak, Polska a Rumunia w latach 1919-1920, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne”, t. XVIII, Poznań 2012, s. 7-21.
8 M. Klimecki, Czortków 1919, Warszawa 2000, s. 31.
9 Ukraińcy na Węgrzech, „Kurjer Warszawski” 1919, nr 17, s. 9; Wojna rumuńsko-ukraińska, tamże, nr 18, s. 9.
6
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przeć stronę polską w walce z Rusinami. Krok ten podyktowany został
obustronnym dążeniem do uzyskania wspólnej granicy10.
Józef Piłsudski polecił w maju 1919 r. przygotowanie ofensywy,
mającej na celu ustanowienie granicy na rzece Zbrucz. Wykorzystał
w planowanej akcji nieoficjalną zgodę francuskich czynników wojskowych na użycie przybyłej do kraju armii generała Józefa Hallera11. Podjęty przez stronę polską atak bardzo szybko przyniósł efekty. 11 maja 1919 r.
generał Józef Haller wydał rozkaz rozpoczęcia ofensywy w dniu następnym. Ostatecznie ofensywa w Galicji Wschodniej rozpoczęła się 14 maja.
Polskie działania po 13 dniach trwania zostały przerwane na polecenie
Józefa Piłsudskiego. Przyczyną takiej decyzji były żądania Ententy, która
nie chcąc dopuścić, aby Polska stosowała na spornym terenie metodę faktów dokonanych, zagroziła przerwaniem dostaw żywności i materiałów
wojennych12. Sukcesy strony polskiej doprowadziły do podpisania przez
Symona Petlurę13 porozumienia z Polską.
Rumunia, choć przychylnie nastawiona do polskich planów, ich
realizację wiązała z decyzją, jaką podejmie w tej sprawie Francja. Do połowy maja 1919 r. generał Henri Mathias Berthelot, stojący na czele alianckiej Armii „Dunaj” stacjonującej w Rumunii, był przeciwny polskiej
ofensywie w Małopolsce Wschodniej, dlatego też akcja taka była niemożliwa14. Gdy wspomniany generał przestał piastować swój urząd, sytuacja
bardzo szybko się rozwinęła. Już w połowie maja premier Ion Brătianu
i rumuńskie koła wojskowe wyrazili gotowość wzięcia udziału w akcji
przeciwko Ukraińcom, mającej przynieść wspólną granicę z Polską oraz
zawarcie sojuszu polityczno-wojskowego15. Jak podawał „Kurjer Warszawski”, w dniu 19 maja 1919 r. miała miejsce audiencja u króla Rumunii
polskiego przedstawiciela rządu. W czasie spotkania król okazał się wielkim zwolennikiem zawiązania ścisłych stosunków polsko-rumuńskich,
wyrażających się m.in. wspólną granicą, stanowiącą wał przeciw niebezpieczeństwu bolszewickiemu16.

10

Wojska rumuńskie z odsieczą Polakom, „Dziennik Bydgoski” 1919, nr 23, s. 2; Wojska rumuńskie z odsieczą Polakom, „Postęp” 1919, nr 20, s. 1.
11 J. Cisek, Wojna o wszystko. O wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2010, s. 191.
12 A. Garlicki, dz. cyt., s. 110.
13 Symon Petlura (1879-1926) – ukraiński działacz polityczny, ataman. Organizował
oddziały do walki z bolszewikami. Zwolennik współpracy z Polską. W 1920 r. podpisał
porozumienie z Marszałkiem Piłsudskim i wziął udział w wyprawie na Kijów. Został
zamordowany w Paryżu przez żydowskiego zegarmistrza Schwarzbarda, który swój
czyn motywował zemstą za pogromy Żydów dokonane na Ukrainie za jego rządów.
J. Odziemkowski, Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, Warszawa 2004,
s. 308.
14 M. Klimecki, dz. cyt., s. 34.
15 R. Galuba, dz. cyt., s. 178.
16 Kronika polityczna, „Kurjer Warszawski” 1919, nr 144, s. 1; Polska a Rumunia,
„Czas” 1919, nr 137, s. 3.
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Wkroczenie wojsk rumuńskich na Pokucie
W dniu 24 maja 1919 r. w trakcie trwania ofensywy polskiej pod
dowództwem generała Józefa Hallera na teren Pokucia wkroczyła 8 Dywizja Piechoty pod dowództwem generała Iacoba Zadika. Uzasadnieniem
podjętych kroków była decyzja zabezpieczenia od północy frontu przeciw
wojskom komunistycznych Węgier. Władze ukraińskie stacjonujące
w Kołomyi decyzję tę otrzymały w formie ultimatum, co spowodowało, że
nie miały czasu na planowaną ewakuację. Ukraińcy postanowili wysłać do
Wiednia czterech ministrów mających zadanie utworzenia rządu emigracyjnego, natomiast pozostali ministrowie przenieśli się do Buczacza17.
„Dziennik Bydgoski”, powołując się na doniesienia ukraińskiego biura
prasowego, podawał, że strona rumuńska żądała od Ukraińców niestawiania oporu w momencie zajmowania miejscowości Kołomyja i Stanisławów18. W tym samym czasie Rumuni zezwolili 4 Dywizji Strzelców generała Lucjana Żeligowskiego19 na przemarsz z Odessy do Polski. W dniu
25 maja oddziały te dochodziły już do Czerniowców20.

Fot. 1. Rada czterech przyznała Bukowinę Ukraińcom,
„Goniec Częstochowski” 1919, nr 134, s. 2

M. Kozłowski, Zapomniana wojna, Bydgoszcz 1999, s. 305.
Rumunia stawia Ukrainie ultimatum, „Dziennik Bydgoski” 1919, nr 126, s. 1.
19 Lucjan Żeligowski (1865-1947) – uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej, organizator
oddziałów polskich na Kubaniu. Do Polski powrócił na czele 4 Dywizji Strzelców.
Zorganizował tzw. bunt Żeligowskiego, powołując do istnienia Litwę Środkową.
A. Wojtaszak, Generalicja Wojska Polskiego 1918-1926, Warszawa 2012, s. 792-793.
20 G. Łukomski, Cz. Partacz, B. Polak, Wojna polsko-ukraińska 1918-1919, Koszalin-Warszawa 1994, s. 220; Rumuni atakują Ukraińców między Dniestrem a Prutem.
W awangardzie atakują wojska Żeligowskiego, „Goniec Krakowski” 1919, nr 171,
s. 6.
17
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Wydarzenie to zostało żywo skomentowane w ówczesnej prasie
polskiej. W numerze 134. „Gońca Częstochowskiego” jako czynnik, który
doprowadził do interwencji rumuńskiej wysunięto podanie przez ambasadę ukraińską w Wiedniu informacji, jakoby Rada Czterech przyznała
12 maja północną Bukowinę oraz obszary borysławsko-drohobyckie ze
Lwowem Ukrainie. Decyzja ta miała wpłynąć na podjęcie interwencji rumuńskiej21 . „Kurjer Warszawski” podawał informację, że działania strony
rumuńskiej poprzedzone zostały postawieniem ultimatum stronie ukraińskiej, aby zaprzestała walki z Polakami. W swojej relacji „Kurjer Warszawski” uważał, że decyzja ta wynikała ze zmiany stanowiska Rady Czterech w sprawie sporu polsko-ukraińskiego22. Natomiast w porannym numerze z 10 czerwca „Kurjer Warszawski” przytoczył całą proklamację dowództwa rumuńskiego odnośnie do zajęcia Pokucia. Według niej:
Królewsko-rumuńskie wojska zmusza konieczność do połączenia się z rumuńskiem wojskiem z Marmarosz i Węgier. Ten
związek nie może w inny sposób nastąpić, jak tylko przez okupację drogi żelaznej Śniatyń – Kołomyja – Delatyn – Kőrösmező
(...). Rumuńska armja nie wchodzi do Galicji wojować, dlatego
prosi wszystkich ludzi wojskowych i cywilnych z obsadzonych
okolic, by jej dobrowolnie oddali broń, amunicję i materjał wojenny, oraz wzywa was, byście nie porzucali waszych codziennych zajęć23.

Prasa polska zwróciła również uwagę na opinie państw ościennych na temat wkroczenia wojsk rumuńskich na Pokucie. „Gazeta Lwowska” informowała, że berlińska prasa opisywała fakt połączenia wojsk
polskich i rumuńskich w tonie podnieconym i pomimo obniżenia znaczenia tego wydarzenia przyznawała, że fakt ten będzie miał znamienne
skutki dla dalszych walk w Małopolsce Wschodniej. Powołując się natomiast na „Morgenpost”, „Gazeta Lwowska” przytaczała informacje dotyczące opinii tejże gazety o armii ukraińskiej jako zupełnie niedołężnej24.
Podobnie negatywne zdanie na temat planów polsko-rumuńskich przedstawiała prasa czechosłowacka. Jak podawał „Goniec Krakowski” w numerze 138. z dnia 25 maja 1919 r., czechosłowacka gazeta „Národní listy”
przejawiała zaniepokojenie, że Polacy poprzez korytarz rumuński idący
przez Munkacz mają otrzymać połączenie z Rumunią. Gazeta wyrażała
nadzieję, że rząd czechosłowacki podejmie odpowiednie kroki i doprowadzi do zniweczenia planów polskich25.
21

Rada czterech przyznała Bukowinę Ukraińcom, „Goniec Częstochowski” 1919,
nr 134, s. 2.
22 Ofensywa rumuńsko-polska, „Kurjer Warszawski” 1919, nr 176, s. 10.
23 Rumuni w Kołomyi, „Kurjer Warszawski” 1919, nr 158, s. 4 (pisownia oryginalna).
24 Połączenie polsko-rumuńskie, „Gazeta Lwowska” 1919, nr 124, s. 5.
25 Czesi o porozumieniu polsko-rumuńskim, „Goniec Krakowski” 1919, nr 138, s. 1;
Korytarz do Rumunii, „Gazeta Lwowska” 1919, nr 120, s. 5.
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Po pierwszych wrażeniach dotyczących oswobodzenia Pokucia
z rąk Ukraińców, w prasie polskiej zaczęło pojawiać się coraz więcej relacji z przebiegu pierwszych spotkań Polaków z wkraczającą armią rumuńską. W czasopiśmie „Żołnierz Polski” odnaleźć można relacje z przebiegu
wydarzeń, jakie rozegrały się w Kołomyi w momencie wkraczania do
miasta oddziałów rumuńskich. Według tych opisów:
Dnia 23 maja o godz. 3 zrana ukazał się nad Kołomyją aeroplan
rumuński rzucający odezwy do Polaków, aby brali miasto i „bolszewików” nie wypuszczali. Na to polska organizacja wojskowa
wypadła w liczbie około stu ludzi na ulice i poczęła rozbrajać oddziały ukraińskie (...). Polacy już do godz. 11 zrana opanowali
miasto26.

Po zajęciu miasta przez Rumunów dowódca rumuński gen. Zadik wydał
proklamację w trzech językach: polskim, rumuńskim i ruskim. W pierwszym okresie okupacji władza administracyjna sprawowana była przez
urzędników według dawnych ustaw krajowych pod nadzorem wojsk rumuńskich27.
Informacje o postępach armii rumuńskiej trafiały ustawicznie na
łamy polskich gazet. W numerze 169. „Gońca Krakowskiego”, w artykule
„Tłumacz pod rządami dziczy ukraińskiej” przedstawiona została sytuacja, jaka panowała w mieście w czasie rumuńskiej ofensywy. Zdaniem
świadka tych wydarzeń:
24 maja pojawiły się nad miastem 3 aeroplany; jeden z bombami, dwa konwojujące. Były to zdaje się aeroplany rumuńskie.
Dla Rusinów stało się to hasłem do odwrotu, tem bardziej, że od
strony Horodenki snuć się poczęły długie szeregi cofających się
trenów ukraińskich28.

Dnia 26 maja 1919 r. „Głos Polski” przekazał swoim czytelnikom
informację pochodzącą ze źródeł prywatnych o połączeniu wojsk polskich
i rumuńskich już 25 maja29. Na podstawie doniesień podawanych za Naczelnym Dowództwem wojsk rumuńskich w dniu 6 czerwca wojska rumuńskie zajęły Stanisławów. Informacja w polskiej prasie była wzbogacona o wyjaśnienie, że sytuacja ta jest tylko przejściowa, a miasto wróci do
Rzeczypospolitej30. Jednak dzięki napływającym wieściom w kolejnych
dniach informowano czytelników, że miasto zostało zajęte przez wojsko
26

Z dziejów oswobodzenia Kołomyi i Stanisławowa, „Żołnierz Polski” 1919, nr 24,
s. 3 (pisownia oryginalna).
27 Co słychać w Kołomyi, „Goniec Krakowski” 1919, nr 157, s. 3.
28 Tłumacz pod rządami dziczy ukraińskiej, „Goniec Krakowski” 1919, nr 169, s. 2.
29 Nawiązanie kontaktu z wojskami rumuńskiemi, „Głos Polski” 1919, nr 143, s. 1.
30 Cała Galicja Wschodnia w rękach polskich i rumuńskich, „Goniec Częstochowski”
1919, nr 123, s. 1.
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polskie, a fałszywa informacja podana przez wiedeńskie biuro korespondencyjne została wysnuta z faktu przebywania w mieście oficera rumuńskiego, pełniącego funkcję łącznikową pomiędzy wojskami polskimi i rumuńskimi31 .
„Goniec Krakowski”, śledzący na bieżąco sytuację w Małopolsce
Wschodniej, w numerze 148. przytoczył fragmenty listu Tadeusza Cieńskiego, który w dniu 28 maja samolotem przeleciał ze Lwowa do Czerniowiec (prowadził kapitan Stefan Bastyr32 – komendant lotnictwa we Lwowie). W swoim liście pilot opisał sytuację, jaką zastali na Pokuciu Rumuni
po wejściu na ten obszar. Według relacji:
Wojska rumuńskie weszły przez Śniatyn, Kołomyję, do Nadwórny, Ottynii, Horodenki, Tłumacza, ale wszędzie zastali te
miejscowości zajęte już przez Polaków, których organizacye wojskowe w dniu 23, 24 i 25 maja uwolniły je od inwazyi ukraińskiej.

W tym samym liście autor zwracał uwagę na potrzebę szybkiego przeprowadzenia przez rząd warszawski organizacji urzędów przy zachowaniu
przyjaznych stosunków z Rumunami33. Aby usprawnić współdziałanie na
zajętym terenie, do Warszawy przybył pułkownik generalnego sztabu rumuńskiego Bădulescu z misją objęcia funkcji reprezentanta wojskowego
przy Naczelnym Wodzu Armii Polskiej34. Według komunikatu rumuńskiego z dnia 3 czerwca 1919 r. armia rumuńska po zajęciu Kołomyi, Nadgórnej, Tłumacza kierowała się na Bohorodczany. W tym czasie patrole
rumuńskie docierały już do Tyśmienicy35.
Najważniejszym wydarzeniem, stanowiącym jeden z celów całej
akcji podjętej przez stronę rumuńską, było uzyskanie połączenia wojsk
polskich i rumuńskich. Nad tym ważnym dla obu stron faktem pochyliła
się również polska prasa. Już 30 maja 1919 r. krakowski „Czas” podawał

31

W Stanisławowie, „Kurjer Warszawski” 1919, nr 161, s. 10; Wojska polskie wkroczyły do Stanisławowa!, „Goniec Krakowski” 1919, nr 143, s. 1.
32 Stefan Bastyr (1890-1920) – do wojska polskiego wstąpił 1 listopada 1918 r. Wraz
z innymi pilotami polskimi znajdującymi się we Lwowie w czasie walk o miasto
z Ukraińcami zajął lotnisko na Błoniach Janowskich i zabezpieczył znajdujący się na
nim sprzęt. Walczył w obronie miasta i został awansowany na stopień kapitana, obejmując dowództwo nad Eskadrą Obrony Lwowa. Walczył w wojnie polsko-sowieckiej.
Zginął 6 sierpnia 1920 r. w wypadku lotniczym, http://bequickorbedead.com/ article
_detail/virtuti_militari-the_deads-bastyr-stefan-mjr-pil-inz/ (dostęp: 5.12.2017).
33 Południowo-wschodnia Galicya uwolniona z pod tyranii hajdamaków, „Goniec
Krakowski” 1919, nr 148, s. 4 (pisownia oryginalna); Rumunja a Polska, „Kurjer Warszawski” 1919, nr 152, s. 6.
34 Front polsko-rumuński, „Dziennik Bydgoski” 1919, nr 135, s. 2.
35 Komunikat rumuński, „Postęp” 1919, nr 131, s. 2; Komunikaty rumuńskie, „Gazeta
Lwowska” 1919, nr 131, s. 5; Pochód Rumunów na Bohorodczany i Tyśmienicę, „Goniec Krakowski” 1919, nr 151, s. 7.
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komunikat Sztabu Generalnego z dnia 28 maja. W informacji dotyczącej
sytuacji na froncie w Małopolsce Wschodniej możemy wyczytać:
Łączność z wojskami rumuńskimi, która dotychczas była utrzymywana przez lotników, w dniu 27 b.m. bezpośrednio została
nawiązana przez nasze oddziały. Nasz cel, który stanowił jedno
z głównych zadań obecnej akcji (...) oraz nawiązanie bezpośredniego połączenia kolejowego z Rumunią został w ten sposób
osiągnięty36.

Szczegółowe korzyści, wynikające z połączenia armii, znaleźć można
w numerze 22. „Żołnierza Polskiego”. Autor zamieszczonego w nim artykułu zauważa możliwości zabezpieczenia dowozów amunicji i sprzętu wojennego w przypadku branego pod uwagę konfliktu z Niemcami37.
Okupacja Pokucia przez Rumunię
w świetle prasy polskiej – trudne relacje
Współpraca między Polakami a Rumunami w momencie wkraczania tych drugich na Pokucie nie zawsze układała się dobrze z powodu
małych zaniechań z obu stron. Generał Zadik początkowo pozostawił we
wsiach ukraińskcich uzbrojoną milicję ukraińską, co wywołało zaniepokojenie o bezpieczeństwo polskiej ludności cywilnej. Sytuacja ustabilizowała się dopiero z początkiem czerwca, gdy rumuński Sztab Generalny
nakazał rozbroić Ukraińców38.
Przykładów trudnych początkowo relacji polsko-rumuńskich dostarcza nam prasa, relacjonując wydarzenia w Kołomyi. Według informacji podawanych w prasie polskiej 27 maja, gdy do miasta wkraczały oddziały rumuńskie, Polacy wzięli Rumunów za Ukraińców, otwierając do
nich ogień, na który wojsko rumuńskie odpowiedziało ogniem karabinów
maszynowych i granatami. Wówczas dopiero strona polska, poznając
swojego prawdziwego przeciwnika w tym starciu, przerwała wymianę
ognia. Rumuni kazali wówczas Polakom złożyć broń. W samym gmachu
„Sokoła” wojska rumuńskie zebrały 22 karabiny maszynowe, 2 działa
15 cm i 3 działa 8 cm39. Według opinii prezentowanej na łamach „Głosu
Polskiego” sytuacja ta miała miejsce w wyniku pomyłki popełnionej przez
POW, która uznała wojska rumuńskie za powracające oddziały ukraiń-

Oswobodzenie Stanisławowa. Połączenie z frontem rumuńskim, „Czas” 1919,
nr 141, s. 1; Dalsze zwycięstwa polskie w Galicyi wschodniej, „Dziennik Bydgoski”
1919, nr 129, s. 1.
37 Połączenie z Rumunami, „Żołnierz Polski” 1919, nr 22, s. 1.
38 H. Lisiak, dz. cyt.
39 Starcie rumuńsko-polskie w Kołomyi, „Kurjer Warszawski” 1919, nr 153, s. 8;
Starcie rumuńsko-polskie w Kołomyi, „Goniec Częstochowski” 1919, nr 119, s. 3;
Zajęcie Kołomyi przez Rumunów, „Goniec Krakowski” 1919, nr 149, s. 5.
36
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skie40. Wydarzenia te utkwiły na długo w pamięci Rumunów, którzy
w połowie lipca, jak podawał „Goniec Krakowski”, zezwolili na odbywanie
ćwiczeń wojskowych przez POW w Kołomyi, jednak bez karabinów, gdyż
jak stwierdzał autor: „Rumuni uważają broń w rękach polskich za niebezpieczną dla siebie”41. Same natomiast relacje w mieście uznać można za
poprawne. Według relacji podanych na łamach „Gazety Lwowskiej” na
szczycie wieży zegarowej ratusza w Kołomyi
powiewa flaga polska biało-amarantowa, poniżej flaga trójkolorowa rumuńska. Powtórza się ta wspólność obu flag na wszystkich budynkach zajętych przez władze rumuńskie. Polacy, odwdzięczając się za to formalne uznanie zwierzchnictwa polskiego, noszą obok kolorów polskich na sukniach też barwy narodowe rumuńskie42.

Fot. 2. Rzeź Polaków w Zaleszczykach,
„Goniec Krakowski” 1919, nr 154, s. 2

Niestety euforia związana z wejściem oddziałów rumuńskich
i chęć zrzucenia przez polskich mieszkańców jarzma ukraińskiego kończyła się również tragicznie. Jak donosił „Goniec Krakowski”, gdy infor40

Echa walk o Kołomyję, „Głos Polski” 1919, nr 153, s. 1.
Zabawa Rusinów w państwo. Dwie republiki ruskie na Pokuciu, „Goniec Krakowski” 1919, nr 186, s. 3-4.
42 Z Pokucia pod rumuńską okupacyą, „Gazeta Lwowska” 1919, nr 138, s. 1.
41
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macje o zajęciu przez wojsko rumuńskie Horodenki dotarły do Polaków
zamieszkujących Zaleszczyki (odległość 25 km), chwycili oni za broń
i opanowali miasto. Radość jednak nie trwała długo, gdyż wojska rumuńskie nie ruszyły w stronę Zaleszczyk, natomiast w mieście pojawiły się
wycofujące się rozbite oddziały ukraińskie, które opanowały ponownie
miasto, dokonując rzezi polskich obywateli43.

Fot. 3. Starcie rumuńsko-polskie w Kołomyi,
„Kurjer Warszawski” 1919, nr 153, s. 8.

Początkowe entuzjastyczne reakcje Polaków na rumuńskie działania w czasie okupacji Pokucia szybko zmieniły charakter. Postępowanie
żołnierzy rumuńskich, którzy rozbrajali miejscowe oddziały, dokonywali
rekwizycji i faworyzowali Ukraińców, wywołało niezadowolenie ze strony
ludności polskiej. Gazety polskie dostrzegły umizgi, jakie strona ukraińska kierowała w stronę rumuńską44. Pomimo stanowczej postawy władz
rumuńskich, które nie zamierzały przepuszczać oddziałów ukraińskich
43
44

Rzeź Polaków w Zaleszczykach, „Goniec Krakowski” 1919, nr 154, s. 2.
Po niedzieli, „Gazeta Lwowska” 1919, nr 179, s. 2.
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przez swoją linię frontu, oddziały te nie szczędziły środków, aby ukazać
rolę Ukraińców. Biuro prasowe ukraińskie podało informację o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Rumunią i oddelegowaniu posła do
Bukaresztu45. Obraz sytuacji oczami strony ukraińskiej w numerze 129.
ukazała „Gazeta Lwowska”, informując za czechosłowackim biurem prasowym, że strona ukraińska uważa, iż pogłoski o porozumieniu między
Polską a Rumunią sięgają listopada 1918 r., jednak zostały wprowadzone
w życie dopiero później,
kiedy Ukraińcy znaleźli się w pochodzie przeciw bolszewikom na
wschodzie i uwolnili front rumuński nad Dniestrem, przystąpili
Polacy i Rumuni do wykonania swego planu46.

Strona ukraińska w komunikacie informowała o wystosowaniu przez Rumunów pod swoim adresem ultimatum dotyczącego niestawiania wkraczającym wojskom rumuńskim oporu, czego jednak strona ukraińska postanowiła nie realizować, a na zwołaną powszechną mobilizację zgłaszali
się do broni „nie tylko starcy, ale i kobiety”47. Jednak już w połowie
czerwca „Kurjer Warszawski”, powołując się na ukraińskie biuro prasowe, podawał informację, że z powodu ataku rumuńskiego na Pokucie
przywódca misji ukraińskiej w Rumunii Jerzy Gasenko wyjechał z Bukaresztu wraz z członkami misji. 4 czerwca stosunki rumuńsko-ukraińskie
zostały zerwane48.
Z wielkim niepokojem gazety polskie komentowały schlebianie
władz rumuńskich Ukraińcom zamieszkującym teren Pokucia. Jak informował „Goniec Krakowski”, kokietowanie to doprowadziło do powołania
na Pokuciu dwóch, jak to określiła gazeta, rzeczpospolitych ruskich, tj.
peczeniżyńskiej i horodeńskiej, których przedstawiciele ku zdziwieniu
Rumunów
drą się w Horodence i Peczeniżynie między sobą o władzę, a raczej o wyciągnięcie możliwie największych korzyści finansowych
z chwilowego piastowania urzędu49.

45

Stosunki ukraińsko-rumuńskie, „Goniec Częstochowski” 1919, nr 159, s. 1.
Morawska Ostrawa, „Gazeta Lwowska” 1919, nr 125, s. 5.
47 Ultimatum rumuńskie do Ukraińców, „Goniec Krakowski” 1919, nr 145, s. 6-7.
48 Obrażona „Ukraina”, „Kurjer Warszawski” 1919, nr 163, s. 17; Zerwanie Ukrainy
z Rumunją, „Głos Polski” 1919, nr 162, s. 2; Zerwanie stosunków ukraińsko-rumuńskich, „Goniec Krakowski” 1919, nr 158, s. 7.
49 Zabawa Rusinów w państwo...
46
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Działalność Rumunów na Pokuciu
Zajęcie Pokucia przez Rumunów spotkało się z radosnym odzewem ze strony Polaków zamieszkujących ten teren oraz będących pod
bezpośrednim zarządem rumuńskim. Przykładem pozytywnej reakcji ze
strony polskiej w stosunku do działań rumuńskich jest choćby odbyty
w Czerniowcach 12 czerwca 1919 r. bal w Domu Polskim na cześć goszczących na Bukowinie dywizji generała Żeligowskiego, na którym obecni byli
licznie przedstawiciele rumuńskiego wojska.
Uroczystość wzbogaciły tańce, które trwały (...) aż do samego rana – a stosunki przyjaźni, zadzierzgnięte na tym balu pozostaną
zapewne trwałe (...), niejeden Żeligowczyk serce tam zostawił50.

Jednak zaledwie trzy tygodnie po zamieszczeniu wspomnianego artykułu
na łamach „Gońca Krakowskiego” (14 lipca 1919 r.) ukazał się niepokojący artykuł dotyczący bezprawia, jakie strona polska miała odczuwać na
okupowanym przez Rumunów terenie. Zdaniem autora tekstu, który
otrzymał informacje o sytuacji w okupowanej Kołomyi od delegacji polskiej udającej się do Warszawy, w mieście zakazane są gazety polskie, a za
ich kolportowanie trafić można pod sąd polowy. Wojsko zmusza mieszkańców do witania oddziałów rumuńskich, gdy te wchodzą do miasta.
Negatywnie autor odniósł się do zachowania miejscowych Żydów, którzy,
jak dr Lach, złożyli na ręce rumuńskie podziękowanie za wyzwolenie tych
ziem spod jarzma polskiego. Ponadto w momencie, gdy Ukraińcy urządzili nabożeństwo za poległych, miejscowi Żydzi, sympatyzując z nimi,
pozamykali swoje sklepy. Autor, powołując się na doniesienia z „Gazety
Porannej”, informował także, że na dzień 11 lipca Rumuni zamknęli granicę polsko-rumuńską i „zmuszają do opuszczenia Kołomyi wszystkich
oficerów polskich”51. Kolejną niepokojącą sytuacją, a jednocześnie wywołującą wielkie oburzenie wśród katolickich mieszkańców Kołomyi, były
liczne rewizje „w budynkach plebańskich, kościele farnym rz.k., u Urszulanek i OO. Jezuitów w Kołomyi”52.
Delegacja polska z Kołomyi żądała od rządu polskiego podjęcia
zdecydowanych kroków w sprawie uregulowania kwestii Małopolski
Wschodniej; chciano, aby aż do zakończenia walk ustanowiono rządy
wojskowe w Małopolsce Wschodniej oraz by przysłano oficerów łącznikowych do sztabu rumuńskiego53. W wyniku podjętych dochodzeń ustalono,
że przykrości czynione w stosunku do Polaków, jakie miały miejsce w czaZ Czerniowiec i Bukowiny, „Gazeta Lwowska” 1919, nr 143, s. 2-3.
Gwałty i bezprawie władz w Galicji, „Goniec Krakowski” 1919, nr 187, s. 1.
52 Z Pokucia pod rumuńską okupacyą...
53 Delegacya polska z okupacyi rumuńskiej w Warszawie, „Goniec Krakowski” 1919,
nr 170, s. 7; Protest przeciw niesprawiedliwym rządom Rumuńskim, „Goniec
Częstochowski” 1919, nr 136, s. 2.
50
51
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sie okupacji Pokucia, są wynikiem działalności pojedynczych osób. Ponadto strona rumuńska obiecała ukrócić samowolę tych jednostek wraz
z zapewnieniem, że podobne wydarzenia się nie powtórzą54.
Bardziej wstrzemieźliwą opinię na temat stosunków pod rumuńskim zarządem przedstawił czytelnikom „Goniec Krakowski”. W swoim
opisie, powołując się na wiadomości „Gazety Wieczornej”, informował, że
przybycie Rumunów do Kołomyi uchroniło ludność polską przed planowaną rzezią, jakiej dokonać miały uzbrojone bandy chłopów ruskich,
poprzednio instruowane przez władze ukraińskie. Autor tekstu zauważa
jednak, że podejmowane przez wojska rumuńskie zabiegi mające przynieść spokój na okupowanym terenie często są źle przygotowane, czego
przykładem jest przyjmowanie do tworzących się oddziałów lokalnej
policji i żandarmerii byłych wojskowych ruskich, jak np. żandarma Masło
z Czortkowa55.

Fot. 4. Front polsko-rumuński,
„Kurjer Warszawski” 1919, nr 215, s. 8.

54

Stosunki polsko-rumuńskie. Echa zajść na Pokuciu, „Głos Polski” 1919, nr 204,
s. 2.
55 Jak rządzą Rumuni na okupowanem Pokuciu?, „Goniec Krakowski” 1919, nr 179,
s. 3-4.
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Najobszerniejszą relację z przebiegu okupacji Rumunów zamieściła na swoich łamach „Gazeta Lwowska” 22 czerwca 1919 r. Informując
o przebiegu okupacji, przedstawiła sytuację, w jakiej znaleźli się Polacy.
Jak zauważył autor tekstu, wojska rumuńskie zajęły tylko sześć powiatów: Kołomyję, Horodenkę, Śniatyn, Peczeniżyn i Kosów oraz większą
część powiatu tłumackiego po Ottynię. W powiatach, gdzie Polakom udało się zorganizować własne rządy, Rumuni pozostawili je bez zmian,
w dwóch natomiast zatwierdzili władze Rusinów i tam też Polacy muszą
znosić przeciwności56.
W tej sytuacji Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich zwróciło się
do polskiego MSZ, aby sprawa Pokucia została załatwiona na szczeblu dyplomatycznym. W czerwcu 1919 r. Aleksander Skrzyński, ówczesny polski
poseł w Bukareszcie, interweniował m.in. u króla Rumunii Ferdynanda I.
W wyniku rozmów udało się uzyskać zgodę na mianowanie polskiego komisarza cywilnego przy sztabie rumuńskim wraz z zapewnieniami
o uznaniu prawa Polski do Pokucia57. 25 lipca „Goniec Krakowski” poinformował na swoich łamach o przebywaniu z polecenia rządu polskiego
w Kołomyi radcy Jurysłowskiego, którego zadaniem miało być objęcie zarządu administracji politycznej w powiatach okupowanych przez Rumunów58. W numerze 175. „Gazety Lwowskiej” z dnia 31 lipca czytelnicy zostali poinformowani o obecności we Lwowie delegacji rumuńskiej na czele z generałem Zadikiem, mającej zadanie dojścia do porozumienia
w kwestii opuszczenia Pokucia przez wojska rumuńskie. Lwowska gazeta
podkreślała serdeczne przyjęcie zgotowane delegacji na dworcu kolejowym przy udziale kompanii honorowej59. Rozmowy przyniosły oczekiwane rezultaty; w ich wyniku doszło do podpisania umowy między Polską
(umowę podpisał generał Robert Lamezan de Salins60) a Rumunią (umowę podpisał generał Iacob Zadik), która przewidywała ewakuację wojsk
rumuńskich z Pokucia od dnia 17 sierpnia61. „Głos Polski” 21 sierpnia
1919 r. donosił, że 18 sierpnia wojsko polskie zajęło ewakuowane miejscowości: Nadwórną, Ottynię, Delatyn, Worochtę i Mikuliczyn, o czym informował komunikat Sztabu Generalnego z dnia 20 sierpnia 62. Naczelne dowództwo, w informacji podanej 26 sierpnia 1919 r., stwierdziło opuszcze56

Z Pokucia pod rumuńską okupacyą...
R. Galuba, dz. cyt., s. 178.
58 Wprowadzenie administracyi polskiej w okupacyi rumuńskiej, „Goniec Krakowski” 1919, nr 198, s. 6.
59 Delegacya rumuńska we Lwowie, „Gazeta Lwowska” 1919, nr 175, s. 5.
60 Robert Franciszek Walenty Lamezan de Salins (1869-1930) – w armii polskiej od
5 grudnia 1918 r. Szef Polskiej Misji Wojskowej w Bukareszcie (sierpień 1919 r.). Od
stycznia do marca 1920 r. dowódca OGen. Pomorze, następnie do sierpnia 1920 r. dowódca OGen. Lwów, dowódca Frontu Płd.-Wsch. oraz 6 Armii. A. Wojtaszak, dz. cyt.,
s. 538-540.
61 Rumuni ewakuują Pokucie, „Głos Polski” 1919, nr 220, s. 2; Ewakuacja Pokucia
przez Rumunów, „Kurjer Warszawski” 1919, nr 225, s. 7.
62 Komunikat naczelnego sztabu generalnego, „Głos Polski” 1919, nr 229, s. 2.
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nie Pokucia 25 sierpnia przez ostatni oddział rumuński63. O tym, jak wielką radość sprawiła ta decyzja, świadczyć może opis powitania Wojska
Polskiego:
Wszystkie miasta i miasteczka, a również wiele wsi było uflagowanych, a tam, gdzie przechodziło wojsko, stały bramy tryumfalne. We wszystkich tych miejscowościach odbywały się koncerty, wieczorki i zabawy ludowe pod jedną wszędzie nazwą:
„Dzień Żołnierza Polskiego”64.

Relacje polsko-rumuńskie po odzyskaniu niepodległości przez
państwo polskie kształtowały się w sytuacji ustawicznych walk na polskich granicach. Choć wspólne działanie w roku 1919 ułatwiło nawiązanie
wojskowej współpracy, nie obyła się ona jednak bez zgrzytów, o jakich informowały gazety polskie. Jednak pomimo początkowych trudności udało
się nawiązać relacje, które przekształciły się w sojusz wojskowy, trwający
przez cały pokojowy okres II Rzeczypospolitej.

Komunikaty wojenne polskie, „Kurjer Warszawski” 1919, nr 236, s. 5.
Z inspekcyjnego objazdu Generalnego del. Rządu, „Gazeta Lwowska” 1919, nr 203,
s. 1.
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Ocuparea Pocuţiei de către trupele românești
în timpul luptelor polono-ucrainene din 1919,
oglindită în presa poloneză
Rezumat

Subiectul articolului îl reprezintă operațiunile trupelor românești
din Pocuția, în timpul confruntărilor polono-ucrainene din 1919, în lumina presei poloneze a perioadei. Acest episod de la începuturile renașterii
statului polonez a influențat pozitiv alianța polono-română care a luat
naștere și s-a manifestat în perioada interbelică.
Alianța militară dintre Polonia și România, semnată în 1921 și reconfirmată în repetate rânduri în perioada interbelică, a reprezentat o garanție importantă la granița de est a Poloniei, împotriva Armatei Roșii
– înfrânte, dar care continua să reprezinte un pericol. Alianța militară,
impusă de grija ambilor aliați pentru granițele proprii, a fost precedată
de o politică comună față de Republica Populară a Ucrainei Occidentale
din 1919, care a condus la ajutorul acordat de Regatul României Armatei
Polone în luptele purtate cu ucrainenii.
Operațiunile comune din 1919 au întărit relațiile de prietenie dintre cele două state. Importanța pașilor militari întreprinși de România
a facilitat părții polone ocuparea unei zone importante din bazinul Borîslav care reprezenta pentru partea ucraineană o sursă de petrol valoros,
dat fiind faptul că din vânzarea lui se obțineau fondurile pentru cumpărarea de arme.
Ziarele poloneze au publicat tot timpul pentru cititorii lor, de la
începutul conflictului polono-ucrainean, relatări despre luptele purtate,
descriind eroismul polonezilor de la Liov și situația tragică a populației
poloneze aflate sub ocupația Republicii Populare a Ucrainei Occidentale.
De un interes sporit s-a bucurat implicarea în operațiunile militare a forțelor românești și importanța lor pentru conflictul polono-ucrainean.
În prezentarea noastră dorim să subliniem importanța operațiunilor românești prin prisma presei poloneze care, la momentul respectiv,
reprezenta principala sursă de informații pentru polonezii din țară, avizi
de informații cât mai proaspete. Ne-am concentrat atenția mai ales asupra ziarelor apărute în perioada mai-septembrie 1919, respectiv: „Kurjer
Warszawski”, „Żołnierz Polski”, „Gazeta Warszawska”, „Dziennik Bydgoski”, „Dziennik Poznański”, „Kurier Poznański”, „Czas”, „Ilustrowany Kurier Codzienny”.

dr Agata Samsel
Uniwersytet w Białymstoku

Harcerstwo polskie w Rumunii
w latach 1918-1939

Wprowadzenie
Idea skautingu pojawiła się na ziemiach polskich już na przełomie
lat 1909/19101 i z roku na rok zyskiwała coraz większą popularność. Zarówno cele, ideały wychowania, jak też lansowane wartości, opracowane
przez Roberta Baden-Powella, doskonale wpisywały się w dążenia niepodległościowe polskich środowisk patriotycznych. Ponadto metody
i środki wychowawcze były dostosowane do naturalnych potrzeb młodzieży (ruch, przygoda, współzawodnictwo, potrzeba przynależności do
grupy rówieśniczej), przez co skauting stawał się niezwykle atrakcyjny dla
nastolatków. Celem organizacji miało być wychowanie człowieka posiadającego wszelkie przymioty ducha i ciała. Opracowane przez twórcę ruchu metody, wraz z odpowiednio dobranymi środkami wychowawczymi,
umożliwiały rozwijanie pożądanych cech indywidualnych, obywatelskich
i moralnych, takich jak: patriotyzm, lojalność, karność, obowiązkowość,
odpowiedzialność, poczucie sprawiedliwości, rycerskość, honor, odwaga,
wiara we własne siły, służba Bogu, bliźniemu i społeczeństwu, dbałość
o zdrowie i tężyznę fizyczną2.
Skauting z założenia miał być szkołą życia i kuźnią charakterów.
Harcerzem można było być przez całe życie, co wiązało się z określoną
postawą, stylem, swoistym sposobem na życie. Tak długotrwały okres oddziaływań wychowawczych dawał ogromne możliwości, pozwalał na efektywne budowanie osobowości oraz kształtowanie i umacnianie pożądanych cech, postaw i zachowań. Nic więc dziwnego, że w nowej idei polscy
działacze narodowi i społeczni, jak również kręgi związane z Kościołem,
dostrzegli szansę roztoczenia nadzoru nad rzeszą młodzieży i objęcia jej
świadomym wychowaniem w duchu narodowym i katolickim. Pierwszą
ważną próbą skuteczności wychowania skautowego była I wojna światowa, w której harcerze wykazali się niezwykłym patriotyzmem i męstwem.
Dowiedli własną postawą, jak cenne są dla nich wartości, które wpojono
H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935;
Tenże, Geneza polskiego skautingu, Warszawa 1937; W. Błażejewski, Historia harcerstwa polskiego, wyd. 2, Warszawa 1935.
2 S. Seweryn, Harcerstwo a wychowanie obywatelsko-państwowe [w:] Z zagadnień
wychowawczych: referaty wygłoszone na zjazdach dyrektorów Okręgu Szkolnego
Łódzkiego w roku szkolnym 1930/31, Łódź 1931, s. 218.
1
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im w szeregach organizacji. Przed kolejnym egzaminem przyszło im stanąć ponownie po dwudziestu latach... Ten również zdali celująco. Wierni
do końca swoim ideałom, często wbrew rozsądkowi, składali ofiarę z życia
na ołtarzu historii w imię wyższych celów i nadrzędnych wartości.
Archiwa pełne są dokumentów dotyczących działalności Związku
Harcerstwa Polskiego (ZHP) w Polsce. Znaczna ich część została opublikowana w postaci wyboru źródeł. Opracowano i wydano drukiem monografie dotyczące historii harcerstwa w kraju. Zdecydowanie większy problem stanowi dotarcie do rozproszonych źródeł do dziejów harcerstwa
polskiego za granicą, aczkolwiek i ten aspekt doczekał się kilku poważnych publikacji. Niestety niewiele w nich informacji na temat drużyn harcerskich w Rumunii. Dotarcie do dokumentów dotyczących organizacji
i działalności polskich hufców na tych terenach nastręcza poważnych
trudności. Niewątpliwie głównym źródłem są materiały zdeponowane
w Archiwum Akt Nowych (ZHP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasada RP w Bukareszcie). Dotychczas ukazały się trzy monografie omawiające rozwój polskiego harcerstwa na obczyźnie, w których pojawiły się
informacje na temat drużyn polskich w Rumunii3. O ile praca Wiesława
Kukli i Mariana Miszczuka stanowi jedynie zarys problemu i nie spełnia
podstawowych warunków publikacji naukowej (brak bibliografii, cytaty
i dane statystyczne nieopatrzone przypisami), to monografia autorstwa
Roberta Daszkiewicza jest niezwykle cenną publikacją, z uwagi na rzetelne opracowanie tematu, oparte na bogatym materiale źródłowym oraz
licznych wspomnieniach nie tylko ludzi, z którymi autor współpracował
w tamtym okresie, ale też własnych doświadczeniach zawodowych4. Niestety, R. Daszkiewicz kończy historię harcerstwa polskiego na obczyźnie
na roku 1930, zgodnie z zakresem chronologicznym, jaki wyznaczył. Uzupełnieniem monografii R. Daszkiewicza, dotyczącej działalności polskich
drużyn za granicą w okresie międzywojennym, jest książka Wacława Błażejewskiego5, obejmująca historię harcerstwa polskiego na obczyźnie po
roku 1930, jednak i tutaj niewiele jest informacji na temat polskich dru3

R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie poza granicami kraju od zarania dziejów do
1930 roku w relacjach i dokumentach, Lublin 1983; W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje
harcerstwa na obczyźnie 1912-2006: zarys problematyki, Warszawa 2006.
4 Robert K. Daszkiewicz (1899-1979) urodził się w Kijowie i tam spędził lata szkolne.
Syn Ludwika Korybuta Daszkiewicza i Hanny Kożuchowskiej. W 1916 r. wstąpił do
harcerstwa, rok później został drużynowym tamtejszego hufca, a następnie członkiem
komendy. Po ukończeniu kursu instruktorskiego został powołany w skład Komendy
Naczelnictwa ZHP w Kijowie. W 1919 r. przyjechał do Polski, gdzie ukończył Szkołę
Podchorążych. Studiował też w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie i Szkole
Nauk Politycznych. Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i związane z nią wyjazdy służbowe wykorzystywał do organizowania i koordynowania polskiej działalności harcerskiej poza granicami kraju. W 1921 r. został powołany na stanowisko kierownika Wydziału Drużyn Polskich za Granicą przy Naczelnictwie Głównej Kwatery
Męskiej i funkcję tę pełnił do 1925 r. Nikt zatem bardziej niż Daszkiewicz nie był
zorientowany w temacie harcerstwa polskiego poza granicami kraju w tym okresie.
5 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985.
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żyn harcerskich w Rumunii. Wzbogacenie wspomnianych publikacji stanowi praca zbiorowa pod red. S. Łopato, L. Nowaka i M. Szczerbińskiego,
wydana w 2012 r.6 Nieliczne, aczkolwiek cenne informacje znajdują się
w publikowanych sprawozdaniach Naczelnej Rady Harcerskiej i w międzywojennych periodykach harcerskich. Uzupełnienie stanowią informacje w lokalnych gazetach codziennych, dotyczące organizowanych kursów, zlotów i obozów oraz artykuły w czasopismach z okresu międzywojnia, poświęcone sytuacji harcerstwa polskiego na obczyźnie, zawierające
niekiedy wzmianki o polskich harcerzach w Rumunii. Cennym źródłem
informacji są również wspomnienia, pamiętniki oraz dzienniki, prowadzone przez uczestników harcerskich wypraw zagranicznych.
Rozwój polskiego skautingu
Kolebką polskiego skautingu była Galicja. Idea zaszczepienia ruchu wśród młodzieży zrodziła się w kręgach związanych z formacjami paramilitarnymi i wojskowymi. 26 lutego 1911 r. członkowie grona nauczycielskiego „Sokoła” uchwalili powołanie organizacji na wzór angielskiego
skautingu. Dwa dni później uchwałę tę zatwierdziło Przewodnictwo
Związku Sokolego7. Polscy prekursorzy zgodni byli co do tego, że ideę ruchu, który oparty był na tradycji i historii angielskiej, należy dostosować
do rodzimych realiów, nie wypaczając jednak założeń zasadniczych.
W 1912 r. ukazała się polska wersja podręcznika, oparta na opracowaniu
R. Baden-Powella8. Autorzy uwypuklili rodzime wzorce, ideały i wartości,
wywodząc je z polskiej historii i tradycji. Dokonali też spolszczenia wielu
terminów, m.in. zastępując nazwę „skauting” – „harcerstwem”9. Harcerstwo polskie rodziło się w okresie niewoli, u progu światowego konfliktu,
dającego nadzieję na niepodległość, nic więc dziwnego, że „nosiło na sobie mocne piętno żołnierskości”10. Określano je jako ruch
przetwarzający dusze chłopców naszych, zwrócony przeciwko
egoizmowi, niedołęstwu, przeciwko niedbalstwu i oportunizmowi, przeciwko swawoli i liberalnej niezależności od potrzeb i dążeń społecznych, a oparty o najszlachetniejsze struny duszy młodzieńczej i tęsknoty rycerskiej, szlachetności, miłości braterskiej, ofiarności, karności i dzielności11.
Studia z dziejów harcerstwa na obczyźnie (1912-1946), red. S. Łopato, L. Nowak,
M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2012.
7 H. Bagiński, Geneza harcerstwa polskiego, „Harcerstwo” 1934, nr 2, s. 62.
8 Harce młodzieży polskiej, oprac. M. Schreiber, E. Piasecki, Lwów 1912.
9 Harcerzem w dawnej Polsce nazywano walecznego wojownika, który wyrwawszy się
z regularnego szyku, ruszał na nieprzyjaciela, zanim jeszcze wywiązała się walna bitwa.
10 A. Kamiński, Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, Warszawa 1948, s. 17.
11 X. Jan Zawada [pseud., właśc. ks. Kazimierz Lutosławski], Czuj duch!, Kraków 1913,
s. 2.
6
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Rosnąca popularność i liczebność członków organizacji, jak również ogromny zasięg oddziaływań wychowawczych organizacji sprawiały,
że stała się ona areną walki o wpływy zarówno poszczególnych partii politycznych, jak i Kościoła, mimo iż oficjalnie ZHP był organizacją apolityczną. W pierwszych latach w kierownictwie zasiadali ludzie związani z Narodową Demokracją, jednak część instruktorów o lewicowych poglądach
sugerowała potrzebę objęcia wychowaniem harcerskim również młodzieży ze środowisk robotniczych i chłopskich, a także mniejszości narodowych. Twarde stanowisko władz spowodowało rozłam w ZHP. W 1923 r.
opozycjoniści utworzyli Zjednoczenie Wolnego Harcerstwa, jednak już po
roku zakończyło ono swoją działalność12. W roku 1926, przy kołach Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, utworzono pierwsze robotnicze gromady harcerskie, które dały początek Czerwonemu Harcerstwu Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego13. Jednocześnie zaczęto tworzyć żydowskie drużyny harcerskie.
Po przewrocie majowym do walki o wpływ na oblicze ideowe ZHP
dołączył też obóz rządzący, chcąc zmienić jego dotychczasowy narodowo-katolicki charakter poprzez wprowadzenie nowych treści wychowawczych. Batalia o kierownictwo zakończyła się w 1931 r., kiedy to najważniejsze stanowiska Związku zostały ostatecznie obsadzone ludźmi z otoczenia Józefa Piłsudskiego. Od tego czasu ZHP stał się organizacją prorządową, a kierownictwo było zobowiązane do ścisłej współpracy z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, ciesząc się
w zamian za to pełnym poparciem władz państwowych14. Mimo iż nowa
władza i jej zwolennicy zarzucali poprzednim działaczom ZHP niedopuszczanie do organizacji młodzieży innych wyznań, to w zasadzie do końca
II Rzeczypospolitej nic się pod tym względem nie zmieniło. Okazało się,
że pierwiastek wyznaniowy był w harcerstwie tak silnie zakorzeniony,
a związek ruchu z Kościołem tak mocny, że wprowadzenie w jego szeregi
wyznawców innych religii okazało się niemożliwe ze względu na naturalne różnice kulturowe. Związek ZHP z Kościołem i tradycją katolicką był
bardzo silny i praktycznie nie do zaakceptowania przez przedstawicieli
innych środowisk niż katolickie. Uczestnictwo harcerzy w uroczystościach
kościelnych, obrzędach katolickich, nabożeństwach i wspólnych modlitwach wpisane było w harmonogram zajęć zastępów i drużyn. Harcerze
wzorem starszych kolegów do końca pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie,
a jedyną zmianą, jaką udało się wprowadzić w latach 30., było przeniesienie punktu ciężkości z wychowania narodowego na państwowe, co jednak
zupełnie nie miało wpływu na oblicze ideowe ZHP.

12

B. Śliwerski, Przyrzeczenie harcerskie, Kraków 1994, s. 53-54.
J. D. Kredkowski, Czerwone Harcerstwo TUR: założenia ideowe i rozwój organizacyjny, [bmw] 1938.
14 S. Seweryn, dz. cyt., s. 241-242.
13
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Rola i zadania Wydziału Zagranicznego
Głównej Kwatery Harcerskiej
Po odzyskaniu niepodległości poza granicami II Rzeczypospolitej
zostało ponad 25% Polaków, co stanowiło około 8 mln osób. Część z nich
znalazła się tam w wyniku zmiany przedrozbiorowych granic państwa,
a część mieszkała z dala od kraju z dziada pradziada w skupiskach polskiej emigracji. Polskie drużyny harcerskie zaczęły powstawać jeszcze
przed wojną. Pojawiały się wszędzie tam, gdzie istniały polskie szkoły. Po
zakończeniu działań wojennych i ostatecznym ustaleniu granic część Polaków zdecydowała się wrócić do kraju, inni z różnych przyczyn pozostali
na obczyźnie. Rządowi zależało na utrzymaniu więzi z rodakami, stąd
działania mające na celu pomoc w utrzymaniu odrębności narodowej
i zachowaniu polskiej tożsamości poprzez kontakt z macierzą, rodzimą
tradycją i kulturą. Wiele polskich wysepek na obczyźnie znalazło się
w gorszym położeniu, niż było przed odrodzeniem państwa polskiego, bowiem utraciły one łączność z większymi ośrodkami polskiej kultury (np.
Polacy z Warmii utrzymywali kontakt z Toruniem, Karwina z Cieszynem,
Czerniowce ze Lwowem itp.). O ile młodzież w Polsce w naturalny sposób
przejmowała język, kulturę i tradycję od starszego pokolenia, to na obczyźnie utrzymanie narodowej tożsamości w kolejnych pokoleniach wymagało już specjalnych zabiegów, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę
działania władz poszczególnych państw, zmierzające do asymilacji mniejszości poprzez ograniczenia swobód, dostępu do rodzimej kultury i szkolnictwa.
Naczelne władze harcerskie w Warszawie, świadome ogromnego
wpływu organizacji na wychowanie młodzieży oraz kształtowanie jej charakteru i postaw, poczuły się zobowiązane do wzięcia na siebie odpowiedzialności za szerzenie idei skautingu wśród młodzieży polskiej poza granicami kraju, zrzeszenie jej i objęcie oddziaływaniem wychowawczym
w duchu narodowym i katolickim. Na pierwszym zjeździe walnym ZHP
w Warszawie, który odbył się na przełomie 1920/1921 r., z wybranej tam
Naczelnej Rady Harcerskiej zostało wyłonione Naczelnictwo ZHP. Powołało ono do życia Wydział Zagraniczny Naczelnictwa ZHP, którego kierownikiem został Tadeusz Strumiłło15. Niebawem przy Głównej Kwaterze
Męskiej powstał Referat, a potem Dział VI Drużyn Polskich za Granicą,
przemianowany następnie na Wydział VII Zagraniczny. Każda z tych komórek miała inne zadania i kompetencje – Wydział Zagraniczny Naczelnictwa ZHP utrzymywał kontakt z Międzynarodowym Biurem Skautowym i współpracował z drużynami skautowymi różnych krajów, natomiast Dział Drużyn Polskich za Granicą miał pod opieką drużyny w skupiskach polonijnych poza granicami kraju. Jego zadaniem było utrzymywanie kontaktów, budzenie i wspieranie ducha polskości wśród młodego
pokolenia, wpajanie miłości do Ojczyzny, kształtowanie charakteru i mo15

Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej 1 I-1 IX 1921, Warszawa 1921, s. 3.
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ralnego kręgosłupa, wychowanie ku wartościom (indywidualnym, społecznym, religijnym, patriotycznym). Środkiem do osiągnięcia zamierzonych celów miały być polskie drużyny harcerskie, zarówno te już istniejące, jak również nowo powstające. W pierwszym okresie działalności Wydziału Drużyn Polskich za Granicą główny ciężar organizacyjny przyjął na
swe barki jego ówczesny kierownik, wspomniany już Robert K. Daszkiewicz, który od 1922 r. miał zastępcę w osobie Jędrzeja Giertycha16.
Jednym z podstawowych zadań Wydziału była piecza nad kształceniem starszyzny i przygotowaniem jej do pełnienia funkcji organizacyjnych za granicą. W tym celu w okresie letnim organizowano obozy dla
harcerzy z zagranicy, podczas których odbywały się kursy dla instruktorów i drużynowych. Czasem wysyłano instruktorów z Polski za granicę,
by na miejscu przekazywali wiedzę, udzielali rad i wskazówek. To, jak
owocna była współpraca między Wydziałem a terenem, w dużej mierze
zależało od potencjału ludzkiego na danym obszarze. Nie wszędzie bowiem udawało się znaleźć osoby odpowiednie do pełnienia wyższych
funkcji w szeregach harcerstwa, oddanych sprawie, a jednocześnie kreatywnych oraz posiadających zdolności organizacyjne i przywódcze17. Wydział dbał również o zaopatrywanie środowisk polonijnych w pomoce
naukowe, podręczniki i instrukcje harcerskie oraz w polską literaturę
młodzieżową i książki historyczne. Zgodnie z wytycznymi zabiegał także
o umożliwianie harcerzom z zagranicy przyjazdu do Ojczyzny, by poznali
kraj przodków18.
W miesięczniku adresowanym do instruktorów czytamy:
Szerzenie pracy harcerskiej za granicą – to bardzo szerokie i nie
wyzyskane jeszcze pole. W wielu z wymienionych tu miejscowości mogłyby istnieć z powodzeniem nie tylko nowe drużyny,
ale może nawet całe chorągwie (...). A ileż to jest znaczniejszych
skupień naszych rodaków za granicą, gdzie o harcerstwie pewnie nikt nawet nie słyszał, a w każdym razie poważniej nie myślał! Ku tym właśnie polskim wyspom, rozrzuconym po całym
niemal obszarze ziemskiego globu, winna się zwrócić obecna nasza harcerska ekspansja19.

J. Giertych, Uwagi o akcji harcerstwa polskiego poza granicami kraju w latach
1922-1928, Londyn 1974 (maszynopis), cyt. za: R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie..., s. 194.
17 R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie..., s. 23.
18 Tamże, s. 24.
19 R. K. Daszkiewicz, „Harcmistrz” 1921, nr 3-4, s. 4.
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Polskie drużyny harcerskie w Rumunii
Najliczniejsze skupiska rumuńskiej Polonii występowały na Bukowinie, a jej najbardziej prężnym ośrodkiem były Czerniowce, wspierane
przez polską placówkę konsularną. Powstały tu liczne ośrodki kulturalno-oświatowe i samopomocowe, szkoły, kluby sportowe i polskie organizacje młodzieżowe. Wydawano polską prasę20. W mniejszych miejscowościach polskie życie narodowe skupiało się wokół Domów Polskich, m.in.
w Suczawie, Waszkowcach, Storożyńcu, Baniłowie oraz polskich czytelni
w Kocmaniu, Wyżnicy, Sołońcu i in.21 Początki polskiego harcerstwa
w Rumunii sięgają 1914 r., kiedy to Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
podjęło próbę zorganizowania pierwszej drużyny w Czeniowcach22.
W tym okresie Bukowina pod rządami austriackimi stanowiła swego rodzaju przedłużenie Galicji, a rodzący się tu ruch skautowy miał swoją
centralę we Lwowie23.
Wojna przerwała rozwój harcerstwa polskiego na Bukowinie. Próby jego odrodzenia podjęto na początku lat 20. i wszystko wskazywało na
to, że organizacja będzie się rozrastać i prężnie funkcjonować na tym terenie, ponieważ państwo rumuńskie w początkowym okresie nie zabraniało tworzenia drużyn narodowych na terenach mieszanych narodowościowo. W 1923 r. w skład rumuńskiej organizacji skautowej wchodziło
sześć drużyn polskich24.
Sytuacja jednak szybko uległa zmianie z powodu narastających
nastrojów separatystycznych, głównie wśród licznych mniejszości25. Do
żydowskiego hufca w Czerniowcach wstąpiło tak dużo młodzieży, że liczebnie przewyższał on wszystkie pozostałe hufce narodowe razem wzięte
w mieście, co zaczęło budzić niepokój rumuńskich władz, które podjęły
decyzję o jego rozwiązaniu. Aby jednak nie pogarszać i tak już napiętych
stosunków z mniejszością żydowską, zdecydowano o likwidacji wszystkich pozostałych hufców narodowych, w tym również polskich, i zezwolono jedynie na tworzenie drużyn mieszanych narodowościowo. To z kolei
stało w sprzeczności z głównymi założeniami programowymi harcerstwa,
będącego organizacją krzewiącą miłość do Ojczyzny, przywiązanie do
wiary przodków i kultywującą narodowe tradycje. Z tej przyczyny polscy
harcerze w Czerniowcach zbojkotowali nowe zasady i nie wstąpili do
tworzonych drużyn międzynarodowych. Tamtejsze środowisko polskie

20

„Polska. Polacy w Rumunii” 1937, nr 5, s. 3-5.
M. Szczerbiński, K. Wasilewski, Działalność harcerstwa w społecznościach polonijnych w latach 1919-1939 [w:] Studia z dziejów harcerstwa na obczyźnie (1912-1946)..., s. 133.
22 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ambasada RP w Bukareszcie, sygn. 369,
k. 83.
23 J. Giertych, za: R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie..., s. 116.
24 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego..., s. 173.
25 R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie..., s. 117.
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wspierało protest, stojąc na stanowisku, że tylko polskie narodowe harcerstwo ma rację bytu, jako organizacja będąca ostoją tradycyjnych wartości, stanowiących o odrębności narodowej.
W celu wyjaśnienia i uregulowania prawnej sytuacji harcerstwa
polskiego w Rumunii do Bukaresztu udał się wówczas Robert Daszkiewicz. Spotkanie z Gheorghe D. Mugurem, wiceprzewodniczącym zarządu
rumuńskiego skautingu, przebiegło w atmosferze przyjaźni i zrozumienia.
Daszkiewicz otrzymał od rozmówcy obietnicę odwiedzenia Czerniowiec,
zapoznania się z problemem i osobistego zajęcia się sprawą polskich drużyn, jednak na obietnicach się skończyło. Sytuacja uległa zmianie dopiero
po interwencji konsula Lorentowicza u gen. Ludovica Mircescu, który
z ramienia tronu był kuratorem rumuńskich związków skautowych. Generał zezwolił na utworzenie w Czerniowcach oddzielnego polskiego hufca harcerskiego i usunął dotychczasowego, nieprzychylnego Polakom instruktora i kierownika drużyn skautowych na Bukowinie26. W 1925 r. odrodził się więc samodzielny polski hufiec. Mimo iż wchodził on formalnie
w skład rumuńskiej organizacji skautowej, to mógł prowadzić pracę wychowawczą w duchu polskim, posiadał też własne umundurowanie27. Był
to jedyny hufiec narodowy, ponieważ żadnej z pozostałych mniejszości
nie zezwolono na odrodzenie narodowych drużyn, jakie istniały w pierwszych powojennych latach. Niebawem jednak władze rumuńskie ograniczyły niezależność polskiego hufca, zabraniając noszenia odrębnych odznak i wymagając przedstawiania sprawozdań z działalności w języku rumuńskim. Dodatkowo po zamachu majowym w środowisku działaczy polonijnych pojawiły się silne animozje na tle politycznym, co utrudniało
współpracę i dezorganizowało funkcjonowanie związków i stowarzyszeń28. W 1929 r. władze zabroniły używania polskiej drużynie nazwy
„Polona”, ale już rok później ponownie zezwolono na organizowanie drużyn polskich w Rumunii i ich swobodną pracę według zasad ZHP29.
Harcerstwo polskie w Rumunii rozwijało się powoli, a praca drużyn nie zawsze była zadowalająca. Głównymi przyczynami takiego stanu
rzeczy były zakazy tworzenia drużyn narodowych, utrudniony kontakt
z wiodącymi ośrodkami w Polsce, brak kompetentnych, dobrze przygotowanych instruktorów, hufcowych i drużynowych, liczne reorganizacje
polskiego hufca przez rumuńskie władze skautowe, problemy z uzyskaniem zgody przez Naczelnictwo na organizowanie na Bukowinie polskich
obozów harcerskich, a także stopniowa likwidacja polskich szkół. Nie bez
znaczenia było także zarządzenie władz dotyczące obowiązku wstępowa-

Pismo konsula Lorentowicza do MSZ o wszczęciu pertraktacji z gen. Mircescu,
AAN, teczka 656, s. 61.
27 Raport hufca w Czerniowcach z dn. 2 V 1926 r., AAN, cyt. za: R. K. Daszkiewicz,
Harcerstwo polskie..., s. 123.
28 R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie..., s. 124.
29 Tamże, s. 125.
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nia młodzieży szkolnej, bez względu na narodowość, do Straja Țării
– powszechnej rumuńskiej organizacji, realizującej wychowanie nacjonalistyczne.
Mimo wszelkich utrudnień nie zaniechano prób organizowania
drużyn harcerskich w Rumunii i pracy nad ich rozwojem. Przez cały okres
międzywojnia władze polskie walczyły o usamodzielnienie się harcerstwa
polskiego na tym terenie, jednak zdecydowana polityka asymilacyjna rządu nie pozwalała na zwolnienie polskich harcerzy z podległości rumuńskim oficerom, co utrudniało pracę narodowo-wychowawczą w szeregach
drużyn polskich30.
W 1926 r. powstał Związek Harcerstwa Polskiego w Rumunii,
a jego Komendę ulokowano w Czerniowcach. Kierownictwo powierzono
Grzegorzowi Szymonowiczowi, na którym spoczywał m.in. obowiązek
kontaktów z rządem rumuńskim w sprawach formalno-prawnych i organizacyjnych Związku31. Od 1927 r. w rozwój harcerstwa polskiego w Rumunii zaangażowała się służba konsularna, udzielając mu znacznej pomocy finansowej, a oprócz tego Konsul RP w Czerniowcach zwracał się do
MSZ o dodatkowe wsparcie32. Wiele uwagi harcerstwu polonijnemu
w Rumunii poświęcał Dział Zagranicy Naczelnictwa ZHP, czego dowodem były wielokrotne wizyty harcmistrza Henryka Kapiszewskiego, osobiście kontrolującego i aktywizującego polskie drużyny harcerskie33. Od
1937 r. harcerstwo polonijne nawiązało ścisłą współpracę z nowo powstałym Komitetem Polskich Organizacji Wychowania Fizycznego w Rumunii. Przez cały okres międzywojenny pomocy finansowej i organizacyjnej
udzielały harcerstwu zarówno polskie instytucje państwowe, jak i społeczne, m.in.: MSZ, MWRiOP, Naczelnictwo ZHP, Rada Organizacyjna
Polaków z Zagranicy. Pomoc docierała za pośrednictwem polskich placówek konsularnych i dyplomatycznych34.
Harcerstwo polskie najprężniej funkcjonowało w Czerniowcach.
W 1932 r. istniały tu cztery drużyny męskie i dwie żeńskie35. Powstał też
Harcerski Klub Sportowy z sekcjami: gimnastyczną, narciarską, hokejową, bokserską i pływacką. Utworzono drużyny siatkówki i koszykówki36.
Podejmowano też próby tworzenia drużyn polskich w innych ośrodkach,
ale ich organizacja napotykała na spore problemy, a jeśli już powstawały,
to działalność nie była szczególnie aktywna. W 1927 r. z inicjatywy Anny
Jankowskiej i Antoniego Grabka powstała pierwsza drużyna harcerska
w Kiszyniowie. Należało do niej 70 harcerzy – dziewcząt i chłopców.
Funkcję drużynowego pełnił Antoni Grabek, dyrektor polskiej szkoły.

30

E. Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie, Warszawa 1973, s. 200.
AAN, ZHP, sygn. 2241, k. 8-9.
32 AAN, MSZ, sygn. 10932, k. 59.
33 „W Kręgu Wodzów” 1937, nr 7, s. 104.
34 S. Łopato, L. Nowak, Wstęp [w:] Studia z dziejów harcerstwa na obczyźnie..., s. 10.
35 AAN, MSZ, sygn. 10933, k. 41.
36 AAN, MSZ, sygn. 10935, k. 10.
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Drużyna nawiązała kontakt i współpracę z harcerzami w Czerniowcach37.
W Bukareszcie udało się utworzyć zaledwie jedną 25-osobową drużynę,
funkcjonowało pięć zastępów w Lupeni i dwa w Ploești38. Udało się także zebrać grupkę młodzieży w Waszkowcach i Hliboce. Jesienią 1932 r.
w Czerniowcach zaczęto tworzyć gromady zuchowe, skupiające dzieci
w wieku 8-11 lat, a za pracę z nimi odpowiadała B. Jędrzejewska39.
Dzięki wytrwałości i zaangażowaniu pracowników Działu Zagranicznego Naczelnictwa ZHP, mimo wielu przeszkód i trudności, liczebność drużyn polskich w Rumunii wzrastała z roku na rok. W 1935 r. organizacja skupiała 228 harcerzy, w 1936 r. – 449, w 1937 r. – 733, a w roku
1938 – 750 harcerzy40.
Formy kontaktów harcerzy z II Rzeczypospolitej
z polskimi drużynami w Rumunii
Podstawą rozwoju harcerstwa polskiego w Rumunii miały być
wzajemne kontakty skautów z Polski z Polonią rumuńską. Miały one służyć budowaniu i podtrzymywaniu więzi narodowych, mimo dzielącej granicy, oraz propagowaniu i pielęgnowaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego. Pomimo wielu utrudnień Naczelnictwo ZHP, na przestrzeni dwudziestu lat wolnej Polski, podejmowało szereg inicjatyw służących obopólnym kontaktom i wzajemnej wymianie doświadczeń, mających na celu
zbliżenie do siebie młodzieży polskiej po obu stronach granicy. Szczególny nacisk położono na umożliwienie młodym Polakom z Rumunii bezpośredniego obcowania z językiem, kulturą i tradycją przodków poprzez
osobisty kontakt z harcerzami z Polski. Z kolei skautów z macierzy zachęcano do odwiedzania Rumunii, poznawania kraju, w którym żyją ich polscy bracia, wspierania ich w walce o ocalenie wartości narodowych i dawania im poczucia, że są członkami jednej, wielkiej polskiej rodziny, rozsianej po całym świecie, i nie zostaną pozostawieni sami sobie, lecz zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc, bo Ojczyzna o nich pamięta. Naczelnictwo ZHP objęło polskie drużyny za granicą szeroko zakrojoną akcją
opiekuńczą, a za kontakt z nimi odpowiedzialne były poszczególne chorągwie w kraju, którym przydzielono określone skupiska polonijne. Ich
zadaniem była wymiana korespondencji, fotografii, albumów i dzieł sztuki ludowej, a także zbiórka i dostarczanie książek, podręczników oraz czasopism z metodyki skautingu, gromadzenie i przekazywanie wyposażenia
dla drużyn polonijnych. Duży nacisk kładziono też na organizację różnego rodzaju imprez, uświadamiając społeczeństwu polskiemu potrzeby Polonii i zachęcając do włączenia się w akcję pomocy tym środowiskom41.
M. Szczerbiński, K. Wasilewski, dz. cyt. s. 134.
Tamże, s. 136.
39 Tamże, s. 135.
40 AAN, MSZ, sygn. 10553, k. 12.
41 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego..., s. 269.
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Tworzeniu więzi i podtrzymywaniu łączności z krajem służyły
m.in. wizyty przedstawicieli Wydziału Zagranicznego w Rumunii – Roberta Daszkiewicza, Ignacego Wołkowicza, Jana Arlitewicza, Jędrzeja
Giertycha i in.42 Były one okazją do bezpośredniego przekazania instrukcji i wytycznych drużynowym, ustalenia strategii i kierunków działania,
jak również kontroli postępów pracy miejscowych działaczy z młodzieżą
polonijną i aktywizowania tego środowiska. W dniach 27 maja-7 czerwca
1923 r. hufiec czerniowiecki odwiedził przedstawiciel Głównej Kwatery
Męskiej, podharcmistrz I. Wołkowicz, który po wizycie opublikował swoje
wrażenia i uwagi w piśmie „Czuj Duch”:
Wchodzą one na zasadach autonomicznych w skład Rumuńskiej
Organizacji Skautowej, tworząc odrębny hufiec polski (Centuria
V Polona). Praca tych drużyn polskich, jakkolwiek prowadzona
jest w dość ciężkich warunkach, rozwija się na ogół dobrze, co
zawdzięczać należy w pewnej mierze energii drużynowych, którzy starają się, by praca ta była prowadzona w duchu prawdziwie harcerskim i była ważnym czynnikiem w odrodzeniu moralnym i fizycznym młodego pokolenia43.

Dużą wagę przywiązywano do wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń, które podnosiły świadomość, kwalifikacje i umiejętności miejscowych instruktorów, niezbędne do planowej i efektywnej pracy z młodzieżą. Dbano również, w miarę możliwości, o szkolenie polonijnych drużynowych i zastępowych, aby jak najlepiej organizowali i prowadzili zajęcia
w zespołach, którymi kierują. Kursy te prowadzono zazwyczaj w ośrodkach polonijnych, w przeciwieństwie do szkoleń instruktorów odbywających się w Polsce, na które przyjeżdżali harcerze z zagranicy. Zwykle odbywały się one przy okazji zlotów skautowych bądź obozów harcerskich,
chociaż zdarzało się, że organizowano je również docelowo, w ramach
kursów niezależnych od innych imprez towarzyszących.
Nieodłącznym elementem wychowania metodą skautową były
obozy i zloty harcerskie. Jedne i drugie służyły integracji młodzieży, przy
czym pierwsze kładły nacisk na kształtowanie takich cech jak samodzielność, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, hartowanie ducha i ciała, orientacja w terenie, współodpowiedzialność, umiejętność życia w grupie oraz przezwyciężanie własnych słabości, a drugie sprzyjały
wymianie doświadczeń skautów z różnych, odległych stron, jednocześnie
dając poczucie więzi wszystkich harcerzy i przynależności do jednej wielkiej, potężnej rodziny, mającej te same ideały i wyznającej takie same
wartości. Zloty skautów uświadamiały młodym ludziom siłę i potęgę
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I. Wołkowicz, Polskie drużyny harcerskie w Rumunii, „Czuj Duch” 1923, nr 11,
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związku, którego są członkami. Możliwość przyjazdu do Polski była dla
harcerzy z zagranicy wielkim przeżyciem i zazwyczaj jedyną, niepowtarzalną okazją do poznania kraju przodków.
Ciekawą formą umożliwiającą bezpośredni kontakt i tworzenie
wzajemnych relacji między młodzieżą polską po obu stronach granicy
były wycieczki, obozy wędrowne i rajdy harcerzy z Polski do Rumunii.
O ile zorganizowanie obozu stacjonarnego wymagało zgody władz rumuńskich, wiązało się z szeregiem kłopotliwych zabiegów formalnych,
prawnych oraz finansowych i często napotykało przeszkody nie do pokonania, o tyle wycieczka, obóz wędrowny czy rajd rowerowy pod okiem
opiekuna były stosunkowo proste do przygotowania i realizacji. Wystarczyło zebrać grupę chętnych i można było ruszać w poszukiwaniu przygody, nieznanych dotąd wrażeń i nowych doświadczeń.
Zloty skautów
W latach międzywojennych zorganizowano w Polsce kilka narodowych zlotów harcerskich. We wszystkich brali udział przedstawiciele
rumuńskiej Polonii. Pierwszy Narodowy Zlot Harcerski odbył się w Warszawie w dniach 3-9 lipca 1924 r. Ciekawym przedsięwzięciem było wydawanie każdego dnia czasopisma „Harce”, opisującego główne wydarzenia
oraz życie codzienne uczestników zlotu44. Pierwszy numer zawierał słowa
powitania, skierowane do drużyn polskich z zagranicy:
Witajcie! Z obczyzny, z dalekich nieraz okolic przybyliście, pokonawszy wielkie trudności, na Pierwszy Narodowy Zlot Harcerski. Witamy Was tym serdeczniej, że większość z Was nie widziała ojczystych miast, pól i lasów, a chcemy, żeby pierwsze
chwile spędzone w kraju przekonały Was, że wszystkich jak braci serdecznie kochamy, a węzły braterstwa dziś chcemy jeszcze
więcej zacieśnić. Spotkaliśmy się w obozie przy ognisku jak
w rodzinnym domu, niechaj nam jak w domu będzie dobrze
i miło45.

W zlocie, według danych urzędowych, uczestniczyło 94 harcerzy polskich
z Czechosłowacji, Łotwy, Niemiec, Francji, Związku Radzieckiego i Rumunii46, natomiast „Harce” donoszą o 91 druhach z zagranicy47. Zgrupowani zostali pod jedną chorągwią, podzieloną na hufce, pod kierownictwem harcmistrzów Roberta Daszkiewicza i Jędrzeja Giertycha48. Zagra-

„Harce” 1924, nr 1-5.
Tamże, nr 1, s. 1.
46 „Harcmistrz” 1924, nr 8-9, s. 71.
47 „Harce” 1924, nr 1-5.
48 R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie..., s. 35.
44
45

180
niczna chorągiew przygotowała sztandar z napisem: „Do Ciebie idziem,
Ziemio, Matko nasza”, który został poświęcony podczas mszy obozowej49.
II Narodowy Zlot Harcerzy miał miejsce w dniach 14-23 lipca
1929 r. w Poznaniu i zgromadził 6700 uczestników. Podobnie jak poprzednio jego przebieg relacjonowany był w dzienniku obozowym „Harce”. W zlocie uczestniczyło 15 druhów z Czerniowiec.
Zachwyceni są Zlotem, szczególniej wieczornymi ogniskami.
Niedzielna msza św. zrobiła na nich duże wrażenie, a pieśń „Boże coś Polskę” wycisnęła niejednemu czerniowieckiemu druhowi
łzę prawdziwego wzruszenia50.

Podczas zlotu organizatorzy podkreślali potrzebę tworzenia i umacniania
więzi harcerzy z Polski z drużynami polonijnymi i poczuwania się do łączności narodowej z rodakami na obczyźnie, a harcerzy z zagranicy motywowano do niezłomnego trwania w polskości.
W 1932 r. odbył się w Polsce jeszcze jeden zlot – szczególny, ponieważ zorganizowany dla określonej grupy harcerzy. Międzynarodowy
Zlot Skautów Wodnych miał miejsce w Graczynie, w dniach 7-14 sierpnia.
Honorowy patronat objęli Prezydent RP Ignacy Mościcki i Marszałek Józef Piłsudski. Wśród uczestników było też trzech harcerzy z Rumunii51.
W dniach 6-9 sierpnia 1934 r. odbył się w Warszawie Zlot Harcerstwa z Zagranicy zorganizowany przy okazji Zjazdu Polaków z Zagranicy, na którym oprócz sekcji akademickiej, robotniczej i wiejskiej utworzono również sekcję harcerską, liczącą 900 harcerzy i harcerek z Polski,
a także z drużyn polonijnych. Młodzież rozbiła obóz na terenie parku im.
Paderewskiego w Warszawie. Wieczorem 8 sierpnia na placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego rozpalono wielkie ognisko, przy którym wygłosił gawędę przewodniczący ZHP, Michał Grażyński, wyrażając nadzieję, że harcerstwo polskie za granicą będzie pracować wspólnie z druhami w kraju
dla dobra Ojczyzny i na jej chwałę. W odpowiedzi głos zabrał Antoni Drągowski, komendant harcerstwa polskiego we Francji:
My, młodzież harcerska spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej
ślubujemy dozgonną wierność Narodowi Polskiemu i przyrzekamy, iż rozsławiać będziemy imię Polski w tych krajach i państwach, w których żyjemy, oraz że pozostawać będziemy w najściślejszej łączności ideowej ze Związkiem Harcerstwa Polskiego52.

L. Grabowski, Pierwszy harcerski zlot narodowy w Warszawie 3-9 lipca 1924 r.,
„Harcmistrz” 1924, nr 10, s. 94 ; Harcerze polscy z zagranicy na Zlocie Narodowym,
„Czuj Duch” 1924, nr 11, s. 148.
50 E. Konopacki, Z obozu zlotowego, „Harce” 1929, nr 3.
51 Międzynarodowy Zlot Skautów Wodnych w Graczynie, Katowice 1933, s. 3.
52 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego..., s. 269.
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W 1935 r. obchodzono 25-lecie harcerstwa w Polsce. Z tej okazji
w dniach 10-25 lipca zorganizowano Jubileuszowy Zlot Harcerzy w Spale,
na terenie rezydencji ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego, który też objął wydarzenie swoim patronatem i uczestniczył w jego inauguracji. Komendantem zlotu był hm. Antoni Olbromski. Było to wydarzenie
na niespotykaną dotąd skalę – zlot zgromadził około 25 tys. uczestników,
wśród których oprócz harcerzy z Polski znaleźli się harcerze polscy z zagranicy (460 harcerek i 559 harcerzy) oraz skauci z innych krajów53. Na
obszarze 11 km2 rozlokowano osiem podobozów, przygotowano obozowisko, do którego poprowadzono 3,5 km szosy, zainstalowano urządzenia
wodne i sanitarne54.
Ostatni przedwojenny Zlot Młodzieży Polskiej z Zagranicy miał
miejsce w dniach 17 lipca-25 sierpnia 1939 r. Poprzedzony był obozami
w Jastarni i Zakopanem, w których uczestniczyli harcerze z zagranicy,
w tym również z Rumunii55.
Harcerze z Polski uczestniczyli też w międzynarodowych zlotach
skautów w Rumunii. W dniach 3-30 lipca 1932 r. odbył się zlot w miejscowości Sybin, na którym Polskę reprezentowała grupa 32 harcerzy
z chorągwi lwowskiej pod komendą Aleksandra Szczęścikiewicza.
Obóz polski wyróżniał się swą estetyką i planowością, zachowanie zaś i dzielna postawa lwowian jednała nam sympatię i głosy
uznania, wzmacniając zarazem więzy przyjaźni łączące ZHP
z bratnią organizacją rumuńską56.

W zlocie wzięli też udział harcerze reprezentujący drużyny polskie w Rumunii pod komendą hm. Zygmunta Stebelskiego57. Dwa lata później IV
Drużyna Żeglarska z Krakowa wzięła udział w Zlocie Skautów Rumuńskich w Konstancy nad Morzem Czarnym58.
W sierpniu 1936 r. w Zlocie Narodowym w Braszowie w Rumunii
uczestniczyło aż 210 harcerzy polskich pod komendą A. Szczęścikiewicza
oraz dziewięciu harcerzy Czarnej Trzynastki Wileńskiej, którzy w dniach
4-21 sierpnia przemierzyli rowerami Rumunię pod komendą Józefa Grzesiaka-Czarnego, docierając nad Morze Czarne59. Ten rajd rowerowy został
zrelacjonowany przez kronikarza wyprawy, Edwarda Wołuckiego60.

Leksykon harcerstwa, red. O. Fietkiewicz, Warszawa 1988.
W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego…, s. 287.
55 Tamże, s. 333.
56 Tamże, s. 247-248.
57 M. Szczerbiński, K. Wasilewski, dz. cyt., s. 135.
58 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego…, s. 278.
59 Tamże, s. 301.
60 Kolarski obóz wędrowny 1936 r., publikacja online: https://sites.google.com/site/
phmedwardwolucki/2-wspomnienia/2-29-kolarski-oboz-wedrowny-1936
(dostęp: 19.08.2017).
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Obozy harcerskie,
kursy i szkolenia instruktorów
Obozy były postrzegane jako jeden z ważniejszych środków wychowawczych w harcerstwie, a jednocześnie były wielkim przeżyciem
i niezwykłą przygodą dla młodych ludzi, zwłaszcza harcerzy polskich,
przyjeżdżających na wakacje do kraju przodków. W grę wchodziła tu ciekawość, rozbudzona tęsknota za Ojczyzną, więź patriotyczna, poczucie
narodowej wspólnoty dziejów, kultury i języka. Każdego roku w ramach
letniej akcji obozowej do Polski przyjeżdżało od kilku do kilkunastu harcerzy z Rumunii, którzy mogli przy tej okazji poznać Ojczyznę przodków,
jej historię, zabytki i kulturę, a tym samym umocnić więź z krajem ojczystym. W Ploești, gdzie mieszkała zaledwie 220-osobowa grupa Polonii,
udało się zebrać fundusze na wyjazd sześciu chłopców na obóz harcerski
do Polski61 . Problemem były przede wszystkim finanse, ponieważ zorganizowanie wyjazdu do Polski wiązało się z dużymi kosztami. Naczelnictwo ZHP wielokrotnie zwracało się z prośbą do rumuńskich władz skautowych o wyrażenie zgody na zorganizowanie polskiego obozu w Rumunii, co znacznie obniżyłoby koszty i umożliwiło miejscowym harcerzom
uczestniczenie w zgrupowaniu o charakterze narodowym i patriotycznym. Niestety, władze rumuńskie odmawiały, uzasadniając swoją decyzję
brakiem suwerenności polskich drużyn i ich podporządkowaniem skautowej organizacji rumuńskiej.
Latem 1924 r. udało się uzyskać miejsce na obóz oraz pomoc
w wyżywieniu uczestników, toteż Jan Arlitewicz udał się do Czerniowiec
w celu jego zorganizowania. Po przybyciu na miejsce okazało się jednak,
że ostatecznie władze rumuńskie nie wyraziły zgody, stojąc na stanowisku, że do organizowania obozów uprawnione są wyłącznie instytucje rumuńskie62. W tej sytuacji polscy harcerze, chcąc skorzystać z uroków życia obozowego, mogli jedynie uczestniczyć w skautowych obozach rumuńskich (poza tymi nielicznymi młodymi ludźmi, którym udało się wyjechać na obóz zagraniczny do Polski). W 1931 r. w obozie skautów rumuńskich uczestniczyło 27 polskich harcerzy. Pozwolono im posługiwać
się językiem ojczystym. Obóz odwiedził poseł RP w Bukareszcie, chwaląc
dobrą organizację i pracę wychowawczą63. Tego samego roku w Pieninach zorganizowano 3-tygodniowy kurs dla drużynowych, przybocznych
i zastępowych, w którym wzięło udział sześć harcerek z Czerniowiec64.
W maju 1932 r. w Czerniowcach zebrała się Rada Harcerstwa Polskiego pod przewodnictwem Z. Stebelskiego. Celem spotkania było podM. Szczerbiński, K. Wasilewski, dz. cyt., s. 136.
J. Arlitewicz, Wspomnienia z pracy w Wydziale Drużyn Polskich za Granicą
Głównej Kwatery Męskiej Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1922-1928, Warszawa 1971, cyt. za: R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie..., s. 119.
63 AAN, Ambasada RP w Bukareszcie, sygn. 365, k. 107.
64 M. Szczerbiński, K. Wasilewski, dz. cyt., s. 134.
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jęcie stosownych ustaw, dotyczących letniej akcji obozowej, uczestnictwa
w zlotach skautów rumuńskich oraz w kwestii wychowania fizycznego
w drużynach65. Pierwszy obóz zorganizowano w lipcu 1932 r. w Baniłowie
nad Czeremoszem w prywatnej posiadłości E. Bohosiewicza. Uczestniczyło w nim 76 harcerzy i harcerek z Bukowiny. W trakcie trwania obozu
przeprowadzono szkolenie instruktorów wychowania fizycznego pod kierunkiem L. Wójcika, przysłanego przez Okręgowy Ośrodek WF we Lwowie. Zorganizowano także kursy dla drużynowych i zastępowych z zakresu metodyki harcerskiej, terenoznawstwa i organizacji obozów66. Za granicą szkolenia odbywały się do poziomu drużynowego, natomiast kursy
na wyższym poziomie, przygotowujące do pracy w hufcach, komendach
i okręgach, organizowano dla przedstawicieli środowisk polonijnych
w Polsce. O tym jak duży nacisk kładziono na szkolenia, świadczyć może
fakt, iż w samym tylko 1936 r. przeprowadzono łącznie 55 kursów (w Belgii, Czechosłowacji, Danii, Estonii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Rumunii, USA i na Łotwie), w których wzięło udział 2028 uczestników67. Jak wynika jednak z relacji J. Arlitewicza, wiązało się to ze
znacznymi nakładami finansowymi, a
Wydział, jak i cały Związek Harcerstwa Polskiego działał niemal
bez żadnych subsydiów i czasem tylko doraźnie rozporządzaliśmy środkami na zorganizowanie jednego kursu za granicą
w okresie letnim. Ponieważ szereg ośrodków za granicą przedstawiał większy potencjał narodowy niż Czerniowce, brakło pieniędzy na kurs w tym mieście68.

Niejednokrotnie w Rumunii gościli także harcerze z Polski. Latem
1937 r. aż 186 polskich harcerzy odwiedziło ten kraj. 35 skautów ze Lwowa pod komendą Aleksandra Szczęścikiewicza brało udział w obchodach
święta młodzieży w Bukareszcie, a 12 członków 39 Warszawskiej Drużyny
Harcerzy spłynęło kajakami do Morza Czarnego69. Ciekawą formą budzenia zainteresowania Rumunią i jej kulturą były wycieczki70, obozy wędrowne71 , rajdy rowerowe72 i spływy kajakowe73, organizowane i prowa65

„Sport i Wychowanie Fizyczne” 1932, nr 7, s. 15.
AAN, MSZ, sygn. 10553, k. 11.
67 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego…, s. 299.
68 J. Arlitewicz, cyt. za: R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie..., s. 119.
69 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego…, s. 306.
70 „Ognisko” 1922, nr 9.
71 B. Błażek, Wakacye pod namiotami. Wrażenia i notatki z czterotygodniowej wycieczki szkolnej po Wschodnich Karpatach, Przemyśl 1912.
72 Kronika wyprawy do Rumunii. Zagraniczny kolarski obóz wędrowny Gromady
Włóczęgów Czarnej Trzynastki Wileńskiej Drużyny Harcerzy 4-19 sierpnia 1936 r.,
publikacja online: https://sites.google.com/site/phmedwardwolucki/6-kronikiobozow-kolarskich/6-1-kronika-wyprawy-do-rumunii (dostęp: 19.08.2017).
73 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego…, s. 306.
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dzone zwykle przez jednego opiekuna, będącego jednocześnie przewodnikiem. Nie wymagało to posiadania zgody strony rumuńskiej, a z racji
ciągłego przemieszczania się z miejsca na miejsce, własnego wyżywienia
i noclegów pod namiotami oszczędzało zbędnych, kłopotliwych formalności. Poza tym forma ta, jak żadna inna, dawała możliwość przemierzenia kraju, poznania różnych jego zakątków, zapoznania się z przyrodą
i mieszkańcami, a także przeżycia niepowtarzalnej przygody.
Podsumowanie
Polskie drużyny harcerskie w Rumunii zaczęto tworzyć jeszcze
przed wybuchem I wojny światowej w środowisku polonijnym, którego
największe skupisko koncentrowało się na Bukowinie. Wiodącym ośrodkiem polskiego skautingu były Czerniowce, zamieszkiwane przez liczną
polską mniejszość, gdzie rozwojowi idei harcerskiej sprzyjała obecność
polskich szkół oraz organizacji i stowarzyszeń o charakterze narodowym.
Duże zasługi w aktywizowaniu Polaków na Bukowinie mieli lwowscy
działacze, pozostający w ścisłym kontakcie i współpracujący z mieszkańcami Czerniowiec w kwestii walki o utrzymanie polskości, pielęgnowania
narodowej kultury i podtrzymywania rodzimych tradycji.
Rozwój polskiego harcerstwa na Bukowinie przerwała I wojna
światowa, a nowa sytuacja geopolityczna po jej zakończeniu nie sprzyjała
szerzeniu narodowych idei wśród mniejszości zamieszkujących te tereny.
Niemniej jednak, dzięki determinacji Naczelnictwa ZHP i zaangażowaniu
pracowników Działu VI Drużyn Polskich za Granicą (późniejszego Wydziału VII Zagranicznego GKM), jak również żywemu zainteresowaniu
ruchem skautowym wśród rumuńskiej Polonii, mimo wielu utrudnień
i przeszkód liczba harcerzy zwiększała się z roku na rok, a
gorąca idea polska, tak jak się kształtowała w pracy harcerskiej,
odgrywała ogromną rolę w podtrzymywaniu ducha i narodowości, a także i oblicza moralnego oraz religijnego tej młodzieży74.
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J. Giertych, dz. cyt., cyt. za: R. K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie..., s. 195.
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Cercetășia poloneză în România
în perioada 1918-1939
Rezumat

Ideea de scouting a apărut în teritoriile poloneze încă de la sfârșitul lui 1909, începutul lui 1910, devenind tot mai populară an de an. Atât
scopurile, idealurile educative, cât și valorile introduse de Robert Baden-Powell se potriveau perfect idealurilor de independență ale mediilor
patriotice poloneze. Metodele gândite de creatorul mișcării împreună cu
metodele educative potrivite făceau posibilă dezvoltarea trăsăturilor individuale, cetățenești și morale dorite precum: patriotismul, loialitatea,
disciplina, responsabilitatea, răspunderea, simțul dreptății, cavalerismul,
onoarea, curajul, încrederea în forțele proprii, slujirea lui Dumnezeu,
a aproapelui și a societății, grija pentru sănătate și vigoarea fizică.
După redobândirea independenței, peste 25% dintre polonezi au
rămas în afara granițelor celei de a II-a Republici, respectiv în jur de opt
milioane de persoane. O parte dintre ei s-au găsit în această situație ca
urmare a modificării granițelor țării, în timp ce alții locuiau de generații
în afara granițelor, în comunitățile emigrației poloneze. Încercări de a înființa formațiuni poloneze de cercetași în România au avut loc încă dinainte de izbucnirea Primului Război Mondial. După redobândirea independenței, o parte importantă a polonezilor din emigrație s-a regăsit
într-o situație mai proastă decât înainte de renașterea statului polonez
căci s-au rupt legăturile cu principalele centre ale culturii polone (de
exemplu polonezii din Varmia avuseseră contacte cu Toruń-ul, Karwina
cu Cieszyn-ul, Cernăuții cu Liov-ul, etc.). Guvernul își dorea menținerea
legăturilor cu conaționalii, de aici și unele acțiuni cu scopul de a-i ajuta
să-și păstreze specificul național și identitatea poloneză prin contactul cu
patria, cu tradițiile și cultura națională. Conducerea centrală a cercetașilor de la Varșovia, conștientă fiind de influența enormă pe care organizația o avea în educarea tinerilor și în formarea caracterului și trăsăturilor
de bază ale acestora s-a simțit obligată să ia asupra sa răspunderea pentru propagarea ideii de scouting în rândurile tineretului polonez din afara
granițelor țării, pentru cooptarea lor și includerea în activitățile de educare în spirit național și catolic. În acest scop s-a înființat în anul 1921, pe
lângă Comandamentul Central al Cercetașilor, Secția Externă, al cărei rol
era de a avea grijă de tineretul din emigrație prin menținerea de contacte,
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trezirea și menținerea spiritului polonez în rândurile generației tinere,
insuflarea dragostei pentru patrie, formarea caracterelor și educarea în
spiritul valorilor.
Unul din rolurile de bază ale Secției era de a se îngriji de formarea
seniorilor și de pregătirea acestora pentru ocuparea de funcții organizatorice în străinătate. În acest scop erau organizate pe perioada verii tabere pentru cercetașii din străinătate, în timpul cărora se organizau cursuri pentru instructori și comandanți. Uneori erau trimiși instructori din
Polonia în străinătate pentru ca, la fața locului, să transmită cunoștințele
lor, să dea sfaturi și recomandări. Secția se preocupa, de asemenea, de
furnizarea de material didactic, manuale și instructaje cercetășești, dar și
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Konflikt Polskiej Macierzy Szkolnej w Rumunii
z konsulem Mieczysławem Grabińskim

Tam, gdzie są ludzie, pojawiają się konflikty. Wynikają one przede wszystkim z ludzkich słabości, z wygórowanych ambicji, niezrozumienia powagi realizowanych dzieł. Nie inaczej było w przypadku konfliktu,
jaki miał miejsce w roku 1931 w Czerniowcach, a którego stronami byli:
Polska Macierz Szkolna w Rumunii, która miała swoją siedzibę w stolicy
Bukowiny, oraz polski konsul – Mieczysław Grabiński. Rozpoczął się on
w zasadzie po przybyciu konsula Grabińskiego do Czerniowiec. Temu zagadnieniu poświęcone zostaną poniższe rozważania. Oparte są one przede wszystkim na materiałach przekazywanych kardynałowi Augustowi
Hlondowi – Prymasowi Polski, a przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.
Polska Macierz Szkolna (PMS) powstała w 1905 r. Celem zainicjowania jej działalności odbyło się spotkanie dnia 28 kwietnia w mieszkaniu Józefa Świątkowskiego w Warszawie. Zaprosił on do siebie znajomych i przyjaciół, którzy związani byli z różnymi organizacjami o charakterze patriotycznym, takimi jak choćby Liga Narodowa czy też Związek
Unarodowienia Szkół. Celem spotkania było powołanie towarzystwa
oświatowego. Uchwalono wówczas rezolucję, w której uznano za pilny
obowiązek rozwijania polskiego szkolnictwa. Miało się to dokonywać
przez zbieranie funduszy, uzyskiwanie zgód od władz zaborczych na
otwieranie placówek szkolnych, ale także poprzez popieranie działalności
polskiego szkolnictwa prywatnego. Zebranie założycielskie odbyło się
15 maja 1905 r. Obecnych było około stu osób. Ustalono wówczas, że
związek nazywać się będzie Polska Macierz Szkolna. Na jej czele stanął
Henryk Sienkiewicz1.
Władze carskie zezwoliły na działalność Polskiej Macierzy Szkolnej, jednakże jej nie ułatwiały. Bardzo często odmawiały pozwoleń na
otwarcie szkoły czy choćby na prowadzenie w istniejących już szkołach
nauki w języku polskim. Z końcem roku szkolnego 1906/1907 Macierz
prowadziła w sumie 681 szkół, w których uczyło się ponad 60 tys. uczniów. To również okres wykrystalizowania się struktur wewnętrznych organizacji. Powołano wówczas kilka wydziałów: Oświaty Ludowej, Skarbo-
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wy, Prawny i Statystyczny. Ten pierwszy podzielony był jeszcze na cztery
sekcje, które obejmowały takie obszary, jak: szkoły, nauczanie dorosłych,
czytelnie i higienę połączoną z techniką2.
Kres aktywnej działalności Polskiej Macierzy Szkolnej położyły
pod koniec 1907 r. władze rosyjskie, likwidując PMS. 24 stycznia 1908 r.
władze Macierzy podjęły decyzję o likwidacji wszystkich prowadzonych
przez siebie placówek oświatowych3. Reaktywacja organizacji nastąpiła
w 1916 r. Jej działalność przerwał wybuch II wojny światowej w 1939 r.
Charakterystykę działalności Polskiej Macierzy Szkolnej oddają słowa
Hanny Markiewiczowej:
Zarówno chrześcijański charakter, jak i narodowy pierwiastek
oświaty były elementami charakterystycznymi dla prac Macierzy
i nierozerwalnymi programowo. Upowszechnienie wiedzy realizowała Macierz przez zakładanie, utrzymywanie i popieranie
wszelkich instytucji oświatowych i wychowawczych, takich jak:
ochronki, kursy dla ochroniarek, dorosłych, szkoły powszechne.
Zawodowe, średnie ogólnokształcące, seminaria nauczycielskie,
czytelnie, biblioteki, świetlice. Nie wszystkie formy oświatowe
rozwijało Towarzystwo w jednakowym stopniu. W zależności od
możliwości finansowych, zapotrzebowania społecznego oraz potrzeb regionalnych, w poszczególnych etapach rozwoju instytucji preferowano różne formy oddziaływania wychowawczego
i kształcenia. Z inicjatywy Macierzy prowadzono wykłady popularnonaukowe, odczyty, kursy dla nauczycieli szkół ludowych,
wydawano i rozpowszechniano podręczniki i czasopisma4.

Polska Macierz Szkolna zaistniała również w Rumunii. Jej początki sięgają roku 1927, w tym bowiem roku udało się uzyskać wszystkie
pozwolenia na działalność, choć sama organizacja zawiązała się nieco
wcześniej. Powstała ona w miejsce rozwiązanych przez władze rumuńskie
kół Towarzystwa Szkoły Ludowej. Jej powołanie umożliwiła wprowadzona wówczas w Rumunii ustawa o szkolnictwie prywatnym, dzięki której
Polacy mogli przystąpić do otwierania szkół dla polskich dzieci. Jednakże
instytucja, która zamierzała prowadzić taką działalność, musiała uzyskać
osobowość prawną oraz specjalne zatwierdzenie rumuńskiego Ministerstwa Oświaty. Stąd właśnie pomysł na powołanie Polskiej Macierzy Szkolnej, której siedzibą zostało miasto Czerniowce. Początkowo jej działalność ograniczała się tylko do Bukowiny, ale z czasem rozciągnęła się też
na Besarabię, Siedmiogród i Mołdawię5.

Tamże, s. 19.
Tamże, s. 25.
4 Tamże, s. 39.
5 W. Sworakowski, Polskie szkolnictwo prywatne w Rumunii, „Sprawy Narodowościowe” 1931, nr 1, s. 74.
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Ze względu na wspomnianą kwestię pozwoleń ze strony rumuńskich władz państwowych dopiero z początkiem roku szkolnego
1928/1929 udało się uruchomić pierwsze polskie placówki oświatowe.
Wśród nich były ochronki w Sadogórze i Czerniowcach. W tym ostatnim
mieście otwarto również czteroklasową szkołę powszechną oraz szkołę
przemysłowo-dokształcającą. Jednakże mimo zezwoleń praca Macierzy
nie należała do łatwych. Witold Sworakowski pisał:
W szerzeniu polskiej oświaty w dalszych ośrodkach skupień polskich, spotyka się Macierz Szkolna ze znacznymi trudnościami,
stawianymi przez czynniki rządowe rumuńskie, przy czym nie
można pominąć faktu, że ze specjalną gorliwością występują
w tym wypadku miejscowe czynniki urzędowe na Bukowinie6.

Nie było wówczas w całej Rumunii polskiej szkoły, która miałaby
charakter publiczny. Wszystkie placówki były prywatne. Jak wykazują dane z 1931 r., Polska Macierz Szkolna w Rumunii prowadziła swoje placówki w 18 miejscowościach, wśród których było sześć ochronek, 11 szkół
powszechnych, jedna szkoła przemysłowo-dokształcająca i dwie szkoły
średnie. Poza tym prowadzono osiem kursów języka polskiego. Ogółem
objętych nauką było 1285 uczniów, którym nauki udzielało 49 nauczycieli
(pięciu z nich nie było Polakami). Trzeba podkreślić, że w tej grupie było
29 nauczycielek7.
Oczywiście Macierz zamierzała otwierać nowe placówki, w miejscowościach, gdzie liczba Polaków była znaczna. Niestety na przeszkodzie
stały dwa czynniki: pierwszym były finanse, drugim – opór ze strony
władz rumuńskich, które nie były skłonne wydawać pozwoleń na działalność polskich placówek oświatowych. Według danych z 1931 r. nie udało
się, mimo wielu starań, uruchomić szkół w takich miejscowościach, jak:
Nowy Sołoniec (175 dzieci w wieku szkolnym), Pojana Mikuli (146), Storożyniec (142), Waszkowce (120), Ruda (98), Kaczyka (79), Terebleszty-Stârcea (75), Dunawiec (72), Laurenka (69), Dawideny (68), Żadowa
(55) i Mihoweny (52)8.
Trzeba podkreślić, że PMS w Czerniowcach mogła liczyć również
na poparcie ze strony duchowieństwa katolickiego. Nie bezwarunkowo
oczywiście. Księża 20 lutego 1931 r. skierowali na ręce prezesa zarządu
głównego pismo, w którym podkreślili, że mają nadzieję, iż w szkołach
prowadzonych przez Macierz wychowanie będzie odbywało się i w duchu

Tamże.
Tamże, s. 75.
8 Tamże, s. 76.
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katolickim, i narodowym, a żeby zapewnić gwarancję takiego stanu rzeczy, domagali się wprowadzenia do władz PMS swoich przedstawicieli9.
Jakby nie dosyć było trudności z władzami rumuńskimi, doszło
jeszcze do konfliktu pomiędzy Polską Macierzą Szkolną a konsulem RP
w Czerniowcach – Mieczysławem Grabińskim10.
Trudno dziś dokładnie ustalić, w którym momencie konflikt się
rozpoczął. Pierwszy zachowany dokument wskazuje na to, że konsul Grabiński zażądał od PMS w Czerniowcach informacji na temat powołania
inspektora szkolnego dla polskich placówek. Chodziło o wysłanie takiej
osoby do Polski celem przeszkolenia i potem prowadzenia nadzoru na terenie Rumunii. Żądania te zostały przekazane Zarządowi Głównemu (ZG)
za pośrednictwem Ignacego Hainbacha, skarbnika organizacji11.
W odpowiedzi na niniejsze żądania ZG PMS starał się wskazać
kilka ważnych argumentów na obronę swoich działań. Zwrócił uwagę
między innymi na to, że wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach Macierzy, nieposiadający często odpowiedniego wykształcenia, pracują bardzo rzetelnie, podnosząc poziom intelektualny uczniów, a tym samym
stawiając polskie szkoły prywatne często wyżej od rumuńskich publicznych. Co do inspektora szkolnego, to Polska Macierz Szkolna zatrudniła
osobę, którą określano lustratorem szkół, a był nim Adolf Szymonowicz
– długoletni nauczyciel gimnazjum polskiego w Chodzieży. Wizytował on
szkoły i placówki oświatowe przede wszystkim w Czerniowcach, ale
w miarę możliwości finansowych wyjeżdżał, według relacji ZG, również
na prowincję. Podkreślano także, że ZG starał się i stara o organizowanie
kursów dla nauczycieli, dzięki którym mogliby podnieść swoje kwalifikacje merytoryczne, metodyczne i pedagogiczne. Oczywiście kursy takie
miałyby odbywać się w okresie feryjnym, wakacyjnym, w sposób taki, aby
nie narażały polskiego nauczycielstwa. Z treści listu wynikało również, że
PSM w Czerniowcach nie ma kontaktu z centralą w Polsce12.
W liście zawarto także taką oto adnotację:
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Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwum Prymasa Polski, Dział III (dalej:
AAG, AAP III), sygn. 81, Odpis pisma z dnia 20 lutego 1931 r. do Zarządu Głównego
PMS w Czerniowcach, k. 4.
10 Mieczysław Grabiński (1893, Wieluń-1960, Londyn) – od 1918 r. pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, potem pracował jako sekretarz konsulatu między innymi w Odessie, Królewcu i Moskwie, a następnie jako konsul. W latach 1929-1933
był konsulem w Czerniowcach. W czasie wojny był więziony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Po wojnie osiadł na stałe w Londynie (T. Olejnik, Leksykon Miasta
Wielunia, Wieluń 2007, s. 97-98).
11 AAG, AAP III, Odpis pisma z lutego 1931 r. do Zarządu Głównego PMS w Czerniowcach, k. 5.
12 Tamże, List z 16 lutego 1931 r. ZG PMS w Rumunii do Konsulatu RP w Czerniowcach, k. 6.
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Zarząd Główny stwierdza z niezmiernie wielkim ubolewaniem,
że Konsulat R.P. w Czerniowcach od chwili objęcia kierownictwa tegoż przez J.W.P Grabińskiego i J.W.P. Kijeńskiego nie obdarza Zarządu Głównego żadnym zaufaniem i to mimo wszelkich danych i dowodów chęci współpracy i codziennych dowodów swej ofiarności, mimo dowodów, że zaangażował całe społeczeństwo polskie w Rumunii w walce o odrodzenie szkolnictwa i podniósł lud na duchu, zamiast, gdy przed rozpoczęciem
akcji PMS, wątpił już w powodzenie jakiejkolwiek akcji ratunkowej (szkolnej) w tym kraju 13.

Dalej podkreślano, że przed przybyciem Mieczysława Grabińskiego do
Czerniowiec, nie było żadnych animozji na linii konsulat – Polska Macierz Szkolna. Nie było również żadnych uwag krytycznych wobec funkcjonowania zarządu i jego poszczególnych członków. Teraz zaś konsulat
stawia im zarzuty działania na szkodę państwa polskiego, posądza ich
o bycie przeciwnikami Marszałka Piłsudskiego i grozi wyrzuceniem ich
z piastowanych urzędów w zarządzie Macierzy. Przytaczano również
groźby stawiane przez konsulat, że nie przekaże on PMS wsparcia finansowego ze względu na to, iż zarządzają nią osoby niegodne zaufania. Odczytywano to jako działania zmierzające do rozbicia organizacji. Odpowiadając konsulowi, zauważano również, że PMS jest autonomiczna, że
działa zgodnie ze statutem. Postanowiono także bronić samodzielności
Macierzy, starając się „uzyskać odpowiednią uwagę u sfer kompetentnych”14. Pod pismem tym podpisali się: dr Grzegorz Szymonowicz (prezes
PMS), Antoni Panecki, Adolf Szymonowicz, Ignacy Hainbach, Kazimierz
Węglowski i Albin Rosiek.
Pismo to zostało zwrócone przez konsulat z następującą notą:
Zwracam w załączeniu pismo z dnia 16 lutego 1931 r. No. 202/31
z uwagi na niewłaściwy ton korespondencji skierowanej do Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej15.

Konflikt zatem się zaogniał, czego dowodem może byś skarga na działania konsulatu w Czerniowcach skierowana przez Grzegorza Szymonowicza do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Jej tekst był
dość obszerny, bowiem napisany został na sześciu stronach formatu A4.
Poprzedziła ją jednak wcześniejsza rozmowa, najprawdopodobniej telefoniczna, przeprowadzona w dniach 25 i 26 lutego 1931 r. Skarga zatem była jedynie konkluzją wcześniejszych wywodów. Zaznaczono w niej jednakże, że konsul Grabiński zachowuje się nietaktownie wobec poszcze-
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Tamże, k. 7 (pisownia oryginalna).
Tamże, k. 8.
15 AAG, AAP III, Pismo z 17 lutego 1931 r. Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Czerniowcach do Polskiej Macierzy Szkolnej w Czerniowcach, k. 10.
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gólnych członków zarządu PMS, że jego metody stosowane wobec organizacji nie wróżą dobrze współpracy w przyszłości, że działalność podjęta
przez konsula jest szkodliwa nie tylko dla Macierzy, ale także dla innych
organizacji i że osłabia energię prowadzonej akcji szkolnej. Dalej zauważano też, że Grabiński buntuje duchowieństwo katolickie przeciwko Macierzy. Uważano również, że przez to duchowieństwo dążyło do zmiany
szkolnictwa prywatnego na szkolnictwo katolickie, które oparte byłoby
na zapisach konkordatu zawartego pomiędzy Rumunią a Watykanem.
W treści skargi stwierdzono także, że może to wpłynąć demoralizująco na
lud i nauczycieli. Do tej pory tylko w niektórych sferach inteligenckich
dochodziło do rozdźwięków w kwestii działalności Macierzy, teraz może
to objąć szersze rzesze społeczeństwa. Poza tym zarzucano konsulowi, że:
a) utrudnia bezpośredni kontakt ze sobą przedstawicieli PMS
w sprawach finansowych przez nieprzyjmowanie skarbnika Zarządu Głównego PMS, zgłaszającego się w sprawie dotacji,
b) usiłuje rozbić Zarząd Główny przez osobisty nacisk na członków Zarządu Głównego, aby wystąpili z tegoż Zarządu, pod
groźbą usunięcia ze stanowiska nauczycielskiego, a nawet nieudzielenia wiz ulgowych w sprawach naukowo-nauczycielskich
do Polski,
c) szerzy zamęt i niepokój przez kilkukrotnie prywatnie i publicznie wyrażone groźby cofnięcia dotacji państwowych dla szkolnictwa w razie niezastosowania się do jego wymagań politycznych lub w dziedzinie personalnej,
d) przyczynia się do rozbijania istniejących organizacji społeczno-kulturalnych, a tworzenia natomiast nowych, przy pomocy
personelu konsularnego,
e) szerzy zamieszanie wśród nauczycielstwa i dezorientuje go zapowiedziami, że w przyszłości będzie sam wypłacał płace nauczycielskie16.

Dalej twierdzono, że działania podejmowane przez konsula mogą skutkować dekonspiracją źródeł pomocy finansowej polskiego szkolnictwa
prywatnego w Rumunii. Sądzono, że może to sprowadzić prawne restrykcje na działalność Macierzy i polskiej oświaty. Stąd też żądano od ministerstwa podjęcia konkretnych działań, a mianowicie:
1. Umożliwienie nam w każdym razie utrzymania status quo
i prawidłowego doprowadzenia wszystkich szkół obecnie istniejących do ukończenia swej pracy z zamknięciem roku szkolnego
1930/31.
2. Do zagwarantowania nam owocności pracy szkolnej i bezpieczeństwa osób pracujących w akcji szkolnej i bezpieczeństwa
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Tamże, Pismo z dnia 28 lutego 1931 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, k. 15.
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osób pracujących w akcji szkolnej PMS przez nakazanie całemu
personelowi konsularnemu w Czerniowcach bezwzględnej poufności państwowej pomocy, udzielanej z Ojczyzny prywatnemu
szkolnictwu polskiemu w Rumunii, tak odnośnie tej pracy
w przeszłości, jak i ewentualnie w przyszłości, dopóki Polska
Macierz Szkolna akcję szkolną w Rumunii prowadzić będzie17.

W dalszej części pisano, że działalności PMS w takich warunkach,
jakie stwarza konsul Grabiński, prowadzić się nie da. Co prawda zarząd
będzie starał się kontynuować akcję oświatową i szkolną dalej, ale nie
weźmie odpowiedzialności za jej skutki, wobec czynników konsularnych.
Przedstawiono również dwie alternatywy dalszej egzystencji. Obie związane były ze stanowiskiem, jakie zajmie w kwestii konfliktu ministerstwo.
Zarząd Główny widział bowiem sprawę tak: albo ministerstwo docenia
dotychczasową działalność Macierzy i jej ideowy kierunek, albo uważa, że
koniecznym jest zaprzestanie działalności Polskiej Macierzy Szkolnej
w Rumunii. Gdyby ministerstwo opowiedziało się za pierwszą opcją, to
zarząd organizacji postawił sześć warunków, z których pierwszy dotyczył
odwołania konsula Grabińskiego. W kolejnych sugerowano, aby ministerstwo uznało samodzielność PMS w zakresie wyboru władz, zagwarantowało punktualne przekazywanie dotacji, zapewniło moralne wsparcie
czynników reprezentujących Polskę na terenie Rumunii, zaniechało realizacji projektu związanego z wysłaniem inspektora szkolnego z Polski oraz
umożliwiło wydawanie tygodnika promującego działalność Polskiej Macierzy Szkolnej w Rumunii18.
Gdyby jednakże ministerstwo wybrało wariant drugi, a więc likwidację Macierzy lub ograniczenie jej działalności, to zarząd wymagał podania informacji, które szkoły ministerstwo ma zamiar zlikwidować z końcem roku szkolnego 1930/1931, oraz odpowiedzi na pytania, kto przejąłby
działalność prowadzoną dotychczas przez PMS; czy Macierz powinna
podtrzymać poczynione kroki w ministerstwie o nabycie praw publiczności dla polskich szkół, czy w razie likwidacji szkół powinna wymówić posady nauczycielom i czy ministerstwo zapewniłoby tym nauczycielom
etaty w innych placówkach. Zarząd Macierzy chciał otrzymać odpowiedź
z ministerstwa do końca marca 1931 r. Argumentowano to koniecznością
przeprowadzenia ewentualnej likwidacji. Poza tym stwierdzono, że w razie ustanowienia komisji śledczej zarząd gotów jest przedstawić dowody
i powołać świadków, a pismo, które wystosowano do ministerstwa, jest
następstwem wyczerpania wszystkich możliwych środków, jak również
konsekwencją braku współpracy z konsulem Grabińskim19.

Tamże, k. 16.
Tamże, k. 17.
19 Tamże, k. 18.
17

18
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Władze Polskiej Macierzy Szkolnej wobec konfliktu z konsulem
szukały innych dróg „ocalenia” swojej organizacji. Jedną z nich było społeczeństwo polskie w Rumunii, drugą – Prymas Polski kardynał August
Hlond – protektor Polaków poza granicami. W tym pierwszym przypadku przygotowano specjalne sprawozdanie z działalności Macierzy za rok
szkolny 1930/1931. Określona w nim została między innymi ideologia
organizacji. Według niej głównym celem było oświatowo-kulturalne podniesienie polskiego żywiołu na obczyźnie. Jak pisano w sprawozdaniu,
Macierz:
Skupiła pod sztandarem towarzystwa dużą ilość ideowych pracowników oświatowych bez względu na przekonania polityczne
i stronnicze, i potrafiła na ziemi obcej w Rumunii wytworzyć
w atmosferze ideowej współpracy typ Polaka PMS-owca, oznaczającego się dużym poczuciem solidarności organizacyjnej
i uważającego każdego innego PMS-owca za osobę blisko siebie
pod względem ideowym stojącą. Dlatego też PMS w Rumunii
jest jedyną instytucją apolityczną, której działacze nie służą interesom tej czy owej partii, lecz wielkiej idei oświaty ludu i starają
się wspólnymi siłami osiągnąć jej urzeczywistnienie20.

Zadanie, jakie sobie Macierz postawiła, według wspomnianego sprawozdania, to zakładanie szkół ludowych, aby bronić dzieci polskie przed wynarodowieniem. Poza tym postanowiono kształcić dorosłych poprzez specjalne kursy dla nich. Podkreślono również, że inicjatorem założenia PMS
w Czerniowcach był dr Grzegorz Szymonowicz21.
Zwrócono również uwagę, że do działalności Polskiej Macierzy
Szkolnej w Rumunii odnosi się pozytywnie społeczeństwo polskie w tym
kraju, i to zarówno chłopi, rzemieślnicy, jak również światlejsi obywatele.
Opisano także działalność Macierzy w zakresie prowadzenia szkół – powszechnych, średnich i zawodowych, oraz aktywności pozaszkolnej, która
obejmowała między innymi kursy języka polskiego i literatury, wycieczki,
zabawy, wieczory towarzyskie, tworzenie kółek rolniczych czy zakładanie
mleczarni. Warto dodać, że w owym sprawozdaniu ujęto również informacje na temat organizowania świąt narodowych, jak 11 listopada, 3 maja
czy imienin Marszałka Piłsudskiego22.
Kolejną instancją, u której PMS w Rumunii szukała wsparcia, był
Prymas Polski – kardynał August Hlond, aczkolwiek tym razem delegaci
Macierzy w liście poskarżyli się nie na konsula, ale na duchowieństwo katolickie. Warto w tym miejscu przytoczyć jego fragmenty:

20

Tamże, Sprawozdanie z działalności Polskiej Macierzy Szkolnej w Rumunii na rok
1930/31, k. 19.
21 Tamże.
22 Tamże, k. 22.
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My niżej podpisani, delegaci z całej Rumunii, zgromadzeni na
dorocznym Zjeździe Polskiej Macierzy Szkolnej w Rumunii
w sali Domu Polskiego w Czerniowcach, zwracamy się do Ciebie
nasz łaskawy Ojcze, przygnębieni do głębi serca i duszy postępowaniem niesłychanie nierozważnym i demoralizującym nas i nasze dzieci – naszego duchowieństwa polskiego na Bukowinie,
które prócz kilku, bo zaledwie trzech, dokłada ponownie, i jak to
się stało przed dziesięciu laty, swoimi niesłychanymi czynami na
czele z ormiańskim proboszczem ks. Łukasiewiczem ręki do rozdarcia naszego ciała społecznego, do rozbicia naszej kochanej
Macierzy Szkolnej i zagłady naszego dorobku narodowego, do
zniszczenia naszej szkoły polskiej, którą przez dziesięć lat budowaliśmy w niesłychanych warunkach i niestety bez pomocy księży polskich – bo zaledwie dwóch współpracowało. Księża polscy
znieważają naszych pracowników społecznych, zmuszają wraz
z konsulem p. Grabińskim Mieczysławem do ustąpienia założycieli szkoły polskiej i katolickiej, rozrywają żywcem naszego ojca
i opiekuna dra Grzegorza Szymonowicza – tak jak przed 10-ciu
laty odebrali życie śp. dr. Kwiatkowskiemu, który żył tylko dla
nas i naszych biednych dzieci23.

W ślad za tym wysłano do Prymasa drugi list, w którym informowano, że wszelkie zapomogi płynące z Polski z przeznaczeniem na działalność Macierzy zostały wstrzymane. Proszono również kardynała Hlonda,
aby interweniował w tej sprawie, aby bronił bytu Polskiej Macierzy Szkolnej w Rumunii24.
Kolejny list do kardynała Augusta Hlonda Polska Macierz Szkolna
skierowała 1 lipca 1931 r. We wstępie odniesiono się do faktu, że do roku
szklonego 1922/1923 były w Rumunii 34 szkoły, w ramach których działało 100 klas. Poza tym funkcjonowały dwa seminaria nauczycielskie. Ich
założycielem był wspomniany wyżej dr Stanisław Kwiatkowski.

Tamże, List z 27 czerwca 1931 r. do Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda,
k. 26. Pod listem tym podpisały się następujące osoby, delegaci Polskiej Macierzy
Szkolnej w Rumunii: Wilhelm Zoller, Świderski, Szurgaiło, Hieronim Horodyński,
Hieronim Krężel, Stefania Kaczmarowska, Michał Szwarski, Albin Rosiek, Józefa Lucka, Grzegorz Dawidowicz, Józef Krzaczkowski, Antoni Gura, Kazimierz Urbański,
Karol Ostrowski, Zygmunt Tarnowski, Franciszka Breichowa, Emil Prizel, Amalia
Węglowska, Jan Zielonka, Józef Szmid, Franciszek Szczęch, Jan Zuber, Elżbieta Morgacz, Leopold Jolles, Stanisław Fedorczuk, Panecki, Albin Szefirowicz, Bazyli Kazimierowicz, Antoni Rewaj, Adam Andruchowicz, Władysław Waszkiewicz, Zygmunt
Kaczmarowski, Antoni Pelczar, Władysław Jaworski, Michał Drozdek, Wolański, Jan
Janas, Helena Czmilak, Fabian Drozdek, Jerzy Ballak, Maciej Muniak, Jerzy Baranowski, Michał Irisik, Albin Najdek, Alfons Konstanciuk, Lidia Baczyńska, Marian
Botuszański, Michał Krasowski, B. Andruchowicz, W. Rozmysłowska.
24 Tamże, List z 28 czerwca 1931 r. do Prymasa Augusta Hlonda, k. 27.
23
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W walce politycznej niszczyli go niestety księża polscy. Szkolnictwo runęło, jak gdyby nigdy nie istniało. Dzieci poszły na bruk,
inne do szkół rumuńskich, by tam zapomnieć czuć i myśleć po
polsku 25.

Wymieniono następnie nazwiska księży, którzy się do upadku tych szkół
mieli przyczynić. Byli to według Zarządu Głównego Polskiej Macierzy
Szkolnej w Rumunii następujący duchowni: Łukasiewicz, Kukla, Jakubowski, Zawadowski. Podkreślano dalej, że dzięki ofiarnej pracy udało się
przywrócić polskie szkolnictwo prywatne i że duszą całej akcji jest właśnie Polska Macierz Szkolna. Poinformowano również Prymasa, że grupa
księży z konsulem Grabińskim nadal działa na szkodę organizacji. Podkreślano, że Macierz czyniła starania o uruchomienie kolejnych 24 szkół
i wielu kursów języka polskiego. Zarząd zapewniał, że otrzymał już w wielu miejscowościach stosowne pozwolenia władz rumuńskich. Jednak, jak
określono, „krecia robota” pewnych osób skutecznie utrudnia te działania. Wymieniono też kilku księży, którzy z ambon agitowali przeciwko
Macierzy. Zarząd wskazywał, że jeśli szkolnictwo w Rumunii upadnie, to
odpowiedzialność za ten stan rzeczy spadnie nie na konsula Grabińskiego, ale na Kościół. A początków kłopotów upatrywano w momencie przyłączenia Bukowiny do diecezji w Jassach. Stąd, żeby zażegnać konflikt
i pozwolić działać Macierzy dalej, domagano się natychmiastowej pomocy
ze strony Prymasa. Jak napisano:
Policja, kary nakładane, groźby rozpędzenia dzieci, żandarmi
nie potrafiło nas rozbić i zniszczyć. Dopiero księża nasi wraz
z reprezentantem Rzeczypospolitej Polskiej zadali nam cios
ostateczny26.

To kolejny przykład wykorzystania silnej argumentacji, i to w sposób dość emocjonalny. Miało to z pewnością wpłynąć na podjęcie działań
przez kardynała Hlonda. Zresztą podkreśla to wyraźnie koniec listu,
w którym zaznaczono, że w zasadzie jest on jedyną, przysłowiową ostatnią „deską ratunku” i że nigdy wcześniej nie odmawiał pomocy27.
Wymowę powyższego listy wzmocnić miały dwa inne, które przekazano Prymasowi w załączeniu. Pierwszy z nich był listem ks. Ignacego
Kukli, proboszcza w Storożyńcu, który został wysłany na walny zjazd
PMS, odbywający się 27 czerwca 1931 r. w Czerniowcach. Ks. Kukla pisał

Tamże, List z 1 lipca 1931 r. do Prymasa Augusta Hlonda, k. 28.
Tamże.
27 Tamże.
25

26
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w nim o szkole w Pance prowadzonej przez Polską Macierz Szkolną. Podkreślał jej wartość, którą było między innymi obudzenie ducha narodowego wśród miejscowych Polaków28.
Drugi był autorstwa Cecylii Kuncewiczowej – kierowniczki seminarium nauczycielskiego żeńskiego w Zamościu. Przebywała ona w Czerniowcach przez miesiąc – od 9 maja do 9 czerwca 1931 r., a celem jej wizyty, jako działaczki oświatowej związanej również z Polską Macierzą
Szkolną, była współpraca z tą organizacją w Rumunii. Jej wizyta w Rumunii miała charakter propagandowy, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W kilku „polskich” miejscowościach wygłaszała ona bowiem referaty.
W sumie poruszyła sześć różnych zagadnień natury pedagogicznej i metodycznej. Mówiła ona o znaczeniu i wpływie wychowania na dzieci, o konieczności zachowywania polskiej tradycji czy o pięknie i żywości polskiej
mowy ojczystej. W piśmie, w formie sprawozdania donosiła, że starała się
odwiedzać polskie szkoły, a gdziekolwiek by nie była, wszędzie widziała
obecność Polskiej Macierzy Szkolnej i podkreślała duże zasługi dr. Szymonowicza, jako prezesa PMS w Rumunii. Zresztą w raporcie do ministerstwa, o którym wspomina w analizowanym piśmie, przytoczyła taką
oto charakterystykę Szymonowicza i jego pracy:
Osoba p. dr. Szymonowicza jest ze wszech miar typem zasłużonego obywatela, dzielnego, ofiarnego, pełnego poświęcenia, bezwzględnie uczciwego. Jako z jednostką wielkich zasług, twórcą
pol. szkoły, wskrzesicielem ducha pol. wśród mas ludowych całej Rumunii musimy bezwarunkowo iść ręka w rękę, niejednokrotnie pomijać pewne niedokładności wypływające z jego cech
charakteru. Krótko mówiąc, jest to ideowiec zapalony hasłem
„Cel uświęca środki”. A cel święty – tworzenie szkolnictwa pol.,
krzewienie ducha narodowego! (…) On jeden jedyny spośród
Polaków, obywateli rumuńskich, zdolny zwalczyć wszelkie przeszkody, on bowiem jedynie i bezgranicznie oddany sprawie
szkoły, on ukochał ten twór duszy swojej, myśli swej, on jedyny
umie, może i chce uporać się z Rządem rumuńskim o prawa
i rozwój dla szkoły polskiej 29.

Powyższy cytat będzie niezwykle istotnym w kontekście dalszych rozważań, dotyczących szczególnie osoby Grzegorza Szymonowicza – prezesa
Polskiej Macierzy Szkolnej w Rumunii, o czym w dalszej części.
Ponieważ sprawa konfliktu pomiędzy PMS a konsulem oparła się
o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to ze swej strony przygotowało ono
specjalną notatkę, którą przekazało również do wiadomości Prymasa
Hlonda. W notatce tej zapisano, że na skutek zauważonych przez konsu-

Tamże, List z 25 czerwca 1931 r. do Zarządu Głównego PMS w Czerniowcach, k. 30.
Tamże, Sprawozdanie z działalności mojej [Cecylii Kuncewiczowej] za okres czasu
od 9/V do 9/VI 1931 r., k. 29-29a (pisownia oryginalna).
28
29
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lat RP w Czerniowcach nieprawidłowości w działaniach PMS, a szczególnie jej prezesa, wysłano specjalnego lustratora, a dokonana przez niego
ocena działalności organizacji przyniosła negatywne rezultaty. Władzom
polskim zależało na rekonstrukcji organizacji, gdy tymczasem zarząd,
z prezesem Szymonowiczem, utrudniał to zadanie. Ministerstwo wyszło
z założenia, że wobec takiego stanu rzeczy konieczne jest powołanie nowej organizacji czy instytucji kulturalno-oświatowej i właśnie jej powierzenie opieki nad szkolnictwem polskim w Rumunii. Tą organizacją miał
być Polski Związek Szkolny, który już tworzył się w Czerniowcach, nieoficjalnie, ale pod protektoratem konsulatu. W notatce zaznaczono również, że PMS będzie podejmowała różne akcje protestacyjne, wobec czego
sugerowano, aby nie przyjmować delegacji tej organizacji przez żadne
„czynniki rządowe w Polsce”. Dodatkowo powołano specjalną komisję
złożoną z przedstawicieli Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy
i Związku Mniejszości Polskich Zagranicą, której celem miało być zbadanie działalności dr. Grzegorza Szymonowicza. Pod notatką podpisał się
Wacław Jędrzejewicz30.
W obronie PMS w Rumunii stanął Zarząd Główny Stowarzyszenia
Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Wyrazem tego było pismo skierowane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
i Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w którym
wyrażono protest przeciwko działaniom czynników urzędowych polskich,
dążących do rozbicia Polskiej Macierzy Sszkolnej w Rumunii. W piśmie
podkreślano również, że organizacje tego typu powinny być w zupełności
wolne od wpływów politycznych czy partyjnych. Apelowano także do obu
ministerstw o zapobieżenie szkodliwej działalności wobec Macierzy, która
według władz Stowarzyszenia mogła z jednej strony wywołać obniżenie
autorytetu władzy państwowej, a z drugiej sparaliżować zupełnie działalność PMS w Rumunii31.
Co prawda czynniki państwowe nie przyjęły delegacji PMS, ale
sprawą zainteresował się kardynał Hlond, który przyjął na audiencji prezesa Szymonowicza. Fakt ten zdaje się potwierdzać list wysłany do Hlonda w dniu 31 lipca 1931 r. z Poznania, w którym Szymonowicz, powołując
się na to spotkanie, przedkłada Prymasowi dwie prośby. Pierwsza dotyczy
tego, aby wpłynąć na duchowieństwo polskie na Bukowinie, by nie brało
udziału w akcjach przeciwko Macierzy. Druga, aby wpłynąć również na
Radę Organizacyjną Polaków z Zagranicy, by zmieniła swoje postępowanie wobec Polskiej Macierzy Szkolnej w Rumunii.
Co interesujące, poza tą wzmianką nie ma w aktach prymasowskich odpowiedzi kardynała Hlonda na kwestie poruszane w pismach do

30

Tamże, Notatka, k. 32-33.
Tamże, List z dnia 7 lipca 1931 r. Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, k. 35.
31
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niego kierowanych. Pytaniem otwartym pozostaje zatem to, czy Prymas
chciał się angażować w ten spór i stanąć po czyjejś stronie. Znamiennym
jest fakt, że kiedy kilka lat wcześniej Polska Macierz Szkolna w Cieszynie
korespondowała w sprawie duchownego polskiego dla Polaków na Morawach, otrzymywała korespondencję zwrotną32. Być może kardynał Hlond
nie chciał się angażować ze względu na fakt, że Bukowina była wówczas
już w diecezji jasskiej? Trudno to dziś ustalić.
Wracając do osoby Grzegorza Szymonowicza, która dla władz polskich była chyba kluczowym elementem konfliktu, to trzeba zauważyć, że
mimo wielu ataków ze strony i władz konsularnych, i duchowieństwa nie
zamierzał on się poddać i starał się walczyć do końca. Świadectwem na to
może być choćby jego oświadczenie wydane 6 lipca 1931 r. Oburzyło go
przede wszystkim to, że konsul Grabiński w swoich wypowiedziach prywatnych i publicznych podkreślał często, że PMS w Rumunii korzysta
z subwencji od rządu polskiego. Według niego takie deklaracje były niezgodne z obowiązującym w Rumunii prawem oświatowym, stąd też we
wspomnianym oświadczeniu stwierdził:
1) że tak ja, jako prezes Zarządu Głównego PMS, jak również
obecni członkowie Zarządu Głównego PMS w razie interpelacji
ze strony rumuńskich czynników urzędowych, lub jakichkolwiek
z ich strony dochodzeń, będziemy przeczyć prawdziwości twierdzeń, jakoby Polska Macierz Szkolna otrzymywała jakiekolwiek
subwencje od rządu polskiego i w razie potrzeby nie powstrzymamy się nawet od publicznego zaprzeczenia tegoż słowem lub
drukiem,
2) że w razie zrobienia przez władze rumuńskie z tych wiadomości, mających swe źródło w osobach urzędowych polskich,
i wszczęcia przez władze rumuńskie z tego tytułu jakichkolwiek
kroków, mających na celu represje lub sankcje karne w stosunku do szkolnictwa polskiego PMS, Zarząd Główny PMS, lub poszczególnych osób w skład jego wchodzących, odpowiedzialność
moralną i materialną za wszelkie stąd wynikające szkody będziemy zmuszeni rzucić na Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
które, jako kompetentna władza tych czynników dekonspirujących źródła części dochodów PMS, było o ich poczynaniach
przez nas w swoim czasie powiadomione i nie oddziała w kierunku zabezpieczenia szkolnictwa polskiego PMS i Zarządu
Głównego przed skutkami tak lekkomyślnego postępowania
osób33 na wstępie wymienionych34.

Zob: P. Gołdyn, Efforts to get a Polish priest for the pastoral work in Moravia
(1927-1931) in the light of August Hlond's (the primate of Poland) correspondence,
„Czech-polish historical and pedagogical journal” 2018, t. 10, z. 1, w druku.
33 Chodzi oczywiście o konsula Grabińskiego i jego zastępcę Kijańskigo.
34 AAG, AAP III, Oświadczenie, k. 39 (pisownia oryginalna).
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Tego typu wystąpienia nie zjednywały Szymonowiczowi poparcia
ani sympatii wśród tzw. czynników rządowych. Nie łagodziło to jego konfliktu z Grabińskim i nie miało pozytywnego wpływu na postrzeganie jego
osoby w kręgach ministerialnych, ściślej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W jednej z notatek – niestety nieznany jest jej autor ani adresat
– można przeczytać taką oto opinię:
Kto jest dr Szymonowicz? Jest adwokatem, liczy 33 lata i adwokatuje już samodzielnie przeszło 7 lat!! Jako kiepski adwokat,
który nie mógł i nie może jako taki wyżyć, szukał egzystencji na
innym polu i zabrał się do „ratowania Polaków” na Bukowinie.
W 1926 rozbił Radę Narodową (stara organizacja polityczna
z dobrą tradycją) i stworzył opozycyjne Koło Polskie. Od tego
czasu rozpoczęły się walki partyjne na Bukowinie. Wkrótce potem założył Bank Polsko-Rumuński (nieżywotna z góry instytucja), w którym Polacy stracili obecnie wszystkie swoje wkłady,
a w dodatku dotyczy to warstw najbiedniejszych. Założył również w 1926 „Macierz Szkolną” i cały szereg różnych fikcyjnych
stowarzyszeń, aby się nazywało, że wszystkie Stowarzyszenia są
za drem Szymonowiczem. Wszystko to było obliczone na egzystencję dra Szymonowicza (statuty, porady prawne, wyjazdy do
Bukaresztu, do Polski, interwencje itd.) i wszystko działo się
w kancelarii dra SZ. W „Macierzy” urządził nadto swoich 2 braci
i szwagra, i cały szereg marnot, które wykorzystywał do pracy
agitacyjnej za swoją osobą. O ideowym podkładzie, wobec jawnych i cichych postępków dra Szymonowicza, nie mogło być mowy. Chciał być wszystkim. W 1926 r. zadenuncjował policji „Czytelnię Polską” o niewykonywanie statutów, co spowodowało
wprowadzenie w Czytelni agentury (proces przegrał), w roku
1930 w nadziei zostania radnym miejskim (dobrze płatnym),
zerwał kompromis polski, co spowodowało utratę 2 polskich
mandatów, zaś w lecie spowodował przez swych ludzi wniesienie doniesienia na konsula do policji, że uprawia irredentę!!!
Opiera się na ludziach nieuświadomionych, a na zebraniach publicznych płacze, wmawiając w ludzi, że on wszystko dla polskości poświęca. O księżach wyraża się na zebraniach i publicznie, że mają kościoła pilnować. W szkołach „Macierzy” zaangażował kilka sił narodowości ukraińskiej i wyznania grecko-katolickiego. Gospodarka „Macierzy” za fundusze w 99% z Polski była rozrzutna, niecelowa i bezplanowa (największe pozycje były
koszta samego dra Szymonowicza), a w dodatku nie chciał się
z pieniędzy wyrachować, twierdząc, że byłoby to brakiem zaufania do jego osoby35.

35

Tamże, Informacje bez daty, k. 46 (pisownia oryginalna).
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Autor tej notatki podaje dalej, że zapoznał się z dr. Szymonowiczem i wywarł on na nim wrażenie osoby wyrafinowanej. Co więcej, określił go jako szkodnika i materialistę36.
Co ciekawe, zupełne inne zdanie miał o nim Emil Biedrzycki, który w swojej książce o Polakach na Bukowinie, podpisując zdjęcie z podobizną Szymonowicza, napisał, że był nieustraszonym obrońcą spraw polskich i na Bukowinie, i w Rumunii. Ukazał go jako wytrawnego prawnika,
który miał pokonywać trudności, jakie polskiemu szkolnictwu stwarzały
władze rumuńskie. Pisał, że Szymonowicz wyjeżdżał na „zapadłą prowincję”, do Bukaresztu czy do Genewy ze skargami. Te wszystkie wyjazdy
i działania miały się negatywnie odbić na jego praktyce adwokackiej37.
Równie pozytywne zdanie na temat pracy i działalności Szymonowicza wyraził Tadeusz Dubicki. Podobnie jak Biedrzycki pokazał go jako
działacza społecznego – prezesa Towarzystwa Akademików Polskich
„Ognisko”, członka honorowego Towarzystwa „Kruchych Chat” Ogniska,
współzałożyciela (z Mieczysławem Dubickim) Towarzystwa Młodzieży
Polskiej w Czerniowcach, założyciela gazety „Głos Polski”. Według Dubickiego miał również być radnym, a od 1931 r. także wiceburmistrzem Czerniowiec. Poza tym z jego inicjatywy miały powstać takie instytucje i organizacje, jak: Koło Narodowe, przekształcone w Związek Narodowy Polaków, a później Związek Polaków w Rumunii, a także Polska Macierz
Szkolna, która powołała do życia szkoły i kursy. Te sukcesy miały się
obrócić przeciwko niemu. Próba jego dyskredytacji miała się rozpocząć
już w 1926 r. w Genewie na Kongresie Mniejszości Narodowych, a pogłębić po I Zjeździe Polaków z Zagranicy38.
Przez pewien czas Szymonowicz miał poparcie konsulatu, kiedy
obowiązki konsula w Czerniowcach pełnił Henryk Korybut-Woroniecki.
Po nastaniu Mieczysława Grabińskiego, o czym była już mowa, to poparcie stracił, co więcej – popadł w konflikt z nowym konsulem. Kolejny
konsul – Marian Uzdowski – prowadził politykę ugodową wobec organizacji polskich w Rumunii. W 1935 r., czyli już cztery lata po omawianym
konflikcie, odniósł się do wydarzeń z udziałem Szymonowicza. W referacie wygłoszonym 22 czerwca 1935 r. wspominał, że Szymonowicz toczył
spór nie tylko z konsulatem, ale także z innymi organizacjami w Czerniowcach. Szczególnie wrogo nastawiony był do Rady Narodowej, którą
do 1922 r. kierował wspomniany wcześniej dr Stanisław Kwiatkowski.
Szymonowicz miał w 1926 r. zwołać zjazd ludowy do Czerniowiec, podczas którego zarzucał Radzie Narodowej, że to ona doprowadziła do

Tamże.
E. Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego” 1973, CCC, z. 38, s. 193-197.
38 T. Dubicki, Szymonowicz Grzegorz [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii,
t. 5, red. K. Dopierała, Toruń 2005, s. 78-79.
36
37
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upadku polskiego szkolnictwa. Powołane zaś przez niego czasopismo
„Głos Prawdy”39 było periodykiem opozycyjnym wobec „Gazety Polskiej”,
wydawanej przez Radę Narodową40.
Analizując referat Uzdowskiego i wypowiedzi samego Szymonowicza, zauważalny jest pewien dysonans. W pismach do kardynała Hlonda Szymonowicz oskarżał o upadek polskiego szkolnictwa w 1922 r. duchownych katolickich, a wcześniej, w 1926 r., takie same zarzuty kierował
pod adresem Rady Narodowej.
Trudno dziś z perspektywy czasu dowieść, po czyjej stronie była
racja. Faktem jest, że wobec oporu Szymonowicza i całego Zarządu Głównego w sprawie rekonstrukcji władz organizacji została ona rozwiązana.
Taka była konsekwencja sporu pomiędzy Polską Macierzą Szkolną w Rumunii a konsulem Grabińskim. Jak napisano rok później w „Kalendarzu
Polaka w Rumunii”:
Życie pokazało, że Polska Macierz Szkolna, która większość tych
szkół prowadziła, nie miała trwałych podstaw do utrzymywania
tych szkół z rozmaitych powodów. Dlatego społeczeństwo polskie, patrząc w przyszłość i chcąc zabezpieczyć szkolnictwo polskie przed upadkiem, powołało do życia nowe towarzystwo pod
nazwą „Polski Związek Szkolny w Rumunii”41.

Polska Macierz Szkolna w Rumunii działała kilka lat i z pewnością
położyła swoje zasługi w budowaniu ducha narodowego, w kształtowaniu
polskiego szkolnictwa w Rumunii, a tym samym na polu dbałości o podtrzymywanie polskich tradycji, kultury i języka. Nie można jej tych zasług
odmówić. Przyczyny niepowodzenia podejmowanych przez nią inicjatyw
były z pewnością złożone, a czas, jaki upłynął od tamtych wydarzeń, nie
pozwala poznać wszystkich okoliczności.
Powyższy tekst, jak to zostało już zaznaczone, opracowano na
podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Prymasa Polski. Temat został zatem tylko zasygnalizowany. Dalsza kwerenda
archiwalna, połączona z analizą wymienionych wyżej periodyków – „Gazety Polskiej” i „Głosu Prawdy” – z pewnością może rzucić jeszcze nowe
światło na rozważane tu zagadnienie.

39

Dubicki pisał o „Głosie Polskim”.
Referat Mariana Uzdowskiego, konsula RP w Czerniowcach, pt. Praca wśród
mniejszości polskiej na Bukowinie a stosunki polityczne polsko-rumuńskie, wygłoszony na zjeździe konsulów polskich z Rumunii w Czerniowcach w dniu 22 czerwca
1935 r. [w:] Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Rumunii w okresie międzywojennym. Protokoły i referaty, Lublin 2010, s. 264-289
41 Polski Związek Szkolny w Rumunii, „Kalendarz Polaka w Rumunii” 1932, s. 29.
40
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Conflictul dintre organizația
„Polska Macierz Szkolna” din România
și consulul Mieczysław Grabiński
Rezumat

În 1926 se înființa, la Cernăuți, organizația denumită „Polska Macierz Szkolna”. Doi ani mai târziu, aceasta se bucura de apreciere în ochii
autorităților române. Datorită activității acestei organizații au început să
fie înființate școli poloneze în Bucovina. S-a reușit deschiderea a 11 astfel
de unități. Odată cu venirea la Cernăuți, spre sfârșitul anilor ’20, a unui
nou consul s-a ajuns la un conflict deschis între acesta și conducerea organizației „Polska Macierz Szkolna”. Problema a ajuns să fie cunoscută de
conducerea ministerelor din Polonia, inclusiv a Ministerului Cultelor și
a Instrucțiunii Publice și a Ministerului de Externe. Toată povestea i-a
fost comunicată și capului Primatului Poloniei – cardinalului August
Hlond. Urmarea acestui conflict a fost lichidarea organizației „Polska
Macierz Szkolna” și înființarea unei organizații noi – „Polski Związek
Szkolny”. Cunoscătorii acestei problematici afirmă că acest conflict
a adâncit divergențele între polonezii din Bucovina și din România. Acest
articol are scopul de a prezenta culisele acestui conflict pe baza surselor
existente.

prof. dr hab. Waldemar Rezmer
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Żołnierze Wojska Polskiego II RP
wyróżnieni rumuńskimi odznaczeniami
w pierwszym piętnastoleciu niepodległości

Żołnierze Wojska Polskiego, podobnie jak i osoby służące w siłach
zbrojnych innych państw, przywiązywali do odznaczeń duże znaczenie.
Były one bowiem materialnym zewnętrznym świadectwem ich indywidualnego męstwa w czasie wojny, zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej lub
jej obywateli, wyrazem uhonorowania ich sukcesów zawodowych.
W pierwszych latach istnienia Rzeczypospolitej niewielu z nich posiadało
odznaczenia. Zgodnie z rozkazem ministra spraw wojskowych, gen. por.
Józefa Leśniewskiego z dnia 6 marca 1919 r. zabroniono oficerom, żołnierzom i urzędnikom wojskowym noszenia „orderów, krzyżów, medali,
wstążek orderowych, oraz wszelkich innych odznaczeń (orderowe temblaki przy szablach)”1 byłych państw zaborczych (Rosji, Niemiec i Austro-Węgier), otrzymanych zarówno przed I wojną światową, jak i nadanych
za czyny bojowe i inne w czasie I wojny światowej. Mogli oni jednak nosić
odznaczenia przyznane przez władze państw sprzymierzonych z Polską
lub państw neutralnych, ale mieli obowiązek zameldowania o tym ministrowi spraw wojskowych. Do meldunku należało dołączyć wniosek do
Naczelnika Państwa o zezwolenie na przyjęcie i noszenie danej odznaki.
Obowiązek ten dotyczył również osób, które wspomniane odznaczenia
państw sprzymierzonych i neutralnych otrzymały przed powstaniem Rzeczypospolitej w 1918 r. Dozwolone było natomiast zewnętrzne prezentowanie wszystkich odznak związanych ze służbą w polskich formacjach2. Po uchwaleniu konstytucji w 1921 r. i objęciu funkcji głowy państwa i zwierzchnika Sił Zbrojnych przez Prezydenta RP, to właśnie on
w wydanych dekretach dawał zezwolenie żołnierzom Wojska Polskiego na
przyjęcie i noszenie odznak obcych państw. Zgoda Prezydenta była następnie ogłaszana przez ministra spraw wojskowych w Dzienniku Personalnym. Nagminną praktyką było jednak przyjmowanie odznaczeń, a dopiero później wnioskowanie do Prezydenta RP o zgodę na ich noszenie.
Ostatecznego uregulowania tych kwestii dokonano 9 kwietnia 1936 r.,
w ustawie o odznaczeniach cudzoziemskich. Art. 1 głosił:

1

Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Oddział II Sztabu Generalnego, sygn.
I.303.4.4403, Rozkaz ministra spraw wojskowych, gen. por. Józefa Leśniewskiego
z 6.03.1919 r. (pisownia oryginalna).
2 Tamże.
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Obywatelowi Rzeczypospolitej nie wolno przyjmować bez zezwolenia Prezydenta Rzeczypospolitej żadnych odznaczeń cudzoziemskich,

zaś art. 2 informował, że:
Obywatele Rzeczypospolitej, którzy przed wejściem w życie
ustawy niniejszej otrzymali odznaczenia cudzoziemskie, a nie
uzyskali zezwolenia Prezydenta Rzeczypospolitej na ich przyjęcie, zachowują prawo do tych odznaczeń, jeżeli zezwolenia takie
uzyskają do dnia 1 lipca 1937 r.3

W dwudziestoleciu międzywojennym dla Polski najistotniejszym
sojuszem polityczno-militarnym – obok układu z Francją – było porozumienie z Rumunią. Z tego też względu w Wojsku Polskim przywiązywano
duże znaczenie do orderów i odznaczeń przyznanych przez władze francuskie i rumuńskie. W wielu wypadkach była to jedyna forma zadośćuczynienia dla osób, które bezinteresownie wspierały rumuńskie interesy
w Polsce, a nawet broniły ich lub przyczyniały się do kształtowania przyjaźni polsko-rumuńskiej i umacniania współpracy militarnej. W polskiej
i rumuńskiej polityce odznaczeniowej ważne były również względy polityczne i kurtuazyjne. Często także stanowiły zewnętrzny wyraz uznania za
pomoc i popieranie w trudnych – niekiedy wręcz kryzysowych – okresach
przedsięwzięć rumuńskich w Polsce i na arenie międzynarodowej. Jednak
w pierwszych latach istnienia Rzeczypospolitej Rumuni dekorowali Polaków „tylko ze względów kurtuazyjnych, a nie za przysługi oddane Rumunii”4. Zmieniło się to w sposób zasadniczy po zawarciu 3 marca 1921 r.
między Rzeczypospolitą a Królestwem Rumunii układu politycznego
i konwencji wojskowej o przymierzu odpornym, które później były kilkakrotnie przedłużane: w 1922, w 1926, 1931 i 1936 r.
Przyznawanie odznaczeń odbywało się nieregularnie. Okazją do
tego były najczęściej wizyty głów państw, ministrów odpowiadających za
sprawy wojskowe, szefów Sztabów Generalnych, wyższych dowódców
wojskowych, a także spotkania i narady sojusznicze, ważne uroczystości
państwowe i wojskowe.
Pierwsza kilkuosobowa grupa polskich dyplomatów i wojskowych
odznaczona została z okazji pobytu szefa rumuńskiej dyplomacji Take Ionescu w Warszawie od 1 do 4 listopada 1920 r. Książę Eustachy Sapieha,
minister spraw zagranicznych RP otrzymał Wielki Krzyż Korony Rumunii, Stanisław Hempel, sekretarz Poselstwa RP w Bukareszcie – Krzyż Ko-

3

Dziennik Ustaw RP 1936, poz. 261, Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o odznaczeniach cudzoziemskich.
4 CAW, Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.4403, Depesza mjr. Olgierda
Górki, attaché wojskowego w Bukareszcie z 2.06.1921 r.
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mandorski Korony Rumunii, radca MSZ Tytus Zbyszewski – Krzyż Komandorski Gwiazdy Rumunii, zaś radca Zygmunt Gawroński (Ministerstwo Przemysłu i Handlu) – Krzyż Komandorski Korony Rumunii. Z grona polskich wojskowych, którzy brali udział w spotkaniu z rumuńskim
ministrem, Wielkim Krzyżem Korony Rumunii odznaczono gen. por.
(dyw.) Tadeusza Rozwadowskiego, szefa Sztabu Generalnego, natomiast
Krzyżem Oficerskim Korony Rumunii – kpt. Antoniego Dzieduszyckiego,
oficera V Dywizjonu Samochodowego w Krakowie5.
Bardzo wiele odznaczeń przyznał rumuński monarcha, król Ferdynand I podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce w czerwcu 1923 r.
Najpierw jednak on sam 25 czerwca w Belwederze otrzymał order Virtuti
Militari I kl. Uzasadniając przyznanie tego odznaczenia, Marszałek Piłsudski, jako wielki kanclerz orderu, przypomniał, iż
ta klasa przeznaczona jest dla tych wodzów naczelnych, którzy
wygrali wojnę. To król Ferdynand uczynił dla swej armii i dla
swojego państwa podczas ostatniej wojny, wykazując przede
wszystkim siłę moralną i umiejąc zachować w bardzo ciężkich
warunkach najwyższe cnoty wojskowe wypisane w haśle: Honor
i Ojczyzna6.

Następnego dnia, 26 czerwca, dokonano dekoracji odznaczeniami rumuńskimi: ministra spraw wojskowych, gen. broni Stanisława Szeptyckiego uhonorowano Wielkim Krzyżem Korony Rumunii, zaś I zastępca
szefa Sztabu Generalnego, gen. bryg. Józef Rybak otrzymał Wielki Krzyż
Oficerski Korony Rumunii. Szczególnie dużo odznaczeń odebrali oficerowie 1 Pułku Lotniczego w Warszawie, Szkoły Podchorążych oraz
21 i 30 Pułku Piechoty w Warszawie, 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie, 5 Pułku Ułanów w Ostrołęce i 11 Pułku Ułanów w Ciechanowie.
Odznaczenie otrzymali wtedy także gen. dyw. Władysław Jędrzejewski,
dowódca Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie, i ppłk Bruno Baduszek, dowódca VI Dywizjonu Żandarmerii we Lwowie. W prośbie skierowanej do
Prezydenta RP pierwszy z nich napisał:
proszę o zezwolenie przyjęcia i noszenia Wielkiej Wstęgi orderu
Krzyża Korony rumuńskiej z gwiazdą – nadanej mi przez Jego
Królewską Mość Króla Ferdynanda, a doręczoną w nocy z dnia
28. na 29.VI. przez gen. dyw. Angelescu7 w obecności Dcy VI.

5

Tamże.
W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, t. II: 1918-1926,
Warszawa 1998, s. 433.
7 Był to gen. dyw. Paul Angelescu, Marszałek Dworu Królewskiego.
6
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Dyonu Żandarmerii wojsk. ppłk. Baduszki, mego oficera ordynansowego por. Parczyńskiego Juliana oraz kpt. VI Dyonu żand.
Wojsk. kpt. Budzianowskiego8.

Drugi z nich – ppłk B. Baduszek komunikował, że:
Dnia 23 czerwca 1923 r. w czasie konwojowania pociągu Królewskiej Pary rumuńskiej ze Lwowa do Śniatyna otrzymałem
Krzyż Komandorski orderu Korony rumuńskiej z tem, że dyplom zostanie przesłany do Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych. Dekoracji dokonał generał dywizji Averescu9, Ochmistrz
Dworu w obecności Dcy Korpusu Nr VI Pana Generała Dywizji
Jędrzejewskiego, kapitana żandarmerii Budzianowskiego i por.
Parczyńskiego. Wobec powyższego proszę w myśl rozkazu
M.S.Wojsk./Dz. Rozk. Nr 49./21. poz. 872/ o pozwolenie przyjęcia i noszenia w mowie będącego odznaczenia10.

Podobne pisma skierowali do Prezydenta RP dwaj pozostali oficerowie
odznaczeni w nocy z 28 na 29 czerwca 1923 r. – kpt. żand. Włodzimierz
Budzanowski i por. Julian Edmund Czesław Parczyński, oficer 40 Pułku
Piechoty we Lwowie11.
W trakcie tej wizyty król Ferdynand I odznaczył także liczną grupę podoficerów, a nawet szeregowców Wojska Polskiego. Było to posunięcie niecodzienne, rzadko praktykowane. Krzyże i Medale Za Wierną Służbę Rumunii (rum. Ordinul Serviciul Credincios) otrzymali wtedy w większości podoficerowie i szeregowcy z Oddziału Przybocznego Prezydenta
RP. Krzyż I klasy dostali: starsi sierżanci Marian Bugajski i Jan Ujczak,
sierżant Mieczysław Kotarbiński, starsi wachmistrze Bolesław Nurkiewicz, Szymon Tolarczyk i Teofil Ważbiński. Krzyż II klasy: sierżanci Józef
Legut, Wojciech Szymanek, Stanisław Sługocki, Bolesław Siwek, Jan
Jamroz, wachmistrzowie Czesław Kumański i Antoni Markiewicz oraz
plutonowi Bolesław Sempkowski i Józef Gołębiowski. Medal I klasy: sier-

CAW, Gab. Min. Spraw Wojsk., sygn. I.300.1.556, Pismo gen. dyw. W. Jędrzejewskiego, dcy OK. nr VI, Lwów 16 lipca 1923 r.
9 Był to gen. dyw. Alexandru Averescu (1859-1937), minister wojny (12 marca 1907-27 grudnia 1908), trzykrotny premier Rumunii (29 stycznia 1918-27 lutego 1918,
13 marca 1920-13 grudnia 1921, 30 marca 1926-4 czerwca 1927), p.o. minister spraw
zagranicznych (29 stycznia 1918-27 lutego 1918), minister spraw wewnętrznych
(5 grudnia 1918-16 grudnia 1919, 13 marca-13 czerwca 1920), minister przemysłu
i handlu (16 listopada 1920-13 grudnia 1921), minister finansów (19 marca-4 czerwca
1927).
10 CAW, Gab. Min. Spraw Wojsk., sygn. I.300.1.556, Pismo ppłk. żand. Bruno Baduszka do Prezydenta RP, Lwów 16 lipca 1923 r.
11 Tamże, Pismo kpt. Włodzimierza Budzanowskiego do Prezydenta RP, Lwów 16 lipca 1923 r. i pismo por. Parczyńskiego, oficera ordynansowego dowódcy Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie, z 40 Pułku Piechoty we Lwowie, Lwów 16 lipca 1923 r.
8
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żant Kazimierz Seyda i plutonowi Stanisław Jagoszewski, Józef Gruchała,
Hilary Morawski, Stanisław Pająk, Władysław Rogalski, Franciszek Kobak, Bolesław Boniecki i Waldemar Grenke. Medal II klasy: kaprale Michał Krzysztofiak, Bonifacy Chruściński, Jan Karbownik, Józef Lewandowski, Józef Zaremski, Stanisław Szotek, Jan Duszeńko, Wacław Kaczorowski, Józef Czerwiński, Józef Bogucki, Jan Młodawski, Sergiusz Pietroń, Walenty Sikora, Jan Kolendo, starsi szeregowcy Feliks Wodziński,
Stanisław Zduńczyk, Antoni Strebski, Władysław Gieras, Jan Daszczuk,
Antoni Turaj, Walenty Jarczewski, Jan Żebrowski, Jan Piaścik, Kazimierz
Siedlewski, Władysław Wójcik, Bronisław Chojnacki, Władysław Sobczak,
Konstanty Urbański, Grzegorz Terebejczyk, Wacław Wojtaszak, Tomasz
Zdun, Piotr Gajda, Józef Wypychowski, Bernard Zenkiem, starsi ułani
Tomasz Szpyrka, Albin Kosiński, Antoni Świecki, Jan Powała, Józef Kośnik, szeregowcy Józef Pajor, Jan Marczak, Teofil Jaworski, Konstanty Topolski, Ignacy Podgórski, Jan Chojnacki, Albin Banasiewicz, ułani Józef
Świątek, Józef Bednarek, Michał Ostałecki i Wincenty Waluś12.
Wśród odznaczonych było także kilku pilotów 1 Pułku Lotniczego
w Warszawie. Krzyż I klasy dostał chorąży pilot Wacław Jurek, natomiast
Krzyż II klasy – starsi sierżanci piloci Jan Łopaczyński i Józef Woźniak.
Oprócz żołnierzy Krzyże i Medale Wiernej Służby Rumunii odebrali również cywilni szoferzy z Kolumny Samochodowej Prezydenta RP:
Krzyż I klasy – Władysław Perczyński, Krzyż II klasy – Władysław Gacek, Medal I klasy – Władysław Wiśniewski, Wincenty Głowacki i Feliks
Żurek13.
Przyjazd do Polski króla Ferdynanda I był odpowiedzią na wcześniejszą obecność (od 12 do 16 września 1922 r.) w Rumunii Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego. Podczas tej wizyty, 15 września w Sinai król
Ferdynand I udekorował Piłsudskiego Wielką Wstęgą (Wielki Krzyż)
Korony Rumunii oraz Orderem Michała Walecznego I, II i III klasy. To
właśnie wtedy Piłsudski – składając hołd królowi
przewodzącemu swemu narodowi w chwilach przełomowych
wielkiej wojny, i królowej, która w chwilach ogólnego przygnębienia była źródłem pociechy i obietnicą przyszłości pełnej
chwały

– powiedział, że
Polska i Rumunia są żywym wcieleniem zwycięstwa prawa
i sprawiedliwości. Ani w przeszłości, ani w teraźniejszości, a za-

12

CAW, Gab. Ministra Spraw Wojskowych (Gab. MSWojsk.), sygn. I.300.1.556, Meldunek dowódcy Oddziału Przybocznego Prezydenta RP., rtm. Radomyskiego o odznaczeniu szeregowych Krzyżami i Medalami Rumuńskimi z dn. 18.10.1923 r.
13 Tamże.
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pewne i w przyszłości nie ma i nie będzie nic takiego, co by mogło rozłączyć oba sąsiednie narody – polski i rumuński. Chciałoby się powiedzieć, że od Morza Bałtyckiego jest jeden naród
o dwóch sztandarach narodowych14.

W trakcie wrześniowej wizyty
Naczelnika Państwa w Rumunii otrzymał cały szereg cywilnych
i wojskowych przedstawicieli tut. świata urzędowego odznaczenia polskie. Większa część tych odznaczeń została rozdzielona
z powodów formalnych i obowiązkowo-towarzyskich między
sfery dworskie, o ile zaś idzie o wojskowych, między oficerów
oddziałów biorących udział w manewrach przed Naczelnikiem
Państwa, oficerów kompanii honorowych na granicy Rumunii
i na dworcu w Sinai oraz innych, znajdujących się w jakimkolwiek charakterze urzędowym na miejscu w Sinai15.

Kolejny raz Marszałek Piłsudski wyjechał do Rumunii 19 sierpnia
1928 r. na sześciotygodniowy odpoczynek. Przez tydzień przebywał w górach, w Tîrgovişte (obecnie Târgoviște), niedaleko Bukaresztu. W trakcie
tego pobytu złożył wizytę królowej Marii w Sinai. Następnie pojechał nad
Morze Czarne i 30 sierpnia został przyjęty przez królową Marię i księżnę
matkę Helenę w pałacu królewskim w Mamai, niedaleko Konstancy.
W towarzystwie attaché wojskowego mjr. Włodzimierza Ludwiga obejrzał
później Gałacz i Braiłę u ujścia Dunaju, a pod koniec września odbył trzydniową podróż samochodem po Siedmiogrodzie, zwiedzając Kluż, Albę,
Sybin i Braszów. Na koniec urlopu wrócił do Bukaresztu, gdzie 30 września 1928 r.
na uroczystym przyjęciu w poselstwie polskim w Bukareszcie
szef protokołu dyplomatycznego rumuńskiego wręczył panu
Marszałkowi Piłsudskiemu łańcuch do posiadanego już przez
pana Marszałka orderu Karola16 (najwyższe odznaczenie w Rumunii). Na tym samym przyjęciu wręczono: ppłk. S. G. Beckowi17 – odznaki II kl. orderu Korony Rumunii (komandoria

W. Jędrzejewicz, J. Cisek, dz. cyt., t. II, s. 389.
CAW, Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.4403, Pismo ppłk. Bolesława
Wieniawy-Długoszowskiego, attaché wojskowego, do Poselstwa Polskiego w Bukareszcie z 11 października 1922 r.
16 Marsz. Józef Piłsudski nie posiadał Orderu Karola (żadnej klasy). Od 1922 r. był posiadaczem Wielkiej Wstęgi (Wielkiego Krzyża) Korony Rumunii.
17 W 1928 r. ppłk Szt. Gen. Józef Beck był szefem Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych.
14
15
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z gwiazdą), płk. dr. Woyczyńskiemu18 i ppłk. Wendzie19 – krzyże
komandorskie orderu Gwiazdy Rumunii i kpt. Sokołowskiemu 20
– krzyż oficerski ord. Korony Rumunii 21.

W 1930 r. kolejna liczna grupa polskich oficerów otrzymała rumuńskie odznaczenia, a grono oficerów rumuńskich – polskie. Był to
efekt wizyty szefa rumuńskiego Sztabu Generalnego, gen. Nicolae Samsonovicia22 w Warszawie od 26 kwietnia do 3 maja 1930 r. Lista oficerów
i generałów rumuńskich, którzy mieli otrzymać polskie odznaczenia,
przygotowana była przez polskiego attaché w Bukareszcie, mjr. Romana
Michałowskiego, następnie konsultowana z szefem Oddziału II i szefem
Sztabu Głównego Wojska Polskiego, a później przedstawiona gen. Samsonoviciowi. Ponieważ strona polska zamierzała odznaczyć Wielką Wstęgą orderu Polonia Restituta rumuńskiego ministra wojny, gen. Nicolae
Condeescu23 oraz Generalnego Inspektora Lotnictwa gen. dyw. Alexandru Gorskyʼego, mjr dypl. Michałowski sądził, że
można łatwo z naszej strony zażądać Wielkiej Wstęgi Gwiazdy
albo dla Pierwszego Vice-Ministra [spraw wojskowych – przyp.
W. R.], albo dla Pana Szefa Sztabu Głównego. Sądzę nawet, że
zażądać należy i jednego, i drugiego24.

Od 24 do 28 listopada 1930 r. trwała polsko-rumuńska konferencja międzysztabowa w Bukareszcie. Była ona poprzedzona pracami
komisji do spraw lotnictwa, w której stronę polską reprezentował płk Ludomił Rayski, szef Departamentu Lotnictwa MSWojsk. oraz podkomisji
unifikacji sprzętu, gdzie zasiadał płk Władysław Langner, szef Biura
Ogólno-Administracyjnego MSWojsk. W rozmowach brał także udział płk

Płk dr Marcin Woyczyński od 1926 r. był osobistym lekarzem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
19 W latach 1926-1927 i w 1928 r. kpt. (mjr) Zygmunt Zdzisław Wenda był adiutantem
Marszałka Józefa Piłsudskiego, a w latach 1927–1929 słuchaczem VIII Kursu Normalnego Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Ppłk ze starszeństwem z dn. 1 stycznia
1928 r.
20 Kpt. Szt. Gen. Adam Ludwik Sokołowski w 1928 r. był oficerem do zleceń Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mjr ze starszeństwem
z dn. 1 stycznia 1928 r.
21 Ordery rumuńskie dla P. Marszałka Piłsudskiego i otoczenia, „Polska Zbrojna”
1928, nr 279, s. 3.
22 Gen. Nicolae Samsonovici był szefem rumuńskiego Sztabu Generalnego od
21 czerwca 1927 r. do 11 sierpnia 1932 r., a następnie do 14 listopada 1933 r. ministrem wojny.
23 Gen. Nicolae Condeescu był ministrem wojny od 14 kwietnia 1930 r. do 18 kwietnia
1931 r.
24 CAW, Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.441, Pismo mjr. dypl. Romana
Michałowskiego, attaché wojskowego w Bukareszcie do szefa Sztabu Głównego
z 3 września 1930 r.
18
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Józef Kordian-Zamorski, zastępca szefa Sztabu Głównego i równocześnie
szef Oddziału I Sztabu Głównego25. Rumuńskim oficerem, który mu wtedy towarzyszył, był kpt. Erwin Klaus. Widocznie wywiązywał się ze swoich zadań doskonale i z tego względu polski attaché wojskowy wnioskował o jego odznaczenie26.
Trzeci raz Marszałek Piłsudski przebywał w Rumunii od 12 do
28 października 1931 r. Najpierw 12 października odwiedził królową Marię i księcia Mikołaja, syna zmarłego w 1927 r. króla Ferdynanda. Potem,
14 października, specjalnym pociągiem pojechał na spotkanie z królem
Karolem II do Sinai. Tam król mianował go szefem 16 Pułku Piechoty
„Baia”, stacjonującego w mołdawskim mieście Fălticeni.
Dwa miesiące później, 8 grudnia 1931 r., do Warszawy przyjechała czteroosobowa delegacja 16 Pułku Piechoty, „którego szefem jest
p. Marszałek Piłsudski, celem przedstawienia się p. Marszałkowi, jako
szefowi pułku”27, oraz w „celu złożenia hołdu szefowi swego pułku”28.
Następnego dnia przyjął ją w Belwederze Marszałek Piłsudski. W jej składzie byli rumuński attaché wojskowy płk Constantin Constantin, dowódca 16 Pułku Piechoty, płk Oscar Keintzel, zastępca dowódcy pułku ppłk
Filip Briana, dowódca batalionu – mjr Anton Popescu i por. Ferdinand
Varșavschi. „W czasie przedstawienia dowódca pułku złożył p. Marszałkowi wyrazy hołdu i oddania w imieniu własnym oraz wszystkich oficerów, podoficerów i szeregowców”29. Jeszcze tego samego dnia rumuńscy
oficerowie podejmowani byli śniadaniem przez szefa Gabinetu Ministra
Spraw Wojskowych, mjr. Szt. Gen. Adama Sokołowskiego30. W dniu następnym wzięli udział w święcie 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego
obchodzonym każdego roku 10 grudnia w rocznicę bitwy pod Dołhobyczowem w 1918 r. Marszałek Piłsudski był bowiem rzeczywistym szefem
pułku szwoleżerów. Po południu, o godzinie 17:00 attaché wojskowy Rumunii płk Constantin przyprowadził do Belwederu do Marszałka Piłsudskiego członków delegacji rumuńskiej. Towarzyszyli im oficerowie
polskiego 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, bratniego pułku.

25

H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931, Szczecin 2008, s. 444-445.
26 CAW, Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.4407, Pismo ppłk. dypl. Romana Michałowskiego, attaché wojskowego w Bukareszcie do szefa Sztabu Głównego
z 18 maja 1931 r.
27 Delegacja 16 p. p. wojsk rumuńskich w Warszawie, Polska Zbrojna” 1931, nr 335,
s. 4.
28 Goście rumuńscy, „Polska Zbrojna” 1931, nr 337, s. 4.
29 Delegacja 16 P. P. wojsk rumuńskich złożyła hołd Marszałkowi Piłsudskiemu, jako
szefowi swego pułku, „Polska Zbrojna” 1931, nr 336, s. 1.
30 Mjr Szt. Gen. Adam Ludwik Sokołowski został szefem Gabinetu Ministra Spraw
Wojskowych 26 sierpnia 1930 r., zastępując na tym stanowisku ppłk. Szt. Gen. Józefa
Becka.
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19 grudnia oficerowie rumuńscy znowu zostali przyjęci przez Piłsudskiego, tym razem w gmachu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych31.
Z okazji pobytu w Polsce rumuńskich oficerów ukazała się w „Polsce Zbrojnej” seria artykułów gen. Grigore Constandache, szefa rumuńskiego Wojskowego Biura Historycznego, zatytułowanych „Siły Zbrojne
Rumunii”32.
Formalne objęcie szefostwa 16 Pułku Piechoty przez Marszałka
Piłsudskiego nastąpiło podczas jego ostatniej wizyty w Rumunii, która
trwała od 13 do 20 kwietnia 1932 r. W tym celu Marszałek Piłsudski pojechał 20 kwietnia do pułku do Fălticeni. Został przyjęty z pełnymi honorami wojskowymi. Delegacja miasta, pięknie udekorowanego, wręczyła mu
chleb i sól. Po przeglądzie pułku i defiladzie, podczas której grano „Pierwszą Brygadę”, wręczono Piłsudskiemu mundur pułku. Marszałek kazał
wezwać najmłodszych oficerów; było ich jedenastu w stopniu podporucznika. Rozmawiał z nimi na temat wyszkolenia żołnierzy. Od tego czasu na pagonach oficerów i żołnierzy pułku pojawiły się inicjały Marszałka
– „JP”. W maju 1935 r. delegacja 16 Pułku Piechoty uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych Marszałka Piłsudskiego.
„W związku z wizytą Pana Marszałka Piłsudskiego w Fălticeni”
kolejna grupa rumuńskich oficerów została wytypowana do polskich odznaczeń 33. Zrealizowanie tej decyzji napotkało jednak na trudności, gdyż
Referat Orderowy MSZ „wstrzymuje wydanie ich Rumunom z powodu
dużych zaległości z ich strony w dziedzinie odznaczeń”34.
Rok wcześniej, w 1931 r., cztery pułki rumuńskie (17, 19, 21 i 22
Pułk Piechoty) zaprosiły delegacje pułków polskich (odpowiadających
numerami pułkom rumuńskim) na jubileuszowe uroczystości 100-lecia
swojego istnienia. W czasie pobytu w Rumunii 12 polskich oficerów
i ośmiu podoficerów odznaczonych zostało przez króla Karola II35. Dowódcy polskich pułków otrzymali Krzyż Komandorski Gwiazdy Rumunii,
reszta oficerów i podoficerów – odznaczenia odpowiadające ich stopniom
i stanowiskom. Na zasadzie wzajemności odznaczenia polskie mieli otrzymać oficerowie i podoficerowie pułków rumuńskich36. Wnioskowali o to
do ministra spraw wojskowych szef polskiej delegacji płk Edward Dojan-

W. Jędrzejewicz, J. Cisek, dz. cyt., t. III: 1926-1935, s. 286.
C. Constandache, Siły Zbrojne Rumunii, „Polska Zbrojna” 1931, nr 335, s. 4, nr 337,
s. 4, nr 338, s. 4, nr 339, s. 4, nr 340, s. 14.
33 CAW, Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.4407, Pismo ppłk. dypl. Romana Michałowskiego, attaché wojskowego w Bukareszcie do szefa Sztabu Głównego
z 5 grudnia 1932 r.
34 CAW, Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.4407, Referat oficera Samodzielnego Referatu Ogólnego Oddz. II Sztabu Głównego z 12 lipca 1933 r.
35 CAW, Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.4407, Pismo ppłk. dypl. Romana Michałowskiego, attaché wojskowego w Bukareszcie do szefa Sztabu Głównego
z 5 grudnia 1932 r.
36 Tamże.
31
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-Surówka, dowódca 21 Pułku Piechoty w Warszawie, oraz ppłk dypl. Roman Michałowski, attaché wojskowy RP w Bukareszcie. Ten ostatni pisał:
Gest ten ze strony Króla, noszący charakter wyróżnienia, wymaga, zdaniem moim, w tym wypadku wzajemności, a to z następujących powodów:
1) Odznaczenie oficerów rumuńskich polskimi orderami w tym
wypadku wyjdzie poza ramy Sztabów, gdyż chodzi tu o odznaczenie oficerów liniowych.
2) Gest wzajemności będzie odczuty przez Króla, który na takie
rzeczy jest bardzo czuły.
3) Odznaczenie oficerów, stacjonowanych poza Bukaresztem,
będzie dalszym ciągiem rozpoczętej w Bukareszcie propagandy
zbliżenia.

I dlatego też proponował przyznać Rumunom: „4 komandorie,
6 krzyży oficerskich, 3 krzyże kawalerskie, 1 sr. K. Z., 2 br. K. Z.” i dodawał, iż „Lista proponowana przez att. wojsk. została uzgodniona z rumuńskim Szefem Szt. Gen.; okoliczność ta w znacznym stopniu wiąże nas wobec Rumunów”37. Odznaczenia mieli otrzymać wszyscy dowódcy rumuńskich pułków i batalionów, które defilowały w dniu 10 maja 1931 r. Byli
to: pułkownicy Alexandru Greculesei, dowódca 17 Pułku Piechoty, Dumitru Tomescu, dowódca 19 Pułku Piechoty, Ioan Popescu, dowódca
21 Pułku Piechoty, i Ioan Nicolin, dowódca 22 Pułku Piechoty, majorzy,
dowódcy batalionów: Nicolae Sandu (w 17 Pułku Piechoty), Mihail Dumitrescu (w 19 Pułku Piechoty), Gheorghe Constantinescu (22 Pułk Piechoty). Uhonorowani mieli być też oficerowie przydzieleni do poszczególnych grup polskiej delegacji oraz oficer i podoficerowie towarzyszący grupie polskich podoficerów: ppłk dypl. Victor Precup (z Generalnego Inspektoratu Piechoty), ppłk Eugeniu Draghicescu (z dowództwa 4 Dywizji
Piechoty), kpt. Victor Athanasiu Deagu (z Generalnego Inspektoratu Piechoty), kpt. Gheorghe Bazilescu (ze Szkoły Strzeleckiej Piechoty), por. Petre Vasilescu (ze Szkoły Wojskowej Piechoty), sierż. Florea Simion (ze
Szkoły Wojskowej Piechoty), sierż. Petre Cristescu. Odznaczenie miał także otrzymać mjr dypl. Gheorghe M. Cosma, oficer 8 Dywizji Piechoty
w Czerniowcach, który towarzyszył delegacji polskich pułków od granicy
do Bukaresztu, zaś kilka miesięcy wcześniej – podczas polsko-rumuńskich rozmów międzysztabowych – był przydzielony do gen. Tadeusza
Piskora, szefa polskiego Sztabu Głównego38.

CAW, Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.4407, Pismo ppłk. dypl. Romana Michałowskiego, attaché wojskowego w Bukareszcie do szefa Sztabu Głównego
z 18 maja 1931 r.
38 CAW, Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.441, Pismo mjr. dypl. Romana
Michałowskiego, attaché wojskowego w Bukareszcie do szefa Sztabu Głównego
z 5 grudnia 1930 r.
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Od czasu do czasu odznaczenia przyznawano również incydentalnie, np. mjr Witold Morawski, attaché wojskowy RP w Bukareszcie, za
efektywny wkład w prace nad konwencją tranzytową „z okazji podpisania konwencji tranzytowej polsko-rumuńsko-jugosłowiańskiej w dniu
22 stycznia [19]26 r.” otrzymał 22 stycznia 1926 r. od króla Ferdynanda
krzyż komandorski Korony Rumunii39.
W 1931 r. polski attaché wojskowy ppłk dypl. Michałowski zaproponował odznaczyć gen. dywizji Toma Dumitrescu, Generalnego Inspektora Piechoty, inicjatora (wraz z szefem Sztabu Generalnego) zaproszenia
delegacji polskich pułków do Rumunii oraz kilkuletniego delegata rumuńskiego do Ligi Narodów w sprawach rozbrojenia40.
Następnego roku ppłk dypl. Michałowski poprosił szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. za pośrednictwem szefa Oddziału II Sztabu Głównego o przyznanie odznak lotniczych (pilotów i obserwatorów)
dla następujących oficerów rumuńskich, którzy przebywali latem tego samego roku w Polsce z wizytą: ppłk pil. Haralambie Giossanu, mjr pil.
Alexandru Cernescu, kpt. obs. Ramnic Ionesco, kpt. obs. Constantin
Georgescu, kpt. obs. Gheorghe Popa, por. pil. Gheorghe Nicolau, por. pil.
Nicolae Balotescu, por. pil. Rudolf Malinovschi, por. pil. Paraschiv Sohaschi, por. mech. Ion Austriacu41. Kilka miesięcy później znowu wnioskował do szefa Oddziału II:
W związku z zasługami, jakie niżej wymieni oficerowie wykazali
w współpracy podczas stażu kpt. dypl. pil. [Olgierda – przyp.
W.R.] Turkiewicza, jest wielce wskazane nadanie odznak lotniczych: kpt. obs. Pădure Eugen – Marele Stat Major, kpt. pil.
Bratu Aurel – Flotila de Lupta, kpt. pil. Iacobescu Gheorghe
– Flotila de Lupta, por. pil. Nagaewski Gheorghe – Comandamentul Şcolilor42.

Polski attaché podkreślał, iż odznaki te powinny być koniecznie przyznane, gdyż „przylatujący do Rumunii oficerowie polscy odznaki takie otrzymują”43.

39

CAW, Gab. Min. Spraw Wojsk., sygn. I.300.1.557, Pismo mjr. Witolda Morawskiego, attaché wojskowego w Bukareszcie do Prezydenta RP z dn. 25 lutego 1926 r.;
tamże, Pismo mjr. Witolda Morawskiego, attaché wojskowego w Bukareszcie do ministra spraw wojskowych z dn. 25 lutego 1926 r. wraz z załącznikiem.
40 CAW, Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.4407, Pismo ppłk. dypl. Romana Michałowskiego, attaché wojskowego w Bukareszcie do szefa Sztabu Głównego
z 18 maja 1931 r.
41 Tamże, Pismo ppłk. dypl. Romana Michałowskiego, attaché wojskowego w Bukareszcie do szefa Oddziału II Sztabu Głównego z 18 sierpnia 1932 r.
42 Tamże, Pismo ppłk. dypl. Romana Michałowskiego, attaché wojskowego w Bukareszcie do szefa Oddziału II Sztabu Głównego z 15 grudnia 1932 r.
43 Tamże, Pismo ppłk. dypl. Romana Michałowskiego, attaché wojskowego w Bukareszcie do szefa Departamentu Aeronautyki z 20 czerwca 1932 r.
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Przyznawanie odznaczeń poszczególnych klas wzbudzało w wielu
przypadkach spore niejasności. Tak np. było z odznaczeniami majorów
Sztabu Generalnego: Zygmunta Borkowskiego, Kazimierza Mazanka,
Tadeusza Trapszo i Tadeusza Rudnickiego, którzy uhonorowani zostali
krzyżami oficerskimi Korony Rumunii. Z zasady bowiem oficerowie
w stopniu majora otrzymywali krzyże oficerskie Gwiazdy Rumunii. W kilku nawet przypadkach przyznawano je oficerom w stopniu rotmistrza.
Krzyże oficerskie Korony Rumunii wręczano z reguły rotmistrzom i kapitanom. Niekiedy jednak dostawali je także porucznicy. Niektórzy oficerowie posiadający stopień majora (nawet rotmistrza) otrzymywali komandorię orderu Korony Rumunii44.
Aby wyjaśnić wątpliwości i niejasności powstałe odnośnie do zasad przyznawania odznaczeń, w czerwcu 1926 r. polski attaché wojskowy
w Bukareszcie, wykonując polecenie ministra spraw wojskowych, poprosił w rumuńskim Sztabie Generalnym o wyjaśnienie tych zasad. Wytłumaczono mu, że
wymiar odznaczeń zależy wyłącznie od Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Protokół), nie zaś od Ministerstwa Wojny45. Przekonywano, iż według przepisów orderowych rumuńskich Gwiazda Rumunii może być nadana tylko temu, kto już posiada order
Korony Rumunii. Niestosowanie się dotychczas do tej zasady
starano się mi tłumaczyć jako wyjątki. Pokazano mi w oryginale
przepisy orderowe tyczące się oficerów rumuńskich, według których:
Kapitan może otrzymać 5 kl. Korony, o ile ją już ma, 5 kl.
Gwiazdy46
Major – 4 kl. Korony i 5 kl. Gwiazdy (o ile ma order Korony)
Podpułkownik – 4 kl. Korony i 5 kl. Gwiazdy, a w 4 lata po
otrzymaniu Korony 4 kl. – Gwiazdę 4 kl.
Pułkownik – 4 kl. Gwiazdy, a następnie 3 kl. Korony
Generał brygady – 3 kl. Korony, a następnie 3 kl. Gwiazdy
Generał brygady, dowódca dywizji – 3 kl. Gwiazdy, a następnie
2 kl. Korony
Generał dywizji – 2 kl. Korony, a następnie 2 kl. Gwiazdy
Generał dywizji, dowódca korpusu – 2 kl. Gwiazdy, a następnie
1 kl. Korony47.

CAW, Gab. Min. Spraw Wojsk., sygn. I.300.1.557, Pismo gen. bryg. Edwarda Szpakowskiego, szefa Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych do MSZ z 15 grudnia 1925 r.
45 Tamże, Pismo Attaché Wojskowego przy Poselstwie RP w Bukareszcie do Posła RP
w Bukareszcie z 7 czerwca 1926 r.
46 Taki zapis jest w tekście. Na marginesie dokumentu dopisano „Bzdura”. Prawdopodobnie zapis ten powinien brzmieć: Kapitan może otrzymać 5 kl. Gwiazdy, o ile już
ma 5 kl. Korony.
47 Tamże.
44
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W wyjątkowych wypadkach polskie władze wojskowe zabiegały
o przyznanie odznaczeń osobom cywilnym, ale mocno związanych z wojskiem i realizującym zadania korzystne dla strony polskiej i rumuńskiej.
W 1930 r. baron Stanisław Rosenwerth-Różyczka, założyciel i współwłaściciel Podlaskiej Wytwórni Samolotów Sp. z o.o., otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą (Wielkiego Oficera) Korony Rumunii48.
Bardzo rzadko przyznawano polskim żołnierzom Medal Karola I.
W 1921 r. uhonorowano nim płk. Jana Tabaczyńskiego, dowódcę 61 Pułku Piechoty w Bydgoszczy, a później dowódcę piechoty 15 Dywizji Piechoty w Bydgoszczy.
Wykaz żołnierzy Wojska Polskiego uhonorowanych
odznaczeniami rumuńskimi do początku lat 30.
ORDER KAROLA I (rum. Ordinul Carol I) – najwyższe odznaczenie
Królestwa Rumunii w latach 1906-1947, nadawane za wybitne zasługi dla
tronu i państwa. Do roku 1932 order Karola I posiadał cztery klasy: Łańcuch, Wielki Krzyż, Wielki Oficer i Komandor.
Żołnierze odznaczeni Łańcuchem Orderu Karola I:
- Marsz. Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, odznaczony 15 września
1922 r. w Sinai przez króla Ferdynanda, podczas swojej wizyty w Rumunii
ORDER MICHAŁA WALECZNEGO (rum. Ordinul Mihai Viteazul)
– najwyższe odznaczenie wojskowe Rumunii
Żołnierze odznaczeni Orderem Michała Walecznego I klasy:
- Marsz. Józef Piłsudski (15 września 1922 r. – Naczelnik Państwa)
Żołnierze odznaczeni Orderem Michała Walecznego II klasy:
- Marsz. Józef Piłsudski (15 września 1922 r. – Naczelnik Państwa)
- por. artylerii Mikołaj Tarnowski (1923 r. – oficer korpusu uzbrojenia,
konstruktor uzbrojenia lotniczego, oficer Przetwórni Materiałów Wybuchowych w Bydgoszczy, wykładowca w Centralnej Szkole Zbrojmistrzów)

CAW, Oddział II Sztabu Generalnego, sygn. I.303.4.441, Pismo mjr. Stanisława
Pruchnickiego, oficera z Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych, w sprawie wymiany
odznaczeń polsko-rumuńskich z dn. 21 października 1930 r.
48
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Żołnierze odznaczeni Orderem Michała Walecznego III klasy:
- Marsz. Józef Piłsudski (15 września 1922 r. – Naczelnik Państwa)
- gen. dyw. Władysław Jędrzejewski (1923 r. – dowódca Okręgu Korpusu
nr VI we Lwowie)
- por. Zygmunt Bakanowski (1923 r. – oficer Generalnego Inspektoratu
Jazdy)
Jednostki wojskowe odznaczone Orderem Michała Walecznego III klasy:
- 57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej Karola II Króla Rumunii (28 czerwca
1937 r. sztandar pułku został udekorowany przez króla Karola II)
ORDER NARODOWY GWIAZDY RUMUNII (rum. Ordinul Naţional Steaua României) – najstarsze odznaczenie Księstwa i Królestwa Rumunii, najwyższe w latach 1864-1906, nadawane przez monarchię do
1947 r. Miał pięć klas: I – Wielka Wstęga (Panglica Mare), II – Krzyż
Wielki (Mare Cruce), III – Komandor (Comandor), IV – Oficer (Ofițer),
V – Kawaler (Cavaler)
Odznaczeni Wielką Wstęgą Gwiazdy Rumunii:
- gen. dyw. Stanisław Haller (1924 r. – szef Sztabu Generalnego)
- gen. dyw. Daniel Konarzewski (1930 r. – I wiceminister spraw wojskowych)
- gen. dyw. Tadeusz Ludwik Piskor (1930 r. – szef Sztabu Głównego)
- gen. broni Tadeusz Rozwadowski (1923 r. – Generalny Inspektor Jazdy)
Odznaczeni Krzyżem Wielkim Gwiazdy Rumunii:
- gen. dyw. Kazimierz Dzierżanowski (1923 r. – szef Departamentu III
Artylerii i Uzbrojenia MSWojsk.)
- płk Jan Głogowski (1930 r. – szef gabinetu Wojskowego Prezydenta RP)
- gen. bryg. Janusz Julian Głuchowski (1930 r. – komendant Centrum
Wyższych Studiów Wojskowych)
- gen. bryg. Stanisław Feliks Kwaśniewski (1930 r. – I zastępca szefa Sztabu Głównego)
- gen. bryg. Edward Szpakowski (1923 r. – szef Gabinetu Ministra Spraw
Wojskowych)
- gen. bryg. Ferdynand Zarzycki (1930 r. – szef Administracji Armii)
- gen. bryg. Franciszek Zwierzchowski (1923 r. – szef Departamentu VIII
Sanitarnego MSWojsk.)
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Odznaczeni Krzyżem Komandorskim Gwiazdy Rumunii:
- gen. bryg. Józef Becker (1924 r. – dowódca 20 Dywizji Piechoty w Słonimiu)
- płk Henryk Brzezowski (1924 r. – dowódca 5 Samodzielnej Brygady Kawalerii w Krakowie)
- gen. bryg. Wacław Dziewanowski (1924 r. – zastępca dowódcy Okręgu
Korpusu nr V w Krakowie)
- płk Janusz Julian Głuchowski (1923 r. – dowódca 1 Brygady Jazdy
w Warszawie)
- płk Eugeniusz Hulanicki (1923 r. – komendant Poligonu Rembertów)
- płk dypl. Bohdan Józef Florian Hulewicz (1930 r. – szef Biura Personalnego MSWojsk.)
- płk Kazimierz Jacynik (1923 r. – dowódca 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- płk Kazimierz Kieszniewski (1930 r. – szef Departamentu Uzbrojenia
MSWojsk.)
- płk Spirydjon Koiszewski (1923 r. – dowódca 5 Pułku Ułanów w Ostrołęce)
- płk Szt. Gen. Tadeusz Kutrzeba (1923 r. – szef Oddziału III-a Biura Ścisłej Rady Wojennej w Warszawie)
- ppłk Bernard Mond (1924 r. – dowódca 49 Pułku Piechoty w Kołomyi)
- płk Władysław Orzechowski (1923 r. – zastępca Generalnego Inspektora
Jazdy)
- płk Konrad Piekarski (1923 r. – dowódca 1 Pułku Strzelców Konnych
w Garwolinie)
- płk lek. Eugeniusz Piestrzyński (1923 r. – oficer Szpitala Okręgowego
nr VIII w Toruniu i VIII Batalionu Sanitarnego w Toruniu)
- płk Olgierd Pożerski (1923 r. – szef Szefostwa Artylerii i Służby Uzbrojenia Dowództwa Korpusu nr I w Warszawie)
- płk inż. Marian Przybylski (1923 r. – oficer 2 Pułku Kolejowego w Jabłonnie)
- płk Stefan Strzemieński (1923 r. – dowódca 8 Brygady Jazdy w Białymstoku)
- płk Karol Szemiot (1923 r. – dowódca 29 Dywizji Piechoty w Grodnie)
- płk Bolesław Zbigniew Wieniawa-Długoszowski (1923 r. – attaché wojskowy w Bukareszcie)
- płk Franciszek Wolfschneider (1923 r. – oficer V Dywizjonu Artylerii
Konnej w Krakowie, komendant A. K. D.)
- płk Szt. Gen. Włodzimierz Zagórski-Ostoja (1923 r. – szef Departamentu X Przemysłu Wojennego MSWojsk.)
- płk Szt. Gen. dr Józef Zając (1923 r. – szef Oddziału I Sztabu Generalnego)

219
Odznaczeni Krzyżem Oficerskim Gwiazdy Rumunii:
- mjr Kazimierz Alexandrowicz (1923 r. – dowódca I batalionu 30 Pułku
Piechoty w Warszawie)
- mjr Emil Beer (1923 r. – dowódca II batalionu 21 Pułku Piechoty
w Warszawie)
- mjr Szt. Gen. Antoni Jan Bogusławski (1923 r. – kierownik referatu
w Biurze Historycznym Sztabu Generalnego)
- mjr Kazimierz Karol Busler (1930 r. – oficer Gabinetu Ministra Spraw
Wojskowych)
- mjr Tadeusz Czechowicz (1924 r. – dowódca II batalionu 49 Pułku Piechoty w Kołomyi)
- mjr Kazimierz Czerwiński (1923 r. – szef sztabu 1 Brygady Jazdy w Warszawie)
- mjr Władysław Dunin-Wąsowicz (1923 r. – oficer Wydziału Wyznań
Niekatolickich MSWojsk., prezes Towarzystwa Przyjaciół Weteranów)
- rtm. Kazimierz Julian Tadeusz Dworak (1923 r. – oficer Generalnego
Inspektoratu Jazdy)
- mjr Szt. Gen. Wojciech Fyda (1923 r. – szef Oddziału III Sztabu DOK
nr I w Warszawie)
- mjr dr Mieczysław Grużewski (1923 r. – oficer Sztabu Generalnego
Inspektora Jazdy)
- mjr Wacław Jędrzejewicz (1923 r. – szef Wydziału w Oddziale II Sztabu
Generalnego)
- mjr Jan Karcz (1923 r. – dowódca Szwadronu Zapasowego 1 Pułku
Szwoleżerów w Warszawie)
- mjr Remigiusz Kwiatkowski (1923 r. – szef Wydziału Wyznań Niekatolickich MSWojsk.)
- mjr Stanisław Lubiński (1923 r. – oficer Sztabu Inspektoratu Jazdy
2 Armii)
- mjr Szt. Gen. Włodzimierz Ludwig (1923 r. – oficer Oddziału III-a Biura
Ścisłej Rady Wojennej w Warszawie)
- mjr dr Adolf Maciesza (1923 r. – szef Biura Kapituły Orderu Wojennego
„Virtuti Militari” i oficer rezerwowy 1 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie)
- płk Adam Witold Rzewuski (1923 r. – w stanie spoczynku)
- mjr Szt. Gen. Tadeusz Schätzel (1923 r. – szef Wydziału Oddziału II
Sztabu Generalnego)
- mjr Szt. Gen. Ludwik Skrzyński-Kmicic (1923 r. – dowódca 11 Pułku
Ułanów w Ciechanowie)
- mjr Władysław Spałek (1923 r. – dowódca Oddziału Szkolnego w Szkole
Podchorążych w Warszawie)
- płk. Jan Tabaczyński (1921 r. – dowódca 61 Pułku Piechoty w Bydgoszczy)
- mjr Stanisław Ujejski (1923 r. – oficer 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu)
- mjr Józef Urbanek (1923 r. – szef Oddziału V Sztabu DOK nr I w Warszawie)
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- mjr Rudolf Wirski (1923 r. – p.o. zastępcy dowódcy 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
- mjr Witkowski (1930 r. – [?])
- mjr Zygmunt Wojnicz-Sianożęcki (w chwili odznaczenia w czerwcu roku
1923 był zastępcą kierownika Instytutu Badawczego Broni Chemicznej
w Warszawie). Po otrzymaniu oficjalnego zawiadomienia o przyznanym
mu odznaczeniu, 20 października 1923 r. zwrócił się do ministra spraw
wojskowych z prośbą o wyrażenie zgody na nieprzyjęcie rumuńskiego odznaczenia, którego „zaszczytności bynajmniej nie neguję”49.Uważał bowiem, iż „dotychczas żadnego odznaczenia polskiego nie posiadam i przykro mi byłoby przyjmować ordery obce, nie zasłużywszy własnego”50.
- mjr Zakrzewski (1930 r. – [?])
Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Gwiazdy Rumunii:
- por. Zbigniew Babiński (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- por. Zygmunt Bakanowski (1923 r. – oficer Generalnego Inspektoratu
Jazdy)
- por. Bohdan Butkiewicz (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- por. Wacław Calewski (1923 r. – oficer 1 Pułku Szwoleżerów w Warszawie)
- por. Feliks Kazimierz Chmielewski (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego
w Warszawie
- por. Aleksander Choiński (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- por. Jerzy Józef Cymer (1923 r. – oficer Szkoły Podchorążych w Warszawie)
- por. Michał Dzierzgowski (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczyego w Warszawie)
- por. Zygmunt Dzieślewski (1924 r. – oficer 8 Pułku Ułanów w Krakowie,
słuchacz II rocznika WSWoj. w Warszawie)
- por. Marian Fechner (1924 r. – oficer 49 Pułku Piechoty w Kołomyi)
- por. Ignacy Giedgowd (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- por. Stefan Gieranowski (1923 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- Jerzy Mieczysław Gołogórski (1923 r. – oficer ordynansowy Generalnego Inspektora Jazdy)

49

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (CAW), Gab. Ministra Spraw Wojskowych (Gab. MSWojsk.), sygn. I.300.1.556, Meldunek mjr. Z. Wojnicz-Sianożęckiego do ministra spraw wojskowych z 20.10.1923 r.
50 Tamże.
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- por. Stanisław Konstanty Grąbczewski (1924 r. – oficer 16 Pułku Ułanów w Bydgoszczy)
- por. Tadeusz Henisz (1923 r. – oficer Szkoły Podchorążych w Warszawie)
- por. Seweryn Józef Władysław Hernker (1923 r. – oficer 2 Pułku Ułanów w Suwałkach)
- por. Leon Janusz Horodecki (1923 r. – I Adiutant Przyboczny Prezydenta Rzeczypospolitej)
- por. Mateusz Iżycki (1923 r. – oficer 12 Pułku Ułanów w Krzemieńcu)
- por. Józef Jagielski (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- por. Leopold Jani (1923 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- por. Roman Jazowski (1923 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- por. Władysław Koładzian (1923 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- por. Jakób Kosiński (1923 r. – oficer IV Batalionu Balonowego w Krakowie)
- por. Adam Królikiewicz (1923 r. – oficer 1 Pułku Szwoleżerów w Warszawie)
- por. Jerzy Kwiatkowski (1923 r. – dowódca 1 baterii I Dywizjonu Artylerii Konnej w Warszawie)
- por. Włodzimierz Hipolit Łączyński (1924 r. – oficer ordynansowy dowódcy Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu, gen. dyw. Wacława Fara)
- por. Adolf Michałowski (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- por. Kazimierz Młynarski (1923 r. – oficer Gabinetu Ministra Spraw
Wojskowych)
- por. Zygmunt Nowicki (1924 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- por. Czesław Szymon Oborski (1923 r. – oficer 21 Pułku Piechoty
w Warszawie)
- por. Aleksander Olchowicz (1923 r. – oficer ordynansowy dowódcy
Okręgu Korpusu nr I w Warszawie, gen. bryg. Daniela Konarzewskiego)
- kpt. Włodzimierz Połoński (1923 r. – p.o. dowódcy II dywizjonu 10 Pułku Artylerii Polowej w Łodzi)
- por. Adam Prodan (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- por. Józef Pyka (1924 r. – oficer 49 Pułku Piechoty w Kołomyi)
- por. Kazimierz Radzijewski (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- por. Tadeusz Rakowski (1923 r. – oficer ordynansowy Szefa Sztabu Generalnego, gen. dyw. Stanisława Hallera)
- por. Jerzy Rose (1923 r. – oficer Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych)
- por. Witold Rutkowski (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- por. Wiktor Ryl (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- por. Zygmunt Rzędowski (1923 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
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- por. Jerzy Sękowski (1924 r. – oficer 8 Pułku Ułanów w Krakowie)
- por. Stefan Siemiątkowski (1923 r. – oficer ordynansowy Szefa Sztabu
Generalnego, gen. dyw. Stanisława Hallera)
- kpt. Teodor Suchomski (1924 r. – oficer 71 Pułku Piechoty w Zambrowie)
- por. Romuald Szczęsny (1923 r. – oficer VIII Dywizjonu Żandarmerii
w Toruniu)
- por. Władysław Swoboda (1923 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- por. Stefan Ludwik Szymanowski (1923 r. – oficer Szkoły Podchorążych
w Warszawie)
- por. Mieczysław Traczewski (1923 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- por. Ludwik Van Marcke de Lumen (w chwili odznaczenia w czerwcu
1923 r. był szefem Wydziału II Dyscyplinarno-Karnego Komendy Miasta
Warszawa)
- por. Józef Alfred Adam Wartanowicz (1923 r. – oficer 18 Pułku Artylerii
Polowej w Ostrowiu Łomżyńskim)
- por. Kazimierz Tadeusz Waygart (1923 r. – oficer Szefostwa Artylerii
i Służby Uzbrojenia DOK nr I w Warszawie)
- kpt. Tadeusz Wirth (1923 r. – oficer Okręgowego Zakładu Gospodarczego w Warszawie)
- por. Bolesław Wolicki (1923 r. – oficer 1 Pułku Strzelców Konnych
w Garwolinie)
- por. Aleksander Woydyno (w czerwcu 1923 r. był referentem Wydziału
II Dyscyplinarno-Karnego Komendy Miasta Warszawa)
- por. Kazimierz Żółtowski (1923 r. – oficer Poligonu Artylerii w Rembertowie)
ORDER KORONY RUMUNII (rum. Ordinul Corona României) – odznaczenie za zasługi cywilne lub wojskowe, nadawane przez Królestwo
Rumunii w latach 1881-1947. Miał pięć klas, I – Wielki Krzyż (Mare Cruce), II – Wielki Oficer (Mare Ofiţer), III – Komandor (Comandor),
IV – Oficer (Ofiţer), V – Kawaler (Cavaler)
Odznaczeni Wielkim Krzyżem Korony Rumunii:
- gen. dyw. Józef Czikel (1923 r. – dowódca Okręgu Korpusu nr V w Krakowie)
- gen. bryg. Kazimierz Fabrycy (1930 r. – II wiceminister spraw wojskowych)
- gen. dyw. Stanisław Haller (1923 r. – szef Sztabu Generalnego)
- gen. dyw. Władysław Jędrzejewski (1923 r. dowódca Okręgu Korpusu
nr VI we Lwowie)
- gen. bryg. Tadeusz Kutrzeba (1930 r. – komendant Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie)
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- gen. dyw. Franciszek Latinik (1923 r. – dowódca Okręgu Korpusu nr X
w Przemyślu)
- gen. dyw. Aleksander Osiński (1923 r. – szef Administracji Armii)
- Marsz. Józef Piłsudski (1922 r. – Naczelnik Państwa, przewodniczący
Biura Ścisłej Rady Wojennej)
- gen. bryg. Eugeniusz Bronisław Pogorzelski (1923 r. – I zastępca szefa
Administracji Armii)
- wiceadm. Kazimierz Porębski (1923 r. – szef Kierownictwa Marynarki
Wojennej)
- gen. dyw. Tadeusz Rozwadowski (1920 r. – szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego)
- tytularny gen. dyw. Aureli Serda-Teodorski (1923 r. – Komendant Wyższej Szkoły Wojennej)
- gen. dyw. Władysław Eugeniusz Sikorski (1923 r. – prezes Rady Ministrów i minister spraw wewnętrznych)
- gen. Kazimierz Sosnkowski (1921 r. – minister spraw wojskowych)
- gen. bryg. Stefan Suszyński (1923 r. – komendant miasta Warszawa)
- gen. broni Stanisław Szeptycki (1923 r. – minister spraw wojskowych)
- gen. dyw. Lucjan Żeligowski (1923 r. – Inspektor Armii 2)
Odznaczeni Krzyżem Wielki Oficer Korony Rumunii:
- płk inż. Michał Bajer (1923 r. – szef Oddziału II Sztabu Generalnego)
- płk Szt. Gen. Stanisław Burchard-Bukacki (1923 r. – dowódca 8 Dywizji
Piechoty w Modlinie)
- gen. dyw. Mieczysław Kuliński (1922 r. – dowódca Okręgu Korpusu nr I
w Warszawie)
- gen. bryg. Ignacy Ledóchowski (1923 r. – szef Artylerii i Służby Uzbrojenia Okręgu Korpusu nr V w Krakowie)
- gen. bryg. Juliusz Malczewski (1923 r. – dowódca Okręgu Korpusu
nr III w Grodnie)
- płk. Szt. Gen. Ignacy Matuszewski (1923 r. – oficer 23 Pułku Piechoty
we Włodzimierzu Wołyńskim, były szef Oddziału II Sztabu Generalnego)
- płk Gustaw Orlicz-Dreszer (1923 r. – Inspektor Jazdy przy 2 Armii)
- ppłk Szt. Gen. Bronisław Regulski (1923 r. – szef Oddziału IV Sztabu
Generalnego)
- baron Stanisław Rosenwerth-Różyczka (1930 r. – założyciel Podlaskiej
Wytwórni Samolotów Sp. z o.o.; do majątku Spółki wniósł m.in.: grunty,
zabudowania browaru, magazyn i gotówkę)
- gen. bryg. Józef Rybak (1923 r. – I zastępca szefa Sztabu Generalnego)
- płk. Józef Zamorski-Kordian (1930 r. – szef Oddziału I Sztabu Głównego)
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Odznaczeni Krzyżem Komandorskim Korony Rumunii:
- ppłk Bruno Baduszek (1923 r. – dowódca VI Dywizjonu Żandarmerii we
Lwowie)
- ppłk Szt. Gen. Ludwik Bociański (1926 r. – szef Wydziału Wywiadowczego Oddziału II Sztabu Generalnego)
- ppłk Szt. Gen. Mikołaj Bołtuć (1926 r. – oficer do specjalnych poruczeń
w Gabinecie Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych)
- ppłk Władysław Bzowski (1923 r. – p.o. dowódcy 8 Pułku Ułanów
w Krakowie)
- ppłk Szt. Gen. Marian Bolesławicz (1923 r. – zastępca szefa sztabu DOK
nr I w Warszawie)
- ppłk inż. Antoni Buckiewicz (1923 r. – p.o. dowódcy 1 Pułku Lotniczego
w Warszawie)
- mjr Szt. Gen. Józef Englicht (1930 r. – szef Wydziału Oddziału II Sztabu
Głównego)
- ppłk Jan Głogowski (1923 r. – p.o. dowódcy 1 Pułku Szwoleżerów
w Warszawie)
- ppłk Tadeusz Jawor (1923 r. – szef Wydziału Łączności Departamentu
VI Wojsk Technicznych MSWojsk.)
- płk Bolesław Jaźwiński (1923 r. – kierownik Wojskowego Instytutu
Geograficznego w Warszawie)
- ppłk Kamiński (1930 r. – [?])
- ppłk dr Tadeusz Stefan Kamiński (1923 r. – zastępca szefa Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych)
- ppłk Szt. Gen. Tadeusz Kasprzycki (1923 r. – szef Wydziału w Biurze
Ścisłej Rady Wojennej w Warszawie)
- ppłk Jerzy Kossowski (1923 r. – dowódca III dywizjonu 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- mjr dypl. obs. Bogdan Józef Kwieciński (1930 r. – oficer Sztabu Głównego)
- ppłk Tadeusz Malinowski (1923 r. – szef Oddziału V Sztabu Generalnego)
- ppłk Mikołaj Minkusz (1923 r. – p.o. dowódcy 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie)
- mjr dypl. Aleksander Misiurewicz (1930 r. – oficer 82 Pułku Piechoty
w Brześciu n/B)
- mjr Szt. Gen. Witold Morawski (1926 r. – attaché wojskowy RP w Bukareszcie)
- ppłk Szt. Gen. Wacław Piekarski (1926 r. – szef Wydziału II Oddziału II
Sztabu Generalnego)
- płk Szt. Gen. Ludwik Piskor (1923 r. – II zastępca Szefa Sztabu Generalnego)
- ppłk Szt. Gen. Marian Roman Przewłocki (1923 r. – szef sztabu DOK
nr I w Warszawie)
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- płk Aleksander Serednicki (1923 r. – oficer Departamentu IV Żeglugi
Powietrznej MSWojsk.)
- płk. Szt. Gen. Julian Stachiewicz (1923 r. – szef Biura Historycznego
Sztabu Generalnego)
- ppłk inż. Władysław Tadeusz Surmacki (1923 r. – dowódca I Dywizjonu
Artylerii Konnej w Warszawie)
- ppłk inż. Jan Szypowski (1930 r. – oficer Instytutu Badań Materiałów
Uzbrojenia)
- mjr dypl. Adam Werschner (1930 r. – oficer Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie)
- kpt. Witold Ignacy Wielogłoski (1923 r. – pomocnik attaché wojskowego RP w Bukareszcie)
- ppłk Szt. Gen. Franciszek Wład (1923 r. – szef Oddziału III Sztabu Generalnego)
- ppłk Aleksander Zelio (1923 r. – dowódca 23 Pułku Ułanów w Wilnie)
- ppłk Romuald Żurakowski (1923 r. – p.o. dowódcy 21 Pułku Piechoty
w Warszawie)
Odznaczeni Krzyżem Oficerskim Korony Rumunii:
- kpt. Marceli Bernacki (1924 r. – oficer 16 Pułku Piechoty w Tarnowie)
- rtm. Janusz Biński (1923 r. – oficer do zleceń Szefa Sztabu Generalnego)
- kpt. Andrzej Biskup (1924 r. – oficer 5 Pułku Strzelców Podhalańskich
w Przemyślu)
- kpt. Teodor Błoch (1923 r. – dowódca 7 kompanii 72 Pułku Piechoty
w Radomiu)
- kpt. Tadeusz Bogdanik (1924 r. – oficer 71 Pułku Piechoty w Zambrowie)
- mjr Szt. Gen. Zygmunt Borkowski (1926 r. – szef sztabu 2 Samodzielnej
Brygady Kawalerii w Równem)
- rtm. Karol Krzysztof Bokalski (1923 r. – oficer 5 Pułku Ułanów w Ostrołęce)
- kpt. Włodzimierz Budzanowski (1923 r. – oficer do szczególnych poruczeń w VI Dywizjonie Żandarmerii we Lwowie)
- kpt. Mieczysław Chachaj (1924 r. – oficer 1 Pułku Ułanów w Augustowie)
- rtm. Bronisław Czapski (1923 r. – oficer 1 Pułku Strzelców Konnych
w Garwolinie)
- kpt. dypl. Jan Derecki (1930 r. – pomocnik attaché wojskowego RP
w Bukareszcie)
- rtm. Stefan Dukaj (1923 r. – oficer 5 Pułku Ułanów w Ostrołęce)
- kpt. Dzieduszycki (1920 r. – [?])
- rtm. Julian Filipowicz (1923 r. – dowódca I dywizjonu 11 Pułku Ułanów
w Ciechanowie)
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- kpt. Szt. Gen. Eugeniusz Hinterhoff (1923 r. – oficer Oddziału III-a Biura Ścisłej Rady Wojennej w Warszawie)
- kpt. Zygmunt Adam Honkisz (1923 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- rtm. Jerzy Kobylański (1923 r. – oficer 5 Pułku Ułanów w Ostrołęce)
- kpt. Szt. Gen. Bolesław Kopyciński (1923 r. – oficer taktyki i wyszkolenia 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- kpt. Jan Kornaus (1923 r. – wykładowca w Szkole Podchorążych w Warszawie)
- rtm. Mieczysław Kośmiński (1923 r. – oficer 5 Pułku Ułanów w Ostrołęce)
- rtm. Stanisław Królicki (1923 r. – oficer 11 Pułku Ułanów w Ciechanowie)
- kpt. Józef Krzyczkowski (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- rtm. Stanisław Langiert (1923 r. – oficer Generalnego Inspektoratu
Jazdy)
- kpt. Albin Leszczyński (1923 r. – oficer 21 Pułku Piechoty Warszawie)
- kpt. Aleksander Łaguna (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- kpt. Piotr Łazowski (1923 r. – oficer 21 Pułku Piechoty w Warszawie)
- rtm. Jan Małysiak (1923 r. – p.o. komendanta kadry Szwadronu Zapasowego 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie)
- rtm. Kazimierz Mastalerz (1923 r. – oficer 1 Pułku Szwoleżerów w Warszawie)
- mjr Kazimierz Mazanek (1926 r. – kierownik Kancelarii Wojskowej
Kwatery Wojskowej Prezydenta RP)
- kpt. Ferdynand Mazaraki (1924 r. – oficer 71 Pułku Piechoty w Zambrowie)
- rtm. Władysław Mączewski (1923 r. – oficer 11 Pułku Ułanów w Ciechanowie)
- kpt. Andrzej Meyer (1923 r. – dowódca Kolumny Samochodowej Przybocznej Prezydenta Rzeczypospolitej)
- mjr Stefan Michalski (1926 r. – attaché wojskowy RP w Belgradzie)
- kpt. Józef Franciszek Mitschein (1923 r. – oficer 21 Pułku Piechoty
w Warszawie)
- kpt. Leon Muller (1923 r. – oficer 11 Pułku Ułanów w Ciechanowie)
- kpt. Adam Nebelski (1923 r. – dowódca Kompanii Przybocznej Prezydenta Rzeczypospolitej)
- kpt. Czesław Józef Niekraszewicz (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego
w Warszawie)
- kpt. Bolesław Stefan Nowak vel Nowagh (1923 r. – oficer Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych)
- rtm. Kazimierz Peszkowski (1923 r. – oficer 11 Pułku Ułanów w Ciechanowie)
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- kpt. Stanisław Piasecki (1923 r. – oficer 21 Pułku Piechoty w Warszawie)
- kpt. Jan Pindela-Emisarski (1923 r. – oficer 31 Pułku Piechoty w Łodzi)
- por. Wiktor Pniewski (1923 r. – oficer Centralnych Zakładów Lotniczych)
- kpt. Władysław Popiel (1923 r. – oficer 33 Pułku Piechoty w Łomży)
- kpt. Władysław Popielski (1923 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- rtm. Jan Poracki (1923 r. – [?])
- rtm. Adam Radomyski (1923 r. – dowódca Oddziału Przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej)
- kpt. dypl. Modest Rastawiecki (1930 r. – oficer Sztabu Głównego)
- rtm. Stanisław Rawicz (1923 r. – [?])
- kpt. Jan Rogowski (1923 r. – p.o. dowódcy batalionu sztabowego
30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- kpt. Szt. Gen. Maciej Romer (1923 r. – kierownik Referatu w Gabinecie
Ministra Spraw Wojskowych)
- rtm. Leon Bohdan Rożałowski (1923 r. – oficer 14 Pułku Ułanów we
Lwowie)
- rtm. Antoni Rudnicki (1924 r. – oficer I Dywizjonu Żandarmerii w Warszawie)
- mjr Szt. Gen. Tadeusz Rudnicki (1926 r. – oficer Gabinetu Ministra
Spraw Wojskowych)
- rtm. Julian Arnold-Russocki (1923 r. – oficer 10 Pułku Ułanów w Białymstoku)
- kpt. Piotr Siekierzyński (1923 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- rtm. Marian Skrzynecki (1923 r. – referent Kwatery Wojskowej Prezydenta Rzeczypospolitej)
- mjr Władysław Leonard Sokołowski (1923 r. – szef Wydziału Oddziału
II Sztabu Generalnego)
- płk Szt. Gen. Stanisław Sołłohub-Dowoyno (1923 r. – dowódca 61 Pułku
Piechoty w Bydgoszczy)
- rtm. Ignacy Sołtan (1923 r. – oficer 23 Pułku Ułanów w Wilnie)
- kpt. Stefan Sosnkowski (1923 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- kpt. Stanisław Sośnicki (1930 r. – oficer Administracji Armii MSWojsk.)
- rtm. Józef Stapf (1923 r. – oficer 5 Pułku Ułanów w Ostrołęce)
- urzędnik wojskowy IX rangi Aleksander Szwarc (1923 r. – Komenda
Miasta Warszawa)
- kpt. Antoni Tadeusz Szymański (1923 r. – oficer Biura Ścisłej Rady Wojennej)
- urzędnik wojskowy IX rangi Jan Śliwowski (1923 r. – Komenda Miasta
Warszawa)
- mjr Szt. Gen. Tadeusz Trapszo (1928 r. – oficer 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmnie)
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- kpt. dypl. Stanisław Julian Trembiński (1930 r. – szef Samodzielnego
Wydziału Wojskowego przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu)
- rtm. Stanisław Uszyński (1923 r. – oficer 5 Pułku Ułanów w Ostrołęce)
- kpt. Jan Kazimierz Wańkowicz (1923 r. – adiutant przyboczny Ministra
Spraw Wojskowych)
- kpt. Bolesław Wiszniewski (1923 r. – oficer Biura Szefa Administracji
Armii)
- kpt. Aleksander Wiśniewski (1923 r. – oficer Batalionu Chemicznego
w Warszawie)
- kpt. Bronisław Wojtarowicz (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- kpt. dr Stanisław Wrona (1923 r. – oficer 20 Pułku Piechoty w Krakowie, I oficer Sztabu 6 Dywizji Piechoty w Krakowie)
- kpt. Czesław Zawistowski (1923 r. – oficer 1 Pułku Saperów w Modlinie
i p.o. dowódcy VIII Batalionu Saperów)
- rtm. Konrad Zembrzuski (1923 r. – oficer 1 Pułku Szwoleżerów w Warszawie)
- kpt. Wiktor Żakliński (1924 r. – oficer X Dywizjonu Żandarmerii
w Przemyślu)
- rtm. Feliks Żurawski (1924 r. – oficer 12 Pułku Ułanów w Krzemieńcu)
- rtm. Jerzy Żuromski (1923 r. – oficer 1 Pułku Szwoleżerów w Warszawie)
Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Korony Rumunii:
- urzędnik wojskowy IX rangi Stanisław Baranowski (1923 r. – urzędnik
39 Pułku Piechoty w Jarosławiu)
- por. Bolesław Boczkowski (1923 r. – I oficer sztabu VIII Brygady Jazdy
w Białymstoku)
- rtm. Tadeusz Dornbach (1923 r. – oficer 8 Pułku Ułanów w Krakowie)
- ppor. Tadeusz Dzierzgowski (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- por. Tadeusz Grabowski (1923 r. – oficer 5 pułku Ułanów w Ostrołęce)
- por. Stanisław Konstanty Grąbczewski (1923 r. – kierownik Kancelarii
I Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego)
- por. Jan Wiktor Janiszewski (1923 r. – oficer Kompanii Przybocznej
Prezydenta Rzeczypospolitej)
- por. Jan Jarzębowski (1924 r. – oficer 49 Pułku Piechoty w Kołomyi)
- ppor. Stanisław Czesław Karasiński (1923 r. – oficer 30 Pułku Piechoty
w Warszawie)
- por. Stefan Krzywiak (1924 r. – oficer 49 Pułku Piechoty w Kołomyi)
- por. Rudolf Kubisz (1924 r. – II oficer sztabu 5 Samodzielnej Brygady
Kawalerii w Krakowie)
- por. Bolesław Kudelski (1924 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)

229
- por. Antoni Stanisław Kurcz (1923 r. – oficer 21 Pułku Piechoty w Warszawie)
- por. Henryk Kurek (1923 r. – oficer 20 Pułku Piechoty w Krakowie)
- por. Kazimierz Lewiński (1924 r. – oficer 49 Pułku Piechoty w Kołomyi)
- por. Włodzimierz Łączyński (1923 r. – oficer 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie)
- por. Mikołaj Maciejewicz (1923 r. – oficer 10 Pułku Strzelców Konnych
w Łańcucie)
- por. Józef Makowiecki (1923 r. – oficer Szwadronu Przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej)
- por. Stanisław Mirowski (1923 r. – adiutant dowódcy Oddziału Przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej)
- por. Zygmunt Nowicki (1924 r. – oficer 30 Pułku Piechoty w Warszawie)
- por. Aleksander Nowosielski (1923 r. – oficer Oddziału III MSWojsk.)
- ppor. Jan Palmer (1923 r. – oficer 1 Pułku Lotniczego w Warszawie)
- por. Julian Edmund Czesław Parczyński (1923 r. – oficer 40 Pułku Piechoty we Lwowie)
- por. Jerzy Patek (1923 r. – oficer Kompanii Przybocznej Prezydenta
Rzeczypospolitej
- por. Kazimierz Pereświt-Sołtan – oficer II Dywizjonu Artylerii Konnej
w Łucku)
- por. Piotr Paweł Płodowski (1923 r. – oficer 36 Pułku Piechoty w Warszawie)
- por. Lucjan Przyłuski (1924 r. – oficer 49 Pułku Piechoty w Kołomyi)
- por. Henryk Reyman (1923 r. – oficer 20 Pułku Piechoty w Krakowie)
- por. Józef Szostak (1923 r. – oficer Szwadronu Przybocznego
Prezydenta Rzeczypospolitej)
- Czesław Tański (1923 r. – oficer Kompanii Przybocznej Prezydenta Rzeczypospolitej)
- por. Bohdan Wieczorkiewicz (1923 r. – oficer 11 Pułku Ułanów w Ciechanowie)
- por. Kazimierz Władysław Zaleski (1923 r. – oficer Szwadronu Przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej)
- por. Jerzy Zaremba (1923 r. – oficer Oddziału II Sztabu Generalnego)
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prof. dr. Waldemar Rezmer
Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń
Militari ai Armatei Polone
a celei de a II-a Republici
distinși cu ordine românești
în primii cincisprezece ani ai independenței
Rezumat
Militarii din Armata Polonă, ca și persoanele înrolate în forțele
armate ale altor state, acordau o mare importanță ordinelor și distincțiilor. Asta deoarece le vedeau ca pe o dovadă palpabilă a vitejiei lor personale în timpul războiului, a meritelor lor pentru Republica Polonă sau
pentru cetățenii ei, expresie a recunoașterii succeselor lor profesionale.
În primii ani de existență a celei de a II-a Republici Polone, puțini dintre
ei aveau distincții. Asta pentru că, în conformitate cu ordinul din 6 martie 1919 al ministrului afacerilor militare, gen. loc. Józef Leśniewski, ofițerilor, soldaților și cadrelor militare le fusese interzisă purtarea ordinelor și distincțiilor statelor care ocupaseră anterior țara (Rusia, Germania
și Austro-Ungaria), atât a celor primite înaintea Primului Război Mondial, cât și a celor acordate pentru fapte de arme sau alte merite în timpul
Primului Război Mondial. Aceștia puteau totuși să poarte doar distincțiile
acordate de conducerile statelor aliate Poloniei sau ale statelor neutre,
dar aveau obligația de a-l informa de acest lucru pe ministrul afacerilor
militare. La raportul în acest sens trebuia anexată o cerere către Șeful
Statului pentru a permite primirea și purtarea respectivei distincții. Aceeași obligație o aveau și persoanele care primiseră respectivele distincții
ale statelor aliate sau neutre anterior formării Republicii, în 1918. În
schimb, puteau fi purtate toate distincțiile legate de activitatea în formațiunile poloneze care existaseră în timpul Primului Război Mondial.
În perioada interbelică, pentru Polonia cea mai importantă alianță politică și militară – pe lângă cea cu Franța – a reprezentat-o tratatul
cu România. Datorită acestui lucru, în Armata Polonă se acorda o importanță deosebită ordinelor și distincțiilor acordate de autoritățile franceze și române. În multe cazuri, acesta era singurul mod în care puteau fi
răsplătite persoanele care susținuseră dezinteresat sau chiar apăraseră
interesele României în Polonia sau contribuiseră la dezvoltarea prieteniei
polono-române și întărirea colaborării militare. În politica poloneză și
românească referitoare la acordarea distincțiilor erau importante și considerentele politice și de curtoazie. De asemenea, adeseori acestea reprezentau exteriorizarea expresiei recunoștinței pentru ajutorul și sprijinul
acordat în perioade dificile, uneori chiar de criză, pentru inițiativele românești în Polonia și pe arena internațională. Cu toate acestea, în primii
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ani de existență a Republicii, românii acordau distincții polonezilor „numai pe considerente de curtoazie, nu pentru servicii făcute României”.
Situația s-a schimbat considerabil după încheierea, la 3 martie 1921, între
Republica Polonă și Regatul României a „Convenției de alianță defensivă”, precum și a „Convenției militare”, care au fost prelungite ulterior în
anii 1922, 1926, 1931 și 1936.
Acordarea distincțiilor avea un caracter neregulat. Ocaziile erau
de cele mai multe ori vizitele șefilor de stat, ale miniștrilor responsabili
cu afacerile militare, ale șefilor de Stat Major General, ale comandanților
cu grad superior ai armatei, cât și întâlnirile și consfătuirile aliaților sau
ceremoniile importante cu caracter de stat sau militar. Foarte multe distincții a acordat nu doar ofițerilor, ci și subofițerilor, ba chiar și soldaților sau angajaților civili din cadrul armatei, monarhul român, regele
Ferdinand I, în timpul primei sale vizite în Polonia, în iunie 1923, vizită
efectuată ca răspuns la venirea în România a Șefului Statului Józef Piłsudski în zilele de 12-16 septembrie 1922.
Conform Constituțiilor din 1921 și 1935 aflate în vigoare în perioada interbelică, Președintele R.P. era cel care aproba primirea de către
un cetățean polonez a unui ordin sau distincție acordată de conducerea
superioară a unui stat străin. De aceea, fiecare militar din Armata Polonă
căruia autoritățile române îi acordau o distincție solicita în scris președintelui R.P. aprobarea pentru a accepta distincția. Aceste aprobări erau
anunțate de Președinte printr-un decret emis și apoi erau comunicate în
Jurnalul de Personal al Ministerului Afacerilor Militare.
Nici în literatura polonă istorică sau militară și nici pe paginile de
internet nu se găsește o listă completă a ofițerilor, funcționarilor militari,
subofițerilor, soldaților și angajaților civili ai Armatei Polone a celei de
a II-a R.P. care au primit distincții românești. Informațiile pe această temă sunt dispersate, apărând de cele mai multe ori în biogramele persoanelor în cauză. În plus, de multe ori acestea nu sunt exacte, ba uneori
sunt chiar greșite. Asta pentru că autorii lor nu cunoșteau bine și în totalitate sistemul românesc al distincțiilor și fac confuzii între diferitele
ordine sau distincții, cât și în ceea ce privește clasele acestora. În foarte
multe cazuri nu precizează data acordării distincției și nici nu informează
ce funcție ocupa în cadrul Armatei Polone persoana care fusese decorată
de români.
Scopul acestei lucrări este de a prezenta lista militarilor din Armata Polonă a celei de a II-a R.P. distinși de autoritățile române în primii
cincisprezece ani ai independenței Poloniei. În acest fel vor fi eliminate,
în mare parte, neajunsurile amintite mai sus. Din păcate, în continuare,
nu vom ști pentru ce, pentru care merite aceștia au fost decorați de români. În documentele păstrate în Arhivele Centrale Militare de la Varșovia, în materialele referitoare la acordarea distincțiilor nu există, de regulă, nicio informație privind motivul acordării acestora de către români.
Răspunsul la această întrebare ar trebui căutat, așadar, în arhivele românești.

dr. Bogdan-Alexandru Schipor
Academia Română, Filiala Iași
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Perspective britanice
asupra politicii „cordonului sanitar”

Odată încheiată pacea, la sfârşitul „Marelui Război”, Marea Britanie s-a întors la politica sa tradiţională, de neintervenţie în Europa de
Est. Acest fapt nu a însemnat însă un abandon total al politicii europene,
însă britanicii au încercat să evite oferirea de garanţii sau implicarea în
alianţe pe bătrânul continent. Mai târziu, în anii ’30, situaţia politică din
Europa a început să se modifice, astfel încât Marea Britanie a fost nevoită
să-şi reconsidere tot mai mult poziţia.
Europa rămânea însă, chiar şi după încheierea Primului Război
Mondial, un spaţiu dominat de alianţe. Dacă Marea Britanie nu s-a implicat în constituirea acestora, Franţa a făcut-o, cu precădere în estul Europei, încercând astfel să creeze un nou echilibru continental, să elimine
ameninţarea germană şi să ţină departe pericolul bolşevic. S-a născut astfel „cordonul sanitar” al Europei, în care România şi Polonia jucau un rol
de prim rang.
Motivaţia Parisului în această direcţie pare destul de clară. Atunci
când a izbucnit Primul Război Mondial, în 1914, marile puteri continentale din Europa erau: Franţa, Germania, Italia, Austro-Ungaria şi Rusia,
Marea Britanie fiind doar simbolic implicată, ea trimiţând în luptă, iniţial, numai aproximativ o sută de mii de soldaţi, spre deosebire de celelalte, care au trimis milioane. Totul s-a schimbat pe măsură ce războiul
s-a prelungit, britanicii constituind, la rândul lor, o armată de masă pe
frontul occidental. Acest efort a venit însă prea târziu pentru a mai salva
Rusia şi frontul din răsărit. Dezastrul militar, amplificat de cele două revoluţii din 1917, a scos Rusia din război şi a dus la încetarea existenţei ei
ca mare putere, în avantajul Germaniei, care se confrunta acum în răsărit
cu un amalgam de state mici, dincolo de care se afla neantul1.
În acest context, Franţa a luat în calcul, încă de la sfârşitul anului
1916 şi începutul celui următor, contraponderea pe care o Polonie unită
o putea constitui în faţa Germaniei. Această idee a fost reluată în toamna
anului 1917 şi a rămas ca o preocupare constantă a Ministerului de
Externe francez, în primul rând datorită şefului Departamentului Politic,

1

A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial, Traducere şi note de Lucian Leuştean, Postfaţă de Ioan Ciupercă, Iaşi, 1999, p. 29.
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Pierre de Margerie2. La 26 noiembrie 1917, el a pregătit pentru cabinetul
francez un lung memorandum, argumentând faptul că Polonia devenea
tot mai mult o problemă de importanţă vitală pentru aliaţi, în general şi
pentru Franţa în special. Potrivit acestui document, din punct de vedere
politic, o Polonie reconstituită în urma acţiunilor aliate putea deveni în
Europa de Est cel mai bun zid de apărare împotriva germanismului şi, cu
ajutorul României Mari, împotriva tentativelor de expansiune germane şi
austro-ungare către răsărit. Chiar şi în cazul în care alianţa cu Rusia se
menţinea în timpul războiului şi după aceea, o Polonie unită, având acces
la mare, ar fi constituit cea mai eficace barieră între Germania organizată
şi o Rusie slăbită sau poate divizată. Din aceste motive, Pierre de Margerie considera necesar ca Aliaţii să adopte cât mai repede cu putinţă o atitudine definitivă în chestiunea poloneză, eventual prin intermediul unei
declaraţii colective3.
La 5 ianuarie 1918 Pierre de Margerie şi-a reînnoit punctul de vedere în privinţa politicii ţării sale faţă de Polonia, într-o declaraţie făcută
ambasadorului Belgiei la Paris. La acea dată, guvernul francez, la fel ca şi
Ministerul de Externe, era convins de faptul că Rusia, care până atunci
asigurase echilibrul est-european în faţa Germaniei, avea să cadă ea însăşi în sfera de influenţă germană. Pentru a preîntâmpina acest lucru,
Franţa trebuia să sprijine independenţa Poloniei. Însă o Polonie singură
nu era suficient pentru a se opune Germaniei, astfel încât Franţa era pregătită, în acest sens, să sprijine România, Cehoslovacia şi chiar Ucraina şi
Bielorusia. Acest plan, aprobat nu doar de Stephen Pichon, ci şi de Georges Clemenceau şi Ferdinand Foch, însemna practic faptul că diplomaţia
franceză intenţiona să înlocuiască alianţa cu Rusia printr-un soi de „barieră estică”, având ca element de bază Polonia. Scopul principal al acestei „bariere” era acela de a se opune expansiunii germane către est şi nu
bolşevismului, cel puţin deocamdată4.
Mai mult decât atât, planurile franceze vizau încorporarea statelor baltice şi a Finlandei în această „barieră estică”, obiectivul principal
rămânând, la momentul respectiv, combaterea influenţei germane, mai
degrabă decât acela de a crea o zonă tampon eficientă împotriva Sovietelor, chiar dacă o asemenea politică implica riscul unei rivalităţi economice şi politice cu Marea Britanie5.
Spre deosebire de Franţa, politica tradiţională a Marii Britanii
a fost aceea de a evita orice implicare directă în estul Europei, însă o atitudine asemănătoare caracteriza politica Londrei faţă de Europa ca în-

Kalervo Hovi, Cordon Sanitaire or Barriere de L’Est? The Emergence of the New
French Eastern European Alliance Policy 1917-1919, Annales Universitatis Turkuensis, SARJA, Ser. B OSA, Tom. 135, Turku, 1975, p. 72.
3 Ibidem, p. 72-73.
4 Ibidem, p. 75.
5 Ibidem, p. 82; vezi şi p. 159-165.
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treg6. Cu toate acestea, liderii politici ai statelor din Balcani, la fel ca şi cei
din Cehoslovacia sau Polonia, au căutat în permanenţă să obţină sprijinul
britanic faţă de cauza lor. Lipsa entuziasmului britanic faţă de micile state din estul Europei se baza pe concluzia pragmatică a Londrei că oricât
de instabile erau, cele trei imperii din centrul şi estul Europei – cel Austro-Ungar, cel Rus şi cel Otoman – erau de preferat noilor state certăreţe,
agresive şi instabile. Datorită acestei atitudini, statele din estul Europei
au interpretat politica britanică drept una care se opunea intereselor lor,
iar preocuparea predominantă a Londrei faţă de problemele Imperiului
sau cele interne, aproape ca un semn de ostilitate. Doar nişte angajamente militare directe şi concrete, dublate de o implicare economică serioasă ar fi putut convinge statele din estul Europei, care se simţeau
lipsite de securitate şi divizate, că Marea Britanie nu era ostilă intereselor lor7.
Pentru Marea Britanie, ca şi pentru Franţa, Italia ori Statele Unite, victoria a fost obiectivul esenţial al războiului, indiferent de motivaţiile care au determinat intrarea ei în război. Linia politică ce avea să fie
adoptată ulterior nu putea fi decât rezultatul acestei victorii. Din acest
punct de vedere, anul 1918 s-a dovedit decisiv. Germania, deşi a reuşit să
învingă Rusia în est, a fost, la rândul ei, înfrântă pe frontul apusean de
către puterile occidentale şi forţată să încheie un armistiţiu la 11 noiembrie, o situaţie care avea să aibă repercusiuni profunde asupra evoluţiei
relaţiilor internaţionale în perioada interbelică8. Mai mult, în perioada
confuză premergătoare Conferinţei de Pace de la Paris, Puterile Aliate şi
Asociate învingătoare au înţeles că trebuie să se grăbească, nu doar din
cauza iernii care începea să se facă simţită sau din cauză că milioane de
oameni sufereau de foame în diverse regiuni ale Europei, ci şi pentru că
influenţa bolşevismului, considerat a fi o maladie letală, putea să se extindă spre vest, în contextul unui vid de putere generat de prăbuşirea imperiilor continentale9.
Spre deosebire însă de Congresul de la Viena, de pildă, la Conferinţa de Pace de la Paris puterile învinse nu au fost admise. În consecinţă,
lunile de negocieri şi tergiversări au generat în Germania, dar nu numai,
o anumită nesiguranţă şi iluzii. Cele paisprezece puncte ale preşedintelui
american erau deja bine cunoscute, astfel încât germanii au sperat că hotărârea finală a aliaţilor avea să fie una relativ indulgentă10. Tratatul de la
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Anita J. Prazmowska, Eastern Europe and the origins of the Second World War,
Basingstoke, 2000, p. 29.
7 Ibidem, p. 31-33.
8 A.J.P. Taylor, op. cit., p. 28.
9 Sally Marks, The Illusion of Peace. International relations in Europe 1918-1933,
London and Basingstoke Associated companies in Dehli, Dublin, Hong Kong,
Johannesburg, Lagos, Melbourne, New York, Singapore and Tokyo, 1981, p. 7.
10 Henry Kissinger, Diplomaţia, Traducere din limba engleză: Mircea Ştefancu, Radu
Paraschivescu, Bucureşti, 1998, p. 208.
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Versailles, pe care reprezentanţii Germaniei l-au semnat, în cele din urmă, la 28 iunie 1919, conţinea destule prevederi dure, sau cel puţin aşa
păreau ele celor mai mulţi dintre germani, însă era practic rezultatul
înfruntării dintre Marea Britanie şi Statele Unite, pe de o parte, a căror
atitudine era influenţată de faptul că mările le separau de Germania şi
Franţa, pe de altă parte, ale cărei temeri legate de propria securitate erau
amplificate de lungimea apreciabilă a frontierei sale cu Germania. Mai
mult decât atât, dacă britanicii urmăreau să obţină distrugerea flotei de
război a Germaniei şi coloniile acesteia, în Europa ei nu aveau încredere
în Franţa şi încercau deja să revină la tradiţionalul echilibru prin care să
se asigure de faptul că nicio putere, nici măcar Franţa, nu avea să domine
continentul. Pe de altă parte, liderii francezi, şi în special Clemenceau,
care în timpul vieţii sale a cunoscut două invazii germane asupra Franţei,
erau conştienţi de faptul că, de una singură, Franţa nu va avea sorţi de izbândă într-un nou conflict cu Germania11, iar din acest punct de vedere,
intenţiile Parisului de a-şi face aliaţi la frontierele de est şi de sud ale
Germaniei sunt uşor de înţeles.
Dificultăţile francezilor în această direcţie au fost amplificate de
faptul că la Paris nu s-a stabilit nimic din ceea ce ar fi putut implica Rusia. Atunci când s-a încheiat Conferinţa, Finlanda, de exemplu, a fost recunoscută ca stat, dar zona sa de graniţă cu Rusia din Karelia era încă un
câmp de luptă, situaţia statelor baltice nu fusese pe deplin reglementată12, iar graniţele de est ale Poloniei nu erau fixate. Abia în octombrie
1920 a fost trasată graniţa finlandeză din Karelia, cele trei republici baltice, Lituania, Letonia şi Estonia au fost recunoscute oficial în 1921 şi 1922,
iar frontiera ruso-polonă a fost stabilită abia după conflictul dintre cele
două ţări, prin Tratatul de la Riga, încheiat la 18 martie 1921 13. Mai mult
decât atât, România părea să aibă, iniţial, pentru Franţa, doar o valoare
politică relativă. Faptul că România încheiase o pace separată cu Puterile
Centrale, în 1918, determinase o atitudine ambivalentă a Franţei faţă de
statul român, perpetuată chiar şi după semnarea armistiţiului cu Germania, de la Compiègne. Din această cauză, România nu a fost inclusă iniţial
în planurile Ministerului de Externe francez care vizau crearea unei bariere împotriva Germaniei, în decembrie 1918. Treptat însă, pe măsură ce
expansiunea bolşevismului spre vest se prefigura din ce în ce mai clar,
odată cu limitarea posibilităţilor de intervenţie din partea Aliaţilor, Ro-

Sally Marks, op. cit., p. 11.
La Ministerul de Externe al Franţei a circulat un memorandum, care, plecând de la
ideea că Germania a încercat, în est, să creeze mai multe state independente, care să
o separe de Rusia, sugera faptul că Franţa trebuie să se opună acestei încercări, prin
crearea a cât mai puţine state slave, dar cât mai puternice posibil. În consecinţă,
Franţa trebuia să oblige statele baltice fie să formeze împreună o alianţă, fie să revină
la Rusia ori Polonia sau, parţial, la amândouă. Vezi: Kalervo Hovi, op. cit., p. 160.
13 Sally Marks, op. cit., p. 23-24.
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mânia – şi datorită faptului că se învecina cu Rusia – apărea tot mai clar,
alături de Polonia, ca al doilea element principal al „cordonului sanitar”
al Europei, în faţa ameninţărilor din Răsărit14.
Exista însă şi o altă motivaţie a atitudinii franceze faţă de România. Un memorandum al Statului Major francez din 23 noiembrie 1918
consemna faptul că România Mare putea deveni un factor de putere important în Balcani şi ar putea astfel influenţa şi situaţia politică a Europei
Centrale. Din această poziţie, statul român, alături de Polonia şi Cehoslovacia, putea contribui decisiv şi la eficacitatea barierei estice contra Germaniei15.
Polonia rămânea însă „cheia de boltă” în planurile franceze care
vizau această construcţie politică est-europeană, iar din punctul de vedere al Parisului, esenţial rămânea ca statul polonez să acţioneze ca un
factor politic de echilibru în estul Germaniei, ca o zonă tampon între Rusia şi Germania, să aibă ieşire la Marea Baltică, graniţe naturale uşor de
apărat, vecinătate cu România, iar eventualele diferende de frontieră cu
Cehoslovacia, Rutenia, Bielorusia ori Lituania să fie rezolvate cât mai
just, astfel încât eventualele surse de conflict şi animozităţi să fie eliminate16.
În timpul Conferinţei de Pace de la Paris, Franţa a năzuit, totuşi,
mai mult decât la orice edificiu politic est-european, la obţinerea unor garanţii concrete de securitate din partea Marii Britanii şi a Statelor Unite
sau, ca alternativă, la o slăbire a Germaniei până la un nivel care să ofere
certitudinea că nu va mai reprezenta pe viitor un pericol pentru statul
francez. Însă atât Statele Unite, cât şi Marea Britanie erau rezervate în
ambele privinţe. Soluţia pe care Franţa a adoptat-o au reprezentat-o
presiunile constante în direcţia dezmembrării statului german, în primul
rând prin crearea unei zone tampon demilitarizate pe Rin, eventual prin
înfiinţarea unei republici renane. Doar aşa britanicii şi americanii au putut fi convinşi să ofere Franţei garanţii. Refuzul Senatului american de
a ratifica Tratatul de la Versailles le-a făcut însă caduce, Londra profitând
de ocazie pentru a le retrage la rândul ei17.
Promisiunea anglo-americană a unei garanţii colective a determinat însă Franţa să cedeze în multe privinţe. Ca urmare a insistenţelor
americane, sprijinite şi de Marea Britanie, Germania a pierdut puţine teritorii în urma Tratatului de Pace de la Versailles, cu excepţia coloniilor.
Astfel, graniţa de sud a Germaniei nu a suferit modificări, iar în partea de
nord, Germania a fost nevoită să cedeze doar o fâşie din zona Schleswig
către Danemarca. În vest, districtele Eupen şi Malmédy au fost cedate
Belgiei şi, inevitabil, Alsacia şi Lorena către Franţa, regiunea carboniferă
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Ibidem, p. 177-179.
16 Ibidem, p. 175.
17 Henry Kissinger, op. cit., p. 209-215.
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Saar rămânând sub mandatul Ligii Naţiunilor pentru cincisprezece ani,
la sfârşitul cărora un plebiscit avea să-i decidă destinul. Zona renană
trebuia să rămână permanent demilitarizată şi sub ocupaţia temporară
a Franţei. Cele mai serioase pierderi teritoriale germane erau însă cele
din est. Oraşul port Memel urma să revină Lituaniei, Danzig-ul urma să
devină Oraş Liber, sub mandatul Ligii Naţiunilor18, o parte însemnată
a Sileziei Superioare era cedată Cehoslovaciei – chiar dacă o treime din
această parte a revenit, în cele din urmă Poloniei – şi, mai mult decât
orice, un coridor urma să separe Prusia Orientală de restul Germaniei
pentru a asigura accesul Poloniei la mare19. În plus, Germania urma să fie
dezarmată până la un nivel la care să nu mai constituie un pericol20 şi să
plătească o sumă exorbitantă ca reparaţii de război21 – aceasta din urmă
ajungând să fie o problemă dominantă a primului deceniu interbelic.
Toate aceste clauze i-au determinat pe germani să considere Tratatul ca
pe un adevărat Dictat, însă cel mai important a fost că el era încheiat de
către învingători cu o Germanie unită, iar acest lucru avea să asigure
revirimentul ei ca mare putere pe scena politică europeană22.
În aceste condiţii, lipsită fiind şi de garanţii, Franţa a căutat,
aproape cu disperare, o alianţă cu Marea Britanie. De la Londra însă,

Asta doar la insistenţele lui Lloyd-George şi împotriva punctului de vedere susţinut
de Franţa şi Statele Unite, care propuseseră ca oraşul, deşi locuit în majoritate de
germani, să fie inclus în graniţele noului stat polonez. Vezi: A.J.P. Taylor, op. cit.,
p. 33.
19 Vezi: Tractat (sic!) de Pace între Puterile Aliate şi Asociate şi Protocol, Semnate la
Versailles la 28 Iunie 1919, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1920, Partea a II-a, Fruntariile Germaniei, Art. 27-30, p. 10-12. Vezi şi Partea a III-a, Clauzele Politice Europene, Secţiunile I-XIV, Art. 31-117, p. 12-37. Vezi şi Sally Marks, op. cit., p. 11-12.
20 Începând cu data de 31 martie 1920, armata germană nu trebuia să aibă mai mult
de şapte divizii de infanterie şi trei de cavalerie, cu un total al efectivelor care să nu
depăşească 100 mii de militari, dintre care 4 mii de ofiţeri. I se interzicea, de asemenea, Germaniei, să deţină nave de război cu un deplasament mai mare de 10 mii
de tone, submarine, aviaţie militară şi armament ofensiv – tancuri şi artilerie grea
– şi, în plus, statul major al armatei, instituţie reprezentativă a tradiţiei militare
prusace, a fost dizolvat. Vezi: Tractat (sic!) de Pace între Puterile Aliate şi Asociate şi
Protocol, Semnate la Versailles la 28 Iunie 1919, Partea a V-a, Clauze Militare, Navale şi Aeriene, Secţiunile I-V, Art. 159-213, p. 42-51.
21 Iniţial, în 1919, suma finală nu a fost precizată, însă ulterior, în 1921, ea a fost stabilită la 132 miliarde mărci aur (aproximativ 323 miliarde de dolari, la valoarea
actuală) – vezi: Henry Kissinger, op. cit., p. 232-233 – în condiţiile în care rata de
schimb era, în epocă, de patru mărci aur pentru un dolar şi douăzeci mărci aur pentru
o liră sterlină. Suma trebuia plătită atât în bani lichizi, cât şi în mărfuri (cărbune,
cherestea, produse chimice ş.a.m.d.). Procentele care urmau să revină ţărilor învingătoare au fost stabilite la Conferinţa de la Spa, în iulie 1920, şi au fost fixate la 52%
pentru Franţa; 22% pentru Marea Britanie şi Imperiul Britanic; 9,5% pentru Italia,
8% pentru Belgia; 3,5% pentru Iugoslavia şi 5% pentru toate celelalte state. Vezi: Sally Marks, op. cit., p. 38-39.
22 A.J.P. Taylor, op. cit., p. 31.
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lucrurile se vedeau cu totul altfel. Britanicii începeau să considere statul
francez avid de securitate drept potenţiala putere dominantă în Europa,
fapt care, în conformitate cu linia politică tradiţională a Albionului, trebuia contracarat. Mai mult decât atât, odată obţinută victoria, fiecare
dintre învingători şi-a urmărit propriile interese, iar din acest punct de
vedere, britanicii considerau că îşi îndepliniseră deja obiectivele: Germania era înfrântă, preluaseră flota şi coloniile acesteia, iar dominaţia navală a Marinei Regale în apele europene era mai mare decât fusese vreodată
şi, evident, mult mai clară decât în 191423.
Cu toate acestea, o Europă stabilă şi paşnică, rămânea, şi pe mai
departe, un obiectiv esenţial al politicii britanice, la fel ca şi o colaborare
limitată cu Franţa, dar asta nu fără condiţii. Iar cea mai importantă dintre condiţii era aceea ca Parisul să renunţe sau să-şi limiteze serios interesele de la răsărit de Rin. Marea Britanie dorea astfel să se asigure că nu
va fi atrasă în vreun conflict pentru apărarea unei ţări est-europene sau
să se implice în divergenţe susceptibile să apară bunăoară în cazul Sileziei Superioare, Danzig-ului, Poloniei sau al oricărui stat est-european cu
care Franţa încheiase ori intenţiona să încheie tratate24.
Aceste diferenţe de opinie şi viziune au determinat apariţia disensiunilor între cei doi foşti aliaţi, iar la Conferinţa de Pace Marea Britanie
şi Franţa s-au contrat în aproape toate privinţele, de la problema submarinelor la chestiunea Sileziei, de la situaţia Turciei la problema Tangerului, sau de la reparaţiile pentru Rusia la statutul zonei renane, chiar dacă
uneori s-a ajuns şi la consens25. Stabilirea graniţelor statului polonez nu
a făcut excepţie, deoarece, spre deosebire de Franţa, Marea Britanie şi
Statele Unite susţinuseră iniţial ca frontierele Poloniei să ţină cont de elementul etnic26 şi să-i asigure accesul la mare27. Ulterior, în timp ce Franţa, susţinută de Italia28, dorea o Polonie puternică, Lloyd George, primul
ministru britanic, era sigur că statul polonez putea deveni cu uşurinţă
o entitate politică periculos de instabilă, aşa încât a încercat să-l menţină
cât mai mic cu putinţă29.
Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte zona baltică, britanicii
considerau, cel puţin până la mijlocul anilor ’20, că ambiţiile franceze

Ibidem, p. 38-39.
Henry Kissinger, op. cit., p. 228.
25 Sally Marks, op. cit., p. 24; vezi şi p. 34-35.
26 În conformitate cu punctul treisprezece din cele paisprezece ale preşedintelui american Woodrow Wilson. Vezi Oxford Pamphlets on World Affaires No. 6, The Fourteen Points and the Treaty of Versailles, By G. M. Gathorne-Hardy, Oxford at the
Clarendon Press, 1939, p. 10; pentru mai multe detalii vezi: ibidem, p. 32-34.
27 Kalervo Hovi, op. cit., p. 74-75.
28 Sprijinul italian pentru acest obiectiv al Franţei nu a fost unul întâmplător. Prin
aceasta, italienii nu doreau decât să creeze un precedent de care să se folosească în
a-şi susţine propriile lor pretenţii teritoriale. Vezi: Sally Marks, op. cit., p. 10.
29 Ibidem.
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reprezentau principala ameninţare imediată la adresa stabilităţii. Din
punctul de vedere al Londrei, şi aici, ca mai peste tot, francezii presau în
direcţia impunerii unei păci punitive în locul uneia care să reflecte ceea
ce britanicii considerau a fi realitatea de putere. Din aceste motive Marea
Britanie s-a opus politicii franceze a „cordonului sanitar”, iar Londra nu
numai că a criticat cu destulă duritate înmulţirea consilierilor militari
francezi în ţările din estul Europei, dar s-a şi opus cu vehemenţă includerii statelor baltice în alianţa franco-poloneză şi asta pentru ca nu cumva
cele trei state sau chiar Finlanda să fie atrase într-un soi de „vârtej al
imperialismului pan-galic”30. Mai mult chiar, câţiva membri ai misiunii
militare britanice care a vizitat Finlanda în 1924, sub conducerea generalului Sir Walter Kirke, declarau că nu au făcut un secret din aversiunea
lor faţă de francezi şi chiar îi sfătuiseră pe finlandezi să-şi orienteze politica externă către Germania31.
Cu toate acestea, la fel ca şi Franţa într-o anumită măsură, Marea
Britanie era interesată de îngrădirea Uniunii Sovietice şi a bolşevismului,
însă politica Londrei în această direcţie a suferit modificări importante
între 1917 şi 1924. Dacă la început s-a încercat eliminarea regimului
bolşevic prin intervenţia directă în războiul civil, alături de ajutorul oferit
Estoniei, Letoniei şi Finlandei pentru eliberarea propriilor teritorii de
trupele sovietice sau pro-sovietice – fapt care nu avea să rămână fără
consecinţe şi de care sovieticii aveau să-şi amintească în 1939 – Marea
Britanie s-a mulţumit ulterior să izoleze regimul bolşevic, exercitând presiuni asupra statelor scandinave pentru ca acestea să rupă relaţiile diplomatice cu noua putere din Rusia, la sfârşitul anului 191832.
Cu toate acestea, în ciuda faptului că a condus campania de izolare a Rusiei, Marea Britanie a fost prima putere occidentală care a conştientizat necesitatea coexistenţei cu Sovietele. Drumul întortocheat spre
o deplină recunoaştere diplomatică a fost însă strâns legat de problema
relaţiilor economice anglo-sovietice, iar din acest punct de vedere, o primă etapă a debutat la începutul anului 1920, atunci când o misiune comercială britanică ajungea la Moscova şi s-a încheiat odată cu semnarea
unui acord comercial 33, la 16 martie 1921, moment care a marcat, în fapt,
recunoaşterea britanică de facto34 a guvernului sovietic35.

30

Patrick Salmon, Scandinavia and the Great Powers 1890-1940, Cambridge, 1997,
p. 223.
31 Idem, British Security Interests in Scandinavia and the Baltic 1918-1939, în Acta
Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia, 3, The Baltic in International Relations between the two World Wars, Simposium organized by the
Centre for Baltic Studies, November 11-13, 1986, University of Stockholm, Frescati,
Editors: John Hiden and Aleksander Loit, Stokhlom, 1988, p. 117.
32 Idem, Scandinavia and the Great Powers 1890-1940..., p. 224.
33 Printre altele, acest document stipula faptul că cele două părţi se obligau să se abţină de la orice acţiuni sau iniţiative ostile celeilalte, de la o orice formă de propagandă oficială, în afara graniţelor proprii, îndreptată direct sau indirect împotriva insti-
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Ulterior, Lloyd George a încercat să amplifice şi să îmbunătăţească relaţiile economice cu Rusia sovietică, în timpul Conferinţei economice mondiale de la Genova, din 1922, având ca obiectiv principal readucerea Rusiei în structura economică europeană şi împiedicarea unei eventuale apropieri sovieto-germane36. Cu toate acestea, refuzul sovieticilor
de a plăti datoriile acumulate în timpul războiului de Rusia ţaristă faţă de
puterile occidentale şi, mai presus de toate, încheierea, la 16 aprilie 1922,
a tratatului de la Rapallo37, cu Germania – chiar în timp ce Conferinţa de

tuţiilor Imperiului Britanic sau, respectiv, a Republicii Sovietice Ruse (sic!) şi, în mod
particular, că guvernul sovietic se va abţine de la orice încercare militară, diplomatică sau de alt gen privind încurajarea oricăror popoare din Asia la orice formă de
acţiune ostilă împotriva intereselor britanice sau a Imperiului Britanic, cu precădere
în India şi Afganistan. În schimb, guvernul britanic îşi asuma angajamente similare
faţă de guvernul sovietic în statele care făcuseră parte din Imperiul Rus şi care deveniseră acum independente. În plus, guvernul sovietic îşi recunoştea, în principiu,
obligaţiile faţă de civilii din Marea Britanie, care nu fuseseră încă plătiţi pentru mărfuri livrate Rusiei în timpul războiului. Pentru mai multe detalii vezi textul integral al
acordului în Richard H. Ullman, The Anglo-Soviet Accord, Princeton University
Press, 1972, p. 474-478; Vezi şi Alan Farmer, Marea Britanie: politica externă şi colonială, 1919-1939, Traducere Simona Ceauşu, Bucureşti, 1996, p. 28.
34 A fost doar o recunoaştere de facto, deoarece nici Marea Britanie şi nici alte state
nu doreau să ofere guvernului condus de Lenin o recunoştere de jure. Vezi: Sally
Marks, op. cit., p. 44.
35 Patrick Salmon, Scandinavia and the Great Powers 1890-1940..., p 224.
36 Sally Marks, op. cit., p. 44-45.
37 Potrivit textului acestui tratat, Germania şi Uniunea Sovietică se declarau de acord,
în mod reciproc, să renunţe la pretenţiile care priveau recuperarea cheltuielilor din
timpul războiului sau la orice fel de pretenţii vizând despăgubiri de război, să stabilească relaţii diplomatice şi consulare şi să reglementeze relaţiile economice bilaterale
pe baza principiului naţiunii celei mai favorizate. În plus, cele două state își exprimau
acordul de a preîntâmpina şi de a satisface, pe cât posibil, nevoile economice reciproce, iar în plus, guvernul german se obliga să ofere întregul suport necesar firmelor
private germane care puteau să sprijine nevoile economice sovietice. Tratatul propriu-zis, care cuprindea şase articole şi era semnat de Rathenau şi Cicerin, a fost
însoţit de o Înţelegere suplimentară, încheiată la Rapallo, tot la 16 aprilie, dar semnată la Berlin, la 5 noiembrie 1922, între guvernul german şi Ucraina, Bielorusia,
Georgia, Azerbaijan, Armenia şi Republica Extremului Orient (sic!) şi conţinea prevederi similare cu textul tratatului propriu-zis de la Rapallo. Textele tratatului de la
Rapallo, precum şi al Înţelegerii Suplimentare, pot fi consultate, în traducerea în limba engleză a Secretariatului Ligii Naţiunilor – aşa cum apar în League of Nations
Treaty Series, Volumul 19, 327L, 1923, p. 250 şi următoarele, respectiv Volumul 26,
327L, 1924, p. 391 şi următoarele, la adresa de internet http://www.mtholyoke.edu/
acad/intrel/interwar/rapallo.htm (accesare: 5.07.2017), iar la aceeaşi adresă se regăseşte şi textul Tratatului de la Berlin, din 1926. Mai important însă decât litera tratatului de la Rapallo a fost însă faptul că acesta a netezit calea unei colaborări militare
„clandestine”, dacă o putem numi aşa, între cele două state. Reichswehr-ul – aşa cum
s-au numit forţele armate ale Republicii de la Weimar – a avut astfel posibilitatea să
trimită în Uniunea Sovietică un număr de ofiţeri, atât pentru a instrui Armata Roşie,
cât şi pentru a câştiga ei înşişi experienţă în utilizarea şi tactica armelor interzise Germaniei, în primul rând a tancurilor şi avioanelor. Vezi: Oxford Pamphlets on World
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la Genova era în plină desfăşurare şi adeverind astfel temerile lui Lloyd
George – au făcut ca eforturile britanice de îmbunătăţire a relaţiilor cu
Rusia să devină, cel puţin pentru moment, inutile38. În plus, se părea că
sovieticii nu respectau nici măcar acordul din 1921, ei fiind acuzaţi în
mod constant de către oficialii britanici, printre care s-a remarcat îndeosebi lordul Curzon39, de încălcarea prevederilor referitoare la promovarea
unei propagande ostile celeilalte părţi contractante. În cele din urmă,
acordul comercial din 1921 a supravieţuit mai ales datorită unor măsuri
conciliatoare din partea sovieticilor40.
În 1924, odată cu venirea la putere în Marea Britanie a Partidului
Laburist, noul guvern, condus de Ramsay MacDonald, care deţinea şi
portofoliul externelor, a recunoscut oficial Uniunea Sovietică, în februarie 192441 şi aproape imediat a demarat negocieri pentru încheierea
unui nou acord comercial cu Moscova, prin care se spera că Marii Britanii avea să i se asigure o mare piaţă de desfacere. Proiectul acestui tratat a fost definitivat în august 1924 şi prevedea, în eventualitatea unei rezolvări echitabile a problemei împrumuturilor britanice din timpul războiului, ca guvernul Maiestăţii Sale să gireze un împrumut de 30 de milioane de lire pentru Rusia sovietică. În acest context, „The Times” şi
„Daily Mail” au publicat, la 25 octombrie 1924 – cu patru zile înainte de
alegerile generale din Marea Britanie – celebra scrisoare semnată de Gregori Zinoviev, pe atunci Preşedinte al Prezidiului Cominternului şi Arthur
McManus, reprezentantul Partidului Comunist Britanic pe lângă Comintern, adresată Comitetului Central al Partidul Comunist Britanic, în care
erau subliniate perspectivele favorabile pe care acordul bilateral anglo-sovietic le oferea acţiunilor subversive şi revoltelor necesare declanşării
luptei de clasă în Marea Britanie42.
Publicarea acestui document, indiferent dacă a fost sau nu un
fals, a contribuit la eliminarea posibilităţii încheierii unui acord cu sovieticii de către Marea Britanie, în 1924. În plus, guvernul laburist a căzut la
finele aceluiaşi an, iar noul guvern, conservator, condus de Stanley Baldwin, a considerat ameninţarea sovietică drept una reală, astfel încât a retras recunoaşterea Uniunii Sovietice şi a rupt relaţiile diplomatice cu
Moscova43.

Affaires No. 41, The Origins of the War, By E. L. Woodward, Oxford at the Clarendon
Press, 1940, p. 24.
38 Alan Farmer, op. cit., p. 29.
39 Patrick Salmon, Scandinavia and the Great Powers 1890-1940..., p. 224.
40 Alan Farmer, op. cit., p. 29.
41 Patrick Salmon, Scandinavia and the Great Powers 1890-1940..., p. 224.
42 Bentley B. Gilbert, Britain Since 1918, New York and Evanston, Harper & Row
Publishers, 1967, p. 53; Textul scrisorii poate fi regăsit în Michael Lynch, Stalin şi
Hruşciov: U.R.S.S., 1924-1964, Traducerea Roxana-Aura Duma, Bucureşti, 1998,
p. 93-94; pentru alte detalii legate de acest subiect vezi şi Sally Marks, op. cit., p. 57.
43 Michael Lynch, op. cit., p. 94.
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Până la sfârşitul anilor ’20, alte două incidente au marcat relaţiile
Marii Britanii cu Uniunea Sovietică. Este vorba despre o donaţie substanţială a Moscovei acordată federaţiei minerilor în timpul grevei generale
din Marea Britanie, din 1926 şi rezultatul unei percheziţii efectuate în
1927 la birourile Societăţii Ruse de Cooperare din Londra – pe scurt
A.R.C.O.S. – suspectată de a fi reprezentat centrul spionajului sovietic
din Marea Britanie. Venirea din nou la putere al laburiştilor, în 1929,
a determinat reluarea relaţiilor diplomatice şi încă o dată a fost luată în
discuţie problema unui acord comercial, însă pentru tot restul perioadei
interbelice relaţiile Marii Britanii cu Moscova au fost caracterizate de răceală şi neîncredere44.
Se poate spune, aşadar, că nici măcar în ceea ce priveşte relaţiile
cu Rusia sovietică, aşa cum s-au desfăşurat ele în anii ’20, interesele Marii Britanii şi ale Franţei nu au fost complementare. Dacă Parisul a încercat formula „cordonului sanitar”, Marea Britanie a încercat să evite orice
angajamente europene şi a mizat pe posibilitatea coexistenței. Nici una
dintre variante nu a reuşit pe deplin, dar au contribuit semnificativ la
amplificarea animozităţilor franco-britanice. De aceea nu a fost întâmplător faptul că la sfârşitul anului 1921, lordul Curzon declara că în
aproape orice colţ al globului, în Silezia sau Bavaria, în Ungaria sau în
Balcani, în Maroc sau Egipt, Turcia sau Mesopotamia, reprezentanţii
Franţei desfăşurau o politică neamicală faţă de Marea Britanie sau interesele britanice45.
În Europa cel puţin, francezii erau neliniştiţi în cel mai înalt grad
de intenţiile Marii Britanii privind reluarea relaţiilor economice cu Germania şi Rusia sovietică, în timp ce britanicii, la rândul lor, erau în egală
măsură neliniştiţi de anvergura forţelor aeriene şi de submarinele franceze. Această stare de anxietate reciprocă mergea până acolo încât s-a pus
problema, în Marea Britanie, dacă nu cumva următorul război va fi împotriva Franţei. Cu toate acestea, atunci când, la sfârşitul anului 1921, britanicii examinau avantajele şi dezavantajele unei alianţe cu Franţa, a fost
luat în calcul argumentul conform căruia, dacă Franţa putea deveni următorul inamic, o alianţă anglo-franceză ar fi eliminat această posibilitate46. Rezultatul avea să fie concretizat prin acordurile de la Locarno, care
aveau să aibă repercusiuni profunde asupra evoluțiilor diplomatice din
estul Europei în perioada interbelică.

Ibidem, p. 94-95. Vezi şi Alan Farmer, op. cit., p. 30.
Sally Marks, op. cit., p. 34.
46 Ibidem; vezi şi Henry Kissinger, op. cit., p. 229.
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Polityka „kordonu sanitarnego”
z perspektywy brytyjskiej
Streszczenie

Wraz z zawarciem pokoju kończącego I wojnę światową Wielka
Brytania powróciła do swojej tradycyjnej polityki nieinterweniowania
w Europie Wschodniej. Nie oznaczało to zupełnego porzucenia polityki
europejskiej, jednak Brytyjczycy starali się uniknąć zapewniania gwarancji czy zaangażowania w sojusze na Starym Kontynencie. Europa pozostała jednak, także po zakończeniu Wielkiej Wojny, regionem zdominowanym przez sojusze. O ile Wielka Brytania nie angażowała się w tworzenie
nowych konstrukcji sojuszniczych, tak Francja przeciwnie – szczególnie
na Wschodzie Europy, próbując w ten sposób stworzyć nowy ład europejski, wyeliminować niebezpieczeństwo ze strony Niemiec i utrzymywać na
odległość zagrożenie bolszewickie. W ten sposób narodziła się idea „kordonu sanitarnego” w Europie, w którym Rumunia i Polska odgrywały
pierwszoplanowe role. Koncepcja ta oznaczała praktycznie, że dyplomacja francuska zamierzała zastąpić sojusz z Rosją swego rodzaju „wschodnią barierą”, z Polską jako jednym z jej głównych elementów.
W odróżnieniu od Francji Wielka Brytania starała się unikać jakiegokolwiek bezpośredniego zaagażowania w Europie Wschodniej, jednak podobne cele charakteryzowały politykę Londynu w stosunku do całej Europy w ogóle. Mimo to liderzy państw bałkańskich, podobnie jak liderzy Czechosłowacji czy Polski, stale poszukiwali brytyjskiego poparcia
dla swoich spraw. Brak brytyjskiego entuzjazmu w odniesieniu do małych
państw wschodnioeuropejskich bazował na pragmatycznym podejściu
Londynu, przedkładającym trzy mocarstwa wschodniej i środkowej Europy – Austro-Węgry, Rosję i Turcję, jakkolwiek byłyby niestabilne, nad
nowe państwa, uznawane przez Wielką Brytanię za niestabilne i ofensywne.

dr. Radu Florian Bruja
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Organizaţii poloneze în România
şi lupta pentru supremaţie
(1944-1946)

Introducere
Istoria Poloniei după anul 1944 pare aparent clară. Evoluţia regimului politic din Polonia a fost direct influenţată de Uniunea Sovietică
victorioasă în războiul din răsărit, iar noii lideri de la Varşovia au preluat
puterea cu ajutorul protectorilor de la Moscova. Dar această istorie are
o serie de detalii, încă greu de explicat, care fac ca întregul tablou politic
din anii 1944-1947 să fie foarte complicat. În luptele pentru putere dintre
diversele forţe politice poloneze au fost implicate şi cele apărute pe teritoriul României în noua conjunctură politico-militară creată după 23 august 1944. Abia acum opţiunile lor politice au putut fi reactivate oficial.
În condiţiile schimbărilor din august-septembrie 1944, refugiaţii polonezi
aflaţi pe teritoriul României au luat decizia înfiinţării unor organizaţii
politice care să le reprezinte interesele. Dar situaţia generală de pe continent şi avansul luat de trupele sovietice care au traversat România s-au
reflectat asupra acţiunilor politice ale acestora. Treptat, pe parcursul
toamnei anului 1944, opţiunile politice ale polonezilor s-au coagulat în
jurul unor forţe politice care se confruntau. Poziţionarea lor a fost influenţată de evenimentele internaţionale şi de avansul tot mai mare pe
care U.R.S.S. îl avea în Europa centrală şi de est. Pe de o parte, unii erau
atraşi de speranţa reclădirii Poloniei cu ajutorul anglo-americanilor şi
a guvernului aflat în exil la Londra. Pentru alţii şansa revenirii cât mai
grabnice în ţară era reprezentată de guvernul provizoriu creat cu susţinerea sovieticilor la 21-22 iulie 1944 la Moscova şi mutat la Lublin la 1 august. Momentele cheie, cum au fost: acordul de la Moscova, Conferinţa
de la Yalta, şi în cele din urmă, cea postbelică de la Potsdam, au marcat
decisiv opţiunile lor.
Pe măsură ce înfrângerea Germaniei era tot mai evidentă şi reaşezarea Europei postbelice provoca primele disensiuni între partenerii
din Marea Alianţă, diaspora poloneză a fost prinsă între cele două tabere.
Pe de o parte, Uniunea Sovietică susţinea guvernul de la Lublin ca fiind
singurul reprezentant legal al polonezilor. Cum între guvernul polonez de
la Londra şi cel de la Moscova au existat tensiuni pe întreg parcursul războiului, sovieticii au demarat un amplu program pentru atragerea polonezilor aflaţi în refugiu în diverse ţări. De partea guvernului susţinut de
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Kremlin trebuiau să fie atraşi toţi polonezii aflaţi în teritoriile controlate
de Armata Roşie. Între aceştia se numărau şi polonezii din România. Astfel, din 1943 cu sprijinul U.R.S.S. a fost creată Uniunea Patrioţilor Polonezi (ZPP) pe linia căreia mergea Comitetul Polonez de Eliberare Naţională (PKWN), instaurat la Lublin în august 1944. Deşi cele două forţe politice erau dependente direct de Biroul Politic al P.C.U.S., ele nu erau pe
aceeaşi scară ierarhică, neavând relaţii de subordonare1. Situaţia polonezilor aflaţi în România a fost complicată şi de neînţelegerile dintre acestea şi Comitetul pentru Ajutorarea Refugiaţilor Polonezi 2. Dar sciziunea
s-a adâncit şi în interiorul organizaţiilor susţinute de sovietici. Deşi se declarau susţinătoare ale guvernului recunoscut de sovietici în lupta lor
pentru supremaţie nu lipseau acuzele pe care Uniunea Patrioţilor Polonezi le aduceau reprezentanţilor guvernelor poloneze atât din Polonia,
cât şi din exil.
Cu toate că relaţiile polono-române în primii doi ani postbelici au
făcut subiectul unor anchete istoriografice, organizaţiile poloneze care
s-au înfiripat în România după 23 august 1944 nu s-au bucurat de atenţia
meritată. În fondul Al doilea război mondial aflat în custodia Arhivelor
Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe se păstrează câteva documente privind organizaţiile poloneze din anii 1944-1946 care au scăpat
atenţiei istoricilor români. O simplă analiză a documentelor emise de
aceste structuri ne arată că nu exista o situaţie foarte clară a acestor organizaţii. Documentele sunt destul de confuze şi aparent se contrazic. În
realitate, liderii guvernului de la Lublin, inspiraţi de experienţa „camarazilor” sovietici au creat înadins această confuzie. De aceea, este greu de
desluşit de partea cui erau diriguitorii acestor organizaţii. În analiza de
faţă vom încerca să clarificăm care au fost organizaţiile care au fiinţat pe
teritoriul României, care era scopul declarat al acestora şi ce obiective
ascundea acesta. Totodată, am avut în vedere evidenţierea conflictului
dintre aceste organisme şi a modului cum s-a reverberat la nivelul întregii comunităţi poloneze. Nu în ultimul rând, am adus în analiză modul
cum au fost rezolvate disputele în urma vizitei lui Józef Olszewski şi a poziţiei guvernului Groza faţă de situaţia polonezilor.

O schemă a complicatei structuri a organizaţiilor militare şi politice poloneze apare
şi în varianta românească a lucrării lui Norman Davies, Istoria Poloniei. Terenul de
joacă al lui Dumnezeu, vol. 2, Din 1795 până în prezent, Iaşi, 2014, diagrama E,
p. 377.
2 Comisia Americană pentru Ajutorarea Polonezilor a activat în perioada 1942-1944
sub numele de Comitetul pentru Ajutorarea Refugiaților Polonezi.
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Organizaţiile poloneze şi refugiaţii
După 23 august 1944, polonezii s-au divizat în două tabere în
funcţie de opţiunea politică a fiecăruia. Cei mai mulţi erau simpatizanţii
guvernului de la Londra care sprijinea pe teritoriul României Comitetul
Naţional Polon creat în octombrie 1944. Acest Comitet se afla sub protecţia Misiunii Americane din România şi era condus de Kazimierz Świderski şi Henryk Jakubowski. Cei doi aveau funcţii de conducere în Comitetul pentru Ajutorarea Refugiaţilor Polonezi şi aveau legături cu mediile occidentale din Bucureşti. Ei activaseră încă din 1939 în Comisia
Americană pentru Ajutorarea Polonezilor (CAAP), cu sediu în strada Argentina, nr. 28, şi care continuau munca Y.M.C.A. din perioada anterioară. Împreună cu autorităţile române şi cu filialele Dom Polski din România, CAAP s-a ocupat de asigurarea vieţii cotidiene a polonezilor refugiaţi. Filialele Comisariatului au avut grijă să asigure alocaţii financiare
polonezilor care au venit în România după 28 iunie 1940 şi care nu au
beneficiat de subvenţii din partea statului român, conform înţelegerilor
din septembrie 1939. Comisariatul era în legătură cu guvernul polonez de
la Londra, de unde primea importante subvenţii. K. Świderski s-a adresat
autorităţilor române încă din noiembrie 1944 solicitând, ca odată încheiat războiul, polonezii din România să se poată reîntoarce acasă3. După
1944 ei s-au opus organizaţiilor sprijinite de Moscova şi îi ajutau pe polonezii care nu doreau să se repatrieze, ci să plece în Italia sau Orientul
Apropiat, pentru a combate de acolo tabăra prosovietică4.
Gruparea probolşevică, deşi mai puţin numeroasă, era mai eterogenă. Într-un referat întocmit de autorităţile române în martie 1945, polonezii din România erau împărţiţi în mai multe organizaţii. Prima dintre
ele era Comitetul Patrioţilor Poloni (în documentele româneşti apare sub
denumirea de Comitetul Patriotic Polon) creat în octombrie 1944 sub
conducerea lui Henryk Bigoszt şi Artur Smutny, având încă de la început
legături cu guvernul polonez de la Lublin. Comitetul Patrioţilor Poloni
a primit la 22 octombrie avizul Ministerului de Interne care îi autoriza
activitatea pe teritoriul ţării, devenind astfel prima organizaţie care avea
dreptul de a activa politic în numele polonezilor din România. Comitetul
Patrioţilor Poloni a primit şi o autorizaţie verbală din partea lui Józef Olszewski, secretarul ambasadei poloneze din Moscova, fiind recunoscut

3

În documentele de arhivă apar unele confuzii între Comitet şi Comisie. Cele două reprezentau denumirile diferite ale aceleaşi organizaţii. Comisia Americană pentru Ajutorarea Polonezilor a fost condusă de la început de americanul Paul Super, iar apoi de
James Brown. După intrarea Statelor Unite în război a fost schimbată denumirea în
Comitetul pentru Ajutorarea Refugiaților Polonezi, iar conducerea preluată de Świderski, Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Fond Al doilea război mondial,
d. 365, filele 157-161 (în continuare: AMAE).
4 Dumitru Şandru, Mişcări de populaţie în România (1940-1948), Bucureşti, 2003,
p. 183.
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atât la Moscova, cât şi la Lublin5. Acest Comitet era direct subordonat
PKWN şi guvernului de la Lublin. Într-un document din octombrie 1944
Comitetul Patrioţilor Poloni cu sediul în str. Dissescu nr. 27 îşi stabilea
priorităţile şi obiectivele: manifestarea recunoştinţei faţă de poporul român care şi-a arătat ospitalitatea faţă de refugiaţii polonezi în anii celui
de al Doilea Război Mondial ca garanţie a strângerii legăturilor polono-române pentru viitor; participarea polonezilor din România la războiul
împotriva Germaniei şi la reclădirea statului polonez; refacerea Poloniei
sub un regim democratic, pregătirea refugiaţilor polonezi pentru repatriere6. La scurt timp a fost emisă şi o Declaraţie-program care reprezenta manifestul politic al organizaţiei. După o scurtă trecere în revistă
a evenimentelor care au dus la formarea Comitetului erau prezentate
idealurile pentru care acesta lupta. Odată definit scopul pentru care a fost
creat Comitetul, semnatarii documentului şi-au exprimat dorinţele:
vrem să aducem prinosul nostru acelor ostaşi şi civili, care se
războiesc pentru libertate, vrem să cinstim acele milioane de
poloni căzuţi (…), vrem să aducem onoare acelor care fără preget lucrează pentru cinstirea numelui Patriei noastre, viitorului
ei – atât în ţară cât şi în afara graniţelor ei7.

Ditirambicul mesaj urmărea să mobilizeze de partea Comitetului întreaga
comunitate a polonezilor refugiaţi în România.
A doua organizaţie poloneză, apărută aproape simultan, a fost
Uniunea Patrioţilor Poloni din România condusă de inginerul T. Cyga-Karpiński. Şi această grupare avea legături strânse cu guvernul de la Lublin, organizaţiile poloneze de la Moscova şi cu comandamentul Armatei
Roşii. De la început ea s-a pus în subordinea Uniunii Patrioţilor Polonezi
(ZPP) creată în Uniunea Sovietică la 1943. Membrii acesteia, se mai specifica în raport, „erau în mare parte comunizaţi”. Uniunea edita şi un buletin de informaţii fiind sprijinită de agenţia „Polpress”. Raportul autorităţilor române concluziona că acest Comitet „militează pentru o colaborare cât mai strânsă cu Uniunea Sovietică şi combate guvernul polon de
la Londra”8. Documentele Serviciului de Informaţii atrăgeau atenţia
asupra faptului că între liderii polonezi din Uniune se aflau Kazimierz
Kurzawa sau Józef Mozder, personaje cunoscute ca având relaţii cu Comandamentul Militar Sovietic9. Şi Uniunea a solicitat lui Olszewski o po-

AMAE, Fond Al doilea război mondial, d. 365, filele 158-159, vezi şi fila 203.
Loc. cit., f. 1.
7 Loc. cit., f. 31.
8 Loc. cit., f. 160.
9 Dumitru Şandru, op. cit., p. 183.
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ziţie oficială pentru a beneficia de susţinere. La 5 octombrie, ea a publicat
un document-manifest care reitera ideea colaborării exclusive cu gruparea promoscovită.
La începutul anului 1945, organizaţiile polonezilor care militau
pentru legături cu guvernul prosovietic de la Lublin au avut în vedere clarificarea statutului lor pe lângă autorităţile române. Guvernul României
dorea să păstreze legăturile oficioase cu guvernul polonez până la restabilirea relaţiilor diplomatice printr-o singură organizaţie a tuturor polonezilor aflaţi în ţară. De aceea a amânat recunoaşterea Uniunii după ce emisese un act de recunoaştere pentru Comitet. Această realitate a ascuţit
lupta dintre aceste organizaţii. Ambele organizaţii aveau aceleaşi obiective, „promovau lozinci şi atitudini antifasciste şi antihitleriste, coagulând
activitatea comuniştilor polonezi de pe teritoriul României”. Confuzia care s-a creat a fost dată de faptul că unii lideri ai polonezilor se regăseau în
conducerea ambelor organizaţii10. Pentru a atrage întreaga comunitate
a polonezilor aflaţi în România, Uniunea Patrioţilor Poloni a înfiinţat şi
o a treia organizaţie poloneză intitulată Comitetul Reprezentativ Polon.
Acest Comitet urmărea în acelaşi timp să mascheze sub intenţia declarată
de „ocrotire a intereselor morale şi materiale a cetăţenilor poloni din România” adevăratele obiective ale Uniunii Patrioţilor Poloni. De la început
Comitetul anunţa, prin statutul său, că nu are scop politic, ci doar de reprezentare şi ocrotire a intereselor comunităţii polonezilor refugiaţi în
România declarându-se „reprezentanţă apolitică şi democratică a colectivităţii cetăţenilor poloni din România” constituită cu scopul „ocrotirii intereselor lor morale şi materiale”11 .
Un al patrulea organism era Comitetul Evreilor Poloni care se
ocupa în principal cu asistenţa materială a evreilor proveniţi din Polonia12. Majoritatea acestora nu dorea să se repatrieze în Polonia şi acceptase soluţia emigrării în Palestina. Despre activitatea acestui Comitet pe
teritoriul României nu există alte documente în arhiva citată.
Aceste organizaţii trebuiau să apere interesele polonezilor aflaţi
în România până la înfiinţarea unei reprezentanţe diplomatice legale
a Poloniei la Bucureşti. Obiectivul central al acestor organisme era repatrierea polonezilor aflaţi pe teritoriul României şi susţinerea cauzei naţionale a Poloniei postbelice. Alte obiective erau crearea unor echipe care să
colaboreze militar la înfrângerea Germaniei şi eliberarea completă a teritoriul polonez, eliberarea polonezilor care erau încorporaţi în Wehrmacht

Între aceştia se numărau inginerul Tadeusz Karpiński, comerciantul Kobiela, avocatul Igelski, mecanicul Mazdec, şoferul Lissowski sau studenţii Nowakowski, Kowalczuk şi Mihalski (multe din numele poloneze din documente sunt trecute greşit, erorile datorându-se faptului că redactorii acestora nu cunoşteau nici limba şi nici grafia
poloneză), vezi: Daniel Hrenciuc, Polonezii din România (1918-1980). De la Regat la
Republica Socialistă, vol. I, Bucureşti, 2015, p. 77.
11 AMAE, Fond Al doilea război mondial, d. 365, f. 161, vezi şi 231-232.
12 Loc. cit., f. 160.
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sau trimişi în tabere de muncă în diverse ţări ocupate de nazişti, crearea
unor organisme care să ia legătura cu noile autorităţi din Polonia. Cifra
reală a polonezilor care s-au aflat temporar pe teritoriul României în dificilii ani ai celei de a doua conflagraţii mondiale nu a putut fi stabilită cu
exactitate. Dacă în toamna anului 1939 România a fost tranzitată de un
număr relativ mare de refugiaţi polonezi, până spre finalul războiului
acesta s-a micşorat semnificativ. Conform unor date în decembrie 1944
s-ar fi aflat pe teritoriul României 2887 refugiaţi polonezi din marele refugiu de la 1939, la care se adăuga un număr de 727 supuşi polonezi care
veniseră în ţară clandestin, după acel moment13.
Într-un referat al autorităţilor române din martie 1945 se specifica numărul de 4400 de polonezi care ar fi în România la acel moment şi
care fuseseră în atenţia Comisariatului General pentru poloni. Acesta se
transformase în Serviciul Special pentru Refugiaţii Poloni de pe lângă
Ministerul de Interne condus de colonelul Hagi Stoica. La aceştia se
adăuga un număr de 170 de studenţi care erau, de asemenea, asistaţi
financiar de Comisie prin guvernul de la Londra, pentru a studia în România. K. Świderski atrăgea atenţia asupra unor discrepanţe în ceea ce
privea statutul polonezilor aflaţi pe teritoriul României, unii figurând ca
„poloni refugiaţi ilegali”. Świderski îi avea în vedere pe cei din fostul Guvernământ General care fugiseră de frica represiunii naziste, pe cei refugiaţi în Ungaria care au fugit de acolo după ocuparea acestei ţări de către
Reich, dar şi pe cei care fugiseră din lagărele militare germane sau din taberele de muncă unde figurau ca auxiliari. Uniunea Patriotică Polonă din
România relua ideile lui Świderski cerând în aceeaşi lună autorităţilor române să ajute financiar şi pe aceşti poloni care nu beneficiau de alocaţii
din partea statului român în baza prevederilor din 1939-1940. Dar Uniunea Patriotică nu se ralia şi la organizaţiile occidentale din care făcea parte liderul Comisiei Americane pentru Ajutorarea Refugiaţilor Poloni14. De
aceea, ea se folosea de Comitetul Reprezentativ ca de o mască apolitică
pentru a obţine fonduri din Occident şi a atrage polonezii de pe teritoriul
României de partea sa.
Cum principala misiune a acestor organizaţii părea a fi repatrierea polonezilor aflaţi pe teritoriul României în fruntariile noului stat polonez, Comitetul Patriotic Polon a întocmit un amplu raport la 8 ianuarie
prin care polonezii aflaţi pe teritoriul României erau împărţiţi în mai
multe categorii. Cei mai mulţi polonezi simpatizau cu guvernul de la Londra în care vedeau refacerea Poloniei interbelice. În toţi anii războiului, ei
fuseseră în atenţia autorităţii guvernului polonez din capitala Marii Brita-

Ion Alexandrescu, Raporturi româno-polone în anii 1939-1948, în We wspólnocie
narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich | Comunitatea popoarelor şi
culturilor. În lumea relaţiilor polono-române, red. Stanislava Iachimovschi, Elżbieta
Wieruszewska, Suceava, 2008, p. 214.
14 Ibidem, p. 215-216.
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nii şi sporadicele colaborări cu Uniunea Sovietică urmăriseră să creeze
probleme germanilor. Raportul urmărea să ascundă realitatea conform
căreia cea mai mare parte din polonezii aflaţi temporar în România n-ar
simpatiza cu guvernanţii de la Lublin. Într-un raport din 8 ianuarie 1945
se solicita autorităţilor române să acorde un statut juridic tuturor polonezilor din România în baza Convenţiei de Armistiţiu care îi cuprindea şi pe
aceştia. Comitetul avea în vedere şi numeroşii prizonieri de război polonezi „înrolaţi cu de-a sila în armata germană”. Ei proveneau din teritoriile care aparţinuseră Imperiului german până la primul război mondial
şi fuseseră declaraţi cetăţeni germani după ocuparea Poloniei în 1939. Ei
solicitau autorităţilor ca aceştia, care erau prizonieri alături de germani
să fie identificaţi şi scoşi din lagăre pentru a fi adunaţi într-un singur loc.
Ei urmau să primească statutul de persoane libere „reţinute însă vremelnic”. Comitetul urmărea ca aceştia să nu se poată deplasa liber „ca să nu
cadă pradă agitatorilor”. Aceştia ar trebuit preluaţi de reprezentanţii guvernului de la Lublin şi repatriaţi după o prealabilă verificare a orientării
lor politice15. Astfel, prima categorie de polonezi aflaţi pe teritoriul român
o reprezentau prizonierii de război, de origine poloneză proveniţi din Pomerania, Posnania, Silezia, Coridor şi Danzig.
O a doua categorie de polonezi erau „supuşii germani şi maghiari
de origine polonă”. Într-o comunicare a Comisiei pentru Aplicarea Armistiţiului din noiembrie 1944 se preciza că această categorie de prizonieri nu trebuiau internată în lagăre. În ceea ce îi privea pe aceştia s-au
constatat mai multe disfuncţionalităţi. Unii germani sau maghiari se folosiseră de această prevedere, se declaraseră germani în vreme ce polonezii veritabili au fost închişi, li s-au confiscat actele şi au fost ameninţaţi.
Polonezii din Pomerania sau Silezia care fuseseră supuşi germanilor înainte de 1939 erau privaţi de dreptul lor. În schimb, germanii din aceste
teritorii care urmau să revină Poloniei s-au folosit de statutul lor nou
pentru a putea părăsi România. În aceeaşi categorie erau incluşi şi polonezii colaboraţionişti care nu puteau fi trataţi ca „buni polonezi” sau polonezii care au fost ridicaţi de autorităţile germane şi trimişi la muncă în
lagăre din Ungaria sau Iugoslavia. Mulţi, „fuseseră lăsaţi în voia soartei
în Transilvania”, fără acte şi internaţi ca prizonieri, fără să aibă posibilitatea să-şi dovedească identitatea16.
A treia categorie îi viza pe „polonezii în tranzit prin România”.
Astfel erau definiţi polonezii care lucraseră în lagăre de muncă din Bulgaria, Iugoslavia sau Ungaria, şi care veniseră pe teritoriul României în
drum spre casă. De cele mai multe ori nu aveau mijloace de întreţinere şi
nu erau organizaţi. Unii dintre ei au fost preluaţi şi trimişi în unităţile poloneze care luptau alături de Armata Roşie. Cei mai mulţi însă se aflau în

15
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AMAE, Fond Al doilea război mondial, d. 365, f. 181.
Loc. cit., f. 182.
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România, iar Comitetul Patrioţilor ar fi vrut să îi ia sub propria aripă sub
masca ajutorării. Şi polonezii care s-au stabilit în România înainte de război erau luaţi în evidenţă, mai ales dacă suferiseră în vremea războiului şi
nu aveau mijloace de întreţinere. În schimb, ei urmau să se repatrieze
ultimii dacă erau dovediţi că au colaborat cu regimul Antonescu.
A patra categorie o formau „cetăţenii poloni stabiliţi în România”
înainte de război, fiind socotiţi a fi în număr mic. Abia pe poziţia următoare veneau polonezii refugiaţi la 1939. În cazul lor, existau câteva menţiuni speciale. Deşi se recunoştea ajutorul acordat de statul român pe
parcursul războiului prin intermediul Comitetului General pentru evidenţa şi asistenţa refugiaţilor poloni Comitetul se plângea că alocaţia zilnică era sub nivelul de subzistenţă şi că nu toţi polonezii refugiaţi beneficiau de aceste alocaţii. Cei care veniseră înainte de 18 septembrie 1939
şi cei care veniseră după 1940 nu beneficiau de alocaţii. Mai mult, alocaţiile ar fi fost date de Comisia pentru Ajutorarea polonilor, care ar fi reprezentat „semioficial Ministerul Ocrotirii Sociale al guvernului emigrant
polon din Londra” asociat cu „oligarhia polonă dinainte de război” 17. Documentul, semnat de Henryk Bigoszt şi Artur Smutny, se încheia cu prevederile referitoare la „repatrierea polonilor”. Se avea în vedere că aceasta nu putea să fie făcută decât sub coordonarea guvernului de la Lublin.
Aici se avea în vedere trimiterea acestora în Polonia, dar nu la casele lor,
ci trebuia ţinut cont de noile frontiere ale statului18. Încă din ianuarie
1945, un cunoscut militant prosovietic, Ludwik Młynarski, solicitase Comisiei Aliate (Sovietice) de Control vagoanele necesare pentru trimiterea
primului lot de polonezi spre Lublin pentru a colabora cu Comitetul Naţional de Eliberare din capitala provizorie a Poloniei 19. Iniţiativa sa a rămas doar un deziderat. Repatrierea polonezilor în ţară urma să se facă
numai după ce Moscova se asigura că noul regim de la Varşovia îi era fidel. La acel moment nu erau încă stabilite exact frontierele postbelice ale
Poloniei.
Lupta dintre Comitet şi Uniune
În lupta pentru atragerea acestor categorii de polonezi diferendele dintre diversele organizaţii aveau să apară în scurt timp. La 7 ianuarie
1945 din iniţiativa Comitetului Reprezentativ Polonez care se declara
„subordonat Uniunii Patrioţilor Poloni”, a fost organizată la Sala Dalles
din Bucureşti o mare adunare a polonezilor pentru a-şi vota organele de
conducere. Oficial, adunarea avea ca ordine de zi transformarea Comitetului de Eliberare Naţională de la Lublin într-un guvern provizoriu care
să sprijine lupta tuturor organizaţiilor poloneze din exil. Alegerile anun-

Loc. cit., f. 183.
Loc. cit., f. 184.
19 Dumitru Şandru, op. cit., p.182.
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ţate într-un document înaintat autorităţilor române urmăreau să creeze
confuzie şi să pună Comitetul Patrioţilor într-o situaţie de subordonare
faţă de Uniune. Comitetul Reprezentativ se erija în conducătorul întregului grup polonez aflat pe teritoriul României şi se declara independent de
Comisia Americană pentru întrajutorarea polonezilor şi Comitetul Evreilor Poloni20. În cadrul adunării s-a hotărât ca întreaga organigramă a Comitetului Reprezentativ să aibă în frunte un Comitet Central căruia îi
erau subordinate Comitetele locale din Bucureşti, Craiova şi alte patru
centre din ţară unde existau 300 de polonezi. Fiecare Comitet local urma
să trimită un reprezentant în Comitetul central. Comitetele aveau asigurată conducerea prin votul tuturor polonezilor care aveau împliniţi
18 ani. Conducerea acestor comitete era asigurată de cinci membri aleşi.
În cadrul adunării de la 7 ianuarie 1945 liderii Uniunii Patrioţilor Poloni
au stabilit o Comisie electivă care să organizeze alegerile pentru conducerea organizaţiei, anunţate pentru data de 14 ianuarie21.
Ulterior, printr-un reprezentant al său, Kazimierz Galiński, preşedintele Comitetului se adresa autorităţilor române pentru legalizarea
organizaţiei. Acesta fusese ales în urma întrunirii refugiaţilor polonezi
din România prin vot liber şi se declara ca fiind reprezentantul tuturor
polonezilor din ţară. Era reiterat scopul apolitic al acestuia, având legături cu toate organizaţiile de caritate care funcţionau pe teritoriul României. Preşedintele său declara că era în legătură cu ambele organisme politice ale polonezilor din România şi le reprezenta în egală măsură, fiind
reprezentantul întregii comunităţi a refugiaţilor polonezi. El solicita autorităţilor să recunoască noul organism încercând să discrediteze ideea că
ar putea să facă dificultăţi guvernului român din cauza disputelor dintre
cele două organizaţii politice. Preşedintele Comitetului Reprezentativ cerea ca până la înfiinţarea unei reprezentanţe diplomatice a Poloniei în
România, Comitetul să fie recunoscut ca reprezentant „al intereselor comunităţii poloneze din România faţă de această reprezentanţă diplomatică polonă”. El explica necesitatea recunoaşterii Comitetului ca atare,
deoarece desfiinţarea Diviziei Speciale poloneze de pe lângă Legaţia Elveţiei făcea „şi mai indispensabilă legalizarea Comitetului nostru, ca reprezentanţă a comunităţii poloneze din România”. Mai mult, el ţinea să
sublinieze că în condiţiile unui refuz situaţia polonezilor ar deveni şi mai
grea, deoarece Comitetul Patrioţilor era o grupare politică minoră, în vreme ce acest Comitet, liber ales, era recunoscut de toţi polonezii22. Tocmai
pentru a obţine sprijinul CAAP era reiterat scopul apolitic al Comitetului
Reprezentativ Polon. Astfel, Comitetul a beneficiat de sprijinul Comisiei
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AMAE, Fond Al doilea război mondial, d. 365, f. 208. Vezi şi Daniel Hrenciuc, Polonezii din România (1918-1980)..., p. 77.
21 AMAE, Fond Al doilea război mondial, d. 365, f. 212-214.
22 Loc. cit., f. 236-237.
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Americane pentru Ajutorarea Refugiaţilor Poloni care a solicitat, la rândul ei, autorităţilor române sprijinul pentru legalizarea Comitetului Reprezentativ23.
Între documentele aflate în custodia Arhivelor diplomatice se
păstrază procesul verbal rezultat în urma alegerilor din 14 ianuarie 1945.
Acestea au fost organizate la sediul Casei Polone din str. General Christian Tell din Bucureşti sub patronajul Comisiei Americane pentru Ajutorarea Polonezilor. Conduse de Józef Kiszmiszjan care s-a asigurat de buna desfăşurare a procesului electiv. Însă de la început s-a avut în vedere
radierea lui Józef Busiek, motivată de faptul că acesta a fost şters şi din
listele Cercului Studenţilor poloni. Deşi nu erau explicate alte cauze ale
îndepărtării sale, Busiek era primul dintr-o serie de persoane care au fost
îndepărtate de la conducerea organizaţiei. Alegerile din 14 ianuarie au
avut următorul rezultat: preşedinte a devenit Ernest Wulkan, vicepreşedinte Krzysztof Bieńkowski, secretar Kazimierz Galiński şi membrii Mieczysław Przybyłowski şi Roman Westreich24. Din cele 861 de voturi au
fost anulate şapte din care şase pe motivul că au votat persoane care nu
se regăseau pe listele Comitetului25.
Evenimentul din 14 ianuarie a marcat sciziunea din sânul comunităţii poloneze. De la aceste alegeri au lipsit liderii Comitetului Patrioţilor Poloni. Bigoszt şi Smutny au înaintat un protest Ministerului de Externe al României, nerecunoscând rezultatul alegerilor. Comitetul Reprezentativ era acuzat că dorea să împiedice repatrierea polonezilor în ţara
natală, că era finanţat de la Londra şi că susţinea emigrarea evreilor polonezi în Palestina. Totodată, redactorii documentului acuzau că acest
Comitet urmărea să îi înroleze pe polonezii veniţi pe teritoriul României
din Ungaria şi Iugoslavia în armata engleză sau americană sau să îi trimită în Palestina26. Liderii Comitetului Patrioţilor Poloni considerau că organizatorii alegerilor din 14 ianuarie erau „reprezentanţii reacţiunii fasciste poloneze întrupate în actualul guvern emigrant de la Londra”. Acesta era acuzat de faptul că încerca să atragă exilul politic polonez din România de partea adversarilor Guvernului provizoriu de la Lublin şi se
opunea stabilirii unor legături „prieteneşti” cu Uniunea Sovietică. Mai
mult, Comitetul Reprezentativ era acuzat că era finanţat de guvernul
emigrant de la Londra şi de organizaţiile de migrare din Palestina cu sco-

Loc. cit., f. 231-232.
Loc. cit., f. 208.
25 Loc. cit., f. 215-216.
26 Confuzia este întreţinută de faptul că redactorii documentului, Artur Smutny şi
Henryk Bigoszt, la rândul lor aliaţi promoscoviţi ai autorităţilor de la Lublin. Spiritul
documentul semnat de ei era de critic la adresa Comisiei Americane acuzată de „diversiune” cu scopul declarat de a combate „ideologia guvernului provizoriu al Republicii Polone de la Lublin şi deci stabilirea de legături prieteneşti între Polonia şi
U.R.S.S.”. Ei solicitau autorităţilor române să nu recunoască Comitetul Reprezentativ
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pul de a-i împiedica pe polonezi să se repatrieze. Între cei care ar fi căzut
în capcana colaborării cu Comitetul s-ar afla polonezi care ajungeau în
România din Iugoslavia şi Ungaria, care erau împiedicaţi să se repatrieze şi erau internaţi în vechile aziluri ale armatei poloneze din 1939 de
unde erau preluaţi de organizaţiile care lucrau pentru anglo-americani.
Comitetul Patrioţilor Poloni acuza chiar autorităţile române că facilitau
acest demers şi au înaintat un memoriu în acest sens27. Acuza era firească, deoarece fiecare organizaţie prosovietică profera astfel de ameninţări
la adresa celeilalte.
În 22 ianuarie 1945, Comitetul Patrioţilor Poloni solicita autorităţilor române înfiinţarea unui „club polono-aliat” care să reprezinte interesele polonezilor şi să fie un organ de legătură între acestea şi autorităţile române. În cerere se exprima dorinţa ca acest club să reprezinte interesele polonezilor pe lângă Naţiunile Unite şi „îndeosebi cele sovietice” 28.
În februarie revenea asupra intenţiei de a înfiinţa clubul, care îşi stabilea
sediul în Parcul Jianu, cu scopul declarat de a-l folosi pentru întrunirile
reprezentanţilor Comitetului. Conducerea clubului era asigurată de Antoni Roman şi Henryk Bigoszt29. Comitetul Patrioţilor Poloni mai venea
cu o solicitate pe lângă autorităţile române la 27 ianurie 1945. Diriguitorii
acestuia, Henryk Bigoszt şi Artur Smutny, cereau Societăţii Române de
Radiodifuziune să aloce un spaţiu de emisie pentru o emisiune radiofonică „Ora polonă” pentru „sărbătorirea liberării Poloniei de împilarea
germană şi a victoriei totale asupra duşmanului nostru secular, victorie
măreaţă repurtată de Armatele Sovietice împreună cu oastea polonă renăscută”. Se specifica în text că şi contribuţia Naţiunilor Unite se dovedise a fi decisivă pentru înfrângerea Germaniei, dar mai mult pentru
a masca dependenţa Comitetului de Uniunea Sovetică30. Că obiectivele
Comitetului erau mari o dovedeşte şi a doua cerinţă adresată Societăţii
Radio prin care voiau să li se dea un alt spaţiu de emisiune, de un sfert de
oră pentru Poşta radiofonică polonă. Prin intermediul acestei rubrici radiofonice Comitetul dorea să ia legătură cu polonezii refugiaţi pe alte meridiane „în Siberia sau Indii, în Kenya sau Australia”31. Prin deschiderea
subtilă dar discretă spre aliaţii occidentali, liderii Comitetului sperau să
atragă de partea lor şi pe polonezii aflaţi pe teritoriul României, dar care
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nu aveau încredere în autorităţile prosovietice. În acelaşi timp, ei sperau
să se bucure şi de încrederea guvernului de la Londra ca pe un capital de
imagine care trebuia să se transfomre într-un atu în ochii Moscovei.
Neînţelegerile din rândurile conducătorilor polonezi au marcat
sciziunea la nivelul organizaţiilor subordonate guvernului polonez de la
Lublin. Demersurile lui Bigoszt şi Smutny pe lângă autorităţile române
au fost repede combătute de Ernest Wulkan, liderul ales al Comitetului
Reprezentativ Polon. Din februarie 1945 Comitetul Reprezentativ a intrat
în conflict făţiş cu Comitetul Patrioţilor Poloni declarându-se reprezentantul legal al Uniunii Patrioţilor Polonezi. E. Wulkan a cerut guvernului
de la Lublin să trimită un reprezentant în România, iar până la venirea
acestuia şi stabilirea relaţiilor diplomatice polono-române solicita să fie
singurul reprezentant legal pe lângă autorităile române. În nota sa din
28 februarie Wulkan solicita recunoaşterea legală a Comitetului ca reprezentanţă apolitică. „Comitetul nostru nici nu combate şi nici nu este combătut de către cele două organizaţii poloneze politice: Comitetul şi Uniunea Patrioţilor”32, se mai preciza în cerere.
În lipsa unor documente care să ateste care erau interesele guvernului de la Lublin şi pe cine susţinea acesta nu este simplu să tragem
o concluzie. Însă modul cum au evoluat aceste organizaţii şi disoluţia Comitetului Patriotic Polon ne duc către o deducţie simplă. Astfel, Comitetul a fost implicat în mai multe scandaluri care i-au dăunat unităţii şi l-au
distrus. Procesul de disoluţie s-a datorat luptei pentru conducerea Comitetului. Ilustrativ este scandalul provocat de cazul Szymonowicz, ajuns
secretarul Comitetului Patrioţilor Poloni. În februarie 1945, Bigoszt a luat
decizia de a elimina filiala din Timişoara condusă de Szymonowicz.
Membru marcant, fost consul polonez la Cernăuţi şi Timişoara, Grzegorz
Szymonowicz era acuzat, într-o notă din 28 februarie, că ar fi facilitat
ieşirea din ţară a unor etnici germani. El ar fi eliberat, în schimbul unor
sume de bani, certificate de naţionalitate mai multor etnici germani care
au putut astfel să părăsească România33. Cercurile poloneze din Bucureşti cereau anchetarea lui Szymonowicz şi pedepsirea lui34.
Reacţia a fost că o parte a membrilor au decis să îl susţină pe fostul diplomat şi să îl elimine pe Bigoszt, cum au şi anunţat într-o conferinţă de presă. La 4 martie a avut loc la Bucureşti prima adunare generală

Loc. cit., f. 236-237.
În mediile politice din Bucureşti se ştia că Grzegorz Szymonowicz şi fiul său Kazimierz Szymonowicz ar fi eliberat în anii războiului paşapoarte chiliene unor evrei poloni contra unor sume de bani. Chiar dacă nu au putut fi dovedite aceste acuze ele puteau forma un nou dosar în cazul de faţă, vezi: Florin Anghel, Ieşirea din infern. Refugiaţii poloni şi misiunile diplomatice chiliene din România 1940-1943, în Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich | Mai aproape unii de alţii. În lumea relaţiilor polono-române, red. Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska, Suceava,
2005, p. 218.
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a Comitetului Patrioţilor Poloni la care au fost reprezentate şi delegaţiile
din Ocnele Mari, Piteşti, Sibiu şi Timişoara. Li s-a alăturat şi delegaţia
partizanilor polonezi care luptau în trupele lui Tito şi reprezentanţi ai polonezilor care şi-au stabilit refugiul în Ungaria. Reprezentând un total de
420 de voturi, în adunare s-au luat câteva decizii. După citirea unui raport de activitate s-a luat hotărârea în unanimitate de a-l înlătura pe
Henryk Bigoszt de la preşedinţia Comitetului. În schimb, era anunţată
anularea deciziei de eliminare a lui Szymonowicz şi a colaboratorilor săi,
numirea de noi membri şi alegerea unui nou comitet executiv, condus de
Artur Smutny, din care urmau să facă parte Szymonowicz, Jan Chmielowski şi alţii35.
În replică, apropiaţii lui Bigoszt au fost la fel de prompţi. La
19 martie aceştia au decis într-o adunare extraordinară „ştergerea de pe
lista membrilor a domnului A. Smutny, precum şi aprobarea eliminării
d-lui Gregorz Szymonowicz” (...). Serviciul de Informaţii avea date despre
faptul că Szymonowicz a eliberat certificarte în alb pentru germanii care
doreau să se sustragă urmăririi şi să poată cu ajutorul lor părăsi ţara. El
ar fi încasat însemnate sume de bani pentru aceste certificate şi de aceea
a intrat în disgraţia conaţionalilor36. Presa românească anunţa că la
16 martie 1945 adunarea Comitetului Patrioţilor Poloni din România urma să decidă cu privire la situaţia lui Artur Smutny, Grzegorz Szymonowicz, Kazimierz Szymonowicz, Jan Chmielowski şi Piotr Igelski eliminaţi
din organizaţie. Organizatorii au avut în vedere şi posibilitatea ca această
întrunire să nu beneficieze de cvorumul necesar pentru validarea deciziilor. Adunarea urma să fie amânată pentru 20 martie şi în condiţiile în care cvorumul nu se va realiza nici la a doua şedinţă, atunci se va trece la
numirea unui nou comitet executiv prin cooptarea de noi membri37 . Liderii Comitetului Naţional Polon se asigurau astfel, indiferent de numărul
de adepţi că măsurile pe care intenţionau să le ia urmau să fie puse în
practică. Acest episod nu este singular în lupta pentru supremaţia din sânul polonezilor refugiaţi în România, dar este emblematic.
Vizita lui Józef Olszewski
Până în primăvara anului 1945 autorităţile române nu au luat nicio decizie privind organizaţiile poloneze. Soarta României avea să fie decisă la 6 martie când guvernul generalului Rădescu a fost îndepărtat şi
a fost numit, sub presiunea sovietică, guvernul Petru Groza. Din acest
moment nu doar destinul României va fi pecetluit, dar şi situaţia polonezilor de pe teritoriul ţării. La scurt timp, a venit la Bucureşti Józef Olszewski în calitate de ministru plenipotenţiar provizoriu al guvernului
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Poloniei şi secretar al Ambasadei Poloniei la Moscova. Reprezentantul
guvernului polonez, mutat în februarie de la Lublin la Varşovia, Józef Olszewski fusese ziarist şi părăsise Polonia în timpul ocupaţiei naziste, refugiindu-se în Uniunea Sovietică, unde a aderat la Uniunea Patrioţilor. El
era însărcinat de către autorităţile poloneze să rezolve problema refugiaţilor în sensul dorit de guvernul prosovietic, să revendice bunurile poloneze rămase pe teritoriul României în perioada războiului şi să asigure
tranzitul ajutoarelor oferite de administraţia Naţiunilor Unite pentru reconstrucţia Poloniei38. La 21 martie Uniunea Patrioţilor a organizat în sala Fundaţiei Carol o adunare a polonezilor în prezenţa lui Olszewski. În
calitatea sa oficială, el a făcut o expunere a situaţiei politice a Poloniei şi
a dificultăţilor economice cu care se confrunta în urma războiului. El dorea să se asigure că polonezii din România vor fi repatriaţi doar de guvernul provizoriu şi de aceea a pus amânarea repatrierii pe seama infrastructurii precare şi a lipsei logisticii preluată de sovietici pentru nevoile
frontului. El aprecia că refugiaţii nu se vor putea întoarce acasă mai devreme de toamna anului 194539.
Guvernul Groza s-a asigurat că oaspetele polonez va avea toate
condiţiile pentru a-şi desfăşura activitatea. Presa românească a avut
o campanie de promovare a imaginii guvernului de la Lublin/Varşovia şi
a lui Bolesław Bierut. Astfel, liderul polonez descris ca preşedintele Poloniei libere, făcea un apel prin care condamna politica etichetată drept
„reacţionară de dictatură militaro-fascistă” a guvernului polonez din 1939
şi anunţa în presa internaţională că soarta viitorului stat polonez era legată strâns de „Uniunea Sovietică, vecina noastră şi stâlpul democraţiei
mondiale”. Bierut acuza guvernul polonez de la Londra că a refuzat orice
colaborare cu Uniunea Sovietică. Tocmai din acest motiv, el nu s-ar fi bucurat de simpatia polonezilor din ţară40. Odată ajuns în România, Józef
Olszewski a reluat aceleaşi idei pentru presa românească. El a precizat că
odată cu intrarea Armatei Roşii pe teritoriul vechii Polonii în februarie
1944, acest spaţiu trebuia administrat. Cum guvernul de la Londra nu
avea această posibilitate deoarece, opina Olszewski „populaţia nu-l dorea”, se crease încă din 1941 Consiliul Naţional Intern KRN. Această
structură politică a reunit toate forţele polonezilor aflate la acel moment
în ilegalitate în teritoriul ocupat de nazişti care s-au reunit pentru a prelua administraţia cu autoritatea Comitetului pentru Eliberarea Naţională.
Astfel, Józef Olszewski încerca să acrediteze ideea că guvernul provizoriu
al cărui delegat era, reprezenta întreaga naţiune poloneză. Acest guvern
ar întruchipa „toate forţele democratice cinstite, toate forţele care au contribuit la eliberarea Poloniei, acele forţe ale poporului ieşite din popor şi
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recunoscute de popor”41. Pentru a evita să aducă în discuţie problema
frontierelor polone, el a preferat în partea finală a declaraţiei să evidenţieze lupta organizaţiilor poloneze clandestine împotriva ocupantului german. Începea o luptă care urmărea deopotrivă să destrame Comitetul
Naţional Polon care reprezenta guvernul din exil şi să clarifice competiţia
pentru supremaţia în ochii guvernului promoscovit.
La 24 şi 25 martie 1945, autorităţile au operat o serie de arestări
în rândul liderilor Comisiei Americane pentru Ajutorarea Refugiaţilor
Polonezi. Peste 40 de persoane au fost reţinute în Bucureşti şi în câteva
oraşe din ţară, mai puţin Świderski, preşedintele CAAP care a reuşit să se
refugieze la misiunea diplomatică americană. Aceste reţineri au fost făcute în prezenţa unor reprezentanţi ai Comandamentului Militar Sovietic.
Józef Olszewski, reprezentantul guvernului de la Lublin, nu s-a aflat în
Bucureşti în aceste zile, preferând să întreprindă un turneu în principalele centre în care se găseau polonezii din România. Abia la 2 aprilie s-a reîntors la Bucureşti şi a organizat o adunare a Uniunii Patrioţilor Poloni
din capital, care a colaborat cu acesta pe întreaga perioadă a şederii sale.
Cu această ocazie s-au pus bazele Uniunii Democratice Polone, ca singură
organizaţie politică a polonezilor ce trebuia să înglobeze toate organizaţiile existente. Cu acest prilej el a făcut o declaraţie despre arestări. Conform lui, arestările au fost operate fără ştirea guvernului polonez, dar eticheta pe cei arestaţi ca fiind „elemente feudale şi reacţionare, atât româneşti cât şi străine”. El recunoştea că printre cei arestaţi se aflau şi polonezi, dar respingea ideea că ar fi avut vreo legătură cu aceste arestări42.
Câteva zile mai târziu, la 6 aprilie a părăsit România43. Se repeta la scară
mică politica de „curăţare a terenului” care demarase în Polonia şi care îi
viza pe cei bănuiţi că ar manifesta sentimente ostile regimului sovietic pe
cale să se instaureze în Polonia44. După această vizită, la scurtă vreme, în
mai 1945 îşi începea activitatea în România misiunea poloneză însărcinată cu restituirea bunurilor, sub conducerea lui Władysław Zaborski 45.
Dificultăţile de reglementare a problemelor aflate în suspensie între statul polonez şi cel român au amânat decizia în ceea ce privea pe polonezii
refugiaţi în România.
După încheierea Conferinţei de la Potsdam între cele două state
s-au pus bazele pentru recunoaşterea reciprocă şi stabilirea de noi relaţii
diplomatice. Dacă Uniunea Patrioţilor Polonezi a fost favorizată Comitetul Patrioţilor şi Comitetul pentru Ajutorarea Refugiaţilor Polonezi au
intrat în declin. Kazimierz Świderski a reuşit să fugă fiind înlocuit de
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dr. Bronisław Burghardt. La scurtă vreme locul său a fost luat de Józef
Krzyżanowski. Momentul a coincis cu trecerea treptată a Comitetului sub
controlul Uniunii Democratice Poloneze. La 2 aprilie 1945, prin eliminarea unor personalităţi aflate sub controlul guvernului de la Londra, tot
mai palid în acţiunile sale, s-a parafat oficial subordonarea Comitetului
faţă de organizaţiile ce beneficiau de susţinerea Guvernului provizoriu.
Din acest moment Uniunea a deţinut supremaţia în lupta pentru captarea atenţiei polonezilor din România, deţinând importante pârghii de influenţă şi dominând organizaţiile poloneze46. Disensiunile nu au luat
sfârşit odată cu încetarea activităţii Comitetului Patrioţilor Poloni şi apariţia Uniunii Democratice Polone. Bigoszt şi Kobiela, liderii acesteia nu
erau bine văzuţi de reprezentanţii Poloniei. Cu ocazia înfiinţării Consulatului polon din Bucureşti, aceştia au manifestat o reticenţă faţă de noul
stat. Smutny a încetat orice activitate, Kobiela a plecat în Ungaria, iar Bigoszt a devenit suspect. Dar oscilaţiile lor politice au lăsat urme în sânul
polonezilor47.
La 28 iunie 1945 situaţia de provizorat din conducerea Poloniei
s-a încheiat odată cu formarea unui Guvern Provizoriu al Unităţii Naţionale (TRJN) care cuprindea şi câţiva membri ai guvernului de la Londra.
Fără să rezolve problema de ansamblu din sânul polonezilor, acesta a fost
recunoscut treptat de comunitatea internaţională, între care şi de România. Un prim pas a fost făcut în iulie 1945 când Hilary Minc şi Ioan
Gheorghe Maurer au semnat primul acord politic şi economic dintre polonezi şi români48. Nici după restabilirea relaţiilor diplomatice polono-române nu s-a ajuns la un acord privind situaţia polonezilor aflaţi în
România. Unii polonezi refugiaţi pe teritoriul României ar fi dorit să pună bazele unei Asociaţii de prietenie polono-română. Aceasta nu a putut
lua fiinţă deoarece autorităţile din Polonia doreau să-i trieze pe polonezii
care ar fi aderat pentru a-i elimina pe cei anticomunişti49. Sub autoritatea
noului guvern polonez şi în vederea rezolvării problemelor de pe agenda
bilaterală a fost creat Comitetul Polonez de Repatriere50. Acesta avea să
reuşească pe parcursul anului 1946 să repatrieze peste 3000 de persoane.
Dar acest demers nu a fost unul simplu. Au existat şi polonezi care au refuzat să se întoarcă. În vara anului 1946, reprezentanţi misiunii diplomatice polone din Bucureşti au venit în Bucovina pentru a se întâlni cu lide-
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rii comunităţii polone de aici. Ei i-au îndemnat pe refugiaţii polonezi care
s-au stabilit aici încă din 1939 să se repatrieze în Polonia, în special în Silezia. În schimb, adversarii noului regim politic din Polonia făceau o puternică propagandă printre polonezii din Bucovina să nu se repatrieze
„întrucât acolo este mult mai rău decât în România”51. Un document al
Siguranţei din octombrie 1946, preciza că „majoritatea polonezilor din
Capitală sunt ostili actualului guvern din Polonia şi se manifestă pe linie
reacţionară”52. Dar atât pentru polonezi cât şi pentru români nu mai era
nici o şansă de revenire la realităţile social-politice şi economice antebelice. Moscova reuşise să „pună şaua pe vacă” după formula lui Stalin
din 194453.
Concluzii
La finalul războiului, Polonia figura ca un partener al Coaliţiei
Naţiunilor Unite şi ca o victimă directă a celui de Al Treilea Reich. De
aceea, guvernele poloneze de la Lublin şi Londra urmăreau să beneficieze
de pe urma statutului de cobeligeranţă ca un stat învingător. De partea
cealaltă, România nu putea acţiona decât sub incidenţa Convenţiei de Armistiţiu, ea fiind tratată ca o aliată a Reich-ului şi, în consecinţă, ca un
stat învins. Dar aceste considerente nu au făcut decât să complice lucrurile. Situaţia celor două state era de ţări ocupate, Uniunea Sovietică dictând, prin intermediul guvernelor protejate de aceasta de la Bucureşti
sau Lublin/Varşovia, condiţiile finale ale problemei refugiaţilor polonezi
din România.
În conjunctura politico-militară de după 23 august 1944, s-a dovedit imposibil pentru emigraţia poloneză din România să-şi păstreze
unitatea. În scurt timp emigraţia s-a văzut prinsă în conflictul dintre diversele organizaţii fără să poată să discearnă ce urmăreau acestea. Conflictul dintre ele era, la scară mică, echivalentul conflictului dintre cele
două guverne poloneze din exil: cel susţinut de Moscova şi cel susţinut de
aliaţii occidental pe de o parte şi organizaţiile poloneze create de Kremlin
pe de o parte. Dacă guvernul de la Londra nu a avut nicio şansă odată cu
întărirea influenţei sovietice în Polonia, soarta organizaţiilor poloneze
prosovietice nu a fost de la început clară. Atât Comitetul Patrioţilor Poloni, cât şi Uniunea Patrioţilor Poloni vorbeau aceeaşi limbă şi susţineau
acelaşi patron politic.
Organizaţiile polonezilor au fost prinse în contradicţiile dintre
Moscova şi guvernele poloneze de la Lublin şi din exil. În condiţiile prezenţei tot mai active a armatei şi oficialităţilor sovietice în România şi
Europa est-centrală, cele două organizaţii au devenit concurente. La înce-

România. Viaţa politică în documente 1946..., doc. 78, p. 329-330.
Ibidem, doc. 84, p. 353.
53 Norman Davies, op. cit., p. 458.
51

52
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put, Comitetul Patrioţilor Poloni care era recunoscut de guvernul prosovietic de la Lublin, părea să fie cea mai activă organizaţie. Treptat protecţia Kremlinului s-a îndreptat spre Uniunea Patrioţilor Poloni. Cu ajutorul
unui adjuvant, Comitetul Reprezentativ Polon, uniunea s-a implicat în
organizarea emigraţiei poloneze, în pregătirea ideologică a acesteia, în
identificarea şi eliminarea conaţionalilor care nu susţineau autorităţile
prosovietice. În cele din urmă, între Conferinţele de la Yalta şi de la Potsdam, soarta Poloniei a fost decisă. Moscova reclama drepturile sale în urma efortului de război şi se bucura de un prestigiu imens. Când s-a înţeles ce s-a petrecut în Europa Centrală şi de Est că destinul popoarelor din
regiune era pecetluit.
La fel s-a scris şi soarta organizaţiilor poloneze create pe teritoriul
României. Diferendul avea să fie tranşat de Kremlin care a reuşit să impună un guvern prosovietic şi la Bucureşti. Până în martie 1945 organizaţiile poloneze au avut un spaţiu de manevră mai larg, deoarece guvernele României nu s-au grăbit să ia o decizie. După instaurarea guvernului
Petru Groza, noile autorităţi de la Bucureşti au susţinut Uniunea Patrioţilor Poloni şi politica prosovietică a acestuia. Lupta dintre Comitetul Patrioţilor şi Uniunea Patrioţilor a fost tranşată de vizita lui Józef Olszewski
în România. Iar decizia finală nu a aparţinut nici liderilor organizaţiilor
poloneze şi nici guvernanţilor români.
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dr Radu Florian Bruja
Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie

Polskie organizacje w Rumunii
i walka o dominację (1944-1946)
Streszczenie

Nowa sytuacja polityczna i wojskowa w Rumunii zaistniała po
23 sierpnia 1944 r. wpłynęła także na sytuację Polaków, którzy znajdowali się wciąż na terytorium Rumunii. W warunkach zmian politycznych,
które zaszły w okresie sierpień-wrzesień 1944 r., polscy uchodźcy przebywający w Rumunii podjęli decyzję o utworzeniu organizacji politycznych,
mających reprezentować ich interesy. Miały one bronić spraw Polaków
znajdujących się w Rumunii do momentu powstania oficjalnej polskiej
reprezentacji dyplomatycznej w Bukareszcie. Głównym celem tych organizacji była repatriacja Polaków z terytorium Rumunii i wsparcie sprawy
narodowej powojennej Polski. Innymi celami było także tworzenie grup,
mających wspierać militarnie pokonanie nazistowskich Niemiec i całkowite wyzwolenie polskich terytoriów, uwolnienie Polaków wcielonych do
Wehrmachtu lub przebywających w obozach pracy w różnych krajach
okupowanych przez Niemcy, tworzenie organów, które miałyby nawiązać
kontakt z nowymi polskimi władzami.
Polskie środowisko uchodźcze w Rumunii nie było jednorodne.
W krótkim czasie doszło do konfrontacji pomiędzy polskimi organizacjami – zwolennikami rządu emigracyjnego i stronnikami sił przejmujących
władzę w Polsce z pomocą Moskwy, co stawiało władze rumuńskie w problematycznej sytuacji. W realiach coraz aktywniejszej obecności sowieckiej w Rumunii oraz całej Europie Środkowej i Wschodniej polskie organizacje zdominowane zostały przez czynnik prosowiecki. Głównymi polskimi organizacjami uchodźczymi w Rumunii były Komitet Patriotów
Polskich i Związek Patriotów Polskich.
Działalność tych organizacji, a zwłaszcza podziały wewnątrz polskiego środowiska uchodźczego w Rumunii miały sprawić trudności rumuńskim władzom. Ich stosunek do sporów pomiędzy polskimi organizacjami definiowała orientacja polityczna. Do marca 1945 r. prozachodnie
organizacje miały sporą przestrzeń dla swojej działalności. Po powstaniu
rządu Petru Grozy nowe rumuńskie władze wsparły Komitet Patriotów
Polskich i ich prosowiecką politykę. Zbiegło się to w czasie z utratą kontroli przez rząd londyński nad organizacjami polskimi działającymi w Rumunii i ich coraz wyraźniejszym przejściem pod wpływy prosowieckiego
rządu w Polsce.

dr Maria Radziszewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Odbudowa szkolnictwa polskiego
u schyłku Królestwa Rumunii

Wstęp
Przedmiotem niniejszych rozważań jest sytuacja polskiego szkolnictwa u schyłku Królestwa Rumunii1, w latach 1945-1947. Zasadnym zatem jest przypomnienie początków szkolnictwa polonijnego w XIX w.
oraz jego dalszych losów w kontekście czynników politycznych, gospodarczych i społecznych. Zasygnalizowano też dzieje polskiego szkolnictwa
uchodźczego w Rumunii w latach 1939-1945. Formalna możliwość odbudowy szkolnictwa dla mniejszości polskiej w Rumunii zaistniała dopiero
w 1946 r. Odtwarzaniem i tworzeniem szkół i kursów języka polskiego,
we współpracy z władzami rumuńskimi i polskimi, zajęło się Stowarzyszenie „Dom Polski w Rumunii” z siedzibą w Bukareszcie.
Tradycje szkolnictwa polskiego w Rumunii
Do zjednoczenia Rumunii, które miało miejsce 100 lat temu, organizacja polskiego szkolnictwa nastąpiła głównie na terenie Bukowiny2.
Najwcześniej, na początku XIX w. nauczanie języka polskiego prowadzono w szkole we wsi Kaczyka. Stopniowo język polski wprowadzono też do
szkół w takich miejscowościach jak: Kocmań, Stara Huta, Suczawa, Seret,
Sadagóra, Rohoźno, Żuczka, Panka i Pojana Mikuli3. W 1870 r., na mocy

Oficjalna nazwa Królestwa Rumunii była używana w latach 1881-1947. W 1859 r.
Aleksander I. Cuza objął władzę nad dwoma hospodarstwami: Wołoszczyzną i Mołdawią, których formalne połączenie w Księstwo Rumunii nastąpiło w 1862 r. Koronacja
Karola z rodu Hohenzollernów na króla Rumunii odbyła się w 1881 r. J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 298-414.
2 Bukowina w 1774 r. przeszła spod władzy Imperium Osmańskiego pod panowanie
monarchii austrio-węgierskiej. W latach 1787-1849 została przyłączona do Galicji jako
cyrkuł. Po odłączeniu od Galicji, aż do 1918 r. była autonomicznym księstwem. W czasach austriackich nasiliła się fala migracji polskich osadników na Bukowinę.
3 Mieszkańcy Pojany po 1850 r. sprowadzili do wioski „nauczyciela Polaka z Litwy,
nazwiskiem Kordus, który gorliwie uczył ich czytać i pisać. Od r. 1856 wieś otrzymała
szkołę wspólną dla dzieci polskich i niemieckich. Do r. 1883 uczył w niej strażnik finansowy nazwiskiem Fritz, narodowości niemieckiej. Frekwencja była licha (…). Radykalna zmiana tego stanu nastąpiła z chwilą objęcia kierownictwa szkoły (1.IX.1883)
przez Józefa Grabowskiego. Dzięki jego zapałowi do pracy i osobistym zaletom cha1

264
zarządzenia austriackiej Krajowej Rady Szkolnej, nauką języka polskiego
w wymiarze dwóch godzin tygodniowo objęto męskie seminarium nauczycielskie w Czerniowcach4. Z kolei trzy lata później również dziewczęta
uczęszczały do polskiej szkoły, którą uruchomiły ss. Rodziny Maryi
w Czerniowcach. Z czasem placówka przekształciła się w żeńskie seminarium nauczycielskie5.
Organizacją szkolnictwa polonijnego na Bukowinie zajmowały się
polskie towarzystwa i stowarzyszenia. W Czerniowcach w lutym 1869 r.
zawiązano Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy, które w grudniu, po
utworzeniu Czytelni Polskiej, przekształciło się w Towarzystwo Polskie
Bratniej Pomocy i Czytelnię Polską6. Towarzystwo to realizowało działania humanitarno-charytatywne i oświatowo-kulturalne7. Stopniowo zaczęto je otwierać na prowincji. Kres ich działalności nastąpił w 1948 r.
Znacznie krócej działało na terenie Bukowiny, powołane do życia w roku
1902, Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL) w Czerniowcach. TSL
prowadziło energiczną akcję na rzecz mniejszości polskiej na Bukowinie8,
zwłaszcza na prowincji rozwijało działalność oświatowo-kulturalną. Na
przykład w Pleszy, po skierowaniu przez TSL do pracy nauczyciela Józefa
Lechowicza, otwarto czteroklasową szkołę w 1906 r.9
W pierwszej dekadzie XX w. na Bukowinie język polski był wykładany jako przedmiot trzy razy w tygodniu w powszechnych szkołach państwowych austriackich. Następnie rząd rumuński, zakładając szkoły powszechne dla Rusinów i Rumunów, zezwolił Polakom utworzyć przy szkołach niemieckich dwie najniższe klasy z językiem wykładowym polskim.

rakteru, wróciło zaufanie ludności do nauczyciela, podniósł się poziom szkoły, zaznaczył się wybitny wzrost frekwencji. (…) W r. 1892 stanął drugi budynek szkoły, w którym oddzielnie poczęły pobierać naukę dzieci polskie. (…) Później niż Pojana otrzymał szkołę Nowy Sołoniec, a w Pleszy jeszcze ok. roku 1900 szkoły nie było”. M. Gotkiewicz, Na tułaczym szlaku górali, „Wierchy” 1956, R. 25, s. 95-97.
4 Po czterdziestoletniej przerwie pierwszy egzamin dojrzałości z języka polskiego,
uprawniający do wykładania w tymże języku, w lipcu 1910 r., złożyli: Waleria Dąbkówna, Marian Furgalski, Rudolf Jaworowski, Helena Nahlikówna, Marian Nowicki,
Karol Renowicz, Juliusz Trabert. J. Bujak, Kronika bukowińskich Polaków 1910, „Polonus” 2010, nr 7-8, s. 13.
5 E. Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie, Warszawa-Kraków 1973, s. 106,
109-110 i 118-119.
6 W. Ćwik, Przeszłość Towarzystwa polskiego bratniej pomocy i Czytelni polskiej,
Czerniowce 1885, s. 13-14.
7 E. Biedrzycki, dz. cyt., s. 130-131.
8 W. Sworakowski, Polskie szkolnictwo prywatne w Rumunii, „Sprawy Narodowościowe” 1931, nr 1, s. 67.
9 Zob.: A. E. Zelionca, Plesza. Dzieje wsi i parafii | Pleșa. Istoria satului și a parohiei,
Suceava 2016, s. 36.
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Z każdym następnym rokiem szkolnym dodawano kolejne klasy, i tak
w 1913 r. funkcjonowało już 36 szkół powszechnych, które miały pięć
i sześć klas polskich10.
Sytuacja polskiego szkolnictwa uległa pogorszeniu po zjednoczeniu Rumunii, do którego doszło w 1918 r. W obszar Wielkiej Rumunii
wcielono Bukowinę i Besarabię oraz traktatem z Tiranon w 1920 r. Siedmiogród. Polacy, podobnie jak i inne grupy w Wielkiej Rumunii, stali się
teraz mniejszością etniczną i musieli walczyć o zachowanie własnych instytucji, w tym i edukacyjnych11. Według stanu przed 1923 r. najbardziej
rozległą sieć szkół ludowych zorganizowano na Bukowinie, gdzie były
34 szkoły, a tylko pięć szkół polskich funkcjonowało w Besarabii12. Na poziomie średnim ogólnokształcącym kształceniem Polonii zajmowało się
państwowe gimnazjum polskie w Czerniowcach. Polacy w Rumunii dla
własnych potrzeb edukowali kandydatów na nauczycieli w oddziałach
polskich Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Czerniowcach13.
Ten stan zburzyła rumunizacja szkolnictwa mniejszości narodowych
wprowadzona w 1922 r. Wszystkie nierumuńskie szkoły prywatne upaństwowiono i zrumunizowano. W praktyce oznaczało to, że do wszystkich
typów szkół publicznych wprowadzono rumuński jako język wykładowy.
Na mocy tych zmian zamknięto szkoły polskie w Wielkiej Rumunii14.
Nauczycieli polskich zaś przesunięto do placówek w głąb Rumunii i zobowiązano ich do złożenia w krótkim czasie dodatkowych egzaminów z języka rumuńskiego. Zmiana wymogów kwalifikacyjnych stała się powodem
emigracji nauczycieli polskich do Ojczyzny15. Od tej pory nauka języka
polskiego mogła być prowadzona w oddziale z polskim językiem wykładowym w powszechnej szkole państwowej bądź jako przedmiot nadobowiązkowy w szkołach średnich, pod warunkiem, że znalazła się odpowiednia liczba uczniów i rodzice tych uczniów wyrazili zgodę16.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), zespół: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: MSZ), sygn. 10752, Dopełnienie do Raport wicekonsula Tadeusza
Kijeńskiego pt. Szkolnictwo polskie na Bukowinie na tle szkolnictwa mniejszościowego, Czerniowce dn. 28.03.1930, k. 64-65.
11 Por.: S. Osaczuk, Niemcy na Bukowinie od Józefa II do Adolfa Hitlera [w:] Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu, (red. nauk.) H. Krasowska,
E. Kłosek, M. Pokrzyńska, Z. Kowalski, Warszawa-Wrocław-Zielona Góra-Piła 2010,
s. 166-168.
12 AAN, zespół: MSZ, sygn. 10752, Sprawozdanie Poselstwa RP w Bukareszcie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie ilości i rodzajów szkół polskich w Rumunii przed 1923 r., k. 134-136.
13 W. Sworakowski, dz. cyt., s. 72-73.
14 AAN, zespół: MSZ, sygn. 10752, Dopełnienie do Raport wicekonsula Tadeusza Kijeńskiego pt. Szkolnictwo polskie na Bukowinie na tle szkolnictwa mniejszościowego,
Czerniowce dn. 28.03.1930, k. 66, 68.
15 W. Sworakowski, dz. cyt., s. 73.
16 Tamże, s. 62.
10
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Widoczna zmiana w rozwoju polskiego szkolnictwa w Rumunii
zaistniała po wprowadzeniu w życie Ustawy o nauce prywatnej z 22 grudnia 1925 r. Ustawa ta stwarzała możliwości organizowania prywatnych
szkół mniejszościowych przez specjalne instytucje szkolne17. Rumuńskie
Ministerstwo Oświaty wydawało właściwe zaświadczenie na prowadzenie
szkoły prywatnej tylko instytucjom, które miały osobowość prawną. Wymogi te spełniły „Gminy Polskie” w Besarabii oraz Towarzystwo Polskie
im. Adama Mickiewicza w Bukareszcie. Natomiast na Bukowinie, po rozwiązaniu przez władze rumuńskie wszystkich kół Towarzystwa Szkoły
Ludowej, nie było instytucji, która zajęłaby się polską akcją oświatową18.
Dopiero staraniem dr. Grzegorza Szymonowicza w listopadzie 1927 r. założono Polską Macierz Szkolną w Rumunii (PMSwR) z siedzibą w Czerniowcach19. W okresie funkcjonowania PMSwR do 1931 r. w Wielkiej Rumunii otwarto i prowadzono dwie ochronki, 11 szkół powszechnych, jedno 4-klasowe gimnazjum, 3-letnią szkołę zawodową, szkołę wieczorową
dla młodzieży rękodzielniczej oraz kursy języka polskiego w ośmiu miejscowościach20. Szkoły prywatne z ramienia PMSwR uruchomiono w miejscowościach: Bojany, Czerniowce, Hliboka, Kiszyniów, Łużany, Panka,
Rarańcza, Sadagóra, Stara Huta, Terebleszty21, Bukareszt22 i Lupeni.
W tym miejscu warto wspomnieć historię szkoły polskiej w Lupeni w Siedmiogrodzie. Polacy, głównie chłopi z terenów Krakowa, Tarnowa i Rzeszowa, zaczęli się tam osiedlać po odkryciu w 1888 r. pokładów węgla brunatnego. W 1905 r. stanowili 70% mieszkańców osady.
„Górnicy budują sobie domki, tworząc własną dzielnicę – nazwaną przez
nich »Galicja« – na pamiątkę dzielnicy, skąd pochodzą”23. Razem z Węgrami zbudowali kaplicę św. Barbary, ale nie odprawiano w niej nabożeństw w języku polskim z powodu braku polskich duchownych. Dopiero
w 1929 r., z inicjatywy górnika Cypriana Godzika, który nawiązał kontakt
z PMSwR, język polski na trwałe zagościł w tej miejscowości.
Polska Macierz Szkolna z Czerniowiec przysyła nauczyciela Wilhelma Zollera – Bukowińczyka, który organizuje w nędznych
2 pokojach pierwszą polską szkołę w Lupeni. Szkoła ta staje się

AAN, zespół: MSZ sygn. 10752, Ustawa o nauce prywatnej. Tłumaczenie z języka rumuńskiego, k. 26-48.
18 W. Sworakowski, dz. cyt., s. 74.
19 K. Dopierała, Społeczność polska na Bałkanach. Rumunia, Bułgaria, Jugosławia
[w:] Polonia w Europie, (red.) B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992, s. 661.
20 E. Biedrzycki, dz. cyt., s. 197.
21 T. Dubicki, Rumunia [w:] Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, (red.) K. Dopierała, t. IV, Toruń 2005, s. 301-302.
22 AAN, zespół: MSZ, sygn. 10752, Pismo Konsula Rzeczypospolitej Polskiej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z dnia 18 marca 1928 roku w sprawie
szkolnictwa polskiego w Rumunii, k. 144-145.
23 I. APT., Górnicy polscy w Rumunii, „Świat Górnika” 1947, nr 4, s. 6-7.
17
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ośrodkiem, wokół którego zaczyna się rozwijać życie polskie.
Powstaje chór, teatr amatorski, biblioteka, (…) odczyty o Polsce24.

Poza szkołą Polonia w Lupeni aktywność oświatową i kulturalną rozwijała w otwartym w 1930 r. Domu Polskim.
Obowiązek utrzymania istniejących szkół polskich w Rumunii, jak
i powoływania nowych, przejął na siebie Polski Związek Szkolny w Rumunii (PZSwR). Prezesem Związku, utworzonego 27 czerwca 1931 r. w Czerniowcach, został dr Aleksander Skibiniewski z Hliboki25. Okres działalności PZSwR przypadł na czasy nieprzychylności władz rumuńskich do
szkolnictwa nierumuńskiego26, co przejawiało się zablokowaniem otwarcia szkół w Nowym Sołońcu i Bujanach, przy wymaganej liczbie 100 dzieci27. Nie podjęto też szerszych kroków na rzecz wspierania edukacji dzieci
polskich w Królestwie Rumunii. Na przykład w 1937 r. pozbawionych jakichkolwiek form nauki języka polskiego było aż 84% dzieci mniejszości
polskiej28. W kolejnym roku nastąpiła w tej kwestii poprawa. W roku
szkolnym 1938/1939 wzrosła liczba dzieci „uczących się po polsku”
z 2 tys. do 2508 osób29. Z tej liczby 825 uczniów uczęszczało do placówek
prywatnych, w tym dwóch ochronek, dziesięciu szkół powszechnych
i jednego gimnazjum. Z 11 prywatnych kursów języka polskiego korzystało 284 dzieci30. Ponadto 1399 uczniów pobierało naukę języka polskiego
w rumuńskich szkołach państwowych31. Warto dodać, że zarówno zorganizowane prywatne formy edukacji dzieci polskich w Rumunii, jak i działalność pozalekcyjną i pozaszkolną prowadzono głównie w siedzibach Domów Polskich. Do celów oświatowych korzystano też z budynków Polskiej Kasy Raiffeisena, z domów parafialnych lub lokali wynajmowanych
i opłacanych przez PZSwR32. Placówki polonijne w Rumunii odwiedzały
także osobistości ważne dla podtrzymania polskiego ducha. Na przykład
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Tamże, s. 7.
[b. a.], Słowa prawdy. Nowe drogi szkolnictwa polskiego, „Polak w Rumunii”,
z dnia 5 lipca 1931, nr 25.
26 (ZJ), Dzieci polskie w Rumunii pozbawione języka ojczystego, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, z dnia 4 lipca 1935, nr 183, s. 8.
27 AAN, zespół: Opieka polska nad Polakami na Obczyźnie, sygn. 87, Wycinki prasowe; [b. a.] Sprawy szkolne. Nauka języka polskiego w powszechnych szkołach państwowych, „Kurjer Polski w Rumunji”, z dnia 30 czerwca 1935, k. 13.
28 Zob.: AAN, zespół: Opieka polska nad Polakami na Obczyźnie, sygn. 87, Wycinki
prasowe; [b. a.] Nasza największa troska, „Kurier Polski w Rumunii”, z dnia 11 kwietnia 1937, nr 195, s. 3 [bez pag.].
29 AAN, zespół: MSZ, sygn. 10553, Sprawozdanie Polskiego Związku Szkolnego
w Czerniowcach za czas od 30.I.1938 do 1.IV.1939, k. 51.
30 Tamże, k. 46-47.
31 Tamże, k. 51.
32 Tamże, k. 47-49.
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w szkole w Lupeni: „był b. ambasador [Roger] Raczyński33 i poetka [Kazimiera] Iłłakowiczówna34, (…) delegaci Macierzy Szkolnej”35. Podsumowując ten wątek rozważań, warto podkreślić, że starania Polaków o edukację
ich dzieci w języku polskim w Wielkiej Rumunii były uzasadnione, gdyż
np. w trzech tylko polskich wioskach, tj. Pojanie Mikuli, Nowym Sołońcu
i Pleszy, w latach 1930-1940 dzieci w wieku do lat 14, czyli w wieku szkolnym, stanowiły aż 36% ogółu mieszkańców36.
10 lutego 1938 r. w Rumunii rozpoczął się okres dyktatury królewskiej, której konsekwencją było ograniczenie praw i swobód obywatelskich oraz wprowadzenie cenzury37 . Początkowo zawieszono działalność
stronnictw, ostatecznie je rozwiązano38. Dotyczyło to też partii mniejszości narodowych. Powołany w 1932 r. Związek Stowarzyszeń Polskich
w Rumunii, skupiający 96 organizacji polonijnych, w tym PZSwR, także
zaczął ulegać likwidacji. Kres działalności polonijnej, z centrum w Czerniowcach, nastąpił 28 czerwca 1940 r. Tego dnia Armia Czerwona wkroczyła do Besarabii i na Bukowinę i zaanektowała Czerniowce oraz północną Bukowinę, tworząc tzw. region czerniowiecki, podporządkowany
Ukraińskiej SRR. Besarabia została włączona do Mołdawskiej SRR39. Nastał trudny czas dla mniejszości polskiej na tym obszarze. Jak pisze Emil
Biedrzycki: „Wszelkie więzy organizacyjne Polonii zostały zerwane. Polonia jako żywy organizm przestała istnieć”40. Resztki szkolnictwa mniejszościowego zlikwidowano lub zukrainizowano, a polska inteligencja
uciekła na południe Rumunii41. Gdy w latach 1941-1944 północna Bukowina i Besarabia powróciły do Rumunii, próbowano odtwarzać polskie
szkolnictwo, głównie poprzez formy pomocy i opieki42. Ostatecznie, na
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Roger Adam Raczyński (1889-1945) był ambasadorem RP w Rumunii w okresie od
15 maja 1938 do 5 grudnia 1940 r. A. Kręgulec (oprac.), Początek stosunków dyplomatycznych z Rumunią. Publikacja online: http://www.bukareszt.msz.gov.pl/pl/c/
MOBILE/wspolpraca_dwustronna/historia_i_dyplomacja/bukareszt_ro_a_312/
(dostęp: 25.02.2018).
34 Kazimiera Iłłakowiczówna (1892-1983) odwiedziła Lupeni w 1937 r. podczas podróży do Rumunii na zaproszenie Związku Kobiet w Rumunii. M. Vârcioroveanu, Kazimiera Iłłakowiczówna – o interpretă a liricii românești, „Romanoslavica”, XLII,
s. 72-73. Publikacja online, http://macedonia.kroraina.com/rs/rs42_5.pdf (dostęp:
24.02.2018).
35 I. APT., dz. cyt., s. 7.
36 M. Gotkiewicz, dz. cyt., s. 99.
37 M. Willaume, Rumunia, Warszawa 2004, s. 124.
38 [b. a.], Dyktatura wojskowa w Rumunii. Królewski zamach stanu, „Gazeta Robotnicza” 1938, nr 37, z dnia 12 lutego, s. 1.
39 M. Willaume, Rumunia…, s. 143.
40 E. Biedrzycki, dz. cyt., s. 201.
41 K. Nowak, Problemy szkolnictwa polskiego w Rumunii oraz Mołdawii dawniej
i współcześnie, „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy” 2017, t. 17,
s. 238.
42 W 1941 r. opiekę nad dziećmi w ochronce wznowiły czerniowieckie ss. Felicjanki.
Por.: P. Gołdyn, Działalność społeczno-wychowawcza sióstr felicjanek w Czerniow-
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skutek działań wojennych, 12 września 1944 r., wymienione wyżej tereny
pozostały poza granicami Rumunii. Bukowina już na trwałe została rozdzielona granicą państwową na Bukowinę północną (obwód czerniowiecki, obecnie na Ukrainie) i Bukowinę południową (okręg suczawski)43.
W październiku 1944 r. zakończono program odzyskiwania Siedmiogrodu44. W 1944 r. w Rumunii powstał Związek Patriotów Polskich i Komitet
Patriotów Polskich, które nawiązały kontakt z lubelskim Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego. Te dwie nowe organizacje polskie były
„polityczną konkurencją dla działającego wcześniej na terenie Rumunii
Komitetu Pomocy Uchodźcom Polskim (KPUP), który był związany z rządem RP w Londynie”45. 2 kwietnia 1945 r. na terenie Rumunii ukonstytuował się Polski Związek Demokratyczny (PZD), jako organizacja polskich ugrupowań uchodźczych w Rumunii. PZD podporządkował się Józef Krzyżanowski, ostatni kierownik Amerykańskiej Komisji Pomocy Polakom (AKPP)46. Z ramienia PZD w polskich szkołach uchodźczych prowadzono akcję repatriacyjną47, co skutkowało zorganizowaniem pierwszego transportu do Polski już w czerwcu 1945 r.
W tym momencie należy przedstawić sytuację szkolnictwa
uchodźczego w Rumunii. 4 listopada 1940 r. nastąpiło zawieszenie stosunków władz rumuńskich z ambasadą polską w Bukareszcie. Ambasador
Roger Raczyński przekazał ochronę prawną i konsularną nad uchodźcami
polskimi Poselstwu Republiki Chile w Rumunii, zaś kwestie pomocy charytatywnej i kulturalno-oświatowej AKPP, „co jednocześnie oznaczało konieczność zlikwidowania Komitetu Obywatelskiego”48. Komitet Obywatelski (pełna nazwa: Centralny Komitet Obywatelski Pomocy i Opieki nad
Uchodźcami w Rumunii) i Amerykańska Komisja Pomocy Polakom już
we wrześniu 1939 r. na terytorium Rumunii roztoczyli opiekę nad pol-

cach (1887-1945) [w:] W kręgu polsko-rumuńskiej współpracy oświatowej w pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty | Aspecte ale colaborării polono-române
în domeniul educaţiei în prima jumătate a secolului al XX-lea, Poznań-Kalisz 2017,
s. 104.
43 Por.: A. Rossmanith, Struktura społeczno-demograficzna mniejszości polskiej na
Bukowinie Północnej (obwód czerniowiecki) na tle Bukowiny Południowej (okręg
Suczawa), w świetle badań terenowych [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok
– blisko | Polonia și România. Împreună – alături – aproape, oprac. red. S. Iachimovschi, K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2015, s. 402.
44 M. Willaume, Rumunia…, s. 165-166.
45 K. Nowak, Polskie życie organizacyjne w Rumunii do 1989 roku [w:] Związek Polaków w Rumunii 1990-2010 | Uniunea Polonezilor din România 1990-2010, oprac.
S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2010, s. 14.
46 T. Dubicki, Działalność Amerykańskiej Komisji Pomocy Polakom na Rzecz
Uchodźców Polskich w Rumunii w latach 1939-1945, „Dzieje Najnowsze” 1991, nr 4,
s. 38.
47 Tenże, Polskie szkolnictwo uchodźcze w Rumunii w latach 1939-1945, „Przegląd
Historyczno-Oświatowy” 1988, nr 2, s. 183.
48 T. Dubicki, Działalność…, s. 25.
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skimi uchodźcami49. Rumunia, związana z Polską sojuszem politycznym
i konwencją wojskową, stała się azylem dla Polaków, zarówno wojskowych, jak i cywilów. Za sprawą Sekcji Kulturalno-Oświatowej, jaka zawiązała się przy Komitecie Obywatelskim, zaczęto otwierać szkoły powszechne, gimnazja i licea w miejscowościach o znacznej liczbie Polaków oraz
w obozach internowania. Do końca 1939 r. uchodźcze szkoły podstawowe
uruchomiono w: Bukareszcie, Ploiești, Turnu Severin, Drăgășani, Călimănești, Brăila, Corabia, Krajowej, Băile Herculane i Călărași, zaś szkoły
średnie na poziomie gimnazjum i liceum otwarto w: Bukareszcie, Ploiești,
Turnu Severin, Călimănești, Drăgășani, Brăila, Corabia i Băile Herculane50. Ogółem w roku szkolnym 1939/1940 do szkół uczęszczało 449 uczniów (w tym 287 do szkół średnich)51. Po likwidacji Komitetu Obywatelskiego organizacją szkolnictwa polskiego na wychodźstwie w Królestwie Rumunii zajęła się AKPP, która w latach 1942-1944 funkcjonowała
pod zmienioną nazwą – KPUP52. Rozwój polskich szkół uchodźczych
w Rumunii zaowocował nowymi placówkami np. w Câmpulung Muscel
(1941), Ocnele Mari (1941), Slatina (1942). W 1943 r. stan ilościowy uczniów polskiego szkolnictwa uchodźczego był następujący: 85 osób
w szkołach powszechnych, 92 w gimnazjach oraz 53 w liceach. W drugiej
połowie 1944 r. polscy uchodźcy powołali do życia szkołę wyższą – Studium Prawa i Administracji w Krajowej, do której rekrutowano 28 słuchaczy53. W okresie od 1939 do 1945 r. organizacją szkolnictwa kierowali
kolejno: formalnie prof. Adam Vetulani, a praktycznie – dr Łukasz Kurdybacha54, następnie Tadeusz Kopeć, dr Eugeniusz Zdrojewski, Seweryn
Maciszewski, Wojciech Przybyłowicz, dr Jerzy Dobrzycki oraz – w okresie
od 15 kwietnia do 30 czerwca 1945 r. – na nowym stanowisku inspektora
szkół polskich w Rumunii – dr Piotr Szymański. Z pomocą polskim
uchodźcom przyszli też miejscowi Polacy. Udostępniali im własne Domy
Polskie, a ich prezesi „weszli w skład organizacji, której patronowała
AKPP”55. Różne formy działalności kulturalno-oświatowej prowadzono
w Domach Polskich w Bukareszcie i Ploiești56. Funkcjonowanie uchodź-

Tamże, s. 33-34.
M. Willaume, Polacy w Rumunii, Lublin 1981, s. 90.
51 T. Dubicki, Polskie ośrodki…, s. 6.
52 Tenże, Działalność…, s. 25.
53 Zob.: M. Nawrot-Borowska, U. Wróblewska, Zarys działalności Studium Prawa
i Administracji w Krajowej w latach 1944-1945 [w:] Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich | Legături istorice și culturale polono-române, oprac. red.
K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017, s. 210-218.
54 M. Radziszewska, Działalność historyka oświaty Łukasza Kurdybachy w Królestwie Rumunii w latach 1939-1940 [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko| Polonia și România. Împreună – alături – aproape, oprac. red. S. Iachimovschi,
K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2015, s. 188-200.
55 Historia międzynarodowej akcji opieki i pomocy dla uchodźców polskich w Rumunii, Archiwum prof. Stanisława Kota. Podano za: T. Dubicki, Działalność…, s. 27.
56 Tenże, Ośrodki szkolne…, s. 68.
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czych szkół polskich w Rumunii, a tym samym i organizacji AKPP, ustało
wraz z końcem roku szkolnego 1944/194557. Warto dodać, że do statystyk
szkolnictwa uchodźczego zaliczano też polską szkołę powszechną w Lupeni58, „gdzie naukę pobierały głównie dzieci »starej« emigracji”59.
Odbudowa szkolnictwa polonijnego
po II wojnie światowej w Królestwie Rumunii
W Królestwie Rumunii po ustaniu działań wojennych rozpoczęła
się zbiorowa repatriacja Polaków. Do Ojczyzny powracali polscy uchodźcy, jak również mniejszość polska egzystująca w Rumunii od pokoleń.
Przeludniały się polskie osady na południowej Bukowinie. „W 1947 r. pod
hasłem »powrotu do Ojczyzny«, w uroczystość św. apostołów Piotra
i Pawła, z dworca kolejowego w Gura Humory prawie połowa mieszkańców Pleszy wyjechała do Polski”60. Podobnie było w Nowym Sołońcu,
Pojanie Mikuli, Kaczyce. W latach w 1946-1950 z Rumunii do Polski wyjechało ok. 4,9 tys. przedwojennych obywateli rumuńskich, pozostało zaś
4,7 tys. przedwojennych obywateli rumuńskich i ok. 1600 przedwojennych obywateli polskich61.
Wznowienie stosunków dyplomatycznych Polski z Rumunią nastąpiło 13 sierpnia 1945 r. na szczeblu ambasad. 8 kwietnia 1946 r. na placówkę w Bukareszcie powołano Stefana Wengierowa (jako chargé
d’affaires a.i.), którego 14 sierpnia 1947 r. zastąpił dr Piotr Szymański.
Natomiast stronę rumuńską na placówce w Polsce w okresie od 4 kwietnia 1946 do 27 maja 1949 r. reprezentował Ion Raiciu62. Konsulem RP
w Bukareszcie, do powrotu do Polski w 1947 r., był Józef Krzyżanowski.
Obecność reprezentantów państwa polskiego w Bukareszcie przyczyniła
się też do zorganizowania w lipcu 1946 r. zjazdu organizacji polonijnych
i powołania nowej organizacji pod nazwą Stowarzyszenie „Dom Polski
w Rumunii”63. Zjazd stał się możliwy dzięki wsparciu polskiej dyplomacji,
głównie konsula Józefa Krzyżanowskiego64, oraz członków ostatniego za-

Por.: Tenże, Działalność…, s. 38; Rumuński azyl. Losy Polaków 1939-1945, Warszawa 2009, s. 173-177.
58 Przed II wojną światową w Lupeni kierownikiem szkoły polskiej był Wilhelm Zöller, zaś do grona nauczycieli należeli: Waleria Zielińska, Stefania Szczupaki i ks. Piotr
Klimko, AAN, zespół: MSZ, sygn. 10553, Sprawozdanie Polskiego Związku Szkolnego
w Czerniowcach za czas od 30.I.1938 do 1.IV.1939, k. 47-49.
59 T. Dubicki, Polskie ośrodki…, s. 8-9.
60 A. E. Zelionca, Plesza..., s. 43.
61 K. Nowak, Problemy…, s. 239.
62 A. Kręgulec (oprac.), dz. cyt.
63 T. Dubicki, Rumunia, szkolnictwo [w:] Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii,
(red.) K. Dopierała, Toruń 2005, t. 4 , s. 302.
64 A. E. Zelionca, Nowy Sołoniec. Dzieje wsi i parafii | Soloneţu Nou. Istoria satului
și a parohiei, Suceava 2014, s. 73.
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rządu organizacji w osobach: R. Zahraja, T. Zembrzuskiego, J. Piotrowskiego, J. Krzeczowskiego65. Uchwalono statut, którego celem było:
skupienie Polaków zamieszkałych w Rumunii w ramach jednolitej organizacji:
a) dla utrzymania ścisłego związku duchowego i ideowego Polaków mieszkających w Rumunii z krajem macierzystym,
b) dla krzewienia i utrzymania przyjaźni polsko-rumuńskiej,
c) dla krzewienia pracy k.o.,
d) dla roztaczania opieki społecznej, moralnej i materialnej66.

Ten pierwszy powojenny kontakt dyplomacji polskiej w Rumunii
z pozostałymi w tym kraju Polakami będącymi obywatelami rumuńskimi
zaowocował rozwojem organizacji polonijnych. Z ustaleń Krzysztofa Nowaka wynika, że „na dzień 30 września 1946 r. działało 13 oddziałów,
a w 1947 r. 25 oddziałów”67. Trzeba wspomnieć, że w reaktywowanie stowarzyszeń polskich aktywnie włączali się duchowni i nauczyciele. Przykładowo w Pojanie Mikuli 2 października 1946 r. odbyło się kontynuacyjne zebranie Stowarzyszenia „Dom Polski w Rumunii” pod przewodnictwem miejscowego nauczyciela Jerzego Swancara. W lutym 1947 r. do
Stowarzyszenia przynależało 320 mieszkańców wsi68. Niebawem filię lokalną „Domu Polskiego w Rumunii” założono też w Nowym Sołońcu 69.
Działacze Stowarzyszenia, w myśl statutu, przyczynili się do odtwarzania szkolnictwa polskiego w Rumunii po II wojnie światowej.
Warto dodać, że funkcję inspektora szkół polskich z ramienia Ministerstwa Oświaty w Bukareszcie objął prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Dom Polski w Rumunii” z siedzibą w Bukareszcie – Mieczysław Jaworowski70. Poniższa analiza została opracowana na podstawie sprawozdania M. Jaworowskiego z dnia 10 lutego 1947 r. skierowanego do Ambasady RP w Bukareszcie.

U. Kaczmarek, Aktywność kulturalno-oświatowa w Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rumunii i na Węgrzech w latach 1945-1989,
Poznań 1991, s. 156.
66 Statut zawarto w Sprawozdaniu z działalności za okres 5-29 lipca 1946 roku. Podano za: tamże.
67 K. Nowak, Polskie życie…, s. 14.
68 Tenże, Pojańczycy między Bukowiną a Polską (1946-1947) [w:] Bliżej siebie. Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy | Mai aproape unii de alţii. Români şi polonezi în Europa. Istorie şi prezent, (red.) S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2006, s. 91.
69 A. E. Zelionca, Nowy Sołoniec…, s. 73.
70 AAN, zespół: Ministerstwo Oświaty, sygn. 500, Sprawozdanie dotyczące stanu i dotychczasowych realizacji szkolnictwa polskiego w Rumunii, Bukareszt 10.02.1947 r.,
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Podstawą do odbudowy szkolnictwa polskiego była decyzja Ministerstwa Oświaty w Bukareszcie Nr 184.489/946 z dnia 19 stycznia
1946 r., która przyznała „społeczeństwu polskiemu prawo na stworzenie
sekcji polskich przy państwowych szkołach rumuńskich, wszędzie tam,
gdzie się znajduje minimalna liczba 30 dzieci polskich”71 . Pilna potrzeba
organizowania edukacji dla polskich dzieci zaistniała na południowej Bukowinie. Tam dzieci w czasie wojny były pozbawione polskiej szkoły72.
Zdaniem Alfonsa-Eugena Zelionca, w Nowym Sołońcu nauczanie języka
polskiego w siedmioklasowej szkole przywrócono w roku szkolnym
1945/1946. Szkołę organizowano w trudnych warunkach, gdyż:
Pomoce naukowe prawie w całości były zniszczone, sprzęt szkolny był także w opłakanym stanie. Wśród rodziców zbierano deski na ławki i pieniądze, potrzebne na ponowne wyposażenie
szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ratunkiem okazała się
akcja charytatywna przeprowadzona przez polską ambasadę
i konsulat w Bukareszcie, dzięki której ten stan znacznie polepszono73.

W kolejnym roku szkolnym 1946/1947 na południowej Bukowinie
w miejscowościach: Bułaj (Bulaj, Bulaia), Kaczyka, Nowy Sołoniec, Pojana Mikuli i Ruda (dziś Wikszany) zorganizowano sekcje państwowe z pełnym programem nauczania w języku polskim. Były to wiejskie szkoły
w zakresie siedmiu oddziałów. Poza jednoklasową szkołą w Kaczyce pozostałe to szkoły dwuklasowe.
W Siedmiogrodzie wyróżniały się dwie polskie szkoły miejskie.
W Lupeni, przy stanie jednej średniej szkoły górniczej, dwóch gimnazjów
– rumuńskiego i węgierskiego, trzech szkół ludowych 7-oddziałowych rumuńskich oraz jednej węgierskiej74, funkcjonowała, prawdopodobnie nieprzerwanie od 1929 r., także czteroklasowa polska szkoła prywatna z prawem publiczności w zakresie siedmiu oddziałów75. W roku szkolnym
1946/1947 lupeńska szkoła miała trzech nauczycieli, a naukę pobierało
78 dzieci. Były to dzieci 300 polskich górników pracujących w kopalni76.
Również w Medjasz (rum. Mediaș), gdzie w 1576 r. król siedmiogrodzki
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Stefan Batory zaprzysięgał „pacta conventa” po ogłoszeniu go w Krakowie
królem Polski, powołano sekcję państwową obejmującą sześć godzin języka polskiego tygodniowo77.
Na innym obszarze Królestwa Rumunii, gdzie byli zlokalizowani
Polacy, wprowadzono kursy prywatne języka polskiego. Zorganizowano
je w rumuńskich miastach (Krajowa, Botoszany, Suczawa i Bukareszt).
Biorąc pod uwagę warunki lokalowe polskich placówek, sekcje
państwowe umieszczono w lokalach gminnych danych miejscowości,
z kolei szkoły i kursy prywatne prowadzono we własnych lub wynajętych
lokalach Domów Polskich. Natomiast wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce szkolne było bardzo ubogie78. Na przykład we wsi Pojana Mikuli Stowarzyszenie „Dom Polski w Rumunii” uruchomiło szkołę „w budynku
urzędu gminy i w chwili otwarcia uczęszczało do niej 115 dzieci. (…) pomimo powszechnej biedy, ławki do szkoły mieszkańcy gminy zakupili
z własnych składek”79.
Stan ilościowy uczniów szkół polskich w połowie roku szkolnego
1946/1947 wynosił 1010 osób80 w wieku od 7 do 14 roku życia. Zarówno
w szkołach, jak i na kursach zatrudniono ogółem 17 nauczycieli. Na przykład w pojańskiej szkole pierwszymi powojennymi nauczycielami byli Jerzy Swancar i przybyła z Buzău Aniela Świderska81. Pod względem poziomu wykształcenia, jak wynika ze sprawozdania, nauczyciele stanowili
tylko częściowo siły kwalifikowane zawodowo, reszta zaś, to siły
początkujące bez fachowego wykształcenia. Wielu z pośród nauczycieli pracowało przez szereg lat w polskim szkolnictwie prywatnym z okresu dowojennego i posiada duże zasługi w dziedzinie pracy społecznej. Jako siły świeżo zaangażowane do szkolnictwa państwowego, nauczyciele ci są w stopniu „nauczycieli
posiłkowych” o bardzo niskim uposażeniu. Biorąc pod uwagę
nieproporcjonalność tego uposażenia w stosunku do bieżących
cen rynku, Stow. „Dom Polski” wypłaca nauczycielom dodatek
do poborów w wysokości 500.000 lei miesięcznie oraz dodatek
za wysługę lat i dodatek kartelowy82.
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Dla porównania, w Polsce nauczycielom szkół powszechnych do zasadniczego uposażenia przysługiwały następujące dodatki płacowe: stołówkowy, nauczycielski, rodzinny, wojenny oraz tylko na terenach tzw. Ziem
Odzyskanych – zachodni (lokalny)83.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach państwowych
i prywatnych obowiązywał program państwowych szkół rumuńskich, z tą
różnicą, że językiem wykładowym był język polski, zaś język rumuński figurował w programie tylko jako przedmiot. Program obejmował 30 godzin nauki tygodniowo, z czego cztery godziny przeznaczono na język polski, a po godzinie na historię Polski i na geografię Polski. Do nauki tych
przedmiotów rumuńskie Ministerstwo Oświaty zezwoliło na używanie
podręczników wydanych w Polsce w 1946 r. Były to m.in.: podręczniki do
geografii Zofii Zalewskiej pt. „Poznaj swój kraj”84, podręczniki do historii
Władysławy Hoszowskiej pt. „O wolność narodu i człowieka”85 i pt. „Było
to dawno”86 oraz Janiny Przeworskiej pt. „Życie ludzi w dawnych wiekach”87, a także „Czytanki” Stanisława Dobranieckiego88. Wymienione
pozycje znalazły się też na liście podręczników zatwierdzonych przez polskie Ministerstwo Oświaty na rok szkolny 1946/1947 89. Rozprowadzaniem podręczników do szkół zajął się powstały w 1946 r. Instytut Polski
w Bukareszcie. Jednak, jak podkreślił inspektor szkolny, ilość podręczników nie wyniosła nawet 5% w stosunku do liczby uczniów, co poważnie
utrudniało pracę nauczycieli90.
Ze sprawozdania inspektora szkół polskich M. Jaworowskiego
wynika, że do realizacji kursów języka polskiego został opracowany
specjalny program dostosowany do potrzeb lokalnych. Poza
właściwą nauką języka polskiego program ten obejmuje również
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podstawowe wiadomości z zakresu historii i geografii Polski, nowej rzeczywistości polskiej, biografie wybitnych postaci kultury
polskiej itp. 91

Szczególnie ważną dla środowiska lokalnego była pozalekcyjna
i pozaszkolna aktywność nauczycieli. Rozwijali ją poprzez różne formy
działalności kulturalno-oświatowej. Prowadzili chóry świeckie i kościelne
w Lupeni, Suczawie, Rudzie, Pojanie Mikuli i Medjasz. Organizowali
przedstawienia amatorskie, zabawy towarzyskie, uroczystości i odczyty.
Dla przykładu – Jasełka wystawiono w Nowym Sołońcu i w Rudzie,
sztuczki teatralne odegrano w Suczawie i w dwóch sąsiednich wioskach,
natomiast operetki zaprezentowano przed lupeńską publicznością. Do
stałych zadań nauczycieli należało kierowanie miejscowymi oddziałami
Domu Polskiego, a takie istniały m.in. w Pleszy, Kaczyce, Nowym Sołońcu, Suczawie, Lupeni, Bukareszcie oraz Pojanie Mikuli. Na przykład Dom
Polski w Pojanie Mikuli, dzięki staraniom nauczycieli, w roku szkolnym
1946/1947 zorganizował dla dzieci spotkanie opłatkowe i św. Mikołaja
oraz Jasełka 92. Kadra polskich ośrodków w Rumunii współpracowała też
z Instytutem Polskim w Bukareszcie oraz redakcją pisma „Nowiny Polskie”, zamieszczającego informacje o życiu Polonii93. Uznanie dla wieloaspektowej pracy nauczycieli w tej powojennej rzeczywistości prezes Stowarzyszenia „Dom Polski w Rumunii” wyraził w następujących słowach:
„Wszędzie nauczyciel jest tym fermentem, tym dynamicznym czynnikiem
życia polskiego w Rumunii”94.
Wszystkie polskie placówki wchodzące w skład państwowego
szkolnictwa rumuńskiego administracyjne podlegały rumuńskiemu Ministerstwu Oświaty, zaś pod względem dydaktycznym wizytował je inspektor szkół polskich, delegowany przez Ministerstwo Oświaty w Bukareszcie. Natomiast
Inne władze szkolne, nie znające języka polskiego, mogą przeprowadzać jedynie inspekcje administracyjne oraz konstatować
naukę przedmiotów specyficznie rumuńskich: język, historia
i geografia rumuńska95.

Odbudowa polskich szkół u schyłku Królestwa Rumunii, poza
ośrodkami miejskimi, odbywała się w szczególnie trudnych warunkach.
W 1946 r., z powodu dramatycznej sytuacji, spowodowanej konsekwen-
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cjami wojny w postaci spalenia i zniszczenia domostw, budynków gospodarczych, chorób (tyfus), braku żywności, ale i klęsk żywiołowych (grad),
wszystkie polskie skupiska na Bukowinie zostały objęte pomocą. Różne
formy wsparcia płynęły głównie z Bukaresztu, np. od Ambasady RP, od
centralnego „Domu Polskiego w Rumunii”, od redakcji „Nowin Polskich”,
ale też od polskiego Ministerstwa Oświaty. Świadczeniami w formie pieniężnej i rzeczowej zostali objęci nie tylko mieszkańcy, ale też uczniowie
polskich szkół. Z ustaleń K. Nowaka wynika, że:
Zarząd Główny [Stowarzyszenia „Dom Polski w Rumunii”] przesyłał do wsi polskich pomoc żywnościową i finansową. Ofiarował także Pojanie maszynę do szycia i odbiornik radiowy. Artykuły żywnościowe przywoził też inspektor szkół polskich Mieczysław Jaworowski. Część z nich była darem Ministerstwa
Oświaty w Warszawie. Pomoc tę organizował także polski konsul [Józef] Krzyżanowski (głównie cukier). Napłynęła również
pomoc finansowa dla pojańskich dzieci od polskich dzieci z Lupeni i redakcji „Nowin Polskich”96.

Trzeba zaznaczyć, że status materialny rodziców dzieci z Lupeni był
znacznie wyższy niż rodziców dzieci z południowej Bukowiny, utrzymujących się głównie z pracy w rolnictwie. W Lupeni miesięczne pobory górnika wynosiły 1,2 mln lei. Do tego należy doliczyć przydział żywności na
siebie oraz na każdego członka rodziny, np. rodzina górnicza z dwojgiem
dzieci otrzymywała 36 kg mąki, w tym przydział górnika wynosił 21 kg97.
Opłata za przydział stanowiła zaledwie 46 tys. lei, przy czym 1 kg chleba
żytniego na wolnym rynku kosztował 50 tys. lei. W całej Rumunii w latach 1945-1946 odczuwano zupełny brak chleba, mąki, cukru na rynku,
co było spowodowane „katastrofalną posuchą, w wyniku której prawie
połowa zbiorów zniszczyła się zupełnie”98. Cierpiącej z głodu ludności bukowińskiej organizowano właśnie w szkołach niezbędną pomoc. Na przykład w Nowym Sołońcu, na skutek potężnego gradobicia, jakie przeszło
przez wieś 21 lipca 1946 r.,
uzyskano od władz powiatu suczawskiego wsparcie na otwarcie
spółdzielczej kuchni w szkole sołonieckiej i w szkole majdańskiej, gdzie wydawano regularnie takie produkty jak: mąka, fasola, ryż, groch, makarony, kapusta, cebula oraz chleb99.
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Świadczeniu pomocy, ale też ocenie sytuacji wszystkich szkół polskich
w roku szkolnym 1946/1947 służyły wizytacje inspektora szkolnego Jaworowskiego. Relacjonował on, że aktualny stan szkół polskich w Rumunii
nie odzwierciedla rzeczywistego stanu potrzeb w tym zakresie, gdyż „różne trudności natury technicznej, zwłaszcza brak sił nauczycielskich, nie
pozwoliły na założenie szkół we wszystkich ośrodkach polskich”100. W kolejnym roku szkolnym sieć szkół z polskim językiem wykładowym w Rumunii poszerzyła się o szkoły w Pleszy i Serecie. Sześciu nauczycieli uczyło w siedmiu wiejskich szkołach na południowej Bukowinie, a tylko trzech
w jednej szkole miejskiej w Lupeni101. Permanentne niedobory kadrowe
szkolnictwa polonijnego w Rumunii potęgowała też repatriacja. Jednym
z transportów w marcu 1947 r. wyjechał do Polski m.in. nauczyciel
J. Swancar102.
Refleksje końcowe
30 grudnia 1947 r. zmuszono króla Michała do abdykacji, obwieszczając kres Królestwa Rumunii, a proklamując Rumuńską Republikę Ludową.
Od tego momentu – w zróżnicowanym tempie, zależnym od bieżących interesów Związku Radzieckiego – rumuńscy komuniści
konsekwentnie realizowali strategię przejmowania ośrodków
władzy i demontażu instytucji demokratycznych103,

dążyli też do całkowitego zniszczenia społeczeństwa obywatelskiego oraz
podporządkowania życia kulturalnego i intelektualnego „nieomal wojskowym rygorom”104. Na gruncie oświatowym, 3 sierpnia 1948 r., wydano
ustawę o reformie szkolnictwa, wprowadzając siedmioletnie obowiązkowe i bezpłatne nauczanie105, z zamiarem ukształtowania nowego socjalistycznego wychowanka. Zmiany te wyznaczały nowe kierunki w działalności edukacyjnej Polonii w Rumunii aż do upadku dyktatury Nicolae
Ceaușescu.

100 AAN,

zespół: Ministerstwo Oświaty, sygn. 500, Sprawozdanie dotyczące stanu i dotychczasowych realizacji szkolnictwa polskiego w Rumunii, Bukareszt 10.02.1947 r.,
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101 K. Nowak, Problemy…, s. 239.
102 Tamże, s. 93.
103 V. Tismăneanu, Stalinizm na każdą okazję. Polityczna historia rumuńskiego komunizmu, przekład P. Nowakowski, Kraków 2010, s. 104.
104 Tamże, s. 122.
105 J. Demel, Historia Rumunii, wyd. II, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
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Refacerea educației în limba polonă
la sfârșitul existenței Regatului României
Rezumat

Sursele de bază ale prezentării le reprezintă materialele de arhivă
colecționate de Ministerul Educației și păstrate la Archiwum Akt Nowych
din Varșovia. Într-una din colecții se găsește raportul întocmit de Mieczysław Jaworowski, președintele Asociației Dom Polski din România cu sediul la București, referitor la situația actuală și realizările de până la acel
moment ale învățământului în limba polonă din România. Raportul
a fost întocmit în anul 1947, pentru Ambasada R.P. de la București.
Suntem îndreptățiți să vorbim despre refacerea educației în limba
polonă după cel de Al II-lea Război Mondial în România căci aceasta avea
tradiții pe aceste meleaguri. Primele școli fuseseră înființate în sec. XIX
în regiunea Bucovinei, iar dezvoltarea lor ulterioară a făcut ca în anul
1913, să existe deja un număr de 36 de școli de stat. Situația s-a schimbat
în momentul când a luat ființă România Mare și a început românizarea
învățământului. În 1922 școlile poloneze au încetat să mai existe. Abia legea privind învățământul privat din 1928 a dat minorităților din România Mare posibilitatea de a-și înființa propriile școli. Din partea organizației „Polska Macierz Szkolna”, iar apoi a „Polski Związek Szkolny”, în
România funcționau în anul școlar 1938/1939 un număr de șapte școli
particulare poloneze, trei școli particulare parohiale și două grădinițe,
cele mai multe în nordul României. În timpul celui de Al Doilea Război
Mondial, ca urmare a internării militarilor și civililor polonezi, au luat
ființă alte școli poloneze. Acestea și-au încheiat activitatea odată cu încheierea operațiunilor de război și cu plecarea polonezilor din România.
Însă nu toți polonezii au plecat din România. Existau și autohtoni
care aveau nevoie de școli poloneze. Acestora, Ministerul Educației de la
București le-a dat dreptul de a înființa secții poloneze în școlile de stat românești. În anul școlar 1946/1947, au fost înființate cinci astfel de secții
în Bucovina, în localitățile: Bulai, Cacica, Solonețu Nou, Poiana Micului
și Ruda. În alte zone ale Regatului României, unde se aflau polonezi, se
organizau cursuri particulare de limbă polonă. Toate aceste unități se
aflau, din punct de vedere administrativ, în subordinea Ministerului Român al Educației, iar din punct de vedere didactic erau controlate de inspectorul pentru școlile poloneze delegat de Ministerul Educației de la București.
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Institutul Național
pentru Studiul Totalitarismului din București

Charta 77 din Cehoslovacia
și disidența anticomunistă din Polonia

S-au împlinit în acest an patru decenii de la Charta 77, o inițiativă
civică și prima mișcare de disidență intelectuală organizată din blocul comunist. Mișcarea s-a născut în toamna anului 1976 ca reacție la persecuțiile la care fusese supus un grup de rock din Praga. În mediile culturale
din acea vreme ale capitalei Cehoslovaciei, ca și în România sau Iugoslavia, de altfel, tinerii erau foarte influențați de rockul american și progresiv, precum și de jazz. Numele grupului declanșator, Plastic People of the
Universe, vine de altfel de la o piesă a lui Frank Zappa, „Plastic People”.
Arestarea și condamnarea în septembrie 1976 a membrilor acestui grup
de rock a constituit, practic, motivul imediat al declanșării mișcării. Rădăcinile acesteia sunt însă mai adânci, ele avându-și originea în evenimentele din timpul Primăverii de la Praga, din 1968, când numeroși scriitori și artiști, printre care dramaturgul Václav Havel, filozoful Jan Patočka, Jiří Hájek, Pavel Kohout, Jan Kundera și Ludvík Vaculík jucaseră un
rol important în încercarea de atunci de a umaniza sistemul socialist
(„socialismul cu față umană”). Vaculík redactase de altfel și manifestul
din timpul Primăverii pragheze, înainte de invazia sovietică.
Anunțată în mod public pe 6 ianuarie 1977, Charta a fost semnată
inițial de 241 de intelectuali, mai toți din Praga, majoritatea cehi și de
câțiva slovaci. Ulterior, numărul semnatarilor avea să se ridice la puțin
peste 1000. În textul Chartei se critica guvernul pentru că nu își respecta
propria Constituție și tratatele internaționale semnate de Cehoslovacia
precum acordurile Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa
de la Helsinki din 1975. Charta 77 din Cehoslovacia a reprezentat un
exemplu semnificativ al luptei temerare pentru apărarea demnității ființelor umane. Germenii unei puternice mișcări disidente anticomuniste
apăruseră încă mai înainte în țara vecină, Polonia. Cercetările din ultimii
ani relevă strânsa conexiune existentă între Charta 77 din Cehoslovacia și
mișcarea disidentă anticomunistă poloneză.
Spre deosebire de celelalte țări din lagărul comunist, unde opoziția antisistem din anii următori a avut un caracter fragmentar, în Polonia aceasta s-a profilat ca fiind una bine organizată. După 25 de ani de
eforturi pentru „umanizarea” socialismului real, însoţite de puternice
tulburări sociale (1956, 1968, 1970 şi 1976), către sfârşitul anilor ’70 s-a
ajuns la consolidarea opoziţiei poloneze. Trei dintre aceste conflicte se

281
soldaseră deja cu câte un succes parţial şi cu paşi înapoi făcuţi de către
autorităţile comuniste, arătând faptul că numai Polonia era locul crizelor
de masă, renovatoare ale sistemului, unde se putea naşte o mişcare de
opoziţie cu adevărat eficientă pentru schimbarea sistemului comunist.
Aceasta s-a născut pe fondul erodării iremediabile a ideologiei comuniste, în condiţiile în care economia nu era în stare să-şi depăşească rămânerea în urmă, iar distanţa dintre nivelul vieţii din Polonia şi ţările democratice ale Europei devenea tot mai mare1. Marea inovaţie ideologică
poloneză din această perioadă a constat în efortul susţinut pentru crearea
unei „societăţi civile”, având ca suport instituţii sociale alternative, eliberate de corupţia şi lipsa de onestitate a structurilor oficiale.
În anii ’70, situația economică a Poloniei devenise tot mai complicată, țara era înglodată în datorii, iar muncitorii se „ridică”, din nou, la
proteste contra regimului. Primele semne ale crizei au apărut în 1976,
când puterea comunistă a repetat greşeala făcută cu şase ani în urmă,
prin creşterea bruscă a preţurilor la produsele alimentare, ceea ce a determinat greve şi manifestaţii muncitoreşti la Płock, Radom şi Ursus (în
apropiere de Varşovia). În dorinţa de a da un exemplu şi a descuraja
mişcările de protest, autorităţile comuniste întreprind o vastă şi nemiloasă represiune: 2.500 de arestări, mai multe sute de condamnări de la nouă luni la 10 ani de închisoare. Această dezlănţuire a puterii indignează
societatea poloneză şi suscită acţiuni de solidaritate decisive pentru viitorul mişcării poloneze de opoziţie.
În mai 1976 a apărut programul „Înţelegerii Poloneze pentru Independenţă” (PPN), organizaţie clandestină, condusă – aşa cum se va
afla mai târziu – de Zdzisław Najder şi care avea ca obiective: obţinerea
de către Polonia a unei reale suveranităţi, reinstaurarea democraţiei politice, respectarea libertăţii cetăţenilor, dezvoltarea liberă a economiei şi
a culturii naţionale. Programul avea la bază principiul că suveran în propriul stat este poporul, iar „sistemul autocraţiei totalitare este străin tradiţiilor naţionale ale Poloniei, anacronic şi umilitor”. De la sfârşitul anilor
’40 şi până în momentul când a apărut, Programul PPN era prima încercare făcută în ţară, pentru formularea unor obiective politice clare şi fără
compromisuri, de reflecţie cu privire la „ce este socialismul şi ce nu este
acesta”2.
Dintr-o altă poziţie şi-a ridicat glasul „Nestorul” economiştilor
polonezi, Edward Lipiński care, într-o scrisoare deschisă adresată lui
Gierek, în mai 1976, analiza degringolada care a caracterizat timp de treizeci de ani sistemul denumit „socialist”, apreciat drept anacronic, incapabil să facă o selecţie pozitivă a cadrelor, fiind preferaţi indivizi mediocri,

1

Jerzy Holzer, „Solidaritatea” poloneză şi marea prefacere europeană de la sfârşitul
secolului XX, în „Arhivele Totalitarismului”, An. XIII, Nr. 48-49, 3-4/2005, p. 130.
2 Andrzej Kaczyński, Projekt Polski Niepodległej (Proiectul Poloniei Independente),
în „Rzeczpospolita” din 30 aprilie-3 mai 1996.
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carierişti, frustraţi şi, în cea mai mare parte, incapabili. Arătând că „suntem o ţară dependentă de o putere străină”, economistul polonez aprecia
ca necesare „schimbări fundamentale sau cel puţin exprimarea voinţei
iniţierii acestora. În caz contrar, tragedia nu poate fi evitată”3. Scrisoarea
nu a avut însă niciun răspuns din partea lui Gierek. Răspunsul l-au dat,
în schimb, muncitorii care s-au revoltat în mai 1976.
De data aceasta muncitorimea s-a aflat în avanpostul rezistenţei
faţă de regimul comunist. Pentru prima dată intelectualii şi muncitorii se
reunesc într-o singură structură – Comitetul de Apărare a Muncitorilor
(KOR)4. Apar, de asemenea, alte grupuri ilegale ale opoziţiei anticomuniste şi publicaţii clandestine. Acţiunile greviste s-au extins la Szczecin şi în minele de cărbuni din Silezia. În întreaga ţară, regimul totalitar
se găsea în pericol. Se prefigura începutul unei greve generale a întregii
societăţi.
Mai mulţi intelectuali s-au adresat unor foruri şi personalităţi politice internaţionale, inclusiv liderilor partidelor comuniste din ţări occidentale. Elocventă în acest sens este scrisoarea deschisă pe care Jacek
Kuroń (membru marcant al viitoarei „Solidarităţi”) a trimis-o, la 18 iulie
1976, secretarului general al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlinguer, rugându-l să-şi folosească autoritatea pentru a determina oprirea
represiunilor din R.P. Polonă. Câteva zile mai târziu, ziarul „Unita” informa că Partidul Comunist Italian s-a adresat conducerii P.M.U.P. cu recomandarea de a manifesta moderaţie în legătură cu mişcările de protest.
La sfârşitul lunii iulie, 13 intelectuali polonezi au adresat o scrisoare redacţiei săptămânalului de stânga francez „Le Nouvel Observateur” cu un
apel către „toţi cei al căror drum este socialismul democratic” pentru
a interveni în apărarea muncitorilor polonezi. Scrisoarea a fost semnată,
între alţii, de: Adam Michnik, Halina Mikołajska şi preotul Jan Zieja5.
La 23 septembrie 1976, 14 persoane membre ale Comitetului au
lansat un „Apel către societate şi autorităţile R.P. Polone” prin care se făcea cunoscută în mod oficial constituirea KOR având ca scop apărarea
muncitorilor căzuţi victime ale represiunilor din iunie. Apelul era semnat
de fondatorii KOR: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Ludwik
Cohn, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, preotul Jan Zieja şi Wojciech Ziembiński. Dintre fondatori lipsea
de pe listă doar Antoni Słonimski, care a încetat din viaţă înainte de oficializarea constituirii KOR6.

„Kultura”, nr. 6 din 1976, Paris, p. 74-75; Wojciech Roszkowski, Najnowsza historia
Polski 1945-1980 (Istoria recentă a Poloniei 1945-1980), Varşovia, 2003, p. 687-688.
4 Jean-François Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre, Iaşi, 1998, p. 254.
5 Wojciech Roszkowski, op. cit., p. 703.
6 Ibidem, p. 704.
3
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Până la sfârşitul lunii septembrie 1976 au aderat la KOR oameni
de cultură şi artişti cunoscuţi ca actriţa Halina Mikołajska, în luna octombrie – Mirosław Chojecki, Emil Morgiewicz şi Wacław Zawadzki, în
noiembrie – Bogdan Borusewicz şi Józef Śreniowski, în ianuarie 1977
– Anka Kowalska, Stefan Kaczorowski şi Wojciech Onyszkiewicz, în aprilie 1977 – Adam Michnik, care se întorsese din străinătate, iar în iulie
1977 – preotul Zbigniew Kamiński şi Jan Kielanowski. În 1977 KOR număra 26 de persoane, dintre care unii aparţineau generaţiei de intelectuali mai în vârstă, ca Lipiński, alţii erau activişti independenţi, ca Pajdak, Rybicki şi Kaczorowski, persoane din generaţia de mijloc precum
Jan Józef Lipski, iar cei mai mulţi activişti tineri, ca Macierewicz, Chojecki şi Borusewicz. În KOR au intrat persoane de diverse orientări şi profesii, de la socialişti, ca Pajdak sau Lipiński şi până la militari precum Kaczorowski sau preoţi. Prin intermediul KOR s-a realizat conjugarea mediilor de diferite ideologii care, cel mai adesea, duseseră până atunci dispute separate cu puterea comunistă, creându-se astfel premise pentru solidarizarea întregii societăţi în această luptă.
De la începutul existenţei sale KOR a cerut amnistie pentru persoanele reţinute în iunie 1976, reprimirea la lucru a tuturor celor eliberaţi, dezvăluirea şi pedepsirea cadrelor de securitate, miliţie sau armată, vinovate de aplicarea unui tratament bestial muncitorilor arestaţi. La
15 noiembrie 1976, Comitetul s-a adresat Seimului R.P. Polone solicitând
convocarea unei comisii parlamentare extraordinare care să cerceteze cazurile de încălcare a drepturilor de către „organele de ordine publică”.
KOR a organizat activitatea pentru obţinerea de sprijin financiar, juridic
şi medical pentru persoanele care au avut de suferit. A fost întocmită,
totodată, o evidenţă cu aproximativ 1000 de persoane reprimate din Ursus, Radom, Płock, Varşovia, Łódź, Gdańsk, Grudziądz şi Poznań. Ajutoare importante s-au primit atât din ţară, cât şi din Italia, Franţa şi Norvegia. În apărarea protestatarilor polonezi au luat atitudine organizaţii ca
„Amnesty International”, precum şi intelectuali proeminenţi din Occident, ca Eugen Ionescu, Günther Grass, Jacques Monod, Max Frisch,
Heinrich Boell ş.a.
Realizarea KOR a fost facilitată de apropierea între „familii” de
origine şi sensibilitate socio-politică diferită: „revizioniştii” grupaţi în jurul lui J. Kuroń şi A. Michnik; intelectualitatea catolică (grupul Znak,
animat de Jerzy Turowicz) şi intelectualitatea anticomunistă „ce rămăsese până atunci în afara vieţii publice” (Aleksander Smolar)7.

Din organizaţia „Charta 77” a făcut parte şi disidentul Václav Havel, viitor preşedinte al Republicii Cehe, care stabilise o bună colaborare cu membri marcanţi ai opoziţiei
anticomuniste din Polonia. La Varşovia funcţionează Fundaţia „Charta 77”, care desfăşoară o activitate de cercetare, valorificare şi editare de documente istorice pe tema
luptei anticomuniste, publicând şi o revistă cu acelaşi nume.
7
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În sprijinul Comitetului au venit sute, apoi mii de studenţi şi intelectuali care s-au angajat să-i ajute material şi juridic pe participanţii la
proteste supuşi represiunii. Ei înşişi au fost pedepsiţi din această cauză,
iar unul dintre ei – studentul Stanisław Pyjas – a fost omorât de agenţii
poliţiei politice în mai 1977. Erau ocrotiţi însă, până la un anumit nivel de
poziţia cunoscută atât în Polonia, cât şi în străinătate, a unor membri ai
Comitetului, pe care puterea nu avea curajul să-i persecute prea brutal8.
Înfiinţarea KOR a fost un moment de răscruce în reconstrucţia societăţii civile poloneze, întrucât atunci a fost învinsă împărţirea pe clase impusă de regimul comunist şi a fost înfrântă teama de protestul asumat faţă
de acesta, fiind puse bazele solidarizării întregii populaţii în lupta împotriva
totalitarismului de stânga. La scurt timp după acest moment, în jurul KOR
au apărut o serie de organizaţii colaterale de opoziţie faţă de regimul comunist precum Editura Independentă, iar mai târziu Comitetele Studenţeşti ale
Solidarităţii sau Sindicatele Libere de la Marea Baltică. S-a ajuns astfel la
conjugarea acţiunilor opoziţiei muncitoreşti cu cele din mediul intelectualităţii şi al societăţii tradiţionale poloneze. Aceasta a fost posibilă în principal datorită experienţelor poloneze dobândite în anii 1968 şi 1970. În
primul caz, acţiunile intelectualilor şi ale studenţilor s-au încheiat cu un eşec
şi cu aspre represiuni. În cel de-al doilea caz, s-a reuşit obţinerea unui succes
de moment al muncitorilor, dar aceştia nu au reuşit să-şi formuleze obiectivele acţiunii şi nici să-i dea acesteia forme de organizare mai durabile9.
Prin intermediul KOR s-a realizat conjugarea mediilor de diferite ideologii
care, cel mai adesea, duseseră până atunci dispute separate cu puterea comunistă. S-au creat, astfel, premise pentru solidarizarea întregii societăţi în
această luptă.
Membrii KOR au manifestat, încă de la început, o vie preocupare
în legătură cu acțiunile inițiate de organizația „Charta 77” din Cehoslovacia față de regimul comunist. Într-un comunicat al KOR, din octombrie
1977, se exprima solidaritatea polonezilor cu dizidenții cehoslovaci, fiind
condamnate, totodată, măsurile represive luate de autoritățile comuniste
față de Václav Havel, Jiří Lederer și František Pavlíčki. Pe 31 octombrie
1977 comitetul de conducere al KOR adresa o „Scrisoare către prietenii
cehi și slovaci”, în care aceștia erau îndemnați să-și amintească de „Primăvara pragheză”. Un răspuns de mulțumire pentru solidaritatea polonezilor a venit și din partea reprezentanților „Chartei” pe 16 noiembrie 1977.
În august 1978, în munții Karkonosze, la frontiera polono-cehoslovacă, reprezentanţi ai KOR s-au întâlnit cu membri ai organizaţiei
„Charta 77” din Cehoslovacia, având discuţii de informare, în vederea
unei colaborări în viitor în lupta împotriva regimurilor totalitare comuniste. Cu acest prilej, a fost adoptată o declarație comună ocazionată de

8
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Jean-François Soulet, op. cit., p. 254.
Jerzy Holzer, loc. cit., p. 131.
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împlinirea a 10 ani de la „Primăvara pragheză”. După câteva săptămâni,
în septembrie 1978 a avut loc o nouă întâlnire, în cadrul căreia a fost redactată o scrisoare-declaraţie privind apărarea drepturilor omului în
Armenia, Belarus, Bulgaria, Georgia, ţările baltice, R.D. Germană, Federaţia Rusă, România, Ucraina şi Ungaria. Prin acest demers, activitatea
KOR, la fel ca şi cea a organizaţiei „Charta 77”10 depăşea practic nivelul
local, căpătând o semnificaţie mai amplă, prin încercarea de a atrage
atenţia opiniei publice internaţionale asupra reprimării existente în toate
ţările comuniste din Europa Centrală şi Răsăriteană, ca şi în republicile
aflate în componenţa U.R.S.S. A urmat ceea ce era de așteptat: măsurile
represive concertate din partea autorităților atât ale R.S. Cehoslovace, cât
și ale R.P. Polone. Întâlnirile ce au mai avut loc între reprezentanţii polonezi din cadrul KOR și cei ai organizaţiei „Charta 77” din Cehoslovacia
au fost reprimate de organele de miliție și securitate din cele două țări.
Un alt moment de referință al solidarității dintre dizidenții anticomuniști polonezi și cei cehoslovaci a fost în zilele de 3-10 octombrie
1979, când un grup de membri ai Mișcării pentru Drepturile Omului și
Cetățeanului (ROPCiO) din Polonia au făcut greva foamei în biserica
„Sfânta Cruce” (Świętego Krzyża) din Varșovia.
La puțin timp după izbucnirea grevei de la Şantierul Naval din
Gdańsk, pe 28 august 1980, reprezentanți ai „Chartei 77” cehoslovace
adresau o scrisoare de susținere a protestatarilor polonezi. Conlucrarea
polono-cehoslovacă în lupta anticomunistă s-a manifestat în toate momentele importante ale activității Sindicatului Liber și Independent, fiind
întreruptă doar după instituirea „legii marțiale” („stării de război”) în Polonia, pe 13 decembrie 1981. Ea avea să fie reluată după suspendarea „legii marțiale”, manifestându-se cu pregnanță până la căderea regimurilor
comuniste din Europa Central-Răsăriteană, în anul 1989, dar și ulterior,
în cadrul transformărilor politice și social-economice, precum și al integrării europene și euro-atlantice.
În România, Paul Goma a fost unul dintre cei care s-au solidarizat
în mod deschis cu Charta 77 și care au fost persecutați pentru aceasta.
Goma a reușit să trimită la postul de radio occidental Radio Europa Liberă o scrisoare deschisă în care cerea guvernului României respectarea
drepturilor omului în România. Scrisoarea a fost difuzată de postul de radio. De numele lui Paul Goma „se leagă începutul disidenţei româneşti,
în 1977, dar şi singurul demers colectiv, cu audienţă şi susţinere însemnate, pentru respectarea drepturilor omului din România”11. Arestat la
1 aprilie 1977 și acuzat iniţial de „trădare prin transmitere de secrete”,

Bogumił Luft, Elite, autorităţi şi tranziţie în Polonia, în „Magazin Istoric”, Nr.
4(445) aprilie 2004, p. 34.
11 Ana-Maria Cătănuş, Paul Goma – Figură cheie a opoziţiei faţă de regimul comunist, în articolul lui Laurențiu Ungureanu, Cazul Paul Goma: singur împotriva tuturor. Scriitorul împlineşte astăzi 80 de ani, în „Adevărul”, 2 octombrie 2015.
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Paul Goma a petrecut mai bine de o lună de zile în arestul închisorii Rahova. Eliberat la 6 mai 1977, Goma a părăsit România câteva luni mai
târziu. Protestul efemer al lui Paul Goma „nu a fost o mișcare în sensul de
structură organizată cu un plan de acțiune bine formulat”12.
În concluzie, Charta 77 din Cehoslovacia, Solidaritatea poloneză
și, într-o anumită măsură, și mișcarea disidentă din România reprezintă
exemple de mare însemnătate ale luptei popoarelor pentru libertate în
perioada comunistă, ele trebuind să rămână în memoria noastră, în primul rând pentru faptul că arată rolul pe care îl poate avea capacitatea de
rezistență a societății civile împotriva regimurilor totalitare.

Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport
Final, București, 2007, p. 738.
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dr Ion Constantin
Narodowy Instytut Badań Totalitaryzmu w Bukareszcie

Karta 77 w Czechosłowacji
i opozycja antykomunistyczna w Polsce
Streszczenie

W 2017 r. minęło 40 lat od obywatelskiej inicjatywy pod nazwą
Karta 77 i jednocześnie od powstania pierwszego zorganizowanego ruchu
opozycyjnego w bloku krajów socjalistycznych. Ruch narodził się jesienią
1976 r. w reakcji na represje wobec praskiego zespołu rockowego The Plastic People of The Universe. Jego korzenie są jednak głębsze, sięgają
okresu praskiej wiosny z 1968 r., kiedy to wielu intelektualistów, pisarzy
i artystów, m.in.: Václav Havel, Jan Patočka, Jiří Hájek, Pavel Kohout,
Milan Kundera czy Ludvík Vaculík, odegrało ważną rolę w próbach budowy „socjalizmu z ludzką twarzą”. Podczas praskiej wiosny, przed inwazją
sowiecką na Czechosłowację, powstała także petycja „Dwa tysiące słów”
Ludvíka Vaculíka.
Kartę 77 ogłoszono 6 stycznia 1977 r. i była ona manifestem
w obronie praw człowieka. Zalążki silnej opozycji antykomunistycznej pojawiły się nieco wcześniej w sąsiednim kraju – w Polsce. Badania z ostatnich lat wskazują na ścisły związek pomiędzy Kartą 77 w Czechosłowacji
a polskim ruchem opozycyjnym.
W odróżnieniu od innych państw bloku komunistycznego, w których opozycja z lat późniejszych miała fragmentaryczny charakter, w Polsce była ona dobrze zorganizowana. Cechą wyróżniającą polski ruch antykomunistyczny w tym okresie były próby budowania społeczeństwa obywatelskiego przy wsparciu organizacji społecznych. Pierwszą organizacją
opozycyjną w Polsce był Komitet Obrony Robotników (KOR). Jego członkowie od początku żywo interesowali się działalnością Karty 77 w Czechosłowacji wobec reżimu komunistycznego. W sierpniu 1978 r. doszło do
spotkania działaczy KOR i Karty 77 na granicy polsko-czechosłowackiej
na Śnieżce w Karkonoszach, podczas którego wydano wspólne oświadczenie w 10. rocznicę praskiej wiosny. Kolejne spotkanie we wrześniu 1978 r.
zaowocowało listem do obrońców praw człowieka w innych krajach bloku
wschodniego i republikach sowieckich: Armenii, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, w krajach bałtyckich, NRD, Rosji, Rumunii, na Węgrzech i na Ukrainie. W wyniku tego i dzięki próbom zwrócenia uwagi opinii międzynarodowej na represje stosowane wobec opozycji we wszystkich krajch socjalistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz republikach, wchodzących w skład ZSRR działalność KOR-u i Karty 77 zyskała charakter
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ponadlokalny i szersze znaczenie. W niedługim czasie nastąpiło nieuchronne: zastosowanie środków represyjnych organów bezpieczeństwa
obu państw, śledzących poczynania działaczy KOR-u i Karty 77.
W Rumunii jednym z tych, którzy otwarcie solidaryzowali się
z działalnością Karty 77 i represjonowanym z tego powodu, był Paul Goma. Wysłał on do Radia Wolna Europa list otwarty, w którym domagał
się od rumuńskich władz przestrzegania praw człowieka. Aresztowany
1 kwietnia 1977 r. i oskarżony początkowo o „zdradę poprzez ujawnienie
tajemnic państwowych”, spędził ponad miesiąc w areszcie więzienia
w Rahova. Uwolniony 6 maja 1977 r., kilka miesięcy później pozbawiony
został rumuńskiego obywatelstwa i wydalony z kraju.

dr Piotr Chrobak
Uniwersytet Szczeciński

Urząd Prezydenta
w Polsce i Rumunii po 1989 roku
w świetle Konstytucji

Uwagi wstępne
W artykule zostały przeanalizowane kompetencje Prezydentów1
w Polsce i Rumunii w świetle Konstytucji uchwalonych po 1989 r.
W przypadku III Rzeczypospolitej, zanim w roku 1997 została uchwalona
obowiązująca Konstytucja, to wcześniej głowa państwa opierała swoje
kompetencje na noweli konstytucyjnej uchwalonej w roku 1989, a następnie na Ustawie Konstytucyjnej uchwalonej w 1992 r., zwanej Małą
Konstytucją.
Urzędy Prezydenta w obu analizowanych krajach zostały przebadane w odniesieniu do sposobu wyboru głowy państwa, jego uprawnień
względem parlamentu, Rządu, obronności oraz pozostałych dziedzin
funkcjonowania państwa, a także konsekwencji, jakie ponosi Prezydent
za naruszenie Konstytucji lub popełnienie innych czynów zabronionych
prawem. Ponadto przeanalizowano procedurę podejmowaną w przypadku opróżnienia urzędu, a także trwałej lub czasowej niezdolności Prezydenta do sprawowana urzędu.
Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
oraz Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowela konstytucyjna z 1989 roku
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) z 1952 r.
zniosła urząd Prezydenta w państwie polskim2. Urząd Prezydenta PRL
(późniejszego Prezydenta RP) został reaktywowany na mocy noweli konstytucyjnej z 7 kwietnia 1989 r.3, co było jednym z ustaleń, jakie podjęto

1

Na temat urzędu prezydenta patrz szerzej: R. Herbut, Głowa państwa [w:] Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 2002, s. 118-119.
2 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. 1952, nr 33, poz. 232; M. Kallas, Historia ustroju
Polski, Warszawa 2006, s. 338-359.
3 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1989, nr 19, poz. 101.
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podczas rozmów przy Okrągłym Stole4. Na jej mocy Prezydent był najwyższym przedstawicielem Państwa Polskiego zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Czuwał nad przestrzeganiem Konstytucji PRL, a także stał na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium oraz przestrzegania międzynarodowych sojuszy politycznych i wojskowych. Organem wykonawczym głowy państwa była Kancelaria Prezydenta, której Prezydent
nadawał statut oraz powoływał i odwoływał jej szefa5.
Sposób wyboru Prezydenta PRL
Prezydent był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe (ZN),
czyli przez połączone posiedzenie Sejmu i reaktywowanego Senatu, obradujące pod przewodnictwem Marszałka Sejmu. Bierne prawo wyborcze
przysługiwało każdemu obywatelowi Polski, który posiadał pełnię praw
wyborczych do Sejmu. Swojego kandydata mogła zgłosić co najmniej
1/4 członków ZN z jego ogólnej liczby, czyli minimum 140 posłów i senatorów. Uchwała w sprawie wyboru głowy państwa musiała zapaść bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków ZN. W przypadku gdy żaden z pretendentów nie uzyskał
wymaganej większości głosów, w każdym kolejnym głosowaniu wykluczało się tego kandydata, który w poprzednim głosowaniu uzyskał najmniejsze poparcie. Objęcie urzędu przez Prezydenta wybranego przed upływem
kadencji dotychczasowej głowy państwa następowało następnego dnia po
upływie jego kadencji oraz po złożeniu wobec ZN ślubowania6. Początek
kadencji rozpoczynał się w dniu, w którym nowo wybrany Prezydent
obejmował swój urząd. Kadencja trwała sześć lat, z prawem do jednej reelekcji.
W zależności od zaistnienia jednej z trzech sytuacji Marszałek Sejmu był zobowiązany do zwołania ZN, które decydowało o dalszym losie
głowy państwa. Po pierwsze, kiedy kadencja Prezydenta dobiegała końca,
to w celu dokonania wyboru nowej głowy państwa ZN było zwoływane
w ciągu miesiąca przed zakończeniem kadencji lub w ciągu miesiąca od
dnia opróżnienia urzędu. Po drugie, jeżeli stan zdrowia nie pozwalał Prezydentowi na wypełnianie jego obowiązków, to ZN mogło uznać trwałą niezdolność głowy państwa do sprawowania urzędu. Po trzecie,

4

W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2008,
s. 150-151.
5 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989..., art. 1.
6 W Konstytucji zapisano: „Obejmując z woli Zgromadzenia Narodowego urząd Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ślubuję uroczyście Narodowi Polskiemu, że
postanowieniom Konstytucji wierności dochowam, będę strzegł niezłomnie godności
Narodu, suwerenności i bezpieczeństwa Państwa. Ślubuję, że dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Źródło: Ustawa
z dnia 7 kwietnia 1989..., art. 1.
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Zgromadzenie Narodowe mogło być zwołane, żeby rozpatrzyć sprawę postawienia Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu (TS)7.
Uprawnienia Prezydenta PRL
Obok Sejmu, Senatu oraz Rady Ministrów, również Prezydentowi
przysługiwała inicjatywa ustawodawcza. W celu wykonania ustaw Prezydent wydawał rozporządzenia i zarządzenia. Zarządzał m.in. wybory do
rad narodowych. Ponadto sprawował nad nimi zwierzchni nadzór. Nadawał ordery, odznaczenia oraz tytuły honorowe.
Ratyfikował oraz wypowiadał umowy międzynarodowe. W sytuacji, gdy ratyfikacja takiej umowy pociągała za sobą znaczne obciążenia finansowe państwa lub konieczność zmian w ustawodawstwie, wymagała
ona uprzedniej zgody Sejmu. Prezydent mianował i odwoływał pełnomocnych przedstawicieli PRL w innych państwach, a także przyjmował
listy uwierzytelniające oraz odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych z państw obcych. Mógł też powoływać ministrów stanu, upoważnionych do wykonywania w jego imieniu powierzonych im czynności. Ponadto powoływał i odwoływał Prokuratora Generalnego PRL, który był zobowiązany do składania przed nim sprawozdania z działalności prokuratury. Z kolei na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) Prezydent powoływał sędziów. Powoływał także prezesów Sądu Najwyższego (SN), a na jego wniosek Sejm powoływał lub odwoływał Pierwszego Prezesa SN spośród sędziów SN. Na jego wniosek
Sejm powoływał również Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP).
Mógł także stosować prawo łaski8.
Uprawnienia Prezydenta PRL
względem Sejmu i Senatu oraz Rządu
Prezydent zarządzał wybory do Sejmu i Senatu oraz zwoływał
pierwsze posiedzenia nowo wybranych izb w ciągu miesiąca od dnia zakończenia wyborów. Następnie występował z wnioskiem do Sejmu o powołanie Prezesa Rady Ministrów. Przysługiwało mu też prawo wystąpienia z wnioskiem o odwołanie premiera. Mimo iż to premier kierował pracami Rządu, to w sprawach szczególnej wagi Prezydent mógł zwołać posiedzenie Rady Ministrów, któremu przewodniczył.
Odnośnie do procesu legislacyjnego, to żeby ustawa mogła wejść
w życie, musiała uzyskać podpis Prezydenta. Jednak zanim to nastąpiło,
w ciągu miesiąca Prezydent mógł ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego (TK) z wnioskiem o stwierdzenie jej zgodności z Konstytucją lub
z umotywowanym wnioskiem przekazać ją do Sejmu do ponownego roz-

7
8

Tamże.
Tamże.
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patrzenia. Jednak po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby posłów, Prezydent musiał ją podpisać i zarządzić niezwłocznie jej
ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
Głowa państwa miała prawo rozwiązać Sejm – co oznaczało jednoczesne zakończenie kadencji Senatu – w sytuacji, gdy przez trzy miesiące Sejm nie powołał Rządu, nie uchwalił narodowego planu społeczno-gospodarczego lub ustawy budżetowej, a także w przypadku uchwalenia
ustawy lub podjęcia uchwały uniemożliwiającej Prezydentowi wykonywanie jego konstytucyjnych uprawnień. Mimo iż przed rozwiązaniem Sejmu
głowa państwa musiała zasięgnąć opinii marszałków Sejmu i Senatu, ich
opinie nie były dla niej wiążące. Następnie Prezydent zarządzał wybory
do parlamentu, które musiały się odbyć w ciągu trzech miesięcy od dnia
rozwiązania Sejmu9.
Uprawnienia Prezydenta PRL
dotyczące obronności
Prezydent był zwierzchnikiem Sił Zbrojnych PRL. Przewodniczył
Komitetowi Obrony Kraju, który był organem właściwym w sprawach
obronności oraz bezpieczeństwa państwa. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego lub wystąpienia klęski żywiołowej głowa państwa
mogła wprowadzić maksymalnie na trzy miesiące stan wyjątkowy na części lub na całym terytorium państwa. Jego przedłużenie mogło nastąpić
tylko raz, za zgodą parlamentu, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Podczas stanu wyjątkowego Sejm nie mógł się rozwiązać, a w przypadku
upływu jego kadencji ulegała ona przedłużeniu na okres trzech miesięcy
po zakończeniu stanu wyjątkowego. Ponadto w tym czasie nie można było
zmienić Konstytucji ani ordynacji wyborczych.
Prezydent mógł również wprowadzić stan wojenny na części lub
całym terytorium państwa, ze względu na zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Z tych samych powodów mógł też ogłosić częściową
lub powszechną mobilizację. Natomiast w przypadku zbrojnej napaści ze
strony innego państwa lub gdyby z umów międzynarodowych wynikała
konieczność wspólnej obrony przeciw agresji, to w sytuacji, gdy w tym
czasie Sejm nie obradował, Prezydent mógł postanowić o stanie wojny
oraz na czas jej trwania powoływał Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych
PRL. W przeciwnym razie decyzja w tej sprawie należała do Sejmu10.

9

Tamże.
Tamże.

10
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Konsekwencje naruszenia Konstytucji
przez Prezydenta PRL
W przypadku naruszenia Konstytucji, ustaw lub za popełnione
przestępstwo Prezydent mógł być postawiony w stan oskarżenia przed
TS. Mogło to nastąpić uchwałą ZN, podjętą większością co najmniej
2/3 głosów ogólnej liczby członków ZN. Z chwilą postawienia w stan
oskarżenia Prezydent tymczasowo nie mógł sprawować urzędu11.
Opróżnienie urzędu Prezydenta PRL
Opróżnienie urzędu Prezydenta przed upływem kadencji mogło
nastąpić w czterech przypadkach. Po pierwsze – wskutek śmierci, po drugie – zrzeczenia się urzędu, po trzecie – uznania przez ZN trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, po czwarte
– w wyniku orzeczenia TS. Wówczas do momentu objęcia urzędu przez
nowego Prezydenta, a także gdy Prezydent tymczasowo nie mógł sprawować urzędu, zastępował go Marszałek Sejmu. Zastępstwo trwało nawet po
upływie kadencji izby niższej12.
Ustawa Konstytucyjna z 1992 roku
Zmiana uprawnień Prezydenta RP nastąpiła w myśl przepisów
Ustawy Konstytucyjnej – zwanej Małą Konstytucją, gdyż nie regulowała
wszystkich dziedzin funkcjonowania państwa13 – uchwalonej w 1992 r.,
która utrzymywała dość szerokie uprawnienia głowy państwa14. Podobnie
jak nowela konstytucyjna z 1989 r., także Mała Konstytucja stanowiła, że
Prezydent RP był najwyższym przedstawicielem państwa polskiego zarówno w stosunkach zewnętrznych, jak i międzynarodowych. Czuwał nad
przestrzeganiem Konstytucji oraz stał na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium,
a także przestrzegania umów międzynarodowych. Ponadto nie mógł piastować żadnego innego urzędu ani być posłem lub senatorem. Organem
wykonawczym głowy państwa była Kancelaria Prezydenta, której Prezydent nadawał statut oraz powoływał jej szefa15.

11

Tamże.
Tamże.
13 Patrz szerzej: W. Skrzydło, dz. cyt., s. 30.
14 Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach
między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1992, nr 84, poz. 426.
15 Tamże, art. 28, 31, 48.
12
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Sposób wyboru Prezydenta RP
W odniesieniu do noweli konstytucyjnej z 1989 r. zmienił się sposób wyboru głowy państwa. Od elekcji z 1990 r. Prezydent był wybierany
w wyborach bezpośrednich16. W Małej Konstytucji zapisano, że Prezydent
wybierany jest przez naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. Bierne prawo wyborcze przysługiwało każdemu obywatelowi Polski, który miał ukończone 35 lat oraz korzystał z pełni praw wyborczych. Wybory zarządzał Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na cztery
miesiące i nie późnej niż na trzy miesiące przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta. W przypadku gdyby urząd został opróżniony, wybory były zarządzane w ciągu 14 dni po opróżnieniu urzędu – wyznaczano
ich datę w ciągu dwóch miesięcy od dnia zarządzenia wyborów. Wybory
odbywały się w dniu wolnym od pracy.
W sytuacji, gdy żaden z pretendentów nie zdobył większości bezwzględnej, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadzało
się ponowne. Brali w nim udział dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszej turze oraz nie wycofali swojej kandydatury. Zwycięzcą zostawał ten pretendent, który uzyskał większą liczbę
ważnie oddanych głosów. Objęcie urzędu Prezydenta następowało po złożeniu przysięgi wobec ZN17. Objęcie urzędu przez Prezydenta wybranego
przed upływem kadencji dotychczasowej głowy państwa odbywało się następnego dnia po upływie kadencji urzędującego Prezydenta. Zmieniła się
natomiast długość kadencji głowy państwa z sześciu do pięciu lat, również z prawem jednej reelekcji. Kadencja rozpoczynała się od dnia objęcia
przez Prezydenta urzędu18.

16

P. Chrobak, Wybory prezydenta RP w latach 1990-2010 [w:] Suweren – Zwierzchnik – Reprezentant Państwa. Głowa państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej, pod red. R. Ptaszyńskiego i T. Sikorskiego, Warszawa 2013, s. 225-239.
Patrz też: Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Dz.U. 1990, nr 67, poz. 397; Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1990, nr 67, poz. 398; Ustawa z dnia
26 października 1990 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1990, nr 79, poz. 465, 466, 467.
17 Przysięga składała się z następującej treści: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości
i bezpieczeństwa Państwa, a także, że dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Przysięga może być również złożona z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”. Źródło: Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992..., art. 15, ust. 1.
18 Tamże, art. 29-30.
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Uprawnienia Prezydenta RP
Podobnie jak nowela konstytucyjna z 1989 r., także Mała Konstytucja zapewniała głowie państwa inicjatywę ustawodawczą, którą posiadał również Sejm, Senat oraz Rząd. Ponadto w sprawach o szczególnym
znaczeniu dla kraju głowa państwa za zgodą Senatu, podjętą bezwzględną
większością głosów, mogła zarządzić przeprowadzenie referendum. Prezydent był także organem władzy wykonawczej, podobnie jak Rada Ministrów. Mógł powoływać ministrów stanu, reprezentujących go w sprawach związanych z wykonywaniem jego uprawnień. Występował do Sejmu z wnioskiem o powołanie lub odwołanie Prezesa NBP. Na wniosek
KRS powoływał sędziów. Stosował prawo łaski. Nadawał polskie obywatelstwo oraz zwalniał z niego i nadawał ordery i odznaczenia19.
Prezydent sprawował ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków zagranicznych. Ratyfikował oraz wypowiadał umowy międzynarodowe, o czym zawiadamiał Sejm i Senat. Jeżeli umowa dotyczyła granic
państwa, sojuszów obronnych oraz umów pociągających za sobą obciążenia finansowe państwa lub konieczność zmian w ustawodawstwie, wymagane było upoważnienie wyrażone w ustawie. Ponadto mianował i odwoływał pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej w innych państwach oraz przyjmował listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych z obcych państw. Natomiast kontakty z innymi państwami oraz polskimi przedstawicielami
dyplomatycznymi za granicą odbywały się za pośrednictwem ministra
spraw zagranicznych20.
W celu wykonywania ustaw oraz na podstawie udzielonych w nich
upoważnień Prezydent wydawał rozporządzenia i zarządzenia w zakresie
wykonywania swoich ustawowych uprawnień. Akty prawne Prezydenta,
aby były ważne, wymagały kontrasygnaty premiera lub właściwego ministra, którzy sprawę przedkładali Prezydentowi. Natomiast wspomnianej kontrasygnaty nie wymagały akty prawne dotyczące: zwoływania
pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu; rozwiązywania Sejmu; zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu; inicjatywy ustawodawczej; podpisywania i odmowy podpisywania ustawy lub rozporządzenia z mocą ustawy;
zwracania się do TK o stwierdzenie zgodności ustawy lub rozporządzenia
z mocą ustawy z Konstytucją; desygnowania premiera i powoływania
Rządu w pełnym składzie; przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej pełnienia obowiązków; zwoływania posiedzeń Rządu;
wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej
przed TS; występowania z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez

19
20

Tamże, art. 1, 15, 19, 40-44, 48.
Tamże, art. 32, 33.
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Najwyższą Izbę Kontroli (NIK); powoływania i odwoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) i prezesów SN21 .
Uprawnienia Prezydenta RP
względem Sejmu i Senatu oraz Rządu
Prezydent zarządzał wybory do Sejmu i Senatu oraz zwoływał
pierwsze posiedzenia obu izb. Następnie desygnował premiera, a na jego
wniosek powoływał Radę Ministrów w składzie zaproponowanym przez
premiera, w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia
dymisji Rządu. Powołanie Prezesa Rady Ministrów następowało wraz
z powołaniem Rady Ministrów. W sytuacji niepowołania Rządu oraz wyczerpania wszelkich możliwości jego powołania Prezydent rozwiązywał
Sejm albo w ciągu 14 dni powoływał, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, premiera oraz Rząd. Jeżeli przed upływem tego terminu Sejm nie
uchwalił wotum zaufania dla Rządu lub nie uchwalił wotum nieufności,
jedocześnie nie dokonując wyboru nowego premiera, to Prezydent rozwiązywał Sejm22.
Z analizy procesu legislacyjnego wynika, że na podpisanie przyjętej przez Sejm i Senat ustawy Prezydent miał 30 dni, licząc od dnia
przedstawienia, a następnie zarządzał jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
Jednak w razie wątpliwości mógł odmówić podpisania ustawy, a następnie z umotywowanym wnioskiem przekazać ją Sejmowi do ponownego
rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością
2/3 głosów Prezydent w terminie siedmiu dni podpisywał ustawę oraz zarządzał jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, chyba że postanowił skierować
ustawę do TK. Prezydent mógł również, zamiast przekazywać ustawę do
Sejmu do ponownego rozpatrzenia, od razu skierować ją do TK z wnioskiem o stwierdzenie zgodności danej ustawy z Konstytucją. Takie wystąpienie wstrzymywało bieg terminu przewidzianego dla podpisania ustawy. Natomiast Prezydent nie mógł odmówić podpisania ustawy w sytuacji, gdy TK uznał jej zgodność z Konstytucją23.
W sprawach szczególnej wagi dla państwa Prezydent mógł zwołać
posiedzenie Rady Ministrów, któremu przewodniczył, oraz mógł zwracać
się z orędziem do Sejmu i Senatu, którego nie czyniło się przedmiotem
debaty24.

21

Tamże, art. 45-47.
Tamże, art. 4, 57-62, 66.
23 Tamże, art. 18.
24 Tamże, art. 38, 39.
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Uprawnienia Prezydenta RP
dotyczące obronności
Prezydent był najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Sprawował ogólne kierownictwo w dziedzinie bezpieczeństwa państwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jego organem doradczym w tym
zakresie była Rada Bezpieczeństwa Narodowego (RBN). W porozumieniu
z ministrem obrony narodowej mianował oraz zwalniał Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a na wniosek ministra obrony narodowej
mianował oraz zwalniał zastępców Szefa Sztabu Generalnego, dowódców
rodzajów Sił Zbrojnych, a także dowódców okręgów wojskowych. Natomiast w czasie trwania wojny mianował oraz zwalniał Naczelnego
Wodza25.
W sytuacji wystąpienia zagrożenia zewnętrznego państwa Prezydent mógł wprowadzić stan wojenny na części lub całym obszarze państwa, a także ogłosić częściową lub powszechną mobilizację. Ponadto
w przypadku wystąpienia wewnętrznego zagrożenia państwa lub w razie
klęski żywiołowej Prezydent mógł wprowadzić na czas określony, nie
dłuższy niż trzy miesiące, stan wyjątkowy na części lub całym terytorium
kraju. Jego przedłużenie mogło nastąpić tylko raz na okres nie dłuższy niż
trzy miesiące za zgodą Sejmu. W czasie trwania stanu wyjątkowego Sejm
nie mógł być rozwiązany, a jego kadencja nie mogła się zakończyć wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia stanu wyjątkowego.
Ponadto w okresie trwania stanu wyjątkowego nie mogły być zmieniane
ustawy konstytucyjne ani ordynacje wyborcze26.
Konsekwencje naruszenia Konstytucji
przez Prezydenta RP
Podobnie jak nowela konstytucyjna z 1989 r., również Mała Konstytucja przewidywała, że za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za
popełnienie przestępstwa Prezydent mógł być pociągnięty do odpowiedzialności tylko przed TS. Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia mogło nastąpić uchwałą ZN, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów
ogólnej liczby jego członków, na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby
jego członków. Z chwilą postawienia Prezydenta w stan oskarżenia sprawowanie przez niego urzędu ulegało zawieszeniu27.

Tamże, art. 34, 35.
Tamże, art. 36, 37.
27 Tamże, art. 50.
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Opróżnienie urzędu Prezydenta RP
Tak jak nowela konstytucyjna z 1989 r., także Mała Konstytucja
przewidywała opróżnienie urzędu Prezydenta wskutek czterech czynników: śmierci, zrzeczenia się urzędu, uznania przez ZN trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków ZN lub złożenia urzędu orzeczeniem TS. W sytuacji, gdy analizowany urząd zostałby opróżniony, to do czasu objęcia
urzędu przez nowego Prezydenta, a także gdy Prezydent tymczasowo nie
mógł sprawować urzędu, zastępował go Marszałek Sejmu, a w sytuacji,
gdy on również nie mógł tych funkcji wykonywać, zastępował go Marszałek Senatu. Jednak należy zaznaczyć, że osoba zastępująca Prezydenta nie
mogła rozwiązać Sejmu28.
Konstytucja z 1997 roku
W 1997 r. została uchwalona Konstytucja29, która obowiązuje do
dnia dzisiejszego30. Zgodnie z jej przepisami Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości
władzy państwowej. Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na
straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności
i niepodzielności jego terytorium. Prezydent nie może piastować żadnego
innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem. Organem pomocniczym Prezydenta jest Kancelaria Prezydenta, której nadaje statut oraz powołuje jej
szefa31 .
Sposób wyboru Prezydenta RP
Konstytucja z 1997 r. utrzymała zasady wyboru Prezydenta, według których wybierany jest przez naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Bierne prawo wyborcze
przysługuje każdemu obywatelowi Polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu, a pod
swoją kandydaturą uzyskał co najmniej 100 tys. podpisów poparcia od

28

Tamże, art. 49.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., uchwalona przez
Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta RP w dniu
16 lipca 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
30 Na temat pozycji ustrojowej Prezydenta RP w obowiązującej Konstytucji patrz szerzej: W. Skrzydło, dz. cyt., s. 150-166. Patrz też: P. Winczorek, Polska pod rządami
Konstytucji z 1997 roku, Warszawa 2006, s. 7-216.
31 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997..., art. 126, 132, 143.
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obywateli mających czynne prawo wyborcze do Sejmu. Wybory zarządza
Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 100 i nie później niż na 75 dni
przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta, a w razie opróżnienia
urzędu – nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy. Zwycięzca musi otrzymać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z pretendentów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne. Wówczas wyboru dokonuje
się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z wymienionych pretendentów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, na jego miejsce wchodzi pretendent, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę drugiej tury odracza się o dalszych 14 dni. Prezydentem zostaje wybrany ten
kandydat, który otrzyma więcej głosów. Obejmuje on swój urząd po złożeniu przysięgi32 wobec ZN. Jego kadencja rozpoczyna się z dniem objęcia urzędu i trwa pięć lat, z prawem do jednej reelekcji. O ważności wyborów decyduje SN. Ponadto każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłaszania do SN protestów przeciwko ważności elekcji. W sytuacji unieważnienia wyborów przeprowadza się nową elekcję, w oparciu o przepisy obowiązujące w przypadku opróżnienia urzędu głowy państwa33.
Uprawnienia Prezydenta RP
Zarówno Mała Konstytucja, jak i Konstytucja z 1997 r. stanowią,
że Prezydentowi przysługuje inicjatywa ustawodawcza, podobnie jak posłom, Senatowi oraz Rządowi, a także grupie co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze do Sejmu. W sprawach
o szczególnym znaczeniu dla państwa Prezydent za zgodą Senatu, wyrażoną bezwzględną większością głosów, może zarządzić ogólnokrajowe referendum. Ponadto nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na jego
zrzeczenie się oraz nadaje ordery i odznaczenia34.
W stosunkach międzynarodowych głowa państwa ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat. Ponadto mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej
w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych oraz przyj-

32

Przysięga ma następującą treść: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie
zawsze najwyższym nakazem”. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak
mi dopomóż Bóg”. Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997..., art. 130.
33 Tamże, art. 127-130.
34 Tamże, art. 118, 125, 137, 138.
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muje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim
przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych. Przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić
się do TK z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją. Należy podkreślić, że w zakresie polityki zagranicznej Prezydent współdziała z premierem i właściwym ministrem35.
Prezydent powołuje sędziów na wniosek KRS, na czas nieoznaczony, Pierwszego Prezesa SN na sześcioletnią kadencję, spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, Prezesa
NSA na sześcioletnią kadencję, spośród kandydatów przedstawionych
przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, Prezesa i Wiceprezesa TK,
spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Może stosować prawo łaski, z wyjątkiem osób skazanych przez
Trybunału Stanu36.
Prezydent, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych
kompetencji, wydaje akty urzędowe. Wspomniane akty dla ważności wymagają podpisu premiera, który przez złożenie podpisu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. Natomiast podpisu premiera nie wymagają akty
dotyczące: zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu oraz zwoływania ich
pierwszego posiedzenia po wyborach; skracania kadencji Sejmu; inicjatywy ustawodawczej; zarządzania ogólnokrajowego referendum; podpisywania albo odmowy podpisania ustawy; zarządzania ogłoszenia ustawy
oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw; zwracania się z orędziem do Sejmu, Senatu lub do ZN; wniosku do TK; wniosku o przeprowadzenie kontroli przez NIK; desygnowania i powoływania premiera;
przyjmowania dymisji Rządu i powierzania mu tymczasowego pełnienia
obowiązków; wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności
przed TS członka Rady Ministrów; odwoływania ministra, wobec którego
Sejm wyraził wotum nieufności; zwoływania Rady Gabinetowej; nadawania orderów i odznaczeń; powoływania sędziów; stosowania prawa łaski;
nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się
obywatelstwa polskiego; powoływania Pierwszego Prezesa SN; powoływania Prezesa i Wiceprezesa TK; powoływania Prezesa NSA; powoływania prezesów SN oraz wiceprezesów NSA; wniosku do Sejmu o powołanie
Prezesa NBP; powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej; powoływania i odwoływania członków RBN; powoływania członków Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji; nadawania statutu Kancelarii Prezydenta
oraz powoływania i odwoływania jej szefa; zrzeczenia się urzędu Prezydenta37.

Tamże, art. 133.
Tamże, art. 139, 179, 183, 185, 194.
37 Tamże, art. 142, 144.
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Uprawnienia Prezydenta RP
względem Sejmu i Senatu oraz Rządu
Prezydent zarządza wybory do Sejmu i Senatu nie później niż na
90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji parlamentu,
wyznaczając wybory w dniu wolnym od pracy. Następnie zwołuje w ciągu
30 dni od dnia elekcji pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu i Senatu. W dalszej kolejności głowa państwa desygnuje premiera, który proponuje skład Rady Ministrów. Następnie powołuje premiera wraz z Rządem w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia
dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanego Rządu. Wówczas premier w ciągu 14 dni od dnia powołania przedstawia Sejmowi program działania Rządu z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania, które Sejm może uchwalić bezwzględną większością głosów. W razie niepowołania Rządu Sejm w ciągu 14 dni wybiera
premiera oraz proponowany przez niego skład Rządu bezwzględną większością głosów. Następnie Prezydent powołuje Rząd i odbiera przysięgę
od jego członków. Jednak jeżeli i w tej sytuacji nie uda się powołać Rządu, to głowa państwa w ciągu 14 dni powołuje premiera i proponowany
przez niego skład Rządu oraz odbiera od nich przysięgę. Jeżeli Sejm
w ciągu 14 dni od dnia powołania Rządu przez Prezydenta nie udzieli mu
wotum zaufania, Prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory. Ponadto głowa państwa może w ciągu 14 dni skrócić kadencję Sejmu, jeżeli
w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy
budżetowej nie zostanie ona przedstawiona jej do podpisu. Skrócenie kadencji Sejmu, co jednocześnie oznacza skrócenie kadencji Senatu, następuje po zasięgnięciu przez Prezydenta opinii Marszałków Sejmu i Senatu.
W tej sytuacji głowa państwa zarządza jednocześnie wybory do Sejmu
i Senatu oraz wyznacza ich datę w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji izby niższej. Po elekcji zwołuje pierwsze posiedzenie nowo
wybranego Sejmu w ciągu 15 dni od zakończenia wyborów38.
Ustawa, aby mogła wejść w życie, wymaga podpisu Prezydenta.
Uchwaloną przez Sejm ustawę Marszałek Sejmu przedstawia do podpisu
Prezydentowi, który, jeżeli nie widzi przeciwwskazań, podpisuje ją w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku
Ustaw. Wyjątek stanowi tryb pilny, kiedy to głowa państwa ma na podpisanie ustawy siedem dni. W przypadku pojawienia się wątpliwości Prezydent może przed podpisaniem wystąpić do TK z wnioskiem o sprawdzenie zgodności ustawy z Konstytucją. Natomiast nie może odmówić podpisania ustawy, którą TK uznał za zgodną z Konstytucją. Z kolei w przypadku uznania ustawy przez TK za niezgodną z Konstytucją Prezydent odmawia jej podpisania. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a TK nie orzeknie, że są one nierozerwal-
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Tamże, art. 98, 109, 154, 155, 225.
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nie związane z całą ustawą, to Prezydent, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę do Sejmu w celu usunięcia niezgodności. Głowa państwa może również od razu z umotywowanym
wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po
ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów,
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, Prezydent
w ciągu siedmiu dni musi podpisać ustawę i zarządzić jej ogłoszenie
w Dzienniku Ustaw. W przypadku ponownego uchwalenia ustawy przez
Sejm głowie państwa nie przysługuje prawo wystąpienia do TK. Należy
też zaznaczyć, że wystąpienie Prezydenta do TK z wnioskiem o sprawdzenie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne
rozpatrzenie ustawy wstrzymuje czas, w jakim Prezydent musi podpisać
ustawę, aż do zakończenia procedury39.
W sprawach szczególnej wagi Prezydent może zwołać Radę Gabinetową, którą tworzy Rada Ministrów, obradująca pod przewodnictwem
głowy państwa. Jednak nie przysługują jej kompetencje Rządu. Ponadto
może zwracać się z orędziem do Sejmu, Senatu lub ZN, którego nie czyni
się przedmiotem debaty40.
Uprawnienia Prezydenta RP
dotyczące obronności
Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP. Jego organem doradczym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa jest RBN. Głowa państwa w czasie pokoju sprawuje
zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem ministra obrony
narodowej, na wniosek którego nadaje stopnie wojskowe. Ponadto Prezydent na czas określony mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców
poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych. Z kolei w razie bezpośredniego,
zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent, na wniosek premiera, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do
obrony kraju, a także w czasie wojny na wniosek premiera mianuje lub
odwołuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych41.
W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego Prezydent na wniosek Rządu
może wprowadzić, maksymalnie na 90 dni, stan wyjątkowy na części lub
na całym terytorium państwa. W razie potrzeby stan wyjątkowy za zgodą
Sejmu może jednorazowo zostać przedłużony o kolejnych 60 dni. Natomiast w sytuacji zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści lub
gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony

Tamże, art. 122, 123.
Tamże, art. 140, 141.
41 Tamże, art. 134-136.
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przeciwko agresji Prezydent na wniosek Rządu może wprowadzić stan
wojenny na części albo na całym terytorium kraju. Rozporządzenie
o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego głowa państwa
przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od jego podpisania, które Sejm
niezwłocznie rozpatruje. Izba niższa może je uchylić bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Jeżeli w czasie trwania stanu wojennego Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, Prezydent na wniosek Rządu wydaje rozporządzenia z mocą
ustawy, które mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa
i podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym jego posiedzeniu.
Należy zaznaczyć, że w czasie trwania któregokolwiek ze stanów nadzwyczajnych oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być zmienione m.in. przepisy ordynacji wyborczej ani przeprowadzona elekcja Prezydenta, a jego kadencja ulega przedłużeniu42.
Konsekwencje naruszenia Konstytucji
przez Prezydenta RP
Za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności przed TS. Postawienie go w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą ZN, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków ZN, na wniosek co najmniej 140 jego członków. W chwili podjęcia uchwały o postawieniu głowy państwa w stan oskarżenia przed TS sprawowanie przez
niego urzędu ulega zawieszeniu43.
Opróżnienie urzędu Prezydenta RP
Jeżeli Prezydent nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje jego obowiązki. W sytuacji, gdy nie jest w stanie go o tym powiadomić, o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta rozstrzyga
TK na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta TK powierza Marszałkowi
Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków głowy państwa. Natomiast
w razie: śmierci Prezydenta, zrzeczenia się urzędu, stwierdzenia nieważności wyboru lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze, uznania
przez ZN trwałej niezdolności Prezydenta do sprawowania urzędu ze
względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej
2/3 głosów ustawowej liczby członków ZN, a także złożenia Prezydenta
z urzędu orzeczeniem TS, to Marszałek Sejmu do czasu wyboru nowego
Prezydenta wykonuje jego obowiązki. Jeżeli nie może tego uczynić, przej-
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Tamże, art. 228, 229, 231, 234.
Tamże, art. 145.
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muje je Marszałek Senatu. Należy zaznaczyć, że osoba wykonująca obowiązki głowy państwa nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu44.
Prezydent Rumunii
Konstytucja Rumunii została uchwalona 21 listopada 1991 r.45 Jak
zauważa Lucian Boia, nowa ustawa zasadnicza inspirowana była do pewnego stopnia francuskim modelem konstytucyjnym, powierzającym głowie państwa wybranej w wyborach powszechnych dość duże uprawnienia, jednak mniejsze od uprawnień, jakimi dysponuje prezydent Francji46. Zgodnie z jej przepisami Prezydent Rumunii reprezentuje państwo
rumuńskie i jest gwarantem narodowej niepodległości, jedności oraz
integralności terytorialnej kraju. Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji
i nad właściwym funkcjonowaniem władz publicznych. W tym celu głowa
państwa pełni funkcję mediacyjną zarówno między władzami państwowymi, jak i państwem a społeczeństwem. Prezydent nie może być członkiem partii oraz pełnić żadnej innej funkcji publicznej lub prywatnej.
Przysługuje mu immunitet47.
Sposób wyboru Prezydenta Rumunii
Prezydent jest wybierany w głosowaniu powszechnym, równym,
bezpośrednim, tajnym i wolnym. Zwycięzcą zostaje ten kandydat, który
otrzyma większość głosów wyborców, wpisanych na listach wyborczych.
Jeżeli żaden z pretendentów nie uzyska takiej większości, przeprowadza
się ponowne głosowanie – uczestniczą w nim dwaj kandydaci, którzy zdobyli najwięcej głosów w pierwszej turze. Wówczas wygrywa ten kandydat,
który uzyska największą liczbę głosów. Następnie Sąd Konstytucyjny (SK)
stwierdza ważność wyborów. Pretendent, którego wybór został uznany za
ważny, składa przysięgę48 na wspólnym posiedzeniu Izby Deputowanych

44

Tamże, art. 131.
Konstytucja Rumunii z 21 listopada 1991 r., tłumaczenie: Andrzej Cosma (Monitorul Oficial al României, cz. I, nr 767 z 31.10.2003 r. Tekst uwzględnia zmiany i uzupełnienia wprowadzone Ustawą nr 429/2003 o zmianie Konstytucji Rumunii, ogłoszoną w Monitorul Oficial al României, cz. I, nr 758 z 29.10.2003 r., przyjętą w referendum narodowym, przeprowadzonym w dniach 18-19.10.2003 r.).
46 L. Boia, Dlaczego Rumunia jest inna?, Kraków 2016, s. 190. Patrz szerzej: W. Brodziński, Parlament Rumunii, Warszawa 2002; Tenże, System konstytucyjny Rumunii, Warszawa 2006.
47 Konstytucja Rumunii z 21 listopada 1991..., art. 80, 84.
48 Nowo wybrany Prezydent składa przysięgę o treści: „Przysięgam poświęcać wszystkie swe siły i umiejętności rozwojowi duchowemu i materialnemu narodu rumuńskiego, przestrzegać Konstytucji i ustaw kraju, bronić demokracji, praw i podstawowych
wolności obywatelskich, suwerenności, niepodległości, jedności oraz terytorialnej
integralności Rumunii. Tak mi dopomóż Bóg!”. Źródło: Konstytucja Rumunii z 21 listopada 1991..., art. 82.
45
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i Senatu. Kadencja głowy państwa trwa pięć lat, z prawem do jednej reelekcji. Rozpoczyna się w dniu złożenia przez Prezydenta przysięgi i trwa
do czasu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta. W przypadku wojny lub katastrofy kadencja może zostać przedłużona ustawą
organiczną49.
Uprawnienia Prezydenta Rumunii
Prezydent zawiera w imieniu państwa umowy międzynarodowe,
wynegocjowane przez Rząd, i w rozsądnym terminie przedkłada je do ratyfikacji parlamentowi. Pozostałe traktaty i umowy międzynarodowe są
zawierane, zatwierdzane lub ratyfikowane zgodnie z procedurą ustaloną
w drodze ustawy. Oprócz tego na wniosek Rządu głowa państwa akredytuje i odwołuje dyplomatycznych przedstawicieli Rumunii oraz zatwierdza tworzenie, rozwiązywanie lub zmianę rangi placówek dyplomatycznych. Ponadto przyjmuje akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw50.
Odnośnie do kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości, to
Prezydent przewodniczy obradom Najwyższej Rady Sądownictwa, jeżeli
w takowych uczestniczy. Mianowani przez niego sędziowie są nieusuwalni na warunkach określonych w ustawie. Ponadto mianuje trzech z dziewięciu sędziów SK. Może także udzielać indywidualnych ułaskawień51.
Z kolei co do uprawnień wobec służb specjalnych, to na wniosek
głowy państwa obie izby parlamentu na wspólnym posiedzeniu mianują
dyrektorów służb informacyjnych (chodzi o Radę Dyrektorów – organ
kierowniczy służb specjalnych – Rumuńskiej Służby Informacyjnej, czyli
Serviciul Român de Informaţie – SRI) oraz decydują o ewentualnym
przeprowadzeniu kontroli dotyczącej działalności tych służb52.
Prezydent nadaje odznaczenia oraz tytuły honorowe. Wykonując
swoje kompetencje, wydaje dekrety, które są publikowane w Monitorul
Oficial al României. Należy podkreślić, że nieopublikowanie pociąga za
sobą nieważność dekretu. W sprawach istotnych dla kraju, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii parlamentu, może zwrócić się do narodu o wyrażenie woli w referendum, dotyczącym sprawy o znaczeniu ogólnokrajowym. Ponadto Prezydent, na wniosek Rządu, albo minimum 1/4 deputowanych lub senatorów, ewentualnie minimum 500 tys. obywateli uprawnionych do głosowania, może zainicjować zmianę Konstytucji53.

Tamże, art. 81-83.
Tamże, art. 91.
51 Tamże, art. 94, 125, 133, 142.
52 Tamże, art. 65.
53 Tamże, art. 90, 94, 100, 150.
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Uprawnienia Prezydenta Rumunii
względem Izby Deputowanych i Senatu oraz Rządu
Prezydent desygnuje kandydata na stanowisko premiera po zasięgnięciu opinii partii lub koalicji partii mającej bezwzględną większość
w parlamencie. Następnie powołuje Rząd, jeżeli ten otrzyma od parlamentu wotum zaufania. W razie reorganizacji Rządu albo nieobsadzenia
któregoś ze stanowisk ministrów głowa państwa na wniosek premiera odwołuje oraz powołuje poszczególnych członków Rządu. W sytuacji, gdy
propozycja zmian w składzie Rządu powoduje zmianę jego struktury lub
składu politycznego, głowa państwa może skorzystać z powyższych
uprawnień tylko za zgodą parlamentu, udzieloną na wniosek premiera.
Natomiast jeżeli parlament dwukrotnie nie udzieli wotum zaufania wymaganego do utworzenia Rządu w ciągu 60 dni od pierwszego wystąpienia w tej sprawie, Prezydent po zasięgnięciu opinii przewodniczących obu
izb oraz liderów grup parlamentarnych może rozwiązać parlament. Należy jednak zaznaczyć, że w ciągu roku parlament może być rozwiązany tylko raz. Z kolei w okresie ostatnich sześciu miesięcy kadencji głowy państwa oraz w czasie trwania stanu mobilizacji, wojny, oblężenia lub stanu
wyjątkowego parlament nie może zostać rozwiązany54.
Prezydent nie może odwołać premiera, jednak jeżeli zaistnieje powód ustania funkcji premiera, z wyjątkiem odwołania go lub jego niezdolności do wykonywania swych kompetencji, głowa państwa wyznacza na
tymczasowego premiera innego członka Rządu do pełnienia obowiązków
do czasu ukonstytuowania się nowego Rządu. Czasowe zastępstwo na
okres niemożności pełnienia przez premiera swoich funkcji ustaje, jeżeli
premier wznawia swoją działalność w Rządzie55.
Należy zaznaczyć, że Izba Deputowanych, Senat oraz Prezydent
mają prawo żądać ukarania członków Rządu za popełnione przez nich
czyny w czasie sprawowania funkcji rządowych. Jeżeli żądanie dotyczy
wszczęcia postępowania karnego, to głowa państwa może zarządzić zawieszenie w pełnieniu funkcji. Skierowanie oskarżenia przeciwko członkowi Rządu do sądu powoduje zawieszenie go w pełnieniu funkcji. Rozpatrywanie takich spraw pozostaje w kompetencji Wyższego Sądu Kasacyjnego i Sprawiedliwości56.
Po uchwaleniu ustawy przez parlament Prezydent otrzymuje
ustawę w celu jej promulgacji. Ogłoszenie jej musi nastąpić w ciągu
20 dni od daty jej otrzymania. W przypadku wątpliwości co do zgodności
ustawy z Konstytucją przed jej podpisaniem Prezydent może zażądać od
parlamentu, jednorazowo, ponownego rozpatrzenia ustawy. W tej sytuacji promulgacja ustawy następuje w terminie 10 dni od otrzymania po-

Tamże, art. 85, 89, 103.
Tamże, art. 107.
56 Tamże, art. 109.
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nownie uchwalonej ustawy przez parlament albo od otrzymania orzeczenia SK, potwierdzającego zgodność danej ustawy z Konstytucją57.
Jeżeli Prezydent uzna to za konieczne, może zwołać nadzwyczajną
sesję Izby Deputowanych oraz Senatu. Może również skierować do parlamentu orędzia dotyczące głównych problemów politycznych narodu,
a także w sprawach pilnych oraz o szczególnym znaczeniu, może zasięgnąć konsultacji z Rządem. Ponadto może uczestniczyć w posiedzeniach
Rządu, na których omawiane są sprawy o ogólnokrajowym znaczeniu dotyczące polityki zagranicznej, obrony kraju czy zapewnienia porządku publicznego, a także na wniosek premiera w innych sytuacjach. Wówczas
głowa państwa przewodniczy takiemu posiedzeniu58.
Uprawnienia Prezydenta Rumunii
dotyczące obronności
Prezydent jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych i pełni funkcję przewodniczącego Najwyższej Rady Obrony Kraju. Nadaje stopnie marszałka,
generała i admirała. Po uprzednim wyrażeniu zgody przez parlament może ogłosić częściową lub całkowitą mobilizację sił zbrojnych. W wyjątkowych przypadkach decyzja głowy państwa może zostać przedłożona
parlamentowi do zatwierdzenia w ciągu pięciu dni od jej podjęcia.
W przypadku zbrojnej agresji skierowanej przeciw krajowi Prezydent
przedsiębierze środki w celu jej odparcia oraz niezwłocznie informuje
o nich parlament, poprzez wygłoszenie orędzia. Jeżeli nie trwa sesja
parlamentu, zostaje on zwołany z mocy prawa w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia agresji. W przypadku mobilizacji lub wojny parlament kontynuuje swoją działalność przez cały czas trwania tych stanów, a jeżeli nie
trwa sesja, to zostaje zwołany on z mocy prawa w ciągu 48 godzin od ich
zarządzenia59.
W określonych przypadkach Prezydent może zarządzić wprowadzenie stanu oblężenia lub stanu wyjątkowego na obszarze całego kraju
lub na terenie określonych jednostek lokalnej administracji terytorialnej.
Następnie zwraca się do parlamentu o zatwierdzenie zastosowanych
środków w ciągu pięciu dni od ich wprowadzenia. Jeżeli nie trwa sesja
parlamentu, zostaje on zwołany z mocy prawa najpóźniej w ciągu 48 godzin od wprowadzenia stanu oblężenia lub stanu wyjątkowego i działa
przez cały czas trwania takiego stanu60.
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59 Tamże, art. 92, 94.
60 Tamże, art. 93.
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Konsekwencje naruszenia Konstytucji
przez Prezydenta Rumunii
W przypadku popełnienia czynów poważnie naruszających postanowienia Konstytucji obradujące na wspólnym posiedzeniu Izba Deputowanych oraz Senat, głosami większości deputowanych i senatorów, po
wcześniejszym zasięgnięciu opinii SK, mogą zawiesić Prezydenta w pełnieniu jego funkcji. Wniosek o zawieszenie może zostać wniesiony przez
co najmniej 1/3 ustawowej liczby deputowanych i senatorów i jest niezwłocznie przekazany do wiadomości Prezydentowi, który może udzielić
parlamentowi wyjaśnień w sprawie zarzucanych mu czynów. Jeżeli wniosek o zawieszenie zostaje zaaprobowany, w ciągu 30 dni przeprowadzone
zostaje referendum w sprawie odwołania głowy państwa61 .
Natomiast w przypadku ciężkiej zdrady Izba Deputowanych oraz
Senat na wspólnym posiedzeniu, głosami co najmniej 2/3 deputowanych
i senatorów, mogą postawić Prezydenta w stan oskarżenia. Powyższy
wniosek może zostać wniesiony przez większość deputowanych oraz senatorów, po czym zostaje niezwłocznie przekazany do wiadomości Prezydentowi, aby mógł udzielić wyjaśnień dotyczących zarzucanych mu czynów. Od momentu postawienia w stan oskarżenia aż do jego odwołania
głowa państwa zostaje zawieszona z mocy prawa. Kompetencja sądzenia
przysługuje Wyższemu Sądowi Kasacyjnemu i Sprawiedliwości. W przypadku wyroku skazującego Prezydent zostaje odwołany ze swojej funkcji
w dniu uprawomocnienia się wyroku 62.
Opróżnienie urzędu Prezydenta Rumunii
Urząd Prezydenta może zostać opróżniony w przypadku złożenia
rezygnacji, pozbawienia urzędu, trwałej niezdolności do sprawowania
urzędu lub w razie śmierci głowy państwa. Wybory nowego Prezydenta
przeprowadza Rząd w ciągu trzech miesięcy od dnia opróżnienia urzędu.
W sytuacji, gdy urząd Prezydenta zostaje opróżniony lub Prezydent zostaje zawieszony albo jeżeli jest on czasowo niezdolny do sprawowania urzędu, jego funkcję przejmuje na ten czas przewodniczący Senatu lub Izby
Deputowanych. Należy jednak zaznaczyć, że osoba zastępująca głowę
państwa nie może rozwiązać parlamentu ani kierować do niego orędzia,
a także zarządzić referendum. Jeżeli osoba zastępująca Prezydenta popełni czyny poważnie naruszające postanowienia Konstytucji, to również
może zostać zawieszona w pełnionych czynnościach lub zastąpiona w pełnieniu obowiązków głowy państwa63.

Tamże, art. 95.
Tamże, art. 96.
63 Tamże, art. 97-99.
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Uwagi końcowe
Pozycje ustrojowe Prezydentów Polski i Rumunii, jakie dają im
obowiązujące Konstytucje, jak się wydaje, różnią się od siebie jedynie
w szczegółach. Warto podkreślić, że powszechne i bezpośrednie wybory
dają bardzo silną legitymizację władzy oraz powodują, że autorytet urzędu Prezydenta jest bardzo wysoki. Nie pozostaje to bez wpływu na jego
rolę ustrojową. W obu krajach głowy państwa działają w ramach systemu
parlamentaro-gabinetowego, choć w Polsce wcześniejsze uprawnienia
Prezydenta powodowały, że można było się dopatrywać elementów systemu parlamentarno-prezydenckiego. Przypomnijmy, że w kierunku systemu prezydenckiego próbował bez powodzenia zmierzać Lech Wałęsa.
Natomiast znacznie większe różnice w pozycji ustrojowej urzędu
Prezydenta w analizowanych krajach występowały w odniesieniu do
uprawnień polskiego Prezydenta, zapisanych w noweli konstytucyjnej
z 1989 r. czy Małej Konstytucji. Wówczas urząd Prezydenta RP wiązał się
z większymi kompetencjami niż w obowiązującej Konstytucji RP.
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Instituția Președintelui
în Polonia și în România după 1989
prin prisma Constituției
Rezumat

În articol au fost analizate competențele Președintelui în Polonia
și în România prin prisma Constituțiilor adoptate după 1989. În cazul celei de a III-a Republici Poloneze, până în 1997, când a fost adoptată Constituția aflată în vigoare și în prezent, competențele șefului statului erau
bazate pe varianta Constituției adoptate în 1989 și, ulterior, pe Legea
Constituțională adoptată în 1992, numită și Mica Constituție. În cazul
României competențele șefului statului le definește Constituția din ziua
de 31 octombrie 2003.
Pentru ambele țări analizate, instituția Președintelui a fost analizată cu referire la modul alegerii șefului statului, la atribuțiile acestuia în
raport cu parlamentul, guvernul, atribuțiile în domeniul aparării și celelalte domenii ce țin de funcționarea statului, cât și consecințele pe care le
suportă pentru încălcarea Constituției sau pentru comiterea altor fapte
ilegale. Suplimentar, a fost analizată procedura în cazul de vacanța funcției, cât și în caz de imposibilitate definitivă sau temporară a exercitării
atribuţiilor.

W kręgu kultury
________________________________
În lumea culturii

prof. univ. dr. Olimpia Mitric
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Prezențe poloneze
în Mănăstirile Agapia și Văratic

Cu ani în urmă, mă aflam într-o documentare la mănăstirile din
istoricul ținut al Neamțului, cu biserici monumentale și colecții de istorie
și artă veche bisericească, adăpostite în muzee și biblioteci reprezentative. Eram interesată de prezența și circulația cărții vechi românești în
Moldova. A fost și un prilej de a întâlni bunuri culturale poloneze sau
izvoare despre trecutul polonez, în principal volume imprimate în vechi
centre tipografice din Polonia sau în mari oficine europene. La Mănăstirea Văratic, s-a întâmplat ca această întâlnire să fie mai concretă, când
maica stareță de atunci, stavrofora de vrednică pomenire Nazaria Niță,
dăruindu-mi ultima monografie a mănăstirii1 (la a cărei elaborare contribuise, alături de alte personalități ale vieții bisericești și culturale), mi-a
vorbit cu multă însuflețire despre prestația fără cusur a unui medic polonez, în bolnița2 mănăstirii. Tot atunci mi-a mărturisit cu vădită satisfacție
că a primit mulți polonezi, de când se află în fruntea mănăstirii, fie că au
fost delegații oficiale, istorici de artă, teologi sau mari admiratori ai monahismului românesc. În cazul în care aș fi dorit mai multe amănunte,
maica stareță m-a îndemnat să consult Cărțile de impresii ale mănăstirii.
Atunci n-a fost momentul potrivit pentru a semnala aceste prezențe, dar
am reținut toate informațiile (unele revăzute, mai recent) și pentru că s-a
ivit acest prilej, le voi dezvolta în continuare.
În biblioteca Mănăstirii Agapia (înălțată între anii 1642-1647 și
înzestrată de familia hatmanului Gavriil, fratele domnitorului Vasile Lupu), am admirat două volume despre Polonia, din secolul al XVIII-lea, în
limba franceză, imprimate în oficine importante din Paris, cu succese
editoriale în epocă3. Din marea familie a literaturii istorice, aceste două
titluri reprezintă biografiile a doi regi polonezi, Jan III Sobieski (1674-1696) și Stanisław Leszczyński (1704-1709; 1733-1736):

1

Mănăstirea Văratic, tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Teoctist, Mitropolitul Moldovei și Sucevei, Iași, 1986.
2 Se știe, din vechime, pe lângă mănăstiri au funcționat asemenea „spitale”, numite
bolnițe, niște așezăminte de asistență socială, dependente financiar de mănăstiri, în
care erau îngrijiți călugării bătrâni și bolnavi, precum și mireni.
3 Albert Flocon, Universul cărților, traducere de Radu Berceanu, cu o postfață de
Barbu Theodorescu, București, 1976, p. 372.
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-

Gabriel-François Coyer, L'histoire de Jean Sobieski, (numai 1 vol. din
trei vol.), Paris, chez Duchesne, 1761;
Aubert Antoine, La vie de Stanislas Leszczynski, surnommé la Bienfaisant..., Paris, chez Moutard, 1769.

Biografia clasică a abatelui iezuit Gabriel-François Coyer, închinată unuia dintre cei mai cunoscuți regi ai Poloniei, a avut un real succes,
în anii 1761-1762, fiind tradusă în patru limbi și publicată în 64 de ediții4.
Cea de-a doua biografie ni-l aduce mai aproape pe Stanislav I, regele cultivat (scriitor politic, filosof, traducător), căruia nu i-a fost dat să aibă
domnii liniștite, din cauza conflictelor interne din Polonia. După cea de-a
doua abdicare s-a stabilit în Franța (fiica sa, Maria, se căsătorise cu Ludovic al XV-lea, regele Franței), unde a fondat Academia Stanislas, devenind un mecena cunoscut și iubit pentru tot restul vieții. Din păcate,
acum nu am putut revedea volumele, clădirea din incinta mănăstirii, ce
adăpostește bogata bibliotecă, fiind într-un amplu șantier de consolidare,
de mai lungă durată. Era important de aflat din ce donație provin (se pare că sunt din aceeași donație), iar însemnările marginale și ex-librisurile
ne-ar fi oferit informații prețioase despre circulația și istoria lor.
La Mănăstirea Văratic (înființată în anul 1785, prin strădania
unor maici, în frunte cu maica Olimpiada, sub îndrumarea starețului Paisie Velicicovski, de la Mănăstirea Neamț), am revenit pe urmele medicului Emanoil Lozinski, evocat odinioară de fosta maică stareță. Alte documente, în afara celor folosite în monografia mănăstirii n-am mai aflat.
Conform regulamentelor, în lipsa unui medic al mănăstirii, bolnița era vizitată periodic de un medic de la Spitalele din vecinătate, din Mănăstirea
Neamț sau din Târgu Neamț5. Astfel, din anul 1861 până la decesul său,
survenit la 21 iulie 1869, medicul Lozinski, potrivit documentelor din arhiva mănăstirii, a dezvoltat o relație specială cu obștea mănăstirii, mulțumită de activitatea prestată. Mai mult, mănăstirea a intervenit prompt și
eficient până la doctorul Carol Davila (aflat în fruntea Direcțiunii generale a serviciului sanitar) pentru a nu i se diminua salariul, „știut fiind că în
tot timpul ce a funcționat, a fost cu mare exactitate și sârguință în căutarea suferințelor”6. S-a născut în Nordul Bucovinei, în localitatea Novoselița (Noua Suliță) și a trecut în Moldova, în anul 1856. Alte noi informații,
în baza unor documente autografe (proiecte de buget, referate de necesitate, rapoarte, adrese, autobiografia etc., păstrate în Arhivele Naționale
din București, Iași, Bacău și Neamț), despre activitatea acestui medic pot

Joseph Fr. Michaud, Louis Gabriel Michaud, Biographie universelle ancienne et
moderne, vol. X, Paris, 1813, p. 159 (în format electronic, apud Google Play).
5 Târgu Neamț se afla pe proprietatea mănăstirilor Neamț și Secu, cu ale căror fonduri s-a construit acest spital (din fericire, în funcțiune și astăzi), dat în folosință la
16 octombrie 1852, în prezența domnitorului Alexandru Ghica.
6 Apud Mănăstirea Văratic, op. cit., p. 140.
4
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fi găsite în documentata monografie a vechiului spital din Târgu Neamț7
și în studiile referitoare la instituțiile spitalicești patronate de Mănăstirea
Neamț8. În galeria cu portretele medicilor ce-au profesat în spitalul din
Târgu Neamț, îl găsim și pe doctorul Emanoil Lozinski9 (Fig. 1).

Fig. 1. Dr. Emanoil Lozinski
Sursa: Prof. D. Constantinescu și colab., op. cit., p. 112.

7

Prof. D. Constantinescu, Dr. Aurelian Grigorescu, Dr. Valentin Grigorescu, Dr. Sorin
Miron, Din trecutul istoric al spitalului din Târgu Neamț și al Ospiciului de alienați
din Mănăstirea Neamț [Bacău, 1972], p. 27, 36, 50, 51.
8 Vezi, de pildă: Virgil Molin, Date noi cu privire la trecutul instituțiilor pentru îngrijirea sănătății patronate de Mănăstirea Neamț, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”,
Anul XL, nr. 5-6, 1964, p. 250-251, 253-254.
9 Prof. D. Constantinescu și colab., op. cit., p. 112.
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Totuși, în Târgu Neamț nu se simțea printre străini, aici stabilindu-se și alte familii de polonezi. Autorii monografiei citate ne aduc și
o dovadă: fotografia monumentului funerar ce străjuiește mormântul polonezei Antonina Domagalska (singurul care s-a păstrat în vechiul cimitir
al târgului, din spatele spitalului) cu o interesantă inscripție bilingvă polono-română, lizibilă, având la bază anumite formule preluate din textele
votive romane. Întrucât au observat o oarecare neconcordanță în traducere, autorii s-au adresat profesorului Petru Caraman, de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care face următoarele precizări:
...e o inscripție funerară de veche tradiție poloneză de tipul cel
mai pur și mai autentic. Se vede bine că e vorba de un vlăstar
polonez, al unei familii nobile, care deși stabilită în România
continua aici aderențele ei intime cu legile vieții și ale morții din
țara de origine...10

În Serviciul Județean Neamț al Arhivelor Naționale, autorii monografiei
au găsit și Actul de deces al acestei tinere femei, de profesie institutoare,
ce locuia în Târgu Neamț, împreună cu părinții, Josif și Maria Domagalska, „di locu” din Cracovia. Ca martori sunt trecuți alți doi polonezi, apropiați ai defunctei, domnii Anton Dilski, de profesie farmacist, al cărui nume este întâlnit în arhivele menționate, ca proprietar al unei spițerii (farmacii) în Târgu Neamț, și Vicenti Grzesicki11.
În ceea ce ne privește, am făcut o deplasare la Târgu Neamț pentru a vedea dacă mai există acest monument funerar. Din fericire, l-am
regăsit pe o ridicătură de teren, în preajma unei clădiri mai noi, ce adăpostește Secțiile de Cardiologie și Pediatrie ale Spitalului orășenesc „Sf.
Dimitrie” din Târgu Neamț. Este un monument stingher, dar încă solid,
ce-și mai păstrează măreția de altădată, alături de un bătrân și falnic nuc
ale cărui crengi aproape că-l ating; în spatele lui se mai poate vedea
o parte din vechiul zid de piatră ce împrejmuia cândva curtea spitalului.
Tot la Mănăstirea Văratic, cu binecuvântarea maicii starețe, stavrofora Iosefina Giosanu 12, am putut cerceta Cărțile de impresii mai
vechi, începând cu anul 1952, în care au scris oaspeții de seamă ai mănăstirii, între ei numărându-se și polonezi. Sunt izvoare istorice importante,

Ibidem, p. 143. De pe aceeași pagină redăm și textele inscripțiilor, cu micile corecții
și completări ale prof. Caraman: † D.O.M. Tu spoczywa Antonina Domagalska,
ur<odzona> w Krakowie, r<oku> 1843. Zmarła w Niamz, dnia 29 marca, r<oku>
1873. Wieczny spokój jej cieniom [D<eo> O<ptimo> M<aximo> (Zeului celui prea
bun și prea puternic). Aici odihnește Antonina Domagalska, născută în Cracovia, în
anul 1843. A murit în Niamț, în ziua de 29 martie, anul 1873. Pace eternă Umbrelor
ei!].
11 Serviciul Județean Neamț al Arhivelor Naționale, Fond Starea civilă, dosar 9, an
1873, f. 35v. (apud Prof. D. Constantinescu și colab., op. cit., p. 144).
12 Îi mulțumim călduros și cu această ocazie.
10
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ce contribuie la reconstituirea unor momente din viața mănăstirii. Textele exprimă gândurile și impresiile unor diplomați, ziariști, scriitori, teologi, profesori universitari, oameni de televiziune și istorici de artă, unii
semnând de mai multe ori, la date diferite. Pentru exemplificare, am ales
două consemnări, din anii ʼ70 și ʼ80 ai secolului trecut; prima aparține,
după părerea noastră, unui învățat, cu un profund simț al limbii, care revine la Văratic, încântat de așezare, de liniștea, pacea, ospitalitatea și frumusețea monumentului, a doua a unui om de presă impresionat de grija
față de monumentele culturii și artei noastre religioase:
Nie pierwszy, a mam nadzieję, że i nie ostatni raz zatrzymuję się
w „Văratecu”, ściągany jego malowniczym położeniem, przyjemnym klimatem tej miejscowości, a przede wszystkim – atmosferą ciszy, spokoju, serdecznej życzliwości i nie narzucającej się
troskliwości o przebywającego, również i z „obcych” stron, przydającym temu pięknemu historycznemu zabytkowi Mołdawii
wiele indywidualnego jemu tylko właściwego uroku. Wyrazy uznania oraz podzięki za gościnność, zwłaszcza dla „majki” Kristofory. W. Sabierajski – Polska13.
(Nu pentru prima oară și, nădăjduiesc, nu pentru ultima oară,
sunt la Văratec, atras de așezarea pitorească, climatul plăcut al
acestei așezări, dar mai presus de atmosfera de liniște, pace, de
sinceră bunăvoință și neomițând grija față de oaspeți, inclusiv
a celor din țări „străine”, toate acestea multiplicând farmecul
aparte al acestui frumos monument istoric din Moldova. Cuvinte de apreciere și mulțumiri pentru ospitalitate, mai ales pentru
maica Cristofora)
Jestem oczarowany wizytą w tym pięknym Monastyrze. Życzę
Matce Przełożonej przede wszystkim zdrowia i zawsze uśmiechu, także same życzenia dla wszystkich mieszkańców Monastyru. Przekażę w Polsce, z jaką troską w Rumunii otacza się zabytki sztuki sakralnej. Zbigniew Szymański, dziennikarz „Express
Poznański”. 16.X.198014 (Fig. 2).
(Sunt impresionat în urma vizitării acestei frumoase Mănăstiri.
În primul rând, urez Maicii Starețe sănătate și același veșnic
zâmbet; aceleași urări tuturor locuitoarelor Mănăstirii. Voi
transmite în Polonia grija de care se bucură în România
monumentele artei sacrale. Zbigniew Szymański, ziarist
„Express Poznański”. 16.X.1980).

13
14

Carte de impresii (primul caiet), 1952-1977, p. 52.
Carte de impresii (al doilea caiet), 1977-1997, p. 67.
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Fig. 2. Din Cartea de impresii (al doilea caiet), 1980, p. 67

Și rândurile de față se doresc a reprezenta noi pași care duc la
completarea imaginii dimensiunilor și intensității legăturilor polono-române, în timpuri mai vechi sau mai noi.
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prof. dr Olimpia Mitric
Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie

Polskie ślady
w klasztorach Agapia i Văratic
Streszczenie

Oba klasztory będące obiektem zainteresowania autorki niniejszego tekstu znajdują się w historycznym regionie Neamț. Klasztor Agapia wzniesiony został w latach 1642-1647 i wyposażony przez rodzinę hetmana Gavrila, brata hospodara Bazylego Lupu. Văratic natomiast założyła w roku 1785 grupa zakonnic z siostrą Olimpiadą na czele, pod kierunkiem opata klasztoru w Neamț – Paisie Velicicovschiego.
Klasztory w Agapia i Văratic posiadają imponujące świątynie,
a także bogate zbiory dokumentów i dawnej sztuki sakralnej, zgromadzone w przyklasztornych muzeach i bibliotekach. W zbiorach tych znajdują
się także książki o Polsce, pochodzące z dużych europejskich oficyn wydawniczych, oraz książki wydane w galicyjskich centrach drukarskich.
Interesującym, prezentowanym przez autorkę aspektem jest postać lekarza polskiego pochodzenia Emanoila Lozinskiego, związanego
z klasztorem Văratic (w którym działała, podobnie jak dzisiaj, „bolnica”),
który to od roku 1861 „znany był przez cały czas swojej pracy z wielkiej
dokładności i gorliwości w poszukiwaniu chorób”. Autorka omawia także
ciekawą księgę gości klasztoru Văratic, zawierającą wpisy i wrażenia wielu odwiedzających go osób z Polski.

Małgorzata Kanikuła
Muzeum Historii Fotografii
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Mieszkańcy dawnych Czerniowiec
na fotografiach portretowych
z czerniowieckich zakładów fotograficznych
w zbiorach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Zapraszam w podróż w czasie do Czerniowiec na Ukrainie. Wehikułem w tej podróży będzie fotografia.
Czerniowce leżą w południowo-zachodniej części Ukrainy na Bukowinie Północnej nad rzeką Prut. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1408 r. Od połowy XIV w. stanowiło część Mołdawii, często najeżdżanej przez Tatarów i Turków. Od XVI w. miasto wraz z całą Mołdawią
znajdowało się pod zwierzchnością Turków. W XVII w., za panowania Jana III Sobieskiego, krótko leżało w granicach Polski. W 1509 r. zostało
spustoszone przez hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Kamienieckiego w odwecie za najazd hospodara mołdawskiego Bogdana Ślepego na
rejon Tarnopola i Podhajec. W 1775 r. miasto zostało przyłączone do
Austro-Węgier, od 1849 r. było stolicą Księstwa Bukowiny, kraju koronnego Cesarstwa Habsburgów. W drugiej połowie XIX w. notuje się tu liczne osadnictwo niemieckie. Podczas I wojny światowej w kwietniu 1916 r.
zostało zajęte przez Rosjan. Przez półtora roku znajdowało się na linii
frontu. W latach 1918-1940 należało do Rumunii.
Miasto miało w 1910 r. 85 tys. mieszkańców (według mapy sporządzonej przez rumuńskiego historyka Iona Nistora); w 1930 r. zaś
liczyło 112 427 mieszkańców.
Bukowina, a więc i Czerniowce, w ciągu swej historii miała charakter ziemi wielonarodowej, urzeczywistniającej ideały tolerancji, stanowiła unikalną mozaikę ludów, przesiąkniętą etosem pogranicza. Już od
średniowiecza kultura bukowińska była otwarta na różnorakie wpływy:
ruskie, polskie, węgierskie, bizantyjskie, ormiańskie. XIX w. to okres intensywnego rozwoju Bukowiny. Brały w nim udział takie narodowości,
jak: Rumuni (zajmujący się rolnictwem, w większości prawosławni), Polacy (napłynęli w XVIII w., zwłaszcza po 1774 r., pracowali w górnictwie
na terenie Bukowiny, reprezentowali różne zawody), Niemcy (wywarli
wpływ na rozwój gospodarki), Węgrzy (głównie z Siedmiogrodu, wprowadzili wyższy poziom rolnictwa), Ormianie (zaliczani do narodowości polskiej), Ormianie obrządku wschodniego (wliczani do narodowości rumuńskiej), Żydzi (pierwsze skupiska ludności żydowskiej w Czerniowcach
pojawiły się w XVII w., zaludnili oni miasta i miasteczka, trudnili się han-
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dlem i rzemiosłem), Romowie (prowadzili osiadły tryb życia, zajmowali
się ślusarstwem, blacharką), Rusini (Ukraińcy, Huculi, w większości chłopi, prawosławni). Na Bukowinie schronili się przed rosyjskim caratem
w roku 1724 pierwsi staroobrzędowcy, we wsi Lipoveni; nazywani są Lipowanami.
Większość tych grup narodowościowych spotykała się, podobnie
jak w innych codziennych sytuacjach, u fotografa. Na fotografiach ze
zbioru muzealnego widnieją przede wszystkim polscy mieszczanie, może
i arystokracja. Niemcy, Węgrzy, Żydzi, Ormianie i Rusini także mogli
znaleźć się na tych zdjęciach. Należy pamiętać o tym, że do mieszkańców
Czerniowiec należeli również sami fotografowie, o których wiemy najwięcej: winiety reklamowe na tekturkach firmowych zawierają informacje
dotyczące kompetencji fotografa i lokalizacji zakładu fotograficznego.
Możemy tylko domyślać się, jakiej narodowości był fotograf.
Na przykład Anton Kluczenko zamieścił na winiecie słowa: „chemik i aptekarz” (fot. 2). Bracia König umieścili na winiecie informację,
uściślającą adres: „Poniżej kościoła św. Paraskiewy” (fot. 3).
W Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie (MHF) znajduje się znaczna ilość fotografii portretowych wykonanych w Czerniowcach. Zbiór ten liczy 41 fotografii. Są to zdjęcia wykonane w zakładach fotograficznych prowadzonych w drugiej połowie XIX w.
i początku XX w., których autorami są następujący fotografowie: T. Bahrynowicz, Bracia König, Anton Kluczenko, W. Beldovicz, A. Spulak (zakład Bielig & Spulak), J. Steiner, Jan Krzanowski, F. Ostapowicz i W. Wybranowski, E. von Schiller, Joseph Alexander Fink, H. Ehrlich i przedstawiciel atelierowej fotografii międzywojennej Jacob Brüll.
W mieście działali również fotografowie, których zdjęć, wykonanych w Czerniowcach, nie ma w zbiorach MHF, występujący w spisie
Aleksandra Żakowicza: Appel Marcin („Rubens”), Bahrynowicz i Krzanowski, Berger Johann, Dobrzański Tadeusz, Feja Edward i Dobrzański
Tadeusz, Feja Edward, Fleck Ignatz, Friedman Michał, Herman Izydor,
Kirchner Rudolf, Koehler Ludomił (Ludwik, Ludomir, t. we Lwowie),
Ehrlich i Bruhl, Krieghauser J., Schmack Friedrich. Niektórzy z tych fotografów działali we Lwowie, prowadząc filię w Czerniowcach. Fotografie
tych zakładów stanowiłyby cenny nabytek dla naszego muzeum, mogłaby
powstać ciekawa, pełna kolekcja fotografii z Czerniowiec.
W MHF znajdują się również fotografie nieznanych autorów,
z nadrukiem „Czerniowce”.
Niestety nie posiadamy w zbiorach zdjęć wykonanych przez wędrownych dagerotypistów działających z pewnością w Czerniowcach lat
40. XIX w., kiedy powstawały zdjęcia w technice dagerotypu, na płytce
miedzianej pokrytej warstwą srebra, którą uczulano na światło poprzez
pary jodu. Obraz był wywoływany przez wystawienie płyty na działanie
par rtęci.
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W 1850 r. wprowadzono do użycia (L. D. Blanquart Evrard) proces albuminowy. Albumina (białko jaj) i sole metali takich jak chlorek sodu były mieszane, odstawiane do wyklarowania i filtrowane. Pokrywano
tym papier i pozostawiano do wyschnięcia, następnie papier uczulano
w kąpieli z azotanem srebra i suszono. Wiele wczesnych (lata 60. XIX w.)
fotografii z zakładów fotograficznych w Czerniowcach wykonano w tej
technice.
Pod koniec lat 80. i na początku lat 90. XIX w. zaczęto używać kolodionu do sporządzania papieru do kopiowania. Kolodion (bawełna
strzelnicza rozpuszczona w mieszaninie eteru i etanolu) kładziono na papier barytowy, pokrywając emulsją uczuloną chlorkiem srebra i stabilizowaną kwasem cytrynowym. Większość fotografii z czerniowieckich zakładów fotograficznych jest wykonana w technice kolodionu.
Wynalezione przez R. L. Maddoxa w 1871 r. szklane płyty negatywowe pokryte suchą żelatyną stopniowo zastąpiły negatywy na mokrych
płytach kolodionowych. Żelatynę uzyskiwano ze zwierzęcych protein.
W 1873 r. Peter Maudsley wynalazł papier bromo-srebrowy, który wszedł
do powszechnego użycia po 1880 r.
Nie sposób pominąć pewnych realiów związanych z dawną fotografią. Wizyta w zakładzie fotograficznym niosła ze sobą pewien niepokój
klienta, związany z długim naświetlaniem. By portretowany się nie poruszył, we wczesnym okresie dziejów fotografii (lata 40.-60. XIX w.) stosowano metalową podpórkę, zwaną kopfhalter. Mina portretowanego na fotografii była często przerażona lub wręcz marsowa. Fotografie dzieci wykonywano wraz z postacią podtrzymującej je matki lub piastunki, którą
potem retuszowano. Powstał termin „ghost mothers” – „matki-duchy”,
niewidzialne matki. Gdy patrzymy na pozujących do fotografii mieszkańców Czerniowiec, przypominają się słowa Susan Sontag: pozując, wyglądają jak własny obraz.
W zakładzie fotograficznym drugiej połowy XIX w. nie można się
było obejść bez rekwizytów (kosze kwiatów, wypchane zwierzęta, książki,
albumy fotograficzne) i bez teł malowanych (motywy wnętrza lub pejzażu). Czasem na fotografiach z jednego zakładu fotograficznego powtarza
się tylko jedno tło atelierowe, ustawiane w różnych miejscach atelier fotograficznego. Niestety na zdjęciach z czerniowieckich zakładów fotograficznych nie figurują tła (jedynie na jednej fotografii, przedstawiającej katolickiego księdza z zakładu W. i L. Beldoviczów).
Fotografie z tamtej epoki występowały głównie w dwóch formatach: wizytowym (którego źródłem była kartonowa karta wizytowa) i gabinetowym. Były znane również inne formaty, jak imperial (duży) czy
mignon (bardzo mały). Z uwagi na to, że fotografie były wykonane na
bardzo cienkim papierze fotograficznym, naklejano je na tekturkę firmową, z czasem bogato zdobioną litograficzną winietą na odwrociu. Winiety
miały cel reklamowy i informacyjny, w latach 70. i 80. XIX w. były rozbudowane, czerpały temat z mitologii starożytnej (np. wóz Faetona, Apollo),
sztuki nowożytnej (postacie puttów, na przykład bawiących się aparatem
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fotograficznym i kliszami) i heraldyki (kartusze z inicjałami). Winiety
sygnowali autorzy z zakładów litograficznych: był to niewielki nadruk
u dołu strony, na odwrociu tekturki (np.: „K. Krziwanek, Wien”, „Sigmund Bondy, Wien”).
Zarówno fotografie z zaznaczonym adresem zakładu fotograficznego, jak i te niezidentyfikowane, jedynie z napisem: „Czerniowce”, pełne
są uroku. Do takich należy portret mężczyzny z dzieckiem (fot. 4). Chłopiec jest ubrany w stylizowany strój polski (o kroju kontusza), na głowie
ma konfederatkę. Jest to fotografia albuminowa. Na odwrociu widnieje
napis: „Wil. (lub W. i L.) Beldovicz, Fotograf in Czernowitz”, wokół motyw arabeski; skromna winieta oraz technika świadczą o wczesnym datowaniu tej fotografii (na lata 60. XIX w.). Na fotografii E. von Schillera
i Josepha Finka z początku XX w. (1900-1905) widnieje enigmatyczny
podpis odręczny: „Ja i Maria Bleinz”. Pewnie już nigdy nie dowiemy się,
kim był autor napisu. Na fotografiach z jednego z muzealnych albumów
zawierających zdjęcia z Czerniowiec widnieje powtarzające się nazwisko
rodziny: Lassnig. Muzeum przechowuje również fotografię zbiorową
„z kolonii śniatyńskiej” z 1928 r., przedstawiającą dziewczęta w mundurkach marynarskich w towarzystwie dwóch wojskowych w mundurach armii belgijskiej lub francuskiej; podpis: „Lidka Telakowska”. Na fotografiach z 1929 r. z zakładu fotograficznego Jacoba Brülla jest przedstawiony
Franciszek Czmilak i jego małżonka Helena (fot. 8 i 9). Zdjęcia są sygnowane odręcznie przez autora, nazwa Czerniowiec widnieje w języku rumuńskim (Cernăuţi) – Czerniowce należały wtedy do Rumunii (fot. 7).
Jedynie podpis lub strój modeli na zdjęciu jest podpowiedzią, jakiej narodowości są portretowani w wielokulturowym tyglu, jakim były Czerniowce.
Portrety te mają magiczną siłę. Czujemy to od chwili, gdy nasze
oczy spotykają spojrzenie portretowanych. Patrzymy na nich, ale i oni na
nas patrzą. Jest to punctum, fascynujący element fotografii, określony tak
przez Rolanda Barthesa w książce „Światło obrazu”. Oprócz spojrzenia,
punctum w fotografiach atelierowych może stanowić oryginalny detal
stroju, rekwizyt, postać dziecka; do tych cech można dodać samą dedykację, dedykacje bowiem są bardzo istotne, czasami bywają zabawne lub
zawierają ważne informacje. Punctum to przypadek; dla każdego widza,
odbiorcy, może oznaczać coś innego. Ponadto oznacza czas, pomieszanie
czasów, widoczne zwłaszcza na fotografii amatorskiej, ale także na fotografii atelierowej. Interpretacja ma wiele twarzy. Pole zwane przez
Barthes’a studium to treść zdjęcia, która poszerza naszą wiedzę o świecie
i dominuje w fotografii atelierowej, dlatego błędnie określa się te fotografie jako hieratyczne, sztywne, nieciekawe, nawet bez gustu. Nic bardziej
dalekiego od prawdy. Fotografie te nie są martwe, chociaż pokazują to, co
było (również określenie Rolanda Barthes’a). Są żywe, a także ożywiają
nasze wspomnienia, te dawne, dotyczące naszych korzeni, i nowe wrażenia, skojarzenia z innymi fotografiami.
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Portretowani często posyłają nam swoje spojrzenie lub patrzą
przed siebie. Noszą stroje z epoki: surduty, suknie, także te na krynolinie
z lat 60. XIX w., niektóre kobiety mają stroik na głowie, nie mówiąc już
o kapeluszach, których piękne formy możemy podziwiać na udjęciach. Na
jednej z fotografii portretowana panna ma naszyjnik z monet i gwiazdek
(fot. 3). Jegomość fotografowany przez A. Spulaka jest uchwycony niemal
w ruchu (zdjęcie jest dynamiczne, mimo że w tamtej epoce nie było możliwości wykonywania zdjęć w ruchu) (fot. 1). Jedna z portretowanych kobiet prawdopodobnie ma perukę (czy była żoną rabina?) (fot. 2). W. Beldovicz sfotografował kobietę w sukni na krynolinie, pozującej w towarzystwie mężczyzny. Na innym zdjęciu jest ukazany żołnierz armii austro-węgierskiej w randze kapitana (fot. 6). T. Bahrynowicz wykonał zdjęcie
rodziny z młodzieńcem w wieku ok. 15 lat. Jego matka opiera się na gerydonie, trójnożnym stoliku. Postacie te czekają, by ożywiła je wyobraźnia
pisarza, lokującego akcję powieści w Czerniowcach drugiej połowy XIX w.
(fot. 5).
Stara fotografia jest wehikułem, który przenosi oglądającego w inne epoki i miejsca. Takim wehikułem jest zarówno portretowa fotografia
atelierowa, jak pejzażowa, zarówno profesjonalna, jak i amatorska. Inspiruje widza do tworzenia własnej historii tych zdjęć, osób i krajobrazów
przedstawionych na fotografii. Tak bardzo często powstaje literatura.
XIX-wieczni pisarze interesowali się fotografią, cenili jej realizm i naturalizm, a fotografia niewątpliwie wpłynęła na literaturę, podobnie jak królujące wówczas prądy literackie były pokrewne sztuce (a właściwie rzemiosłu) fotografii. Bolesław Prus pisał o fotografii i inspirował się nią.
Hiszpańska pisarka-naturalistka, Emilia de Pardo Bazan, wykonywała
świetne zdjęcia, przeważnie w hiszpańskiej Galisji. Malarz romantyczny
Eugène Delacroix wielokrotnie wypowiadał się o fotografii, czyniąc to raczej w negatywnym tonie. Dyskutowano nad tym, czy fotografia jest sztuką, czy tylko rzemiosłem. Jeśli była i jest rzemiosłem, to jednak rzemiosło
to inspiruje do tworzenia kolejnych obrazów, w różnorodnych technikach
fotograficznych i w literaturze, oraz w malarstwie, którego związki z fotografią były szeroko omawiane.
Pod wpływem fotografii wyobraźnia pracuje intensywnie. Patrząc
na obraz, widz wchodzi w głąb przedstawienia, a jednocześnie penetruje
też własne wnętrze. Zanurza się w kolejnych wspomnieniach i skojarzeniach, które przywołują liczne obrazy i marzenia. Następuje prawdziwy
zalew obrazów. Dzięki temu interpretacja fotografii wiąże się z niezwykłą
przyjemnością. Jednak wymaga obszernej wiedzy, która umożliwi właściwy wybór obrazów i informacji, przechowywanych przez umysł. Wtedy
staje się zaproszeniem do fascynującej podróży.
Fotografia była również nazywana skórą o kolejnych, licznych
warstwach (Balzak), cieniem lub kopią (była kopią z definicji) portretowanego człowieka czy obiektu. „Posyłam ci mój cień”– głosi znana dedykacja na fotografii portretowej (z pracy „Fotografia chłopów polskich”).
A cień to esencja przedstawionego obiektu.
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Aneks 11

Fot. 1. Czerniowce, fotografia atelierowa, portret mężczyzny, lata 90. XIX w., zakład
fotograficzny A. Spulak, MHF 1856/II/29

Fot. 2. Czerniowce, fotografia atelierowa, portret kobiety, lata 70. XIX w., zakład fotograficzny Anton Kluczenko, MHF 1856/II/71

1

Wszystkie publikowane tu fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie.
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Fot. 3. Czerniowce, fotografia atelierowa, portret panny w naszyjniku z monet
i gwiazdek, lata 90. XIX w., zakład fotograficzny Bracia König, MHF 1856/II/69

Fot. 4. Czerniowce, fotografia atelierowa, siedzący mężczyzna i chłopiec w stroju polskim, lata 60. XIX w., zakład fotograficzny W. i L. Beldovicz, MHF 2022/II/31
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Fot. 5. Czerniowce, fotografia atelierowa, rodzina, ok. 1900 r., zakład fotograficzny
T. Bahrynowicz, MHF 1856/II/106

329

Fot. 6. Czerniowce, fotografia atelierowa, kapitan armii austro-węgierskiej, lata 90.
XIX w., zakład fotograficzny T. Bahrynowicz, MHF 3581/II

Fot. 7. Sygnatura odręczna fotografa Jacoba Brülla z rumuńską nazwą Czerniowców
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Fot. 8. Czerniowce, fotografia atelierowa, portret Franciszka Czmilaka, 1929 r., zakład fotograficzny Jacob Brüll, MHF 28933/II
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Fot. 9. Czerniowce, fotografia atelierowa, portret Heleny Czmilakowej, 1929 r., zakład fotograficzny Jacob Brüll, MHF 28933/II
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Małgorzata Kanikuła
Muzeul Istoriei Fotografiei
„Walery Rzewuski” din Cracovia

Locuitorii vechiului Cernăuți în fotografii-portret
de la ateliere fotografice din Cernăuți, aflate în colecțiile
Muzeului Istoriei Fotografiei din Cracovia
Rezumat

Cernăuți – este un oraș și centru administrativ, politic și economic al regiunii cu același nume din vestul Ucrainei (Nordul Bucovinei).
Orașul este străbătut de râul Prut. Atestat documentar în anul 1408. Începând cu 1775, orașul a făcut parte din Imperiul Habsburgic, din anul
1849 – capitala Ducatului Bucovinei, ținut al coroanei Imperiului Habsburgic.
Bucovina și, deci, și Cernăuți, au avut de-a lungul istoriei caracterul unui ținut multietnic ce întruchipa idealurile de toleranță, fiind
un mozaic unic de naționalități, pătruns de etosul ținutului de graniță.
În Muzeul de Istorie a Fotografiei „Walery Rzewuski” din Cracovia se găsește un număr important de fotografii-portret, realizate la Cernăuți. Este vorba de studiourile următorilor fotografi din cea de a doua
jumătate a sec. XIX și începutul sec. XX: T. Bahrynowicz, Frații König,
Anton Kluczenko, W. Beldovicz, A. Spulak (studioul foto Bielig & Spulak),
J. Steiner, Jan Krzanowski, F. Ostapowicz și W. Wybranowski, E. von
Schiller, Joseph Alexander Fink, H. Ehrlich și reprezentantul fotografiei
interbelice de atelier Jacob Brüll.
La Cernăuți au mai funcționat și studiourile altor fotografi, ale
căror fotografii, realizate la Cernăuți, nu se regăsesc în colecțiile Muzeului din Cracovia, dar care figurează în lista lui Aleksander Żakowicz:
Appel Marcin („Rubens”), Bahrynowicz și Krzanowski, Berger Johann,
Dobrzański Tadeusz, Feja Edward și Dobrzański Tadeusz, Feja Edward,
Fleck Ignatz, Friedman Michał, Herman Izydor, Kirchner Rudolf, Koehler Ludomił (Ludwik, Ludomir la Liov), Ehrlich și Bruhl, Krieghauser J.,
Schmack Friedrich. Unii dintre aceștia funcționau la Liov, având filiale la
Cernăuți. Fotografiile de la aceste studiouri ar reprezenta o achiziție valoroasă pentru muzeul nostru făcând posibilă alcătuirea unei colecții interesante, complete, cu fotografii din Cernăuți.
La Muzeul de Istorie a Fotografiei se mai află și fotografii al căror
autor nu este cunoscut, cu mențiunea „Cernăuți”.

Andrzej Rybicki
Muzeum Historii Fotografii
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Kampania bukowińska Legionów Polskich
w obiektywie fotografów w mundurach.
Zbiory Muzeum Fotografii w Krakowie
źródłem fotograficznej dokumentacji
wydarzeń na Bukowinie w 1915 roku

Latem 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Zanim zagrzmiały
działa, środek naszego kontynentu zamieszkiwały różne narody, rozdzielone pomiędzy trzy mocarstwa. Prawie każdy naród, żyjący w tej części
Europy, z wybuchem wojny żywił nadzieję na wybicie się na niepodległość. Również Polacy liczyli na powrót niepodległej Polski. Dla tych skupionych wokół Józefa Piłsudskiego emanacją marzeń były Legiony Polskie. 6 sierpnia 1914 r. z Krakowa w kierunku Warszawy wyruszył pierwszy 166-osobowy oddział w austriackich mundurach, ale z orzełkiem na
czapce. Niemal natychmiast pod Wawel zaczęli przybywać kolejni ochotnicy. Do końca września utworzono dwa pułki piechoty, dywizjon kawalerii i baterię artylerii. W październiku nowo powstałe oddziały przerzucono koleją w Karpaty Wschodnie, gdzie miały ryglować drogę carskiej armii przebijającej się na Węgry1 .
Już w czasie tych pierwszych miesięcy działań polscy legioniści
trafili na Bukowinę, walczyli na przełęczy Kirlibaba2. Następnie przez
Berhemot koło Wyżnicy wyszli na pozycje nad Prutem w pobliżu Czerniowiec3. W Karpatach legioniści działali do marca 1915 r., kiedy to mocno wyczerpani zeszli z gór na odpoczynek i uzupełnienie szeregów do Kołomyi. W kwietniu i maju 1915 r. formalnie pułki scalono w II Brygadę
Legionów Polskich4. Po odpoczynku, uzupełnieniu szeregów i przeformowaniu legionistów dyslokowano na Bukowinę w okolice Czerniowiec.

S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 1991, s. 53-55.
S. Rostworowski, Nie tylko pierwsza brygada (1914-1918), Warszawa 1993, s. 48;
J. Dunin-Brzeziński, Rotmistrz Legionów Polskich. Wspomnienia z lat 1914-1919,
Pruszków 2003, s. 63-72.
3 J. Dunin-Brzeziński, dz. cyt., s. 73-82.
4 S. Czerep, dz. cyt., s. 86.
1

2
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Powstanie pierwszej
prywatnej agencji fotograficznej
Jeszcze w czasie działań w Karpatach wśród legionistów pojawiła
się myśl tworzenia dokumentacji fotograficznej walk Legionów Polskich.
Kolega Pawlas, amator-fotograf poddał projekt utworzenia spółki fotograficznej celem utrwalenia naszych przeżyć

– czytamy w wydanych w 1936 r.5 wspomnieniach chor. Leopolda Rudke,
jednego z dwóch pomysłodawców.
Zgodziliśmy się na to chętnie: zwłaszcza mnie przypadł ten pomysł do gustu – gdyż kiedyś fotografowałem. Zebraliśmy odpowiedni fundusz. Kolega Pawlas zakupił okazjonalnie stary aparat fotograficzny oraz potrzebne przybory i od początku grudnia
zaczęło się fotografowanie. Z początku głównym dostarczycielem fotografii był kolega Pawlas, następnie ja przejąłem tę funkcję. Spółka po pewnym czasie rozwiązała się: sprowadziłem sobie z Krakowa lepszy aparat i zawarłem układ z Centralnym Biurem Wydawniczym NKN na dostarczanie mu zdjęć za zwrotem
kosztów

– wspomina Leopold Rudke.
W tym czasie na froncie w Legionach Polskich działało wielu fotografów, istniało Biuro Prasowe przy Komendzie Legionów Polskich i Sekcja Fotograficzna przy Departamencie Wojskowym NKN6. Na Bukowinie
wraz z II Brygadą przybyli członkowie „Spółki fotograficznej”. Ich działalność możemy zobaczyć na fotografiach, które w 2009 r. podarowała Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie (MHF)
Maria Ambros7. Nie wszystkie fotografie są autorstwa członków „Spółki
fotograficznej”. Zdjęcia z kolekcji sygnowane są nazwiskami legionistów:
Tadeusz Pawlas8 (Fot. 1), Leopold Rudke9 (Fot. 2). Pozostali legionowi

L. Rudke, Moja służba w sanitarjacie 2 Brygady Legionów Polskich, „Lekarz Wojskowy” 1936, nr 5/8, s. 341-364.
6 A. Rybicki, Fotografia wojskowa i wojenna w zbiorach Muzeum Historii Fotografii
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Katalog zbiorów, Kraków 2008, s. XII,
XIII; Tenże, Legionowe kadry, Kraków 2014, s. 145.
7 Kolekcja obejmuje w sumie 324 odbitki, które opracowano w 2010 r., wpisując na
inwentarz Muzeum pod nr. inw. MHF 23622/II do MHF 23945/II.
8 Tadeusz Pawlas (1891-1953), lekarz, pianista, żołnierz Legionów i kapitan Wojska
Polskiego, docent hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu w Wilnie
i Pomorskiej Akademii Medycznej w Gdańsku. 18 sierpnia 1914 r. wstąpił do 3 pułku
piechoty Legionów. Walczył w Karpatach, na Bukowinie i Wołyniu. 18 grudnia 1938 r.
prezydent RP Ignacy Mościcki nadał mu tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersy5
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fotoreporterzy: Kazimierz Mach10 (Fot. 3), Tadeusz Bełdowski11 (Fot. 4),
Stanisław Janowski12 (Fot. 5), Stanisław Gądek vel Gondek13 (Fot. 6), Jan
Galiński14.
Fotografie
Sprawy wojskowe
Zdjęcia przedstawiają życie legionistów w okopach. To ilustracja
wolnych chwil: spotkań – często przy alkoholu (Fot. 7), wspólnego muzykowania (Fot. 8, 9), czasem z ciekawym stworzonym ad hoc instrumentarium, i najzwyklejszych chwil wytchnienia. Żołnierskie kuchnie, improwizowany zakład szewski (Fot. 10) czy nawet odwszalnia frontowa (Fot. 11)

tetu Wileńskiego. Od lipca 1945 r. organizował Akademię Lekarską w Gdańsku, pełnił
funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego. Zmarł 13 stycznia 1953 r. w Gdańsku.
9 Leopold Rudke (1888-1942), lekarz, żołnierz Legionów i pułkownik Wojska Polskiego, społecznik. 5 sierpnia 1914 r. zgłosił się do 3 pułku piechoty Legionów. Walczył
w Karpatach Wschodnich, na Bukowinie i na Wołyniu. 17 grudnia 1917 r. uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie
międzywojennym pracował w szeregu szpitali wojskowych, m.in. w Warszawie i Toruniu. Zginął 1 września 1942 r. w Warszawie podczas sowieckiego bombardowania
miasta.
10 Kazimierz Mach (1886-1955), żołnierz Legionów i major Wojska Polskiego, attaché
wojskowy w Waszyngtonie. Od 16 sierpnia 1914 r. w 2 pułku piechoty Legionów Polskich. W początkach lat 20. XX w. pracował w dyplomacji. W 1925 r. powrócił do
czynnej służby. Po II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii, zmarł w 1955 r. w Penley
(północna Walia).
11 Tadeusz Bełdowski (1890-1951), handlowiec, żołnierz Legionów, pułkownik Wojska
Polskiego. 6 sierpnia 1914 r. wstąpił do Legionów, służył w intendenturze II Brygady.
Od 1918 r. w Wojsku Polskim. W latach 30. XX w. prowadził w Gdyni spółkę handlu
drewnem. W czasie II wojny światowej przebywał w Wielkiej Brytanii, osadzony
w obozie Rothsay na wyspie Bute. Po wyjściu z obozu pozostał bez przydziału wojskowego.
12 Stanisław Janowski (1866-1942), malarz, scenograf, fotograf, wykładowca w Szkole
Dramatycznej w Krakowie, chorąży Legionów, absolwent Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie i Monachium. 14 lutego 1915 r. zgłosił się do Legionów Polskich, służył
w Departamencie Wojskowym NKN, następnie w 3 pułku piechoty na Bukowinie
i Besarabii oraz 2 pułku ułanów II Brygady na Wołyniu. W listopadzie 1918 r. ponownie w Wojsku Polskim, po kilku tygodniach zwolniony na własną prośbę.
13 Stanisław Gądek vel Gondek (1888-1939), lekarz, żołnierz Legionów i major Wojska
Polskiego. 6 sierpnia 1914 r. zgłosił się do Legionów Polskich, lekarz batalionowy
w 2 pułku piechoty. W listopadzie 1918 r. wcielony do Wojska Polskiego, naczelny lekarz Szpitala Garnizonowego twierdzy w Dęblinie. W okresie międzywojennym prowadził prywatną praktykę lekarską w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej
uwięziony w obozie w Kozielsku, gdzie zmarł 29 października 1939 r.
14 Jan Galiński – nie udało się odnaleźć żadnych danych o tym fotografie. W Centralnym Archiwum Wojskowym występują dwie postacie o tym imieniu i nazwisku, ale
żadna z nich nie służyła w Legionach Polskich. Z ich życiorysów wynika, że nie mieli
możliwości trafić do Legionów, nawet w charakterze gości. Mimo to zdjęcia sygnowane tym nazwiskiem występują w zbiorze.
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– dopełniają obrazu życia na froncie. Zdjęcia tego typu rzadko trafiały do
oficjalnych serwisów informacyjnych, nie spełniały oczekiwań polityków
i wysokich oficerów, liczących na przedstawianie żołnierskiego heroizmu,
poświęcenia – na pokazywanie zdjęć dających się wykorzystać w propagandowych artykułach czy publikacjach. Chcieli oni przy pomocy oficjalnych fotografii uzyskać w społeczeństwie akceptację niedostatków niespokojnych czasów i ponoszenia wojennych ofiar. Obrazy legionowych fotografów były wolne od propagandowej narośli, stanowiły naturalną, pozbawioną agitacji, a szerzej – polityki, wizualną narrację wprost z frontu.
Kontakty z ludnością miejscową
Fotografie dokumentują kontakty legionistów z ludnością zamieszkującą Bukowinę. Spotkania wychodzą poza ramy obowiązkowych
świadczeń miejscowej ludności dla wojska, które były zawsze uciążliwe
i nosiły znamiona represji. Na fotografie trafili mieszkańcy Bukowiny.
Kobiety i mężczyźni w strojach regionalnych nieraz pozowali reporterowi
także wraz z dziećmi (Fot. 12, 13). Odnajdujemy fotografie, które funkcjonują jako zwykłe zdjęcia i dopiero wraz z podpisem nabierają cech humorystycznych, jak na przykład: „Zaloty w Lenkowcach” (Fot. 14), „Żony”
(Fot. 15, 16). Na kilku kadrach rejestrujemy, o czym informują nas podpisy, obecność miejscowych Polaków (Fot. 17), kiedy to np. „Panny z Lenkowiec” witają legionistów czekoladkami i cygarami.
Pogrzeby
Smutnym, ale nieodłącznym elementem żołnierskiego losu jest
śmierć, a także pogrzeby i wojenne cmentarze. I takie kadry nierzadko
odnajdujemy w pracach legionowych fotografów. Na Bukowinie pogrzeby
wojskowe otrzymywały specyficzną, niespotykaną gdzie indziej oprawę.
W uroczystościach brała udział miejscowa ludność: widzimy, jak w drodze na miejsce ostatniego spoczynku chor. dr. Ludwika Rittenberga15 ludność niesie chorągwie z cerkwi (Fot. 18). Oprócz kapelana w pogrzebie
uczestniczy miejscowy duchowny obrządku wschodniego (Fot. 19). Na
szczególne wyróżnienie zasługuje kilka zdjęć z cmentarza w Rarańczy koło Czerniowiec, gdzie pochowano legionistów z 2 szwadronu II Brygady,
poległych w szarży pod Rokitną 13 czerwca 1915 r. (Fot. 21). Kawaleryjski
atak ułanów na rosyjskie okopy pod wsią Rokitna rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza na trwałe wpisał się do panteonu polskich bitew. Szarża ta
jest wymieniana jako jedna z trzech wielkich szarż polskiej kawalerii16.
Chciałbym także zaprezentować fotografię, już spoza tej kolekcji, ale ściśle powiązaną z Bukowiną i walkami Legionów Polskich w 1915 r. Przed-

15

Dr Ludwik Rittenberg (1892-1915), lekarz w 3 pułku II Brygady, śmiertelnie ranny
podczas walk pod Zadąbrówką. S. Czerep, dz. cyt., s. 248.
16 C. Leżeński, L. Kukawski, O kawalerii polskiej XX w., Wrocław-Warszawa-Kraków
1991, s. 16, 17; Legioniści Piłsudskiego, Warszawa 2014, s. 114, 119, 122.
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stawia ona ojców poległych kawalerzystów, którzy w 1923 r. przybyli na
Bukowinę (Fot. 20). Wtedy miała miejsce ekshumacja poległych ułanów
spod Rokitnej i przeniesienie prochów do Krakowa, gdzie odbył się uroczysty pogrzeb oraz odsłonięcie pomnika rokitniańczyków na cmentarzu
Rakowickim17.
We wrześniu 1915 r. II Brygada została przeniesiona z Bukowiny
na Wołyń. Pułki z Czerniowiec przewieziono do Kowla, a stamtąd już bezpośrednio na linię frontu pod Kostiuchnówkę, gdzie nastąpiło połączenie
wszystkich trzech Brygad Legionów Polskich.
Powrót Legionów Polskich
na Bukowinę w 1917/1918 roku
W grudniu 1917 r. jeszcze raz oddziały legionowe pojawiły się na
Bukowinie, wówczas pod nazwą Polski Korpus Posiłkowy (PKP). W lipcu
1917 r. po kryzysie przysięgowym II Brygada, w której w większości służyli Polacy, poddani austro-węgierscy zostali wycofani z działań frontowych i jako obwód trafili najpierw do Przemyśla, a stamtąd w początkach
grudnia przeniesiono ich pod Czerniowce. Po podpisaniu pokoju brzeskiego (9 marca 1918 r.), który odbierał Polsce na rzecz Ukrainy Ziemię
Chełmską, na znak protestu oddziały PKP postanowiły zerwać z państwami centralnymi, przejść linię frontu na stronę rosyjską i połączyć się
z operującym na środkowej Ukrainie II Korpusem Polskim18. W nocy
z 15 na 16 lutego oba pułki piechoty przeszły front, manewr nie udał się
artylerii, a 2 pułk kawalerii w ogóle nie podjął akcji ze względu na znaczne oddalenie od linii frontu19. Przekraczając linię frontu pod wsią Rarańcza, legioniści opuścili Bukowinę.
Analiza fotografii.
Kłopoty z nazewnictwem polsko-rumuńsko-ukraińskim
Zbiór nie jest homogeniczny. Już sam fakt, że zawiera fotografie
kilku autorów, wskazuje na zróżnicowanie w podejściu do tworzenia kadru. Różnice dotyczą również kwestii technicznych. Fotografie są odbitkami żelatynowo-srebrowymi, wykonanymi metodą stykową, ale ich funkcja była różna. Odbitki z prac Stanisława Janowskiego są klasycznymi
wglądówkami, o czym świadczy ich wymiar ok. 6,0 x 4,0 i 8,0 x 6,0 cm.
Nie są tonowane (tzw. sepia), czyli są po prostu klasycznymi fotografiami

17

Pogrzeb bohaterów rokitańskich w Krakowie, „Nowości Ilustrowane” 1923, nr 8,
s. 8; Pogrzeb bohaterów spod Rokitny, „Nowości Ilustrowane” 1923, nr 9, s. 1-3.
18 M. Kantor-Mirski, Od Rarańczy do Kaniowa. Wspomnienia legjonowe z r. 1918,
Sosnowiec 1934; K. Grünberg, B. Sprengel, Trudne sąsiedztwo, Warszawa 2005,
s. 246.
19 C. Leżeński, L. Kukawski, O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 17.
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czarno-białymi, materiałem wsparcia dla fotografa. Odbitki pozostałych
autorów, już większe, są tonowane w kolorze sepii z przeznaczeniem do
rozpowszechniania (Fot. 22). Niektóre wykorzystywano do korespondencji (Fot. 23). Znaczna część fotografii jest podpisana. Podpisy w zdecydowanej większości zawierają miejsce wykonania zdjęcia, nazwisko autora
i datę (Fot. 24). Z kwestią miejsc wykonania fotografii łączy się problem
nazw geograficznych. W podpisach autorzy używają polskiego nazewnictwa geograficznego. W początkach XX w. obszar Bukowiny był daleką
prowincją Austro-Węgier, wyjątkowo zróżnicowaną narodowościowo,
a co za tym idzie, również językowo. Ukazuje to m.in. mapa składu narodowościowego mieszkańców Bukowiny według spisu z 1910 r. autorstwa
rumuńskiego historyka Iona Nistora (1876-1962)20.
Zasady opracowania kolekcji według kanonu inwentaryzacji zbiorów w Muzeum Historii Fotografii, tj. opracowania kart katalogu naukowego MHF, wymagały użycia obecnie obowiązujących nazw geograficznych. Stąd też Rarańcza stała się ukr. Ridkiwci, a Toporowce występują
jako Toporivtsi, natomiast niektóre nazwy zniknęły prawie zupełnie ze
współczesnych map; takie miejscowości jak Stara Żuczka czy Lenkowce
stały się dzielnicami Czerniowiec.
Na marginesie rozważań geograficzno-historycznych chciałbym
również zwrócić uwagę na istotny szczegół w kontekście identyfikacji
zdjęć. To konstrukcja okopów (Fot. 26), ich specyficzny szalunek, niespotykany nigdzie indziej w czasie całej kampanii legionowej. Na Bukowinie
okopy budowano z zabezpieczeniem ścian wykonanym z drobnych gałęzi,
czasem grubszych traw – tzw. plecionkowym. Wynikało to głównie z braku drewna. Przy identyfikacji zdjęć ta obserwacja jest pomocna przy ustaleniu miejsca i czasu wykonania fotografii. Kadry, na których widzimy tak
skonstruowane okopy, śmiało możemy datować na wiosnę-lato 1915 r.
i podawać miejsce wykonania – Bukowina.
Zaprezentowana kolekcja oprócz waloru dokumentu z działań
II Brygady na Bukowinie ma jeszcze jeden, szerszy aspekt. Zdjęcia wykonane przez kilku legionowych fotografów-amatorów trafiły do publikacji
już w 1915 r.21 Odbitki oprócz odręcznych podpisów miały również pieczątki tuszowe: „Prawa reprodukcji zastrzeżone dla C.B.W.N.K.N. Fot.
Chor. L. Rudke”22 oraz częste uwagi redakcyjne: „nie do publikacji” (Fot.
25). Przygotowanie w ten sposób odbitek do druku świadczy o celowym

20

Harta etnografică a Bucovinei, 1910 scala 1 : 300 000, Mapa etnograficzno-demograficzna, opracowana przez Iona Nistora, rumuńskiego historyka, profesora Uniwersytetu w Czerniowcach; C. Rezachevici, Ce este Bucovina istorică? Origine – nume,
evoluție [w:] Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich | Aspectele
istorice și culturale ale relațiilor polono-române, red. K. Stempel-Gancarczyk,
E. Wieruszewska-Calistru, Suczawa 2016, s. 92, Fig. 1.
21 B. Merwin, Legiony w boju 1914, Kraków 1915; Tenże, Legiony w Karpatach 1914,
Seria: Architectura et Ars Militaris, tom 7, Przemyśl 2005.
22 Centralne Biuro Wydawnicze Naczelnego Komitetu Narodowego.
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działaniu fotografów, nie odbiega od postępowania współczesnych fotoreporterów agencyjnych czy fotoedytorów. Dlatego też pozwolę sobie wypowiedzieć tezę, że „Spółka fotograficzna” to pierwsza polska prywatna
agencja fotograficzna działająca na froncie. Obecność w niej żołnierzy
w mundurach Legionów Polskich, z orzełkiem na czapce, upoważnia nas
do nazwania jej „polską agencją”. Można stwierdzić, że polski reportaż
wojenny rodził się w okopach Legionów Polskich, a Bukowina w 1915 r.
była jednym z tych miejsc, gdzie akt ten miał miejsce. Legionowy reportaż
pokazuje nam Bukowinę jako miejsce nie tylko sentymentalne, magiczne,
ale także teren krwawych walk.
Wartość historyczno-fotograficzna zdjęć
Fotografie autorstwa legionowych reporterów odnajdujemy w publikacjach, które powstawały jeszcze w czasie I wojny światowej, jak
i w okresie międzywojennym. Stąd niektóre kadry są znane badaczom23,
ale w kolekcji znajdziemy także zdjęcia przedstawiające te znane już sceny, lecz uchwycone w innym kadrze. Znaczna część fotografii to jednak
nowe obrazy, nieznane z publikacji. Przedstawiają legionowych dowódców: ppłk. Mariana Januszajtisa24 (Fot. 30), płk. Zygmunta Zielińskiego25, ppłk. Henryka Minkiewicza26), których nierzadko uchwycono w nie
do końca frontowych sytuacjach, jak np. ppłk. Minkiewicza wyraźnie zadowolonego z planowanego rybnego obiadu (Fot. 27) czy bawiącego się
z psem płk. Zygmunta Zielińskiego (Fot. 28). Na zdjęcia trafiły również
inne wybitne postacie: kpt. Marcin Zieliński27 (Fot. 29), późniejszy profesor psychiatrii Uniwersytetu Poznańskiego czy chor. dr Tadeusz Pawlas28,
profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Gdańskiej Akademii Medycznej,
dermatolog.
Warto zwrócić uwagę na zdjęcia, które nie są pozbawione artyzmu. Kompozycja, gra światłocieniem świadczą o wrażliwości fotografa
i poczuciu estetyki fotografa-legionisty. Oto karabin maszynowy prowadzi ogień światłem czy wystudiowane portrety legionistów, niektóre o du-

Album Legiony Polskie, opr. W. Lipiński, Warszawa 1933; Ilustrowana Kronika
Legionów 1914-1918, red. E. Qurini, S. Librowski, Warszawa-Kraków 1936.
24 Ppłk Marian Januszajtis (1889-1973), generał Wojska Polskiego, jeden ze współautorów zamachu stanu księcia Eustachego Sapiehy w styczniu 1919 r., w 1920 r. powrócił do służby w Wojsku Polskim.
25 Płk Zygmunt Zieliński (1858-1925), generał Wojska Polskiego, uczestnik kampanii
legionowej, wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej.
26 Ppłk Henryk Minkiewicz (1880-1940), generał Wojska Polskiego, twórca i pierwszy dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, zamordowany przez NKWD w Katyniu
w 1940 r.
27 Kpt. Marcin Zieliński (1886-1940), wybitny międzywojenny neurolog i psychiatra,
doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Poznańskiego, zamordowany przez NKWD w Katyniu w 1940 r.
28 Chor. dr Tadeusz Pawlas, zob.: przypis nr 8.
23
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żym ładunku emocji (Fot. 31, 32). Należy zwrócić uwagę na prace Stanisława Janowskiego, wszak był on absolwentem Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie i Monachium29.
Zdjęcia „Spółki fotograficznej” to nie tylko zwykły dokument, rejestrujący wydarzenia sprzed ponad wieku. Fotografie pokazują wojnę,
tak jak ówczesne zaawansowanie techniczne fotografii pozwalało. Ta
technika obrazowej dokumentacji świata otaczającego ówczesnych ludzi
wprawdzie już wyszła ze stadium początkowego; pojawiły się dobrze rysujące obiektywy, czułość materiałów fotograficznych znacznie się zwiększyła, również aparaty, a głównie klisze ze światłoczułą emulsją, poprzez
znaczne zmniejszenie wagi i pojawienie się błony nitrocelulozowej zamiast szklanych klisz stały się bardziej przyjazne frontowym fotografom.
Jednak w dalszym ciągu zaawansowanie techniczne nie osiągnęło odpowiednio wysokiego poziomu, aby fotoreporter mógł działać na linii frontu30. Kadry wykonane przez legionistów-fotoreporterów mają jedną istotną cechę, odróżniającą je od zdjęć z innych frontów: trudno dostrzec
w nich ładunek pacyfizmu, tak przebijający z obrazów wykonanych na
frontach, na których walczyli główni aktorzy Wielkiej Wojny31. Zdjęcia
z Bukowiny były wykonane przez ludzi, którzy na wojnie znaleźli się
z różnych powodów, jako ochotnicy, ale w czasie służby przekonali się do
wizji walki o niepodległość32. Działania na Bukowinie były częścią tej batalii. Boje II Brygady Legionów wiosną i latem 1915 r. sprawiły, że kraina
ta w okresie międzywojennym na trwałe weszła do narracji niepodległościowej. W dwudziestoleciu kolekcje fotografii z lat służby w Legionach
Polskich stanowiły wzorcowy materiał do budowy mitu założycielskiego,
a właściwie odtwórczego, polskiej państwowości. Również w prywatnych,
w tym głównie rodzinnych, relacjach pełniły rolę świadka ważnych wydarzeń, w których przyszło uczestniczyć zarówno bohaterowi zdjęcia, jak
i fotografowi. Legioniści-fotoreporterzy, tworząc autorskie kadry, konstruowali fotopamiętniki. Uzbrojeni w aparat fotograficzny, dokumentując
frontowe działania, między innymi na Bukowinie, kreowali własne małe
historie33.
W 2015 r. pod Czerniowcami miało miejsce odsłonięcie pomnika
poległych ułanów w szarży pod Rokitną34.

29

Chor. Stanisław Janowski, zob.: przypis 12.
A. Rybicki, Legionowe kadry..., s. 141.
31 Tamże, s. 175.
32 „Wyruszyłem do Legionów Polskich bez przekonania, prawie z musu. Teraz muszę
się bronić przed obejmującą mnie sympatią do tego wojska polskiego” – zapisał Jan
Marian Włodek w pamiętnikach ze służby w Legionach Polskich. J. M. Włodek, Legionista, dyplomata, uczony, Kraków 2009, s. 40.
33 A. Rybicki, Legiony Polskie w zbiorach Muzeum Fotografii w Krakowie, Kraków-Warszawa 2018, s. 9.
34 Odsłonięcie pomnika Szarży pod Rokitną. Setna rocznica Szarży pod Rokitną,
„Gazeta Trzebnicka”, nr 28(972), 9 VII-15 VII 2015.
30
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Aneks 1

Fot. 1. Chor. dr Tadeusz Pawlas, Bukowina 1915. Autor nieznany, MHF 23940/II.
Fot. 2. Chor. Leopold Rudke. Autor: Atelier Adela-Kraków, 15 stycznia 1916, MHF
23647/II.

Fot. 3-4. Kazimierz Mach w stopniu majora WP i Tadeusz Bełdowski
Autor nieznany, Centralne Archiwum Wojskowe.
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Fot. 5-6. Stanisław Janowski i Stanisław Gądek vel Gondek
Autor nieznany, Centralne Archiwum Wojskowe.

Fot. 7. W menaży 3 Pułku Piechoty II Brygady, Bukowina, 4 sierpnia 1915
Autor nieznany, MHF 23648/II.
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Fot. 8. Muzyka – nieodłączny towarzysz legionisty na froncie, aranżowana ad hoc
frontowa orkiestra, Bukowina, 1915. Autor nieznany, MHF 23703/II.

Fot. 9. Muzykańci, chor. Jerzy Papeć (z lewej), koncert na schodach frontowej kwatery, Rarańcza, sierpień 1915. Autor: Leopold Rudke, MHF 23878/II.
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Fot. 10. „Szewcy” – frontowy zakład, Rarańcza, sierpień 1915
Autor: Stanisław Janowski, MHF 23924/II.

Fot. 11. Odwszalnia, Czerniowce, lipiec 1915
Autor: Leopold Rudke, MHF 23883/II.
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Fot. 12. Bukowińska rodzina, Bukowina, maj-czerwiec 1915
Autor nieznany, MHF 23755/II.
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Fot. 13. Miejscowa ludność chętnie pozowała reporterowi, Bukowina, 1915
Autor nieznany, MHF 23939/II.

Fot. 14. „Zaloty w Lenkowcach”, 1915
Autor Tadeusz Bełdowski, MHF 23892/II.
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Fot. 15-16. „Żony” – fotografia i odwrocie z żartobliwym podpisem, Rarańcza, sierpień 1915. Autor: Stanisław Janowski, MHF 23888/II.
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Fot. 17. Żołnierski poczęstunek czekoladkami i cygarami, Czerniowce (Lenkowce),
1915. Autor nieznany, MHF 23766/II.

Fot. 18. Pogrzeb chor. dr. Ludwika Rittenberga, Szubraniec, 15 czerwca 1915
Autor: Leopold Rudke, MHF 23853/II.
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Fot. 19. Ostatnia droga poległego legionisty, Łukanowce, maj-sierpień 1915
Autor: Tadeusz Bełdowski, MHF 23873/II.
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Fot. 20. Ojcowie poległych w szarży pod Rokitną podczas ekshumacji na cmentarzu
w Rarańczy. Od lewej: Adamski, Nowakowski, Włodek, Rarańcza, 28 lutego 1923 r.
Autor niezanany, MHF 7014/II.
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Fot. 21. Ułańska kwatera na cmentarzu w Rarańczy, miejsce spoczynku kawależystów poległych w szarży pod Rokitną, Rokitna, czerwiec 1915
Autor nieznany, MHF 23839/II.

Fot. 22. Odbitka, tzw. pocztówka, widoczne ślady rozbicia kliszy negatywowej przeniesione na pozytyw, Bukowina, 1915
Autor nieznany, MHF 23780/II.
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Fot. 23. Odwrocie pocztówki z korespondencją. MHF 23699/II.

Fot. 24. Odwrocie z odręczną adnotacją fotografa. MHF 23924/II.

Fot. 25. Odwrocie z notatką redakcyjną „Nie wolno reprodukować”. MHF 23673/II.
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Fot. 26. Legioniści w okopach, widoczne charakterystyczne szalowanie umocnień
okopów na Bukowinie, 1915. Autor nieznany, MHF 23702/II.

354

Fot. 27. Ppłk Henryk Minkiewicz we frontowej kuchni, Bukowina, 1915
Autor nieznany, MHF 23893/II.

Fot. 28. Płk Zygmunt Zieliński – zabawa z psem, Bukowina, 1915
Autor: Tadeusz Bełdowski, MHF 23891/II.
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Fot. 29. Pociąg sanitarny II Brygady, ewakuacja rannych na węgierską stronę,
kpt. dr Marcin Zieliński (drugi z lewej), Karpaty Wschodnie/Bukowina, 1915
Autor: Tadeusz Pawlas, MHF23785/II

Fot. 30. Ppłk Marian Żegota-Januszajtis (pierwszy z prawej) i oficerowie II Brygady,
Bukowina, 1915. Autor nieznany, MHF 23944/II.
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Fot. 31. Legionista ze służby sanitarnej, portret. Autor nieznany, MHF 23824/II
Fot. 32. Ppor. II Brygady, portret, Bukowina, 1915. Autor nieznany, MHF 23840/II

Fot. 33. „Meldunek”, scena komponowana. Autor: Jan Galiński, MHF 23774/II.

357
Andrzej Rybicki
Muzeul Istoriei Fotografiei
„Walery Rzewuski” din Cracovia

Campania din Bucovina a Legiunilor Poloneze
în obiectivul fotografilor în uniformă.
Colecțiile Muzeului Fotografiei din Cracovia
– sursă de documentare fotografică
a evenimentelor din 1915 din Bucovina
Rezumat

În vara anului 1914, Europa s-a confruntat cu unul din cele mai
dramatice conflicte ale secolului XX. Pe atunci, centrul continentului era
guvernat doar de trei monarhii. În 1918, când s-a încheiat Primul Război
Mondial, în locul lor au apărut câteva state noi, în timp ce altele și-au recăpătat independența. În august 1914, Polonia nu exista, așadar nu exista
nici reportaj de război polonez, în schimb, în 1918, când pe harta bătrânului continent a reapărut Polonia, reportajul de război polonez era în
plină floare.
Unul dintre locurile care fac legătura dintre aceste date este Bucovina. Acolo, printre altele, s-au purtat luptele Marelui Război și acolo
a luat naștere reportajul de război polonez. În primăvara lui 1915, detașamente din cea de a II-a Brigadă a Legiunilor Poloneze au primit misiunea
de a opri și apoi de a împinge armata țaristă de la granițele monarhiei
austro-ungare, astfel încât unitățile poloneze au ajuns la Cernăuți. În rândurile regimentelor de legioniști, în Bucovina au ajuns și legioniști-fotoreporteri.
Colecția, cuprinzând lucrările câtorva fotografi de front, a fost donată Muzeului de Istorie a Fotografiei din Cracovia de Maria Ambros în
2009. Dintr-un număr de peste 300 de fotografii, un procent important îl
reprezintă cadrele din Bucovina. Obiectivele nu au surprins șarjele dramatice ale ulanilor, duelurile eroice de artilerie sau confruntările curajoase ale infanteriștilor fiindcă nu s-a putut, date fiind limitările tehnicii fotografice de atunci. Cu toate acestea, fotografiile prezintă momentele, nu
mai puțin interesante din viața soldaților pe front, de asemenea, relațiile
lor cu populația locală, inclusiv cu polonezii din acele locuri, care se stabiliseră în număr mare în Bucovina în anii de declin ai monarhiei austro-ungare.
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În prezentarea sa, autorul a realizat o narațiune care să aducă mai
aproape publicului fapte din Bucovina îndepărtată geografic și cronologic. Va arăta cum au reușit câțiva entuziaști, iubitori ai fotografiei care nu
aveau nicio legătură profesională cu aceasta, să surprindă pe clișeu evenimentele de acum un secol, creând un foto-jurnal din perioada luptelor legioniștilor în Bucovina. În același timp, publicându-și lucrările, au dat
baza pentru definirea autorilor acestor cadre drept prima agenție fotografică privată poloneză care a activat pe front.

Olgerd Dziechciarz
Galeria BWA w Olkuszu

Z dziejów polskich i rumuńskich inwestycji
fabrykanta Petera Westena

Jeszcze ćwierć wieku temu niemal każdy mieszkaniec Polski kojarzył miasto Olkusz. Mówiłeś „Olkusz”, ludzie odpowiadali „garnki”. Logo
Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych, charakterystyczny czajniczek,
było uznawane za jeden z symboli najbardziej rozpoznawalnych przez
polskich konsumentów. O znaczeniu tej fabryki w historii Olkusza nie
trzeba było nikogo w tym mieście przekonywać. Jednak w ciągu niespełna
trzech dekad wiele się zmieniło. W sierpniu 2017 r. podczas XIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Olkusz gościł artystów z kilku krajów.
Edward Gałustow, znakomity malarz rodem z Białorusi, pochwalił się autorowi niniejszego tekstu kupionymi w sklepiku w Olkuszu metalowymi
imbryczkami, garnuszkami i kubeczkami. Powiedziałem mu, że to wyrób
olkuskiej Emalii, słynnego niegdyś w Polsce, a nawet w Europie i poza
nią, zakładu produkującego naczynia. Malarz zdziwił się i pokazał mi, że
wszystkie naczynia mają na spodach logo znanego szwedzkiego koncernu
meblarskiego. Niestety, prawda jest taka, że w Olkuszu, choć wciąż produkuje się garnki, nie jest to już ani ta skala produkcji, ani nie ta marka,
co kiedyś.
Olkusz na przełomie XIX i XX w. był miastem prowincjonalnym.
Wprawdzie funkcjonowały w nim instytucje ponadlokalne, stanowił przecież siedzibę rozległego powiatu, a nawet obwodu olkuskiego, niemniej
miasto było małe, biedne, a podobnych mu w Guberni Kieleckiej było
wiele. Istotnym wydarzeniem, które niejako uratowało Olkusz przed losem, jaki spotkał wiele sąsiednich miejscowości (np. nieodległą Pilicę),
było powstanie w 1885 r. linii kolejowej z Iwangrodu (Dęblin) do Sosnowca. We wspomnianej Pilicy kolej nie powstała do dziś, czego rezultatem jest obecna sytuacja demograficzna tego miasteczka, liczącego ok.
1700 mieszkańców, czyli ponad połowę mniej niż w końcu XIX w. (wówczas 3883). Olkusz był na początku XX w. miastem zamieszkałym przez
raptem nieco ponad 2 tys. obywateli, w którym były zaledwie dwa zakłady
pracy: destylarnia wódki i fabryczka octu, zatrudniające łącznie… czterech robotników. W tym czasie jednak, 6 lipca 1907 r., miało miejsce
przełomowe dla dziejów miasta wydarzenie. Władze rosyjskie zarejestrowały wówczas przedsiębiorstwo pod nazwą Akcyjne Towarzystwo Olkus-
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kie Tłoczonych i Emaliowanych Wyrobów „Westen”1. Towarzystwo zawiązali Peter Westen (Austriak), Fryderyk Meisenholl (Niemiec) i Fryderyk Jakubiec (Czech), jednak to Peter Westen odgrywał w tym interesie
wiodącą rolę (rodzina Westenów miała 86% udziałów w firmie). Peter
Westen (1875-1934) był przemysłowcem i pochodził z Wiednia. Westenowie mieli nie tylko pieniądze, ale także doświadczenie w branży emalierskiej. Ojciec Petera Westena jeszcze w 1858 r. założył w Neschwitz (Łużyce, Królestwo Saksonii) fabrykę podówczas bardzo nowoczesnych stalowych naczyń. Pierwsze tego typu fabryki powstały ledwie kilka lat wcześniej w Niemczech i Austrii. Następną fabrykę Westenowie założyli w roku
1873 w Knittelfeld (Austria), a kolejną w 1894 r. w Cilli (obecnie Celje,
Słowenia). Potem była fabryka w Ligetfal (1895 r., obecnie przedmieście
Bratysławy) i w 1897 r. w Budweis, czyli w Czeskich Budziejowicach.
W 1907 r. przyszedł czas na Olkusz, a rok później na leżący kilkanaście kilometrów dalej Wolbrom.

Fot. 1. Peter Westen – założyciel fabryk w Olkuszu i Mediaș2

A. Przewięźlikowski, Rola i znaczenie Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych
w 750-letniej historii Olkusza [w:] „Zeszyty Historyczne Olkusza”, nr 9/2010, s. 72.
2 Zamieszczony w artykule materiał ilustracyjny pochodzi ze zbiorów autora.
1
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Wróćmy jednak do Olkusza. Założyciel firmy, Austriak – zaznaczmy, że ze szwajcarskim paszportem – Peter Westen wybrał Olkusz nieprzypadkowo. Zdecydowały o tym trzy sprawy. Po pierwsze, ponieważ nie
było tu innych zakładów przemysłowych, siła robocza była dużo tańsza
niż np. w Zagłębiu; w kwestii zarobków znana jest anegdota, jak ustalono
ich wysokość: podobno początkowo Westen chciał płacić pracownikom
rubla dziennie, ktoś mu to jednak wyperswadował: „Całego rubla?! Oni
przyjdą za 50 kopiejek z pocałowaniem ręki”. Ostatecznie Westen ustalił
dniówkę w wysokości 60 kopiejek. Ponadto nie brakowało w Olkuszu fachowców, których można było przyuczyć do pracy na maszynach – kształciła ich jedna z nielicznych w tym czasie w zaborze rosyjskim szkoła rzemieślnicza przy ul. Górniczej. Drugą istotną sprawą była właśnie linia kolejowa, która przecież pozwalała na transport nie tylko surowców i potrzebnego do pieców węgla (z pobliskich Śląska i Zagłębia), ale i wyrobów
fabryki. I trzecia kwestia – fabryka w Olkuszu, który leżał w zaborze rosyjskim, otwierała przed wyrobami Westena wielki rynek carskiej Rosji!
Nim powstała fabryka, jeszcze w 1906 r.,
zakupił Westen grunta [dwie morgi – przyp. O. D.] od niejakiego Schauba, który prowadził wytwórnię papy i był równocześnie
kierownikiem robót wiertniczych prowadzonych przez firmę
„Vereinigte Deutsche Nickel – Werke”. Na gruntach tych, obejmujących czwartą część obecnego terenu fabrycznego [w roku
1974], Westen zbudował w 1907 r. pierwsze baraki fabryczne,
w których urządził Emaliernię, wyposażoną początkowo w cztery piece dwumuflowe, młyny i topielnię oraz wytłaczarnię (tzw.
„sztancownię”). Początkowo wytłaczalnia posiadała trzy prasy
kołowe i dwie prasy korbowe o maksymalnym nacisku 60 ton,
osiem wygładzarek, dwie wyoblarki, sześć pras mimośrodowych,
jedną prasę cierną, jedną tokarnię dużą i trzy tokarki małe3.

W 1907 r. zaczęła się produkcja: emaliowanych wiader, baniek na mleko
i naczyń kuchennych4. W jednym z pierwszych katalogów firmy, wydanym krótko po rozpoczęciu produkcji, znajdujemy już asortyment kilkudziesięciu wyrobów. Budowa i uruchomienie fabryki zapewniły pracę,

H. Osuch, Życie Emalierni, Olkusz 1974-2013, s. 15.
Jednym z pierwszych naczyń wyprodukowanych w zakładach Westena w Olkuszu
był emaliowany dzbanek do kawy. Ów dzbanek, o technicznej nazwie 578 T, był wytwarzany ponad 100 lat! Większość z tej produkcji w ostatnich latach trafiała na eksport, głównie do Niemiec. Jedną z zalet tego naczynia było to, że przy rozlewaniu nie
roniło się nawet kropli, co w nowszych dzbankach nie jest regułą. Dzbanek 578 T wystawiano jako ewenement na głośnej wystawie „Rzeczy pospolite – polskie produkty
1899-1999”, którą w 1999 r. w Poznaniu, Krakowie i Warszawie obejrzały tysiące
zwiedzających; sam 578 T trafił na okładkę wydanego na tę okazję albumu: Rzeczy
pospolite. Polskie wyroby 1899-1999, oprac. zbior., [bmw.] 2001.
3

4
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a przez to utrzymanie bardzo wielu rodzinom, nie tylko z Olkusza. Ludzie szli do pracy czasem z bardzo daleka, rekordziści nawet z Czubrowic,
czyli mieli do pokonania kilkanaście kilometrów (żeby zdążyć na szóstą,
wstawali już o trzeciej – gdy była ładna pogoda, bo zimą musieli się zrywać z łóżka przed drugą). Często maszerowali boso, by dopiero tuż przed
zakładem myć nogi pod kranem i wkładać obuwie. Bardziej zamożni dojeżdżali rowerami. Jak na owe czasy zakład dobrze płacił, bo owe 60 kopiejek dziennie, tygodniowo dawało 3 ruble 60 kopiejek – sumę, za którą
spokojnie można było utrzymać rodzinę. Trzeba jednak pamiętać, że
dzień roboczy trwał wówczas 12 godzin. Chętnych do pracy nie brakowało.
Codziennie przed bramą ustawiał się tłum, może 200-300 osób,
najmłodsi mieli po 13 lat. Wychodził majster i wybierał przyszłych pracowników. Można się było dostać do pracy, jeśli ktoś
dał majstrowi łapówkę. Chłopi nosili kury, jajka, mięso. Dlatego
majstrów przezywano cielęcina

– wspominał dziennikarzowi po latach Marian Rogóż (38 lat pracy w fabryce)5. Naczynia produkowane w fabryce w Olkuszu oznaczały swoistą
rewolucję dla mieszkańców wsi. Pisała o tym we wspomnieniach Anna
Szopowa, która odwiedziła Emaliernię w 1912 r.:
W Olkuszu zwiedzałyśmy też nowoczesną, przed kilku laty powstałą fabrykę naczyń blaszanych i emaliowanych. Do tego czasu w powszechnym użyciu do gotowania były garnki żelazne
– „żelaźniaki”. Były one wysokie, ciężkie, zwężały się ku dołowi. W takich gotowała też moja Mama do czasu, aż pokazały się
garnki emaliowane. Te miały wygodniejszy kształt – proste,
z szerokim dnem, łatwiej stawiało się je na ogniu i łatwiej się je
myło. Były też lżejsze i miały po dwoje uszu6.

J. Sypień, Bohater pracy kapitalistycznej [w:] Olkuskie opowieści. Miejsca i ludzie,
Olkusz 2005, s. 64.
6 A. Szopowa, W. Banaszak, Opowieści z pamięci. Wspomnienia Anny z Sewerynów
Szopowej oraz słów kilka wnuka o Autorce i Jej bliskich, a także o czasach, w których przyszło im żyć, Szczecin 2006-2013, s. 124.
5
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Fot. 2. Fabryka „Westen” w Olkuszu

Fot. 3. Fabryka Wyrobów Gumowych w Wolbromiu
– przedwojenna pocztówka
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Fot. 4-5. Okładka i pierwsza strona Katalogu
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We wspomnianym Wolbromiu Peter Westen miał za wspólnika
innego obywatela Szwajcarii – Otto Dula; wspólnie założyli Olkuskie Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Żelazno-Metalowego w Olkuszu, oddział
w Wolbromiu, który znany był jako Ideal. I tu początkowo produkowano
naczynia. Dość szybko jednak zmieniono profil produkcji, bowiem gdy
zakład spotkał się z odmową firmy Trieugolnik z St. Petersburga, która
nie dostarczyła zamówionych uszczelek gumowych dla produkowanych
baniek na mleko, zdecydowano się zmienić branżę – powstała wtedy samodzielna firma: „Wolbrom Fabryka Wyrobów Gumowych Spółka Akcyjna w Wolbromiu”, jej dyrektorem został syn Petera Westena – Fritz.
W chwili usamodzielnienia się wolbromskiego przedsiębiorstwa zatrudniało ono już ok. 400 pracowników7.
Należy powiedzieć więcej o założycielu obu fabryk na Ziemi Olkuskiej, głównym akcjonariuszu i pierwszym dyrektorze fabryki w Olkuszu, a także fabryki w Mediaș, w rumuńskim obecnie Siedmiogrodzie
– Peterze Westenie. Na zachowanym filmie dokumentalnym z początku
lat 20. XX w. widzimy mocno zbudowanego, wysokiego mężczyznę
w średnim wieku, z okazałym wąsem. W interesach był ponoć bardzo
twardy, nakazał zmienić bieg rzeki Baby, co doprowadziło do bankructwa
olkuski tartak Henzoldta, by potem odkupić jego teren za bezcen i uruchomić tartak dla własnych potrzeb (drewno było niezbędne do produkcji
skrzynek, a wióry do zabezpieczania naczyń przed uszkodzeniem w transporcie). Przez robotników Westen był jednak chwalony. Dobrze im płacił
i traktował sprawiedliwie. Dla swoich pracowników budował kawalerki.
Fabryka płaciła za ich utrzymanie. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że wspierał
politykę prorodzinną, gdyż każdy żonaty pracownik dostawał na koniec
roku 10 kg garnków, kawaler – „za karę” – tylko pięć. Westen fundował
nawet ludziom wesela. Założył też kino zakładowe, teatr, orkiestrę dętą
i dwie drużyny piłkarskie (jedną z nich była Vesta Olkusz). Pracownicy fabryki mieli jakby własną dzielnicę w Olkuszu, bo domy, które pobudował
im Westen, powstały na tzw. placu fabrycznym. Przy zakładzie w Wolbromiu też powstała dla pracowników Idealu cała dzielnica, tzw. Raje.
Olkuszanie odwdzięczyli mu się. Już w latach 20., gdy w zbudowanym przez Westena bliźniaczo podobnym do olkuskiej fabryki zakładzie w Rostowie na Ukrainie tamtejsi strajkujący pracownicy chcieli go
spalić w piecu emalierskim, w którym temperatura dochodzi do tysiąca
stopni, powstrzymali ich robotnicy z Olkusza. Polacy ściągnęli fabrykanta
już z wideł, które wjeżdżały do pieca z przygotowanymi do wypalenia naczyniami.

7

J. Nagawiecki, 100-letnia historia Fabryki Wyrobów Gumowych w Wolbromiu
1908-2008, Wolbrom 2008, s. 21.
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Fot 6. Klub Vesta Olkusz w 1927 r.

Fot. 7. Cynownia i emaliernia
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Zachowało się wiele anegdot o gospodarności austriackiego przemysłowca. Ponoć kiedy jechał do Olkusza, patrzył, czy z komina leci czarny dym – jeśli tak było, to Westen szedł zrugać palaczy, że źle palą. Podobno pewnego razu jeden ze strażników złapał Westena z papierosem
(ponieważ fabryka była niemal w całości zbudowana z drewna, obowiązywał zakaz palenia) i kazał go fabrykantowi zgasić. Westen spytał go, czy
wie, do kogo mówi, strażnik potwierdził, a właściciel zakładu kazał sumiennemu strażnikowi wypłacić 50 zł nagrody. Wraz z rozwojem zakładu
Westena rosła liczba mieszkańców Olkusza, by w przededniu I wojny
światowej przekroczyć 7 tys. Wojna wstrzymała rozwój fabryki, ale nie na
długo. W 1919 r. zakład znacjonalizowano, ale dość szybko wrócił w prywatne ręce, to jest w ręce Westena, bo przynosił straty. W końcu lat 20.
pracę miało tu 2,5 tys. robotników, a z wytwarzanych dziennie 28 ton
wyrobów aż 70% trafiało na eksport, m.in. do krajów nadbałtyckich, Afryki Północnej, a nawet Gwatemali.
W 1932 r. Peter Westen wyjechał z Olkusza do Rumunii, do miasta Mediaș (niem. Mediasch, węg. Medgyes, staropol. Meggesz), w centralnym Siedmiogrodzie (dziś w okręgu Sybin), gdzie działała fabryka naczyń, również przez niego zbudowana. Ponieważ rumuńska fabryka była
bliźniaczym zakładem, zapewne rozwiązania dotyczące tak organizacji
produkcji, jak i kwestii socjalnych były bardzo podobne do olkuskich.
Mediaș to miasto o rodowodzie średniowiecznym, powstałe z wioski rzemieślniczej, które zapisało się w historii nie tylko Rumunii, ale i Polski.
To właśnie tutaj 16 lutego 1576 r. książę siedmiogrodzki Stefan Batory,
ogłoszony w Krakowie królem Polski, zaprzysiągł pacta conventa, w których m.in. przyrzekł odzyskać dla Rzeczypospolitej ziemie zagrabione
przez Iwana Groźnego. Obecnie Mediaș liczy ok. 55 tys. mieszkańców
i znane jest jako ośrodek przemysłowy (produkowane tu są m.in.: maszyny, szkło, obuwie, wino i porcelana). Budowę fabryki w Mediaș rozpoczął
Peter Westen w 1923 r. Przy jej powstawaniu pomagali ściągnięci z Olkusza polscy fachowcy (znamy nawet kilka nazwisk robotników, m.in.:
Malik, Burzyński8). Peter Westen po wyprowadzce do tego miasta już do
Olkusza nie wrócił; zmarł w Rumunii w 1934 r. i został pochowany na
cmentarzu ewangelickim w Mediaș. Zachował się grób Westena, choć jest
zdewastowany9.

H. Osuch, dz. cyt., s. 34
List Gerharda Servatius-Depnera, pastora Kościoła Ewangelickiego pw. św. Małgorzaty w Mediaş, który wykonał zdjęcia grobu Westena i znalazł w księdze zgonów wpis
o śmierci fabrykanta: „Miejsce wiecznego spoczynku Pana Petera Westena to bardzo
interesujące miejsce na naszym cmentarzu. Po pierwsze, grób nie posiada numeru
(wszystkie inne miejsca wiecznego spoczynku, nawet te opuszczone, posiadają numer
w rejestrze grobów). Wyciąg w załączeniu. Obecnie chcemy to zmienić i w końcu nadać mu numer. Po drugie, kształt grobu, względnie kamienia! Jest to sześcian, który
z powodu swojego położenia (znajduje się u góry, na wzniesieniu naszego cmentarza,
w pobliżu grobów bohaterów I wojny światowej) wielokrotnie padł ofiarą aktów wan8
9
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Fot. 8. Nagrobek Petera Westena na cmentarzu w Mediaș
Fot. Gerhard Servatius-Depner

dalizmu/kradzieży. Można zauważyć na dołączonych zdjęciach próbę usunięcia ostatniej płyty z sześcianu. Tablica wykonana z brązu, znajdująca się na sześcianie, została
niestety skradziona wiele lat temu. Przesyłam Panu trzy aktualne zdjęcia (...) wraz
z wyciągiem z księgi zgonów, gdzie wskazano wiek 59 lat i wpis dotyczący numeru
grobu: »ohne Nummer, östlich von Heldengräbern«. Fabryka E-Mailul, była Westen,
funkcjonuje nadal w Mediasz (…)”. Autor dziękuje niniejszym za pomoc w zebraniu
materiału Annie Kaźmierczak oraz pastorowi Gerhardowi Servatius-Depnerowi.
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Fot. 9. Wpis w księdze zgonów parafii św. Małgorzaty w Mediaș
Fot. Gerhard Servatius-Depner

Fot. 10. Popierskie Petera Westena na starym cmentarzu w Olkuszu
Fot. Olgerd Dziechciarz

370
Po jego śmierci zakłady przejęli synowie: Fritz Westen objął w posiadanie Emaliernię w Olkuszu, a Karl Herman Westen zakład w Mediaș.
W Olkuszu, po śmierci Westena, wystawiono mu pomnik na placu fabrycznym, w formie popiersia z podpisem: Piotr Westen 1875-1934. Nie
przetrwał on jednak do naszych czasów. Kilka lat temu staraniem byłych
pracowników olkuskiej fabryki rzeźbiarz Wiesław Nadymus wyrzeźbił
kolejne popiersie Petera Westena, które ustawiono na starym cmentarzu
w Olkuszu.
W Mediaș Peter Westen jest postacią zapomnianą. Po II wojnie
światowej fabryki w Olkuszu i Mediaș znacjonalizowano. Karl Westen,
były właściciel rumuńskiego zakładu, od 1960 r. był dyrektorem generalnym firmy SMV; zmarł w 1973 r. Miał trójkę dzieci, w tym urodzonego
w 1939 r. Petera, który imię dostał po dziadku. Potomkowie Westena żyją
dziś we Włoszech.
Dalsze dzieje zakładu w Olkuszu
W latach 30. XX w., kiedy zasiłek dla bezrobotnych wynosił 20 zł,
w olkuskim zakładzie zarabiano na miesiąc od 60 do 150 zł. Tyle dostawali zwykli robotnicy, bo mistrz otrzymywał nawet 400 zł, a kierownicy
od 600 do 800 zł. Z dziwnych, dziś rzadko spotykanych produktów, wytwarzano tu m.in.: maszynki do lodów i mięsa, żelazka na duszę, lampy
i spluwaczki oraz pierwsze w Polsce blaszane wanny kąpielowe. Patent na
wanny zgrzewane z pięciu kawałków sprzedał fabryce Józef Szczygieł, ojciec znanego olkuskiego lekarza i pisarza Bogdana Szczygła. Sam zresztą
owej wanny nie wymyślił, tylko odkupił patent od kogoś innego. Doszedł
do porozumienia z fabryką, że od każdej sprzedanej wanny dostanie złotówkę. Zapewne zarobił krocie. W roku 1937 powstała w Krakowie Fabryka Naczyń Emaliowanych i Wyrobów Blaszanych Rekord, której jednym
z założycieli był przedsiębiorca związany wcześniej z olkuską Emalią
– Wolf Luzer Glajtman10. Podczas II wojny światowej, gdy Olkusz został
zajęty przez wojska niemieckie, fabryka zarządzana przez Fritza Westena,
który podpisał niemiecką listę narodowościową, produkowała na cele niemieckiej machiny wojennej (m.in. manierki dla Wehrmachtu i części do
służących w Krigsmarine okrętów podwodnych – słynnych U-Bootów).

10

Ta firma znana jest z późniejszego wojennego czasu jako Fabryka Emalia Oskara
Schindlera, niemieckiego właściciela, który uratował przed zagładą ponad tysiąc zatrudnionych u siebie Żydów, a fakt ten rozsławił Steven Spielberg w filmie „Lista
Schindlera” (część zdjęć do tego filmu nakręcono w Olkuszu).
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Upaństwowienie fabryki „garnków”
w 1945 roku
Fabryka naczyń emaliowanych już krótko po wyzwoleniu zaczęła
produkcję. Zakład znacjonalizowano. W 1948 r. fabryka przyjęła nazwę:
Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych (OFNE). Skupiono się wówczas
na produkcji naczyń emaliowanych i aluminiowych, a produkcję wyrobów ocynkowanych – zgodnie z zasadami gospodarki nakazoworozdzielczej – przeniesiono do fabryki w Myszkowie. Dramatycznym epizodem w historii miasta był wielki pożar w OFNE w 1958 r. Rozważano
nawet koncepcję likwidacji fabryki; zakład został jednak odbudowany
i zmodernizowany. Powstały nowe hale i ośrodek sportowy na Czarnej
Górze, z basenami, kortami i boiskami. W fabryce produkowano też
pierwsze polskie pralki automatyczne, które na przełomie lat 60. i 70.
stworzono na podstawie zakupionych zachodnich pralek. Mimo iż działały, i to nie gorzej od swych pierwowzorów, produkcję wstrzymano (powstało tylko 50 sztuk, pewnie dla partyjnych dygnitarzy). Z czasem asortyment produkowany w OFNE rozszerzył się m.in. o wanny (pierwsza
w Polsce tłoczona wanna kąpielowa powstała tu w 1964 r.) i zlewozmywaki, potrzebne do rozwijającego się budownictwa (na Wydziale Wanien
i Zlewozmywaków od 1976 r.). Z czasów rozruchu Wydziału Wanien znana jest historia o badaniu możliwości produkcyjnych; wyprodukowano
taką liczbę wanien w krótkim czasie, że rynek nie był ich w stanie odebrać, a nie było magazynów, więc stały „pod chmurką” i niszczały. Dodatkowo okazało się, że połowa wyprodukowanych wanien była za duża i nie
nadawała się do ówczesnych zbyt małych łazienek. Doszła też produkcja
militarna dla wojska (od 1971 r.), na tzw. WL-u, o którym po mieście krążyły różnorakie plotki11. W 1975 r. zaczęła się współpraca OFNE z koncernem DuPont (twórca m.in. nylonu, lycry i używanego w kamizelkach kuloodpornych kevlaru), od którego olkuski zakład zaczął kupować powłoki
teflonowe. W lipcu 1975 r. powstały pierwsze w Polsce naczynia z powłokami Teflon 2. Był czas, że fabryka pracowała w systemie trzyzmianowym, a zatrudnionych było w niej od 6 do 8 tys. ludzi. Olkuska Fabryka
Naczyń Emaliowanych wtopiła się w dzieje miasta do tego stopnia, że
nikt sobie nie wyobrażał, by jej kiedyś mogło zabraknąć12.
Po 1989 r. zaczęły się jednak kłopoty. Rynek zalały tanie naczynia
ze Wschodu. Spadała liczba pracowników. Po likwidacji państwowej

11

„Jakich by człowiek stamtąd nie wyniósł części, po złożeniu zawsze wychodził karabin” – żartowano w latach 80.
12 Jeszcze w latach 80. uboczną produkcję OFNE stanowiły garnki do tutejszego specjału, czyli pieczonych ziemniaków (pieczonki) i nieodzowne do nich trójnogi. Jesienią fabryczne warsztaty produkowały w dużych ilościach... karmniki dla ptaków, za
które dzieci z olkuskich szkół na zajęciach praktyczno-technicznych z reguły otrzymywały zasłużone piątki.
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fabryki powstały dwa prywatne podmioty, które kontynuowały produkcję
sztandarowych produktów – Emalia Olkusz SA, produkująca naczynia
i akcesoria kuchenne, oraz OFNE Emalia SA, wytwarzająca m.in. wanny
i brodziki. Co ciekawe, w latach 90. olkuska fabryka współpracowała z fabryką naczyń w rumuńskim Mediaș13.
Współpraca trwała kilka lat. W tym czasie kupowaliśmy z rumuńskiej fabryki szkliwo emalierskie, bo oni produkowali nie
tylko naczynia, ale także szkliwo. Były też wzajemne wizyty
– nasze w Mediaș i przedstawicieli rumuńskiego zakładu w Olkuszu. Spotykaliśmy się również na targach międzynarodowych.
Do dziś mam u siebie kilka rumuńskich naczyń, jak na przykład
ozdobny dzbanuszek

– wspomina Adam Przewięźlikowski, prezes Zarządu Emalii SA w latach
1990-1998 14. Rumuńska fabryka SC Emailul SA, która – tak jak kiedyś olkuska – ma w logotypie czajniczek, funkcjonuje w Mediaș do dziś, produkując naczynia, które wyglądają jak dawna produkcja olkuskiej Emalii15.

Fot. 11. Kierownictwo dwóch zaprzyjaźnionych zakładów emalierskich
– OFNE Olkusz i ERO Mediaș w Rumunii

13

A. Przewięźlikowski, dz. cyt., s. 72.
Relacja ustna Adama Przewięźlikowskiego z 1 marca 2018 r. w posiadaniu autora.
15 Można się o tym przekonać, wchodząc na stronę internetową rumuńskiego zakładu:
www.emailul.ro (dostęp: 23.02.2018).
14
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7 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Katowicach ogłosił upadłość firmy
Emalia Olkusz SA, której zadłużenie wynosiło wówczas 32 mln zł. Dwustu
pracowników otrzymało wypowiedzenia. Pierwsze sygnały na temat kiepskiej sytuacji finansowej Emalii Olkusz pojawiły się pod koniec kwietnia
2014 r., ale już w 2011 r. firma nie płaciła pensji w terminie.
W 2014 r. rozpoczęły się także problemy OFNE Emalia SA, producenta wanien. Głównymi odbiorcami wanien, brodzików i zlewozmywaków były bowiem firmy z Rosji i Ukrainy. Wybuch wojny o Donbas
spowodował załamanie się rynku w tych krajach. W 2017 r. wstrzymano
produkcję wanien w OFNE Emalia SA w Olkuszu. Obecnie – jak twierdzi
właściciel – produkcja wanien została przeniesiona do rajów podatkowych16.
Aktualnie garnki w Olkuszu produkuje spółka Traditional Polish
Style Sp. z o.o., działająca na terenie dawnej Emalii. Jej szefem jest były
prezes Emalii Olkusz. Wykupiła ona też prawa do nazwy Emalia SA
i dawnego logotypu fabryki, ale naczynia, które się ti wytwarza, mają już
z reguły symbole zamawiających. Wciąż działa i rozwija się wolbromska
fabryka wyrobów gumowych – dawny Ideal – dziś Fabryka Taśm Transporterowych w Wolbromiu.
Z fabryki, jaką zbudował w Olkuszu Westen, pozostały właściwie
tylko wspomnienia. Po rozbudowie zakładu zniknęła drewniana zabudowa mieszkalna placu fabrycznego. Nie ma też już od dawna kina Emalia.
Z zabytkowych budynków ostała się tylko wieża ciśnień, choć i ona była
zagrożona rozbiórką. Kilkanaście lat temu stały jeszcze stary biurowiec
czy charakterystyczny neogotycki budynek Wydziału Elektrycznego, ale
dokonano ich rozbiórki – tylko dlatego, że w ten sposób ówczesny właściciel ciął koszty, a podatek gruntowy jest przecież niższy niż podatek od
nieruchomości. To wtedy też wywieziono na makulaturę zakładowe archiwum. Na złom pojechały zabytkowe maszyny. Ocalała chyba tylko jedna
– prasa ręczna do klepania stalowych uchwytów do garnków aluminiowych firmy Hiltmann & Lorenz z 1908 r., która wraz z wózkiem na garnki
pochodzącym z lat 40. przekazana została w 2009 r. do Fabryki Schindlera na krakowskim Zabłociu17. Ta i inne maszyny były prawdziwymi cudami techniki; robotnicy opowiadali, że pracowały właściwie bez dłuższych
przerw, prawie sto lat, a przecież niektóre przez dziesiątki lat nie miały
wymienianego oleju. Prawdopodobnie już przepadło (wymieniane kiedyś

16

Takie stwierdzenie padło z ust właściciela Emalii SA w filmie zrealizowanym przez
Katarzynę Skręt w ramach akcji „Emalia to tylko szkło” – performansie site-specific,
dedykowanym przestrzeni Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych w ramach stypendium artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (film był
emitowany w opustoszałych halach OFNE 9 i 10 grudnia 2017 r.), https://przeglad.
olkuski.pl/index.php/artykuly/kultura/wydarzenia/17381-emalia-to-tylko-szklo
(dostęp: 23.02.2018).
17 http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,6822018,Maszyna__ktora_zagrala_u
_S pielberga.htm (dostęp: 26.02.2018).
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w opracowaniach wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach,
dr. Jacka Owczarka) dziewięć pras z początku XX w. czy giętarka kształtowa z 1910 r.18 Przy zbudowanym przed kilku laty olkuskim skateparku
postawiono maszyny górnicze, dzięki czemu pozostanie jakiś ślad po
przemyśle górniczym w Olkuszu, kiedy już definitywnie zakończy działalność ostatnia w Polsce kopalnia rud cynku i ołowiu „Pomorzany”.
Agnieszka Kaczmarczyk, konserwator zabytków przy Urzędzie Miasta
w Olkuszu, podjęła niegdyś próbę skatalogowania maszyn z dawnego
OFNE; była więc szansa, że po olkuskiej „fabryce garnków” także coś pozostanie. Niestety nie udało się to, ponieważ właściciel nie wpuścił do zakładu konserwatora zabytków…

18

O. Dziechciarz, Przewodnik po Ziemi Olkuskiej. Gmina Olkusz, Wyd. II, Olkusz
2002, s. 193.
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Olgerd Dziechciarz
Galeria „BWA” din Olkusz

Industriașul Peter Westen
și investițiile acestuia în Polonia și în România
Rezumat

Peter Westen (1875-1934) provenea din Viena și era industriaș.
Familia sa avea experiență mare în afaceri, iar tatăl său înființase, încă
din 1858, la Neschwitz (pe atunci în Regatul Saxoniei) o fabrică de vase
din tablă, noutate pe piața de atunci. Primele astfel de fabrici apăruseră
cu doar câțiva ani înainte în Germania și Austria. Următoarea fabrică au
deschis-o Westenii în 1873, în Knittelfeld (Austria), iar o a treia, în 1894,
la Cilli (în prezent Celje, în Slovenia). Au urmat fabrica de la Ligetfal
(1895), în prezent zona suburbană a Bratislavei și, în 1897, Budweis, respectiv Ceské Budejovice din Cehia actuală. La 6 iulie 1907, autoritățile rusești au înregistrat la Olkusz întreprinderea cu denumirea Akcyjne Towarzystwo Olkuskie Tłoczonych i Emaliowanych Wyrobów „Westen”. Fondatorul firmei, amintitul Peter Westen, nu a ales întâmplător Olkusz-ul.
Decisive au fost două elemente: aici nu existau niciun fel de unități industriale și forța de muncă era mult mai ieftină decât în altă parte și, un
al doilea element important – calea ferată. Despre cât de importantă
a fost această fabrică în istoria orașului Olkusz nu trebuie să i se explice
nici unuia din locuitorii lui. Societatea a cumpărat la Olkusz două pogoane de pământ pentru ca, în anul următor, să înceapă deja producția de:
găleți emailate, ghiumuri de lapte, cratițe și oale de bucătărie. În unul din
primele cataloage ale firmei, tipărit la scurt timp de la demararea producției găsim deja un asortiment de câteva zeci de produse. În perioada înființării fabricii, Olkusz-ul era un mic oraș de raion, cu câteva mii de locuitori, din guvernoratul Kielce. Construirea și deschiderea fabricii a asigurat locuri de muncă și, implicit, posibilitatea multor familii, nu doar
din Olkusz, de a se întreține.
În 1932, Peter Westen a plecat de la Olkusz în România, la Mediaș, unde funcționa o altă fabrică al cărei proprietar era – „Emailul” (înființată în 1921 și care mai există și astăzi). Acolo a murit, în 1934 și a fost
înmormântat în cimitirul orașului.

dr hab. Ewa Andrysiak
prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Teatr polski w Czerniowcach w II połowie XIX wieku.
Zarys problematyki

Wstęp
Teatr jako niezwykle ważny element kultury każdego narodu znalazł też swoje miejsce w historii Czerniowiec, miasta na styku kilku kultur. Znaczącą część życia teatralnego tego miasta stanowił teatr polski,
którego zarys dziejów jest przedmiotem niniejszego artykułu. Na jego temat nie ma jednak zbyt wiele materiałów, ale nie można tu pominąć cennego źródła, jakim jest praca „Teatra w Polsce” autorstwa Karola Estreichera, znanego przede wszystkim z pomnikowego dzieła, czyli „Bibliografii polskiej”. Trzytomowe, choć w niewielkim formacie, „Teatra w Polsce”
wydane zostały w Krakowie w latach 1873-1879 (praca w postaci przedruku fotooffsetowego ukazała się ponownie w 1953 r.). Estreicher, pomijając biografie aktorów, odnotował występy zespołów teatralnych w różnych miejscowościach, wśród których znalazły się także Czerniowce na
Bukowinie i Jassy w Mołdawii. Zebrany materiał uporządkował alfabetycznie według miast, „dając przegląd scen stałych i przygodnych oraz widowisk w Polsce, od w. XVII po r. 1860, nie pomijając przedstawień amatorskich”1. Czasem informacje wykraczają poza rok 1860.
W roku 1936 artykuł pt. „Polski teatr w (...) Czerniowcach. Karty
z naszej przeszłości” opublikował Stefan Kolbusz w „Kurierze Polskim
w Rumunii” (nr 140).
Krótki tekst zatytułowany „Pierwszy teatr polski i pierwsze czasopismo polskie w Czerniowcach” zamieścił w swojej książce „Zaczyny
dziennikarstwa polskiego na Bukowinie” Jan Bujak (Kraków 2006)
– znawca zagadnień dotyczących tego regionu. Z kolei w pracy „Gazeta
Polska 1883-1914” (Kraków 2013) J. Bujak odnotował przedstawienia
teatru amatorskiego m.in. w Czerniowcach, choć przytoczone przykłady
dotyczą przede wszystkim początku wieku XX.
Doskonałym źródłem wiedzy o ludziach związanych z teatrem jest
„Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965” (Warszawa 1973),
gdzie odnaleźć można szereg nazwisk aktorów, którzy grali w przedstawieniach wystawianych w Czerniowcach. Poza „Słownikiem” nieocenione
źródło stanowią monografie artystów oraz ich wspomnienia. Przykładem

1

K. Estreicher, Teatra w Polsce, wyd. 2 fotoofsetowe, t. 2, Warszawa 1953, s. [5].
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szczególnym jest Helena Modrzejewska, której talent rozwijał się w Czerniowcach. Wymienić tu można monografię aktorki autorstwa Jerzego Gota i Józefa Szczublewskiego „Helena Modrzejewska” (Warszawa 1958),
w której zamieszczono także wykaz przedstawień z aktorką w rolach
głównych, czy krótką monografię artystki pióra Franciszka Siedleckiego
(Kraków 1990). Modrzejewska pozostawiła też „Wspomnienia i wrażenia”, wydane w 1929 r., oraz obszerniejsze, w 1957 r. pod tym samym tytułem przełożone z angielskiego.
Najdawniejsze wiadomości
o teatrze w Czerniowcach
W roku 1873 Karol Estreicher w tomie pierwszym swojej pracy
„Teatra w Polsce” pisał, że leżące na Bukowinie Czerniowce liczyły 6 tys.
chrześcijan i 4 tys. mieszkańców wyznania mojżeszowego, niestety miasto
„nie zdobyło się na teatr polski, gdy niemiecki pod rozłożyste skrzydła
przytulił się od dawna”2.
W roku 1826 działał w Czerniowcach teatr niemiecki pod zarządem Friedlanda, w repertuarze którego przez krótki czas (kwiecień) wystawiane były prawdopodobnie komedie w języku polskim. Grał w nich
Gorecki (Górecki), który wystąpił w komediach „Dezerter” (tł. z niem.)
i „Ekonom w tarapatach”, według Augusta Friedricha Kotzebuego3.
Na początku lat 30. XIX w. do Czerniowiec zjeżdżali ze swoimi
zespołami Feliks Stobiński i Józef Cieplik. Stobiński4 razem z Janem
Chrzcicielem Okońskim5 i Józefem Winnickim6 od maja 1830 r. prowadził zespół, który występował w Tarnowie, Rzeszowie, Przemyślu, Sam-

2

Tamże, t. 1, s. 61-62.
Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965 (dalej: SBTP), Warszawa 1973,
s. 197; K. Estreicher, Teatra..., t. 1, s. 62.
4 Feliks Stobiński (ok. 1803-1867), aktor, dyrektor teatru; w latach 1824-1829 występował w Krakowie, w okresie 1830-1831 m.in. w Czerniowcach. Następnie działał
w teatrze lwowskim i krakowskim (do 1834) oraz w Piotrkowie (1835). Potem zorganizował własny zespół, z którym występował w różnych miejscowościach, m.in.
w Siedlcach, Płocku, Suwałkach, Kaliszu, Częstochowie – SBTP, s. 684.
5 Jan Ch. Okoński (1807-1889), aktor, dyrektor teatru. Po występach w Czerniowcach
w 1831 r. mieszkał w tym mieście w czasie epidemii cholery; tu także w okresie trudności finansowych z kilkoma osobami ze swego zespołu grał w niemieckim zespole
pod dyrekcją Sławika (Stawika). Następnie znowu samodzielnie prowadził swój zespół w Czerniowcach, które opuścił w 1832 r. – tamże, s. 499.
6 Józef Winnicki (1789-1857), aktor, śpiewak, dyrektor teatru. Od października 1825
do 1830 r. był w zespole teatru krakowskiego, następnie w zespole zorganizowanym
wspólnie z F. Stobińskim i J. Okońskim. W 1832 r. prawdopodobnie w teatrze lwowskim, w latach 1834-1835 w teatrze krakowskim, w okresie 1835-1839 należał do zespołu W. Raszewskiego, a w 1841 r. do zespołu W. Łozińskiego. W teatrze krakowskim
występował w sezonach 1842/1843, 1843-1847, 1851/1852, w 1843 r. w zespole
J. Pfeiffera w Kaliszu – tamże, s. 789.
3
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borze, Stanisławowie, Czerniowcach, a w 1831 r. w Zaleszczykach i Czerniowcach7. Józef Cieplik8 występował w zespole Stobińskiego od 1831 r.,
m.in. prawdopodobnie w Czerniowcach, a po roku 1831 – według Estreichera – występował w Czerniowcach z własnym zespołem.
Z kolei w roku 1834 do Czerniowiec zawitali aktorzy ze Lwowa9.
Działalność polskiego teatru w Czerniowcach.
Aktorzy i spektakle
Trwalszy pobyt polskich trup teatralnych rozpoczął się w Czerniowcach od roku 1851. W 1849 r. krakowską scenę opuścił Leon Teofil
Borkowski10 i razem z kilkoma mniej znaczącymi aktorami tej sceny wyruszył na prowincję. Z Borkowskim, który „powoli zgromadził zasobną
w liczbę, lecz nie w talenta kompanię”11 , wyjechali z Krakowa m.in.: Ignacy Ulrych12, Antoni Paweł Ficzkowski13, Emilia, Władysław i Mieczysław
Gadomscy14.
Widowiska rozpoczął Borkowski w Czerniowcach 21 lipca 1851 r.
słynnym na scenie krakowskiej dramatem „Napoleon w Hiszpanii”
S. Niedzielskiego według C.F.G. Töpfera, w którym rolę Napoleona grał
Ignacy Ulrych. Poza Ulrychem do aktorów będących podporą zespołu należeli: Borkowski, Albin Barcewicz15 i panna Emilia Gadomska16. Kompa-

Tamże, s. 684.
Józef Cieplik – działał w latach 1828-1850, dyrektor teatru, występował w Krakowie
(1828), następnie w zespole F. Stobińskiego, potem w Czerniowcach, w Kutnie i Łęczycy. W 1850 r. był członkiem zespołu P. Biernackiej w Lublinie – tamże, s. 96.
9 K. Estreicher, Teatra..., t. 1, s. 62.
10 Leon T. Borkowski, znany z drugiego imienia Teofil (1815-1897), aktor, śpiewak,
dyrektor teatru; od maja 1845 r. w teatrze krakowskim, który opuścił w 1849 r.,
z własnym zespołem występując w wielu miastach, m.in.: Samborze (1849), Tarnopolu (1850), Stanisławowie (1851, 1852), Czerniowcach (1851, 1852, 1853, 1854, 1857).
Od września 1858 do jesieni 1863 r. dyrektor teatru polskiego w Kijowie – SBTP,
s. 59.
11 K. Estreicher, Teatra…, t. 1, s. 62.
12 Ignacy Ulrych (Ulrak) – działał w latach 1846-1858, najpierw w teatrze krakowskim
(1846-1848), występował w rolach epizodycznych, w latach 1850-1851 w zespole
T. Borkowskiego występował m.in. w Czerniowcach, od 1852 r. ponownie w Krakowie,
od 1854 r. w teatrze lwowskim, w 1856 r. w Radomiu, od września 1857 do lutego
1858 r. w zespole Antoniego Gubarzewskiego – SBTP, s. 762.
13 Antoni Paweł Ficzkowski (1818-1865) – w latach 1837-1851 w teatrze krakowskim
grał role podrzędne. Należał do aktorów charakterystycznych, określany jako „rubaszny komik” – tamże, s. 165.
14 Tamże, s. 177.
15 Albin Barcewicz – aktor, działał w latach 1843-1853, występował w zespole J. Okońskiego (1843), należał do zespołu teatru krakowskiego (1847-1848), był w zespole
T. Borkowskiego (1851-1853), występował m.in. w Czerniowcach – tamże, s. 19.
7

8
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nia Borkowskiego przebywała w Czerniowcach kilka tygodni, a do komedii, które „najlepiej udawały się” należały: „Okrężne” Józefa Korzeniowskiego, „Skalmierzanki” i „Krakowiacy” („Zabobon, czyli Krakowiacy i górale”) Jana Nepomucena Kamińskiego17. Zespół Borkowskiego dawał występy w Czerniowcach także w 1852, 1853, 1854 i 1857 r. Podczas pobytu
w roku 1853 Borkowski zabiegał z Czerniowiec o dyrekturę teatru krakowskiego, nie przyjął jednak stawianych warunków18.
Salę teatralną i sale zabaw w roku 1853 w swojej kamienicy usytuowanej przy ratuszu urządził mieszkaniec Czerniowiec Bek. Gmach wykończony został w roku następnym i już w marcu 1854 r. odbywały się
tam niemieckie przedstawienia. Niestety 1 lipca dom spłonął19.
W 1853 r. pozwolenie na objazdy po Galicji otrzymał dyrektor
teatru krakowskiego Tomasz Andrzej Chełchowski (Chełkowski)20. Po
występach w Tarnowie (czerwiec-lipiec) i Rzeszowie (sierpień), we wrześniu zespół zawitał do Czerniowiec, gdzie występował m.in. z dramatami
Józefa Korzeniowskiego „Dymitr i Maria” i „Żydzi”.
Głównymi aktorami zespołu Chełchowskiego byli: Adolf Linkowski21, Marcelina Grochowska (zamężna Ekerowa)22, Teofila Kalicińska23,

Emilia Gadomska – aktorka, śpiewaczka, działała od 1842 r. najpierw w Krakowie,
w latach 1851-1861 była czołową aktorką zespołu T. Borkowskiego, z którym
występowała m.in. w Czerniowcach – tamże, s. 177.
17 K. Estreicher, Teatra..., s. 63.
18 SBTP, s. 59.
19 K. Estreicher, Teatra..., s. 63.
20 Tomasz Andrzej Chełchowski (Chełkowski) (1802-1861), aktor, dyrektor teatru;
uczył się w warszawskiej Szkole Dramatycznej (1823), w 1825 r. występował w teatrze
wileńskim, później grał w różnych zespołach w licznych miejscowościach (m.in.:
Siedlce, Zamość, Lublin, Radom, Lwów), był organizatorem własnego zespołu (Lublin) i dyrektorem teatru (Kalisz, Płock, Kraków, Lwów, Grodno, Kowno) – SBTP,
s. 84-85.
21 Adolf Linkowski (1821-1890), aktor, dyrektor teatru. Debiutował w styczniu 1844 r.
w Lublinie. Od 1845 do 1849 r. występował w objazdowym zespole T. A. Chełchowskiego, m.in. w Lublinie, w latach 1849-1853 za dyrekcji Chełchowskiego występował
w teatrze krakowskim, w 1854 r. w zespole T. Borkowskiego w Czerniowcach. W latach 1854-1857, 1862-1878, 1888-1890 występował w teatrze lwowskim, w okresie
1857-1859 w objazdowym zespole T. A. Chełchowskiego, 1859-1860 kierował teatrem
w Grodnie, 1878-1882 w zespole teatru poznańskiego, 1883-1884 w zespole A. Jaroszowej m.in. w Tarnowie. W latach 1885-1887 kierował własnym zespołem, od października 1882 do grudnia 1883 r. w Warszawskich Teatrach Rządowych – tamże,
s. 384-385.
22 Marcelina Ekerowa z Grochowskich (1824-1874), aktorka. Debiutowała pod nazwiskiem panieńskim w 1849 r. w teatrze krakowskim u T. Chełchowskiego, gdzie pozostała do 1854 r.; w 1853 r. kierowała tym zespołem podczas letniego objazdu w Tarnowie, Rzeszowie i Czerniowcach. Latem 1854 r. grała w zespole T. Borkowskiego
w Czerniowcach, następnie z T. Chełchowskim przeniosła się do Lwowa. Po wyjściu za
mąż (około 1854) za aktora Alberta Ekera używała jego nazwiska. W latach 1858-1861
występowała z mężem w Kamieńcu Podolskim. Od jesieni 1865 r. wraz z mężem
w teatrze krakowskim, w którym pozostała do końca życia – tamże, s. 155.
16
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o których K. Estreicher napisał: „byli to aktorowie wprawni, rutyniści, jakich trupa Borkowskiego nie miała”24.
Od kwietnia 1854 do 1857 r. Chełchowski był dyrektorem teatru
lwowskiego, ale w sezonach letnich wyjeżdżał ze swoim zespołem na
występy gościnne do Czerniowiec. W roku 1854 był to okres od 17 lipca do
połowy sierpnia (lub trochę dłużej). Podobnie w roku 1855 pobyt w Czerniowcach rozpoczął się 17 lipca, a zakończył około 15 września25.
Zespół Chełchowskiego w roku 1854 grał w sali Mikulego i według
K. Estreichera występy rozpoczął 16 lipca komedią „Uczeń miłości”,
17 lipca grał „Starą romantyczkę” Stanisława Bogusławskiego i „Berka”
(„Berek zapieczętowany”) Aleksandra Ładnowskiego, następnie wystawiono: „Lwy i lwice” Stanisława Bogusławskiego, sztuki „Dymitr i Maria”
Józefa Korzeniowskiego, „Chłopi arystokraci” Władysława Ludwika Anczyca, „Kto się kocha, ten się kłóci” Franciszka Salezego Dmochowskiego
i Dominika Lisieckiego według Moliera, „Walka kobiet” Eugène’a Scribe’a
i Ernesta Legouve i in.26
Oprócz wymienionych wyżej (Linkowskiego, Grochowskiej, Kalicińskiej) ważniejsze role grali Leon Natorski27 i Julian Wilkoszewski28.
O ostatnim z wymienionych K. Estreicher napisał: „najwięcej okazywał
talentu, lubo gra jego za miękka, zniewieściała”29.
Od 10 lipca 1858 r. występy w Czerniowcach dawała trupa teatralna Jana Nepomucena Nowakowskiego30 ze Lwowa. Wystawiono wów-

23

Teofila Kalicińska z Krzyżanowskich – działała w latach 1849-1864, aktorka. Do
1854 r. występowała pod nazwiskiem panieńskim Krzyżanowska. Debiutowała w roku
1849 w teatrze krakowskim i tam grała oraz w objazdach m.in. w Tarnowie, Rzeszowie, Czerniowcach. W latach 1854-1864 występowała w teatrze lwowskim, po wyjściu
za mąż za aktora Ignacego Kalicińskiego występowała pod tym nazwiskiem – tamże,
s. 275.
24 K. Estreicher, Teatra..., t. 1, s. 63-64.
25 SBTP, s. 84.
26 K. Estreicher, Teatra…, s. 64.
27 Leon Natorski (1827-1882), aktor, reżyser, dyrektor teatru; w latach 1851-1853 był
w zespole T. Borkowskiego, w 1853 r. debiutował we Lwowie, został zaangażowany
i grał tam do 1857 r. Od 1858 r. należał do zespołu T. Borkowskiego (aktor, reżyser)
w Kijowie, następnie prowadził zespół w Kijowie (1860-1862). Występował w Wielkopolsce (1870), Kielcach (1870/1871), w teatrze ukraińskim (1874-1880). Po ustąpieniu
ze sceny pracował jako kasjer w banku w Tłumaczu – SBTP, s. 473.
28 Julian Wilkoszewski (1834-1870), aktor. Debiutował w sezonie 1850/1851 w Lublinie, od 1851 r. w teatrze krakowskim pod kierunkiem T. Chełchowskiego, następnie
(1854) w teatrze lwowskim pod tym samym kierownictwem, brał udział w występach
zespołu w Czerniowcach. W latach 1858-1860 grał w Warszawie, później wrócił do teatru lwowskiego – tamże, s. 785-786.
29 K. Estreicher, Teatra…, t. 1, s. 64.
30 Nepomucen Nowakowski (1796-1865), aktor, śpiewak, dyrektor teatru. Debiutował
w 1811 r. w teatrze lwowskim, w którym grał do 1829 r., wyjeżdżając także do innych
miast. W latach 1829-1830 występował w Teatrze Narodowym w Warszawie, potem
w teatrze krakowskim (1833) i ponownie we Lwowie do 1847 r. i w okresie 1848-1854.
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czas: „Zemstę” Aleksandra Fredry, „Parafiankę” (według Augusta Kotzebuego), „Pana Jowialskiego” A. Fredry, „Niech jedzie na wieś” J. Korzeniowskiego, „Grę o życie”31, „Krakowiaków” cz. 132, „Barbarę”33, „Fabrykanta” J. Korzeniowskiego, „Staroświecczyznę”34 J. N. Kamińskiego,
„Łobzowian” W. L. Anczyca i in.35
Spośród aktorów najbardziej podobali się J. N. Nowakowski, Witalis Smochowski36 i Maria Safirówna37. Zespół grał początkowo codziennie, następnie cztery razy w tygodniu, a „teatr choć dość rozległy, bywał
zawsze przepełniony. Jeszcze nigdy tu nie bywało tak wielkiego zapału
w przyjęciu artystów. Nowakowski i Smochowski wyborne mieli dochody”38.
Nowakowski ze swoją kompanią ponownie zawitał do Czerniowiec w 1859 r., a sztuki grane były do 11 września. Niestety zespół nie
odniósł już tak świetnych korzyści materialnych, rywalizował wówczas
z Hinnem39.
Trzy lata później, w lipcu 1862 r. przybył do Czerniowiec zespół
Juliusza Pfeiffera40 z planem wystawienia tu 20 sztuk, w tym dramatu

W 1857 r. w zespole T. Borkowskiego. W latach 1861-1864 radny miasta Lwowa
– SBTP, s. 485-486.
31 Właściwie: „Panna de Belle Isle” A. Dumasa (ojca), współautor A. Colonna-Walewski, w Czerniowcach grana pt. „Gabriele de Belle Isle, czyli Gra o życie”.
32 Prawdopodobnie: „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale” W. Bogusławskiego.
33 „Barbara Radziwiłłówna” A. Felińskiego.
34 Właściwie: „Dziwak z uprzedzenia, czyli Postęp czasu” (Staroświecczyzna i postęp
czasu).
35 K. Estreicher, Teatra…, t. 1, s. 64.
36 Witalis Smochowski, pseud. Mieczysław Sosnowski (1793-1888), aktor, dyrektor
teatru. Debiutował w teatrze lwowskim (1811), w którym grał do końca swojej kariery,
od 1822 r. pod własnym nazwiskiem. Od października 1857 do marca 1864 r. razem
z J. N. Nowakowskim był współdyrektorem teatru lwowskiego, z którym wyjeżdżał na
występy do innych miast, m.in. Czerniowiec (1858), Tarnowa (1860) i Krakowa
(1862). W 1864 r. przeszedł na emeryturę – SBTP, s. 660.
37 Maria Safir, zamężna Hoene – działała od roku 1855 – zm. w 1893 r., aktorka; w latach 1855-1859 występowała w teatrze lwowskim, w 1858 r. z tym zespołem w Czerniowcach. W latach 1860 i 1862 grała w Krakowie, z zespołem krakowskim w Kaliszu,
Radomiu, Bielsku i Cieszynie. Grała też w teatrze niemieckim m.in. w Würzburgu,
Krakowie. W 1865 r. występowała gościnnie we Lwowie, potem ponownie w Krakowie. W 1866 r. wyjechała do Meksyku, tam wyszła za mąż; na scenę już nie wróciła
– tamże, s. 622.
38 K. Estreicher, Teatra…, t. 1, s. 64-65.
39 Tamże, s. 65.
40 Juliusz Pfeiffer (1809-1866), aktor, reżyser, dyrektor teatru. Od 1829 r. występował
w teatrze krakowskim, jednocześnie brał udział w przedstawieniach amatorskich. Od
listopada 1831 do maja 1838 r. prowadził zespół krakowski J. Mieroszewskiego, z którym w letnich przerwach odwiedzał wiele miejscowości, m.in. Busko, Kielce, Kalisz.
Przez kilka lat (1840-XI 1843) nie występował na scenie, od lata 1844 r. był kierownikiem zespołu krakowskiego w czasie występów poza Krakowem. W latach 1845-1848
był reżyserem i kierownikiem teatru krakowskiego za dyrekcji J. Mączyńskiego. Od
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„Napoleon w Hiszpanii” S. Niedzielskiego według C.F.G. Töpfera. Była to
sztuka popisowa Pfeiffera, namiętnością aktora były role Napoleona (był
niski i pękaty, o dość pospolitych rysach). Przedstawienie odniosło sukces, publiczność obsypała artystów bukietami kwiatów41 .
Działalność pierwszego polskiego teatru stałego rozpoczęła się
w 1863 r., 7 marca tego roku zawiązało się w Czerniowcach Towarzystwo
Sceny Polskiej. Pierwszy czerniowiecką scenę polską prowadził Lucjan
Adam Eisenbach-Ortyński, następnie kierownictwo objął Wincenty Rapacki, a po nim Gustaw Zimajer-Modrzejewski42.
Ortyński kierował zespołem od 7 marca do 17 sierpnia 1863 r.43,
od kwietnia należała do zespołu Helena Modrzejewska, z którą grał często
główne role (przykładem Botwel w „Marii Stuart” Juliusza Słowackiego,
Zbigniew w „Mazepie” J. Słowackiego, Gustaw w „Ślubach panieńskich”
A. Fredry). Nowy sezon w Czerniowcach rozpoczął Ortyński 1 października 1863 r. od prowadzenia dwóch scen – polskiej i niemieckiej. Około
20 listopada tego roku z powodu trudności finansowych kierowanie teatrem polskim Ortyński odstąpił Wincentemu Rapackiemu, sam natomiast prowadził teatr niemiecki, prawdopodobnie do maja 1864 r. W sezonie 1864/1865 występował już w Łodzi44.
Rapacki do zespołu Ortyńskiego – podobnie jak Modrzejewska
– dołączył w kwietniu 1863 r. i pracował w nim przez rok, obejmując
w listopadzie jego kierownictwo. Jednak już około 10 grudnia zespół
przekształcił się w „działówkę”. Rapacki grał w Czerniowcach do maja
1864 r. W „Słowniku biograficznym teatru polskiego” znalazła się też informacja, że „podczas powstania styczniowego otrzymał od Rządu Narodowego nominację na naczelnika miasta Czerniowiec”. W sezonie teatralnym 1864/1865 był już aktorem teatru lwowskiego45.

lipca 1848 r. występował na prowincji z własnym zespołem, od stycznia 1849 do
kwietnia 1854 r. był dyrektorem teatru lwowskiego, następnie dyrektorem teatru krakowskiego do 28 maja 1863 r., w sezonie letnim wyjeżdżał do miast, w których nie
było stałego teatru, m.in.: Poznań, Gniezno, Pleszew, Kalisz, Kielce, Piotrków, Tarnopol, Czerniowce – SBTP, s. 539.
41 K. Estreicher, Teatra..., t. 1, s. 65; SBTP, s. 540.
42 J. Bujak, Zaczyny dziennikarstwa polskiego na Bukowinie, Kraków 2006, s. 12-13.
43 SBTP, s. 512.
44 Tamże.
45 Wincenty Rapacki (1840-1924), aktor, reżyser, dyrektor teatru. Kształcił się od
1859 r. w warszawskiej Szkole Dramatycznej, debiutował w 1861 r. w Druskiennikach.
Nie mając szans na angaż w Warszawie, wyjechał do Galicji, występując najpierw
z zespołem A. Miłaszewskiego, w kwietniu 1863 r. wstąpił do zespołu L. Ortyńskiego
w Czerniowcach, pracował tam przez rok. Był aktorem teatru lwowskiego i krakowskiego, w 1870 r. zaangażowany na stałe w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Wyjeżdżał na gościnne występy do wielu miast, m.in.: Krakowa, Lwowa, Kalisza. Oprócz
aktorstwa rozwinął działalność literacką. Debiutował w Czerniowcach, przerobił na
scenę „Nędzników”. Był tłumaczem, powieściopisarzem, nowelistą, dramatopisarzem
(autor 19 sztuk) – SBTP, 582-584.
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Koncesję na prowadzenie teatru w czerwcu 1864 r. otrzymał Gustaw Zimajer46, występujący w 1863 r. w teatrze prowadzonym przez
L. Ortyńskiego. 2 października 1864 r. Zimajer objął dyrekcję teatru polskiego (który zakończył działalność w końcu roku 1864), od 19 listopada
prowadził również teatr niemiecki, którego działalność zakończyła się
w kwietniu 1865 r.
Zespół Zimajera liczył 26 artystów, dziewięć osób personelu technicznego (maszynista, fryzjer, kostiumer, lożmajster, rekwizytor, afiszer,
trzech bileterów), posiadał także własną orkiestrę, złożoną z 12 muzyków.
Skład teatru był następujący: Modrzejewski – dyrektor, Józef
Benda – reżyser, Szymon Benda – kapelmistrz, dr Guttmann
– lekarz teatralny, Karol Neuwirth – sekretarz, Bronisław Lutosławski – sufler, Iwankowski – inspicjent, Kozłowski – dekorator, Janowicz – kasjer; artystki: Modrzejewska, Bendowa, Gołębiowska, Tomaszewicz; artyści: J. Benda, F. Benda, Dembowski,
Iwankowski, Bial[ł]ecki, Homme, Mil[ł]owski, Tomaszewicz.
Poza tym miał teatr uczennice dramatyczne w osobach: F. Dolinowskiej, J. Dolinowskiej, Ginterówny, Iliwińskiej oraz ucznia
dramatycznego, Ostyńskiego47 .

Modrzejewska na scenie teatralnej
w Czerniowcach
„Tu [w Czerniowcach] pani Modrzejewska zbierała pierwsze owoce swego niezwyczajnego talentu” – odnotował Estreicher w pracy „Teatra w Polsce”48.
Helena Modrzejewska49 przybyła do Czerniowiec razem z Gustawem Zimajerem po opuszczeniu trupy teatralnej Adama Miłaszewskiego,

Gustaw Zimajer, właściwie Sinnmayer, pseudonim Modrzejewski (ok. 1825-1901),
aktor, dyrektor teatru. W Krakowie poznał młodziutką Helenę Misel (potem Modrzejewską), z którą występował w 1861 r. w zespole K. Łobojki, m.in. w Bochni i Nowym
Sączu. W latach 1863-1866 w Czerniowcach występował w teatrze prowadzonym
przez L. Ortyńskiego, potem sam prowadził teatr polski i niemiecki. Później kierował
zespołem w innych miejscowościach, w 1869 r. ponownie w Czerniowcach. Następnie
występował w teatrze łódzkim (1870), działał w zespole wędrownym A. Trapszy (do
1874). W 1868 r. ożenił się w Kaliszu z Adolfiną Wodecką, z którą miał córkę Helenę
(ur. 22 lutego 1869 r. w Czerniowcach), aktorkę – tamże, s. 855-856.
47 Cyt. za: J. Bujak, Zaczyny dziennikarstwa polskiego..., s. 13.
48 K. Estreicher, Teatra…, t. 2, s. 6.
49 H. Modrzejewska, także Modjeska, właściwie: Jadwiga Helena Misel, zamężna
Chłapowska (1840-1909), aktorka. W 1861 r. wystąpiła w Bochni w zespole amatorskim, który przekształcił się w teatr zawodowy. Modrzejewska występowała w nim
w Nowym Sączu, Rzeszowie, Przemyślu. W tym czasie narodził się pseudonim aktorki. W okresie wrzesień 1862-styczeń 1863 r. grała w teatrze lwowskim, w 1863 r.
w zespole S. Miłaszewskiego, od kwietnia w teatrze polskim w Czerniowcach w zespo46
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najprawdopodobniej w marcu 1863 r. do stałego teatru polskiego kierowanego przez L. Ortyńskiego. Występy rozpoczęła 15 kwietnia rolą Fanchona w „Poczwarce” Ch. Birch-Pfeifferowej według powieści George
Sand50. Na czerniowieckiej scenie Modrzejewska wystąpiła 61 razy, grając
główne role w dramatach, komediach, komediooperach, tragediach zarówno autorów polskich, jak i obcych.
W roku 1863 grała w 32 sztukach, m.in. w komediach Aleksandra
Fredry: „Śluby panieńskie” (Aniela; 20 IV), „Ciotunia” (Alina; VI), „Damy
i huzary” (Zofia; VI, VII), w utworach Józefa Korzeniowskiego: komedii
„Majster i czeladnik” (Basia; V) i dramacie „Karpaccy górale” (Prakseda;
VII). W maju 1863 r. grała Amelię w „Mazepie” J. Słowackiego, w czerwcu Barbarę Radziwiłłównę w tragedii Alojzego Felińskiego pod tym samym tytułem, w lipcu Ludwikę w tragedii Friedricha Schillera „Intryga
i miłość”.
Z informacji zamieszczonych w pracy Jerzego Gota i Józefa
Szczublewskiego pt. „Helena Modrzejewska”, dotyczących repertuaru wynika, że Modrzejewska w 1863 r. miała dwa benefisy. W repertuarze lipcowego benefisu wystąpiła w roli Wandy w komediooperze J. Krasińskiego „Bojomir i Wanda”51 oraz w roli Zofii w jednoaktowej komedii J. Korzeniowskiego „Pierwej mama”.
6 listopada 1863 r. Modrzejewska grała rolę Marii Stuart w dramacie historycznym J. Słowackiego pod tym samym tytułem. To przedstawienie traktowane jest jako pierwszy benefis Modrzejewskiej w Czerniowcach.
20 listopada 1863 r. w przedstawieniu zapowiadanym jako pożegnalne grała rolę Broniki w obrazku dramatycznym K. Ostrowskiego
„Wiesław”. To samo przedstawienie grane było wcześniej w lipcu (dwa
razy). „Wiesław” nie był jednak ostatnią sztuką, w której Modrzejewska

le L. Ortyńskiego, potem Zimajera. W roku 1865 wyjechała z Zimajerem do Wiednia,
gdzie „zabiegał dla niej o engagement w różnych teatrach”. Brak wystarczającej znajomości języka niemieckiego był powodem powrotu do Czerniowiec. Latem tego roku
Modrzejewska dzięki pomocy przyrodniego brata uciekła od Zimajera i w tymże roku
zaangażowana została do teatru krakowskiego, pracowała tam do marca 1869 r.
W 1868 r. wyszła za mąż za Karola Chłapowskiego. Od września 1869 do czerwca roku
1876 pracowała w Warszawskich Teatrach Rządowych, skąd wyjeżdżała na gościnne
występy do Krakowa i Lwowa. W czerwcu 1876 r. wyjechała z mężem i przyjaciółmi,
m.in. z H. Sienkiewiczem, do Ameryki. W sierpniu 1877 r. po raz pierwszy wystąpiła
w California Theatre, jesienią tego roku rozpoczęła pierwsze tournée amerykańskie;
występowała w Nowym Jorku, Filadelfii, Bostonie, Waszyngtonie i innych miastach,
używając pseudonimu Modjeska. W latach 1880-1885 występowała w Londynie.
Trzykrotnie odbyła tournée po Wielkiej Brytanii (1880, 1881, 1885). Wróciła jednak
do Stanów Zjednoczonych, występowała tam z własnym zespołem – SBTP, s. 451-453.
50 J. Got, J. Szczublewski, Helena Modrzejewska, Warszawa 1958, s. 8.
51 Właściwie: Józef Wawrzyniec Korwin-Krasiński „Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda”.
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wystąpiła w 1863 r. Jeszcze 3 grudnia tego roku grała rolę Berty w komedii „Ręce czarodziejskie” Eugène’a Scribe’a i Ernesta Legouve’a.
Rok 1864 to kolejne 24 występy Modrzejewskiej. 16 marca po raz
pierwszy grała Donnę Sol w tragedii Victora Hugo „Hernani”, w kwietniu
przed wyjazdem z Zimajerem do Wiednia wystąpiła w komediooperze
„Studnia artezyjska” Gustawa Raedera w roli Rózi.
W październiku, po powrocie z Wiednia, grała w czterech sztukach: w komedii „Dwie mężatki”52 tłumaczonej z francuskiego, obrazie
z życia pt. „Ulicznik paryski” Jeana F. A. Bayarda i L. E. Vanderburcha,
wystąpiła w roli Thisbe w tragedii „Angelo Malipieri, tyran Padwy”53 autorstwa Victora Hugo oraz w komediooperze „Chłopiec okrętowy”
E. Souvestre’a. W listopadzie po raz pierwszy w Czerniowcach grała rolę
tytułową w „Marii Stuart” Friedricha Schillera54.
Podczas pobytu w Czerniowcach Modrzejewska przygotowywała
się także do występów w języku niemieckim. Na scenie niemieckiej miała
wystąpić w jednoaktówce „O chlebie i wodzie” Eduarda Jacobsona. Franciszek Siedlecki opisał to w krótkiej monografii pt. „Helena Modrzejewska”:
W parę miesięcy potem mąż jej Gustaw Zimajer bierze w dzierżawę teatr w Czerniowcach [VI 1864] i zbiera nowy zespół aktorski. Należą do niego bracia Modrzejewskiej Józef, Feliks i Szymon Bendowie, siostra jej z mężem Tomaszewskim, Ortyński
i Wincenty Rapacki z żoną Józefą Hofmanową. Czerniowce
wówczas były stołecznym miastem małego kraiku korony austriackiej – Bukowiną zwanego, zamieszkałym przez trzy narodowości Rumunów, Polaków i Niemców. Były to ostatnie rubieże
polskości, gdzie w dobrej zgodzie i kulturalnej jedności żyły
obok siebie trzy narodowości, wspomagając się wzajemnie w artystycznych imprezach. Teatr polski był najbiedniejszy, bo procent Polaków w mieście był najniższy, ale za to hodował wyjątkowy talent, którego mu inni zazdrościli – talent Modrzejewskiej. Teatr ten nie dawał dostatecznej przestrzeni, aby talent
Modrzejewskiej mógł „rozpostrzeć skrzydła do wielkiego lotu”,
było mu w nim za ciasno, marnowano go, rozdrabniano. Wszyscy to czuli, wszyscy nad tym boleli. Znów więc powstała myśl,
podsycana przez Zimajera, przeniesienia się na scenę niemiecką.
Tym razem zabrano się bardzo poważnie do rzeczy i po kilku
miesiącach nauki wymowy niemieckiej, doprowadzono do tego,
że można było zapowiedzieć plakatem drukowanym „gotyckimi

52

Właściwie: „Rozwód, czyli Dwie mężatki”.
W Czerniowcach sztukę wystawiano pt. „Angelo, tyran Padwy”.
54 J. Got, J. Szczublewski, dz. cyt., s. 8; Repertuar w alfabetycznym układzie tytułów
sztuk [w:] Tamże, s. 79-135.
53

386
literami” występ Modrzejewskiej na scenie niemieckiej w jednoaktówce „O chlebie i wodzie”. Zbliżający się termin występu,
gotyckie litery na plakacie, jakieś niewyraźne wspomnienia dzieciństwa wywołały niepokój w duszy Modrzejewskiej. Sumienie
narodowe zaczęło się coraz silniej odzywać i mimo poszukiwań
za usprawiedliwieniem swych zamierzeń ogarnęło ją nieuchwytne poczucie, że popełnia coś niewłaściwego55.

Ostatecznie zrezygnowała z występów na scenie niemieckiej.
Kilka przedstawień, w których obsadzie znalazła się Modrzejewska, przyniósł jeszcze rok 1865. W marcu wystąpiła w składanym polsko-niemieckim przedstawieniu, grała rolę Hortensji w komedii „Biała kamelia” Andrzeja Listowskiego według J. Arago i Edmonda Gondineta.
W kwietniu z kolei grała Florynę w wodewilu Ph. Pittauda de Forgesa
i St. Yvesa pod tym samym tytułem. W lipcu wystąpiła jeszcze w melodramacie K. F. Henslera według L. F. Hubera „Młyn diabelski” w roli Matyldy oraz w dramacie A. Dumasa (ojca) „Panna de Belle-Isle”56.
W głównych rolach partnerował Modrzejewskiej w Czerniowcach
Rapacki (27 razy), m.in. w komediach St. Bogusławskiego „Tajemnice
modnego świata, czyli Tak się dzieje”, S. Dębickiego „Cyrulik ze Zwierzyńca”, J. Korzeniowskiego „Majster i czeladnik”, tragediach J. Słowackiego „Mazepa”, A. Felińskiego „Barbara Radziwiłłówna”, F. Schillera
„Intryga i miłość”, dramatach J. Korzeniowskiego „Karpaccy górale”,
F. W. Zieglera „Murzynka”, A. Wolffa według Cervantesa „Precjoza”.
Partnerem Modrzejewskiej w głównych rolach był też Lucjan
Ortyński, o którym była mowa wyżej.
W lipcu 1865 r. Modrzejewska opuściła Czerniowce, w wyjeździe
pomógł jej przyrodni brat Feliks Benda. Przywiózł siostrę razem z synem
Rudolfem do Krakowa, zapewniając jej wcześniej miejsce w krakowskim
teatrze57. Bardzo trafnie na temat ról Modrzejewskiej napisał Franciszek
Siedlecki:
Teatr prowincjonalny, z którym jeździła, musiał zmieniać bardzo często repertuar i stosować się do upodobań publiczności
prowincjonalnej. W teatrze tym Modrzejewska była „Gwiazdą”,
grającą co wieczór wszystko, co popadło. Musiała być choćby
w najmniejszej rólce wymienioną na afiszu, bo jej osoba ściągała
widzów do teatru. Grała więc bohaterki, amantki, ciotki, babki,
intrygantki, świętoszki; śpiewała główne partie w operetkach,
tańczyła; w ogóle używana była do wszystkiego i we wszystkich
sztukach, jakie były w repertuarze58.

55

F. Siedlecki, Helena Modrzejewska, Kraków 1990, s. 28-29.
W Czerniowcach dramat grano pt. „Gabriele de Belle-Isle, czyli Gra o życie”.
57 J. Got, J. Szczublewski, dz. cyt., s. 10.
58 F. Siedlecki, dz. cyt., s. 159.
56
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Teatr amatorski
Mówiąc o teatrze nie można pominąć teatru amatorskiego. Ważną rolę w życiu Polaków na Bukowinie odgrywały Domy Polskie, w których mieściły się czytelnie, szkoły, kasy pożyczkowe, a także siedziby innych organizacji czy instytucji polskich. Dom taki najwcześniej posiadało
Polskie Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach. Była w nim sala widowiskowa, gdzie wystawiano przedstawienia
amatorskie. Czerniowieckie Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej posiadało swój obiekt od 1886 r., wcześniej korzystało z pomieszczeń dzierżawionych59.
Z notatek kronikarskich zamieszczonych w „Gazecie Polskiej”
wiadomo, że w październiku 1903 r. w Czytelni Polskiej w Czerniowcach
odbyło się przedstawienie teatralne na fundusz Domu Polskiego – były to
dwie komedyjki („Jesienią” i „Po kweście”), w których udział wzięły miejscowe amatorskie znakomitości, m.in. „Mischkowie, drowa Świerzchowa,
panna Witkowska, Bałucki, Cicimirski (posiadający piękny głos tenorowy
o rozległej skali po raz pierwszy zaśpiewa) oraz gościnnie Gostyńska
i Wolska ze Lwowa”60.
Od roku 1875 działało w Czerniowcach Towarzystwo Akademików
Polskich „Ognisko”, które organizowało wieczory muzykalne i amatorskie
przedstawienia dla młodzieży polskiej61.
Rozległą działalność oświatową i kulturalną prowadziło założone
w 1897 r. Stowarzyszenie Rękodzielników Polskich „Gwiazda” w Czerniowcach. W jej ramach przygotowywało i wystawiało amatorskie inscenizacje, np. 9 września 1900 r. w Czytelni Polskiej odbyło się przedstawienie pt. „Gałgan Duch, czyli Trójka Hultajska”, przygotowane przez
amatorów „Gwiazdy” na cel dobroczynny62.
Także Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, działające w Czerniowcach od 1892 r., posiadało sekcję teatralną. Jej członkowie wprowadzili na scenę operetkę narodową 63.
Znaczenie teatru dla kultury polskiej
Dzieje teatru polskiego w Czerniowcach to istotny, choć mniej
znany fragment polskiej kultury. Dorobek polskiego teatru na Bukowinie
bez wątpienia zasługuje na uwagę, choćby ze względu na występy na czerniowieckiej scenie wybitnych aktorów polskich (H. Modrzejewska,
W. Rapacki).

J. Bujak, Gazeta Polska 1883-1914, Kraków 2013, s. 208.
Tamże, s. 209.
61 Tamże, s. 221.
62 Tamże, s. 229-230.
63 Tamże, s. 233-235.
59

60
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Stefan Kolbusz w 1936 r. pisał, że po powstaniu styczniowym na
Bukowinę wyjechała spora grupa ludzi, którzy chcieli działać na rzecz bukowińskiej Polonii, budząc „z uśpienia dusze polskie”.
Wytworzyły się więc w sześćdziesiątych latach ubiegłego wieku
[XIX w.] warunki sprzyjające rozwojowi teatru polskiego
w Czerniowcach. Przodkowie nasi wykorzystali tę sposobność;
zrozumieli, że do tak licznej garści Polaków, rzuconej na obcy
grunt, trzeba nieść polskie słowo ze sceny. A że publiczność polska była na stosunkowo wysokim poziomie kulturalnym, stawiała przeto polskiemu teatrowi duże wymagania64.

Już w marcu 1863 r. utworzone zostało Towarzystwo Sceny Polskiej, działalność rozwinął pierwszy stały polski teatr, kierowany kolejno
przez L. Ortyńskiego, W. Rapackiego i G. Zimajera, dający w ciągu roku
kilkadziesiąt przedstawień zarówno oryginalnych utworów polskich, jak
i przełożonych z francuskiego i niemieckiego65. Ciekawą informację dotyczącą liczby przedstawień granych w Czerniowcach w ostatnim kwartale
1864 r. podaje Jan Bujak. Były to prawdopodobnie 44 przedstawienia,
w tym oryginalne utwory polskie (np. „Maria Stuart” J. Słowackiego) oraz
tłumaczone z francuskiego i niemieckiego66.
Życie teatralne polskiej społeczności na Kresach wymaga z pewnością prowadzenia dalszych badań, które przynieść mogą wiele interesujących faktów.
Helena Modrzejewska
– występy w Czerniowcach
Spis sztuk i ról Heleny Modrzejewskiej opracowano na podstawie
„Repertuaru w alfabetycznym układzie tytułów sztuk”, zamieszczonego
w pracy Jerzego Gota i Józefa Szczublewskiego „Helena Modrzejewska”.
Opis zawiera datę wystawienia przedstawienia, tytuł i jego autora,
określenie sztuki (dramat, komedia, komediodramat itd.) oraz obsadę:
rolę H. Modrzejewskiej i towarzyszące jej osoby bądź ich brak, jeśli takie
informacje nie zostały ustalone. Znak zapytania w nawiasach oznacza
brak całkowitej pewności co do szczegółu.

Cyt. za: J. Bujak, Pierwszy teatr polski i pierwsze czasopismo polskie w Czerniowcach [w:] Tenże, Zaczyny dziennikarstwa polskiego..., s. 12; S. Kolbusz, Polski teatr
w (...) Czerniowcach, „Kurier Polski w Rumunii” 1936, nr 140, s. 4.
65 Tamże, s. 12-13.
66 Tamże, s. 14.
64
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22 IV 186267
Domy polskie w XVII wieku, K. Majeranowski. Dramat w 5 aktach.
Obsada: H. Modrzejewska – M a r i a, W. Rapacki. (Wojewoda), P. Woźniakowski (Wilczek), E. Hennig (Marszałek), L. Karsznicki (Miecznik),
L. Ortyński.
15 IV 1863; 21 II 1864
Poczwarka, C. Birch-Pfeifferowa według powieści G. Sand [A. Dudevant].
Dzieło sceniczne w 5 aktach. Tł. J. Dzierzkowski.
Obsada: H. Modrzejewska – F a n c h o n, W. Rapacki (Landry).
20 IV 1863
Śluby panieńskie, A. Fredro. Komedia w 5 aktach.
Obsada: H. Modrzejewska – A n i e l a, B. Ładnowska (Klara), L. Ortyński
(Gustaw), P. Woźniakowski (Albin).
24 IV 1863; VII 1863 – benefis Modrzejewskiej
Pierwej mama, J. Korzeniowski. Komedia w 1 akcie.
Obsada: H. Modrzejewska – Z o f i a, W. Rapacki (Marszałek), P. Woźniakowski (Stanisław).
24 IV 1863
Temperamenta, czyli Złe wychowanie, A. Decomberousse i J. C. d’Epagny. Komedia w 2 aktach. Tł. J. Jasiński.
Obsada: H. Modrzejewska – r o l a n i e u s t a l o n a, L. Ortyński,
P. Woźniakowski, M. Ortyńska.
Uwaga: w komedii występują dwie młode panienki pragnące wyjść za
mąż, jedna wychowana w klasztorze, druga w domu. Drugą z nich grała
Modrzejewska.
29 IV 1863
Tajemnice modnego świata, czyli Tak się dzieje, St. Bogusławski.
Komedia w 3 aktach.
Obsada: H. Modrzejewska – C e l i n a, W. Rapacki (Henryk), L. Ortyński
(Wsiejowski), B. Ładnowska (Adela), G. Zimajer-Modrzejewski (Lichwiarz).
10 V 1863
Maria Joanna, kobieta z gminu, A. Dennery [Philippe] i J. Mallian.
Dramat w 5 aktach. Tł. W. Thulie.
Obsada: H. Modrzejewska – Z o f i a [?], partnerzy nieustaleni.

67

Z informacji przedstawionych w tekście wynika, że Modrzejewska występowała
w Czerniowcach z zespołem L. Ortyńskiego od kwietnia 1863 r.

390
V 1863
Cyrulik ze Zwierzyńca, B. Dębicki. Komedia ze śpiewami w 1 akcie.
Muzyka P. Studziński.
Obsada: H. Modrzejewska – D z i e w c z y n a m a z u r s k a, W. Rapacki
(Łukasz), E. Hennig (Cyrulik), P. Woźniakowski.
V 1863
Majster i czeladnik, J. Korzeniowski. Komedia w 2 aktach.
Obsada: H. Modrzejewska – B a s i a, W. Rapacki (Łykalski), E. Hennig
(Szarucki), P. Woźniakowski (Szczyglik).
V 1863
Mazepa, J. Słowacki. Tragedia w 5 aktach, 7 obrazach wierszem.
Obsada: H. Modrzejewska – A m e l i a, ż o n a w o j e w o d y, W. Rapacki (Wojewoda), P. Woźniakowski (Mazepa), L. Ortyński (Zbigniew),
L. Karsznicki (Jan Kazimierz), E. Hennig (Chmara).
VI 1863
Barbara Radziwiłłówna, A. Feliński. Tragedia w 5 aktach.
Obsada: H. Modrzejewska – B a r b a r a R a d z i w i ł ł ó w n a, W. Rapacki (Tarnowski), L. Ortyński (Zygmunt August), B. Ładnowska (Bona).
VI 1863
Ciotunia, Aleksander Fredro. Komedia w 3 aktach.
Obsada: H. Modrzejewska – A l i n a [?], B. Ładnowska (Flora [?]),
W. Rapacki (Edmund), E. Hennig (Szambelan [?]), P. Woźniakowski
(Zdzisław).
VI 1863; VII 1863
Damy i huzary, Aleksander Fredro. Komedia w 3 aktach.
Obsada: H. Modrzejewska – Z o f i a, W. Rapacki (Kapelan), L. Karsznicki
(Major), E. Hennig (Rotmistrz), P. Woźniakowski (Porucznik)
VI 1863; VII 1863; 7 X 1863
Folwark Primerose, E. Cormon [P. Piestre], I. F. Dutertre de Véteuil.
Komedia ze śpiewami w 1 akcie. Tł. A. Gellert.
Obsada: H. Modrzejewska – M a r i a, W. Rapacki (James), P. Woźniakowski (ks. Jerzy).
VI 1863
Stach i Zośka, S. Szymański. Obrazek w 1 akcie.
Obsada: H. Modrzejewska – Z o ś k a, P. Woźniakowski (Stach).
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VI 1863; VII 1863
Wesele przy latarniach, J. Offenbach. Operetka w 1 akcie.
Libretto M. Carré i L. Battu. Tł. J. N. Nowakowski.
Obsada: H. Modrzejowska – K u n e g u n d a, H. Majeranowska (Małgorzata), M. Kwiecińska (Kasia), P. Woźniakowski (Jacques).
5 VII 1863; VII, 20 XI 1863 – przedstawienie zapowiedziane jako pożegnalne Modrzejewskiej; Wiesław, K. Ostrowski według K. Brodzińskiego. Obrazek dramatyczny w 3 aktach. Muzyka W. Szlagórski.
Obsada: H. Modrzejewska – B r o n i k a, W. Rapacki (Jan), P. Woźniakowski (Wiesław), M. Ortyńska.
8 VII 1863
Intryga i miłość, F. Schiller. Tragedia w 5 aktach. Tł. M. Budzyński [?].
Obsada: H. Modrzejewska – L u d w i k a, A. Ładnowski (Miller), J. Iwańska (Millerowa), L. Karsznicki (Walter), P. Woźniakowski (Ferdynand),
W. Rapacki (Wurm), E. Hennig (Kalb), B. Ładnowska (Lady Milford).
VII 1863 – benefis Modrzejewskiej
Bojomir i Wanda, J. Krasiński. Komedio-opera w 2 aktach.
Muzyka K. Krupiński.
Obsada: H. Modrzejewska – W a n d a, partnerzy nieustaleni.
VII 1863
Karpaccy górale, J. Korzeniowski. Dramat w 5 aktach.
Obsada: H. Modrzejewsja – P r a k s e d a, W. Rapacki (Maksym),
E. Hennig (Mandatariusz [?]).
VII 1863; 22 XI 1863
Skalmierzanki, J. N. Kamiński. Wodewil w 3 aktach. Muzyka J. Baszny.
Obsada: H. Modrzejewska – D o s i a, W. Rapacki (Kwik), P. Woźniakowski (Pieprzyk), J. Rapacka (Wesołowska), E. Hennig (Sapibrzuch).
18 X 1863
Nie ma męża w domu, E. Scribe, E. Cormon [P. E. Piestre] i E. Grangé
[Basté]. Komedia w 2 aktach. Tł. W. Thulie.
Obsada: H. Modrzejewska – A m a l i a, W. Rapacki (Bertholin), B. Ładnowska (Anna), L. Ortyński, P. Woźniakowski.
6 XI 1863 – benefis Modrzejewskiej
Maria Stuart, J. Słowacki. Dramat historyczny w 5 aktach.
Obsada: H. Modrzejewska – M a r i a S t u a r t, W. Rapacki (Duglas),
P. Woźniakowski (Rizzio), L. Ortyński (Botwel), E. Hennig (Astrolog),
J. Grabiński (Darnlej), W. Tomaszewicz (Nick), B. Ładnowska (Paź).
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3 XII 1863
Ręce czarodziejskie, E. Scribe i E. Legouvé. Komedia w 5 aktach.
Tł. E. Chrzanowski.
Obsada: H. Modrzejewska – B e r t a, W. Rapacki (Pen-Mar).
15 XII 1863; 3 I 1864
Precjoza, A. Wolff według M. Cervantesa. Dramat w 4 aktach ze śpiewami. Muzyka K. M. Weber. Tł. J. D. Minasowicz.
Obsada: H. Modrzejewska – P r e c j o z a, W. Rapacki (Starszy Cyganów),
P. Woźniakowski (Don Eugenio), E. Hennig (Pedro), Dembowski (Don
Francisco), Miłowski (Don Alonso).
7 I 1864
Murzynka, F. W. Ziegler. Dramat w 4 aktach. Tł. J. N. Nowakowski.
Obsada: H. Modrzejewska – M u r z y n k a, W. Rapacki (Fletvele),
B. Ładnowska (Aurelia).
14 I 1864 – w żywych obrazach snu Hinkona ukazano m.in. A. Mickiewicza; 28 II 1864
Władysław Łokietek, czyli Wiśliczanki, L. A. Dmuszewski.
Opera historyczna w 3 aktach. Muzyka J. Elsner.
Obsada: H. Modrzejewska – Z o f i a, W. Rapacki (Stefan), P. Woźniakowski (Janek), E. Hennig (Król Łokietek), Miłowski (Hinkon).
28 I 1864
Garbaty, wygnaniec i mściciel, P. Féval i A. Bourgeois.
Dramat w 5 aktach z prologiem. Tł. W. Rapacki. Muzyka S. Duniecki.
Obsada: H. Modrzejewska – B l a n k a, W. Rapacki (Lagardère).
16 II 1864
Marnotrawca, F. Raimund. Dramat ludowy ze śpiewami w 3 aktach.
Tł. Z. Anczyc lub L. Rudkiewicz.
Obsada: H. Modrzejewska – L i l i a n a, W. Rapacki (Workiewicz),
E. Hennig (Walentyn), W. Tomaszewicz (Żebrak).
18 II 1864
Okrężne, J. Korzeniowski. Komedia w 2 aktach.
Obsada: H. Modrzejewska – r o l a n i e u s t a l o n a, B. Ładnowska
(Tekla [?]), P. Woźniakowski.
25 II 1864; 14 III 1864
Sto za sto, L. Thiboust i L. Clairville. Komedia w 1 akcie ze śpiewkami.
Tł. W. Świeszewski.
Obsada: H. Modrzejewska – F e r n a n d a, E. Hennig, Miłowski.
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II 1864
Staroświecczyzna i postęp czasu, z niem. Komedia w 5 aktach.
Przerobił J. N. Kamiński. Muzyka J. N. Nowakowski.
Obsada: H. Modrzejewska – K l a r a, W. Rapacki (Adolf), P. Woźniakowski (Baltazar), B. Ładnowska (Dunajecka), R. Śliwińska (Leontyna),
E. Hennig.
3 III 1864
Kobiety z kamienia, T. Barrière i L. Thiboust.
Dramat w 4 aktach z prologiem. Tł. J. Jasiński. Muzyka J. Stefani.
Obsada: H. Modrzejewska – M a r c o, W. Rapacki (Diogenes), P. Woźniakowski (Alcybiades), B. Ładnowska (Thea), Miłowski (Fidiasz), Dembowski (Strabo), W. Tomaszewicz (Giorgiasz).
16 III 1864
Hernani, V. Hugo. Tragedia w 5 aktach. Tł. S. Baraniecki.
Obsada: H. Modrzejewska – D o n n a S o l, W. Rapacki (Don Silva),
Dembowski (Hernani), Miłowski (Don Karlos).
14 IV 1864 – benefis Modrzejewskiej
Studnia artezyjska, G. Raeder. Komedio-opera w 4 aktach.
Przerobił F. Włodarski lub K. Majeranowski. Muzyka W. Szlagórski.
Obsada: H. Modrzejewska – R ó z i a [?], W. Rapacki (Martial).
2 X 1864
Barbara Zapolska, A. Creuzé de Lesseur. Komedia w 3 aktach.
Przerobił L. A. Dmuszewski.
Obsada: H. Modrzejewska – B a r b a r a Z a p o l s k a, Miłowski (Król
Zygmunt), Dembowski (Ostrogski), W. Tomaszewicz (Zapolski).
2 X 1864
Indiana i Charlemagne, J. Bayard i Ph. Dumanoir. Krotochwila w 1 akcie.
Tł. J. Jasiński. Muzyka J. Damse.
Obsada: H. Modrzejewska – I n d i a n a, Miłowski (Charlemagne).
4 X 1864; 10 X 1864
Dwie mężatki, z fr. Komedia w 2 aktach. Tł. J. Chęciński.
Obsada: H. Modrzejewska – E m i l i a, Dembowski (Edward), Miłowski
(Pisalski), J. Tomaszewiczowa (Matylda), 10 X 1864 T. Zwoliński (Edward).
6 X 1864
Ulicznik paryski, J. Bayard i E. Vanderburch. Obraz z życia w 4 aktach.
Tł. Z. Anczyc.
Obsada: H. Modrzejewska – L u d w i k, Dembowski (Morin), Miłowski
(Edward), R. Śliwińska (Eliza), M. Gołębiowska (Pani Bertrand).
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7 X 1864
Angelo Malipieri, tyran Padwy, V. Hugo. Tragedia w 4 aktach.
Tł. T. Wolański. W Czerniowcach sztukę grano pt. Angelo, tyran Padwy.
Obsada: H. Modrzejewska – T h i s b e, Dembowski (Angelo), J. Tomaszewiczowa (Katarzyna Bradigani).
13 X 1864
Chłopiec okrętowy, E. Souvestre. Komedio-opera w 2 aktach.
Tł. J. Jasiński. Muzyka J. Stefani.
Obsada: H. Modrzejewska – J e n n y L a r o c h e, F. Benda (Julian),
J. Benda (Korsarz), Dembowski (Kapitan).
XI 1864
Maria Stuart, F. Schiller. Tragedia w 5 aktach. Tł. M. Budzyński.
Obsada: H. Modrzejewska – M a r i a S t u a r t, k r ó l o w a S z k o c j i,
partnerzy nieustaleni.
Około XI-XII 1864
Życie snem, T. Gauthier, Varennes i P. Kock. Dramat w 4 aktach.
Obsada: H. Modrzejewska – T e r e s a, J. Benda, Miłowski, Dembowski,
J. Tomaszewiczowa.
4 XII 1864
Cyganie na Litwie, J. Korzeniowski. Dramat w 5 aktach.
Obsada: H. Modrzejewska – N a j a, partnerzy nieustaleni.
9 XII 1864
Dalila, O. Feuillet. Tragedia w 6 odsłonach. Tł. F. Gwozdecki.
Obsada: H. Modrzejewska – D a l i l a (L e o n o r a, k s i ę ż n a F a l c on i e r i), Dembowski (Carnioli), J. Benda (Sartorius), Miłowski (Roswein), R. Śliwińska (Marta).
10 III 1865
Biała kamelia, z fr. Komedia w 1 akcie. Przerobił A. Listowski.
Obsada: H. Modrzejewska – H o r t e n s j a, Dembowski (Alfred)
w przedstawieniu składanym polsko-niemieckim.
8 IV 1865
Floryna, Ph. Pittaud de Forges i St. Yves [E. Décaddé].
Wodewil w 1 akcie.
Obsada: H. Modrzejewska – F l o r y n a, partnerzy nieustaleni.
VII 1865
Młyn diabelski, K. F. Hensler. Melodramat w 5 aktach.
Tł. J. Damse. Muzyka W. Müller.
Obsada: H. Modrzejewska – M a t y l d a.
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VII 1865
Panna de Belle-Isle, A. Dumas, A. Walewski i Brunswick [L. Lhérie].
Dramat w 5 aktach. Tł. K. Majeranowski. W Czerniowcach grano pod tytułem: Gabriela de Belle-Isle, czyli Gra o życie.
Obsada: H. Modrzejewska – G a b r i e l a.

prof. dr. Ewa Andrysiak
Universitatea din Łódź

Teatrul polonez la Cernăuți
în cea de a II-a jumătate a secolului XIX.
Trecere în revistă a problematicii
Rezumat

Cernăuți, oraș așezat de veacuri la confluența naționalităților și
culturilor, continuă să ofere date interesante legate de prezența românilor, ucrainenilor, polonezilor și evreilor, ca să enumerăm doar cele mai
importante grupuri etnice ale acestui oraș.
Un element foarte important al culturii fiecărui popor este teatrul, fenomen de mare importanță, și în cazul acestui oraș de confluență
a culturilor. O parte semnificativă a vieții teatrale a Cernăuțiului a reprezentat-o teatrul polonez, a cărui trecere în revistă o va face referatul de
față. Istoria teatrului din Cernăuți este o parte a patrimoniului cultural
multietnic al Bucovinei, reprezentând în același timp, fie și doar datorită
prezenței unor extraordinari actori polonezi, un segment important al
culturii polone, prea puțin cunoscut și apreciat până în prezent.
Autoarea dorește să facă astfel cunoscută istoria teatrului polonez
de la Cernăuți, în speranța de a iniția o analiză sistematică a acestei părți
de istorie și cultură.

prof. dr hab. Wanda Krystyna Roman
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Magdaleny Samozwaniec
spotkania z Rumunią

Magdalena Samozwaniec, a właściwie Magdalena Anna z Kossaków primo voto Starzewska secundo voto Niewidowska, żyła na przełomie epok – urodziła się 26 lipca 1894 r. w Krakowie, zmarła 20 października 1972 r. w Warszawie1. Jak często sama mówiła, o jej życiu przesądziło przyjście na świat i wychowanie w artystycznej rodzinie, której
każdy z członków posiadał jakiś talent2: dziadek Juliusz Kossak był znanym malarzem batalistą3, podobnie jak ojciec Wojciech4 i brat Jerzy5,
starsza siostra Maria Pawlikowska-Jasnorzewska6 była wybitną poetką
i dramatopisarką, znaną i cenioną pisarką była jej stryjeczna siostra Zofia
Kossak-Szczucka Szatkowska7. Magdalena została pisarką satyryczną, parodystką, felietonistką, autorką utworów satyryczno-obyczajowych, komedii i powieści autobiograficznych. Nazywano ją „mistrzynią parodii”,
„wulkanem energii, najdowcipniejszą kobietą w kraju, kolekcjonerką
mężczyzn i kapeluszy, bałaganiarą”, ale również „pierwszą damą polskiej
satyry”8.
Magdalena w 1921 r. wyszła za mąż za pochodzącego z tradycyjnej
mieszczańskiej rodziny krakowskiej Jana Starzewskiego, który niedługo
po ślubie rozpoczął karierę dyplomatyczną9. Jako pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w marcu 1923 r. został wysłany do Bukaresz-

1

A. Wojciechowska, Magdaleny z Kossaków Samozwaniec widzenie świata, Warszawa-Poznań 2000, s. 39-53.
2 Szerzej patrz: K. Olszański, Niepospolity ród Kossaków, Kraków 1994.
3 Juliusz Kossak (1824-1899) – malarz, rysownik, ilustrator, jego dzieła obejmowały
tematykę batalistyczną, sceny rodzajowe oraz portrety.
4 Wojciech Kossak (1856-1942) – malarz, portrecista, reprezentował nurt malarstwa
historycznego i batalistycznego.
5 Jerzy Kossak (1886-1955) – malarz, oceniany jako kontynuator i naśladowca sztuki
ojca i dziadka, tworzył sceny batalistyczne, historyczne i rodzajowe.
6 Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891-1945) – poetka liryczna, dramatopisarka.
7 Zofia Kossak-Szczucka Szatkowska (1899-1968) – pisarka, publicystka, działaczka
społeczna.
8 A. Szczepkowski, Pierwsza dama polskiej satyry [w:] O Magdalenie Samozwaniec.
Wspomnienia, red. G. Miller-Zielińska, Kraków 1979, s. 176.
9 Jan Starzewski (1895-1973) – dyplomata, historyk, pisarz, po II wojnie światowej
działacz polskiej emigracji niepodległościowej; w okresie międzywojennym w służbie
dyplomatycznej II RP. Słownik biograficzny polskiej służby zagranicznej 1918-1945,
przyg. i oprac. K. Smolana, t. III, Warszawa 2010, s. 120-122.
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tu, gdzie z dniem 1 kwietnia objął stanowisko sekretarza Poselstwa RP,
które piastował do końca grudnia 1925 r.10 Był to z wielu względów ważny, chociaż niezbyt długi okres w życiu Magdaleny. Kiedy po raz pierwszy
znalazła się na ziemi rumuńskiej, była „żoną przy mężu”, chociaż w kraju
zdobyła już uznanie jako satyryczka11 . Było to dla niej nowe życie w roli,
do jakiej nie była przyzwyczajona: konieczność podporządkowania się
etykiecie, bywanie na rautach, przyjęciach i oficjalnych spotkaniach jedynie w charakterze osoby towarzyszącej, podczas gdy w domu rodzinnym,
na Kossakówce, „błyszczała urodą, humorem, dowcipem”, otoczona gronem „złotej młodzieży”, w „nastroju pogody, artystycznej beztroski, wzajemnego zrozumienia, prawie adoracji”12. Początkowo imponowało jej bycie żoną dyplomaty: „Konik, na którego postawiła najwyższa stawkę
– wygrał! Przecież całe jej małżeństwo było po to, aby z domowego podwórka wyrwać się na szeroki świat. ZAGRANICA! To słowo równało się
dla niej ze słowem »szczęście«”13.
Z „kochanego ciepłego domku z wiecznie płonącym ogniskiem
maminej miłości rodzinnej”14 weszła w ciekawe, a jednocześnie intrygujące środowisko dyplomatów i arystokracji, skupione wokół dworu rumuńskiego króla, które określała mianem „dworu króla Ćwieczka”15
i „snobskim światem” z „durnego snu”16. Należy podkreślić, że Magdalena
Samozwaniec przeżyła wówczas swego rodzaju podwójny szok – odłączenie od rodziny, z którą była silnie związana, i wejście w skrajnie nowe środowisko oraz zderzenie z ową zagranicą, czyli w jej przypadku – znalezienie się w Rumunii. Z tego szoku nie wyszło zwycięsko jej małżeństwo.
Przede wszystkim oczekiwania Magdaleny Samozwaniec rozmijały się
z oczekiwaniami jej męża Jana Starzewskiego, który „chciał, aby żona pomagała mu w karierze dyplomaty, błyszczała elegancją i dowcipem, ona
zaś sądziła, że życie wśród dyplomacji będzie bogate i zabawne, wspierane dochodami zamożnego teścia”17.

Tamże, s. 120.
W 1922 r. ukazała się jej powieść pt. „Na ustach grzechu. Powieść z życia wyższych
sfer towarzyskich”, parodia „Trędowatej” Heleny Mniszkówny, którą szybko uznano
za „arcydzieło parodii literackiej” i która przyniosła autorce ogromną popularność.
A. Wojciechowska, dz. cyt., s. 45.
12 A. Kruczkiewicz, Moja kuzynka Madzia [w:] O Magdalenie Samozwaniec, s. 66.
13 M. Samozwaniec, Maria i Magdalena, Kraków 1978, s. 39.
14 Za: M. Lubaś-Harny, Miniona chwała Kossakówki, publikacja online: http://
warszawa.naszemiasto.pl/archiwum/miniona-chwala-kossakowki,1866324,art,t,id,
tm.html (dostęp: 16.08.2017).
15 M. Samozwaniec, Maria i Magdalena..., s. 39.
16 List M. Samozwaniec do M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z Bukaresztu 1923, bez
daty dziennej [w:] M. Samozwaniec, Moich listów nie pal! Listy do rodziny i przyjaciół, wstęp, wybór i oprac. R. Podraza, Warszawa [brw.], s. 15.
17 Mowa o Tadeuszu Starzewskim, który wówczas był znanym i zamożnym notariuszem krakowskim. K. Estreicher, Magdalena z Kossaków [w:] O Magdalenie Samozwaniec, red. G. Miller-Zielińska, Kraków 1979, s. 31.
10
11
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Pierwsze miesiące pobytu w Bukareszcie rzeczywiście upłynęły
miło, a „życie Magdalenki (...) składało się z samych przyjemności”18.
Spacerowała po głównej ulicy Calea Victoriei z ich największą dla kobiet
atrakcją: nieziemskimi wystawami sklepów jubilerskich, „od których ćmiło się w oczach”19, i magazynów mody – filii sklepów paryskich. Ulica ta,
przy której siedzibę miało wówczas polskie poselstwo, uchodziła za elitarną, gdzie spotkać można było „bukareszteński” high-life w luksusowych
powozach lub samochodach. Jak pisała, nawet chłopskie dychawiczne konie nie czuły się tam dobrze.
W Rumunii panował wówczas Ferdynand I z niemieckiej dynastii
Hohenzollern-Sigmaringen20, koronowany 15 października 1922 r. w Alba Iulia21. Premierem rządu był Ion I.C. Brătianu22. Wejście w świat dyplomatów i dworu było dla Magdaleny tym łatwiejsze, że mówiła biegle
po niemiecku, francusku i angielsku, a wkrótce coraz lepiej – chociaż nigdy nie nauczyła się dobrze – także po rumuńsku. Poruszanie się w nowym miejscu było dla niej proste, gdyż
w Bukareszcie językiem obiegowym był język niemiecki i w każdym, nawet najmniejszym sklepiku, można się było nim porozumieć. Arystokracja mówiła ze sobą po francusku, mieszczaństwo
z obcych języków znało dobrze tylko niemiecki, a po angielsku
nie mówił prawie nikt23.

Językiem komunikacji elit rumuńskich był francuski. Jak zauważyła Magdalena, „wszyscy, zapominając własnego języka w gębie, mówili po francusku, starając się jak najwięcej grasejować”,
udając, iż wcale nie znają rodzimej mowy, dopiero jak stawały
przed którąś z tych ślicznych, długookich rumuńskich wieśniaczek, sprzedających kwiaty na rogu przecznic, pokazywało się, że
znają doskonale język rumuński i nawet potrafią się w nim biegle targować24.

Dla Magdaleny język rumuński był „szalenie dziwną mieszaniną latyńsko-słowiańską” i „źródłem nieustannej zabawy”. Szczególnie fascynowa-

18

M. Samozwaniec, Maria i Magdalena..., s. 43.
Tamże.
20 Ferdynand Wiktor Albert Mejnard Hohenzollern-Sigmaringen (1865-1927) − król
Rumunii w latach 1914-1927.
21 M. Willaume, Rumunia, Warszawa 2004, s. 101.
22 Ion I. C. Brătianu (1864-1927) – rumuński polityk, pięciokrotny premier Rumunii
w latach 1909-1927.
23 M. Samozwaniec, Maria i Magdalena..., s. 59.
24 Tamże, s. 43.
19

399
ło ją, jak zapewne wielu Polaków, słowo „după”, które po rumuńsku oznaczało niegroźne „po”, „za”, „według”. Nie byłaby sobą, gdyby nie używała
go prowokacyjnie w towarzystwie snobistycznych polskich dyplomatów,
szczególnie posła Józefa Wielowieyskiego25, którego postrzegała jako
„gładziutkiego, wylizanego snobka”26.
Wielkim przeżyciem była prezentacja na dworze królewskim
przed królem Ferdynandem i królową Marią z rodu Sachsen-Coburg-Gotha27. Magdalena poczyniła ciekawe i – szczególnie pod adresem panującego – dość złośliwe spostrzeżenia odnośnie do pary panującej. Król
Ferdynand – „mały, przysadzisty, z krzywymi nogami, wygląda jak wyobrażenie baśniowego króla Ćwieczka. Jest podobno zupełnie zahukany
przez swoją piękną żonę”28. Magdalena, przełamując wszelkie konwenanse i łamiąc etykietę dworską oraz protokół dyplomatyczny, na jednym
z przyjęć podjęła z nim – jako pierwsza – rozmowę, którą „królik jest
zachwycony, rozmawia z zapałem, wygłodniały, stęskniony za jakąś normalną towarzyską rozmową”29. Królowa Maria, zdaniem Magdaleny, wyglądała na królową z bajki, była piękna mimo wieku, chociaż, co rzucało
się w oczy, niezbyt popularna i nazywana lekceważąco „tą Angielką” lub
„cudzoziemką”. Jak zauważyła, większym sentymentem darzono poprzednią królową Carmen Sylwę30 i jej męża króla Karola31 , co wynikało
– jej zdaniem – z wielkiej sympatii dla Niemców. O następcy rumuńskiego tronu poufale pisała „Karolek”32, zwracając jednocześnie uwagę na jego nonszalancję i arogancję w stosunku do polskich dyplomatów, na którą nie pozwoliłby sobie wśród Francuzów, Anglików czy Niemców. Oceniała dość trzeźwo, że Karol
nie był ani lepszy ani gorszy od bubków z arystokratycznych rodzin, którym wybitne stanowisko ojca daje daleko idące prerogatywy. Tak samo jak tata i mama nie interesował się wewnętrznymi sprawami swojego kraju, a pragnął tylko wesoło
i przyjemnie używać życia33.

25

Józef Wielowieyski (1879-1951) – minister pełnomocny i poseł w Królestwie Rumunii w okresie 13.11.1923-4.11.1926.
26 M. Samozwaniec, Maria i Magdalena..., s. 52.
27 Maria Aleksandra Wiktoria z rodu Sachsen-Coburg-Gotha (1875-1938) – córka
księcia Edynburga i wielkiej księżnej Marii, wnuczka cara Aleksandra II i królowej
angielskiej Wiktorii.
28 M. Samozwaniec, Maria i Magdalena..., s. 42.
29 Tamże.
30 Właśc. Elżbieta zu Wied (1843-1916) – córka niemieckiego księcia Wilhelma Karla
Hermanna zu Wied-Neuwied.
31 Karol Hohenzollern-Sigmaringen – król Rumunii w latach 1881-1914.
32 Karol II (1893-1953) – król Rumunii w latach 1930-1940.
33 M. Samozwaniec, Maria i Magdalena..., s. 50.
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Zwracała uwagę na snobizm arystokracji rumuńskiej:
Śmietanka rumuńskiego towarzystwa nie lubiła uchodzić za Rumunów. – Ja nie jestem Rumunką – jestem Greczynką – mówiła ta lub inna arystokratka. Je ne suis pas Roumain – mówił dobry znajomy Madzi, młody Vladescu – je suis Moldavalaque!34.

Jak później skonstatowała, „słowo »Rumun« brzmi źle i niearystokratycznie, znaczy ono w tym towarzystwie to samo co »chłop«”35. Od pań
Bibescu, Lahovary, Brâncovan czy Sturza dowiadywała się, że „ci Rumuni
to ciemny i nieokrzesany naród”36. Zresztą, podkreślała w swoich późniejszych wspomnieniach, „w żadnym kulturalnym kraju nie spotykało się
w wieku dwudziestym takiej przepaści między panem a chłopem, jak
w Rumunii”37. Wniosek ten wyciągnęła na podstawie zaobserwowanego
incydentu: chłop rumuński bijący konia został „przeklęty” przez księżnę,
u której mieszkali Starzewscy: „za to, że bijesz konia, zdechniesz wraz
z żoną i dziećmi”. Kiedy się ukorzył, księżna „darowała” życie żonie i dzieciom („sobace ze szczeniętami”)38.
Magdalena szybko pozyskała sobie przyjaciół wśród Rumunów,
którzy – jak pisała – „za nią przepadali”. W jej przypadku zjednywanie
sobie sympatii nie było trudne, ceniła dobre towarzystwo, nie odmawiała
trunków, lubiła flirtować i żartować. Jednocześnie nieco protekcjonalnie
podkreślała, że „Polacy z dawien dawna imponowali Rumunom”39. Z rozmów towarzyskich wywnioskowała, że w Rumunii za szczyt dobrego mariażu uważano małżeństwo z Polakiem z arystokratycznego rodu.
Oprócz światka dworsko-dyplomatycznego Magdalena czyniła
również obserwacje bukareszteńskiej ulicy, ludzi i ich obyczajów. Niewiele dowiemy się o zabytkach, ciekawych miejscach czy krajobrazach, gdyż
zdecydowanie inny rodzaj obserwacji był pożywką dla jej umysłu i późniejszych doświadczeń pisarskich. Jej przyjaciele i znajomi wielokrotnie
podkreślali, że „posiadała czy rozwinęła znakomicie dar obserwacji szczegółów obyczajowych, z których wyciągała szersze wnioski”. Stąd ciekawe
spostrzeżenia np. o rumuńskich mężczyznach i kobietach: „Rumuneczki
w modnych angielskich kostiumikach z krótkimi stanami prześliczne były
do pasa, ale zbyt okazałe i wschodnie od pasa w dół40”; „piękni rumuńscy
oficerowie – chłopcy nie »jak malowanie«, ale umalowani, ściśnięci w pasie gorsetami, w mundurach prosto od wojskowego krawca”41. Niejedno-

Tamże, s. 45.
Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże, s. 44.
38 Tamże.
39 Tamże.
40 Tamże, s. 43.
41 Tamże, s. 49-50.
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krotnie uwagę Magdaleny przykuwały dość swobodne obyczaje w sferze
relacji damsko-męskich. Zresztą, jej zdaniem, im dalej na wschód, nie tylko klimat cieplejszy, ale i „ludzie gorętsi, mają inne spojrzenia, pałające
oczy, mowa ich pełna jest czułych i ognistych komplementów”42. Wynikało to, jak uważała, z diety: dużej ilości dobrego wina, ryb, pieprzonych
i paprykowanych potraw popijanych wódką pędzoną na śliwkach – „cojką” [właśc. cujką], na działanie której antidotum były zielone oliwki jako
zakąska. Taka dieta „konserwowała ich erotyzm do późnej starości i czyniła dla kobiet zachodnich niebezpiecznymi”43.
Magdalena Samozwaniec miała okazję uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia pomnika Nieznanego Żołnierza w Bukareszcie na placu Trajana pod patronatem królowej Marii. Opisała „pompę, etykietę,
blichtr i rozczulającą staroświecczyznę”, z którą świętowano to „świetnie
wyreżyserowane widowisko”, wywołujące entuzjazm zgromadzonych 44.
Cały rozdział poświęciła Magdalena Samozwaniec sprawom „bakszyszu”, bez którego – jej zdaniem – nie było możliwe funkcjonowanie
w międzywojennej Rumunii. Łapówkę wręczano konduktorowi w pociągu, aby siedzieć wygodnie, w restauracji, aby dostać lepszy stolik, urzędnikowi, aby załatwić swoją sprawę, gdyż „łapówka należała do rzeczy
ogólnie przyjętych, bynajmniej nie wstydliwych i jakby wchodzących
w skład ustroju”45.
Ten pierwszy pobyt w Rumunii skończył się dla Magdaleny Samozwaniec w 1924 r., kiedy zdecydowała o odejściu od męża (unieważnienie
małżeństwa nastąpiło w 1928 r.), pozostawiając jednocześnie niesłużący
jej „klimat bukareszteńsko-dyplomatyczny”.
Wróciła do Rumunii z matką, Marią Kossakową, i siostrą Marią
Pawlikowską-Jasnorzewską w 1937 r. na zaproszenie Duszy Czary-Stec,
czyli Józefiny Duszy z Rosenkranzów, rumuńskiej poetki i tłumaczki, silnie związanej z Polską, gdzie w latach 20. studiowała na Uniwersytecie
Jagiellońskim46. Według Magdaleny „ta urocza zresztą osoba nie mówiła
poprawnie żadnym językiem, co nie przeszkadzało jej w tłumaczeniu
wierszy Lilki [Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej] na język rumuński”47.
Kolejne powroty Magdaleny Samozwaniec do Rumunii, również
w roli turystki, nastąpiły po II wojnie światowej i były okazją do porównań: „Bukareszt, który pamiętam jeszcze z czasów monarchii, zmienił się
do tego stopnia, że odniosłam wrażenie, iż nigdy nie oglądałam tego
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Tamże, s. 63.
Tamże.
44 Tamże, s. 62.
45 Tamże, s. 54.
46 A. Samsel, Między Rumunią a Polską – Józefina Dusza z Rosenkranzów (pseud.
Dusza Czara-Stec) [w:] Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich,
oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suczawa 2016, s. 352-353, 360.
47 M. Samozwaniec, Zalotnica niebieska, Szczecin 1988, s. 294.
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miasta”48. Ulice w centrum miasta, szczególnie jedyna główna wówczas
ulica Calea Victoriei, zupełnie nie przypominały tych z okresu po I wojnie
światowej, nie było na nich błota, drewnianych domków, ale również
istniejących niegdyś „co krok filii paryskich sklepów, gdzie ubierały się
rumuńskie elegantki”49. Zastąpiły je podobne jak w Polsce Ludowej sklepy; Magdalena zwróciła uwagę na drogie pamiątkarskie „Cepelie”, gdzie
„ceny są zbyt wygórowane na kieszeń uczciwego turysty, który nie przemycił ani aparatu fotograficznego, ani »Szarotki«”50. Zainteresowała ją
ponadto niska cena alkoholu – ćwiartka śliwowicy kosztowała 6 lei, jednak pijaków na ulicach nie było widać. Magdalena Samozwaniec podkreśliła dbałość Rumunów o budowanie wizerunku swojego kraju jako oazy
turystycznej, która przejawiała się w budowie luksusowych hoteli i ośrodków dla cudzoziemców, takich jak bukareszteński hotel „Lido”, według
niej „hypereuropejski”, z „obsługą grzeczną i uśmiechniętą, zupełnie po
europejsku”51 .
Magdalena zauważyła również istotną, w stosunku do okresu jej
znanego sprzed wojny, różnicę w posługiwaniu się językiem rumuńskim.
W rządzonej przez królów Rumunii język plebsu, używany w rozmowach
ze służbą i podwładnymi, stał się powszechnie używanym językiem narodowym.
Kiedy Dusza Czara zamieszkała w 1950 r. w Warszawie, jej znajomość z Magdaleną się odnowiła i razem postanowiły przełożyć na język
polski powieść rumuńskiego prozaika Zahari Stancu pt. „Bosy”52. Jak
wspominał mąż Magdaleny, Zygmunt Niewidowski,
Pani Duszyczka, jak nazywano ją w towarzystwie, znała język
polski zbyt słabo, aby podjąć się samodzielnego tłumaczenia,
Madzia zaś zbyt słabo rumuński (…), aby podołać zadaniu. Tak
więc wspólnie zabrały się do pracy, licząc na końcowy sukces.
Nieraz miałem okazję podglądać ich pracę. Bóg mi świadkiem,
całą tę książkę przełożyły najpierw na francuski, a dopiero potem na polski53.

O Rumunii Magdalena Samozwaniec zawsze wypowiadała się ciepło, wspominając, że są tam najwspanialsze owoce i ciepłe morze. Chciała
wierzyć, że klimat rumuński, pobyt wśród drzew owocowych i kwiatów

48

Taż, Pod siódmym niebem, Warszawa 1960, s. 127.
Tamże.
50 Tamże, s. 128. „Szarotka” to marka polskiego przenośnego radia turystycznego,
które można było z zyskiem sprzedać, podobnie jak aparat fotograficzny.
51 Tamże, s. 126.
52 Z. Stancu, Bosy, z jęz. rum. tł. Dusza Czara-Stec i Magdalena Samozwaniec, Warszawa 1951.
53 Z. Niewidowski, 30 lat życia z Madzią. Wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec,
Wrocław 1988, s. 165.
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mógłby zapobiec chorobie i śmierci jej siostry Lilki54, gdyby zdecydowała
się spędzić wojnę u Duszy Czary, gdzie Jasnorzewscy55 przez kilka tygodni mieszkali po ucieczce z ogarniętej wojną Polski w 1939 r. w drodze
na Zachód56. Tam, jak pisała, było jej [Lilce] „dobrze, ciepło i witaminowo”57.
Należy wspomnieć, że Magdalena Samozwaniec gustowała nie tylko w owocach, ale też w niektórych specjałach kuchni rumuńskiej. Jako
łakomczuch, wspaniale i ze smakiem opisywała przysmaki zjadane w bukareszteńskiej cukierni „Capșa”, słodycze nieznane w Polsce:
chałwy we wszystkich smakach, sorbety, rachaty różane, miód
turecki, kandyzowane owoce, fiołki w cukrze i makagigi. Przy
drzwiach wejściowych stała olbrzymia kadź z bitą śmietaną,
którą można było sobie gratis nakładać na talerzyki, ile się
chciało58.

Kiedy będąc na wymianie kulturalnej wraz z pisarką Hanną Ożogowską,
zwiedzała powojenny Bukareszt: „muzea, galerie, skanseny, ogrody – Madzia wszystkiemu dawała radę”, z apetytem zajadała się mamałygą ze
śmietaną, ponieważ tylko na to było ją stać59.
Niecały rok, który Magdalena Samozwaniec wytrwała w Rumunii,
a właściwie w sztywnych sferach dyplomatycznych, opisała w kilku powieściach autobiograficznych. Można by sądzić, że czas ten nie był dla
niej korzystny z uwagi na osobiste przeżycia związane z rozpadem małżeństwa, jednak nie byłaby sobą, gdyby nie stał się inspiracją dla niezwykle barwnych, dowcipnych opowieści, a często złośliwych opisów postaci, włącznie z władcami Rumunii: królem Ferdynandem, następcą tronu Karolem i ich małżonkami oraz dyplomatami. W sposób żywy opisywała sytuacje i wydarzenia, którym niewątpliwie – swoim zwyczajem
– dodawała nieco „samozwańczego” koloru. Podpatrywała obyczaje i ludzi, często trafnie rozpoznając ich charaktery, które czasem – zbyt pochopnie – przypisywała pochodzeniu i narodowości. Autorka była znakomitą obserwatorką, chociaż zdarzało się jej koloryzować rzeczywistość,
przywołując po latach swoje przeżycia. Nie umniejsza to wartości czytelniczej jej powieści, które nawet dzisiaj, po wielu latach czytamy z ogromnym zainteresowaniem i niejednokrotnie – szerokim uśmiechem, czego
oczekiwała autorka.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska zmarła na raka w Manchesterze 9 lipca 1945 r.
Mężem Marii był Stefan Jasnorzewski, lotnik (1901-1970).
56 M. Samozwaniec, Zalotnica niebieska..., s. 294; Taż, Z pamiętnika niemłodej już
mężatki, wstęp, wybór i oprac. R. Podraza, Warszawa 2010, s. 177.
57 Taż, Zalotnica niebieska..., s. 295.
58 Taż, Maria i Magdalena..., s. 44.
59 H. Ożogowska, Przy „małej czarnej” i plotkach [w:] O Magdalenie Samozwaniec...,
s. 143.
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prof. dr. Wanda Krystyna Roman
Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń

Întâlniri cu România
ale Magdalenei Samozwaniec
Rezumat

Magdalena Samozwaniec, pe numele adevărat Magdalena Kossak, primo voto Starzewska, secundo voto Niewidowska, a trăit la granița
dintre două epoci, fiind născută la sfârșitul secolului XIX, la Cracovia.
A fost fiica cunoscutului pictor Wojciech Kossak și nepoata lui Juliusz
Kossak, a avut un frate Jerzy, și el pictor, sora ei fiind poeta Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Este cunoscută ca autoare de satire, foiletoane,
scriitoare, numită „maestra parodiei”, „vulcan de energie, cea mai glumeață femeie din țară, colecționară de bărbați și pălării, dezordonată”.
Primul său soț a fost Jan Starzewski, care și-a început, în scurt timp de la
căsătorie, cariera diplomatică. Ca lucrător al Ministerului de Externe, în
martie 1923 a fost trimis la București unde, până în decembrie 1925 a fost
Secretar II al Legației R.P. Aceasta a fost o perioadă importantă în viața
Magdalenei, din mai multe considerente. Când a ajuns pentru prima dată
pe pământ românesc era „soția soțului său”, chiar dacă în țară era deja
cunoscută ca autoare de satire. Era o viață nouă pentru ea, într-un rol cu
care nu era obișnuită, în mediul interesant și ciudat al diplomației și aristocrației din jurul curții regelui României, dar și o probă a relației conjugale. Perioada de nici un an, cât a rezistat să stea în România sau, mai
exact, în țeapănul mediu diplomatic, este descrisă de Magdalena în câteva romane autobiografice. Vom găsi acolo personaje deosebit de colorate,
descrieri glumețe sau chiar răutăcioase de persoane, inclusiv ale celor de
la conducerea țării: regele Ferdinand, moștenitorul tronului Carol și soțiile lor, diplomați, situații și evenimente. Observa, de asemenea, obiceiuri
și oameni în timpul călătoriilor către Constanța sau alte locuri. Autoarea
era un excelent observator, deși i se mai întâmpla să adauge culoare realității atunci când, peste ani, își evoca trăirile. Vorbea, pe lângă germană,
franceză și engleză și română, deși nu foarte bine. Împreună cu poeta și
traducătoarea română Dusza Czara-Stec, pe care o cunoscuse înainte de
război la Cracovia, mutată după război la Varșovia, a tradus în polonă literatură română.

prof. univ. dr. Constantin Geambaşu
Universitatea din București

Contribuţia poloniştilor universitari români
la promovarea limbii şi culturii polone în România

Ca şi în cazul celorlalte limbi slave, secţia de filologie polonă a început să funcţioneze la nivel universitar începând cu anul 1949. Iniţial, titularul tuturor cursurilor a fost regretatul profesor Ion Constantin Chiţimia, specialist în literatură română veche şi folclor. În urma unei specializări în Polonia, efectuate între 1934-1938, a devenit un excelent cunoscător al limbii, culturii şi literaturii polone. Prima promoţie de absolvenţi a fost pregătită integral sub îndrumarea profesorului. Imediat
după absolvire au fost angajaţi succesiv: Elena Deboveanu (în anul 1953),
Victor Jeglinschi (1954), Elena Timofte (1955), Maria Vîrcioroveanu
(1956), Ion Petrică (1959), Constantin Geambaşu (1971), Cristina Godun
(1997) şi Marina Ilie (2016). O parte din cursurile de limbă (istoria limbii
polone, gramatica comparată a limbilor slave) le-a ţinut Elena Linţa, absolventă a Facultăţii de filologie polonă a Universităţii Jagiellone din Cracovia (1956), dar angajată în cadrul secţiei de slavă veche şi slavonă românească şi Mihai Mitu, absolvent al secţiei de polonistică la Bucureşti,
1959 (morfologie, sintaxă, gramatica comparată).
Potrivit planului de învăţământ, la toate secţiile de slavistică accentul se punea pe pregătirea de specialitate în domeniul filologiei, un rol
important revenind cursurilor şi seminarelor de limbă şi literatură. Un
număr mare de ore erau afectate însă cursului practic, menit să formeze
studenţilor deprinderile necesare însuşirii practice a limbii.
De-a lungul timpului, progama de învăţământ a suferit modificări
odată cu scurtarea studiilor la patru ani şi, în ultima vreme, cu introducerea modelului bolognez conceput în trei module (trei ani studii de licenţă, doi ani masterat şi trei ani studii doctorale). Din păcate, aceste
modificări structurale s-au răsfrânt negativ asupra cursului practic, de la
an la an scăzând numărul orelor consacrate însuşirii practice a limbii
(patru ore la anul II şi patru ore la anul III).
De un mare ajutor s-a dovedit a fi de-a lungul anilor lectorul de
limba polonă care funcţionează pe baza schimbului interguvernamental
între România şi Polonia (Stanisław Gogolewski, Jerzy Kotliński, Jan Zawora, Jadwiga Weber, Stanisław Borawski, Magdalena Sekała, Włodzimierz Gruszczyński, Jerzy Staszewski, Lidia Wiśniewska, Ewa Prus, Joanna Kowalska, Joanna Twaróg, Justyna Szczepaniak).
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Cursul de literatură polonă
Cursul de literatură polonă, până la formarea şi angajarea altor titulari, a fost ţinut integral de profesorul I. C. Chiţimia (1908-1996) care
a predat până la pensionare (1973) îndeosebi perioada veche şi romantismul. După absolvirea studiilor de filologie polonă la Universitatea din
Cracovia (1959), şi-a început activitatea ca asistent la secţia de polonă din
Bucureşti, Ion Petrică (1934-2012), devenit ulterior titular al cursului
de literatură (realismul şi perioada contemporană). Lectorul Victor Jeglinschi (1929-1990) se va specializa în literatura polonă a secolului al
XVIII-lea şi a perioadei interbelice. După pensionarea profesorului Ion
Petrică (2004), cursul a fost preluat de prof. Constantin Geambaşu
(n. 1948), specializat în secolul XX. În cele mai multe cazuri, seminarele
aferente le-au ţinut titularii de curs, dar şi asistenţii Maria Vârcioroveanu
(n. 1930), Constantin Geambaşu, Cristina Godun (n. 1975).
Pe lângă cursul de bază, programa de învăţământ prevedea cursuri opţionale (Relaţii literare româno-polone – I. Petrică, V. Jeglinschi;
Curente şi orientări avangardiste – C. Geambaşu; Teoria şi practica
traducerii – I. Petrică; Orientări moderne în literatura contemporană
– I. Petrică, C. Geambaşu).
Deşi toţi titularii s-au remarcat prin calităţi profesionale deosebite fiind buni cunoscători ai textelor literare şi critice, din păcate numărul de cursuri universitare publicate a fost destul de mic1.
În primul semestru al anului I, programa prevedea prelegeri de
cultură şi civilizaţie polonă, ţinute de titularii cursului de literatură (I. C.
Chiţimia, I. Petrică, M. Vârcioroveanu,V. Jeglinschi, C. Geambaşu). Începând cu anul 2005, când s-a trecut la noul program pe baza concepţiei
stabilite la Bologna, cursul de cultură a fost prevăzut pe două semestre la
anul II. Având în vedere importanţa unui asemenea curs în cadrul pregătirii de ansamblu a studenţilor a fost pregătită şi publicată prima parte
a cursului2.
Limba polonă contemporană
Titularul de bază al cursului până la pensionare (1987) a fost
conf. dr. Elena Deboveanu (1930-2000) care s-a specializat în fonetică şi
fonologie (vezi teza de doctorat, publicată în limba polonă), dar a condus

Ion C. Chiţimia, Historia literatury polskiej (XII-XVIII), Bucureşti, 1972 (redactat
în limba polonă). Studenţii au avut însă posibilitatea de a consulta Istoria literaturii
polone, t. I, 1986, t. II, 1990, t. III, 1995, elaborată de polonistul Stan Velea, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”; Ion Petrică, Victor Jeglinschi, Antologa literaturii polone | Antologia literatury polskiej, tom I, Bucureşti, 1978.
2 Constantin Geambaşu, Cultură şi civilizaţie polonă (secolele X-XVII), Bucureşti,
2006; Bucureşti, 2009, 2011.
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şi cursuri de morfologie, lexicologie şi sintaxă3. Conf. dr. Elena Linţa
(1933-1988), deşi încadrată în colectivul de slavă veche şi slavonă românească, fiind bună cunoscătoare a limbii polone, a ţinut ani în şir cursul
de Istoria limbii, pe care l-a şi publicat ulterior4. După pensionarea
E. Deboveanu, cursurile teoretice de limbă şi seminarele aferente au fost
preluate de lect. C. Geambaşu şi, ulterior, de lect. C. Godun care a pregătit şi publicat cursurile aferente, pe baza bibliografiei curente5. Seminare de limbă a condus şi asist. Elena Timofte (n. 1931). Ca şi în cazul
literaturii, pe lângă cursul teoretic propriu-zis, programa prevedea la anii
mai mari cursuri speciale şi opţionale (Frazeologie contrastivă polono-română, Stilistică funcţională – E. Deboveanu; Aspectul verbal în limba polonă, Lexicologie polonă – C. Geambaşu).
Cursul practic
Ca şi în cazul celorlalte limbi slave, cursul practic a fost structurat
în mai multe compartimente: texte, exerciţii gramaticale şi lexicale,
conversaţii, traduceri şi retroversiuni, iar la anii superiori, interpretări de
texte literare şi redactări. Cele mai multe ore de curs practic erau ţinute
de asistenţi şi lectori străini, dar pentru a se asigura o legătură mai bună
cu studenţii, un număr relativ mic de cursuri practice erau repartizate şi
în norma titularilor de cursuri teoretice. Numărul orelor de curs a oscilat
în funcţie de planurile de învăţământ, cele mai multe ore fiind prevăzute,
cum era firesc, la anul I, pentru a se asigura baza necesară asimilării cursurilor teoretice, ţinute în limba slavă respectivă, începând cu anul II.
Atât studenţii, cât şi cadrele didactice au beneficiat de stagii de practică
prin participarea la cursurile de limbă şi cultură, organizate de diferite
universităţi din Polonia. În urma unor asemenea cursuri s-a observat de
fiecare dată creşterea motivaţiei stundeţilor pentru obiectele de specialitate. Ani la rând, programa tradiţională a prevăzut şi un curs practic
intensiv la anul III, menit să consolideze cunoştinţele de limbă. De asemenea, pentru studenţii de la alte secţii de slavistică sau de la alte specializări, Catedra de limbi slave a organizat cursuri practice facultative, cu
o durată de trei ani, ţinute de obicei de lectorii străini. În afara unor manuale elaborate în Polonia, a fost nevoie de pregătirea unor manuale autohtone, care să ţină seama de particularităţile predării limbii polone stu-

Elena Deboveanu, Limba polonă contemporană. Fonetică, fonologie, formarea cuvintelor, Bucureşti, 1973 (redactat în limba polonă); Limba polonă contemporană.
Flexiunea, Bucureşti, 1977 (redactat în limba polonă).
4 Elena Linţa, Istoria limbii polone, partea I-a: Introducere şi fonetică istorică, Bucureşti, 1972 (redactat în limba polonă); Istoria limbii polone, partea a II-a: Morfologie
şi dialectologie istorică, Bucureşti, 1974 (redactat în limba polonă).
5 Cristina Godun, Gramatica limbii polone. Flexiunea nominală, Bucureşti, 2009;
Fonetica, fonologia şi morfonologia limbii polone contemporane, Bucureşti, 2010.
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denţilor români6. Pe lângă manuale, cadrele didactice au pregătit şi publicat diferite auxiliare didactice (ghiduri de conversaţie, dicţionare sau
lexicoane, antologii de texte)7.
Activitatea ştiinţifică
Paralel cu activităţile didactice, poloniştii români s-au angajat în
proiecte de cercetare ştiinţifică de anvergură, publicând cărţi, articole şi
studii lingvistice şi literare şi participând la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
O contribuţie deosebită la promovarea şi dezvoltarea slavisticii
româneşti a revenit profesorului I. C. Chiţimia, care s-a remarcat în patru
direcţii principale de cercetare: 1) literatura română veche; 2) literatura
comparată; 3) folclor şi literatură populară; 4) literatură polonă şi relaţii
româno-slave.
Format la şcoala lui Nicolae Cartojan, încă de la începutul carierei
sale, profesorul a fost preocupat de delimitarea trăsăturilor distinctive ale
spiritualităţii româneşti. În acest scop, a recurs sistematic la metoda
comparată, care i-a permis să stabilească asemănări şi deosebiri ale fenomenelor literare şi culturale din spaţiul sud-estic şi central-european. S-a
angajat în lămurirea unor teme controversate, cum ar fi de pildă „Cronica
lui Ştefan cel Mare”8 sau „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său
Teodosie”, venind cu argumente convingătoare ce atestă stăpânirea materiei şi spiritul polemic. Un loc important în cadrul cercetărilor l-au ocupat cronicarii, valorile umaniste şi filologice ale textelor acestora9.
De o atenţie aparte s-au bucurat cărţile populare, legătura lor cu
folclorul şi funcţia lor literară în spaţiul naţional şi european. Merită subliniate în primul rând studiile consacrate celor mai de seamă folclorişti

6

Manual de limba polonă, partea I (autori: Ion C. Chiţimia, Elena Deboveanu, Ion
Petrică, Victor Jeglinschi, Elena Timofte, Maria Vîrcioroveanu), Bucureşti, 1975; Manual de limba polonă, partea a II-a (autori: Ion C. Chiţimia, Elena Deboveanu, Ion
Petrică, Victor Jeglinschi, Elena Timofte, Maria Vîrcioroveanu, Constantin Geambaşu), Bucureşti, 1975; Manual de conversaţie în limba polonă (autori: Ion Petrică,
Włodzimierz Gruszczyński, Constantin Geambaşu), Bucureşti, 1983, 1987, 1991; Vezi
şi ediţia extinsă (autori: Ion Petrică, Włodzimierz Gruszczyński, Constantin Geambaşu, Cristina Godun, Joanna Twaróg, Lidia Wiśniewska), Bucureşti, 2013, 2016.
7 Elena Deboveanu, Stanisław Gogolewski, Ghid de conversaţie român-polon, Bucureşti, 1966; Vladimir Iliescu, Rozmówki polsko-rumuńskie, Bucureşti, 1966; Aura Ţapu, Victor Jeglinschi, Ghid de conversaţie român-polon, Bucureşti, 1981; Idem, Rozmówki polsko-rumuńskie, Bucureşti, 1981; Constantin Geambaşu, Ghid de conversaţie român-polon, Bucureşti, 2003 (ediţia a II-a, Bucureşti, 2016); Constantin Geambaşu, Joanna Twarog, Dicţionar frazeologic polon-român, Bucureşti, 2013; Constantin Geambaşu, Cristina Godun, Anda Mareş, Nicolae Mareş, Dicţionar polon-român,
Iaşi, 2014; Constantin Geambaşu, Lexicon polon-român, Bucureşti, 2016.
8 Cronica lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1939.
9 I. C. Chițimia, Probleme de bază ale literaturii române vechi, Bucureşti, 1972.
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din zona românească, analiza atentă a contribuţiilor fiecăruia, cu scopul
de a demonstra existenţa unei şcoli româneşti de folcloristică, iar pe de
altă parte, prin comparaţii cu folclorul altor popoare europene, de a stabili individualitatea foclorului românesc. Autorul s-a ocupat totodată de
analiza structurală a speciilor epice ale literaturii populare (balada, bocetul, basmul, povestea, proverbele, ghicitorile, snoavele şi cântecele pentru
copii), conturând totodată stadiul şi perspectivele studierii literaturii
populare româneşti10.
O altă direcţie de cercetare o constituie literatura polonă, îndeosebi perioada veche şi romantismul. Cursurile pe care le-a ţinut de-a lungul câtorva decenii au fost publicate la Editura Universităţii din Bucureşti, în anul 197211. Dincolo de informaţiile didactice necesare, se remarcă efortul interpretării personale, al situării fenomenului literar polon
într-un context cât mai larg prin comparaţii cu literatura română şi europeană. Semnificative rămân studiile consacrate lui Adam Mickiewicz
(vezi îndeosebi „Adam Mickiewicz et l’ecrivain roumain G. Asaki”; „Adam
Mickiewicz, N. Bălcescu şi «Cântarea României»” (redactat în limba rusă), „Influenţe şi traduceri ale lui Adam Mickiewicz în literatura română”; „Sonetele lui Mickiewicz în context universal” etc.). O mare parte din
studiile comparate ale profesorului au fost traduse în polonă şi editate în
semn de preţuire, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani12 (vezi volumul „Literackie studia i szkice rumunistyczno-polonistyczne”).
Dincolo de cercetarea propriu-zisă, I. C. Chiţimia a contribuit la
dezvoltarea slavisticii româneşti ca îndrumător ştiinţific la doctorat. Sub
îndrumarea sa competentă şi-au pregătit şi susţinut tezele zeci de tineri
slavişti. Mulţi dintre ei îi poartă trainică recunoştinţă, marcaţi fiind de
personalitatea şi generozitatea cărturarului.
Începând cu anii ’70, în cadrul planului de cercetare al catedrei de
slavistică o atenţie deosebită s-a acordat relaţiilor lingvistice şi literare
româno-slave. Ion Petrică şi-a ales ca obiect al tezei de doctorat relaţiile
româno-polone în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Promovând
consecvent principiul înţelegerii fenomenului cultural şi literar în contextul concret al factorilor istorici determinanţi, autorul realizează o excelentă analiză alcătuită din două părţi. Prima parte aduce în discuţie numeroase date menite să lămurească bazele şi condiţiile de receptare reciprocă a faptelor de cultură. Legăturile dintre români şi polonezi au evoluat în diferite momente istorice importante (emigraţia polonă în Principate, emigraţia polonă şi română la Paris, revoluţia de la 1848, insurecţia polonă din ianuarie 1863, emigraţia polonă postinsurecţionistă în Ro-

Idem, Folclorişti şi folcloristică românească, Bucureşti, 1968; Idem, Folclorul românesc în perspectivă comparată, Bucureşti, 1971.
11 Idem, Historia literatury polskiej (XII-XVIII), Bucureşti, 1972.
12 Idem, Literackie studia i szkice rumunistyczno-polonistyczne, pod red. Henryka
Misterskiego, Warszawa, 1983.
10

410
mânia etc.). Partea a doua tratează problema difuzării literaturii polone
în România şi a celei române în Polonia, precum şi unele ecouri literare
ale contactelor istorice româno-polone. Cel mai cunoscut poet în România este Adam Mickiewicz, iar în Polonia, Vasile Alecsandri. Iniţial cei doi
poeţi sunt receptaţi prin intermediul limbii franceze. Eminescu a pătruns
mai târziu în spaţiul polonez datorită incongruenţei dintre ideologia pozitivistă şi filozofia romantică. Extrem de interesant, capitolul final al cărţii
urmăreşte imaginea românilor în literatura polonă şi pe cea a polonezilor
în texte româneşti. De asemenea, autorul analizează motivele comune
din literatura polonă şi cea română (Sobieski, Chirjali, Codrii Cosminului, Despot Vodă, Domniţa Ruxandra), dezvăluind importanţa istoriei
literare la stabilirea sau elucidarea unor adevăruri de istorie propriu-zisă.
Teza publicată în colecţia Confluenţe a Editurii Minerva 13 constituie
o lucrare de referinţă şi un model de elaborare a studiilor cu tematică similară.
Ion Petrică a continuat să publice articole şi studii de istorie literară, aducând în atenţia cititorilor români texte aparţinând unor scriitori
preocupaţi de păstrarea spiritului identitar polonez (vezi „incursiunile literare” în opera clasicilor Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Władysław St. Reymont sau a unor autori din perioada contemporană: Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek, Tadeusz Nowak, Witold Gombrowicz). De asemenea, a abordat mai departe probleme ale receptării literare (vezi studiile „Interesul românilor pentru literatura polonă în secolul al XIX-lea”; „Literatura polonă în România în timpul celui
de Al Doilea Război Mondial”; „Începuturile receptării literaturii române
în Polonia”) sau legate de specificul unor curente literare („Premise ale
Renaşterii în Polonia”; „Pozitivismul şi realismul polonez”)14.
Începând din anul 2001, I. Petrică a devenit conducător de doctorat, contribuind şi pe această cale la afirmarea studiilor de istorie literară
slavă în România.
La rândul său, Victor Jeglinschi a redactat şi susţinut, în anul
1977, teza de doctorat „Relaţii culturale româno-polone în primele decenii ale secolului al XX-lea (1900-1945)”, bazată, printre altele, pe numeroase materiale inedite din Arhivele Statului din Bucureşti, precum şi pe
studierea presei din perioada interbelică. Odată cu reînfiinţarea statului
polon, în anul 1918, s-au redeschis noi posibilităţi de colaborare între români şi polonezi. Autorul surprinde momentele importante ale acestei
colaborări într-un amplu context istoric-diplomatic. Relaţiile culturale
româno-polone din această perioadă au datorat mult istoricului Nicolae
Iorga, dar şi romaniştilor polonezi Stanisław Wędkiewicz şi Stanisław Łukasik. Dincolo de contribuţiile esenţiale ale istoricilor Nicolae Iorga şi Petre P. Panaitescu şi ale romaniştilor menţionaţi mai sus, autorul oferă

13
14

Ion Petrică, Confluenţe culturale româno-polone, Bucureşti, 1976.
Idem, Studii polono-române, Bucureşti, 1994.
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numeroase informaţii cu privire la câteva structuri instituţionale importante: Universitatea populară de la Vălenii de Munte, Asociaţiile culturale
polono-române, Societăţile „Amicii Poloniei”, lectoratele de limba română şi polonă etc. După cum era firesc, Victor Jeglinschi s-a ocupat de receptarea literaturii polone în România (Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Władysław St. Reymont, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński
etc.), dar şi de ecourile pe care le-a stârnit literatura română în Polonia
(vezi subcapitolele „«Meşterul Manole» în versiuni poloneze”; „Contribuţia poetului Aron Cotruş la afirmarea liricii româneşti în Polonia”; „Primul volum al creaţiei lui Mihai Eminescu în Polonia”; „«Meşterul Manole» al lui Lucian Blaga pe scena Teatrului Mare din Lvov” etc.). Un rol
important în promovarea liricii eminesciene a revenit poetului polonez
Emil Zegadłowicz, prieten cu Aron Cotruş pe vremea când acesta din urmă lucra ca ataşat de presă pe lângă Legaţia română din Varşovia. În perioada interbelică se intensifică numărul traducerilor (Mihail Sadoveanu,
Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Lucian Blaga şi alţii).
După ce anumite părţi au fost publicate sub formă de studii în diferite reviste de specialitate, teza a fost tipărită integral mult mai târziu
după susţinere, sub îngrijirea Ancăi Irina Ionescu şi a lui Constantin
Geambaşu 15.
Maria Vîrcioroveanu şi-a ales ca perioadă de cercetare realismul,
fixând ca obiect al tezei de doctorat romanul istoric al lui Henryk Sienkiewicz. A publicat o serie de studii valoroase („Receptarea operei lui
Henryk Sienkiewicz”, „Mihai Viteazul în predica iezuitului Piotr Skarga”,
„Kazimiera Iłłakowiczówna – interpretă a liricii româneşti”). Teza de
doctorat a văzut lumina tiparului abia în anul 200516. Din păcate, după ce
s-a mutat la catedra de limba română pentru studenţi străini, Maria Vîrcioroveanu a continuat să manifeste interes faţă de cultura şi literatura
polonă, dar acest interes s-a concretizat îndeosebi în sfera traducerilor şi
mai puţin a studiilor teoretice.
Constantin Geambaşu şi-a ales ca obiect al tezei de doctorat opera
scriitoarei Maria Dąbrowska 17, înscriindu-se astfel pe linia elaborării de
studii monografice şi venind în completarea eforturilor de cercetare iniţiate şi valorificate din plin la noi de regretatul Stan Velea (1933-2007).
Perioada de interes ştiinţific este secolul al XX-lea. În urma traducerii
tratatului de teorie literară semnat de Henryk Markiewicz (Conceptele
ştiinţei literaturii, Bucureşti, 1988), a început să acorde mai multă atenţie dinamicii interioare a textului literar, mai concret naratologiei. Grantul obţinut în anul 1996, cu tema: „Motivul prozei corintice în literaturile

Victor Jeglinschi, Relaţii culturale româno-polone în perioada 1900-1945, Bucureşti, 2016.
16 Maria Vîrcioroveanu, Romanul istoric al lui Henryk Sienkiewicz în context european – Trilogia, Bucureşti, 2005.
17 Constantin Geambașu, Maria Dąbrowska – proza interbelică, Bucureşti, 1996.
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polonă, bulgară şi română”, a fost concretizat în publicarea unor studii
bazate în mare măsură pe metoda comparată18. În ultimul deceniu s-a
conturat limpede traiectul cercetărilor sale: literatura comparată slavă
(în context cultural european) şi studiul mentalităţilor în spaţiul sud-est
european. O altă preocupare o constituie spaţiul limitrof din literatura
polonă, aşa-numitele zone de graniţă – adevărate modele inter- şi multiculturale. Este vorba cu precădere de graniţa de est a Poloniei. De aici
descind scriitori cu un rol fundamental în literatura polonă – e suficient
să fie menţionaţi Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Tadeusz Konwicki, Andrzej Kuśniewicz, Jerzy Stempowski etc. – pentru a înţelege
semnificaţia şi dimensiunea temei (vezi, printre altele, studiile „Czesław
Miłosz în căutarea identităţii culturale”; „Structuri narative în romanele
lui A. Kuśniewicz”, „«Ţinutul Ulro» sau căutarea spaţiului pierdut”,
„Imaginea Ucrainei şi a legăturilor polono-ucrainene în viziunea lui Jerzy
Stempowski” etc.). Odată cu elaborarea cursului de cultură şi civilizaţie
polonă, interesul lui Constantin Geambaşu s-a îndreptat spre dinamica
ideilor culturale din spaţiul central-european (valorificate îndeosebi în
cursul de literaturi slave, ţinut la masteratul de studii slave). De asemenea, activitatea de traducător i-a generat numeroase idei valorificate în
analiza actului traducerii şi a implicaţiilor culturale şi lingvistice ale acestuia (vezi studiile: „Wisława Szymborska în româneşte”; „A. Kuśniewicz
în româneşte”; „Traducerea – metalimbaj al interculturalităţii” etc.)19.
Polonistă din generaţia mijlocie, Cristina Godun s-a orientat încă
din perioada masteratului spre studierea sistematică a creaţiei poetice şi
dramaturgice a lui Tadeusz Różewicz, căruia i-a consacrat o reuşită teză
de doctorat20. A publicat în reviste de specialitate mai multe studii despre
scriitori polonezi contemporani (Wisława Szymborska, Witold Gombrowicz, Stanisław I. Witkacy, Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, Stefan
Twardoch şi alţii), remarcându-se prin spirit critic şi putere analitică. În
urma predării cursului de limbă polonă contemporană a pregătit şi publicat două cursuri importante la Editura Universităţii. În prezent conduce
secţia de polonă în cadrul Institutului de Slavistică al Universităţii din
Bucureşti.
Cea mai tânără membră a secţiei este dr. Marina Ilie, absolventă
a Facultăţii de filozofie şi a Facultăţii de limbi şi literaturi străine (secţia
polonă-rusă). După ce a susţinut şi publicat teza de doctorat despre poezia lui Iosif Brodski21, a ocupat postul de lector, la secţia de polonă, ţinând cursul opţional de poezie polonă (secolul XX) şi cursuri practice
(practica traducerii, flexiunea nominală, aspectul verbal). De asemenea,

Idem, Ipostaze lirice şi narative. Incursiuni în literaturile polonă, bulgară şi română, Bucureşti, 1999 (ediţia a II-a, Bucureşti, 2010).
19 Idem, Texte şi contexte, Bucureşti, 2009.
20 Cristina Godun, Teatrul lui Tadeusz Różewicz, Bucureşti, 2008.
21 Marina Ilie, Iosif Brodski: Avataruri ale eului, Bucureşti, 2015.
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a parcurs o mare parte din textele postmodernismului polonez despre care a scris şi publicat mai multe studii în reviste de specialitate. A participat la conferinţe şi sesiuni ştiinţifice, afirmându-se ca o polonistă promiţătoare, cu un serios potenţial didactic şi ştiinţific.
Elena Deboveanu (1930-2000) s-a dedicat încă de la începutul
carierei universitare studiilor de lingvistică (fonetică şi fonologie, lexic,
morfologie, sintaxă, frazeologie). În urma deplasării în zona bucovineană
pentru a studia graiul polonezilor din câteva localităţi din judeţul Suceava a elaborat teza de doctorat „Polska gwara górali bukowińskich w Rumunii” (Graiul polonez al muntenilor bucovineni din România), publicată în anul 1971, în limba polonă, în seria „Prace Językoznawcze”22. Lucrarea reprezintă descrierea structurală a sistemului fonetic şi morfologic al
acestui grai, înscriindu-se într-un amplu program de cercetare asupra
graiurilor slave de pe teritoriul românesc, iniţiat de Catedra de limbi slave din Bucureşti; cercetările de teren întreprinse de colegii slavişti au stat
la baza a numeroase studii monografice valoroase în domeniul respectiv.
În ultima parte a activităţii, Elena Deboveanu şi-a îndreptat atenţia
asupra studiului frazeologiei. Împreună cu lingvista poloneză Janina
Wójtowicz a publicat un valoros compendiu cuprinzând o mie de unităţi
frazeologice polono-române identice sau aproape identice23. Compendiul
reprezintă o adevărată contribuţie în domeniul frazeologiei contrastive.
A mai publicat în reviste de specialitate studii importante privind formarea cuvintelor sau structura lexicului în limba polonă contemporană.
Deşi angajat la secţia de slavă veche şi slavonă românească, Mihai
Mitu (1936-2017), absolvent al secţiei de filologie polonă, a abordat în
cercetările sale ştiinţifice numeroase aspecte referitoare la probleme de
etimologie bazate pe lucrări ale specialiştilor polonezi. Un capitol semnificativ în preocupările multiple ale slavistului român îl constituie relaţiile
lingvistice şi culturale româno-polone (Du „sacré” au „profane” dans
l’evolution sémantique – sur les slavonismes roumains, „Romanoslvica”
XXXVIII, 2002, p. 25-36; Orientalizmy leksykalne w języku polskim
i rumuńskim – próba porównania, în vol. Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego, Kraków, 2002, p. 301-306). Studiile elaborate de-a lungul anilor au fost adunate şi publicate în
mai multe volume care atestă potenţialul unui valoros exeget24. Bazate pe
cercetări şi documente de arhivă, aceste studii au scos în relief date ine-

22

Elena Deboveanu, Polska gwara górali bukowińskich w Rumunii, „Prace Językoznawcze”, 60, Wrocław, 1971.
23 Elena Deboveanu, Janina Wójtowiczowa, Zbiór polsko-rumuńskich idiomów | Culegere de expresii frazeologice polono-române, Warszawa, 1984.
24 Mihai Mitu, Cercetări lingvistice şi literare româno-slave, București, 1996; Idem,
Oameni şi fapte din secolul al XVIII-lea românesc, București, 1999; Idem, Studii de
etimologie româno-slavă, București, 2001; Idem, Cercetări etimologice şi lexico-semantice, București, 2006; Idem, Romano-Polonica I, studii de istorie culturală, Bucureşti, 2007.
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dite despre relaţiile româno-polone privite într-un larg context cultural-istoric. Un exemplu semnificativ în acest sens îl constituie şi monografia
consacrată vieţii şi personalităţii filologului Ioan Budai-Deleanu, reprezentant de marcă al Şcolii Ardelene, cunoscător excelent al limbii şi literaturii polone25.
O contribuţie deosebită la dezvoltarea filologiei polone la Universitatea din Bucureşti a avut regretata Elena Linţa (1933-1988). Teza de
doctorat, publicată în limba polonă, constituie până astăzi o lucrare de
referinţă26. Având o temeinică pregătire lingvistică, a publicat studii şi
articole care atestă calităţi de cercetător cu intuiţie şi viziune proprie
(vezi, printre altele, Termeni militari de origine polonă în limba română, „Romanoslavica”, X, 1964; Observation morphologiques concernant
les noms d’origine polonaise en vieux roumain, „Revue Roumaine de
Linguistique”, XV, 1970, nr. 5; Contribuţii la modelarea genului gramatical în limbile slave, „Studii şi Cercetări de Lingvistică”, XXV, 1974, nr.
2). A organizat mai multe sesiuni ştiinţifice şi a coordonat volume de cercetare27. A scris, de asemenea, studii introductive şi prefeţe la volumele
de traduceri pe care le-a realizat28. Merită subliniat aici totodată efortul
depus ani îndelungaţi pentru alcătuirea cataloagelor de manuscrise slavo-române.
Pe lângă activitatea didactică şi ştiinţifică, poloniştii Universităţii
din Bucureşti s-au angajat într-un amplu proces de traducere, reuşind să
pună la dispoziţia cititorilor români atât opere din literatura clasică polonă, cât şi din literatura contemporană.
Până în 1989, accentul cădea pe valorile clasice sau pe textele referitoare la realitatea socialistă, în schimb după 1989, odată cu dispariţia
cenzurei au fost recuperaţi scriitorii din exil (Czesław Miłosz, Witold
Gombrowicz, Sławomir Mrożek), au fost traduse opere reprezentative ale
curentului postmodernist, poeţi ai Noului Val şi ai generaţiei curente,
precum şi importante texte cu caracter filozofic şi umanist (vezi, de
exemplu, Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz, Władysław Tatarkiewicz,
Aleksander Wat etc.). În anul 2011, la Editura Universităţii din Bucureşti
a apărut cartea „Bibliografia traducerilor din literaturile slave (1945-2011)”, elaborată în cadrul Institutului de Slavistică. În această perioadă,
din literatura polonă au apărut în limba română 237 de volume beletristice, 17 antologii, 35 de volume de studii de istorie şi critică literară. O mare contribuţie în această direcţie a revenit poloniştilor universitari:

Idem, Viaţa lui Ioan Budai-Deleanu, Bucureşti, 2017.
Elena Linţa, Wyrazy pochodzenia polskiego w języku rumuńskim, Warszawa-Wrocław, 1974.
27 Vezi, printre altele: Din istoricul slavisticii româneşti, coord. Elena Linţa, Bucureşti, 1982.
28 Vezi, de exemplu: Elena Linţa, Studiul introductiv la S. Żeromski, Ecourile pădurii,
Bucureşti, 1964; Idem, Studiu introductiv la Maria Dąbrowska, Nopţi şi zile, Bucureşti, 1966.
25

26
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Elena Linţa: 17 volume (J. Słowacki, J. I. Kraszewski, H. Sienkiewicz,
S. Żeromski, J. Iwaszkiewicz, M. Dąbrowska, A. și Cz. Centkiewicz, A. Kowalska, K. Berwińska ş.a.).
Maria Vârcioroveanu: trei volume (E. Orzeszkowa, M. Kuncewiczowa,
W. Ostrowski).
Ion Petrică: 20 volume (Wł. Reymont, B. Leśmian, T. Dołęga-Mostowicz,
S. Wygodzki, M. Naszkowski, K. Filipowicz, B. Schulz, W. Gombrowicz,
R. Kłyś, T. Nowak, A. Stasiuk).
M. Mitu: 10 volume (J. Potocki, S. Lem, R. Kapuściński ş.a.).
C. Geambaşu: 55 volume ( J. Kochanowski, Wł. Reymont, St. Wyspianski,
H. Markiewicz, L. Kołakowski, S. Lem, Cz. Miłosz, W. Gombrowicz,
A. Szczypiorski, O. Tokarczuk, A. Stasiuk, S. Chwin, Aleksander Wat,
L. Kołakowski, T. Różewicz, Z. Herbert, W. Szymborska şi alţii);
Cristina Godun: 15 volume (A. Fiut, A. Stasiuk, W. Gombrowicz, O. Tokarczuk, S. Twardoch şi alţii).
Au fost traduse, de asemenea, numeroase eseuri şi poezii publicate în diferite reviste sau antologii (vezi, de exemplu, „Arte poetice – Renaşterea”; „Simbolismul european”, vol. III, „Cracovia – pagini de cultură
europeană”, „Studii de imagologie polonă” etc.).
Fireşte, se cuvine să menţionăm aici şi eforturile poloniştilor români din afara universităţii: Stan Velea, Olga Zaicik, Nina Grigorescu,
Nicolae Mareş sau ale celor din generaţia mai tânără: Sabra Daici, Luiza
Săvescu, Vasile Moga şi alţii.
Dincolo de condiţiile universitare, poloniştii români au beneficiat
de o bună colaborare cu Institul Cărţii din Cracovia (acordarea de granturi pentru traduceri) şi Institutul Polonez din Bucureşti (organizarea de
concursuri pentru traduceri, organizarea de lansări, susţinerea financiară
a unor lucrări, promovarea valorilor culturii polone în spaţiul românesc),
precum şi de participarea la conferinţe internaţionale, cursuri de vară şi
congrese ale traducătorilor. Toate acestea au permis o mai mare apropiere de realităţile poloneze, un contact strâns cu instituţiile culturale şi colegii din mediul universitar polonez. Trebuie să adăugăm că odată cu intrarea celor două ţări în Uniunea Europeană s-au schimbat şi condiţiile
pieţei de muncă, astfel încât numeroşi absolvenţi ai secţiei de polonă pot
găsi cu mai mare uşurinţă un loc de muncă.
În concluzie, polonistica la Universitatea din Bucureşti29 a cunoscut mai multe etape de dezvoltare, înregistrând realizări notabile atât la
nivel didactic şi ştiinţific, cât şi în domeniul traducerilor însoţite cel mai
adesea de prefeţe sau studii introductive.

29

Vezi şi Catedra de limbi şi literaturi slave. Scurt istoric, coord. Constantin Geambaşu, Bucureşti, 2008.
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prof. dr Constantin Geambaşu
Uniwersytet w Bukareszcie

Wkład rumuńskich polonistów uniwersyteckich
w promocję języka i kultury polskiej w Rumunii
Streszczenie

Podobnie jak działo się to w odniesieniu do pozostałych języków
słowiańskich, filologia polska rozpoczęła działalność na Uniwersytecie
w Bukareszcie 1949 r. Początkowo wszystkie przedmioty wykładał nieodżałowany profesor Ion Constantin Chiţimia, specjalista z zakresu literatury strarorumuńskiej i folklorystyki. Po specjalizacji w Polsce w latach
1934-1938, stał się doskonałym znawcą języka polskiego, kultury i literatury. Pierwsza promocja absolwentów została przygotowana w pełni pod
kierunkiem prof. Chiţimii. Zaraz po ukończeniu studiów na uniwersytecie
pracę podjęli kolejno: Elena Deboveanu (w roku 1953), Victor Jeglinschi
(1954), Elena Timofte (1955), Maria Vîrcioroveanu (1956), Ion Petrică
(1959), Constantin Geambaşu (1971), Cristina Godun (1997) i Marina Ilie
(2016). Część z kursów językowych (historia języka polskiego, gramatyka
porównawcza języków słowiańskich) wykładała Elena Linţa – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
(1956), ale zatrudniona w ramach sekcji języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i rumuńskiej słowiańszczyzny, oraz Mihai Mitu, absolwent polonistyki na Uniwersytecie w Bukareszcie w 1959 r. (morfologia, syntaktyka, gramatyka porównawcza).
Bardzo pomocnym na przestrzeni lat okazał się lektorat języka
polskiego, działający w ramach międzypaństwowej wymiany akademickiej pomiędzy Rumunią i Polską.
Polonistyka na Uniwersytecie w Bukareszcie przeszła w swojej historii wiele etapów rozwoju i ma na swoim koncie istotne dokonania zarówno dydaktyczne i naukowe, jak i w dziedzinie przekładów, którym
często towarzyszyły także przedmowy i studia wprowadzające.

Maciej Melecki
Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka

„Złote myśli samobójcze”.
Twórczość Marka Krystiana Emanuela Baczewskiego
w kontekście filozofii Emila Ciorana

Wpływ myśli filozoficznej na daną poetykę nie jest zjawiskiem
wzbudzającym większe zainteresowanie, albowiem traktowany jest jako
pewnego rodzaju naturalny przejaw pożądanego zasilania poetyckiej
myśli zasobami filozoficznych systemów czy kwestiami posiadającymi
ewidentne znamiona filozoficznych rozpoznań lub dywagacji. Inspirowanie się poetów filozofiami najróżniejszego autoramentu posiada wielowiekową tradycję i w licznych okresach dziejowych przybierało ono owocną postać. Niewątpliwie przełomem tegoż rodzaju filiacji był wiek XIX,
kiedy to w myśli filozoficznej nastąpiły gwałtowne ruchy, związane z potrzebą wyszamotania z konwencji kanonu filozoficznego, traktującego
złożony namysł nad światem czy człowiekiem w postaci zwartego systemu. Niewydolność ujęcia systemowego brała się z narastającego przyspieszenia cywilizacyjnego, wymuszającego potrzebę stwarzania nowej optyki
myśli jako takiej, a także, co za tym idzie, dobycia innego języka koniecznego – w swej palącej potrzebie – do przedstawiania i opisywania natury
nowych zjawisk. Rewolucja romantyczna umożliwiła – w szeroko zakrojonym polu jej następstw – wyłanianie się odmiennych od dotychczasowych, tradycyjnych w swej postaci, sposobów przezwyciężania normatywnych form i ujęć w filozoficznym dyskursie. Zaproponowana przez Friedricha Nietzschego nowa jakość filozoficznego podejścia do najbardziej intrygujących zjawisk współczesnego mu świata i schowanego weń człowieka stanowiła radykalny zwrot językowego przeformułowania filozoficznego namysłu. Nietzsche czerpał swą siłę o wiele bardziej z filologii niż z religii, dowodliwie ukazując przyczyny błędów związanych z postrzeganiem
człowieka w języku, w jakim operuje, który będąc nośnikiem danych znaczeń, jest zarazem siedliskiem narastających skłamań i fałszerstw. Stąd
jakościowa zmiana języka – korzystającego obficie z wszelkiego dopływu
dyskursów: filozoficznego, religijnego, dziennikarskiego, kolokwialnego
i literackiego – względem zastanego, przybierającego coraz bardziej formę skamieliny języka jego filozoficznych poprzedników czy rywali. Efektem tego będzie coraz bardziej żywiołowy, ostry, bezkompromisowy język
filozofujący, zmierzający w stronę eseistycznego, luźnego wywodu, którego struktura z czasem przybierze formę amalgamatu. Lokuje się on jednocześnie w aforystycznym rozbiciu, którego cząstki stanowić będą pełnoprawne dopełnienie, niejako wręcz graficznie, w sposób widomy, po-
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kazując luźny szyk myślowego rozproszenia. „Prawda to ruchoma armia
metafor” – konstatuje Nietzsche w swoim tekście założycielskim
„O prawdzie i kłamstwie w swym pozamoralnym sensie” z 1874 r., dookreślając ten wywód konkretną konstatacją:
Czym więc jest prawda? Ruchliwą armią metafor, metonimii,
antropomorfizmów (...): prawdy są złudami, o których zapomniano, że nimi są, metaforami, które się zużyły i utraciły zmysłową siłę wyrazu, monetami, których powierzchnia się starła i które teraz są traktowane jak metal, już nie jako monety1.

Wydaje się, że jest to kopernikański przewrót w języku filozofii, dający
nowe podstawy do uradykalnienia myśli o sobie w kontekście nieustannego szturmowania świata jako nieokiełznanego żywiołu.
Gdyby szukać bezpośrednich kontynuatorów nietzschańskiej postawy w wieku XX, z pewnością można by było wskazać najradykalniejszego i najskrajniejszego filozofa wszech czasów, jakim bez wątpienia był
rumuński myśliciel Emil Cioran. Wiek XX obfitował w najrozmaitsze prądy filozoficzne, generowane potężnymi wstrząsami i kataklizmami w postaci I i II wojny światowej, a także wylęganiem się wszelkich upiornych
nacjonalizmów i systemów totalitarnych. Przekierowanie filozoficznego
myślenia, któremu asumpt dał właśnie Nietzsche, na jednostkę, jej poszczególne, jedyne, unikatowe życie, całkowicie zarazem skazane na zbiorowość i od niej ściśle zależne, a także skoncentrowanie się na jej roli, jako osiągalnego, wymiernego aspektu mogącego unaocznić otchłanność
ludzkiego bytu w warunkach opresji ekonomicznej lub systemowej, powodowane było koniecznością zdemistyfikowania wszelkich iluzji i miazmatów, które bezpośrednio są odpowiedzialne za fałszowanie obrazu
człowieka – wtłoczonego w ramy państwowych machin, zredukowanego
do przedmiotu, zaprzęganego do wyrobniczej funkcji, w warunkach umasowionego trybu przemysłowo-ideologicznego. Twórczość Emila Ciorana
wyrasta ewidentnie z podglebia całkowitej niezgody na unifikowanie
i uprzedmiatawianie człowieka, skazanego na nieustanny proces dowodzenia mu religijnych, a więc fikcyjnych, win i na polityczny szereg uwikłań, występujących jako konsekwencja projekcji paranoicznych wyobrażeń o potędze danego narodu czy kraju. Cioran dostrzegał w jednostce
sporą szansę, ale również postrzegał ją jako przekleństwo. To wszak jednostka zapoczątkowuje wszelką zbiorową opresję i staje się automatycznie jej ofiarą. Pierwsze książki Ciorana: „Na szczytach rozpaczy”, „Święci
i łzy”, „Księga złudzeń” i „Brewiarz zwyciężonych”, pisane w rodzimym,
rumuńskim języku, są wypełnione tyradami przeciwko Bogu, ujmowanym jako emanacja wszelkiego ziemskiego zła; Bogu traktującemu człowieka jako bezwiedną wesz na skórze jego nauk, których arbitralny cha-

1

F. Nietzsche, Pisma pozostałe, tłum. B. Baran, Warszawa 2009, s. 62.
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rakter musi być traktowany jako zbiór etycznych nakazów, przestrzeganych z całą surowością, pod groźbą czyhającej zewsząd kary; Bogu odpowiedzialnemu, tym samym, za narastający rozpaczliwy wymiar ludzkiej
egzystencji i za kwestionowanie przez człowieka samego życia, ze względu
na dojmujące doznanie kompletnego braku sensu wszystkiego i rozrastające się poczucie okalającej pustki. Dla Ciorana, dążącego nieustannie do
wyzwalania się z wszelkich pęt, kwestia zniewolenia fikcjonalnie ujmowanym bytem, ciągami iluzorycznych prawd i wynikających zeń prawideł,
była problemem nadrzędnym, któremu z niebywałą gwałtownością i zaciekłością oddawał się w późniejszych, pisanych już po francusku książkach. Surowy, fragmentaryczny, wręcz notatkowy styl Ciorana, o dość
czytelnej proweniencji aforystycznej tradycji (Pascal, Leopardi, Lichtenberg, Nietzsche), stał się jego rozpoznawczym znakiem, kumulującym
maksymalną treść w lakoniczności samej wypowiedzi. Jest to połączenie
myśli sensu stricto filozoficznej z poetyckim, sentencjonalnym stylem,
w którym – nierzadko – dominującym zabiegiem jest skrót, elipsa czy
przerzutnia, a elementem roziskrzającym semantykę wypowiedzi zastosowana metafora. Przeto twórczość Ciorana, posiadająca tak charakterystyczną formę, stała się mocno zapładniająca i wielce zaraźliwa dla całego
grona artystów czy literatów.
W poezji polskiej do początku lat 90. ubiegłego wieku trudno byłoby znaleźć jakieś konkretne nazwisko poety, który tworzyłby pod wpływem określonego, danego sposobu filozoficznego namysłu. Zdarzały się,
i owszem, wcale niemałe przykłady zarażenia filozofią w poezji niektórych
twórców, a w przypadku poety takiego jak Witold Wirpsza były to wręcz
stałe odniesienia do filozofii Kanta, Nietzschego, myśli Hainego czy Eliadego, wskazujące na ścisłe związki poezji – jako źródła wszelkich medytacji nad życiem i światem – i filozoficznego podejścia do natury języka,
traktowanego przez Wirpszę w kategoriach zwodniczego i iluzorycznego
kodu komunikacyjnego, w którym funkcja estetyczna zdecydowanie bierze górę nad funkcją użyteczną, powszechnie uchodzącą za rzekomy nośnik deponowanego sensu. Początek lat 90. przyniósł w Polsce między innymi falę tłumaczeń książek filozoficznych autorów, którzy z rozmaitych
względów nie byli wcześniej wydawani. Tak też się stało z poszczególnymi
tomami Emila Ciorana, którego książki zaczęły się ukazywać w tamtym
okresie w tłumaczeniu Ireneusza Kani. Szeroki dostęp do filozofii Ciorana
sprawił ożywcze poruszenie, oddziałując – niekiedy bardzo wyraźnie – na
młodych polskich poetów. Z tego grona należy wskazać – ze względu na
liczne zapośredniczenia – twórczość poetycką i literacką Marka Krystiana
Emanuela Baczewskiego.
Baczewski, poczynając od debiutanckiego tomu wierszy „Fortepian Baczewskiego” (1994), dał się poznać jako poeta intertekstualny,
czerpiący garściami z najrozmaitszych kontekstów filozoficznych (m.in.:
Derrida, Eliade, Foucault, Cioran, Nietzsche), stanowiących niekiedy jawne zaplecze poetyckie lub wyjściowe punkty dla indywidualnych, poetyckich ujęć, w których – co wielce charakterystyczne dla Baczewskiego
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– dramatyczne losy jednostki lub samego podmiotu, zazwyczaj wyposażonego w znamiona epistemologiczne, były przefiltrowywane przez gęste
sita ironii czy kpiny. Jednym z takich przykładów jest wiersz pochodzący
z debiutanckiej książki:
Ars Poetica III
Czemu jesteśmy winni? A dlaczego mieliśmy być
niewinni? Skoro na naszą niepodważalną cześć
zgromadzono tych wszystkich pospiesznych świadków,
biegłych pocieszycieli w mundurach Archaniołów?
I ten smutek na przygotowanych twarzach! Jakie
widowisko! Ach, jakie widowisko! Warto było
przyjąć wyrok z góry, wspiąwszy się
na wysokość sądu, zaakceptować każde niedołężne
skazanie, po odliczeniu podatku miłosierdzia,
kosztów uzyskania skruchy. Żebyśmy przynajmniej
mogli dowieźć tamtą przegraną do końca,
spłacić tamten kredyt rozpaczy... Ale skoro
wszystko zostało przesądzone, starannie
zrolowane urazy pochowano do szylkretowych
futeralików, intarsjowanych mimozą i akantem,
uwzględniono wszelkie okoliczności łagodzące
powagę sądu, skoro ogłoszono sentencję, bez
obowiązku apelacji, tedy pozostaje, ach!
pozostaje – zdać się na ten przepływ słów,
łagodny i przekraczalny,
który jest wyrokiem2.

Oddaje on, niemal idealnie, najcharakterystyczniejsze zręby poetyki Baczewskiego: cioranowskie zapytanie o winę – wyrażone anonimowym
głosem – odnoszące się do ogółu, motywy sędziowskie, nawiązujące do
Sądu Ostatecznego, ironiczną pochwałę przyjęcia z góry wyroku, liczne
tropy konstrukcyjne, oparte na metaforyce ekonomicznej: podatek miłosierdzia, koszty uzyskania skruchy i tworzenie – wreszcie – klimatu rodem z „Procesu” Franza Kafki. Baczewski – co uderza zazwyczaj w pierwszej lekturze jego wierszy – inauguruje swoją poetycką ewokację częstokroć poważnie, wkładając w początkowe partie wypowiedzi albo zasadnicze pytania, albo istotowe problemy egzystencjalne, by stopniowo kwestie
te poddawać rozproszeniu za pomocą namnażania uruchamianych
w trakcie dalszych enuncjacji bliskoznacznych lub pobieżnych tematyk,
doprawianych przekorą lub sarkazmem. Wiersz dla Baczewskiego jest
szerokim polem podejrzeń wobec mistyfikacji współczesnego świata
i zdanego na niego życia, częstokroć ukazywanego – autorskim pismem

2

M. K. E. Baczewski, Fortepian i jego cień. Wybór wierszy, Poznań 2010, s. 13.
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– poprzez pryzmat licznych odniesień, zapożyczeń czy przekształceń motywów. Baczewski od samego początku dawał się poznać jako poeta
sprzęgający narracje intertekstualne z problematyką wyrażalności prawd
nie do końca oczywistych, skrywanych lub odrzucanych przez opresyjny
tygiel kultury. Wielość pierwiastków tematycznych kierunkuje niewątpliwie tropy odczytań, lecz charakter kontynuacji dystynktywnych motywów (np. Becketta, Ciorana czy Kafki) jest niekiedy mocno przewrotny
lub oznaczony – wielce zbawiennym – brakiem powagi. Daje to w sumie
Baczewskiemu spore możliwości projektów, fundowanych na prawie
otwartości tekstu, w którym czynnik poetycki staje się motorem napędowym, zaogniającym i problematyzującym kwestie przekazu treści. Wedle
Baczewskiego zmagamy się bowiem nieustannie z fałszywą naturą samego słowa, gdyż zawiera ona sensotwórczą podwójność, zależną od przypisywanej słowu intencji, która wytraca i rozszczepia przydane mu pierwotne znaczenie, traktowane dotąd jako stabilne ogniwo w komunikacyjnym
łańcuchu. Stąd traktatowy model samych wierszy, wypełnionych różnymi
rodzajami krytycznej i cierpkiej medytacji nad dobywanymi zjawiskami
historyczno-filozoficznymi czy tekstologicznymi:
Przepaść
Przepaść, czyli jama. Jama przepaści.
Luka czeluści, skąd wziął się początek.
Więc także wydrążenie, ale w wydrążeniu
lub nawet w wydrążeniu wydrążonego.
Jama przepaści, dziura pełna pustki.
Jej czas nastąpi (jeśli wierzyć mitom)
wtedy, gdy wyczerpią się surowce Piekła.
Ten, co upadł, tam będzie mógł upadać dalej.
Ci, co lekce ważą, odzyskają tam ciężar.
Jama przepaści, dziura pełna pustki.
Przepis na przepaść brzmi tak: zabrać coś, przestawić,
zerwać plaster miejsca po zabranej rzeczy.
Jeśli nie pomoże, powtórzyć. Zetrzeć miejsce
po miejscu, zerwać plaster miejsca po miejscu
po miejscu i tak dalej, i tak dalej. Aż do szczerej pustki.
Niezbędne narzędzia to nożyczki sceptyka i pumeks
rozsądku — bo przepaść przepada za naszą mądrością.
Jama przepaści, dziura pełna pustki.
Spór o dno przepaści jest natomiast odwieczny
i tak głęboki, że dna w nim nie widać.
I nie ma w tym jasności, w czym jest przepadanie,
w kosmatym kosmosie, czy też w gruncie rzeczy3.

3

M. K. E. Baczewski, Projekt „Orfeusz”, Mikołów 2016, s. 16.
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Ten pomieszczony w ostatnim wydanym tomie „Projekt »Orfeusz«”
wiersz Baczewskiego zawiera bardzo silne kontaminacje teologiczne i, tak
bliskie przecież Ciorianowi, refleksje o początkach i końcach człowieczeństwa, będącego wszak – wedle autora „Upadku w czas” – nieustannie na
krawędzi, za którą czai się niewiadoma otchłań, a której upostaciowieniem jest właśnie tytułowa „Przepaść”. Częste dywagacje Ciorana o końcu
człowieka, wyzutego i ograbionego z mistycznego podejścia do życia, zatraconego w cywilizacyjnym pędzie ku ułudzie jakiegoś celu, transponowane są przez Baczewskiego w przestrzeń mityczną, której wyrazem, jako
miejscem kary, jest „przepaść, czyli jama”, a której czas nastąpi po „wyczerpaniu się surowców Piekła”, owych ziemskich składników, składających się na niemoralne, grzeszne życie. Byłabyż to wizja iście eschatologiczna, gdyby nie instruktażowy wtręt, oparty – jak ma to miejsce w rozlicznych tekstach Baczewskiego – na swoistej parodii, nieco pokpiwającej
ze sztywności zaleceń dotyczących określonych działań, intencjonalnie
mającej zrelatywizować powagę kierunkowych odczytań, albowiem dobywająca się z wierszy Baczewskiego raz po raz prześmiewczość służyć ma
rozszerzaniu semantycznych ujęć danego tematu czy zagadnienia. Cierpkość i permanentna przewrotność – osiągane za pomocą zderzania wysokiego i niskiego, a także za sprawą uruchamiania kolizyjnego ruchu samej
treści – doprowadzają do wytracenia stabilnych miar odpowiedzialnych
za klasyczną konkludywność. Charakter samej wypowiedzi staje się przez
to otwarty i ewokuje wyłonienie na plan pierwszy takiego sposobu poszukiwania sensu pisma, który mieścić się może tylko na stykach danych
zdań lub w raptownych zerwaniach toku narracji. Swoista fragmentaryczność wierszy, niewidoczna na pierwszy rzut oka, przykryta jest symulowaną jednią wypowiedzi, zespalaną tytułowym lub tematycznym signum,
i prowadzi – w konsekwencji – w stronę niewiadomego, sięgając, tym samym, do tradycji awangardowych, podług swoich patronów (Wirpsza,
Karpowicz, Borges), ewidentnie ustawiając się w kontrze wobec – tak
modnej ostatnio – poetyckiej publicystyki, co daje sposobność otchłannego wejrzenia we współczesne mitologie. Im właśnie – między innymi
– dość skutecznie przypatruje się Cioran, uważając bezsprzecznie, że to
one są najbardziej trującymi złożami iluzji, promieniującymi – na każdy
przejaw czy aspekt ludzkiego bytu – do tego stopnia, że determinują nie
tylko wybory, ale również stygmatyzują podejmowane przez człowieka
wszelkie decyzje, ponieważ, jak twierdzi:
Aby być wolnym naprawdę, konieczny jest jeszcze jeden krok:
trzeba uwolnić się od samej wolności, strącić ją do poziomu
przesądu lub pretekstu po to, byśmy nie musieli już czcić jej jak
bożka. Dopiero wówczas zaczniemy się uczyć, w jaki sposób
działać, n i e p r a g n ą ć. Przygotowuje nas do tego medytacja
nad ohydą. Krążenie wokół ciała i grożącej mu zgrzybiałości jest
dla nas pierwszą lekcją rozdzielania pragnienia i czynu; zabieg
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to zgubny dla umysłów niespokojnych, nieodzowny – dla kontemplatyków. Dopóki pragniemy, dopóty żyjemy w poddaństwie, zdani na łaskę świata4.

I stanowczo dodaje:
Skoro tylko przestajemy pragnąć, gromadzimy przywileje właściwe zarazem przedmiotom i bogom, gdyż nie zależymy już od
nikogo. Jest aż nadto oczywiste, że pragnienia nie da się wykorzenić do szczętu; jakiż jednak spokój czerpiemy, choćby tylko
z wyobrażenia siebie, żeśmy się od niego uwolnili5.

Podstawowy mit ludzkości, jakim jest wolność, ulega rozstrzaskaniu,
albowiem niezbędny warunek, bezpośrednio odpowiedzialny za osiągnięcie stanu wolności – pozbycie się samego pragnienia, ale i też „pragnienia
wolności” – nigdy, w istocie, nie zostanie spełniony.
Czerpanie z filozoficznych zasobów myśli Ciorana jest dla Baczewskiego potrzebą organiczną, zapewniającą mu poetycki tlen, konieczny do tekstotwórczych nawiązań czy przekształceń, albowiem powaga dywagacji rumuńskiego filozofa o życiu, samobójstwie czy nikczemności
okazuje się dlań niewątpliwie czymś do cna inspirującym, aktywizującym
kierunki i rejony peregrynacji, które częstokroć okazują się bagnistymi
obszarami poetyckich poszukiwań.

4
5

E. Cioran Zły demiurg, tłum. I. Kania, Warszawa 2010, s. 86.
Tamże, s. 87.
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„Aforisme sinucigașe”.
Opera lui Marek Krystian Emanuel Baczewski
în contextul filozofiei lui Emil Cioran
Rezumat

Obiectul comunicării constă în analiza relațiilor filozofice dintre
creația lui Emil Cioran și lucrările poetice și de eseistică ale lui Marek
Krzysztof Emanuel Baczewski, printre altele, autorul „Aforismelor sinucigaşe” („Złote myśli samobójcze”).
Autorul arată că există o inspirație din creația lui Cioran și le urmărește în diferitele lucrări ale lui Baczewski, ceea ce reprezintă punctul
de pornire în demonstrarea complexității literare și filozofice a operei lui
Baczewski și, de asemenea, folosește pentru schițarea unui context tematic mai restrâns ce însoțește tematica abordată de Baczewski: neantul, vidul, neființa.

dr hab. Bogumiła Staniów
prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

„W pięknej Rumunji” Janiny Osińskiej
jako przykład zbeletryzowanego przewodnika
i zaangażowanej powieści dla dzieci

Książka Janiny Osińskiej pt. „W pięknej Rumunji” ukazała się
w Warszawie ok. roku 1936, nakładem wydawnictwa Gebethner i Wolff
w serii Polska i Świat Współczesny. Bibljoteka Młodzieży, 36, w cyklu Europa, Kraje i Ludzie. Autorka żyła w latach 1900-1992. Napisała jeszcze
kilka innych książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: „Jak Piotruś Malina
przepłynął Odrę od Opola do Szczecina”1, „Na Jamboree”2, „Wiatr i Małgosia”3. Oprócz tego tworzyła też teksty piosenek (zwłaszcza do muzyki
Witolda Lutosławskiego), tłumaczyła z języka niemieckiego i czeskiego4.
„W pięknej Rumunji” to książka, mająca wszystkie cechy typowej
powieści napisanej specjalnie dla dzieci, w której wiedza miesza się z rozrywką, a nawet elementami dydaktyzmu. Można w niej wyróżnić kilka
warstw: poznawczą (tekst jako swoisty – krajoznawczy, ale i kulturowy
– przewodnik po Rumunii), fabularną oraz światopoglądową, ideotwórczą. Zdobi ją sześć czarno-białych fotografii. Książka nie była po wojnie
wznawiana, najprawdopodobniej z racji wyraźnie zarysowanego wątku
o charakterze kapitalistycznym: wyzyskiwania robotników przez właściciela zagranicznych dóbr.
Fabuła w służbie popularyzacji wiedzy
Fabuła powieści rozpada się na kilka rozdziałów i dwie, nierówne
pod względem objętości, części. Pierwsza z nich to blisko stustronicowa
opowieść o wyprawie Grigore Deleanu, świeżo upieczonego absolwenta
wydziału górniczego politechniki paryskiej, z Francji do Rumunii – kraju

Warszawa, „Nasza Księgarnia” 1950.
Warszawa, „Gebethner i Wolff”, ok. 1932, 1934, 1937, 1938, 1939 (Polska i Świat
Współczesny; 28). W okresie powojennym książka ta, z racji poruszania tematyki
przedwojennego harcerstwa, znalazła się w Polsce na listach książek „zakazanych”.
Zob.: M. Nadolna-Tłuczykont, Powrót książek „zakazanych” do współczesnych odbiorców (wybrane zagadnienia), Katowice 2013, s. 177.
3 Warszawa, „Nasza Księgarnia” 1960 (z ilustracjami znanej polskiej artystki Olgi Siemaszko).
4 Także teksty naukowe, w tym techniczne. Zamieszczała również recenzje w prasie
kobiecej, np. w „Kobiecie Współczesnej” i „Świecie Kobiecym”.
1

2
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zapamiętanego przez niego z wczesnego dzieciństwa i miejsca, które postrzega jako wyjątkowo dostatnie, gdyż przez całe życie dostarczało mu
środków na utrzymanie i uzyskanie wykształcenia. Stał się bowiem przed
laty spadkobiercą lasów, łąk (m.in. na Bukowinie), sadów, pól, winnic,
plantacji zbóż, zwierząt hodowlanych i szybów naftowych. Od dwudziestu
lat bohater zamieszkiwał Francję. Rumunii nie pamiętał, gdyż opuścił ją
jako mały chłopiec, po śmierci ojca. Wciąż jednak Deleanu uważał ją za
swoją ojczyznę. Majątkiem zajmował się zarządca, który tylko listownie
zdawał sprawozdania francuskiemu właścicielowi z powierzonego mu interesu. Sprawy majątkowe jednak komplikują się, z Rumunii do Francji
przychodzą nie najlepsze wieści, a do tego młody człowiek ma odbyć
praktykę w kopalni nafty, ostatecznie więc podróż ma kilka celów.
W powieściowej, zbeletryzowanej formie, odpowiedniej dla młodego czytelnika, wykorzystując wątek podróży i przygody, Osińska dostarcza informacji zwłaszcza o geografii Rumunii, jej faunie i florze. Położenie geograficzne kraju jest opisane przy okazji pierwszego przed wyprawą oglądania mapy, jak to plastycznie ujmuje autorka: „rozpatrywania
pomarańczowego płatka na południowo-wschodnim krańcu Europy”5:
Błądził teraz wzrokiem po tym małym skrawku papieru, na którym mieściło się wszystko. Góry i rzeki, lasy i miasta, i nawet
morze zwane Czarnem, a oblewające od wschodniej strony pomarańczowy płatek. Ta gruba, czarna kreska wijąca się u dołu
od gór aż po morze, to Dunaj. W większej swej części płynie
wzdłuż granicy i dzieli Rumunję od południowych sąsiadów,
Bułgarji i Jugosławji. Na zachodzie – Węgry stykają się z Rumunją na wyżynnym szlaku. Tuż obok ostrym klinem dochodzi
Czechosłowacja. Na północnym zachodzie granica Polski, jak
uchylona brama między Czeremoszem a Prutem. A potem, już
na północy, rosyjska granica zamknięta rwącym Dniestrem6.

Wraz z przyjacielem, pilotem Pierreʼem Damierem, Deleanu pokonuje więc powietrzną drogę odremontowanym świeżo samolotem, który z sentymentem nazywa lebădă, czyli po rumuńsku łabędź. Po niefortunnym lądowaniu, w wyniku którego główny bohater rani sobie rękę,
rozpoczyna się etap gościny w bukowińskiej wsi i rekonwalescencji. Tam
Osińska opisuje postępowanie wiejskiej baby Ileany Cosinzeany (rum.
Cosânziana), która używa tradycyjnych metod leczenia, a także przedstawia normalne życie domowników – niespieszne, pracowite, któremu z lubością i zrozumieniem przygląda się Grigore. Niestety, jego przyjaciel lotnik nie jest w stanie zasmakować w pobycie na rumuńskiej wsi i wkrótce,

J. Osińska, W pięknej Rumunji, Warszawa [ok. 1936], s. 8.
Tamże, s. 9. W cytatach zachowano oryginalną pisownię z powieści, która różni się
nieco od współczesnej polszczyzny.
5

6
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gdy tylko Deleanu czuje się lepiej – obaj wyruszają samochodem do Bukaresztu, m.in. po to, by poddać rehabilitacji ramię głównego bohatera.
Wraz z nastoletnim Ionem (synem gospodarzy), który ma być odstawiony
na nauki do bukaresztańskiej szkoły, poznają kolejno kilka miast, przez
które przejeżdżają. Ale największe wrażenie robi na nich właśnie Bukareszt – jego rozległość, cerkwie, zabytki i muzea, teatry, hałaśliwe centra
handlowe, piękne bulwary i wytworne restauracje upodabniają go do
łącznika Wschodu z Zachodem, „małego Paryża” – to określenie w ustach
Pierre’a Damiera wyraża prawdziwy zachwyt.
Kolejna część wyprawy prowadzi drogą wodną przez deltę Dunaju
i jest okazją do zwiedzania mijanych miast i poznawania ich historii. Największe wrażenia czekają bohaterów w trakcie samego rejsu rzeką, gdzie
bogactwo flory i fauny jest zadziwiające, a wątek pogoni za rosyjskim7
kłusownikiem bardzo ożywia akcję. Przy okazji tej wyprawy czytelnicy
poznają podstawowe informacje dotyczące historii i kultury Rumunii, jej
religii, języka, mieszkańców i ich obyczajów. Ale i w innych miejscach powieści czynione są miniwykłady historyczne, zwykle krótkie, ale bardzo
obrazowe, np.:
Tudor wierzył święcie w obrzędy wiejskie, tak dawne, jak dawny
jest lud na ziemiach rumuńskich. To znaczy, od tych pierwszych
ludzi, którzy tu osiedli na kilkaset lat przed przyjściem Chrystusa. Zawojowali ich Rzymianie i przezwali Dakami. Zwycięzcy
czerpali bogactwa z ziemi rumuńskiej, a od niezmierzonych jej
zasobów przezwali ją „Dacia felix” – Dacja Szczęśliwa. Wzamian
dali jej swoją kulturę i język. Od tych Daków pochodzą Rumuni,
a język ich jest pochodzenia łacińskiego. Tylko potem, przez
długie wieki, gdy ojczyzna ich była jakby bramą otwartą dla każdego, kto dążył ku morzu Czarnemu, język przybrał wiele wyrażeń słowiańskich, węgierskich, tureckich8.

Młody czytelnik dowiaduje się z tekstu książki wielu szczegółów
obyczajowych, np. że „na wsi rumuńskiej każdej starszej kobiecie mówi
się ciotko, a mężczyźnie wuju”9. Fabuła jest też pretekstem do ukazania
wielu elementów etnograficznych. Na początku opowieści ranny Deleanu,
leżąc w łóżku, poznaje detale rumuńskiego domu, zasady jego organizacji
(„tinda” – biała izba), charakterystyczny wystrój i wyposażenie, przeznaczenie i piękno domowych sprzętów (rzeźbione i malowane skrzynie, haftowane poduszki i ręczniki, malowane misy, złocone obrazy, ikony, srebrne lampki oliwne). Dostrzega kunszt strojów ludowych (koszule, kożuchy,
chusty, pasy, ozdoby) i z zapartym tchem słucha opowieści Tudora – gos-

7

Autorka pisze o Lipowanach rosyjskiego pochodzenia, którzy „są świetnymi rybakami i strzelcami, ale bezlitosnymi kłusownikami” (tamże, s. 78).
8 Tamże, s. 32.
9 Tamże, s. 28.
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podarza i wiejskiego „watahy” o miejscowych tradycjach i obrzędach. Dotyczą one przede wszystkim chrześcijańskich świąt Bożego Narodzenia:
śpiewanie „colindy” i składanie życzeń w Wigilię, chodzenie po domach
w przebraniu i z życzeniami w wigilię Nowego Roku, przy śpiewie prastarej pieśni zwanej „pluguşorul”, czyli płużek, która miała sprowadzać
urodzaj. Tradycyjne tańce (zwłaszcza narodowy taniec rumuński „hora”)
i śpiewy towarzyszą dożynkom. Ale niektóre z nich są spuścizną po pradawnych przodkach, jak przewodniczenie w „caluşari” – obrzędzie wypędzania chorób, a w szczególności smutku i tęsknoty10.
Pobyt na rumuńskiej ziemi upływał bohaterom na smakowaniu
tradycyjnych, prostych potraw codziennych, np. ciorby – zakwaszanej zupy z mięsem, i mamałygi, ale również i specjałów, np. sarmali – podobnych do polskich gołąbków, grataru – pieczeni z rożna, wyśmienitej śliwowicy. Mieszkańcy okazywali się nie tylko gościnni, ale i „uprzejmi,
o, znacznie uprzejmiejsi od Francuzów, weseli i żywi, jak Włosi, pełni fantazji, jak Polacy, a ich pański, rozrzutny sposób życia zdumiewał rozsądnego i oszczędnego Francuza”11.
Niektóre epizody, nad którymi dłużej zatrzymuje się autorka tej
powieści, są dość luźno powiązane z jej treścią, ale ich zadaniem jest zawsze przekazanie młodym czytelnikom jakichś istotnych, ponadczasowych
treści i wartości. Tak jest w przypadku rozdziału pt. „Czyń dobrze, a czyn
rzuć w morze”12. Opisuje on historię młodego dezertera, który z powodu
tęsknoty za rodzinnymi górskimi stronami jest bliski obłędu, a może
i odebrania sobie życia na rudych skałach przylądka Kaliakra. Cała opowieść jest potwierdzeniem uniwersalnej ludowej mądrości mówiącej
o tym, że bezinteresowna dobroć wróci do darczyńcy. Ponadto w tekst
wplecione zostały dodatkowe elementy epickie (opowieści) i liryczne
(pieśni i wiersze), czyniąc tę powieść swego rodzaju żywą pamiątką z kraju mało znanego polskiemu czytelnikowi. Są to wiersze (np. wiersz
Gheorghe Siona o rumuńskiej mowie13) i pieśni (pieśń Mioriţa – pasterska opowieść o jagniątku14), bajania ludowe, np. opowieść o haftowanej
przez wiejską dziewczynę Florikę szacie królowej 15, która dodatkowo zawiera w swej strukturze kolędę i „sorcowę” (rum. sorcova) młodego pasterza o jabłoni16.

10

Właściwie „calușarii” to grupa tancerzy, sam taniec nazywa się „caluș”, a obrzęd
– „calușul”. Wszystkie terminy przywołuję zgodnie ze słowami autorki, nie wnikając
w ich poprawność etnograficzną, bo jej ocena nie jest przedmiotem tego tekstu.
11 Tamże, s. 59.
12 Rumuńskie przysłowie: „Fă bine și aruncă-l în mare”.
13 „Jakże słodką, jakże piękną / Mowa nasza jest, / Drugiej takiej harmonijnej / Mowy
nie znajdziem” (J. Osińska, dz. cyt., s. 22).
14 Tamże, s. 34.
15 Tamże, s. 41-48.
16 Jabłonie czczono w dawnej Rumunii jako drzewa święte. Wspomniana wyżej kolęda
śpiewana przez Florikę również mówi o kwitnących jabłoniach, gdyż „jest prastara,
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Fot. 1-2. Okładka i strona tytułowa książki

Fot. 3-4. Dwie z sześciu czarno-białych fotografii

z czasów, kiedy było tak ciepło na ziemi, że święte jabłonie kwitły na Boże Narodzenie” (tamże, s. 47).
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Kształtowanie patriotycznych uczuć
i krytyka kapitalistycznego ustroju
Przykładem prawdziwego patrioty jest postać gospodarza – Tudora, który „czuł (…) wielkie przywiązanie do swojej ziemi, jej muzyki, pieśni, stroju, obrzędów i zachowywał je w swoim sercu tak, jak wiarę w Boga”17. W powieści nie brak też odniesień do Polski i Polaków. Najprawdopodobniej babka głównego bohatera była Polką. Na początku wydaje się
więc, że samolot zostanie skierowany przez Polskę, zwłaszcza że nowoczesne jak na owe czasy konstrukcje polskiego lotnictwa mogły być interesujące dla Damiera, jednak ostatecznie nie dochodzi do lądowania
w Krakowie z powodu napiętego programu przelotu. Osińska wspomina
Polonię i stałą obecność Polaków w Rumunii. Ale patriotyczne elementy
nie ograniczają się do polskich akcentów na łamach powieści. Bo lekcją
patriotyzmu jest też wymowne, retoryczne pytanie, jakie narrator zadaje
Grigore na początku powieści: „A co pan daje w zamian ojczyźnie, panie
Grigore Deleanu?”18, i towarzyszy mu ono do końca tej historii. Niezwykle
liryczne jest już pierwsze zetknięcie z rumuńską ziemią – po wypadku
przy lądowaniu, które skończyło się zranieniem ręki głównego bohatera,
nie słyszymy z jego ust skargi, tylko zachwyt nad zasłyszanymi na polu
dźwiękami fujarki. Wszystko wzbudza jego entuzjazm, wszystko mu się
od początku podoba.
Ostatnia, zaledwie dziesięciostronicowa, część pod tytułem „Przymierze rąk” opisuje wydarzenia, które nastąpiły po rozłączeniu się bohaterów. Lotnik wraca do Francji, a Grigore udaje się do swoich szybów
i – nierozpoznany – pomaga w ugaszeniu ich pożaru. Przy okazji poznaje
trud pracy przy wydobyciu ropy i dowiaduje się o nierównym traktowaniu źle opłacanych pracowników. To tutaj Osińska ulokowała treści, które
mają pokazać jej stosunek do panującego w Polsce przedwojennej porządku społecznego. Ukazanie wyzysku klasy robotniczej i odpowiedzialnego zachowania bohatera-właściciela szybu naftowego odsłoniło lewicujące przekonania polityczne autorki, miało też pobudzić uczucia patriotyczne i obywatelskie.
Osińska nie ustrzegła się dydaktyzmu, tak charakterystycznego
dla przedwojennej twórczości dla dzieci. Krytykowane są złe cechy charakteru i pochwalane dobre: wyrozumiałość (niska kara wymierzona żołnierzowi, który oddala się ze służby na półwyspie Kaliakra na skutek nostalgii za rodzinnymi, górskimi stronami), wspaniałomyślność (wysłanie
Iona do szkoły, dodatkowa zapłata Grigorego za pracę górników), gościnność (autorka podkreśla bezinteresowną, tradycyjną gościnność na rumuńskiej wsi: „(...) gość na wsi rumuńskiej jest nietykalny. Gościnność

17
18

Tamże, s. 32.
Tamże, s. 11.
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jest świętem prawem”19), tolerancja (Ileana po niegrzecznej odmowie
przyjęcia wspólnego poczęstunku i opuszczeniu izby przez Damiera mówi: „Ano, różni są ludzie na tym bożym świecie. Ale źle jest, jeżeli ktoś zapomina, że woły się wiąże powrozem, a ludzi dobrym słowem”20) i dobroduszność – ciotka Maranda mówi o butnym Francuzie, że:
Dobre to jest człowieczysko, tylko (…) on jest tak, jakby ślepy na
jedno oko, głuchy na jedno ucho. Jednem zdrowem okiem
i zdrowem uchem to widzi i słyszy wszystko dobre u siebie w domu i u swoich. A tem drugiem to miał słyszeć i widzieć u obcych.
Ale, że je zamknął. I tak się błąka, nie wiedzący, nie słyszący…21

Przywoływane są też inne mądrości płynące z przysłów („Czyń dobrze,
a czyn rzuć w morze”22, „Każdy kraje swój chleb dla siebie”23), wznoszone
są tradycyjne toasty.
Lekkości, mimo wszystko dość ascetycznemu, bo w zamiarze popularnonaukowemu tekstowi dodają skrojone na miarę młodego odbiorcy środki stylistyczne. Są to przede wszystkim:
- wyrazy dźwiękonaśladowcze: np. „Tra-ti-ta-ta – trąbiło auto pędzące
ulicą”24, motyw powtarzany kilkakrotnie w czasie podróży samochodowej
przez Rumunię,
- dość licznie epitety (często występujące trójkami lub parami, np.: „drzewo, drzewo, drzewo chropawe, nieociosane, pachnące lasem i żółte pocięte deski”25, „zziębnięte, zmęczone ptaki”26),
- porównania („skończył się ten dzień zabawy jak placek kukurydziany”27,
„przed nimi roztaczała się woda, jak łąka”28),
- metafory („port w Giurgiu zaroił się statkami, łodziami, krypami. Tańczy to wszystko na wodzie, ćmi oczy tysiącem kolorów, ogłusza gwizdem,
krzykiem”29),
- animizacje i antropomorfizacje („[głos fujarki] rozdzwonił się, rozsypał
drobnemi nutkami i rozszedł przeciągłym, smutnym tonem”30, „z nagich
gałęzi drzew zwisały siwe brody mchów i oprzędy srebrzyste motyla

Tamże, s. 26.
Tamże, s. 25-26.
21 Tamże, s. 38-39.
22 Jest to tytuł jednego z rozdziałów.
23 J. Osińska, dz. cyt., s. 40 (rum.: „Fiecare pentru sine croitor de pâine”).
24 Tamże, s. 49.
25 Tamże, s. 52.
26 Tamże, s. 77.
27 Tamże, s. 40.
28 Tamże, s. 83.
29 Tamże, s. 65.
30 Tamże, s. 21.
19

20
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szkodnika otulały pnie”31, „upał gotuje [się] i przelewa pod niebieską pokrywą nieba (…), wlewał się do pokoju, jak gorąca oliwa”32, „morze się
wściekało”33),
- pytajniki i zdania wykrzyknikowe („Tak, jest tu wszystko, i granice,
i rzeki, i miasta, ale jakże trudno to sobie wyobrazić. Jak to wygląda naprawdę? Jaki jest kolor lasów, jaki kształt brzegów rzek. Jakie jest niebo
nad temi górami (…)”34, „Ach! Moja ojczyzna, to kraj mlekiem i miodem
płynący”35).
Wszystko to przyczynia się do uplastycznienia opowieści, przedstawienia Rumunii jako kraju pięknej przyrody, wspaniałych ludzi, wielowiekowej historii i kultury, europejskiego kraju na styku kultur wschodniej i zachodniej.

Tamże, s. 87.
Tamże, s. 88.
33 Tamże, s. 89.
34 Tamże, s. 9-10.
35 Tamże, s. 11.
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prof. dr. Bogumiła Staniów
Universitatea din Wrocław

„W pięknej Rumunji”
(În frumoasa Românie) a Janinei Osińska
– un exemplu de ghid-lucrare beletristică
și roman cu rol didactic pentru copii
Rezumat

Cartea cu titlul „W pięknej Rumunji” (În frumoasa Românie),
a Janinei Osińska (1900-1992), a apărut la Varșovia, în jurul anului 1936,
la editura Gebethner & Wolff, în seria „Polska i Świat Współczesny. Bibljoteka Młodzieży, 36”, în ciclul „Europa, Kraje i Ludzie”. Scriitoarea
este autoarea altor câtorva cărți pentru tinerii cititori, a textelor unor piese muzicale (în special pe muzica lui Witold Lutosławski) și traducător
din germană și cehă. „În frumoasa Românie” este o carte care prezintă
toate caracteristicile unui tipic mini-roman pentru copii, în care acțiunea
se împletește cu știința și distracția, având chiar și ceva elemente de didactică. Se pot observa aici câteva planuri: al cunoașterii (textul fiind atipic – date fiind caracterul turistic și cultural – ghid despre România), fabular, dar și de viziune asupra lumii, ideologic. Prin forma unei lucrări
beletristice, de povestire, mai convenabilă pentru un cititor tânăr, folosindu-se de motivul călătoriei și aventurii, Osińska furnizează cunoștințe
despre geografia României (mai ales despre locurile care merită vizitate),
fauna și flora acesteia, dar și despre istoria poporului și statului român.
Pentru tinerii cititori pot fi interesante acele fragmente din carte care descriu într-un mod interesant cultura României, religia și limba acestei
țări. Intriga textului a fost totodată un pretext pentru prezentarea elementelor etnografice (de exemplu costume populare, tradiții legate de
marile sărbători religioase, aspectul și dotările caracteristice ale caselor,
gastronomie). Elementele suplimentare incluse în text: cele epice (povestiri) sau lirice (cântece și versuri) au făcut din acest roman un fel de suvenir însuflețit dintr-o țară puțin cunoscută cititorului polonez. În cea de
a doua parte a romanului autoarea și-a îndeplinit un scop suplimentar:
a arătat exploatarea clasei muncitoare și comportamentul generos al eroului principal, proprietarul unei sonde, trădându-și astfel propriile convingeri politice.

Ion Filipciuc
Câmpulung Moldovenesc

Șapte pași în căutarea
lui Bogusław Kuczyński

Kto kocha Ojczyznę,
niech idzie na Wołoszczyznę!1

Am pornit o prudentă expediţie menită să descoperim şi să valorificăm câteva elemente esenţiale despre viaţa şi opera lui Bogusław Kuczyński, căci fără un plan bine orientat riscăm a ne aventura pe făgaşe
greu de parcurs şi mai cu seamă sărace în roade convingătoare, drept
pentru care ne-am ordonat următoarele demersuri.
Pasul 1
În presa românească din anii 1940-1941 şi de mai târziu, căutând
cronici de întâmpinare şi recenzii, bibliografii cu scriitorii străini traduşi,
comentaţi şi studiaţi în România. Investigaţiile în paginile însemnărilor
prof. univ. Gavril Scridon, care în anii 1973-1974 face o călătorie de documentare în Polonia – Varşovia, Gdańsk, Cracovia – tocmai pentru a culege mai multe amănunte despre opera şi viaţa lui Bogusław Kuczyński, nu
au avut obiect, întrucât manuscrisele cărturarului ardelean nu sunt de
găsit nici la Biblioteca Universitară „Lucian Blaga” din Cluj şi nici la Arhivele Naţionale din acest oraş, iar perspectiva de a solicita ajutorul urmaşilor săi a fost întâmpinată cu o prelungă tăcere.
Pasul 2
În scrierile prozatorului Liviu Rebreanu, întrucât prefaţa acestuia
la romanul lui Bogusław Kuczyński a cauţionat valoarea cărţii „Panica vine din văzduh”2 şi i-a asigurat un debuşeu de librărie în două ediţii. Din
păcate pentru relaţia dintre marele prozator român şi tânărul său confrate polon, în corespondenţă, interviuri, articole, jurnal, notiţe aleatorii inventariate în România nu aflăm nici măcar o singură menţiune, cu toate
că în Arhiva Liviu Rebreanu de la Biblioteca Academiei Române din Bu-

1

Cine îşi iubeşte patria să fugă în Valahia! – deviza folosită în Polonia la sfarșitul sec.
XIX.
2 Bogusław Kuczyński, Panica vine din văzduh (Pobojowisko), Editura Cultura Românească, Bucureşti, 1940, ed. a doua, 1941.

435
cureşti se păstrează un exemplar din manuscrisul dactilografiat – II (1)
mss 13 – al cărţii lui Bogusław Kuczyński, cu titlul „Polonia – câmp de
luptă”, şi dedicaţia Zofiei Nałkowska, pe coli de hârtie albă, format A4
(23 x 30 cm), numerotate dactilo de la 1-25 şi 1-131, renumerotate la inventarierea în arhivă cu creion negru (de la fila 26 la 157) şi verde. Lipsesc paginile 130-137, semn că mss. a intrat cu această lacună în inventarul bibliotecii.
Pasul 3
În satul Neicu din apropierea oraşului Panciu, unde prozatorul
polon şi-a scris romanul „Pobojowisko” în toamna anului 1939 şi în documentele din fostul judeţ Putna, cu reşedinţa la Focşani, stocate în Arhivele Naţionale, Serviciul judeţean Vrancea, unde se păstrează un set valoros de documente referitoare la refugiaţii poloni din septembrie 1939, cu
state de plată a indemnizaţiilor primite, inclusiv de către cei găzduiţi în
comuna Neicu.
Satul Neicu din judeţul Vrancea se află la altitudinea de 273
m.d.m., situându-se la 45º55’00’’ nord şi 27º5’30’’ est, aşezat între oraşul
Panciu, spre sud-est şi comuna Crucea de Sus, înspre nord, astăzi fiind
inclus, cu cei 613 locuitori, în perimetrul oraşului Panciu, din judeţul
Vrancea.
Mai multe informaţii despre satul Neicu am primit de la domnul
prof. Mihail Adafini, din al cărui material cităm:
Neicu este astăzi parte componentă a oraşului Panciu, cartier,
împlinind însă toate caracteristicile unui sat. Cea mai lungă
perioadă de timp a făcut parte din comuna Crucea de Sus. În
1930, în timpul guvernării ţărăniste, a devenit comună de sine
stătătoare, alcătuită numai dintr-un sat. Referitor la vechimea
localităţii, precizăm că nu apare în Catagrafia din 1774, efectuată sub ocupaţie militară rusă, în timpul războiului ruso-turc
(1768-1774). Nu este menţionată nici în Condica Liuzilor
(1803), nici în Condica Visteriei Moldovei de la 1816 şi nici în
Catagrafia viilor din 1829, dar nici în următoarele. Datele din
Catagrafiile secolului XIX sunt centralizate pe comune, iar Neicu era sat al comunei Crucea de Sus3.
Apariţia foarte târzie a satului se datorează lipsei apei în acel
perimetru. Dealul Neicu, cu o înălţime de 260-270 m, din argilă
compactă începând de la suprafaţă, fără strate permeabile, nu
are nicio fântână. Singurele posibilităţi de alimentare cu apă
erau izvoarele din valea pârâului Hăulita ce delimitează dealul

3

Mihai Liviu Adafini, Istoricul oraşului Panciu, Cluj-Napoca, 2012.
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spre est. Aici au fost săpate fântâni, destul de multe, având cumpene din lemn, pentru că de aici luau apă şi locuitorii satului
Crucea de Sus, precum şi cei din târgul Panciu. Mai era un izvor
amenajat şi denumit Şipot, situat pe pârâul Valea Danei, folosit
pentru adăpatul vitelor ce păşteau pe islazul satului, dar şi
pentru spălatul ţoalelor, carpetelor şi covoarelor. Deşi distanţa
faţă de sat era relativ mare, zilnic, femeile, în special, trebuiau
să aducă apă cu cobiliţa, sursa principală fiind totuşi cea amintită anterior, în valea Hăulitei, la punctul Hazna4.

Fig. 1. Gravură în linoleum de Traian Rotaru, Rădăuţi, 1972
Sursa: colecția autorului.

4

Ibidem.
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Avem o informaţie despre prima biserică din lemn care a ars în
1913 în urma unui incendiu ce a cuprins şi vreo zece case din
preajmă. Data construcţiei primei biserici de către preotul
Alexandru, pe la 1750, este o dovadă pentru începuturile satului,
ştiindu-se că nu există localitate fără biserică şi cimitir. Estimarea a fost făcută după mărturii orale care nu pot fi decât aproximative. Explicaţia lipsei dovezilor scrise este legată de evenimentele din Primul Război Mondial. La începutul lunii ianuarie
1917, zona Panciu, în care se include şi Neicu, făcea parte din linia a II-a a frontului Armatei a IV-a Ruse. În iarna şi primăvara
1917, ostaşii ruşi au folosit tot ce însemna hârtie pentru confecţionarea ţigărilor din tutun vărsat.
Or, în Neicu, carte sau registre nu puteau fi decât în biserică şi
rar, în vreo câteva case. Să nu uităm că biserica arsese cu numai
patru ani mai înainte. Foarte probabil, atunci a dispărut orice
informaţie despre începuturile aşezării. Aceeaşi situaţie în legătură cu războiul existând şi în Crucea de Sus, satul de reşedinţă
al comunei. După ce Neicu, Crucea de Sus, Panciu, Satu-Nou,
Dumbrava au fost ocupate de către germani, în ziua de 30 iulie
1917, cuceritorii au desăvârşit distrugerile, biserica parohiei
Chicera, parţial distrusă, a fost transformată în cinematograf.
Deci, puţinele informaţii pe care le deţinem provin din Arhiva
Prefecturii Putna, mutată în condiţii foarte grele, în timpul războiului de la Focşani la Sascut, în nordul judeţului.
Referitor la denumirea satului, conform „Dicţionarului Explicativ
Ilustrat al Limbii Române” (DEXI), editurile ARC şi GUNIVAS,
2007, neiculean – locuitor al satului Neicu – vine de la neică,
termen popular cu care se adresează, la sat, o persoană unui frate mai mare. În lumea satelor, cel puţin în Moldova, până în urmă cu vreo jumătate de secol, o persoană mai tânără se adresa
unui bărbat mai în vârstă, cu apelativul „neică” ori „bădiţă”. Autorul emite ipoteza că satul Neicu s-a întemeiat prin roire. (…)
Satul are legătură la nord cu şoseaua judeţeană şi una spre est
cu oraşul Panciu şi fosta comună de reşedinţă, Crucea de Sus,
printr-un drum anevoios, cu panta mare, atât la coborâre, cât şi
la urcare, ce traversează pe un pod, pârâul Hăulita. Aceasta
a fost calea de acces cea mai folosită, pe ea mergând zilnic copiii
la şcolile din Panciu, adulţii la târg, la primărie, judecătorie, gară ori la locul de muncă de la oraş.
Tradiţional, specificul ocupaţional al locuitorilor din Neicu
a fost viticultura şi creşterea unor animale care să înlesnească
ocupaţia principală. Dealul Neicu are o expunere la soare în tot
cursul zilei, cu o înclinare uşoară a pantelor spre sud, est şi vest,
cu sol cenuşiu de pădure, care dau vinului un conţinut mai ridicat de aciditate, ceea ce le asigură o bună stabilitate şi o limpezire rapidă. (…)
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Până în 1929, copiii neiculenilor au învăţat carte la şcolile din
Crucea de Sus sau la Panciu. În toamna anului 1929 s-a înfiinţat
Şcoala Primară Dealu Neicu, informaţie susţinută de existenţa
registrului matricol pe anul şcolar 1929/1930 şi de condica de
prezenţă ce are consemnări începând cu 18 noiembrie 1929;
când s-au deschis cursurile şcolare în acest sat, au fost înscrişi
78 copii, cu menţiunea că cei de clasele a III-a şi a IV-a au rămas la şcolile unde frecventaseră şi în anii anteriori. Cei mai
mulţi elevi de la ciclul primar au fost în anul şcolar 1940/1941
– 137, la care se adăugau 112 la ciclul supraprimar, formă de învăţământ care a existat numai în mediul rural şi care avea ca
obiectiv pregătirea pentru viaţă şi muncă specifice satului.
Primul cadru didactic a fost învăţătoarea Păuniţa Manea, care
lucra cu clasa I şi a IV-a dimineaţa şi a II-a şi a III-a după-amiaza. Având 78 copii înscrişi, Revizoratul Şcolar Putna transferă
de la Soveja la Neicu, începând cu 2 decembrie 1929, pe învăţătorul Vasile Croitoru pe care-l numeşte şi director, având şi sarcina să iniţieze construirea unui local de şcoală. Construcţia şcolii s-a început în 1935 pe un teren donat de preotul Teodor Antohi, fiu al satului, care avea parohie în Bucureşti. Casa Pădurilor a acordat din pădurea statului, punctul Varniţa, 250 metri
cubi lemne, cu titlu gratuit. Inaugurarea noului local de şcoală
s-a făcut în toamna anului 19385.

Fig. 2. Şcoala Primară din Neicu ridicată în 1938 şi prăbuşită la cutremurul din noiembrie 1940. Sursa: colecția autorului.
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În acest sat au fost găzduiţi câţiva refugiaţi poloni în toamna anului 1939, iar în Arhivele Naţionale, Serviciul judeţean Focşani se păstrează dosare cu informaţii preţioase, de exemplu:
TABLOU
de numele şi prenumele refugiaţilor polonezi aflaţi în comuna
Neicu
Nr. crt. | numele şi prenumele | localitatea [de unde provine]:
1. Pakarschi Ştefan
Varşovia
2. Felezak Alexander
ibidem
3. Leszernchi Franciszek
ibidem
4. Skircz Crestary
ibidem
5. Laska Iosef
ibidem
6. Lukasiewis Jerzy
ibidem
7. Zendnejerah Edward
ibidem
8. Kaminski Zdristaw
ibidem
9. Hawka Castaw
ibidem
10. Swiatowski Henrik
ibidem
11. Kaoprzck Edmund
ibidem
12. Dobrowski Alfred
ibidem
13. Zebrowski Kazimir
ibidem
14. Druzbiki Kiadistow
ibidem
15. Godlewski Maryan
ibidem
16. Uröbel Kazimir
ibidem
17. Pasko Antoniu
ibidem
18. Stulich Narovyz
Lwow
19. Stariko Jan
Varşovia
20. Dobrovski Kazimir
Lwow
21. Scoshi Stanislaw
ibidem
22. Sorski Zdanislaw
ibidem
23. Pruc Brosostaw
ibidem
24. Lztoleman Jerey
Varşovia
25. Marukonski Wiadistaw
ibidem
26. Novaki Zygmund
ibidem
27. Kviatkovski Stanislaw
ibidem
28. Kosmola Stanislaw
ibidem
29. Strapalaghiel Karol
Kaliş
30. Covaki Wiktor
Tarnopol
31. Gajos Yerzy
Bresezu
32. Hotda Stanislaw
Brzeu
33. Regulski Leon
Varşovia
34. Nawrat Josef
ibidem
35. Glavaki Stanislaw
ibidem
36. Hutng Wtadistav
ibidem
37. Romanek Nachot
ibidem
38. Covieja Stanislav
ibidem
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39. Komuda Wactaw
ibidem
40. Bwefen Wtadistaw
Lwow
Se certifică de noi exactitatea prezentului tabel.
Pretor, / Ss D. Rusu6
Comuna Neicu
Județul Putna
Tabel
de refugiaţi poloni cartiruiţi în comuna Neicu
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Sexul | Ocupaţia | Numele şi prenumele proprietarului unde este cazat:
1. Faleiak Aleksander | masculin | miner | Tanasache Mastahală
2. Leszerncki Franciszek | idem | idem | idem
3. Skireez Cresław | idem | funcţionar P.K.P. | idem
4. Pekawski Ştefan | idem| funcţionar telegraf | Vasile Nistor
5. Lukaszewiez Jersy | idem | ucenic | idem
6. Laska Iosef | idem | idem | Ştefan Mălăcescu
7. Zendnejerak Edward | idem | muncitor | Ghe. [indescifrabil]
8. Kaminski Zdrinaw | idem | funcţionar | idem
9. Kawka Cresław | idem | funcţionar | Vasile Mălăcescu
10. Kwiatkowski Henryk | idem | idem | idem
11. Kacprzak Edmund | idem | idem | idem
12. Stulich Narecjz | idem | funcţionar P.K.P. | Nigheluşa Iosef
13. Letoleman Jery | idem | student | idem
14. Dobrowski Alfred | idem | elev | idem
15. Zobrowski Kazimir | idem | muncitor | Toader Tacu
16. Druzbiski Kudisław | idem | muncitor | idem
17. Godlewski Marjan | idem | funcţionar P.K.P. | T. Mititelu
18. Uröbel Kazimir | idem | ucenic | idem
19. Posiko Antoniu | idem | idem | M. Chirilă
20. Aulich Nareyz | idem | mecanic P.K.P. | idem
21. Letoleman Jery | idem | funcţionar | idem
22. Marinchowset Wladysław | idem | funcţionar | Aneta Petrea
23. Nowacki Zigmunt | idem | idem | idem
24. Kosmola Stanisław | idem | funcţionar zoologic | Paraschiv Popoiu
25. Strapagiel Karol | idem | mecanic | Busuioc Ghe.
26. Kovacki Wiktor | idem | ucenic | idem
27. Gajos Yerszy | idem | meseriaş | Ioan Neagu
28. Hodta Stanisław | idem | funcţionar | Ghe. Zbughină
29. Pestakov | idem | student | idem
30. Regulski Leon | idem | învăţător | idem
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Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Focşani, Fond Prefectura Judeţului Putna,
Dosar nr. 134, fila 122 r-v; text dactilografiat pe două file de hârtie albă, format A4.
Aici și mai departe numele proprii sunt redați conform grafiei din documente din arhive.
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31. Nowrat Josef | idem | funcţionar / Dumitru [indescifrabil]
32. Glavoski Stanisław | idem | miner | idem
33. Hutny Wladisław | idem | funcţionar P.K.P. | G. Busuioc
34. Romanek Michał | idem | idem | idem
35. Ocwieja Stanisław | idem | profesor | D. [indescifrabil]
36. Komuda Wacław | idem | lucrător | T. Mititelu
37. Stariko Jan | idem | lucrător | Vasile Mălăcescu
38. Dobronski Kazimir | idem | muncitor | idem
39. Brrechffa Władysław | idem | funcţionar | idem
40. Skoski Stanisław | idem | inginer | Alesandru;
41. Skoski Zdrisław | idem | idem | idem
42. Pruc Bronisław | idem | idem | idem
Se certifică de noi prezenţa în comună a polonezilor refugiaţi de
pe prezentul tabel,
Primar [indescifrabil]
Secretar [indescifrabil]
[Ştampilă rotundă]: România * Primăria Comunei Neicu * plasa
Siret * Judeţul Putna7

În Arhivele Naționale, Serviciul Județean Focşani, Fond Prefectura
Judeţului Putna să găsesc documente despre refugiații polonezi, care conțin datele personale, de ex. listele cu vehicule, tabel cu vehicule vândute de
refugiați unor cetețeni români, ordine, instrucțiuni, cererile (de pildă
pentru deplasare în alte localități). Nicăieri însă nu am întâlnit înscrise
clar numele şi prenumele lui Kuczyński Bogusław – şi asemenea lacună
poate fi justificată doar prin faptul că scriitorul polon era ofiţer în armata
Poloniei şi ar fi trebuit să fie internat într-un lagăr de concentrare pentru
ofiţeri. Aşadar, locotenentul Bogusław Kuczyński ar fi de căutat într-unul
dintre cele 11 lagăre pentru ofiţeri (Băile Herculane, Târgu Jiu, Călimăneşti, Băile Govora, Ocnele Mari, Balş, Corabia, Drăgăşani, Comişani,
Braşov, Făgăraş), dar nu va fi depistat nicăieri pentru că spiritul său de libertate ocolea asemenea circumstanţe. Iar concluzia se impune: în satul
Neicu, în gospodăria ţăranului Nicolae Mititelu, Bogusław Kuczyński
a fost găzduit clandestin, fără să beneficieze de indemnizaţia cuvenită refugiaţilor poloni, dar şi fără să-i fie îngrădită libertatea pentru care şi-a
părăsit patria.
Din investigaţiile doamnei prof. Luminiţa Popescu, originară din
satul Neicu şi custode la Biblioteca Municipală din Panciu, care a cules cu
mare acurateţe la calculator versiunea românească a romanului „Pobojowisko”, în semn de omagiu memoriei prozatorului Bogusław Kuczyński,
rezultă că ţăranul în via căruia a fost scrisă cartea n-a avut urmaşi, iar
descendenţii altei familii Mititelu, din acelaşi sat, sunt plecaţi actualmente la muncă în Italia. Astfel încât deocamdată nu avem amănunte despre
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Ibidem, dosar 134, fila 142 r-v, text scris de mână, cerneală neagră, hârtie A4.
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condiţiile în care prozatorul polon a trăit şi a scris, în toamna anului
1939, în gospodăria ţăranului Nicolae Mititelu, cu care se va fi înţeles în
limba germană, căci în timpul Primului Război Mondial satele din jurul
oraşului Panciu au fost ocupate de trupele germane. Bănuim că a locuit
în vie, într-o colibă, numită covercă, o construcţie improvizată din doi
stâlpi de lemn, între care era sprijinită o stinghie, formând o coamă peste
care se aşezau crengi cu frunze (de salcie) sau stuf, pentru a se alcătui un
acoperiş în două ape; în interior se însăila un pat din iarbă uscată şi acoperită cu lăicere ori ţoluri; focul pentru mâncare era făcut într-o groapă
săpată în faţa/intrarea colibei, cu lemne uscate sau corzi de la viţa de vie.
Nu departe de asemenea covercă se ridica un foişor sau prepeleag, de
vreo trei metri înălţime, de unde pândarul supraveghea să nu intre răufăcătorii în vie. Gospodarii cu producţie bogată aveau în preajmă şi o povarnă – un cazan de peste 100 până la 500 de litri, cu instalaţia cuvenită
pentru distilarea alcoolului ce se putea obţine din tescovină.
În asemenea condiţii a trăit şi a scris Bogusław Kuczyński vreme
de două luni de zile, până spre sfârşitul lunii noiembrie 1939, când s-a
deplasat la Bucureşti pentru a-şi căuta sprijin din partea unui scriitor român, ca să-şi tipărească romanul „Pobojowisko”. Întâmplarea a făcut să-l
cunoască pe Liviu Rebreanu şi succesul i-a fost asigurat…
Ceilalţi refugiaţi poloni găzduiţi în satul Neicu ori în alte comune
din judeţul Putna au fost concentraţi şi încartiruiţi în oraşul Focşani, de
la începutul lunii decembrie 1939 până la sfârşitul lunii august 1940,
când au fost îmbarcaţi în trenuri şi transportaţi în Râmnicu Vâlcea
pentru a-i îndepărta de trupele armatei sovietice care ocupaseră Moldova
până la Prut.
Pasul 4
Într-o bogată bibliotecă publică din Polonia, spre a vedea ce cărţi
semnate de Bogusław Kuczyński au fost accesibile cititorilor poloni; în
mod special, în labirintul fabulos al Bibliotecii Jagiellone din Cracovia,
pentru a reconstitui repere biobiografice în legătură cu satul în care s-a
născut prozatorul polon, cu şcolile şi studiile urmate, cu opera editată în
patria lui; spre dezamăgirea cercetătorilor, nu găsim în Biblioteca Jagiellonă nici una din cele două ediţii româneşti cu „Panica vine din văzduh”
(Bucureşti, 1940 şi 1941), şi niciun exemplar din ediţiile:
- în limba italiană: Il terrore viene del cielo. Romanza, Unica traduzione
autorizzata di Ewelina Bocca-Radomska et Gian Galeazi Saveri, Verona,
1940 (ed. 2, 1940; ed. 3, Milano, 1943), unde cartea este prezentată, fără
semnătura traducătorului sau a editorului, pe coperta II:
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Boguslaw Kuczynski é nato a Zagozdzon, in Polonia il 21 gennaio
19138. Ha studiato filosofia al-l’Università di Cracovia. Il suo primo
romanzo „Donne nell strada” è del 1936. Ad esso seguirono
„I vecchi” (1937) che un noto critico polacco, il Pivinski, defini opera di non dubbia originalità. „Pobojowisko” che presentiamo ai
lettori italiani con il titolo Il terrore viene dal cielo è stato scritto in
un villaggio romeno, negli ultimi mesi del 1939, quando l’esodo dei
Polacchi verso la Romania aveva assunto il suo aspetto più tragico.
In queste pagine rivive la fulminea campagna di Polonia; e l’argumento, come ognuno può immaginare, è di una attualità palpitante. Ma il libro non è in nessun modo polemica; e se la grande catastrophe riempie, com’e naturale, ogni attimo della narrazione,
bisogna pur dire che l’immenso disastro è veduto con una obbiettività ed una umanità che commuovono. Il Kuczynski è riuscito ad
inserire il suo personaggio centrale, Stachowiak, su uno dei più
drammatici sfondi che la storia dell’umanità conosca: la Guerra
moderna. E ciò nonostante questo personaggio conserva attraverso
dolorosa vicende una sua soiccata personalità, una sua freddezza
d’osservazione, una sua capacità di reagire e di difendersi che sono
dell’uomo d’oggi.

- în limba spaniolă: El terror viene del Cielo, Ed. Iberia, Joaquin Gil Editor, Imp. Augustin Nuñez, Barcelona, 1941, încă neidentificată,
- în limba portugheză: O pânico vem do ar (Poboiowisko), Romance,
tradcao feita do italiano pelo dr. José Francisco dos Santos, Portugal, Porto, Livraria Civilizaçao Editora, 1940, şi o altă ediţie cu titlul Bagagem de
areia, versão de Ãngela Martho, rev. e prefaçoa por João Falcata, Lisboa,
Livraria Clássica, Editora A. M. Teixeira, 1963, încă neidentificată. Ediția
portugheză este singura care conține prefața lui Liviu Rebreanu:
PREFACIO de LIVIU REBREANU na tradução romena
Apresenta-se hoje o premiero romance que nasceu da recente
guerra polaco-alemã, segundo a original do escritor Boguslaw
Kuczynski, lançado para a nossa terra pelas vagas tempestade
que destruiu o seu pais.
Não se trata dum romance de guerra tal como os milhares de
livros que resultaram do sofrimento e do heroismo da outra
luta. Neste romance nem chega o haver ehoque entre os exércitos, nem tumultuosos assaltos, non muito canhoneio. Aqui
e uma outra espécie de guerra, a que se apodera duma nação
inteira, como um enorme tufão, perturbando-a até ao mais
infimo povoado, num terror que paralisa a confiança, a vontade,
a esperança até, transformando cidades e aldeias em grandes
filas de fugitivos sem finalidade.

8
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O escritor polaco também seguiu o caminho do desespéro
colectivo, também sofreu, dia a dia, o esfacelamento soh os
golpes do destino, convindo a frase fatidica e, no entanto,
impossivel: „Finis Poloniae…” A incerteza e a dor magoaram-lhe
a alma, mas näo puderam quebrar lhe a confiança na ressurreição de amanhã, que há de resgatar o sofrimento e a injustiça…
De modo que éste livro nem sequer e um romance, mas antes
a narrativa romanceada dum drama vivido. E possivel que as
dezenas de personagens eshoçadas em sinteticos traços, como
numa visão fantosmagórica, sejam veridicas e continuem
– entre nós ou noutros paises da Europa – a sua atromentada
existéncia.
Em todo o caso, nada há de artificial, caculada, arranjada, nem
mesmo a successäo dos acontecimentos. Tudo se passa num ritmo veriginoso, numa corrida continua para ignorado fim.
O próprio estilo é simples, tão objectivo e sóbrio, que chega
a parecer menos cuidado. Mas a tragédia näo podia ser descrita
de outra forma – e é esta maneira que causa em nós profunda
impressão.
Buguslaw Kuczynski apresenta aos leitores romenos éste livro,
antes de o ter publicado no idioma polaco. Mais uma razão para
o acolhermos com tóda a nossa simpatia.
Liviu Rebreanu (p. 9-10).

- în castelană: El terror viene del cielo, traducción castellana por Jose
Farrán y Mayarol, Iberia – Joaquin Gil – Editor, Barcelona, 1941, 218 p.
(ed. 2, 1943) cu următoarea prefaţă:
Cititorului
Avem aici probabil prima poveste literară care are ca obiect episoade ale războiului actual. Autorul ei este un notabil romancier
polonez, Bogusław Kuczyński, încă foarte tânăr: are acum 29 de
ani. Printre alte lucrări a publicat deja două romane care au fost
foarte bine primite de critici, „Femei pe stradă” (1936) şi „Bătrânii” (1937), şi au obţinut succes la public şi la critică.
Cartea de faţă este fără îndoială naraţiunea unor scene vii şi minuţios observate de către autorul ei, fugar, ca multe mii de ţărani
de-ai săi în faţa înaintării trupelor germane, şi refugiat într-un final
în România. De fapt, lucrarea a fost scrisă în cursul ultimelor luni
ale anului 1939, într-un sătuc românesc.
Pentru ca cititorul să poată aprecia cum se cuvine această operă,
ne face plăcere să dăm aici câteva explicaţii care să-i poată servi
drept ajutor. Înainte de toate, să nu spere să afle în aceasta unul
dintre acele romane obişnuite în care, fie o intrigă amoroasă, fie
un conflict psihologic, amenintaţi cu episoade mai mult sau mai
puțin dispuse către emoţia sau plăcerea cititorului, servesc drept
scene de fundal de război mai mult sau mai puțin combinate lite-

445
rar. Nici măcar ca în multe altele din categoria sa, paginile sale nu
ne fac să participăm la o viziune a luptei în locurile de bătălie.
Şi, în ciuda tuturor, aici, războiul, cu toate ororile lui, palpită în
aerul liniştit, luminos, al peisajelor, împinge mulţimile terorizate
să abandoneze oraşe şi sate, fugind pe soşele nesfârşite, murind
de foame, de oboseală şi de frică, urmărite de înaintarea trupelor
inamice, de ameninţarea interminabilelor incursiuni aeriene şi de
veştile crude despre incendiul şi devastarea din întreaga ţară.
Nu se aşteapta cititorul la aceste surprize pe care autorii le pregătesc cu îndemânare şi care ne stimulează curiozitatea de a continua lectura pentru a vedea ce se întâmplă? În această carte nu
se întâmplă nimic, literar vorbind, deşi din punct de vedere uman
se petrec multe. Să ştie cititorul de pe acum că personajul central
al acestei lucrări nu va face altceva în toată cartea decât să fugă şi
iar să fugă din faţa invaziei şi terorii aeriene: să caute unde să se
ascundă, unde să-şi poată odihni trupul obosit de moarte, sufletul
aproape înnebunit, până ce trece graniţa în România, plângând
deznădejduit după ţara sa.
Autorul notează minuţios, ca într-un jurnal intim, circumstanţele
în care se află personajul sau scenele care-l prezintă, persoanele
care-i trec prin faţa sau care călătoresc cu el, incidentele aparent
mai vulgare ale exodului său. Dar succesiunea acestor scene
descrise cu deosebită sobrietate e suficientă pentru a păstra viu
interesul cititorului până la ultima pagină. Numeroasele personaje care se perindă prin această carte ne lasă impresia de a le fi
cunoscut cu adevărat. Teroarea, durerea şi oboseala acestor oameni care fug, fug fără să ştie unde; imaginea oraşelor abandonate, a soşelelor aglomerate de fugari, a marilor desfăşurări de batalioane înfrânte, toate acestea în ritm insistent, ca într-un coşmar, al incursiunilor aeriene, una după alta, constituie aici temele
episodice ale naraţiunii de faţă.
Cât priveşte stilul autorului, e minimal, aproape nimic din ceea ce
se cheamă literatură. Nimic nici despre comentarii politice sau
ideologice de vreun fel. Faptele concise, exprimate în proza plată,
liniară ca într-un reportaj rapid şi lucid. Stilul e tăios (cu ciocanul), insistent în anumite părţi prin fraze scurte, incisive. Nicio
idealizare a personajelor; toţi, inclusiv protagonistul, sunt oameni
obişnuiţi, de rând, vegetativi; şi totuşi o adâncă umanitate palpită
în ei şi reuşesc să stârnească în noi valuri de simpatie. Autorul
pare să respecte curentul naturalist al documentului uman, al observaţiei obiective ce a influenţat atât de mult literatura poloneză
şi a produs în acea ţară scriitori foarte notabili. Şi totuşi, nimic fotografic în aceste pagini. Arta se manifestă în acestea într-un mod
foarte abil şi lucid, în mijlocul scenelor celor mai obişnuite pentru
alegerea celor mai esenţiale detalii, mai semnificative, atât în decor
cât şi în facţiunile, gesturile, vorbele persoanelor.
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Traducătorul, fidel întodeauna caracterului operelor traduse,
a reuşit să se adapteze stilului rapid, dezgolit, plin de neologisme,
uneori incorecte pe care le foloseşte autorul. Stil care, fără, îndoială, demonstrează influenţa reportajului (de ziar) modern, în
care litera nu încearcă să se valorizeze prin ea însăşi, ci e mai
mult un mijloc pentru a exprima în modul cel mai direct şi complet ceea ce se numesc fapte.
Acest roman încă nu s-a publicat, din câte ştim, în limba sa originală, polonă: s-a tipărit pentru prima oară anul trecut în versiunile italiană şi română, revizuite de către autor; de prima ne-am
folosit pentru această versiune spaniolă9.

- în suedeză: Panik i Polen, FAHLCRANTZ&GUMAELIUS BOKFÖRLAG,
Stockholm, Boktryckeri, 1941 [serie: SMÅ Krigsböcker, în Kungliga Bibliotteket Stockholm], trei ediţii:
Boguslaw Kuczynski, „Panik i Polen”, översätting från författarens tyska
manuskript av Nil Holmberg, Fahlcrantz & Gumælius, Stockholm, cu
o hartă reprezentând traseul parcurs de personajul principal din Varşovia
spre Cernăuţi. Pagina 4 conţine următoarele precizări: „Titel å författarens tyska manuskript: „Die Panik kam aus der Luft” / Svensk copyright
1941 / Fahlcrantz & Gumælius / Omslagsteckning av Gunnar Lindvall”, iar
ca postfaţă s-a imprimat un text pentru Colecţia „Mici cărţi despre război”, pe care îl redăm în româneşte:
„Panică în Polonia” de Boguslaw Kuczynski
Aceasta este prima carte de origine poloneză publicată despre
războiul germano-polonez. Până acum a apărut în România,
Italia şi Portugalia. Autorul este un bărbat tânăr, născut în 1913,
care, în afară de această carte, a mai scris trei romane, primite
cu mare bucurie de critica poloneză.
La izbucnirea războiului, scriitorul a nimerit în şuvoiul de refugiaţi din Varşovia şi a descris într-o formă uşor romanţată
trăirile sale din timpul refugiului, pătrunzând tot mai adânc în
Polonia şi, în final, peste graniţa românească. Poate că nu este
o carte de război în înţelesul obişnuit al cuvântului; întâmplările de război, în sine, cu excepţia bombardamentelor asupra
populaţiei civile în mişcare, au loc undeva departe şi sunt tratate de autor oarecum în trecere şi în mod secundar. Pentru el
e vorba de un fel de război, de război „total” în sensul autentic,
care cuprinde întreaga populaţie, o scutură din rădăcini şi
o goneşte într-o neînchipuită groază, în vâltoare, pe străzi şi
poteci, pe jos, cu trenul, în maşini, autobuze şi căruţe, tot mai
departe şi mai departe de casă, într-o speranţă amăgită că va
ajunge undeva în siguranţă.

9

În româneşte de Ana Voichiţa Lungu-Filipciuc.
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Nimic din această carte nu este fals, contrafăcut, neadevărat.
Fiecare episod zilnic dă impresia că e trăit de autor, fiecare persoană este una pe care oricine o poate întâlni în realitate. Simplitatea stilului şi obiectivitatea contrastează puternic cu dramatismul şi enormitatea celor descrise10.

- în daneză: Rædslen kommer fra Luften, Polens Sammenbrud,
København „Fortaget af 1939”, Oversat of Eigil Steinmetz, Kopenhaga,
1941, 2 ediţii, cu prezentarea pe coperta IV:
„Rædslen kommer fra Luften”, skilder i Romanform det polske
Sammenbrud, Civilbeflkningens Flugt fra Warszawa og Paniken
paa Landevejene. Den kunde for den Sags Skyld lige saa godt
handle om Begivenhederne i Holland, Belgien, i Frankrig, i Jugoslavien eller af de andre Lande, der er blevet ramt af Krigen, idet
dens Emne er Civilbefolkningens Skæbne under den moderne
Lynkrig.
Boguslaw Kuczynski, der har skrevet den første polske Bog om de
18 Dages Felttog, er født 2. Januar 1913 og er en af sit Lands
kendteste Forfattere. Hans første Roman Kvinder ved Vejen
udkom i 1936, hans anden Bog Gamle Mennesker udsendtes
i 1937. Denne Bog om Flugten gennem det krigshærgede Polen
blev i en lille rumænsk Lansby, skrevet, medens de frygtelige.
Opelvelser endnu stod levende for ham – medens han endnu
prægedes of det Chok, han og hans Land var blevet udsat for. Den
er hidtil udkommet i Rumænien, Italien, Portugal og Sverige og
har alle Steder vakt stor Interesse, fordi den skildrer Lynkrigen
fra en ny Synsvinkel, saaledes som den opleves af jagede,
panikslagne, forvirrede Civilbefolkning.

Interesant e faptul că romanul lui Bogusław Kuczyński nu a fost
tradus şi în limba franceză, cu atât mai de aşteptat cu cât la Paris şi în
Franţa au fost adăpostiţi foarte mulţi polonezi, civili şi militari, pentru
a-şi organiza rezistenţa împotriva agresorilor nazişti şi sovietici. Iar ziarul
„Głos Polski” dă ştire despre ediţia românească a cărţii „Pobojowisko”.
Într-un cuvânt, putem afirma că, în ciuda celor zece ediţii în şapte
limbi europene, romanul „Pobojowisko” n-a mai ajuns în Polonia, bântuind şi astăzi ca o carte pribeagă prin Europa.

10

În româneşte de Doina Onica.
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Fig. 3. Articolul întitulat „Succesul romanului polonez în România”
Sursa: „Głos Polski. La voix de la Pologne”, Paris, Vendredi, 1 Mars, 1940, p. 2.
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Pasul 5
În Casa Memorială „Zofia și Wacław Nałkowski” de lângă Varşovia, unde se păstrează arhiva prozatoarei Zofia Nałkowska, iubita lui Bogusław, rămasă în Polonia în vremea invaziei naziste şi sovietice din septembrie 1939; corespondenţa şi textele primite de la Bogusław Kuczyński,
din vremea când pribeagul polon se afla în România, Spania sau Anglia;
versiunea polonă „Strach przychodzi z nieba” şi traducerea în limba germană, făcută la Bucureşti de însuşi Bogusław Kuczyński, „Die Panik kam
aus der Luft”, ale romanului „Pobojowisko”, expediate Zofiei Nałkowska,
impresiile destinatarei, precum şi notaţiile sale zilnice – Dzienniki czasu
wojny, pisane w latach II wojny światowej, wydane w 1970, wstęp,
opracowanie i przypisy Hanna Kirchner, Czytelnik, Warszawa, 1970,
1972; tom I (1899-1905), 1975; tom II (1909-1917), 1976; tom III (1918-1929), 1980; tom IV (1930-1939), 1980; tom V (1940-1944), 1996 şi tom
VI (1945-1954), 2001 – oferă amănunte îndestul de importante despre
viaţa şi opera lui Bogusław Kuczyński.
Pasul 6
În documentele rămase de la fraţii Kuczyński: Marian (1901-1966) magistrat, fiul lui Antonie, negustor, şi al Leocadiei, născută Leszczyński; Tadeusz (1903-1940), maior în Armata Polonă, ucis la Katyń;
Zygmunt (1904-1921); Stanisław (1916-1987), inginer chimist, născut în
ziua de duminică, 16 aprilie 1916, în Siedlce, şi sora Zofia (1917-1975), absolventă a Gimnaziului „Bolesław Prus” din Siedlce, care a fost mai apropiată şi prietenă cu prozatoarea Zofia Nałkowska, negreşit că se vor fi
păstrat manuscrise, fotografii, obiecte şi amintiri de la cel de-al patrulea
copil al familiei, Bogusław, născut în ziua de luni, 21 ianuarie 1907, în satul Zagożdżon (aproape de Varşovia). Pentru că panica de care este cuprins Bogusław, reverberată în spaima personajului Stachowiak hăituit
de bombardierele naziste, se zbate în sângele familiei: cadetul Zygmunt
Kuczyński a fost ucis la doar 17 ani în luptele cu bolşevicii ucraineni în
anul 1921, iar maiorul Tadeusz Kuczyński va sfârşi secerat de mitralierele
sovietice în pădurea de la Katyń (1940). Stanisław, figurat în „Pobojowisko” prin fratele mai mic Bronisław, are să supravieţuiască ororilor din
cel de-Al Doilea Război Mondial şi se va stinge din viaţă la vârsta de 71 de
ani. Fără îndoială că va fi lăsat posterităţii memorii şi notiţe sau documente despre soarta lui şi a familiei sale.
Pasul 7
În New York, unde Bogusław Kuczyński ajunge prin anul 1964,
plecând din Polonia sub pretextul că porneşte într-o documentare despre
emigraţia poloneză în S. U. A. pentru a scrie o carte. Către această ţină ne
îndrumă şi notiţa din coperta IV a celei de-a doua ediţii româneşti, „Pani-
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ca vine din văzduh” (Cultura Românească, Bucureşti, 1941), unde autorul
mărturisea că pregăteşte cartea „Europa nu-i departe”, pentru o editură
americană, despre speranţele şi soarta emigranţilor care vin încrezători
spre continentul european. Ce va fi scris prozatorul polon în „Europa nu-i
departe”, când Polonia şi Europa erau pentru el atât de îndepărtate în
anii 1964-1974, am putea afla doar din documentele rămase în urma sinuciderii lui Bogusław Kuczyński într-un apartament din New York. Din
aceste surse s-ar putea şti ce proiecte a însăilat prozatorul, în ce condiţii
a trăit pe continentul american, cum au reacţionat serviciile secrete poloneze la plecarea şi stabilirea lui Bogusław Kuczyński în S.U.A., cu ce scriitori poloni sau americani se întâlnea şi ce prietenii a legat cu ei; ce a scris
pribeagul polon în răstimp de aproape zece ani – corespondenţă cu familia
sau prietenii din Polonia – ce pagini a tipărit în publicaţiile diasporei polone din America sau din Europa.
Iar pentru că în mediul serviciilor secrete din orice stat se lucrează, înainte de toate, cu suspiciuni, nu se poate ocoli întrebarea: ce statut
i s-a acordat lui Bogusław Kuczyński de către serviciile secrete polone sau
de cele americane? Ba încă ceva mai limpede: moartea lui Bogusław
Kuczyński este o simplă sinucidere – în ziua de sâmbătă, 13 iulie 1974,
într-un apartament din New York – sau poate chiar o reglare de conturi
din partea regimului comunist din Polonia? Fireşte că poliţia americană a
făcut o anchetă în acest caz, iar materialele adunate se vor fi păstrat în arhiva resortului omucideri.
Aceşti şapte paşi ne îndreaptă spre o primă concluzie: trebuie tipărită o a treia ediţie românească a romanului „Pobojowisko” şi o izbăvitoare ediţie în limba polonă, ba chiar şi versiunea în limba germană, spre
a mântui într-un chip onorabil uitarea care l-a acoperit pe acest pribeag
polon. Să-l trecem îndărătnic peste râul Lethe şi să-l aşezăm în marginile
adevărului pe care grecii antici îl numeau Aletheea, adică „fără de uitare”,
pentru că Bogusław Kuczyński întruchipează idealul unui căutător, ocrotitor al libertăţii şi adevărului.
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Ion Filipciuc
Câmpulung Moldovenesc

Siedem kroków
w poszukiwaniu Bogusława Kuczyńskiego
Streszczenie

Autor niniejszego tekstu „wyrusza” na poszukiwania, mające doprowadzić go do odkrycia nieznanych dotąd faktów na temat życia i twórczości Bogusława Kuczyńskiego.
Bogusław Kuczyński urodził się 21 stycznia 1907 r. we wsi Zagożdżon koło Kozienic. W 1932 r. znalazł się w Warszawie, aż do wybuchu
II wojny światowej zajmował się pracą literacką i dziennikarską. W roku
1934 poznał Zofię Nałkowską i został jej sekretarzem. Pozostawali odtąd
w związku uczuciowym. Wybuch wojny zmusił Kuczyńskiego do opuszczenia Warszawy. Ewakuował się do Rumunii, a stamtąd do Jugosławii,
Włoch, Hiszpanii, wreszcie do Anglii, gdzie od 1945 r. pracował w polskim konsulacie. W 1948 r. wrócił do Polski, zamieszkał w Skolimowie
pod Warszawą, poświęcił się pracy literackiej. W 1965 r. pisarz na stałe
osiadł w Stanach Zjednoczonych. 13 lipca 1974 r. w Nowym Jorku popełnił samobójstwo.
Podczas pobytu w Rumunii w 1940 r. wydał „Pobojowisko” (rumuńskie wydanie pod tytułem „Panica vine din văzduh. Romanul tragediei polone”) – powieść dokumentalną, zbeletryzowany opis pierwszych
17 dni września w Warszawie i wędrówki na Wschód.
W 2016 r. autor zaprezentował podczas suczawskiego sympozjum
to właśnie rumuńskie wydanie powieści, nigdy w Polsce nieopublikowanej, a która w Rumunii odniosła ogromny sukces. Tym razem przedstawił plan poszukiwań, złożony z siedmiu kroków, jakie należałoby przedsięwziąć, aby uzupełnić skąpy stan wiedzy na temat życia i twórczości Bogusława Kuczyńskiego. Są to m.in.: dalsze poszukiwania w rumuńskiej
prasie z okresu 1940-1941 (kiedy to ukazały się dwa wydania rumuńskiej
wersji „Pobojowiska”) i z lat następnych; głębsza analiza twórczości pisarza Liviu Rebreanu – autora przedmowy do rumuńskiego wydania „Pobojowiska”, która z pewnością ułatwiła powieści polskiego autora zaistnienie na rynku czytelniczym; poszukiwania we wsi Neicu, gdzie Kuczyński napisał „Pobojowisko”, oraz w archiwach zawierających dokumenty
związane z polskimi uchodźcami tu przebywającymi; poszukiwania
w zbiorach polskich bibliotek i w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie; dotarcie do dokumentów rodzinnych, a także do źródeł dokumentujących pobyt Kuczyńskiego w Stanach Zjednoczonych.
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Autor prezentuje także wyniki i wnioski ze swoich dotychczasowych poszukiwań. Jego zdaniem należałoby przywrócić pamięć o Bogusławie Kuczyńskim, między innymi poprzez wznowienie „Pobojowiska”
w języku rumuńskim oraz publikację książki w języku polskim.

W kręgu
problematyki bukowińskiej
________________________________
În lumea
problematicii bucovinene

dr hab. Krzysztof Nowak
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kolejne archiwalia
na temat reeemigracji Polaków z Bukowiny

Problematyka reemigracji Polaków z włączonej w 1944 r. do
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Bukowiny z Czerniowcami oraz z rumuńskiej Bukowiny południowej doczekała się już kilku
omówień w literaturze przedmiotu. Podejmowana do tej pory przez historyków rekonstrukcja związanych z polską Bukowiną procesów migracyjnych, w oparciu o materiały archiwalne, odbywała się głównie na bazie
analizy materiału źródłowego zgromadzonego w Archiwum Ministerstwa
Spraw Zagranicznych i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Wiadomo
więc, że w latach 1945-1946 z obwodu czerniowieckiego USRR przybyło
w nowe granice Polski, według danych urzędowych, 10 573 osoby, a z całej Rumunii w latach 1946-1950 – 4 858 przedwojennych obywateli rumuńskich1. Pociągi z „repatriantami” – jak władze komunistyczne określały faktycznych reemigrantów – z terenu Bukowiny ukraińskiej kierowane były wprost w nowe granice Polski, z kolei pociągi z Bukowiny rumuńskiej kierowano najpierw do Bukaresztu, gdzie do transportu włączano niekiedy Polaków z innych części Rumunii. Następnie przez węgierski
Budapeszt, słowacką (czechosłowacką) Bratysławę kierowano się do Polski przez przejście kolejowe w Zebrzydowicach lub w Międzylesiu.

1

Zob. np.: T. Dubicki, Próby odnowienia życia polonijnego na Bukowinie w latach
1945-1950. Organizacja repatriacji [w:] O Bukowinie. Razem czy oddzielenie?, red.
K. Feleszko, Piła-Warszawa 2000, s. 106-120; J. Bujak, Migracje bukowińskich Polaków w latach 1939-1950 [w:] We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum | Comunitatea popoarelor şi culturilor. În
lumea relaţiilor polono-române. Materialele simpozionului, red. S. Iachimovschi,
E. Wieruszewska, Suceava 2008, s. 17-26 (w tym tomie dalsze artykuły poświęcone
reemigracji: D. Hrenciuca, s. 28-34, K. Nowaka, s. 35-38, M. Marynowskiego, s. 39-43); K. Nowak, Migracje i przesiedlenia ludności etnicznie polskiej z pogranicza
polsko-czechosłowackiego i sowiecko-rumuńskiego po II wojnie światowej [w:] Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów, zbiór studiów pod red. B. Kromolickiej i H. Walczaka, Szczecin 2015,
s. 60-65. Pomija się tutaj prace Magdaleny Pokrzyńskiej, podejmujące socjologiczny
aspekt zagadnień związanych z reeemigracją polskich bukowińczyków. Zob. zwłaszcza: Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej,
Zielona Góra 2010.
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Informacje podawane w dotychczasowych opracowaniach na temat reemigracji polskich Bukowińczyków można jednak uzupełnić o bardziej szczegółowe zagadnienia, związane z ich podróżą czy dotarciem do
miejsc zasiedlenia, w oparciu o kolejne, niewykorzystywane dotąd źródła.
W niniejszym tekście zaprezentowane będą przydatne dla takich badań
materiały zachowane w archiwach Katowic, Wrocławia i Zielonej Góry.
W przypadku Archiwum Państwowego w Katowicach wskazać należy na akta, które mogą być wykorzystane dla rekonstrucji podróży rodzin bukowińskich z Rumunii do Polski. Chodzi przede wszystkich o dokumentację wytworzoną przez kierujący „repatriacją” Państwowy Urząd
Repatriacyjny (PUR), a zwłaszcza o akta tzw. Specjalnego Punktu Etapowego PUR w Dziedzicach (obecnie Czechowice-Dziedzice) w pow. bielskim (obecnie bielsko-bialskim) w dawnym województwie śląsko-dąbrowskim (obecnie śląskim) – ważnego węzła przesiadkowego dla setek tysięcy powracających po zakończeniu II wojny światowej do Polski polskich żołnierzy, uchodźców, więźniów, jeńców, repatriantów i reemigrantów. To właśnie w Dziedzicach, niedaleko granicznych Zebrzydowic na
Śląsku Cieszyńskim, zatrzymywali się na dłuższy postój także Bukowińczycy przed dalszą podróżą na Ziemie Zachodnie. Najcenniejszą zachowaną pamiątką dziedzickiego PUR-u, mogącą uzupełnić naszą wiedzę o powojennych losach reemigrantów z Bukowiny, są zestawienia przybyłych
tam transportów kolejowych. Wynika z nich, że w roku 1946 przybyło
z Bukaresztu – gdzie dokładnie ewidencjonowano wszystkich wyjeżdżających – 605 osób. W następnym roku (do 26 czerwca 1947 r.) przybyło
1361 osób. Informacje na temat każdego transportu zawierają między innymi: datę wyjazdu i przyjazdu do Polski, ilość i profesję wyjeżdżających,
dane na temat wywożonego mienia, dane na temat pomocy żywnościowej
udzielanej przez polską ambasadę, informacje o przebiegu podróży. Zachowały się zestawienia na temat następujących transportów:
6-11 marca 1947 r., 584 osoby, 90% rolników
3-9 maja 1947 r., 776 osób, 60 % rolników, 40% rzemieślników
30 czerwca 1947 r. (wyjazd), brak daty przybycia, 614 osób, sami rolnicy
4 lipca-10 lipca 1947 r., 512 osób, 60% robotników, 30% urzędników,
10% handlowców i innej inteligencji
27 września-2 października 1947 r., 413 osób, 70% mechanicy, szoferzy,
20% inteligencja, 10% różne zawody (kupcy, handlowcy)
20-27 listopada 1947 r., 450 osób, sami rolnicy
7-12 grudnia 1947 r., 395 osób2.

Archiwum Państwowe (dalej: AP) w Katowicach, Państwowy Urząd Repatriacyjny
(dalej: PUR), Specjalny Punkt Etapowy w Dziedzicach, zwłaszcza sygn. 14, 16, 17, 22,
27.
2
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Fot. 1. Przykład Raportu o nadejściu transportu
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Według prezentowanej dokumentacji w transporcie, który wyruszył z Bukaresztu 30 czerwca 1947 r., urodziło się jedno dziecko, i to jeszcze w Bukareszcie (podano datę 3 czerwca), a więc przed wyjazdem.
Z transportu, który wyruszył 6 marca 1947 r., w Budapeszcie oddaliła się,
bez podania przyczyn, jedna osoba, a do transportu z 27 września 1947 r.
dosiadło się po drodze (szczegółów nie podano) 16 osób. Najtrudniejsze
chwile przeżyć mieli pasażerowie ostatniego transportu, który pierwotnie
wyruszył już 5 grudnia 1947 r., lecz – jak podaje jego komendant – po
kilkuset metrach został zatrzymany przez rumuńskich funcjonariuszy
i przez nich okradziony. Ludzie byli poddawani osobistej rewizji, rozbijano meble i inne sprzęty, szukając waluty, zabierano złoto, biżuterię, cenniejsze ubrania i obuwie. Początkowo nie zezwolono na zawiadomienie
ambasady, dokonywano aresztowań. Wszystko trwało od godziny 7:15
5 grudnia do 17:00 6 grudnia i dopiero po interwencji ambasady wypuszczono zatrzymanych, zwrócono im dokumenty, oczywiście bez kosztowności, i następnego dnia transport wyruszył. W raporcie po nadejściu
transportu jego pasażerów określono jako „biednych”3. W sumie, według
zachowanych w aktach dziedzickiego PUR-u materiałów, w 1947 r. do
Polski przybyły z Rumunii przez Zebrzydowice 3 774 osoby.
Wśród dokumentów PUR-u, przechowywanych w Archiwum
Państwowym we Wrocławiu, można wskazać na cenne wykazy repatriantów i przesiedlonych z Rumunii do Dzierżoniowa w 1947 r., obecnie
w woj. dolnośląskim, w którym wymienieni są m.in. Polacy z Pojany Mikuli, którzy osiedlili się w okolicach tego miasta. Niestety, stan zachowania tego spisu nie jest najlepszy, co utrudnia odczytanie wielu zawartych
w nim danych4.
Lepiej zachowana jest lista 63 osób przybyłych z Rumunii na
Punkt Etapowy PUR w Międzylesiu w grudniu 1949 r., bez podania
miejsca pochodzenia, z których do Starogardu pod Szczecinem udało się
35 z nich, a reszta wyjechała do rodzin w kierunku Dzierżoniowa, Bielawy, Lwówka i Głogowa. Z tego samego okresu zachowała się także lista
sporządzona przez władze rumuńskie, na której uwzględniono miejsce
zamieszkania i zawód 141 reemigrantów, z których najwięcej pochodziło
z Bainecu, Wikszan (Rudy) i Bulaju, a więc ze wsi „mazurskich”, o których – na tle wsi „góralskich” – wciąż mamy zbyt mało informacji 5.

Tamże, sygn. 27: Raport o nadejściu transportu, k. 124, 195; Raport komendanta
transportu Władysława Łysaka, 13 XII 1947, k. 216.
4 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, PUR, sygn. 1276: PUR, Imienne wykazy repatriantów i przesiedlonych, Dzierżoniów (Rumunia) 1947 r.
5 Tamże, sygn. 1788: Ewidencja repatriantów z Francji i Rumunii, 1949.
3
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Fot. 2. Imienne wykazy repatriantów, Dzierżoniów 1947 r.

Fot. 3. Fragment rumuńskiej listy reemigrantów, grudzień 1949 r.
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Jak wynika z treści innego z zachowanych we Wrocławiu dokumentów, zmiana miejsca docelowego osiedlenia się reemigrantów (w tym
przypadku Starogardu) musiała być niekiedy negocjowana z władzami, co
dotyczyło zwłaszcza górali, których krewni i znajomi osiedli na Dolnym
Śląsku rok wcześniej. W takim przypadku chętni do zmiany miejsca
osiedlenia musieli zrzec się zarówno praw do przydziału majątku w przydzielonym wcześniej miejscu, jak i pretensji do majątku w miejscu nowo
wybranym:
oświadczamy, że rezygnujemy z przydzielonych nam gospodarstw rolnych na terenie powiatu Starogard i na własne żądanie wyjeżdżamy do swoich rodzin na terenie powiatu Dzierżoniów, gdzie nie będziemy podnosić żadnych pretensji do otrzymania na terenie powiatu Dzierżoniów gospodarstw rolnych
(podpisali: Kozminczuk Józef, Swancar Rozalia, Drozdek Anna,
Cech Michał, Stroka Tomasz)6.

Szerzej badane nie były archiwalia dotyczące powojennej reemigracji Bukowińczyków z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, gdzie
zachowały się – niestety w niewielkiej ilości – niektóre materiały przydatne dla jej statystycznego ujęcia. W zespole akt żarskiego PUR-u możemy
odnaleźć m.in. Protokoły przekazania gospodarstw, które zawierają ważne dla badaczy Bukowiny informacje o pochodzeniu przybyszów i przyznanych im w mieście oraz okolicy majątkach. Osadnicy z rodzinami pochodzili z Czerniowiec (nazwiska: Bielski, Gruszecki, Kożeniuk, Brenda),
Nowej Żuczki i Starej Żuczki (Leo, Bajer, Hrabczuk, Twardy, Aleksandrowicz), Panki (Lehocki, Markulak), Sadogóry (Grabowiecki, Hrabowiecki), Łukawca (Jasiński, Katler), Berechemetu (Marianczuk), Hlibokiej (Schmidt), Waszkowiec (Kudła), Kocmania (Kudła), Wyżnicy (Babij),
Dawiden (Majorek, Najdek), Milijowa (Marfiewicz), Rogoźnej (Miauryliński, Rutobrzecka), Krasnoilska (Drelich). Jedna rodzina (Buczarski)
pochodziła z Radowiec, czyli z Bukowiny rumuńskiej7. Większość jednak
pochodziła z Bukowiny ukraińskiej, chociaż w pobliskiej wsi Złotnik
osiedlili się z kolei górale z rumuńskiej części regionu, głównie z Nowego
Sołońca i Pleszy. Niestety, dla Złotnika podobne dokumenty się nie zachowały.

Tamże, Oświadczenie, Międzylesie, 14 XII 1949.
AP w Zielonej Górze (dalej: APZG), PUR w Żarach, sygn. 1-4: Protokoły przekazania
gospodarstw osiedleńcom przez PUR w Żarach.
6
7
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Fot. 4. Fragment protokołu przekazania gospodarstwa
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Nazwisk typowych dla polskiej Bukowiny i miejsc pochodzenia
reemigrantów można szukać także w prowadzonych w latach powojennych Księgach Kontroli Ruchu Ludności i Książkach Meldunkowych, zawierających m.in. nazwę miejsca pochodzenia i datę przybycia. Zachowany w Zielonej Górze materiał dotyczy m.in. gminy Gaworzyce w pow. głogowskim (obecnie polkowickim), w dzisiejszym woj. dolnośląskim, gdzie
osiadło sporo osadników i to z obu części Bukowiny. W latach 1946-1949
były to rodziny pochodzące z: Tereblesztów8 na Ukrainie (nazwiska: Hajdamowicz, Wilczak, Pieczarka, Kuczak, Fefczak, Wos, Wota, Zielonka,
Wolak, Świętek, Surdyk, Schmidt, Stercz, Podlak, Świątek, Sławicz, Meszak, Maslik, Olejnik, Kecz, Kogut, Husar, Kryżak, Gumienny, Jędrzejewski), Pietrowiec na Ukrainie (Komanowski, Komanowska), Nowego Sołońca w Rumunii (Kogut, Markulak, Jedynak, Jędrzejewska, Szwancer,
Swancer, Polaczek, Pieczarka, Ota, Sroka, Moskal, Muniak, Longier,
Droszczak, Chachuła, Zielonka, Wos, Gawluk, Baranowski, Budasz, Liszka, Tkacz, Kasprzyk, Kamiński, Sroka), Solki w Rumunii (Styrak, Zdanowicz, Piotrowska). Są także osadnicy, przy których zaznaczono jedynie
miejsce pochodzenia – Rumunię (Skowroński, Lągier, Malicki, Koman),
choć według brzmienia nazwiska pierwsza rodzina była naprawdopodobniej z Bukowiny północnej, druga i czwarta z Nowego Sołońca, trzecia
z Pietrowiec9.

Fot. 5. Fragment Księgi Kontroli Ruchu Ludności z Gaworzyc

8

Tak zapisano w tych dokumentach nazwę wsi, której ukraińska nazwa brzmi Terebłecze, rumuńska Terebleștie, a polska Tereblecze.
9 APZG, Zarząd Gminy Gaworzyce, sygn. 58-59: Księgi Kontroli Ruchu Ludności (rejestr osób przybywających do gminy).
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W zachowanej w zielonogórskiej placówce Księdze Kontroli Ruchu Ludności gminy Bobrowice w pow. Krosno Odrzańskie, obecnie
w woj. lubuskim, w październiku i listopadzie 1948 r. odnotowane jest
przybycie rodzin z Rumunii, bez podania nazwy miejscowości: Mycek,
Morarz, Piłat, Kuna, Skowroński. Chodzić może o byłych mieszkańców
wsi Bulaj, niedaleko Suczawy10.

Fot. 6. Fragment Księgi Kontroli Ruchu Ludności z Bobrowic

Fot. 7. Fragment Księgi Kontroli Ruchu Ludności z Dąbia

10

Tamże, Zarząd Gminy w Bobrowicach, sygn. 28: Księga Kontroli Ruchu Ludności
(rejestr osób przybywających do gminy).
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Bukowińczyków znajdziemy także w zachowanej Księdze Kontroli
Ruchu Ludności z Dąbia w pow. Krosno Odrzańskie, obecnie w woj. lubuskim. W październiku 1948 r. przybyło tam sześć osób z Rumunii (bez
podania miejscowości) o nazwisku Hawrisz. W listopadzie 1948 r. przybyły rodziny z Bulaju koło Suczawy: cztery osoby o nazwisku Skowroński,
dwie osoby o nazwisku Piłat, dwie osoby o nazwisku Szczęch, trzy osoby
o nazwisku Szczech, osiem osób o nazwisku Druszcz, dziewięć osób
o nazwisku Kwiatkowski, trzy osoby o nazwisku Dudek, dwie osoby
o nazwisku Białek, sześć osób o nazwisku Krysta, osiem osób o nazwisku
Zaraza, jedna osoba o nazwisku Łagowska. Z Solki przybyła jedna osoba
o nazwisku Styrak, jedna osoba o nazwisku Piotrowska, dwie osoby
o nazwisku Zdanowicz. Z Suczawy przybyło siedem osób o nazwisku Skowroński, dwie osoby o nazwisku Held i jedna osoba o nazwisku Kwiatkowski. Z Nowego Sołońca przybyła jedna osoba o nazwisku Stroka. Przy
osobach Wandy Skowrońskiej i Marii Siner napisano „Rumunia”, choć
niewykluczone, że także osoby z Suczawy faktycznie pochodziły ze wsi
Bulaj11.

Fot. 8. Fragment Rejestru mieszkanców Kożuchowa

11

Tamże, Zarząd Gminy w Dąbiu, sygn. 38: Księga Kontroli Ruchu Ludności (rejestr
osób przybywających gminie).
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W Rejestrze mieszkańców miasta Kożuchowa, obecnie woj. lubuskie, z lat 1945-1948, znajdujemy informację, że rodzina o nazwisku Pyszniuk z Nowej Żuczki przybyła tam w październiku 1945 r., wymeldowała
się na początku 1948 r. w celu przeniesienia się do Olbrachtowa w pow.
Żary. W Kożuchowie mamy również dwie osoby prawosławne, przybyłe
z Rumunii w 1947 r., o polsko brzmiących nazwiskach12.
Powyższe dane wyraźnie wskazują, iż część nazw miejscowości,
ale głównie nazwisk wpisywanych do rejestrów przez lokalnych urzędników różni się niekiedy od ich wcześniejszego, czy późniejszego, brzmienia, co dotyczy przypadków także w obrębie tego samego nazwiska (Longier – Lągier, Szczech – Szczęch, Wos – Woś itp.). Niewątpliwie była to
kwestia jakości zapisu danych przekazywanych przez osadników lub przepisywania ich z dokumentów repatriacyjnych. Należy też ubolewać nad
faktem, że w przypadku materiałów dostępnych na Ziemi Lubuskiej,
a więc tam, gdzie osiedliło się najwięcej reemigrantów z Bukowiny, związany z nimi zachowany materiał archiwalny jest raczej skromny. Być może przyczyniły się do tego także częste przeprowadzki dawniej rozproszonych akt obecnej zielonogórskiej placówki archiwalnej. Stąd uzyskane od
rodzin przesiedleńców informacje w wielu przypadkach nie mogą być,
niestety, uzupełnione lub zweryfikowane przez cenne źródła dokumentacyjne.

Fot. 9. Przykład odmowy repatriacji

12

Tamże, Zarząd Miejski w Kożuchowie, sygn. 90: Rejestr Mieszkańcow m. Kożuchów
1945-1948.
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Warto wspomnieć także przykładowe cenne materiały z zespołu
akt Rejonowego Pełnomocnika Rządu RP ds. Ewakuacji Ludności Polskiej z Ukraińskiej SRR w Czerniowcach, przechowywanych w Archiwum
Akt Nowych w Warszawie (sygn. 524/0/31). Składa się na niego kilkanaście teczek, zawierających właściwie pełną dokumentację akcji „repatriacyjnej” z północnej Bukowiny (m.in.: protokół końcowy, sprawozdanie
z działalności, statystyki, opisy pozostawianego i zabieranego mienia
kościelnego, rejestracja wyjeżdżających, podania, korespondencja, dane
o mieniu indywidualnym pozostawianym, wykazy ludności do „ewakuacji” i osób rezygnujących z wyjazdu według poszczególnych rejonów
i gmin, oświadczenia ludności o chęci „ewakuacji” lub rezygnacji z niej)13.

Fot. 10. Oświadczenie o repatriacji z obwodu czerniowieckiego

13

Materiały te fragmentarycznie omówił J. Bujak, dz. cyt.
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dr. Krzysztof Nowak
Universitatea Sileziană din Katowice

Alte materiale de arhivă
pe tema reemigrației polonezilor din Bucovina
Rezumat

Tema reemigrației polonezilor din Bucovina în Polonia este cunoscută doar în mare iubitorilor acestei regiuni. Cunoaștem împrejurările plecării, datele și numărul și, parțial, numele celor plecați. Știm
însă mai puțin despre împrejurările distribuirii teritoriale a reemigranților în terenurile eliberate de nemți, așa-numitele Teritorii Redobândite,
din Polonia pe baza materialelor de arhivă. Pentru a afla aceste date, se
pot dovedi valoroase, puțin valorificate până acum, materialele referitoare la reemigrație de la arhivele din Varșovia (Archiwum Akt Nowych),
Wrocław, Zielona Góra, Szczecin, Katowice (arhivele statului sau secțiile
acestora). Este vorba în principal despre materialele elaborate de agențiile guvernamentale poloneze pentru repatriere de la Cernăuți, de agențiile Oficiului Național de Repatriere, din registrele cu persoanele sosite
în orașe și comune în anii 1945-1950, din corespondența primăriilor, din
procesele-verbale de predare a bunurilor reemigranților.

dr hab. Helena Krasowska
prof. Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Problematyka pożyczek słowackich
w polskiej gwarze górali bukowińskich1

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem zapożyczeń
w polskiej gwarze górali bukowińskich. Szczególna uwaga będzie poświęcona zapożyczeniom leksykalnym z języka słowackiego. Nosiciele
mowy górali bukowińskich, którzy wywodzą się z okręgu Czadeckiego
(aktualnie na terenie Słowacji), w ciągu ponad 200 lat dokonywali różnorakich przemieszczeń. Mówiąc o tej grupie, nie sposób nie uwzględnić
Czadecczyzny, gdzie miały miejsce w przeszłości kontakty różnych języków i gwar.
W przeszłości Czadeckie przez długi czas było obszarem, na którym osadzono pańszczyźnianych chłopów-zbiegów ze śląskiej (austriackiej) i polskiej strony Beskidów oraz osadników słowackich z południa.
Dzięki nim ukształtowała się w kilku wsiach (Skalite, Czarne, Świerczynowiec, Maków, Oszczadnica i in.) specyficzna wspólnota etniczna, kulturowa i językowa, łącząca elementy śląskie i małopolskie. Pierwszą polską
osadą w Czadeckiem była wieś Dragoszanka założona w XIII w.2 Pod koniec XIV w. osadnicy polscy założyli tu osadę Gorzelica. Ze względu na
dogodne położenie i ważny szlak komunikacyjny wiodący przez Czadcę
należy przypuszczać, że zaludnienie tego terytorium było wczesne3. Największe nasilenie polskiego osadnictwa łączy się z wielką ekspansją ludności polskiej na południe w ciągu XVII w. Czadeckie przez kilka wieków
było terenem spornym między Węgrami a Śląskiem. W XVIII w. mieszkańcom Beskidu Zachodniego żyło się coraz trudniej. Zwiększał się naturalny przyrost ludności, rosły również obciążenia pańszczyźniane nakładane na poddanych. Zaczęła się więc następna, inna terytorialnie migracja ludności.

Publikacja naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018.
2 P. Szczotka, Próba wyznaczenia współczesnej granicy pomiędzy dialektem śląskim
i dialektem małopolskim w Czadeckiem (Kisuce), (z pogranicza językowego polsko-słowackiego), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 36, Warszawa 2000, s. 138.
3 M. Małecki, Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, wyspy
językowe), Kraków 1938, s. 70.
1
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Polskich górali z Czadeckiego, nazywanych również Kysucanami,
opisał Alois Vojtĕch Šembera w 1864 r. w pracy „Základové dialektologie
československé”. Wyliczył on w północnej części czadeckiego 14 osad zamieszkałych przez ludność góralską posługującą się gwarą polską. Badania Mieczysława Małeckiego wskazują na zróżnicowanie gwar w Czadeckiem, wynikające ze skrzyżowania się dwóch prądów osadniczych: małopolskiego (z Żywiecczyzny), idącego przez Przełęcz Zwardońską, i śląskiego, idącego przez Przełęcz Jabłonkowską4.
Według językoznawców słowackich współcześnie mamy do czynienia z polską gwarą góralską w Czadeckiem w pięciu miejscowościach:
w Skalitem, Oszczadnicy, Czarnem, Świerczynowcu oraz Gorzelicy5.
Trudna sytuacja ekonomiczna i przeludnienie Ziemi Czadeckiej
na przełomie XVIII i XIX w. były powodem emigracji górali na daleką
Bukowinę, pozyskaną przez Austriaków w 1775 r., a od 1787 r. administracyjnie połączoną z Galicją. Duża grupa górali, w skład której wchodzili także górale śląscy i żywieccy, na krótko zatrzymała się w latach 1803-1806 w dobrach brzeżańskich (obecnie Ukraina zachodnia). Przybysze ci
jednak nie zabawili długo na ziemi brzeżańskiej, przenosząc się na Bukowinę, gdzie już około 1803-1805 r. osiedlili się ich krewni z Czadeckiego.
Najstarsze kolonie górali polskich na Bukowinie Karpackiej, datujące się od 1803 r., to: Kaliczanka (obecnie przedmieście Czerniowiec),
Tereblecze, Głęboka i Krasna (Stara Huta). Pierwsze góralskie osady na
Bukowinie były w latach późniejszych zasilane nowymi falami przybyszów z Czadeckiego, a zapewne także i ze Śląska. Przyczyniło się to do ich
znacznego powiększenia. Gromadząca się ludność polska na Bukowinie
musiała zatem szukać coraz to nowych terenów osadniczych. Powstały
więc nowe osady: Nowy Sołoniec (1834), Plesza (1836), Pojana Mikuli
(1842), Laurenka (1875) – przysiółek dziś nieistniejący, i Dunawiec
(1875) – obecnie przysiółek Baniłowa Podgórnego, Dawideny-Zrąb
(1880), a później Panka-Zrąb, Paltynosa, Dumbrawa koło Kornul Lunci,
Arszyca – przysiółek Piotrowiec Dolnych (1910).
Po zakończeniu II wojny światowej Polacy mieszkający na podzielonej Bukowinie dążyli do powrotu do Polski. We wrześniu 1944 r. rząd
polski zawarł umowę z Ukraińską SRR o repatriacji Polaków. W Polsce
zostali oni osiedleni na Ziemiach Zachodnich w czterech wsiach: Brzeźnicy, Stanowie, Drągowinie, Kotowicach w województwie lubuskim. Drugi
transport górali, jaki opuścił Bukowinę, wyjechał w październiku 1945 r.,
trzeci – w lutym 1946 r., a czwarty – w kwietniu 1946 r.
Repatriacja objęła również rumuńską część Bukowiny. Pierwszy
transport repatriantów z Bukowiny południowej, w tym górali, wyruszył

M. Małecki, 1931, Polskie gwary w Czadeckiem, „Biulletin International de l’Academie Polonaise des Sciences et des Lettres”, nr 7-10, Kraków 1931, s. 199-201.
5 J. Dudášová-Krišáková, Goralskié nárečia, Bratislava 1993, s. 21.
4

470
do Polski już jesienią roku 1946. Drugi – w marcu 1947 r., następny
– w czerwcu 1947 r. Osiedli na Ziemiach Zachodnich.
W latach 1946-1947 pracownicy Czechosłowackiej Komisji Repatriacyjnej przeprowadzali w środowiskach zamieszkiwanych przez górali,
głównie w Pojanie Mikuli, agitację dotyczącą wyjazdów na tereny byłej
Czechosłowacji. Przesiedlenie odbywało się na podstawie porozumienia
nr 563/46 sporządzonego w Oradea Mare 10 grudnia 1946 r. pomiędzy
rządem Rumunii a Czechosłowacką Komisją Repatriacyjną. Z 409 osób,
które przesiedliły się w styczniu i lutym 1947 r. do ČSSŔ, zaledwie 200
zostało na Słowacji, pozostałe od sierpnia osiedlały się w Czechach.
W lutym 1947 r. na obecnej Słowacji osiadło 70 rodzin z Bukowiny. Zamieszkały w dziewięciu miejscowościach powiatu Rimavská Sobota: Abovce, Chanava, Gemer, Rumince, Svatý Kráľ, Starňa, Šafarikovo
(obecnie Tornaľa), Štrkovec i Včelice na Słowacji, w pobliżu granicy węgierskiej. W październiku 1947 r. 25 rodzin przeniosło się do Hornej
Štubni w kotlinie turczańskiej.
Z badań prowadzonych na Bukowinie (północnej i południowej)
w ramach grantu „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja
znikającego dziedzictwa kulturowego” w latach 2015-2017 wynika, że do
dzisiaj górale polscy zamieszkują w zwartych grupach w następujących
miejscowościach: Starej Hucie, Dolnych Piotrowcach w przysiółku Arszyca i Terebleczu (Bukowina północna), w Pojanie Mikuli, Nowym Sołońcu
i Pleszy (Bukowina południowa). Nosiciele gwary polskiej to dziś stosunkowo niewielka grupa, bo liczy ona około 800 osób – mieszkańców północnej Bukowiny, i około 1800 osób z Bukowiny południowej. Ta grupa
to właśnie polscy górale bukowińscy. Mieszkają oni dzisiaj po obu stronach granicy ukraińsko-rumuńskiej, mają ten sam rodowód, podobne
szlaki migracji oraz miejsca osiedlenia się. Są jednym ze składników tygla
językowego i kulturowego, jakim jest region Bukowiny, a pod względem
liczebności stanowią około 1/3 ludności polskiego pochodzenia na Bukowinie. Z każdym rokiem maleje ich liczba, gdyż starsze pokolenie wymiera, a młodsze często wyjeżdża do miast, adaptując się do języka większości ukraińskiej lub rumuńskiej.
Zebrana leksyka tej grupy ukazała się drukiem w 2008 r., jako
„Słownik górali polskich na Bukowinie” Zbigniewa Grenia i Heleny Krasowskiej6. Do analizy przeprowadzonej poniżej wykorzystałam wspomniany „Słownik” oraz obecny stan leksyki mówiących polską gwarą górali bukowińskich.
Słownictwo Polaków – górali bukowińskich – to mozaika leksyki
różnego pochodzenia: polskiego, słowackiego, rumuńskiego, ukraińskiego, w mniejszym stopniu też niemieckiego i rosyjskiego. Proporcje pomiędzy leksyką polską a zapożyczeniami są różne. Wybraną do zaprezen-

6

Z. Greń, H. Krasowska, Słownik górali polskich na Bukowinie (dalej: ZGHK), Warszawa 2008.
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towania grupę leksemów podzieliłam na: pożyczki słowackie, wyrazy występujące w języku słowackim oraz innych językach słowiańskich, np.
ukraińskim, wyrazy występujące w języku słowackim oraz rumuńskim.
Celem niniejszego artykułu jest uwypuklenie problemu pożyczek słowackich, które kolejno omawiam, nie zaś omówienie etymologii wyrazów.
Pożyczki słowackie
bośkać ‘całować’: Chlop to bośko babe w rynke albo bośkajom sie dwo,
co sie lubiom, por. słc. boskat’ ‘ts.’; pobośkać ‘pocałować’: Można dziecko pobośkać, czy kiego sie lubi. Pobośkał jech babe taj poszel do lasa, por.
słc. pobozkat’ ‘ts.’; pobośkać się ‘pocałowac się’: Tam pridzie troche ludzi, zalożom za stól, dajom troche jedzynia i goriolki, mlody się wybiera
idzie do mlodej, oddaje mlodej bukiet, pobośko się z niom, a mamce mlodej daje oko goriolki, por. słc. pobozkat’ ‘pocałować’ [ZGHK 2008: 36,
168].
brawek ‘prosię-samiec’: Mom brawka malućkiego; brawiec ‘wykastrowany samiec świni’: W zimie takiego tlustego brawca, to sie rieże. Co roku zariezali brawca czy świnię, por. słc. brav ‘knur, tucznik’ [ZGHK
2008: 37-38].
cesta ‘droga’: Iszła po ceście taj do bałty nogom stąpiła. U naz gwariom
szla jech cestom i jech se zdybala ze sumsiadom. Zimom je lodowica na
cestach. Woda sie zlewo do tych szańców i cesta sie robi chytro sucha,
por. słc. cesta ‘droga’ [ZGHK 2008: 45].
chladać ‘szukać’: Trieja chladać gynski nie priszli ku chalupie. Chladam
dziecko mi pripadło. Chladaj swojej mamce, lepsze robotnice, por. słc.
hl’adat’ ‘szukać, poszukiwać’ [ZGHK 2008: 46].
chlapiec ‘chłopiec’: Chlapcy dla nas som fajni, i dobri. Downo żenili się
ze swoimi chlapcami, taros uże nie, por. słc. chlapec ‘ts.’ [ZGHK 2008:
46].
chodnik ‘ścieżka’: Chodniki jak do lasu sie idzie. To idziesz bez jakieś
cariny i weźniesz takim chodnikiem na prost, to chytri dojdziesz du domu. A un za krowami idzie taje chodnikiem, a jo spoza jedliczki z korbaczem jak jech nadeszel blisko, tag jech go zestraszyl, a un chipnyl, hore
nogami sie kopyrtnyl, por. słc. chodník ‘ścieżka, dróżka’ [ZGHK 2008:
47].
chycić ‘złapać, schwytać’: Chycić kota cy wrabca. Nu jak już chycił, ale to
je bardzo ciekawe, uciekajom, dzieś chowajom sie czeba szukać. Kurczacko trieja schytać i zaprić, por. słc. chytit’ ‘złapać, chwycić, złowić’ [ZGHK
2008: 51].
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cynter ‘cmentarz’: Na cynteriu jutro je pogrib. U nas w seli to je dwa
cynteri, por. słc. cintorín, cintor ‘ts.’ [ZGHK 2008: 55].
ćma ‘ciemność’: Jag w nocy nie świci miesiunczek, to je straśnie ćma,
por. słc. tma ‘ciemność’ [ZGHK 2008: 59].
ćwirczek ‘świerszcz’: Ty ćwirczki to uny wieczór tak ćwirkajom, por. słc.
cvrčok ‘ts.’; ćwirkać ‘świerszczeć’: Ćwirkajom ptoszki w lesie różne, por.
słc. cvrkat’ ‘ts.’ [ZGHK 2008: 60].
gumbik ‘guzik’: Gumbiki som i zielune i czerwune i biołe. Męskie koszule z cienkiego płótna były długie, noszone na spodnie, mały kołnierzyk
(obujek) z guzikiem (gumbikiem) i pętelką, por. słc. gombik ‘guzik’
[ZGHK 2008: 84].
dołu ‘na dole’: Dołu seła je potuczek, por. słc. dolu, dole ‘w dół, na dół’
[ZGHK 2008: 62].
hore ‘na górze’: Hore seła je fajno; chore: Chore na grusce je fajna wewiurka; wyszel jech na trieśnie chore, na wyrach, por. słc. hore ‘na górze;
w górze; na górę, do góry’ [ZGHK 2008: 89].
huszpylina ‘galareta mięsna’: Huszpyliny wariom ze świni. Huszpyliny
robim na Wielkanoc, por. słc. huspenina ‘ts.’ [ZGHK 2008: 92].
inacy ‘inaczej’: Musiż mi to dać, bo inacy nie bedzie dobrie, zrób to inacy
i bedzie dobrie, por. słc. inač ‘ts.’ [ZGHK 2008: 93].
inakszy ‘inny, różniący się od pozostałych’: Każdy czlowieg je inakszy,
jeden maj fajny, jeden maj wysoki, por. słc. inakši ‘ts.’ [ZGHK 2008: 93].
inować ‘szron’: Jako je zima to na dyrwach je inować, por. słc. inovat’
‘ts.’ [ZGHK 2008: 93].
kaniec ‘knur, samiec świni’: A tych kańców malo chto trimie u nas idom
z lochami do drugiego sela. Locha chce do kańca, locha nabrała sie u kańca, por. słc. kanec ‘knur’ [ZGHK 2008: 97].
kłobuk ‘kapelusz’: Na głowę wkładali kłobuk. Chłopi to noszo kłobuki;
klobuk: Klobuki nosili takie zwykle, a baby chustki. No i jech nazbierol
pelny klobuk tam malinów, por. słc. klobúk ‘ts.’ [ZGHK 2008: 105].
knieź ‘ksiądz’: Do nas priszel tyn knieź i zaprił dźwiri. Knieź taros aż do
domu prichodzi dawno nie było, por. słc. kňaz ‘ts.’ [ZGHK 2008: 105].
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kuwik ‘puszczyk’: Kuwik jak też w nocy kuwiko to gwariom, że to nie je
dobrie, że tam dzie un kuwiko kolo jakiejś chalupy, to że tam musi chtoź
umrić, por. słc. kuvik ‘ts.’ [ZGHK 2008: 123].
kyrst ‘chrzest’: Kyrst odbywa się jak najwcześniej, żeby uniknąć różnych
niebezpieczeństw: dziecko mogło umrzeć nie ochrzczone, mogły je urieknąć złe oczy itd., por. słc. krst ‘ts.’; kyrścić ‘chrzcić’: To każdy musi
dziecko kyrścić. Jak był chłopiec, to kyrścili w kościele katolickim, jak była dziewczynka, to się kyrściła tam, w kościółku greckokatolickim na Majdanie, por. słc. krstit’ ‘ts.’; kyrściny ‘przyjęcie z okazji chrztu dziecka’:
Kyrściny to u nas fajne robiom z muzykom, por. słc. krstiny ‘ts.’ [ZGHK
2008: 124].
lodowica ‘gołoledź’: Zimom je lodowica na cestach, por. słc. l’adovica
‘gołoledź’ [ZGHK 2008: 129].
młoducha ‘panna młoda’: Nu młoducha ucieka i sie chowa. Zabiera
młoduche z domu, por. słc. mladucha ‘panna młoda, narzeczona’ [ZGHK
2008: 140].
mrak ‘mgła’: Uczoraj mrak był i nic nie było widno. Jako je mrak, to maszynom je cinszko jechać, por. słc. mrak ‘chmura’ [ZGHK 2008: 141].
mrowiec ‘mrówka’: A ty mrowcy som i czorne i takie żólte, takie u nas
gwariom, że to czerwune i tyn mrowiec taki czerwuny to straśnie kunsze,
por. słc. mravec ‘ts.’ [ZGHK 2008: 141].
niechać ‘zostawić’: Chlop może babe niechać albo baba niecho chlopa,
niechoj dziecko naj sie bawi, niechoj go naj se robi co chce. Niechoj go!
por. słc. nechat’ ‘zostawić’ [ZGHK 2008: 147].
niewiasta ‘synowa’: Nanaszkowie pytają: „Przyjmujecie niewiaste?”.
Młoducha się pyto: primicie mnie za niewioste, por. słc. nevesta ‘panna
młoda; narzeczona; synowa’ [ZGHK 2008: 147].
nogawice ‘wierzchnie, tkane spodnie z sukna domowego’: Nogawice to
tkali downo, grube i ciepłe to było, tarasika to noszo kupione, bo uż nima
takiej mody, por. słc. nohavice ‘spodnie’ [ZGHK 2008: 148].
opraty ‘lejce’: A opratami sie kieruje kunia, por. słc. opraty ‘lejce’
[ZGHK 2008: 154].
pambureczka ‘biedronka Coccinella’: Pambureczka, pambureczka daj
słuneczka, nie dasz słuneczka położym ci na deseczke, utnem ci główeczkę, por. słc. pánbožková kravička ‘biedronka’ [ZGHK 2008: 158].

474
połaźnik ‘chłopak, który rano w dzień Bożego Narodzenia chodzi z życzeniami i kropidłem’: Połaźnik rano w Boże Narodzenie chodzi po kropiniu. Połaźniki to chłopcy co rano prichodzom kropić, por. słc. polazník
‘kolędnik, ten który składa życzenia’ [ZGHK 2008: 172].
połażniczka ‘choinka na Boże Narodzenie, dawno wieszana przy suficie’: Połaźniczki prinies nam stryjek, por. słc. polaznička [ZGHK 2008:
172].
poriez ‘ośnik, nóż z dwoma uchwytami do strugania drzewa’: Kore z butuka poriezem sie zdejmuje. Poriez to je do tego, by kore zdzierać z driewna, por. słc. poriez ‘ts.’ [ZGHK 2008: 174].
pościl ‘łóżko’: Pani kuchana kładnij sie na pościli i śpij, nichto nie bydzie
zawadzać. Pościl downo robili, drewniane byli, a taro kupujom w magazynie, por. słc. postel’ ‘łóżko’ [ZGHK 2008: 175].
strioda ‘środa’: A w striode ideme na torg do Solki, tam je dobre piwo,
por. słc. streda ‘ts.’ [ZGHK 2008: 203].
szipula ‘dzika róża Rosa’: Szipuli tu rosnom w grapie. Ta szipula je bardzo pchuna i mocki ludzi wari z niej konfiture, ale nojlepsza je charbata
ze szipuly, por. słc. šipková ruža, šipka, ‘dzika róża’ [ZGHK 2008: 209].
szuhaj ‘starszy, nieżonaty kawaler’: Szuhaj to parobek, kawalier taki maj
starszy. W seli u nas je szuhaj, ale nie będę gwariła jaki pusty, por. słc. šuhaj ‘chłopak, młodzieniec, kawaler’ [ZGHK 2008: 2015].
taniurek ‘talerz’: Taniurki mam tam różne i małe i duże. Na taniurki
kładni się kielbasu, sałatki, por. słc. tanier ‘talerz’ [ZGHK 2008: 221].
truhla ‘trumna’: Truhli robiom z driewna. A na tyn pogrieb to idom ludzie i cudzi i sumsiadzi, a nojwincel rodzina dzieci, szycy i czlowiek umrity leży na stole, kladom go do truhly i zapierajom i wynoszajom, placzom
okrutnie i niesom go do kościola to idom na pogrieb, a z kościola na cynter, por. słc. truhla ‘skrzynia’, ‘trumna’ [ZGHK 2008: 226-227].
wajko ‘jajko’: Kury wajka nanosili. Tyn bojer nic nie powiedziol, ale sie
tak zadumol i poszel do chalupy i wynius na taniurku sztyri wariune wajka i dol temu tatkowi i gwari, por. słc. wajce ‘ts.’ [ZGHK 2008: 230].
wricinica ‘żmija’: U naz mocki tych wriciniców je w carinie to nie kunsze chyba, że ciapniesz na nie, por. słc. vretenica ‘ts.’ [ZGHK 2008: 238].
zim ‘ziemia’: Zim je i dobra i bahnowa. Downo to była zim, nie podłoga
jako taros, por. słc. zem ‘ziemia’ [ZGHK 2008: 249].
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żenich ‘pan młody’: Żenich jak pridzi i pójdo oni do kuścioła, por. słc. ženich ‘ts.’ [ZGHK 2008: 253].
Wyrazy występujące w języku słowackim
oraz innych językach słowiańskich, np. ukraińskim
blecha ‘pchła’: Ale usz taras tych blechów ni ma, to eszcze jag byla wojna, to blechi były. Blecha chiba go ukunsiła, por. ukr. блоха ‘ts.’, słc.
blcha ‘ts.’ [ZGHK 2008: 34].
bosorka ‘wróżka zabierająca mleko krowom’: To u kogo krowa ma dużo
mlika, to ta baba bosorka, bo umie coś robić, por. słc. bosorka ‘czarownica; jędza’, ukr. босорка ‘wiedźma, wróżka’ [ZGHK 2008: 36].
chytro ‘szybko’: Chytro prinieś mi wody dla chudoby, por. słc. chytro,
por. ukr. хитро ‘ts.’ [ZGHK 2008: 51].
huby ‘wszystkie grzyby, nazwa ogólna’: Huby to szyckie griby dobre
i durne, por. słc. huba ‘grzyb, ogólna nazwa’, ukr. губа ‘grzyb; grzyb rosnący na drzewie’ [ZGHK 2008: 90-91].
huśle ‘skrzypce’: Huśle ma jeden chłop u nas w seli; chuśle: Na chuślach to je cinszko sie nauczyć grać, por. słc. husle ‘ts.’, ukr. гусла, гуслі
‘ts.’ [ZGHK 2008: 92].
kukuczka ‘kukułka’: Kukuczka telo chladzie gniozdo, aby wsunyla drugiemu ptoszkowi, aby wysiedziol ty mlode. Kukuczki kukajom, por. słc.
kukučka ‘ts.’, ukr. кукучка ‘ts.’ [ZGHK 2008: 118].
lachko ‘lekko’: Malo kiemu je lachko w życiu, por. słc. lahko ‘ts.’, ukr.
легко ‘ts.’ [ZGHK 2008: 125].
masny ‘tłusty’: Take masne jedzynie, to nie je za zdrowe, por. słc. masny
‘ts.’, ukr. масний ‘ts.’ [ZGHK 2008: 135].
Wyrazy występujące w języku słowackim
oraz rumuńskim
czetina 1. ‘gałązka drzewa iglastego’: Czetina jako je fajna to robiom na
Boże Narodzynie takie fajne. 2. ‘suche igiełki’: Czetina to krak ubrany,
może być zieliunyj i suchyj, ale z igliczkami, por. rum. cétina ‘choina, cetyna’; słc. četina, četyna [ZGHK 2008: 57].
fereczyna ‘paproć’: Fereczyna rośnie w lesie; faraczyna: Te faraczyne
to kladom dzie kiedy tag do jakiegoź bukieta, por. rum. férigă, férigi ‘paproć, paprocie’, słc. perašin [ZGHK 2008: 73-74].
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kieltować sie ‘wydawać pieniądze’: Jo skieltuwała sie na chram. Un tak
skieltował sie jak my priszli, nakupowali tam mocki, por. słc. keltovat’,
rum. a cheltui ‘wydawać, wydatkować; zużywać’ [ZGHK 2008: 101].
Pominęłam w analizie celowo istnienie „karpatyzmów” w gwarze
górali bukowińskich; pozostają one nadal nierozstrzygniętą zagadką, ponieważ nie uda się obecnie stwierdzić jednoznacznie, czy górale wychodząc z Czadeckiego, które geograficznie położone jest w paśmie karpackim, posługiwali się już tymi wyrazami, czy też poznali je dopiero na Bukowinie, również położonej w Karpatach. Takie pożyczki rumuńskie, jak
np.: klag ‘podpuszczka do zakwaszania mleka owczego’, ryncka ‘żołądek
jagnięcia wykorzystywany do przygotowania klagu’, znane są zarówno
w gwarach południowego krańca Małopolski, tj. Podkarpacia i południowego Śląska, jak i na Bukowinie.
Odrębność leksykalną tej grupy tworzą wyrazy występujące w języku słowackim oraz innych językach słowiańskich, np. ukraińskim,
a także wyrazy występujące w języku słowackim oraz rumuńskim. Nie
wiemy, czy wyrazy te weszły do zasobu leksykalnego gwary górali już na
terenie Bukowiny.
Zwróćmy tu uwagę na pożyczki z języka słowackiego, np.: taniurek ‘talerz’, hore ‘na górze’ – potwierdzają one fakt przybycia z tego terenu górali na Bukowinę. Warto wspomnieć, że górale od przeszło 200 lat
mieszkają w otoczeniu języka najpierw niemieckiego, potem zaś języków
rumuńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego, a w ich zasobie słownikowym
zachowała się dotychczas spora liczba wyrazów słowackich. Są to leksemy
często o zasięgach geograficznych wspólnych gwarze górali i wsiom południowego Śląska.
Z powyższego przeglądu widać, że zapożyczenia z języka słowackiego stanowią poważny problem interpretacyjny i klasyfikacyjny. Zaprezentowane zagadnienie może być więc traktowane tylko jako jedna z części ogólnego zasobu słownikowego gwary górali bukowińskich. Materiał
ten także nie wyczerpuje całego zestawu zapożyczeń słowackich w polskiej gwarze górali na Bukowinie Karpackiej. Może stać się jednak impulsem do dalszych, bardziej wnikliwych badań.
Stosowane skróty:
ZGHK 2008 – Z. Greń, H. Krasowska, Słownik górali polskich na Bukowinie, Warszawa 2008.
por. – porównaj
rum. – rumuński
słc. – słowacki
ts. – to samo
ukr. – ukraiński
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Problematica împrumuturilor slovace
în dialectul muntenilor polonezi din Bucovina
Rezumat

Subiectul acestui articol îl reprezintă problema împrumuturilor în
dialectul muntenilor polonezi din Bucovina. O atenție deosebită va fi
acordată împrumuturilor lexicale din limba slovacă. Grupa de lexeme selectate pentru prezentare a fost împărțită în: împrumuturi slovace, termeni întâlniți atât în limba slovacă, cât și în alte limbi slave, de exemplu
în ucraineană, termeni întâlniți în limba slovacă și română.
Lista celor 44 de lexeme prezentate și analizate confirmă faptul că
în Bucovina au venit munteni din regiunile slovace. Merită amintit că
acești munteni trăiesc de mai bine de 200 de ani înconjurați de alte
limbi, mai întâi germană, pe urmă română, ucraineană, rusă, iar vocabularul lor a păstrat până în prezent un număr semnificativ de cuvinte slovace. Adeseori acestea sunt lexeme cu acoperire geografică comună dialectului muntenilor și dialectelor din satele din sudul Sileziei.
Această publicație științifică este finanțată în cadrul programului
Ministrului Științei și Studiilor Superioare denumit „Programul Național
de Dezvoltare a Științelor Umaniste”, derulat în perioada 2015-2018.

Karina Stempel-Gancarczyk
Instytut Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Biografie językowe
a zanikanie gwar polskich na Bukowinie.
Wybrane aspekty1

Język polskiej mniejszości w Rumunii analizowali w latach 60.
XX w. Stanisław Gogolewski i Elena Deboveanu 2, którzy w ramach swoich badań podjęli próbę opisu i podziału gwar polskich, wyodrębniając
cztery grupy: a) gwarę wsi Kaczyka, b) gwarę tzw. górali bukowińskich,
c) gwarę wsi Ruda, d) gwarę wsi Bulaj i Michoweny.
Badania lingwistyczne i socjolingwistyczne prowadzone na terenie Bukowiny w ostatnich dziesięcioleciach skupiały się głównie na opisie
gwary tzw. górali bukowińskich (przybyłych tutaj z regionu Czadeckiego
na pograniczu polsko-słowackim)3. Przedmiotem mojego zainteresowania są natomiast użytkownicy pozostałych trzech gwar4, zamieszkujący

Artykuł został napisany w ramach grantu „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej.
Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego – 2015-2018”, NPRH, nr projektu 1bH 15 0354 83, afiliacja: Instytut Slawistyki PAN w Warszawie.
2 E. Deboveanu, S. Gogolewski, Przegląd polskich gwar na terenie Rumunii, „Język
Polski”, 46, 1966, s. 112-131.
3 M.in.: M. Małecki, G. Nandriş, Uwagi o polskich gwarach na Bukowinie, Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, XLIII/3, Kraków
1938, s. 79-84; H. Krasowska, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej: studium socjolingwistyczne i leksykalne, Warszawa 2006; Taż, Charakterystyka językowa polszczyzny bukowińskiej [w:] K. Feleszko, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku. Słownik, t. 2, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko,
Warszawa, 2003 s. 17-42; a także wcześniejsze prace, np.: E. Deboveanu, Polska gwara Górali bukowińskich w Rumunii, Wrocław 1971 [=Prace Komitetu Językoznawstwa PAN, 60]; K. Feleszko, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku, t. 1, pod red. A. Żora, Warszawa 2002; Tenże, Bukowina moja
miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku. Słownik, t. 2, pod red.
E. Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa 2003.
4 W ramach przygotowywanej pracy doktorskiej pt. Proces zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej. O gwarach Bulaju i Kaczyki patrz m.in.: E. Vrabie, Privire asupra localităților cu graiuri slave din Republica Populară Română, Romanoslavica, VII, Bucureşti 1963, s. 75-85; I. C. Chiţimia,
E. Deboveanu, Gwara i folklor wsi Bulaj w powiecie Suczawskim, Romanoslavica, VII, Buсureşti 1963, s. 159-187; I. C. Chiţimia, Niektóre cechy mowy Polaków we
wsi Bulaj pod Suczawą, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. V, Warszawa
1965, s. 255-259.; S. Gogolewski, Polska gwara trójjęzycznej wsi Kaczyki w Rumunii, Wrocław 1972 [=Prace Językoznawcze Komitetu Językoznawstwa PAN 68].
1
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miejscowości: Kaczyka, Ruda oraz Bulaj, a także leżące w pobliżu Bulaju
wsie Michoweny i Frumoasa5, w których obecnie mieszkają już tylko nieliczne polskie rodziny. We wszystkich tych miejscowościach potomkowie
emigrantów zachowali (w różnym stopniu) umiejętność posługiwania się
gwarą. Osadnikami na tych terenach byli przede wszystkim przybysze
z Galicji oraz Małopolski i, pomimo różnic, można uznać, że wszystkie
trzy gwary (według zaprezentowanego wyżej podziału) mają swoje źródło
w gwarach małopolskich.
Od czasu badań prowadzonych przez S. Gogolewskiego i E. Deboveanu upłynęło ponad pół wieku. Zasadne więc wydaje się zweryfikowanie ich ustaleń, zwłaszcza w kontekście obserwowanych zmian, jakie zachodzą w tych miejscowościach: wymierania najstarszego pokolenia Polaków, słabej znajomości gwar w pokoleniu średnim i niemal całkowitego
zaniku ich użytkowania w pokoleniu najmłodszym.
Każdą z badanych miejscowości można traktować „jako odrębny
i specyficzny układ, pozwalający na śledzenie wieloaspektowych zjawisk
określonych przez izolację i transkulturację”6. Bulaj, Michoweny oraz
Frumoasa (koło Suczawy) zamieszkane są przez Polaków i Rumunów,
przy zdecydowanej przewadze ilościowej tych ostatnich. Wikszany (koło
Seretu) to społeczność złożona z Polaków, Ukraińców i Rumunów. Kaczyka stanowi symboliczną Bukowinę w miniaturze – od ponad dwóch wieków mieszkają w niej Polacy, Ukraińcy, Rumuni i Niemcy, „wymieszani
między sobą do tego stopnia, iż nie znajdzie się tu ani jednej rodziny
polskiej, w której nie byłoby przodków należących do którejś z pozostałych nacji”7.
Warunki funkcjonowania w państwie rumuńskim, a w przypadku
mieszkańców Rudy czy Kaczyki również w sąsiedztwie innych mniejszości, znacząco oddziaływały przez minione dziesięciolecia na mowę mieszkańców tych miejscowości. Gwary używa w nich coraz mniejsza liczba
osób (głównie są to ludzie starsi) i można zauważyć duże różnice w idiolektach poszczególnych użytkowników. Ta sytuacja wiąże się również z takimi czynnikami jak coraz większa liczba rodzin mieszanych oraz brak
transmisji pokoleniowej języka. Nie można przy tym zapomnieć, iż język
polski przez niemal 30 lat nie był obecny w nauczaniu szkolnym w związku z polityką rumunizacji w okresie reżimu komunistycznego. We wszystkich miejscowościach będących przedmiotem prowadzonej przeze mnie
analizy język rumuński zyskał status języka dominującego8. Trwała domi-

5

„Pod ogólną nazwę Bulaj podciągamy także należące do gromady Bulaj sąsiednie
przysiółki Frumoasa i Moara, w których również mieszka kilkudziesięciu Polaków”
– E. Deboveanu, S. Gogolewski, dz. cyt., s. 128, przyp. 1.
6 E. Kłosek, Izolacja i transkulturacja w polskich wsiach południowej Bukowiny [w:]
O Bukowinie. Razem czy oddzielnie?, red. K. Feleszko, Piła-Warszawa 2000, s. 174.
7 Tamże.
8 K. Feleszko, Bukowina moja miłość..., t. 1, s. 109.
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nacja jednego z języków warunkuje przebieg procesów interferencyjnych
tylko w jednym kierunku, co w efekcie może prowadzić do zmiany języka
lub jego zaniku.
Badaniem problemu zaniku języka mniejszości zajmuje się wielu
badaczy na całym świecie. Jeffrey Holdeman wyróżnił szereg oznak
śmierci języka mniejszości. Są to m.in.: redukcja własnych struktur językowych i adaptacja obcych, redukcja różnorodności i złożoności kategorii
gramatycznych, utrata norm językowych, nadmierna liczba zapożyczeń,
zmiana języka religii na język większości, przejście na język większości
w sferze domowej czy brak transmisji pokoleniowej języka9.
Jednym z narzędzi wykorzystywanych do analizy procesu zanikania gwar jest metoda biograficzna, polegająca na analizie wypowiedzi autobiograficznych poszczególnych jednostek na tle procesów historycznych
i społecznych, zaproponowana przez Antoninę Kłoskowską10 i wykorzystywana we współczesnych badaniach socjolingwistycznych dotyczących
kontaktów kulturowych (m.in. w pracach Heleny Krasowskiej i Anny Zielińskiej).
Metoda biograficzna należy do uznanych narzędzi nauk społecznych. Jest jednym z elementów podejścia jakościowego w socjologii.
W badaniach społecznych wprowadzili ją William Thomas i Florian Znaniecki11 , którzy już przed ponad wiekiem zaproponowali badanie rzeczywistości społecznej z uwzględnieniem tzw. współczynnika humanistycznego. Według F. Znanieckiego nie chodzi bowiem o to, by przedstawiać tę
rzeczywistość jak najbardziej obiektywnie, ale by postrzegać ją tak, jak
postrzega ją człowiek, który w niej żyje i działa. Znaczenia, jakie jednostka przypisuje zdarzeniom i rzeczom, wchodzą w skład jej oglądu rzeczywistości. Ów subiektywny charakter oglądu nie ma przy tym negatywnego wpływu na materiał biograficzny: rzeczywistość badana składa
się bowiem zarówno z czynników obiektywnych (tzw. wartości kulturalnych), jak i subiektywnych – postaw jednostek wobec świata. To właśnie
jednostki nadają znaczenie „przedmiotom natury”, tworząc dzięki temu
świat kultury12.

J. Holdeman, Language Maintenance and Lanuage Shift Among the Russian Old
Believers of Erie, Pennsylvania, Columbus 2002. Nieopublikowana praca doktorska,
Ohio State University, s. 14-15 [za:] M. Głuszkowski, Socjologiczne i psychologiczne
uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń 2011, s. 251.
10 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.
11 W. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, Warszawa 1976 i in.
12 Za: K. Tropper, Tożsamość regionalna – podstawowe problemy metodologii badań [w:] Region, tożsamość edukacja, red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki,
Białystok 2005, s. 121.
9
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Biografia w tym ujęciu „stanowi wytwór interpretującej, rozumiejącej, wyrażonej i utrwalonej w symbolach działalności indywidualnej
podmiotu”13, przy czym zawsze jest zjawiskiem subiektywnym, zdeterminowanym wyborem określonych wartości nadających znaczenie wydarzeniom z życia jednostki. Na kształt biografii mają wpływ zmieniające się
okoliczności, jest więc nieustannie redefiniowana – przeszłość w ujęciu
biograficznym nie jest ustalona raz na zawsze, ale ustalana w każdym
akcie powrotu do niej14. Metoda biograficzna jest obecnie wykorzystywana również w socjolingwistyce. Stosowali ją m.in. Kamilla Tropper15 oraz
Michał Głuszkowski16.
Język jest tworem społecznym, nie pojawia się w próżni. Jak pisze
M. Głuszkowski, „Językowy rozwój jednostki odbywa się w dwóch wymiarach – osobniczym i społecznym, przy czym obydwa typy rozwoju są
ze sobą ściśle powiązane”17. Idiolekty poszczególnych użytkowników języka są zdeterminowane bądź kształtowane w powiązaniu z określonymi
zdarzeniami – istotnymi dla ich biografii językowych. Można je zidentyfikować dzięki analizie zebranego materiału językowego i socjolingwistycznego. M. Głuszkowski proponuje następujący podział życia jednostki
w kontekście znaczenia poszczególnych okresów dla rozwoju języka: język
domu rodzinnego w okresie przedszkolnym, język sfery kontaktów sąsiedzkich, język okresu szkolnego i dorastania, język domowy (małżeński)
w okresie dojrzałości i język miejsca pracy. Za biografię językową jednostki badacz ten uznaje „całokształt istotnych dla konkretnego idiolektu
etapów językowych”18.
Źródłem danych biograficznych w prowadzonych przeze mnie badaniach są przede wszystkim wywiady. Technika wywiadu generuje rozmaite problemy: sytuacja, w której badany wie, że jego wypowiedzi są nagrywane, stwarza napięcie, jakiego badacz chciałby uniknąć – zwłaszcza
w kontekście pytań dotyczących języka; stąd rodzi się próba wprowadzenia atmosfery swobodnej, nieformalnej rozmowy. Tylko w takich okolicznościach można zakładać, że zachowania językowe badanych będą zbieżne bądź zbliżone do sytuacji, w których używa on języka (gwary) w życiu
codziennym. Prowadzi to rzecz jasna w niektórych przypadkach do pozyskania materiałów fragmentarycznych lub odpowiedzi (czy też kierunku rozmowy) niezgodnych z oczekiwaniami.

A. Giza, Autobiografia: między symbolem a rzeczywistością [w:] Poza granicami
socjologii ankietowej, red. A. Sułek, K. Nowak, A. Wyka, Warszawa 1989, s. 186.
14 P. L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1995, s. 59-63. Por. także:
K. Tropper, dz. cyt., s. 122.
15 K. Tropper, dz. cyt., s. 124.
16 M. Głuszkowski, dz. cyt.
17 Tamże, s. 125.
18 Tamże, s. 127.
13

482
Sytuację badacza można przyrównać wówczas do kogoś, kto podejmuje zadanie wykorzystania dużej ilości wydobytej z ziemi
rudy, zawierającej na pewno cenne składniki. Nie wie on jednak
ani tego, czy są to składniki, które mu będą potrzebne, ani w jakiej ilości występują19.

Efektem może być więc opowieść o życiu niebędąca sumą odpowiedzi na
stawiane pytania, lecz spontaniczną narracją, która nie jest zakłócona interwencją badacza20.
Elementy biografii językowych różnych informatorów (ze wsi Ruda, Kaczyka, Bulaj, Michoweny i Frumoasa) pozwalają wskazać najważniejsze elementy procesu, który decyduje o zachowaniach językowych całej grupy mieszkających tam Polaków i zmianie tych zachowań, a w konsekwencji zaniku języka. Ich niewątpliwą wartością jest to, że zostały
wskazane przez samych użytkowników gwar, próbujących odnieść się do
kwestii języka.
Język domu rodzinnego w przypadku najstarszych informatorów
we wszystkich analizowanych przeze mnie przypadkach stanowiła gwara
polska. Środowisko rodzinne było często jedynym źródłem jej znajomości
oraz sferą, w której nie używało się języka rumuńskiego:
Czyli wszystko, [czego] się pan nauczył, po polsku, to było z domu?21
ṷOd rodziców. Mama i tata. Mama batem... N|abroiļem czasem,
al’e mówi mama: „Chļopcze, jak ja wezme buka, to bedziesz chodzić jak zeygarek”. A jo poszed tak na i: cyk, cyk, cyk. Mama bata
wziena... n|abroļem (...)22.
Taj mam tyl’e ks’ionżeczki, miaļam i te s’wiente, miaļam i te co...
s’piwanki różne. Taj wim różne s’piwanki, jak nie wim. Wszysko
po polsku znaļam, nic po ukraińsku, nic po rumuńsku. Ino to
byļo. Tu byļo Polska. Jak s’ie mówi. Tato, jak s’ie mówi, kochaļ
jo, taj jak s’ie mówi, szycowaļ jo bardzo, bardzo23.

19

J. Lutyński, Analiza procesu otrzymywania informacji w badaniach z zastosowaniem wywiadu kwestionariuszowego [w:] Analizy i próby technik badawczych
w socjologii. Wywiad kwestionariuszowy w świetle badań metodologicznych, t. IV,
red. Z. Gostkowski, J. Lutyński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 86.
20 K. Kazimierska, Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne [w:] Biografia a tożsamość narodowa, red. M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek, Łódź 1997, s. 35.
21 Kursywą zapisane zostały pytania zadawane informatorom.
22 W odniesieniu do cytowanych fragmentów wywiadów zastosowano następujące
skróty: K – kobieta, M – mężczyzna (po symbolu zapisano wiek informatora), B – Bulaj, R – Ruda, K – Kaczyka, F – Frumoasa, M – Michoweny (po symbolu zapisano rok
przeprowadzenia wywiadu). W niniejszym przypadku: M 65, R 2017.
23 K 81, K 2017.
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Z reguły jednak była to tylko sytuacja „wyjściowa”. Rozpoczęcie
nauki szkolnej, pracy zawodowej, zmiana miejsca zamieszkania, urodzenie się dzieci i ich edukacja sprawiały, że gwara nawet w rodzinach,
w których małżonkowie byli Polakami, stawała się językiem drugim, po
języku rumuńskim, jakim posługiwano się w pracy, szkole, czy w sąsiedztwie:
A u pani w domu mówiło się po polsku cały czas?
Ja, ja, ja.
A tato też mówił po polsku?
Po pol’sku, w domu jagem beła, jagem przyszła tutej do Miechowin, po pol’sku. U rodziny jego, tam były, tam z... sztyry l’at do
kupy. Poteym postawilimy... po pol’sku. Zmienialimy sie tutej,
ṷ
on tyż po pol’sku, bo on był Pol’ok, i potem... Przyszły dzieci,
i gata! I do szkoły, do gradinicy, po rumuńsku. Jidziesz do
skl’epa kupić co, z kiem bedziesz rozmawiać?24

W grupie średniego pokolenia znajomość gwary jest już znacznie
słabsza; zjawisko to związane jest m.in. z faktem, że na lata 1962-1992
przypadł okres, w którym nauka języka polskiego w szkołach w ogóle nie
była prowadzona, w związku z polityką rumunizacji25:
A ciebie kto uczył w szkole polskiego?
[Matka] Un sie nie uczył polskiego wcale.
[Syn] Od mama.
W ogóle się nie uczyłeś w szkole polskiego? (...)
[Syn] Nie, to aż po... on... przyszły nauczyciel’e po pol’sku, aż
wtenczos jak sie... co to było – po rewolucji. Do rewolucji sie nie
uczyło po polsku.
I w ogóle nie mieliście [lekcji]?
[Matka] Tutaj nie, nie, nie. Tyle uny co wiedzo...26

W przypadku najstarszych mieszkańców rozpoczęcie edukacji
często było pierwszą okazją do zapoznania się ze środowiskiem rumuńskich mieszkańców danej miejscowości, ale także oznaczało swoisty szok
kulturowy – polskie pochodzenie okazywało się przeszkodą w socjalizacji,
m.in. dlatego, że nieznajomość języka rumuńskiego wiązała się z problemami w nauce i ostracyzmem społecznym, czego przykładem może być
poniższa narracja:

K 82, M 2017.
Por.: E. Wieruszewska, Bulaj, „Polonus. Dodatek do nr. 9 (114)/2004”.
26 K 71, B 2017; M 40, B 2017.
24
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I jagem poszła do drugi klasy, Superson już był stary, nie maj
przyszed, i wziena nos jedna pani Sabinka, my nie wi... (...), i my
nie umieli radzić po polsku... po rumuńsku... i zostali my repitent. Co, wiedzielimy w drugi klasie cytać po rumuńsku? Jag my
pirszo klase zrobiły po polsku.
I (...) przez to, żeście nie znali rumuńskiego, żeście powtarzali
klasę? (...)
Tak, tak. I potem już na za drugi rokem wiedziała. Jeszcze sztery
l’ot... sztery klasym robiła tamoj, a do pionty klasy poszłam... la
czientru, tak27.

Zdarzały się także sytuacje, w których presja środowiska rówieśniczego, na różnych etapach edukacji, bywała nawet powodem ukrywania
swojego pochodzenia przez Polaków:
[Matka] (...) jak my to szli do szkoły, to te Rumuny, cy tak drogom, dzie my tak szli, to wołały za nos, nos nazywały Rumuny.
[Córka] Jagem poszła, jużem skońcyła skołe, poszłam do pracy,
pracować, i nigdym nie mówi ła, bo tamok sie pisze oridżine,
jageś Rom| yn sau Pol|on. Jo zawdy mówiłam Rom| yn, nigdym
nie mówiła Pol|on. No. Zawdy... (...). Żeby było lepi. Bo inacy
Pol|on, a jak, bo Pol’ok... (...) zawdy mi mówili (...) Rom|yn.
(...) A jak pani poszła do szkoły, to z rumuńskim nie miała pani
problemów?
[Córka] Miała. Pierszo i drugo kl’asa było ciężko.
Tak? Z tego powodu, że w domu po polsku, tak?
[Córka] Tak. Tak, tak, tak.
[Matka] Mój mąż jak poszed do szkoły, to sie ṷucyły, pirszy roz
mówiły, że chtóro je ręka lewo, chtóro prawo, jak sie nazywo
i tak sie naucył po rumuńsku. Tyż nie wiedzioł wcale po rumuńsku. Nic. Naucyły sie tak, ṷ o. I idziewa naprzód. No. Co zrobiwa.
Tak czszeba żyć. (...) Tak czszeba żyć, tak do śmierci czszeba żyć.
Ucywa sie, maj zapominowa, jak mówiwa, to sie nom język już
kręcił i po polsku, i po rumuńsku, i tero już...28

Nawet jeżeli edukacja szkolna obejmowała naukę języka polskiego
(„Pisze i czytam po polsku, ja. Wiem, że moje kol’eżanki mieli jakichś
przyjacioļów w Polsce, to wszyski przychodzili do mnie, by ja im pisaļa
listy”), własne doświadczenia nierzadko prowadzą do postawy mającej na
celu ułatwienie socjalizacji najmłodszego pokolenia. Gwary nie uczy się
dzieci celowo, aby miały „lepszy start” niż ich dziadkowie i rodzice:

27
28

K 66, M 2017.
K 76, F 2017; K 58, F 2017.
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Bo do szkoļy ino po rumuńsku, i kolegi, i przyjacioļy wszysko po
rumuńsku... Z bratem jak my sie zdybowali, al’bo jak my tutej,
al’e też musze po rumuńsku, bo jak? Nie wi po polsku, to... Mój
mąż wszysko rozumi po polsku, ale mówić ni może. Kal’eczy
bardzo, no. (...) Starsza moja córka ‒ ja mam dwie dziewczenta ‒
starsza moja córka wie po polsku, rozumi, a ta mniejsza już
nie...29

Język rumuński po II wojnie światowej zaczął dominować w życiu społecznym mniejszości polskiej. Powody tej sytuacji były złożone
– oprócz rumunizacyjnej polityki szkolnej państwa istotnym czynnikiem
stały się również repatriacje wojenne, w wyniku których wsie opuściła
znaczna część mieszkańców polskiego pochodzenia30, a także coraz powszechniejsze małżeństwa mieszane. Rumuński stał się także językiem liturgii, a język polski przetrwał w tej sferze głównie w pieśniach i modlitwach:
To gdzie rozmawiacie po polsku?
O tak o, casem, jak sie tak zdybiewa, to maj po pol’sku, inacy po
rumuńsku.
A jak do kościoła idziecie do Bulaju, to rozmawiacie po polsku
czy nie?
Po rumuńsku czszymo, ale jeszce tak pacirz, to, to śpiwajo, to
maj śpiwajo po polsku31.

W przypadku Michowen mówić można już tylko o kilku przedstawicielach mniejszości polskiej zachowujących znajomość gwary. W tej
miejscowości, leżącej niedaleko Suczawy, raz w miesiącu w miejscowym
kościele prawosławnym odbywa się msza katolicka w języku rumuńskim.
Uczestniczy w niej z reguły ok. 30-40 osób, mających głównie pochodzenie polskie, ale niepotrafiących mówić w języku swoich rodziców. Kościół
jest jedynym miejscem, gdzie spotykają się przedstawiciele lokalnej Polonii.
A niech mi pani powie, (...) pani (się) jakoś z tymi Polakami tutaj poznawała? Co mieszkali w Michowenach?
Nie, nie, jo... miałam sużbe w mieście, szłam do miasta z Rumunamy, tu już po polsku nie miałam do kogo mówić wcale. So... tu
pirszo chata kole mnie Polak był, al’e ani dzień dobry po polsku
nie wiedzioł. A jego ṷojcow... jego ojcowie były Polaki obodwoje.
Al’e una była Rumunka. I dzieci kściły u katolików, al’e już nie

29

K 72, R 2017.
Np. z Bulaju wyjechało 201 osób, a pozostało ok. 320; por.: E. Wieruszewska, Bulaj,
„Polonus”, 12/2001, s. 6-7.
31 K 76, F 2017.
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czszymajo katolickie... (...). Ani po polsku nie wiedzo mówić, ani
już nie czszymajo wiare katolicko. I dzieci już poszły do... Rumunów. (...) To te, co były dzisiej w kościele, to katoliki, ale ṷ ojcowie ich były Pol’aki wszyscy32.

Język rumuński w Michowenach całkowicie wyparł gwarę we
wszystkich sferach komunikacji. Podczas wywiadów często obserwowałam swobodne przełączanie kodów językowych. Użytkownicy gwary są
zresztą tego świadomi:
Jak wy się spotykacie, brat z siostrą, to po jakiemu ze sobą rozmawiacie?
Tyż po rumuńsku, bo już tero nom lency, bo ciężko se przypomnieć... (...). No bo ṷon tero przyszed do Suczawy. On był w Bacău, jo tutej. Zdybowalimy sie w kiedy? Roz na rok, ani wtencos... (...). I w fabryce tyż Pol’aków nie było... (...). I ṷony tyż
w chacie po rumuńsku i jak idziemy my tamoj, to ide z synem
i ze synowom, i teyż po rumuńsku mówi i nie mom gdzie mówić
po pṷolsku... i zapominom33.

Powody zaniku gwary często interpretowane są przez informatorów również w kontekście współczesnych wyjazdów zarobkowych oraz coraz liczniejszych małżeństw mieszanych:
[Syn] Ale ja nie wim tak, troszke tak, nie wim dużo.
No bo nie masz rozmawiać z kim, w pracy nie rozmawiasz.
[Matka] Z żoną rozmawia po rumuńsku.
A tak jak kiedyś było więcej młodych, to żeście prędzej rozmawiali po polsku.
[Syn] Tak, ale teraz nie, mało co so Polaki, bo wszyscy pojechały.
[Matka] Ni ma doma, bo przecież dużo pojechały do pracy, do
Spanii, do Beldżii, do... Wyjechało dużo, to i ni mo z kim rozmawiać. A i Polaki trochę zaniedbały się tutaj, to powiem po prawdzie. Trochę się zaniedbały34.

Zawarcie małżeństwa mieszanego, polsko-rumuńskiego, przez
któregoś z Polaków powoduje, że nawet w rodzinach, w której większość
stanowią Polacy, językiem używanym w sferze domowej jest rumuński:
No to w domu też po polsku mówicie?
Nie. (...) No nie, bo jak je synowo, je i nie wi po polsku tak...35

32

K 66, M 2017.
K 66, M 2017.
34 K 71, B 2017; M 40, B 2017.
35 K 58, F 2017.
33
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Dzieci, czyli przedstawiciele pokolenia najmłodszego, w badanych
miejscowościach co prawda mają świadomość polskiego pochodzenia, ale
nie znają gwary. Języka polskiego uczą się w szkole, jednakże jest to dla
nich kolejny język obcy:
Pan z żoną rozmawia po polsku?
Tak. Maj rozmawiamy. Ale jak dzieci już po rumuńsku, i mi sie
już język myli. (...) Mało [Polaków zostało]... No to jeszcze w Sołońcu, Pojana, to som dużo, tam jes dużo, no. Uny tam sie żenio
Pol’aki miendzy nimi. Dzieci majo szkołe pol’sko i sie uczo po
pol’sku. A tutej nie ma. Tu je, przychodzi profesor, jest nauczyciel tu, co przychodzi roz na tydziń. No, ale te mal’eńkie, co
one... ciężko... Jak nie wisz litera, nie wisz numera, nie wisz jedno, nie wisz drugie... (...). Ni możesz rozmawiać, no. Co tak mówić, daje jim tam kryślić, nocy, zima, l’ato, to ṷ one to pokriślom,
i po rumuńsku, i po pol’sku, a potem im to tłumaczy, co to jest.
No. Gdzie jeszce so ṷ ojcowie takie, co majo dzieci, wiedzo po
polsku, to jeszce maj w domu, maj przeczyto, maj, no, pisać. Jo
wiem i pisać...
A pan z wnukami rozmawia po [polsku]?
Rozmawiam, no al’e ṷ ony wiency, no... matka jak Rumunka, to
wiency po rumuńsku. Jak przychṷodzo święta Bożego Narodzenio, to mowa na tel’efonie pieśni... Kol’endy. (...) Żeby pani widziała, jak ładnie kol’endujo! Za... na telefonie. Jedna za drugom
sie biero i kol’endujo36.

Specyfikę małżeństw mieszanych oddaje opowieść informatorki
z Michowen, dla której przeprowadzka do tej miejscowości oznaczała nie
tylko konwersję religijną na prawosławie (po latach wróciła do Kościoła
katolickiego), ale także całkowitą zmianę używanego języka. Małżeństwo
i życie w rodzinie rumuńskiej sprawiły, że nie przekazała znajomości gwary swoim dzieciom:
Jak... Jo wiedziała, ale jak ni miałam z kim rozmoawiać, moje
dzieci nie umio. Tyl’o by wiedziały... dzień dobry, może wiedzo
powiedzieć, co to znacy, i... ten mały, co był w Pṷolsce, to tyle
maj pamiento: kurka piecono (...). [J]agem poszła do mamy, ale
ni mogłam mówić po pṷol’sku, bo sie gniwoł ṷun [mąż], mówił,
że mówie coś za niego. (...) No ṷ un nie wiedzioł wcal’e, jak słyszoł mie mówić coś po pṷol’sku do mamy, mówił, że mówiłam za
niego. I ni mogłam, jagem tam może wyszła na dwór albo coś,
żeby nie słyszoł ṷon, czy mogłam z mamom troszke porozmawiać
po pṷolsku, bo tak z nim ni mogłam. Bo dużo razy maj pytałam,
maj mówiłam: a co mówiła? A cego mówiła po pṷolsku, mówi-

36

M 67, F 2017.
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łam coś za niego? Żeby ṷ un nie zrozumioł? I... musiałam mówić
po rumuńsku. (...) No bo ṷon se myśloł, że cegom jo to zmówiła
po pṷol’sku, mówiłam coś za niego? I jak to mówi, na... Z nim
musiałam mówić... (...). Temu musiałam mówić po rumuńsku,
żeby... no, ṷ un sie... Mówił, że cegom... i tak że... Cinżko było,
żebym... Tak jagem poszła sama do mamy, tom mówiła po
pṷol’sku. Temu dużom, dużom zapomiała. (...) Moje dzieci wiedzo po pṷol’sku? (...) Nie majo skond. Bo i w chacie sie mówiło...
ino po rumuńsku. Bo jag ṷon był Roumun37.

Sytuacja, w której przedstawiciele mniejszości polskiej doświadczali „przemocy symbolicznej”38 (tożsamościowej, językowej, religijnej),
miała kilka znaczących skutków. W sferze językowej najważniejszym
z nich było to, że język rumuński zaczął dominować nie tylko w kościele
czy w szkole, ale także w życiu sąsiedzkim i domowym. W państwie rumuńskim w okresie komunistycznym funkcjonowała restrykcyjna polityka językowa – język polski przez niemal 30 lat nie był obecny w nauczaniu szkolnym w związku z polityką rumunizacji. Polacy często uznawali
więc, iż pokoleniowa transmisja języka może stać się utrudnieniem dla
dzieci i ich statusu społecznego, dlatego przestano uczyć gwary w domu.
Coraz większą akceptację we wszystkich miejscowościach zyskiwały też
małżeństwa mieszane, często wiążące się z konwersją religijną na prawosławie. Gwary, ze względów kulturowych, stopniowo były wycofywane ze
wszystkich sfer życia. Efektem tego jest sytuacja, w której liczba ich użytkowników nieustannie maleje, a poszczególne idiolekty znacząco się różnią. Elementy biografii językowych informatorów pozwalają zidentyfikować najważniejsze zmiany w zachowaniach językowych użytkowników
gwar, a także czynniki, które miały wpływ na trwający obecnie proces zaniku języka. Co ważniejsze, ukazują również ich poglądy, pozwalają poznać motywacje i przyczyny zmian, których efekty obecnie można obserwować w Rudzie, Kaczyce, Bulaju, Michowenach i Frumoasie.

K 66, M 2017.
„Użytkownicy języka dominującego są postrzegani jako kulturalni, wykształceni,
moralni, predestynowani do zajmowania wysokich miejsc w hierarchii, natomiast
mówiący językiem podporządkowanym są określani jako niewykształceni, nieinteligentni, niegodni zajmowania wysokich miejsc w hierarchii. Taką sytuację Pierre
Bourdieu nazywa przemocą symboliczną (symbolic violence)” – A. Zielińska, Mowa
pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Warszawa
2013, s. 238.
37
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Biografiile lingvistice
și dispariția dialectelor poloneze din Bucovina.
Aspecte selectate
Rezumat

Referatul se referă la procesul de dispariție a dialectelor poloneze
din Bucovina, în contextul condițiilor (sociale și istorice), care au determinat și continuă să determine derularea acestuia.
În analiza sociolingvistică a fost aplicată metoda biografică și prezentarea unei selecții de biografii lingvistice determinate de evenimentele
din viața respondenților care au condus la însușirea, modificarea sau dispariția limbii.
Articolul a fost scris în cardul grantului „Limba polonă în Bucovina Carpatică. Cercetarea moștenirii culturale pe cale de dispariție – 2015-2018”, nr. proiectului 1bH 15 0354 83.

Janusz Radwański
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Język i kultura Mazurów spod Kolbuszowej
jako kontekst do badań Mazurów z Bulaju

Jak wykazała Karina Stempel-Gancarczyk, znajomość kultury
Mazurów z okolic Kolbuszowej może być niezwykle pomocna dla badacza
Mazurów spod Suczawy1. Celem niniejszego tekstu jest ukazanie tradycyjnej kultury południowych Lasowiaków (Mazurów) jako kontekstu do
etnologicznych i językoznawczych badań porównawczych, a także punktu
odniesienia w pracy animacyjnej wśród grup Polaków zamieszkujących
rumuńską Bukowinę.
Należy podkreślić, że kultura lasowiacka już w okresie, w którym
najprawdopodobniej nastąpiła emigracja mieszkańców dzisiejszego województwa podkarpackiego na teren Bukowiny, była obiektem zainteresowania etnografów i dialektologów2. Dzięki temu dysponujemy dobrymi

1

Karina Stempel-Gancarczyk, „Kim jesteśmy?”. Uwagi o języku polskich mieszkańców Bulaju oraz ich „mazurskiej” autoidentyfikacji [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie
– obok – blisko | Polonia şi România. Împreună – alături – aproape, red. S. Iachimovschi, K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2015, s. 395-401.
2 M.in.: S. Bąk, Gwara lasowska: Grębowa i okolicy [w:] „Sprawozdania TN”, t. 6,
Lwów 1926; Tenże, Morfologia gwary lasowskiej (Grębów i okolica pod Tarnobrzegiem), „Sprawozdanie PAU”, t. 33, 1928; G. Blatt, Gwara ludowa we wsi Pysznica
w powiecie niskim, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny”, t. V
(ogólnego zbioru XX), 1894; M. Dobrowolska, Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej,
Kraków 1931; R. Gondek, Słownik gwary lasowiackiej, Nowa Dęba 2013; H. Karaś,
Gwara lasowska – obszar, cechy, zróżnicowanie, http://www.dialektologia.uw.edu.
pl/index.php?l1=mapa-serwisu&l2=&l3=&l4=lasowiacy-gwara-regionu-mwr (dostęp:
4.03.2018); E. Klich, Narzecze wsi Borki Nizińskie, Kraków 1919; F. Kotula, Bartniczy ród Sudołów, „Etnografia Polska”, t. II, 1959; Tenże, Raniżowski ośrodek etnograficzny [w:] „Biuletyn Muzeum Regionalnego Lasowiaków Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami w Kolbuszowej”, nr 2, Kolbuszowa 1961; Tenże, Z Sandomierskiej
Puszczy, Kraków 1962; Tenże, Muzykanty, Warszawa 1979; Tenże, Przeciw urokom:
wierzenia i obrzędy u Pogórzan, Rzeszowiaków i Lasowiaków, Warszawa 1989;
J. Kutyła, Słownik gwary lasowiackiej z Kamienia i okolicy na Rzeszowszczyźnie,
Katowice 2012; S. Matusiak, Gwara lasowska okolic Tarnobrzega. Studium dyjalektologiczne, Kraków 1880; K. Ożóg, Fonetyka i fonologia gwar Górna i Sokołowa
Młp. w woj. rzeszowskim – studium porównawcze, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze”, z. 59, Kraków 1978; Tenże, Polszczyzna małych miast i jej relacja do
gwar okolicznych wsi [w:] Miasteczko i okolica – od średniowiecza do współczesności, Kolbuszowa 2006; K. Ruszel, Lasowiacy, Rzeszów 1994; Tenże, Ogólna charakterystyka regionu lasowiackiego [w:] Tradycja naszej ziemi – ciągłość i trwanie,
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opisami zarówno języka, jak i zwyczajów mieszkańców interesującego nas
obszaru, a zatem pierwotnej kultury późniejszych mieszkańców Bulaju.
Lasowiacy byli obiektami badań również w późniejszym okresie. Na
szczególną uwagę zasługują prace Franciszka Kotuli, niezrównanego badacza Puszczy Sandomierskiej i autora niezwykle ważnych dla wszystkich
zainteresowanych nią pozycji. Należy podkreślić, że, prowadząc badania
w latach 40., 50., 60. i 70., Franciszek Kotula rozmawiał z ludźmi urodzonymi pod koniec XIX w., którzy pamiętali lasowiacką kulturę w jej kształcie zbliżonym do tego, jaki znali pierwsi bukowińscy osadnicy z omawianych terenów.
Wreszcie – kultura lasowiacka jest obiektem zainteresowania
również współczesnych badaczy. Wszystko to sprawia, że, chcąc prowadzić badania porównawcze, niezależnie od tego, czy miałyby dotyczyć języka, obrzędowości czy kultury materialnej, dysponujemy obfitym materiałem porównawczym.
Gwara lasowska
a gwara Mazurów z Bukowiny
O tym, że dane językowe mogą być przydatne do ustalenia już
samego pochodzenia osadników z terenu Rzeszowszczyzny, przekonuje
wzmiankowany wcześniej tekst Kariny Stempel-Gancarczyk. Wskazuje
ona słusznie, że przekonanie o pochodzeniu bukowińskich Mazurów
z okolicy wsi Mazury jest błędne, o czym świadczy m.in. udźwięczniająca
fonetyka międzywyrazowa w mowie mieszkańców Bulaju, która natomiast jest nieobecna w gwarze lasowskiej w Mazurach3. Spostrzeżenia te
wydają się potwierdzać także współczesne obserwacje tej gwary, a dokładniej rozwoju kontynuantów samogłosek nosowych. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech lasowskich w okolicy Mazurów jest szeroka wymowa kontynuantów dawnej nosówki przedniej, jako a nosowego
(p’jãkńe, ćãto – pięknie, cięto). Tymczasem w gwarze mieszkańców wsi
Bulaj nie ma tej głoski, jest to gwara odnasawiająca, podobna pod tym
względem do gwary lasowskiej z południa zasięgu jej występowania,
a więc między innymi z okolic Kolbuszowej. Pojawia się pytanie: czy szerokie realizacje przedniej nosówki mogły być obecne w mowie przodków
dzisiejszych mieszkańców Bulaju, a współczesny ich brak wynika z pojawienia się w ich gwarze tendencji do odnosawiania (co byłoby zrozumiałe
w kontaktach z językami pozbawionymi samogłosek nosowych, jak ru-

Kolbuszowa 2006; J. Sulisz, Zapiski etnograficzne z Ropczyc, „Lud” 1906, t. XII;
S. Udziela, Lud polski w powiecie Ropczyckim w Galicyi [w:] „Zbiór Wiadomości do
Antropologii Krajowej” 1890, t. 14; J. Wójtowicz, Charakterystyka fonetyczna gwar
między Wisłą, Sanem, Wisłokiem i Wisłoką, Wrocław 1966; Źródła kultury ludowej
Puszczy Sandomierskiej, red. K. Ruszel, Kolbuszowa 2014.
3. J. Wójtowicz, dz. cyt.
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muński czy ukraiński). Obserwacja współczesnego stanu gwary wsi Mazury i, szerzej, lasowskich terenów, na których występuje szeroka nosówka, pozwala, jak się wydaje, taką możliwość wykluczyć. Na tych terenach
wpływ gwary odnosawiającej i polszczyzny literackiej prowadzi co prawda
do zaniku ã, jednak śladem tej głoski nosowej jest odnosowione a < ã, co
prowadzi do wymowy typu dej mi ta krótka końćowka. Gdyby osadnicy
ruszający z Puszczy Sandomierskiej na Bukowinę posługiwali się gwarą
z nosowym ã, należałoby się spodziewać podobnych śladów tej głoski.
Porównawcze badania gwar Mazurów z Bukowiny i Mazurów
z dawnej Puszczy Sandomierskiej ułatwia to, że mimo rozwijania się gwary lasowskiej w odmiennych warunkach i bez kontaktu między tymi dwiema grupami, pozostaje ona niezwykle podobna. Do najważniejszych cech
wspólnych należą: udźwięczniająca fonetyka międzywyrazowa, obecność
labializacji i pozostałości mazurzenia oraz pozostałości samogłosek
długich – długiego a, które przeszło w o lub á i długiego e, które przeszło
w é lub, w zależności od sąsiedztwa, w y lub i. Niezwykle istotne jest pojawianie się w interesujących nas kodach twardego połączenia –ly, które do
Puszczy Sandomierskiej trafiło razem z mazowieckimi osadnikami w czasie zasiedlania tych terenów. Przede wszystkim jednak należy zwrócić
uwagę na zanik samogłosek nosowych, zwłaszcza zanik nosowości w wygłosie i przejście ą w tej pozycji w o. Jest to cecha szczególnie ważna, gdyż
stanowi jeden z elementów odróżniających gwarę bukowińskich Mazurów od gwar polskich górali z Bukowiny, w których ę w śródgłosie ulega
ścieśnieniu, w wygłosie przybiera postać eM4, zaś kontynanta ą w wygłosie – oM; element ten łączy natomiast ich mowę z mową współczesnych
i dawnych Mazurów spod Kolbuszowej. Przyjrzyjmy się zapisanym współcześnie wypowiedziom przedstawicieli jednej i drugiej grupy mazurskiej,
żeby uwypuklić to uderzające podobieństwo gwar. To fragment wywiadu
z informatorką urodzoną w 1928 r. w Bulaju:
Ta, to u̯u nás tyż, ale ino tak’e my, co juž starše. A te młodše to ńe
xco to śm’i̯ éjo śe s tego. Nasm’iwai̯ o śe s ty tego jeᵹeńa. A to śe
robi tak: źemńak’i śe wyčyśći i to nožem i̯ á krai̯ e. Bo to može być
tak’i co śe śeká. Ale i̯ á sob’i̯ e nožem pokrai̯ e tak drobńutko5.
A to zapis rozmowy z informatorką urodzoną w 1958 r. w Woli Raniżowskiej:
kob’i̯ ećina rok času moųš umar i̯ o xoᵹe śe tam tego ale ona ni mo
pińenᵹy pu̯aćić muvia| I i̯ a tak xoᵹe s tego o tak ńe? O ona ni mo

4

H. Krasowska, Opis gwary górali bukowińskich zamieszkałych w Dolnych Piotrowcach na północnej Bukowinie, http://www.odrodzenie.org.ua/2003-6/old_
version/filologja/skeadanka.pdf, s. 5 (dostęp: 4.03.2018).
5 Transkrypcja autora.

493
žadnyx pińenᵹy ma kfartalno rente ńex pan uśondźe i pui̯ ᵹ̀ emy
zaraz do ńei̯ |
no to tako sprava bo i̯ o k’edyź byu̯ea m tys| na lypnicy|bo u̯ona mo
pole to śe tym zakryvai̯ o a pśećež i̯ aki u̯ona mo doxut s tego pola|
ona žadnego doxodu ni mo bo bapća i̯ es kšyva xora osimᵹ̀ eśont
čtery lata
To znów informatorka z Bulaju:
W Polsce poi̯ exaly moi̯ e dwa bracio. Do Polsk’i. Tutei̯ , ale v’i pan,
tu do Polsk’i ᵹ̀ e to Ńemcy byṷy. I̭ ak ix Ńemcuv vypenᵹ̀ iṷy, a potem tyx tam vṷožyṷy.
To mężczyzna urodzony w 1920 r. w Hucinie, niedaleko Kolbuszowej:
teroz i̯ es•stroi̯ nik i̯ es t fšystko i̯ es• sposoby i naved i̯ ag u̯o to veźńe
to i beᵹ̀ e u̯o| to śe začynau̯o tag že cu̯ov’i̯ eg niᵹ ńe rozumiou̯| troški
tak puźni za rog za dva te ktury muzykancio tak’e byli sfoi̯ sk’e co
gryvali po veselax
Zachowane cechy wspólne i utrzymujące się mimo upływu lat podobieństwo obu gwar sprawiają, że możliwa jest ich analiza porównawcza, która ułatwi wskazanie elementów niepochodzących z gwary lasowskiej z okolic Kolbuszowej, a więc późniejszych. To z kolei wiele powie
o wpływach językowych oraz kulturowych, którym podlegali bukowińscy
Mazurzy.
Elementem łączącym obie grupy jest również etnonim Mazur.
Warto przyjrzeć się również temu, jak w nich funkcjonował w przeszłości
i jak używany jest obecnie. Jeśli chodzi o mieszkańców dawnej Puszczy
Sandomierskiej, jest on bardzo silnie zakorzeniony. Jeden z najstarszych
opisów Lasowiaków, pochodzący z połowy XIX w. pióra księdza Wojciecha Michny, posługuje się tym właśnie określeniem6. Również Franciszek
Kotula zaznacza, że etnonim ten odróżniał mieszkańców Płaskowyżu Kolbuszowskiego od innych grup zamieszkujących Puszczę Sandomierską.
Muszę jedynie zaakcentować, że mieszkańcy płaskowyżu, aczkolwiek kulturowo w zasadzie nie różnią się od reszty Lasowiaków, przy wielu okazjach z naciskiem podkreślają, że są Mazurami. Z tego poczucia oraz z innych okoliczności można wysnuć
wniosek, że płaskowyż zasiedlali autentyczni Mazurzy z Mazowsza, najprawdopodobniej już od XV wieku7.

B. Lorens, Lasowiacy i Puszcza Sandomierska we wspomnieniach księdza Wojciecha Michny [w:] „Rocznik Kolbuszowski” 2010, nr 10.
7 F. Kotula, Z Sandomierskiej Puszczy..., s. 2.
6
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Jak podkreśla Franciszek Kotula, etnonim ten był na południu
Puszczy Sandomierskiej etnonimem endogennym, w odróżnieniu od nazwy Lesiok, używanej przez mieszkańców wsi poza Puszczą Sandomierską, czy utworzonej przez etnografów nazwy Lasowiak8. Również własną
gwarę mieszkańcy okolic Kolbuszowej określali mówieniem po mazursku
lub mazursko mowo.
Na scenie pojawiły się dwa anioły z dwoma koszami podarunków, za nimi z marsową miną wszedł dostojny Św. Mikołaj. Rzucił surowym wzrokiem po sali, po czym poważnym głosem
oznajmił swoje posłannictwo. Zastanawiałem się tylko, dlaczego
mówi on żargonem mazurskim, np.: „umis pocisz” – „przeżegnoj sie” – „grzeczny jezdeś”9.

Jakkolwiek obecnie etnonim Mazurzy wyszedł z użycia zarówno
wśród mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej, jak i instytucji zajmujących się animacją kulturalną na jej terenie, był on pierwotnie silnie
zakorzeniony w świadomości ludzi żyjących w widłach Wisły i Sanu. Mazurska autoidentyfikacja towarzyszyła zatem najprawdopodobniej osadnikom, którzy wyruszyli spod Kolbuszowej już w momencie przybycia na
nowe miejsce. Jeśli założyć, że była ona obecna wśród pierwszych mieszkańców okolic Kolbuszowej na Bukowinie, obecność etnonimu Mazurzy
stanowi również interesujący fakt dla badaczy kultury lasowskiej, jako
ważny argument w sporze o właściwą nazwę interesującej nas grupy etnicznej10.
Kapusta źmiocano, czyli elementy lasowskie
w kulturze bukowińskich Polaków
W parze z zachowaniem podobieństwa językowego idzie w wypadku omawianych społeczności przetrwanie tych samych elementów
tradycyjnej kultury. Wiele podobieństw do praktykowanego w okolicach
Kolbuszowej wykazywał, jak się wydaje, tradycyjny obrzęd weselny. Kiedy
cytowana już w informatorka z Bulaju wychodziła za mąż, w latach 50.
XX w., wesele odbywało się we wsi panny młodej, podobnie jak w tradycji

K. Ruszel, Wstęp [w:] Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej...
B. Kuczyński, Kartka z niespisanego pamiętnika [w:] „Biuletyn Muzeum Regionalnego Lasowiaków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej”, nr 9, Kolbuszowa 1967, s. 9.
10 Kwestia ta była jeszcze do niedawna sporna. Franciszek Kotula pisał o nazwie Lesioki, że była używana przez samych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej, w dodatku z dumą (zob.: F. Kotula, Z Sandomierskiej Puszczy..., s. 27). Obecnie jednak przyjmuje się raczej, że miała ona wydźwięk pogardliwy i do swoich żyjących na lasach
biedniejszych i odznaczających się bardziej pierwotną kulturą sąsiadów odnosili ją ludzie żyjący poza Puszczą Sandomierską (zob.: K. Ruszel, Wstęp...).
8
9
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ludowej między innymi na obszarze Puszczy Sandomierskiej. Wesele
miało wtedy elementy wywodzące się z tradycji lasowiackiej. Do panny
młodej przyjeżdżała orkiestra, która grała gościom weselnym marsze. Co
ciekawe, jak wspomina informatorka, goście już wtedy nie płacili za nie.
Zakładając, że zwyczaj grania gościom marszy osadnicy przywieźli spod
Kolbuszowej, należy przyjąć, że pierwotnie goście byli zobowiązani do zapłacenia orkiestrze weselnej za takie powitanie. W tym samym okresie po
drugiej stronie Karpat, pod Kolbuszową, zwyczaj dawania muzykantom
drobnych sum pieniędzy przez każdego z gości w zamian za przywitanie
na podwórku marszem weselnym również zanikał. Żywa była tradycja
wykupywania panny młodej, podobnie jak w Rzeszowskiem, a do ślubu
jechało się wozem zaprzężonym w konie przystrojone we wstążki. Zachował się też zwyczaj błogosławienia par młodych przez rodziców. Informatorka zna pieśń „Serdeczna matko”, ale z wywiadu nie wynika jasno, by
melodia ta była grana podczas tego obrzędu. Jest to istotne, gdyż ta właśnie pieśń towarzyszy błogosławieństwu młodych przez rodziców w dawnej Puszczy Sandomierskiej do dziś.
Jeden z zachowanych przez Mazurów spod Kolbuszowej i Mazurów spod Suczawy elementów tradycyjnej kultury ludowej zasługuje na
bliższe omówienie. Jak zauważyła Karina Stempel-Gancarczyk, mieszkańcy wsi Bulaj do dziś znają potrawę zwaną kapustą źmiocaną. Jest to
specyficzne danie przyrządzane z ziemniaków, które, posiekane drobno,
stoją przez jakiś czas w garnku z wodą. Następnie ziemniaki są gotowane
i na różne sposoby doprawiane – najczęściej jakimś tłuszczem, najlepiej
słoniną, często podaje się tę potrawę z grochem. Wbrew nazwie kapusta
źmiocano nie zawiera kapusty, specyficzna nazwa bierze się stąd, że Lasowiacy kojarzyli ziemniaki stojące w garnku z wodą z kapustą, którą się
kisi. Zarówno nazwa, jak i potrawa są typowe tylko i wyłącznie dla jednego regionu Puszczy Sandomierskiej – dla okolic Kolbuszowej. Niedawno
zakończone przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej badania
w ramach projektu „Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy
Sandomierskiej” potwierdziły, że kapusta źmiocano była znana Lasowiakom jedynie na południu dawnego puszczańskiego obszaru. Jako potrawa
charakterystyczna dla kultury ludowej bardzo wąskiej grupy Lasowiaków
o potwierdzonej tradycji przyrządzania, została wpisana na Listę produktów regionalnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi11. Trudno o bardziej wymowny przykład związków między kulturą Mazurów z Puszczy
Sandomierskiej a Mazurów z Bukowiny. Obecność tej potrawy w niezmienionej w stosunku do pierwotnej, występującej w Polsce, formie w okolicach Suczawy w drugiej dekadzie XXI w. pokazuje, że przynajmniej niektóre elementy kultury przywiezionej przez osadników w końcu XIX w.
z Puszczy Sandomierskiej mogły się zachować wśród Mazurów z Bukowiny. Wydaje się, że, podobnie jak w przypadku języka, badania porównaw-

11

Wpisana na listę została 4 maja 2017 r. w kategorii Gotowe dania i potrawy.
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cze pozwalające na ustalenie, co bukowińscy Mazurzy zachowali, co zmienili, a co przejęli od innych grup etnicznych, z którymi zetknęli się w Rumunii, są nie tylko możliwe, ale i konieczne. Przykład obrzędu weselnego
i związanych z nim tradycyjnych melodii („Serdeczna matko” przy błogosławieństwie, marsze weselne) pokazuje jednocześnie, że niezwykle interesujące mogą być porównawcze badania etnomuzykologiczne.
Działalność animacyjna
i upowszechnieniowa
Kultura lasowska w okolicach Kolbuszowej, podobnie jak kultura
ludowa w całej Polsce, po II wojnie światowej przeszła gwałtowne przemiany. Szybki zanik tradycyjnych elementów kultury wsi wymusił na instytucjach kultury, działaczach kulturalnych, wreszcie – na samych
mieszkańcach Puszczy Sandomierskiej podjęcie działań animacyjnych
i upowszechnieniowych. Dzięki nim udało się przynajmniej dla części
z nich znaleźć nowe funkcje i nowe konteksty. Mowa tu przede wszystkim
o odświętnym stroju ludowym, który w Puszczy Sandomierskiej wyszedł
z użycia jeszcze przed II wojną światową12, a także o tradycyjnej muzyce
i tańcach. Zmiana instrumentarium kapeli ludowej, pojawienie się harmonii, a później również upowszechnienie saksofonów, wpływy kultury
masowej13, wreszcie – po elektryfikacji wsi lasowskich w latach 50., 60.
i 70. – pojawienie się radia i telewizji jako sposobu odbioru muzyki alternatywnego do przekazu bezpośredniego sprawiły, że zarówno melodie
grane przez muzykantów lasowskich, jak i tańce popularne niegdyś na
weselach i potańcówkach (polki, oberki, tramle, sztajery) wychodziły ze
spontanicznego użycia. Niszą, która umożliwiła zachowanie, mimo pewnych zmian, ciągłości przekazu, stały się między innymi kapele ludowe
oraz zespoły pieśni i tańca. Zmodyfikowany do potrzeb prezentacji scenicznej folklor zyskał funkcję nie tylko środka wyrazu pewnej tożsamości,
ale i, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży, sposobu jej formowania.
To z kolei po latach, już w XXI w., na fali mody na folklor umożliwiło bardziej spontaniczne formy ekspresji tej tożsamości. Mowa tu o powstawaniu zespołów folkowych, czerpiących z muzyki tradycyjnej, jak Hawok czy
Łubu Dubu i zespołów z nurtu in crudo, dążących do odtworzenia dawnych brzmień muzyki lasowskiej, jak Kocirba14 czy Kapela z Huty Komo-

12

J. Sudoł, Kultura materialna okolic Wilczej Woli, Kolbuszowa 2005, s. 39.
Tanga zaczynały być popularne wśród muzykantów weselnych jeszcze w okresie
międzywojennym, okres powojenny to czas szybkiego rozpowszechniania się m.in.
fokstrotów.
14 W wypadku kapeli Kocirba mamy do czynienia z ciekawym, bo niespotykanym na
terenie Puszczy Sandomierskiej, powrotem do używania etnonimu Mazur. Jarosław
Mazur, założyciel kapeli, tak pisał o idei, która stała za powstaniem Kocirby: to „powrót do muzyki, jaką grali Mazurzy – mieszkańcy gmin Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa i Raniżów w powiecie kolbuszowskim. Tutejsi ludzie nie byli Lasowiakami, jak się
13
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rowskiej, a także o coraz większym zainteresowaniu imprezami tanecznymi, na których wykonywane są tradycyjne tańce wiejskie. Elementy
kultury ludowej odrzucone i uznane przez Mazurów z okolic Kolbuszowej
za mniej atrakcyjne niż kultura masowa, kojarzone z biedą i niedostatkiem, obecnie, pozbawione tego odium, stają się środkiem ekspresji przywiązania do małej ojczyzny czy po prostu sposobem atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.
Doświadczenia podkolbuszowskich Mazurów w przywracaniu ginących lub wręcz już traconych elementów kultury ludowej do życia mogą być przydatne w pracy animatora kultury, jednak szczególnie cenne
mogą okazać się zachowane i wykorzystywane w niej elementy folkloru
typowego dla okolic Kolbuszowej. Chodzi tu przede wszystkim o strój odświętny subregionu kolbuszowsko-raniżowskiego. Strój męski składa się
z bielonych spodni i koszuli z bielonego płótna lnianego, płótnianki z siwymi (czyli niebieskimi) mankietami i kołnierzem oraz kapelusza słomianego. Strój kobiecy stanowi koszula z bielonego płótna z białym haftem
angielskim na mankietach, kołnierzu i przyramkach, spódnica z płótna
białego i zapaska z białym haftem angielskim; strój mężatki ma dodatkowo białą chustę z haftem angielskim. Oczywiście, stroje te mogą być uzupełniane, np. kobiecy o siwą (niebieską) sukmanę itp. Strój lasowski
z okolic Kolbuszowej może być dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o kostium sceniczny zespołów Mazurów z Bukowiny nie tylko jako odróżniający ich od innych Polaków w Rumunii, ale też historycznie i etnograficznie uzasadniony. Również zarejestrowane melodie i tańce ludowe funkcjonujące wśród mieszkańców okolic Kolbuszowej mogą być ciekawą propozycją dla zespołów i kapel szukających repertuaru.
Podsumowując, należy stwierdzić, że podobieństwa między kulturą Mazurów z Bukowiny a kulturą Mazurów z okolic Kolbuszowej stwarzają możliwości badań porównawczych dla dialektologów, etnologów,
etnomuzykologów i innych naukowców zajmujących się kulturą ludową.
Ich wyniki doprowadziłyby do lepszego poznania i zrozumienia historii
przemian kultury zarówno jednej, jak i drugiej grupy.

to zwykle i bezrefleksyjnie mówi. Nasi przodkowie przyszli pięćset lat temu z centralnej Polski, co słychać w muzyce, którą gramy. Nazwali siebie Mazurami, czyli tak, jak
do niedawna określało się mieszkańców Mazowsza. Nasza muzyka jest inna od muzyki Rzeszowiaków i Lasowiaków. W ciągu ostatnich lat z powodu niewiedzy i ignorancji
wielu ludzi nazwa Mazurzy została zapomniana. Starodawna i piękna kultura odchodzi w niebyt” – cyt. za wiadomością z korespondencji autora z J. Mazurem.
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Janusz Radwański
Muzeul Culturii Populare din Kolbuszowa

Limba și cultura mazurienilor din zona Kolbuszowa
ca și context al cercetării mazurienilor din Bulai
Rezumat

În cea de-a doua jumătate a secolului XIX, locuitorii regiunii
Puszcza Sandomierska, așa-numiții Lasowiacy (Mazurzy=mazurieni)
au plecat în Bucovina. Aceasta a fost o parte a marii migrații din Galiția.
Mazurzy și-au părăsit satele de origine într-un moment interesant – în
ajunul schimbărilor care au dus mai întâi la înflorirea culturii lor populare și apoi la declinul acesteia.
Scopul acestei comunicări este prezentarea culturii tradiționale
a mazurienilor din sud ca un context pentru cercetările comparative etnologice și lingvistice, precum și ca punct de referință pentru activitățile
legate de animație culturală a grupului de polonezi ce locuiesc pe teritoriul Bucovinei românești.
Cultura mazurienilor era, încă din perioada în care, probabil,
a avut loc emigrația locuitorilor din teritoriile actualului voievodat Podkarpackie în Bucovina, obiectul interesului etnografilor și al dialectologilor. Datorită acestuia, dispunem de descrieri bune atât ale limbii, cât și
ale obiceiurilor locuitorilor zonei care ne interesează, așadar a culturii de
început a locuitorilor de mai târziu ai Bulaiului. Lasowiacy au făcut
obiectul lucrărilor de cercetare de mai târziu și inclusiv în prezent. Toate
acestea fac ca, în cazul derulării cercetărilor comparative, indiferent din
ce domeniu: limbă, obiceiuri sau cultură materială, dispunem de un bogat material comparativ.
Asemănările între cultura mazurienilor din Bucovina și cultura
mazurienilor din zona Kolbuszowa, inclusiv cele tratate de acest articol,
oferă posibilități de cercetare comparativă pentru dialectologi, etnologi,
etnomuzicologi și alți cercetători ai culturii populare. Rezultatele acestora ar duce la o mai bună cunoaștere și înțelegere a istoriei transformărilor culturale atât a primei, cât și a celei de a doua grupe.

dr. Vasile I. Schipor
Academia Română, Filiala Rădăuți
Institutul Național „Bucovina”

Un autor bucovinean aproape uitat astăzi
– Mircea Grunichevici

Articolul nostru, „Un autor bucovinean aproape uitat astăzi: Mircea Grunichevici”, pregătit pentru tipar pe baza comunicării susținute la
simpozionul internațional „Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze | Legături istorice și culturale polono-române”, organizat de Uniunea
Polonezilor din România în cadrul Zilelor Culturii Polone, ediția a XIX-a,
Suceava, 7-8 septembrie 2017, îşi propune să aducă în spaţiul public contemporan personalitatea unui scriitor aproape uitat în viaţa culturală din
Bucovina zilelor noastre.
Izvorâtă din universul preocupărilor noastre ştiinţifice, comunicarea a fost stimulată şi de proiectul „Mari polono-români”, din cadrul
Programului de Diplomaţie Publică, desfăşurat în Polonia, la Varşovia,
Cracovia, Sopot, Poznań, Wrocław şi Białystok, sub egida Institutului
Cultural Român, în perioada 2008-20101. Campaniile „Cuvintele uitate
ale admiraţiei”, „Armele libertăţii” (2008) şi „Mari polono-români”
(2010) prezintă în Polonia, sub forma unei expoziţii itinerante de fotografie, un număr de unsprezece personalităţi din România care ilustrează, între altele, faptul că „între polonezi şi români legăturile sunt vechi,
profunde şi puternice”: compozitorul Ciprian Porumbescu (1853, Şipotele Sucevei – 1883, Stupca); actorul de teatru şi film Colea Răutu, pe numele său adevărat Nikolai Rutkovski (1912, Limbenii Noi-Bălţi – 13 mai
2008, Bucureşti); balerinul şi coregraful Oleg Danovski (1917, Wozniesiensk – 1996, Constanţa); sculptorul Andrei Ostap (1921, Chişinău
– 1995, Bucureşti); pictorul Octavian Smigelschi (1866, Ludoş-Sibiu
– 1912, Budapesta), pianistul şi dirijorul Theodor Rogalski (1901, Bucureşti – 1954, Zürich), unul dintre maeştrii români ai orchestraţiei; medicul militar, fondator de stabilimente medicale Gustav Otremba (1833,

Conf. Maria Sârbu, Mari români cu descendenţă poloneză, articol postat pe Internet, în paginile periodicului electronic „arte vizuale. jurnalul.ro”, ediţia din 7 iulie
2009, vezi: www.jurnalul.ro/.../mari-romani-cu-descendenta-poloneza-513899.htm.
Vezi de asemenea: http://www.mediafax.ro/cultura-media/expozitia-mari-polonoromani-itinerata-in-statiunea-sopot-4685421;
https://icrvarsovia.wordpress.com/
2009/07/01/mari-polono-romani/ (accesare: 23 august 2017). Cea de a doua campanie publicitară a urmărit să documenteze „excelenta colaborare militară româno-poloneză pentru apărarea democraţiei şi a libertăţii”.
1
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Cracovia – 1891, Iaşi), participant la Războiul de Independenţă din 1877-1878; prof. univ. dr. Tadeusz Pirożyński (1918-1999), personalitate de
marcă a psihiatriei din România; generalul Leonard Mociulschi (1889,
Siminicea – 1979, Braşov), deţinut politic în perioada regimului comunist
(1948-1964); învăţătoarea Maria Josefa Lesiecka (1918, Zastavna-Cernăuţi – 2008, București), curier al Armatei Naţionale Clandestine a Poloniei, personalitate a mișcării poloneze din România, deţinută pe motive
politice (1947-1957); generalul Henri Cihoski (1872, Tecuci – 1950, Sighet), ministru al Apărării Naţionale, deţinut politic (1945-1950); generalul Victor Dombrovski (1887, Curteşti-Botoşani – 1969, Bucureşti[?]),
primar al Bucureştiului (1938-1940) şi prefect de Ilfov2.
Cum observăm de aici, dintre personalităţile din Bucovina proiectul de cercetare „Mari polono-români” nu-i reţine decât pe Ciprian Porumbescu şi Maria Josefa Lesiecka. Într-o comunicare anterioară, evocam alte două personalităţi necunoscute publicului larg: Eleazar Sosnowicz (cca. 1847-5 septembrie 1899, Rădăuţi), cel dintâi preot mirean care
slujeşte la Biserica „Înfăţişarea Domnului” din Suceviţa în perioada 1867-1897, construind aici Casa parohială (1870), susţinător al tineretului studios din Bucovina, şi învăţătorul Epaminonda M. Sosnovici, care înfiinţează, în iunie 1902, un cunoscut cor de „cântare bisericească” la Biserica
„Sfântul Nicolae” din Rădăuţi3. Acestora li se adaugă Claudiu Dombrovschi (născut la 14 aprilie 1908 în Cernăuţi), „Nestorul bucovinenilor” de
la sfârşitul veacului trecut, care „întruchipează cu strălucire – potrivit
aprecierii acad. Vladimir Trebici – însuşirile adevărate ale modelului bucovinean, de care suntem atât de mândri”4. În documentarul „Bucovineni
în viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice” (I), îl prezentăm, între
alţii, şi pe Roman Boianciuc (1912, Văşcăuţi pe Ceremuş – 1998, Reghin),

Conf. https://icrvarsovia.wordpress.com/2009/07/01/mari-polono-romani (accesare: 23 august 2017). Datele biografice sumare de aici sunt completate de noi, pentru
o mai bună perspectivă asupra istoriei. Pe lângă principalele repere biografice, de aici
lipsesc unele referinţe importante: participarea medicului militar Gustav Otremba la
Războiul de Independenţă din 1877-1878, întemniţarea generalului Leonard Mociulschi, pe motive politice, în perioada regimului comunist (1948-1964), a generalului
Henri Cihoski (1945-1950) şi a învăţătoarei Maria-Josefa Lesiecka (1947-1957). Campaniile culturale desfăşurate de I.C.R. în Polonia în perioada 2008-2010 au un impact
considerabil asupra marelui public şi urmăresc, potrivit iniţiatorilor de proiect, „să
genereze o atitudine favorabilă faţă de România şi români, să neutralizeze stereotipurile cu privire la români, manifestate uneori în societatea poloneză”.
3 Vasile I. Schipor, Comunitatea romano-catolicilor din Rădăuți. Două secole de
contribuții remarcabile la formarea și consolidarea civilizației moderne în viața Bucovinei istorice, în Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa. Materiały z sympozjum | Polonia și România – de la vecinătatea
istorică la parteneriatul european. Materialele simpozionului, red. Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, Suceava, 2009, p. 125-126.
4 Acad. Vladimir Trebici, Claudiu Dombrovschi la 89 de ani, în „Analele Bucovinei”,
Rădăuţi-Bucureşti, anul IV, nr. 2 (8), [iulie-decembrie] 1997, p. 527-528.
2
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renumit maistru lutier care, în anii ’70, execută instrumente cu coarde
pentru orchestra Operei Române din Bucureşti şi filarmonicile din Iaşi,
Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Constanţa şi Craiova, laureat al mai multor
concursuri internaţionale, cetăţean de onoare al oraşului Reghin5.
Comunicarea „Iraclie Golembiowski-Porumbescu (1823-1896),
«un apostol luminat» din Bucovina secolului al XIX-lea”, susţinută în cadrul simpozionului ştiinţific internaţional, ediţia a XIV-a, organizat de
Uniunea Polonezilor din România, Suceava, 6-8 septembrie 2012, se tipăreşte în volumul „Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe
| Legături istorice şi culturale polono-române” (Suceava, 2013, p. 380-408).
În continuarea acestor preocupări îl aducem acum în dezbatere publică pe Mircea Grunichevici, evocându-l, totodată, la împlinirea
a 115 ani de la naşterea sa.
Timp de peste șase decenii, în Bucovina, informațiile privind data, locul nașterii și familia lui Mircea Grunichevici sunt puține și, uneori,
contradictorii. În puţinele lucrări biobibliografice de la noi care îl menţionează, diferă, în primul rând, anul naşterii sale: E. Ar. Zaharia – 1903
(Cernăuți, 1943); Emil Satco, Ioan Pînzar – 1903 (Suceava, 1993); Valerian I. Procopciuc – 1903 (Rădăuți, 1999); Dumitru Valenciuc – 1903
(Suceava, 2000); Emil Satco – 1907 (Iași-Suceava, 2004); Mircea Irimescu – 1907 (Rădăuți, 2013)6.
De la Peter Grunikiewicz din Büsnau-Stuttgart, landul Baden-Würtenberg, prin bunăvoința lui Luzian Geier de la Bukowina-Institut
Augsburg (Germania), aflăm, în septembrie 2017, că Mircea Grunichevici
se naște la 11 (stil nou)/23 iulie (stil vechi) 1902 în localitatea Arbore, din
districtul Gura Humorului. Părinții săi sunt Franz Grunikiewicz, morar,
și Elisabeth, născută Stabiczewski, o familie de catolici din filiala Arbore
a Parohiei Solca, originară din Galiția.
Pruncul este botezat la 1 august 1902, în Solca, primind numele
Eugenius, așa cum ne arată o copie după certificatul de botez, obținută de
la Arhivele Statului din Suceava și pusă la dispoziția noastră, cu amabilitate, în 8 septembrie 2017, de către Peter Grunikiewicz, care se ocupă de
arborele genealogic al familiei. Consemnarea din registrul Parohiei Romano-Catolice din Solca este trecută în Kirchenbuch. Liber natorum, la
p. 99. Familia Grunikiewicz vine la Arbore de la Volovăț, unde bunicul lui

Vasile I. Schipor, Bucovineni în viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice (I),
în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi-Bucureşti, anul XVII, nr. 2 (35), iulie-decembrie
2010, p. 382-383.
6 În lucrările noastre biobibliografice, numele acestui autor bucovinean este scris peste tot Grunichevici. Având în vedere forma încetățenită, îl scriem și noi la fel.
5
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Eugenius, Paul Grunikiewicz, fusese tot morar, fiind înmormântat aici,
probabil în decembrie 1910, alături de Maximilian Grunikiewicz, fost inspector școlar.
Din cei șapte-opt copii ai familiei Grunikiewicz, patru mor de
mici. Olga, sora cea mai mică a lui Eugenius, se naște în 1919.
După 1918, Eugenius Grunikiewicz își schimbă numele:
După unirea Bucovinei cu România – afirmă Peter Grunikiewicz
– și-a românizat numele pentru a putea studia mai ușor. Am și
alte informații despre el, precum și fotografii. Geniu, cum i se
spunea în familie, a fost vărul tatălui meu. A avut și o oarecare
carieră politică, fapt ce nu i-a mai permis întoarcerea în țară după 19457 .

7

Peter Grunikiewicz, Corespondență, 5 septembrie 2017. Arhiva Vasile I. Schipor. În
Registrul născuţilor pe anii 1896-1907, de la Starea Civilă a Primăriei Volovăţ, pe
care l-am consultat, nu se află consemnată naşterea sa. Registrul provine de la Parohia Ortodoxă „Înălţarea Sfintei Cruci” Volovăţ, unde s-a aflat până în 1930. Noi credem că registrul în care a fost consemnată naşterea lui Mircea Grunichevici a aparţinut Bisericii Romano-Catolice şi a fost preluat în toamna anului 1940 de către autoritățile statului german, odată cu repatrierea etnicilor germani, împreună cu care
a plecat din Bucovina şi Mircea Grunichevici. În corespondența cu noi, Luzian Geier
precizează că la Bukowina-Institut Augsburg se află microfilme realizate după registrele parohiale din Bucovina: „Sunt multe pentru Rădăuți și împrejurimi, catolice și
evanghelice. Sunt organizate pe parohiiˮ (Corespondență, 5 septembrie 2017, Arhiva
Vasile I. Schipor). Pentru a ilustra dificultățile documentării, astăzi, pe astfel de teme
de cercetare, reproducem aici o parte a corespondenței noastre din prima decadă
a lunii septembrie 2017, mulțumindu-le, și pe această cale, domnilor Peter Grunikiewicz, Luzian Geier (Germania) și doamnei cercet. șt. drd. Ștefănița-Mihaela Ungureanu, germanista Institutului „Bucovinaˮ: „Ștefănița, bună ziua. Te rog să-i mulțumești lui Luzian pentru amabilitate și promptitudine. (...) Nu știu încă de ce parohie ținea înainte de Primul Război Mondial Volovățul catolic (...). Eu vreau să verific
corectitudinea unor informații provenite din surse românești și, totodată, să aduc
ceva nou despre familia sa (pe lângă alte lucruri ce țin de istoria literară). Și ție îți
mulțumesc pentru bunăvoință și osteneală. (...) Vasile I. Schiporˮ (Corespondență,
5 septembrie 2017, Arhiva Vasile I. Schipor); „Stimate domnule Schipor, de multe ori
lucrurile în literatură au rămas neclare pt. că [oamenii] nu au fost dispuși să-și facă
prea mult de lucru. (...) Ar trebui văzut și mormântul de la Volovăț, dacă mai este, și
urmele din Arbore, unde se pare că a decedat tatăl, Franz, al lui Mircea. Revin când
am noutăți. Luzian Geier (Corespondență, 6 septembrie 2017, Arhiva Vasile I. Schipor); „Domnule Geier, bună seara. Mulțumesc mult pentru amabilitate și promptitudine. Și subiectul acesta ilustrează cât de mult avem de lucru numai pe terenul
familiilor din Bucovina de altădată. E nedrept să lăsăm lucrurile așa cum sunt ele prezentate [uneori] în lucrările noastre biobibliografice. Vreau să fac ceva mai mult. Sper
să găsesc, totodată, și lucrările sale risipite în presa vremii. Vasile I. Schiporˮ (Corespondență, 6 septembrie 2017, Arhiva Vasile I. Schipor). În articolul nostru, pe care îl
publicăm aici, noi respectăm forma numelui adoptată de autor după 1918. Nu am găsit nicăieri referințe la activitatea politică desfășurată de Mircea Grunichevici.
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Mircea Grunichevici face şcoala primară în satul natal, după care
urmează şase clase liceale la Rădăuţi8. În perioada 1919-1925, studiază la
Şcoala Normală de Învăţători la Cernăuţi, unde îl are ca profesor, între
alţii, pe Alexandru (Leca) Morariu. După absolvirea Şcolii Normale, devine învăţător la Corovia, îndeplinind aici şi funcţia de director şcolar. Însetat de cunoaştere, urmează cursuri la Academia de Înalte Studii Comerciale şi la Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică din Cernăuţi. În
1929, ocupă prin concurs postul de învăţător la Institutul de Educaţie
(Şcoala de Corecţie) din Cernăuţi. Sub pseudonimul Megrun, publică în
această perioadă „Fişa medico-pedagogică pentru morali-vicioşi” (Cernăuţi, 1933).
La îndemnul lui Ghedeon Coca, începe să publice versuri în paginile unor ziare şi reviste ale vremii: „Glasul Bucovinei”, „Junimea literară” (Cernăuţi), „Pana literară” (Rădăuţi), „Alfa” (Iaşi), „Dacia” (Bucureşti), „Înmuguriri” (Piatra Neamţ – Fălticeni).
Dintre creaţiile publicate în periodicele din Bucovina, transcriem
aici textul unei poezii tipărite în 1935:
Sunt strigăt pierdut în noaptea pustie.
Tortura-i prea mare şi visul prea mic,
Şi gândul mă doare de moartea ce-adie.
Cântarea-i funebră prin veac de nimic.
Sub pasul ce doare, ţărâna e moartă:
O umbră strecoară o mână spre mine;
Mă cheamă pe nume şi simt cum mă poartă
Pe căile nopţii…şi-atâta-i de bine!9

8

În arhiva Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachiˮ din Rădăuți noi nu l-am găsit
pe Mircea Grunichevici printre elevii înregistrați în cataloagele și matricolele de
dinainte de 1919. O parte din arhivele școlare ale fostului Gimnasiu Superior de Stat
din Rădăuți s-ar afla la Serviciul Județean Suceava al Arhivelor Naționale. Cercetarea
acestui fond documentar ar putea să ne ofere, în viitor, alte câteva date și informații
valoroase.
9 Mircea Grunichevici, Moartea la pas cu mine, în „Junimea literară”, Cernăuţi, anul
XXIV, nr. 5-7, mai-iulie 1935, p. 151. Numele de familie al autorului este scris aici
Grunechevici. Este singura sa poezie care se publică în revista condusă de Ion I. Nistor (director) şi Traian Chelariu (secretar de redacţie), în care publică şi prietenul său
din Volovăţ, Ghedeon Coca. Pentru apropierea utilizatorului de astăzi de mesajul
acestui autor bucovinean cvasinecunoscut, reproducem din acest periodic câteva
fragmente, menite a contura, fie și în linii mari, toposul liricii românești din Bucovina
de dinaintea celui de Al Doilea Război Mondial. Semnează în paginile periodicului de
la Cernăuţi Iulian Vesper (Poem pentru iubirea ogoarelor: „Să iubim ca Isus singurătatea tăcută a ogoarelor/ Pentru înfrăţirea duminicală a oglinzilor cereşti cu faţa întunecată a pământului./ Pentru rănile de seară, de noapte şi de zi./ Pentru sărbătorile
ţărânii, atât de aproape de frunţile şi privirile morţilor.// Pentru sufletul şi dimineţile
ogoarelor,/ Tălmăcind paşii semănătorilor în primăverile grave ale vieţii./ Mărturisind naşterea grâului, tăcerile nenăscute/ Şi tinereţea tristă a luceafărului, în inima
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Câteva din creaţiile sale în versuri sunt cuprinse, ulterior, în „Antologie rădăuţeană”, întocmită de E. Ar. Zaharia şi publicată la Cernăuţi,
în Colecţia Societăţii Scriitorilor Bucovineni, 1943, 144 p. Sunt antologaţi
aici Vasile Bodnariu, Arcadie Cerneanu, Ghedeon Coca, Ionel Creţianu,
Mircea Grunichevici, Ion Roşca, Constantin Rotariu, E. Ar. Zaharia,
George Nimigeanu, Mihai Horodnic, I. O. Suceveanu, V. I. Posteucă, Anca Ţurcan, Dragoş Vicol, T. Viorescu, Procopie Milişte, N. Tcaciuc-Albu,
Ioan Cârdei, George Voevidca, George Putneanu, Iulian Vesper, Vasile
Gherasim, Liviu Marian. Textele celor 23 de poeţi bucovineni sunt însoţite de desenele semnate de Eugen Drăguţescu ce reprezintă chipul autorilor. Studiul introductiv („Puncte de reper”, p. 5-29) şi corpul de „Note”,
p. 125-140, cuprinzând profiluri biobibliografice, fac din această antologie o valoroasă lucrare de referinţă în istoria noastră literară şi, în acelaşi
timp, o raritate bibliofilă. „Antologia rădăuţeană” reprezintă „cântecul de
lebădă” al unei generaţii şi al unei epoci strălucitoare, încărcate de căutări şi realizări remarcabile, de idealuri înalte şi trăire intensă a „sen-

lui verde.// Să iubim ca Isus liniştita înviere a pânii/ Sub zorii scunzi în luminata
creştere a lutului/ Şi pentru strălucirea în hotarele fără sfârşit/ Grâul înspicat se roagă singurătăţilor lui pământene./ Să iubim ca Isus înduplecarea tristă a spicelor/
Pentru foamea neştiutoare a lumii singure şi neizbăvite/ Pentru uitarea pământului şi
a trupului istovit,/ Pentru bucuria mânilor ce vor frânge pânea.// Ţăranii în nopţile
simple ale ogoarelor/ Şi-au odihnit nădejdile sub brazdele nelămurite./ Acum se împlinesc minunile satului:/ Grânele neliniştite au stins luminile anotimpului”, anul
XXIV, nr. 1, ianuarie 1935, p. 3), Traian Chelariu (Marie a căilor…: „Marie a căilor/
Ceresc zăvoi,/ revarsă-te văilor/ mănoase ploi,// pe vânturi vină,/ albastră stea,/ pe
iesle plină/ chipu-i să stea.// Pe ieslea visului,/ în blondul pai,/ ne doarme inima/ săracă-n grai,// ne doarme sufletul/ fraged, de lut,/ cu toate relele/ ce l-au umplut…//
Şi câtor raiuri/ nu le-ai meni,/ zvonită-ntindere/ de ne-ai veni…// Pe umerii norului/
de vei veni,/ Tu mirul piciorului/ nu-l osteni,// prin beznele dorului/ nostru e loc,/
Marie zăpadă,/ Marie foc,// e loc pentru dragoste,/ e loc pentru rău,/ e loc pentru
nimbul/ şi umbletul Tău…”, ibidem, p. 8), Neculai Roşca, T. Ulmanu, George Nimigeanu, N. Tcaciuc-Albu, George Antonovici, C. Şotropa, Procopie Milişte (Biografie
lirică în memoria ţăranului Horia: „Ca Isus de frumos era Horia/ în copilărie./ Nu
era copil mai cuminte şi bun în sat./ Primăvara, îi luceau ochii de bucurie/ când pornea cu taica la arat./ În dimineţi albastre deslega vacile de iesle/ lanţurile cântau ca
şerpii din solzi,/ din ocol scotea cinci iepe albe ca iarna/ din alt inel, oile grase şi
negre./ Făcea semnul crucii larg, cu bujorii spre soare/ căta blând spre flu[i]er şi
casă;/ Mamă-sa, de bucurie, lăcrima peste fuioare/ avea odraslă pentru cea mai albă
mireasă.// Departe în munţi, mierlele sunt îngeri/ cerul senin ca pânea e dulce./ Pe
buturugă de argint din flu[i]er cântă Horia/ apele îngână verde în stânci/ alături, cu
faţa în poale, plânge gloria./ Iarba creşte mai înaltă şi tristă/ şerpii sticlesc ca izvoarele/ luna pică, în păduri, ca o durere/ ca din sânge, arde soarele.// (...) Ca Isus de
frumos era Horia/ în copilărie;/ ochii îi avea negri ca murele/ plete lungi, ca nopţile
de no[i]embrie,/ cobora din munţi pădurile/ desculţ/ ca Isus pe Muntele Măslinilor…”, anul XXIV, nr. 3-4, martie-aprile 1935, p. 78), Aurel V. Sânger, E. Ar. Zaharia. Pentru o imagine mai amplă asupra întregii problematici, vezi: Alis Niculică,
„Junimea literară” (1904-1914; 1923-1939). Bibliografie, prefaţă de dr. Liviu Papuc,
Iaşi, 2012.

505
timentului românesc al fiinţei”, de cugetare îndrăzneaţă şi profundă simţire umană, într-un peisaj multicultural realizat timp de un secol, prin
contribuţia mai multor generaţii şi a tuturor energiilor creatoare ale
zonei Rădăuţi, în jurul căreia a gravitat o mare parte din Bucovina de
odinioară.
E. Ar. Zaharia include în „Antologie rădăuţeană” două poezii
semnate de Mircea Grunichevici. Cea dintâi poezie inclusă aici este „Peisagiu” (Peisaj):
Copacii biciuiţi de frig şi ploaie
Îmbracă hainele apusului de sânge;
Înfăşurat în vânturi, parcul plânge
Şi seara peste amintiri se-ndoaie.
Sburând ceţos, departe, berze cad
Pe zarea ca un măr de atlas;
Ci numai eu pe aicea am rămas –
Plecată creangă goală peste-un vad.
Spre cer întind alee de salcâmi,
Mâini îngheţate după sărbătoare.
De ce voi fi rămas aicea oare,
Când vânturi se privesc în ochiuri de fântâni?10

10

Mircea Grunichevici, Peisagiu, în volumul E. Ar. Zaharia, Antologie rădăuţeană,
cu coperta de Eugen Drăguţescu, Cernăuţi, Editura şi Tipografia „Mitropolitul Silvestru”, Colecţia Societăţii Scriitorilor Bucovineni, 1943, p. 42. Despre pictorul Eugen
Drăguţescu, care expune în cadrul Expoziţiei artiştilor români, organizată la Academia din Romania la începutul anilor 1940, E. Ar. Zaharia reproduce un fragment
din „Il Messaggero”: „Mai cu seamă pictorul care se prezintă alături de un sculptor şi
de doi arhitecţi se deosebeşte astfel încât merită să fie în întregime cunoscut în vasta
sa activitate şi în singulara sa personalitate. Acesta este Eugeniu Drăguţescu care
a sosit de-a dreptul la Roma de la Bucureşti fără să se fi oprit la Paris sau în alte
centre artistice importante, caractezitate de faptul că poartă pecetea unor maniere şi
a unor şcoli. El a început să deseneze cu străduinţă şi să picteze mai mult pentru sine
decât pentru alţii, schiţând în grabă scene după natură şi tipuri de figuri şi să aştearnă culori vii, dar armonioase pe nenumărate pânze. Temperament volitiv, spirit acut
de observaţie, Drăguţescu desenând femei, copii, muzicanţi şi poeţi, a izbutit să compună o carte de viaţă hrănită de o deosebită spiritualitate, exprimată printr-un accentuat lirism de linii şi de culoare care stârneşte la privitori o vie admiraţie” (E. Ar. Zaharia, Eugen Drăguţescu, op. cit, p. 140). Eugen Drăguţescu, pictor şi grafician recunoscut pentru „expresivitatea liniilor” şi prin „organizarea accentelor grafice în ansambluri semnificative”, este autorul unui mare număr de desene destinate să însoţească operele unor scriitori clasici, precum Shakespeare, dar şi unele ediţii din „Enciclopedia Dantesca”. Pentru un spor de cunoaştere, vezi: Dan Bogdan, Eugen Drăguţescu (1914-1993). Rodul exilului (monografie ilustrată), Bucureşti, 2006; Victor Iosif, Eugen Drăguţescu – un maestru al desenului în pictura contemporană, în
„«Septentrion». Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina”,
Rădăuţi, anul XXV, nr. 36, 2015, p. 86-103.
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Cea de a doua poezie antologată de E. Ar. Zaharia este „Şi nimeni”:
Lună palidă, bolnavă, spune-mi multe, multe;
Să te privesc înamorat şi mintea să te-asculte,
Despre tot ce-a fost şi vezi mereu în noapte;
Despre lebădă, ce-şi cântă cântecul de moarte.
Te văd aşa departe, te simt aşa aproape.
Mă tem şi mă-nfior că nori o să te-ngroape
Sub vălul lor cernit – şi nu te-oi mai vedea;
Iar cerul te va plânge şi ploaia va cădea.
Te-am strâns aşa în suflet şi azi sunt ca şi tine.
Respir şi eu parfumul morţii şi dorul nu mai vine11.

Şi în creaţia lirică a acestui autor este observabilă „primenirea literaturii” românești din Bucovina, „obligată de noile împrejurări” din perioada interbelică „să abandoneze (...) funcţia militantă, de conservare
a identităţii etnice” şi orientarea [acesteia] spre procesul de „reconstruire”, „sub semnul autonomiei estetice”12.
Pe lângă versuri, Mircea Grunichevici scrie proză şi câteva piese
de teatru (o comedie şi o piesă de Crăciun).
Mircea Grunichevici este membru activ al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina13. În toamna anului 1940, la repatrierea germanilor, pleacă din Cernăuți împreună cu soția sa, Henriète,
stabilindu-se în Regiunea Sudetă, locul natal al doamnei, unde trăieşte
până la moartea sa, survenită, la 3 iunie 1976, la Liberec, Cehoslovacia
(astăzi, Cehia)14.
În viaţa cultural-literară din Bucovina, Mircea Grunichevici este
astăzi un autor aproape uitat. Trebuie să mai spunem și că, în primul
rând, nu-l menţionează în epocă celelalte două antologii bucovinene, cu-

Mircea Grunichevici, Şi nimeni, Antologie rădăuţeană..., p. 43.
Vezi, între altele, câteva studii remarcabile referitoare la această problematică:
Gheorghe Hrimiuc, Gruparea poetică Iconar, în volumul Andrei Corbea, Michael
Astner (Hrsg.), Kulturlandschaft Bukowina. Studien zur deutsprachgen Literatur
des Buchenlandes nacht 1918, Iaşi, Editura Universităţii „AL. I. Cuza”/Jassyer Beiträge zur Germanistik, V, 1990, p. 214-220; Mircea A. Diaconu, Mişcarea „Iconar”.
Literatură şi politică în Bucovina anilor ’30, Iaşi, Editura Timpul, Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii” (6), 1999.
13 Vezi: Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, Darea de seamă
jubilară şi Raportul Comitetului pe anul 1937, Cernăuţi, 1938, p. 215.
14 Anul morții lui Mircea Grunichevici este menționat numai de către Valerian I. Procopciuc (1999) și Mircea Irimescu (2013). Anul nașterii, dar și al morții sale sunt însă
trecuți greșit de amândoi: 1903, 1907-1974. Și Dumitru Valenciuc trece greșit anul
morții lui Mircea Grunichevici pe placa de marmură din Memorialul de la Volovăț:
1974.
11

12
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noscute astăzi numai de către specialişti şi greu de găsit în bibliotecile din
provincie: Aspazia Munte, Neculai Pavel, Breviar de poezie bucovineană
contemporană, Cernăuţi, Editura Iconar, 1934; Mircea Streinul, Poeţii tineri bucovineni, cu 14 portrete în peniţă de Rudolf Rybiczka, Cernăuţi,
Editura Iconar, 1938; Mircea Streinul, Poeţii tineri bucovineni, Cu un cuvânt introductiv al autorului şi cu 14 portrete în peniţă de Rudolf Rybiczka, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1938.
Nici cele câteva antologii de după 1989 nu-l menţionează: Grigore C. Bostan, Lora Bostan, Pagini de literatură română Bucovina, regiunea Cernăuţi, 1775-2000, Cernăuţi, Editura „Alexandru cel Bun”, 2000; Emil
Satco, Antologia poeţilor români din Bucovina (1775-2002), Iaşi, Editura Junimea, 2002.
La Volovăţ, unde s-a crezut multă vreme că ar fi văzut lumina zilei, Mircea Grunichevici se bucură însă de o dreaptă cinstire. Preotul Dumitru Valenciuc îl include în rândul personalităţilor care s-au născut aici,
trecându-i numele pe o placă de marmură într-o galerie cuprinzând peste
douăzeci de nume (învăţători renumiţi, autori de manuale şcolare în
Bucovina de altădată, profesori, preoţi, jurişti, scriitori, meşteri iconari,
mari binefăcători/filantropi, oameni politici). Anul nașterii și anul morții
sale sunt trecuți însă. În ordine cronologică, cei menționați aici sunt:
Stanislav de la Ielova (18 noiembrie 1393); Giurgiu/Giurgea de la Volovăţ
(28 iunie 1401); Pentelei Cojocariu, binefăcător/filantrop (1840-1915);
Gabriel Băleanu, profesor, coorganizator al Serbărilor Naţionale de la
Putna din 1871 (1842-1907); Dimitrie Diaconovici, meşter iconar (1849-1911); Lazăr Vicol, profesor, autor de manuale şcolare (1859-?); Petru
I. Vicol, primar (1851-1908); dr. Calistrat Coca, profesor, autor de manuale şcolare (1853-1918); Ioan Antonovici, mare binefăcător/filantrop
(1854-1913); dr. Erast Tarangul, senator (1870-1938); dr. Eugen Tarangul, prefect (1875-1961); Constantin (Taniu) Dracinschi, profesor, poet şi
traducător (1875-1932); Mihai Vicol, profesor, autor de manuale şcolare
(1876-1942); dr. Oreste Tarangul, preot, consilier mitropolitan (1877-1960); Nichifor Lupăştean, meşter iconar (1878-1947); dr. Simeon Hîj,
jurist, „Drept al popoarelor” (1895-1988); Nichifor Robu, om politic, senator (1902-1977); Mircea Grunichevici, învăţător, scriitor (1903-1974);
dr. Victor Neculce, profesor universitar (1907-1977); Ghedeon Coca, poet
(1908-1976); Clement Antonovici, profesor, poet (1931-2003); Orest Mirăuţă, cercetător ştiinţific (1931-1967); sergent Mircea Robu, militar în
termen, căzut la datorie în timpul inundaţiilor din 1970, erou (1949-1970)15; Gheorghe X. Bordei, erou (1949-1969).

15

Vezi şi Nicolae Cârlan, Pantheonul de la Volovăţ, în „Crai nou”, Suceava, serie nouă, anul XVIII, nr. 4613, 12 decembrie 2007, p. 5.
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Mircea Grunichievici semnează uneori cu pseudonim: Megrun
[Mircea-Eugen Grunikiewicz/Grunichevici]. E. Ar. Zaharia, în „Antologie
rădăuțeană” (p. 128) menționează pseudonimul, însă fără a-l explica.
Dumitru Valenciuc, în „Volovățul și locuitorii săi”, îl trece însă greșit:
Megrum (p. 146).
De-a lungul timpului, în Bucovina, fac referire la viața și creația
lui Mircea Grunichevici: E. Ar. Zaharia, Mircea Grunichievici, în volumul
Antologie rădăuţeană, cu coperta de Eugen Drăguţescu, Cernăuţi, Editura şi Tipografia „Mitropolitul Silvestru”, Colecţia Societăţii Scriitorilor
Bucovineni, 1943, p. 128; Emil Satco, Ioan Pînzar, Dicţionar de literatură Bucovina, Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 1993, p. 92;
Valerian I. Procopciuc, Învățători în viața literară și culturală a Bucovinei istorice, în „Analele Bucovineiˮ, Rădăuți-București, anul VI,
nr. 2(13), [iulie-decembrie] 1999, p. 297; Dumitru Valenciuc, Volovăţul şi
locuitorii săi, Suceava, Grupul Editorial Muşatinii – Bucovina viitoare,
2000, p. 145-146; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. I, Iaşi-Suceava, Editura Princeps – Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2004, p. 463;
Mircea Irimescu, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1862-2012) la 150 de ani, volumul II, Voluntariat bucovinean,
Rădăuţi, Editura Septentrion, 2013, p. 249.
Readucându-l în actualitate pe Mircea Grunichevici, un autor
bucovinean aproape uitat astăzi, comunicarea noastră din septembrie
2017 și articolul pe care îl publicăm acum urmăresc să adune, totodată,
pe cât este posibil, creaţia acestui autor bucovinean din perioada interbelică a veacului trecut, o perioadă strălucitoare, caracterizată prin efervescenţă şi diversitatea formulelor artistice, în cadrul căreia tânăra generaţie
a adus un suflu proaspăt, înnoitor. Cercetări viitoare vor aduce, suntem
siguri, alte clarificări biografice, continuând totodată demersul nostru
restitutiv, de recuperare a memoriei familiale și de refacere a patrimoniului cultural al Bucovinei de altădată, toate în beneficiul cunoașterii istoriografice și al emancipării noastre ca națiune cu un inextricabil destin
european16.
În Anexă, reproducem, ca documente de epocă: coperta volumului publicat de E. Ar. Zaharia, „Antologie rădăuţeană” (Fig. 2) care îl prezintă și pe Mircea Grunichevici cu două texte, p. 42-43 și o fișă biobibliografică, p. 128 (Fig. 1). Reproducerea noastră se face după exemplarul aflat în Fondul documentar „Bucovinaˮ de la Biblioteca Bucovinei

16

Aducerea în țară, în copie, a tuturor registrelor mitricale, pentru botez, căsătorie și
deces, care au aparținut fostelor parohii catolice și evanghelice din Bucovina istorică
și punerea acestora la dispoziția cercetării științifice sistematice, dar și pentru publicul larg, interesat de istoria familiilor, reprezintă un obiectiv prioritar pentru institutele noastre. Istoria familiilor din Bucovina ar putea deveni, astfel, un proiect de
cercetare științifică de interes, care să reunească energiile creatoare din mai multe
țări: Austria, Germania, Israel, Polonia, România, Ucraina, Ungaria.
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„I. G. Sbieraˮ din Suceava, provenind din donația scriitorului Dragoș Vicol (1920-1981); Fig. 3 – Mircea Grunichevici, desen de Eugen Drăguțescu (1914-1993), cu autograful artistului (p. 42); Fig. 4 – Ghedeon Coca
(1908-1976), prietenul său din Volovăț, care l-a îndemnat să scrie, desen
de Eugen Drăguțescu (p. 36); Fig. 5 – E. Ar. Zaharia, pe numele său adevărat Zaharia Macovei (1911-2005), autorul antologiei din 1943, desen de
Eugen Drăguțescu (p. 51); Fig. 6 – Eugen Drăguțescu (1911-1993), pictor
și grafician, care s-a remarcat în Bucovina de dinainte de ultimul război
ca desenator de expresie, alături de Rudolf Rybiczka (1911-1998) și Ion
Cârdei (1906-1970), reprezentant al exilului românesc, mai puțin cunoscut de publicul larg de la noi, ilustratorul „Antologiei rădăuțene” (p. 140).
Anexă 1

Fig. 1
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Fig. 2
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dr Vasile I. Schipor
Akademia Rumuńska, Filia w Radowcach
Instytut Narodowy „Bukowina”

Prawie zapomniany dziś bukowiński autor
– Mircea Grunichevici
Streszczenie

Niniejszy komunikat przywołuje postać Mircea Grunichevicia
– zapomnianego dziś niemal bukowińskiego autora o polskich korzeniach, a jednocześnie jest próbą zgromadzenia w tym miejscu jak najpełniejszego jego dorobku z okresu międzywojennego.
Mircea Grunichevici urodził się 11 lipca 1907 r. w miejscowości
Volovăţ, w powiecie radowieckim, w rodzinie drobnych polskich rzemieślników. Ukończył szkołę podstawową w rodzinnej miejscowości,
a następnie sześć klas licealnych w Radowcach. W latach 1919-1925 uczył
się w Szkole Nauczycielskiej w Czerniowcach, gdzie jednym z jego nauczycieli był Alexandru (Leca) Morariu. Po jej ukończeniu został nauczycielem w Corovii, pełniąc także funkcję dyrektora tamtejszej szkoły. Uczęszczał również na kursy Akademii Wyższych Studiów Handlowych w Bukareszcie oraz do Konserwatorium Muzyki i Sztuki Dramatycznej w Czerniowcach. W 1929 r. objął stanowisko nauczyciela w Instytucie Wychowawczym w Czerniowcach. Pod pseudonimem Megrum opublikował
w tym czasie „Fişa medico-pedagogică pentru morali-vicioşi” (Czerniowce 1933).
Za namową Ghedeona Coca, pochodzącego także z Volovăţ, zaczął
publikować swoje wiersze na łamach gazet i czasopism wydawanych
w ówczesnym czasie: „Glasul Bucovinei”, „Junimea literară” (Czerniowce), „Pana literară” (Radowce), „Alfa” (Jassy), „Dacia” (Bukareszt), „Înmuguriri” (Piatra Neamţ-Fălticeni). Kilka z jego wierszy włączono później
do „Antologie rădăuţeană” (Antologia radowiecka), opracowanej przez
E. Ar. Zaharia i opublikowanej w Czerniowcach w 1943 r. (z okładką
i portretami 23 autorów, wykonanymi przez Eugena Drăguţescu). Oprócz
wierszy Mircea Grunichievici pisał także prozę i sztuki teatralne.
Jesienią 1940 r. Mircea Grunichievici opuścił Czerniowce wraz
z niemieckimi repatriantami i osiadł w czeskich Sudetach. Zmarł 3 czerwca 1974 r. w Libercu, w ówczesnej Czechosłowacji (obecnie Republika
Czeska).

dr Jan Bujak
Kraków

Franciszek Dębno Krzyżanowski
– farmaceuta, właściciel apteki
i członek polskich organizacji w Czerniowcach

Zacznijmy od tego, że stosunkowo nieliczni Polacy na Bukowinie,
których urzędowe statystyki austriackie w połowie XIX w. wykazywały
zaledwie niewiele ponad 4 tys., a w wieku XX przed wybuchem I i później
II wojny światowej austriackie, następnie zaś rumuńskie powszechne spisy ludności szacowały ich na dużo mniej niż 50 tys., zapisali się jednak
w dziejach Bukowiny nieproporcjonalnie dużym wkładem w rozwój tego
obszaru. Najwyraźniej zauważało się to w jej stolicy, czyli w Czerniowcach, gdzie Polacy w pewnych okresach stanowili kilkanaście procent
mieszkańców, tzn. dobre kilkanaście tysięcy dusz. W Czerniowcach skupił
się kwiat bukowińskiej ludności polskiej, najbardziej wykształceni Polacy
różnych zawodów: duchowni, urzędnicy państwowi i samorządowi od
najniższego do najwyższego szczebla, prawnicy (sędziowie, prokuratorzy,
adwokaci, radcy prawni, notariusze), profesorowie szkół średnich, nauczyciele szkół ludowych, ekonomiści, inżynierowie oraz technicy różnych
specjalności, mistrzowie najrozmaitszych rzemiosł, fabrykanci i wreszcie
stosunkowo nieliczni, ale za to wybitni lekarze oraz jeszcze mniej liczni
farmaceuci i aptekarze, właściciele aptek.
Lekarze i farmaceuci
Wielką rolę w dziejach Czerniowiec i tamtejszych Polaków odegrali polscy lekarze i farmaceuci. Aby to wykazać, wystarczy wymienić takie nazwiska, jak: dr Stanisław Kwiatkowski, dr Tadeusz Mischke (stomatolog), dr Eugeniusz Mitkiewicz (specjalista położnik i chorób kobiecych), dr Maurycy Rudnik (lekarz powiatowy i radca sanitarny, 26 stycznia 1900 r. wybrany prezesem bukowińskiego Towarzystwa Lekarskiego)1 , dr Jan Seyk (26 stycznia 1900 r. wybrany na członka wydziału bukowińskiego Towarzystwa Lekarskiego), dr Bronisław Majerski (26 stycznia
1900 r. wybrany na zastępcę członka wydziału bukowińskiego Towarzystwa Lekarskiego), dr Ferdynand Skibiński2, dwaj czerniowieccy radcy

1

Z Towarzystwa Lekarskiego na Bukowinie, Kronika, „Gazeta Polska” 1900, nr 9,
s. 3.
2 Radca sanitarny, ginekolog, świadek wypadków 1848 r. we Lwowie, gdzie z narażeniem życia niósł pomoc rannym. Zmarł w Czerniowcach w 86. roku życia, w niedzielę
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sanitarni, radca rządowy i referent sanitarny dr Karol Denarowski3 oraz
dr Ludwik Oksza Strzelecki, doktor medycyny i chirurgii, członek honorowy czerniowieckiego Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej, członek bukowińskiego Towarzystwa Lekarskiego, który 26 stycznia
1900 r. został wybrany cenzorem rachunkowym tego Towarzystwa 4, osiadły tutaj w 1904 r. dr Józef Rosenberg, były asystent Uniwersytetu Lwowskiego, pierwszy w Czerniowcach specjalista dermatologii i urologii5, z zamiłowania krytyk teatralny „Gazety Polskiej”. Dr Stanisław Kwiatkowski
chlubnie zapisał się jako ordynator Szpitala Powszechnego, bardzo liczący się radny miasta Czerniowiec, poseł na Sejm bukowiński, wieloletni
prezes Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej, Towarzystwa
Szkoły Ludowej w Czerniowcach, twórca Gimnazjum Polskiego w Czer-

6 lipca 1902 r., a pochowany został tamże we wtorek 8 lipca 1902 r. W licznym orszaku żałobnym znajdowały się delegacje wszystkich czerniowieckich organizacji polskich (Zmarli, Kronika, „Gazeta Polska” 1902, nr 55, s. 2).
3 Karol Denarowski urodził się w Tarnopolu w 1827 r. Po studiach medycznych był sekundariuszem w praskim szpitalu powszechnym do 1856 r. Następnie w bukowińskiej
służbie sanitarnej, od 1858 r. był czerniowieckim lekarzem powiatowym. W roku 1872
mianowany został radcą rządowym i sanitarnym referentem krajowym. Na tym stanowisku pozostawał do 1890 r., kiedy na własną prośbę przeszedł w stan spoczynku.
Po śmierci jedynego syna usunął się z życia towarzyskiego i do śmierci pozostawał
w zaciszu domowym przy ul. Mikołaja 4. Znany był również z prac naukowych. Cieszył
się bardzo dobrą opinią, zwłaszcza w środowisku rodaków. Zmarł w wieku 73 lat, we
wtorek 24 września 1900 r., jako emerytowany krajowy referent sanitarny i radca rządowy. Jego pogrzeb z licznym udziałem publiczności, m.in. prezydenta Bukowiny
Bourguignona oraz prezydenta Czerniowiec Antoniego bar. Kochanowskiego, odbył
się we czwartek (o godz. 15:oo) 27 września 1900 r. Nad grobem przemawiali starszy
lekarz powiatowy dr Rudnik oraz w imieniu bukowińskiej Izby Lekarskiej radca sanitarny dr Röhmer (†Dr Karol Denarowski, „Gazeta Polska” 1900, nr 76, s. 1; Pogrzeb
śp. dr. Karola Denarowskiego…, tamże, nr 77, s. 2; Z Towarzystwa Lekarskiego na
Bukowinie, Kronika, tamże, nr 9, s. 3.
4 Dr Ludwik Oksza Strzelecki, przeżywszy lat 81, zmarł 4 lipca 1909 r. w swoim majątku w Niecieczy w Małopolsce (Śp. Ludwik Oksza Strzelecki, „Gazeta Polska” 1909,
nr 60, s. 3; Z Towarzystwa Lekarskiego na Bukowinie, Kronika, „Gazeta Polska”
1900, nr 9, s. 3). 1900.01.26. – Czerniowce [lokal Izby lekarskiej ul. Siedmiogrodzka
6?], piątek, godz. 19:oo: Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków bukowińskiego
Towarzystwa Lekarskiego. Prezesem wybrano dr. Rudnika (lekarz powiatowy i radca sanitarny), do wydziału – dr. Seyka i Majerskiego, a cenzorami rachunkowymi
– dr. Strzeleckiego (radca sanitarny) i dr. Mitkiewicza (według: Z Towarzystwa Lekarskiego na Bukowinie, Kronika, „Gazeta Polska” 1900, nr 7, s. 3; Z Towarzystwa
Lekarskiego na Bukowinie, tamże, nr 9, s. 3).
5 Dr Józef Rosenberg…, Kronika, „Gazeta Polska” 1904, nr 84, s. 3; Dr Józef Rosenberg…, tamże, nr 87, s. 3; B. asystent uniwersytetu dr Józef Rosenberg ordynuje
przed poł. od 9-11 i popoł. od 3-5 w chorobach skórnych i dróg moczowych; dla pań
w kosmetyce we wtorki, czwartki i soboty. Czerniowce, Tempellgasse nr 8, Nadesłane, tamże, nr 88 (n. 30.10.04), s. 3; Tamże, nr 89, s. 3; Tamże, nr 90, s. 3; Tamże,
nr 91, s. 3; Tamże, nr 92, s. 3; Tamże, nr 93, s. 3; Tamże, nr 94, s. 3; Tamże, 95, s. 3;
Tamże, nr 96, s. 3; Tamże, nr 97, s. 3; Tamże, nr 100, s. 3; Tamże, nr 101, s. 3; Tamże,
nr 102, s. 3; Tamże, nr 103, s. 3; Tamże, nr 104, s. 3.

515
niowcach, wykładowca kursów sanitarnych, organizator i lekarz bukowińskich ochotników legionowych w czasie I wojny światowej, ofiarodawca na cele narodowe, społeczne itd.
Ważną pozycję w Czerniowcach posiadali polscy farmaceuci i aptekarze. Jednym z najznakomitszych spośród nich i wybitne miejsce zajmujących w czerniowieckim i bukowińskim świecie farmaceutycznym był
Franciszek Dębno Krzyżanowski, który przybył do Czerniowiec ok. roku
1860, odegrał doniosłą rolę w życiu miejscowych rodaków i w latach
1867-1904 prowadził własną aptekę „Pod Gwiazdą” przy ulicach Kolejowej i Głównej6, wychował i wykwalifikował wielu farmaceutów, będąc
egzaminatorem przy farmaceutycznych rygorozach, prezesem bukowińskiego gremium aptekarskiego, wieloletnim członkiem bukowińskiej Izby
Handlowej i Przemysłowej7. Oprócz niego aptekarzami w Czerniowcach
byli ponadto: Jan Pawłowski, który najpierw posiadał aptekę na przedmieściu Rosz, skąd w maju 1902 r. przeniósł ją na ul. Uniwersytecką 288;
Aleksander Grabowicz, który 15 lutego 1904 r. otworzył nową aptekę przy
ul. Pańskiej 359; Damian Rubinowicz, właściciel aptek w Czerniowcach
i Sadogórze10 oraz dwukrotny burmistrz Sadogóry11; mgr farmacji Jan
Stupnicki i miejscowy aptekarz Władysław Terlecki, którzy 14 sierpnia
1906 r. w drodze losowania zostali przysięgłymi ławnikami na wrześniową kadencję Sądu Krajowego Karnego12. Tutaj godzi się nadmienić, że
ostatni z nich (Władysław Terlecki) zmarł cztery miesiące później, 21 listopada 1906 r., w wieku zaledwie 40 lat13. W okresie międzywojennym do
grona polskich farmaceutów z Czerniowiec dołączył także członek „Lechii” Eugeniusz Strutyński, który w czerwcu 1931 r. w Bukareszcie uzyskał stopień magistra farmacji14.

Przewodnik po Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1883, nr 3, s. 4.
†Franciszek Dębno Krzyżanowski, „Gazeta Polska” 1904, nr 37, s. 3; Pogrzeb śp.
Franciszka Krzyżanowskiego, tamże nr 38, s. 3; Podziękowanie. W Czerniowcach,
dnia 10 maja 1904, tamże, s. 4.
8 Nowa apteka, Kronika, „Gazeta Polska” 1902, nr 40, s. 3.
9 Nowo kreowana apteka Aleksandra Grabowicza przy ul. Pańskiej l. 35 otwarta od
15 bm. [lutego], Ogłoszenia, „Gazeta Polska” 1904, nr 15, s. 4; Tamże, nr 16, s. 4; Tamże, nr 17, s. 4; Tamże, nr 18, s. 4; Tamże, nr 19, s, 4; Tamże, nr 20, s. 4; Tamże, nr 24,
s. 4.
10 Z życia towarzyskiego, „Gazeta Polska” 1906, nr 32, s. 3.
11 E. Biedrzycki: Historia Polaków na Bukowinie, Kraków 1973, s. 42.
12 Losowanie przysięgłych na kadencję wrześniową, „Gazeta Polska” 1906, nr 66,
s. 3.
13 Nekrologia, „Gazeta Polska” 1906, nr 93, s. 3.
14 Osobiste, „Polak w Rumunii” 1931, nr 24, s. 3.
6
7
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Apteki istniały także poza Czerniowcami. Nie były one tak liczne
i piszącemu nie wiadomo, które z nich prowadzili Polacy. Na początku
września roku 1906 „Gazeta Polska” m.in. doniosła, że magister farmacji
Włodzimierz Okuniewski otworzył nową aptekę w Głębokiej, co musiało
nastąpić przed początkiem września 1906 r.15
Franciszek Dębno Krzyżanowski (ur. ok. 1835 – zm. 5.05.1904),
czerniowiecki właściciel apteki, członek i wielce zasłużony działacz polskich organizacji, m.in. Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej, pierwszy wiceprezes powstałego w 1890 r. politycznego bukowińskiego Koła Polskiego, urodzony najprawdopodobniej w 1835 r. lub
około tej daty w Szumlaczu (pow. tarnopolski), gdzie jego ojciec był dzierżawcą dóbr. Pierwszy etap swojej edukacji rozpoczął i ukończył w szkole
elementarnej w Turce. Potem uczęszczał do gimnazjum oo. Jezuitów
w Tarnopolu. Po zdaniu matury rozpoczął praktykę aptekarską u swojego
stryja Niemczewskiego w Borszczowie. Jakiś czas potem udał się do Wiednia na studia farmaceutyczne na tamtejszym uniwersytecie. Po studiach,
które ukończył jako magister farmacji, około 1860 r. przybył do Czerniowiec i zaczął pracować w aptece okręgowej Altha. Wkrótce dał się poznać
jako świetny farmaceuta i otrzymał pod zarząd tę aptekę.
Nie poprzestając na tym, rozpoczął starania o koncesję na własną
aptekę, którą otrzymał w 1867 r. i otworzył ją przy ul. Kolejowej w Czerniowcach. Odtąd prowadził aptekę wzorowo do końca życia, zyskując
uznanie i szacunek nie tylko miejscowych aptekarzy, ale także klientów,
zwłaszcza Polaków, dla których był nie tylko wyśmienitym usługodawcą
farmaceutycznym, lecz również przyjaznym rodakiem, czynnie uczestniczącym w życiu miejscowego środowiska polskiego. W latach 1867-1904
Franciszek Krzyżanowski we własnej aptece wychował, wykształcił, a ponadto przeegzaminował kilka pokoleń farmaceutów, studiujących na uniwersytecie czerniowieckim. Był bowiem egzaminatorem przy farmaceutycznych rygorozach, długoletnim prezesem bukowińskiego gremium aptekarskiego tudzież członkiem bukowińskiej Izby Handlowej i Przemysłowej.
Franciszek Krzyżanowski ciągle poszerzał swoją wiedzę zawodową, m.in. przez poznawanie współczesnego piśmiennictwa specjalistycznego, uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych, np. w lwowskich
zjazdach lekarzy i przyrodników polskich (Lwów, 19-24 lipca 1875 r.),
przez pisanie artykułów itp.
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Krzyżanowski ożenił się z Emilią Szadbej (córką Kajetana i Emilii)
i miał z nią troje dzieci: syna Franciszka (ur. 1882 r.), który uzyskawszy
stopień magistra farmacji, poszedł w ślady ojca i prowadził aptekę16, oraz
dwie córki (Jadwigę, ur. 18 marca 1873 r. i Józefę Teklę, ur. 19 grudnia
1881 r.)17, z których jedna w chwili jego śmierci była zamężna.
Zdaniem autora wspomnienia pośmiertnego w „Gazecie Polskiej”
Franciszek Krzyżanowski pod każdym względem był idealnym człowiekiem, mężem i ojcem, wychowawcą i nauczycielem, Polakiem, członkiem
społeczności polskiej i wielonarodowej, obywatelem, farmaceutą, przedsiębiorcą.
Za autorem wzmiankowanego wspomnienia przede wszystkim
należy podkreślić i powtórzyć, że stworzony przez niego dom rodzinny był
przykładem dla innych rodaków. Napisał bowiem:
Dom ten był też wzorem polskiego domu w najszlachetniejszym
znaczeniu wyrazu: pobożność, miłość, wzajemna szczerość i patriotyzm były cechami zacnej rodziny18.

Franciszek Krzyżanowski, podobnie jak wielu najwspanialszych
czerniowieckich rodaków, od przybycia do Czerniowiec nie ograniczał się
do wykonywania swoich obowiązków zawodowych, ale równocześnie
uczestniczył w życiu towarzyskim i narodowym. Zaraz po osiedleniu się
w Czerniowcach rozeznał się w miejscowych stosunkach,
zaczął skupiać w domu swoim wybitnych reprezentantów Polonii tutejszej, a z grona tego wyszła potem inicjatywa założenia na
kresach ogniska narodowego, powstała wówczas macierz instytucji naszych, Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelnia Polska,
a w sprawozdaniach tego Tow. i protokołach posiedzeń wydziałów tej instytucji, której śp. Franciszek Krzyżanowski był od
początku do chwili ostatniej najgorliwszym członkiem, szukać
należy rezultatów jego pracy. Przy każdej pracy obywatelskiej
szukano i zawsze znajdowano jego szczery współudział. Zajmował też wielce poważne stanowisko w tutejszym towarzystwie,
a zwłaszcza w społeczeństwie polskim; wiarę swą i przekonanie
narodowe wyznawał szczerze i otwarcie, a tradycje ojczyste
przechowywał zarówno w domu, jak i w życiu publicznym19.

Mgr farmacji Franciszek Krzyżanowski, najpewniej syn zmarłego Franciszka, we
czwartek 1 maja 1913 r. objął zarząd we własnej aptece czerniowieckiej przy ul. Głównej 30 (Ze sfer aptekarskich, „Gazeta Polska” 1913, nr 36, s. 3).
17 Szukam Krzyżanowskich z Kresów. 11 lutego 2014, „Wschodnia Gazeta Codzienna”, publikacja online: https://kresy24.pl/szukam-krzyzanowskich-kresow/ (dostęp:
20.04.2016).
18 † Franciszek Dębno Krzyżanowski...
19 Tamże.
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Po chwalebnym przeżyciu lat 69 i krótkiej chorobie (zapalenie
płuc) Franciszek Krzyżanowski zmarł w Czerniowcach we czwartek 5 maja 1904 r. i dwa dni później tamże został godnie pochowany (w sobotę
7 maja o godzinie 16:oo). W tym przypadku dobrowolny udział wysokich
urzędników państwowych, samorządowych, uczelnianych, organizacji zawodowych i społecznych, licznych mieszkańców Czerniowiec i Bukowiny
świadczył o tym, że ten czerniowiecki farmaceuta narodowości polskiej
wzorowo przeżył swoje życie i oceniony został bardzo wysoko przez ogół
bukowińskich obywateli.
Po przeczytaniu niniejszego bardzo krótkiego i ubogiego w fakty
referatu czytelnik mógłby odnieść wrażenie, że „skórka niewarta wyprawki”, czyli że Franciszek Krzyżanowski nie zasługuje na wydobycie z mroku
zapomnienia. Dlatego tym większą wagę należy przyłożyć do każdego, nawet najdrobniejszego szczegółu jego krótkiej biografii. Wszak Franciszek
Krzyżanowski nie mógł być i w rzeczywistości nie był zwykłym zjadaczem
chleba, bo w takim razie skąd wzięłaby się na jego pogrzebie tak liczna
grupa mieszkańców Czerniowiec i całej Bukowiny.
Musiał być kimś więcej niż zwyczajnym aptekarzem, stojącym za
ladą i sprzedającym gotowe farmaceutyki. Gdyby był tylko jednym z wielu
przeciętnych bukowińskich Polaków, to podczas pochówku oprócz rodziny, przyjaciół, kilku bliższych znajomych oraz sąsiadów nie zjawiłaby się
taka rzesza rodaków, pomiędzy którymi znajdowały się reprezentacje
wszystkich czerniowieckich organizacji polskich (m.in. Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko”) ze sztandarem najstarszego i najbardziej
zasłużonego Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach.
Franciszek Krzyżanowski musiał być kimś bardzo ważnym dla
Czerniowiec, bo pośmiertną posługę przyszedł mu wyświadczyć osobiście
prezydent stołecznego miasta Antoni bar. Kochanowski wraz z wiceprezydentem dr. Edwardem Reissem oraz inni miejscy urzędnicy, reprezentanci Izby Lekarskiej, bukowińskiego Towarzystwa Lekarskiego, gremium
aptekarskiego, oficjał apteki wojskowej Resch, profesorowie Uniwersytetu Czerniowieckiego, Członkowie Towarzystwa Akademickiego „Hygiea”,
Akademische Lesehalle, przedstawiciele zakładów miejskich i prywatnych, kupiectwa oraz przemysłowców.
Więcej nawet, Franciszek Krzyżanowski doceniony został przez
prezydenta Bukowiny, albowiem w kondukcie żałobnym znaleźli się jego
reprezentanci – radca rządowy dr Bazyli Duzinkiewicz oraz radca dworu
Barleon i protomedyk dr Kluczenko.
Przy jego pochówku przemawiał, sławiąc jego cnoty i zasługi, wybitny profesor dr Alfred Halban, jedyny Polak takiej godności na Uniwersytecie Czerniowieckim. A przecież powszechnie wiadomo, że profesorowie uniwersyteccy niezwykle rzadko przemawiają nad grobami zmarłych,
a jeżeli to czynią, to dla oddania hołdu uczonym kolegom, zupełnie wyjątkowo, li tylko gdy chodzi o ludzi wybitnie zasłużonych.
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Kondukt żałobny prowadził ks. Józef Krzyżanowski w asystencji
innych księży parafialnych wraz z ormiańskokatolickim proboszczem
ks. kan. Kajetanem Kasprowiczem tudzież ojcami jezuitami oraz sierotami ochronki ss. Felicjanek, co również świadczy o tym, jak bardzo szanowaną był osobą.
Farmaceuta i aptekarz czerniowiecki Franciszek Krzyżanowski
w pełni zasłużył sobie na przypomnienie w niniejszym referacie. Zdaniem autora, całym swoim życiem, pracą zawodową, działalnością społeczną i narodową podnosił Czerniowce i Bukowinę na wyższy poziom cywilizacyjny.
Aptekę przy ulicy Głównej (Enzenberga) wdowa po Franciszku
Krzyżanowskim wydzierżawiła magistrowi farmacji Zygmuntowi Landesowi z Wiśniowczyka, co nastąpiło na pewno przed 23 lutego 1905 r.20
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dr. Jan Bujak
Cracovia

Franciszek Dębno Krzyżanowski
– farmacist, proprietar de farmacie
și membru al organizațiilor poloneze din Cernăuți
Rezumat

Relativ puținii polonezi din Bucovina (apărând în statisticile oficiale austriece de la jumătatea sec. XIX într-un număr ce trecea cu puțin
de patru mii, iar în sec. XX , înainte de izbucnirea Primului și, ulterior, al
celui de Al Doilea Război Mondial, în recensămintele austriece și, apoi,
românești, ajungeau la mult sub 50 mii) au fost totuși o minoritate care
și-a lăsat amprenta în istoria Bucovinei, având un rol neproporțional mai
mare decât numărul etnicilor în dezvoltarea acestei zone. Cel mai tare se
observa acest lucru în capitală, respectiv la Cernăuți, unde în anumite perioade polonezii reprezentau peste 10% din locuitori, adică mult peste zece mii de suflete. La Cernăuți s-a concentrat floarea populației poloneze
din Bucovina, polonezii cei mai școliți, reprezentanți ai diverselor profesii: clerul, funcționari inferiori sau ocupând funcții înalte în instituțiile de
stat sau locale, juriști (judecători, procuratori, avocați, consilieri juridici,
notari), profesori de liceu, învățători la școli populare, economiști, ingineri și tehnicieni cu diverse specializări, meșteri în cele mai diferite meșteșuguri, fabricanți și, în sfârșit, relativ puținii, însă în schimb excelenți
– doctori și, și mai puțin numeroși – farmaciști și patroni de farmacii.
Aceștia din urmă aveau o poziție importantă în Cernăuți. Iar unul
dintre cei mai eminenți dintre ei era Franciszek Dębno Krzyżanowski
(cca. 1835-1904). A ajuns la Cernăuți în jurul anului 1860 și a jucat un rol
important în viața conaționalilor locali. În perioada 1867-1904 a ținut
propria farmacie, „Pod Gwiazdą”, pe strada Kolejowa și Główna, a educat și calificat mulți farmaciști în calitate de examinator la examenele
obligatorii pentru farmaciști, a fost președinte al organizației farmaciștilor bucovineni și mulți ani membru al Camerei de Comerț și Industrie
din Bucovina.
Franciszek Dębno Krzyżanowski a fost, de asemenea, și activist
meritoriu al organizațiilor poloneze, printre care Societatea Poloneză de
Ajutor Frățesc și de Lectură, primul vicepreședinte al Cercului Polonez
politic bucovinean înființat în 1890. Despre cât de respectat era ca farmacist, om, cetățean și polonez stau mărturie mulțimile de locuitori ai Cernăuțiului și reprezentanții celor mai importante instituții care l-au însoțit
pe ultimul drum, la 7 mai 1904.

dr Liubow Derdziak
Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie

Polacy z Bukowiny pod opieką pasterską
św. Józefa Bilczewskiego,
metropolity lwowskiego

Wstęp
17 grudnia 1900 r. rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Józef Bilczewski został mianowany przez ojca świętego Leona XIII na
metropolitę lwowskiego. Sakra biskupia odbyła się 20 stycznia 1901 r.
w katedrze lwowskiej1 . Został on pasterzem Kościoła na Bukowinie2, która wówczas należała do metropolii lwowskiej.
Okres rządów biskupich Józefa Bilczewskiego „postrzegany jest
jako najświetniejszy pontyfikat w sześciowiekowych dziejach archidiecezji i metropolii lwowskiej”3. Arcybiskupowi podlegała niemal cała tzw.
Galicja Wschodnia i Bukowina oraz dodatkowo – jako metropolicie
lwowskiemu – kanonicznie podporządkowane mu były diecezje przemyska i tarnowska4. Pokazuje to, jak rozległa była archidiecezja lwowska
u progu XX w. Obejmowała ogromne terytorium (51 967 km2)5.
Szybko okazało się, że Józef Bilczewski był odpowiednią osobą do
kierowania tak dużą i złożoną pod względem etnicznym diecezją. Miał potrzebne wykształcenie i zdolności organizacyjne oraz umiejętność współpracy nie tylko z duchowieństwem i wiernymi swojego obrządku, lecz
także z biskupami, duchowieństwem i wiernymi innych obrządków
(greckokatolickiego, ormiańskiego, prawosławnego), jak też z różnymi
narodowościami, które zamieszkiwały terytorium podlegające jego pieczy
pasterskiej (Polacy, Rusini, Niemcy, Rumuni, Węgrzy, Słowacy, Żydzi)6.

1

J. Machniak, Abp Józef Bilczewski, Kraków 2001, s. 22-23.
N. Ogan, Polacy a inne narodowości na Bukowinie na przełomie XIX i XX w.
w świetle dotychczasowego stanu badań [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich | Lumea relațiilor polono-române, red. St. Iachimovschi, K. Stempel-Gancarczyk,
E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2012, s. 240.
3 M. Dziedzic, S. Dziedzic, Arcybiskup Józef Bilczewski, Kraków 2012, s. 56.
4 Tamże.
5 Tamże, s. 60.
6 W Dzienniczku św. Józef Bilczewski odnotowuje, zwłaszcza w czasie działań wojennych i niepokojów nacjonalistycznych, że często odwiedzały go różne osoby należące
do różnych wyznań i opcji politycznych, które zwracały się do niego z różnego rodzaju
prośbami o pomoc i wsparcie, o dobrą radę i nawet o schronienie.
2
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Wszystkie te cechy oraz inne zdolności i umiejętności pozwoliły
mu przez 23 lata pełnić urząd pasterski w archidiecezji lwowskiej. Jednak
dodatkowym, bardziej skutecznym źródłem łask i pomocy w niełatwym
dziele była dla niego modlitwa. Świadkowie podkreślają, że jego pobożność była budująca, gdyż „spędzał on długie godziny przed Najświętszym
Sakramentem”7.
W chwili objęcia archidiecezji po śmierci poprzednika, arcybiskupa Seweryna Morawskiego, Bilczewski musiał się odnieść do planu podzielenia jej na trzy części, co przyniosłoby jej ogromną szkodę. Chciano,
aby po podziale powstały oddzielne diecezje ze stolicą w Tarnopolu8 i na
Bukowinie ze stolicą w Czerniowcach, gdzie najchętniej widziano by biskupa narodowości niemieckiej. Te dążenia
związane były z ruchami separatystycznymi o charakterze nacjonalistycznym, a przez to nie były jednoznacznie oceniane. Dla
władz austriackich mogły być, i zapewne były, dogodne, bo osłabiały spoistość podbitych społeczności, ale w oczach wielu Polaków budziły wątpliwości w tamtym właśnie okresie9.

Na szczęście wysiłki i zabiegi arcybiskupa mające na celu utrzymanie diecezji w całości przyniosły oczekiwany skutek i był on długotrwały10. Dzięki temu Polacy zamieszkujący Bukowinę mogli czuć się bezpiecznie, wiedząc, że mają pasterza, który nieustannie zabiega o ich dobro, zapewniając opiekę duchową, ale także dba o ich interesy narodowościowe
– niepewne pod rządami austriackimi. Bukowina należała do archidiecezji lwowskiej aż do upadku Austro-Węgier, a w 1918 r. znalazła się w granicach Rumunii11. Mimo to jurysdykcja metropolitów lwowskich obrządku łacińskiego rozciągała się na tę prowincję aż do momentu podpisania
przez Rumunię konkordatu. Faktycznie dopiero w 1930 r. południowa jej
część przyłączona została do diecezji w Jassach (powstałej w 1884 r.)12.
Św. Józef Bilczewski zdawał sobie sprawę, że jego praca jako biskupa w tamtym okresie, nacechowanym działaniami wojennymi oraz
nieporozumieniami nacjonalistycznymi, musi iść w różnorakich kierunkach. Na pierwszy plan wysuwał pracę w Kościele. Postawił przed sobą
naczelne zadanie, które będzie spełniał całą duszą przez czas swego duszpasterzowania: odrodzić duchowo archidiecezję oraz rozkrzewić i ugrun7

S. Rospond, Św. Józef Bilczewski, Kraków 2006, s. 5.
Zob.: M. Dziedzic, S. Dziedzic, dz. cyt., s. 60.
9 Tamże, s. 62.
10 M. Tarnowski, Arcybiskup Józef Bilczewski. Krótki rys życia i prac, Lwów 1924,
s. 34.
11 M. Banach, Pamięci Arcypasterza Halickiej Stolicy Józefa Bilczewskiego (†20 III
1923 r.-20 III 1973 r.) [w:] Nic dla siebie, wszystko dla Boga i bliźniego. Święty arcybiskup Józef Bilczewski we wspomnieniach, J. Wołczański (oprac.), Lwów-Kraków
2016, s. 36.
12 W. Krysiński, Uroki Bukowiny. Polacy na Bukowinie, Żagań 2006, s. 151.
8
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tować wiarę katolicką w sercach i umysłach powierzonych jego pieczy
wiernych13. Wiedział, że aby zrealizować zamierzone cele, trzeba zwiększyć liczbę kleru, a także wpłynąć na wychowanie, aby mieć dobrych kapłanów14. Dostrzegając różne zagrożenia dla wiary katolickiej ze strony
prawosławia, protestantyzmu oraz szerzącej się masonerii15, szukał sposobów „obrony wiernych obrządku łacińskiego”. Uważał, że środkiem ku
temu mogą być liczne ośrodki duszpasterskie, których, jego zdaniem, było za mało, aby sprostać duchowym potrzebom wiernych. Stąd jego decyzja, by budować nowe kościoły i kaplice16.
Rys historyczny
bukowińskiej części diecezji lwowskiej
Od samego początku swoich rządów pasterskich w archidiecezji
lwowskiej abp Bilczewski brał pod uwagę fakt, że jego diecezja jest nie
tylko bardzo duża, ale także wielonarodowa. Na Bukowinie wśród rzymskich katolików byli Polacy, Niemcy i Węgrzy. Chciał ich wszystkich traktować sprawiedliwie i szanować ich narodowe uczucia oraz przekonania.
Stąd kazania do Polaków głosił po polsku, do Niemców – w języku niemieckim, do Węgrów przemawiał w języku węgierskim17. Dzięki temu
zdobywał serca ludzi różnych narodowości dla Boga18.
W końcu 1901 r. archidiecezja lwowska liczyła 861 052 wiernych
obrządku łacińskiego, a na terenie Bukowiny było ich 85 01019. Katolicy
stanowili niewielką część jej mieszkańców (w 1910 r. wszystkie konfesje
katolickie: grekokatolicy, Ormianie i rzymscy katolicy liczyli zaledwie
15,7%). Narodowościowo najliczniejszą grupą katolików-łacinników byli
Niemcy i Polacy20, mniejszą Węgrzy – na terenach przygranicznych21.
Warto podkreślić, że w tym czasie na Bukowinie dominującą religią było
prawosławie (ok. 415 tys.), a wierni mieli pochodzenie ukraińskie i rumuńskie22. Stolicą archidiecezji prawosławnej były Czerniowce. W wielu
13

M. Tarnowski, dz. cyt., s. 37.
Tamże, s. 38.
15 Zob.: J. Machniak, dz. cyt., s. 37.
16 M. Tarnowski, dz. cyt., s. 50.
17 Tamże, s. 59.
18 Tamże, s. 61.
19 J. Marecki, Rzymskokatolickie zakony i zgromadzenia zakonne w archidiecezji
lwowskiej w latach pasterskiej posługi Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] Błogosławiony Józef Bilczewski Arcybiskup Metropolita lwowski obrządku łacińskiego.
Sesja naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, 4-5 czerwca 2002, „Studia
do dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. XVI, Kraków
2003, s. 103.
20 N. Ogan, dz. cyt., s. 240.
21 M. Dziedzic, S. Dziedzic, dz. cyt., s. 57.
22 Tamże, s. 62.
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rejonach Galicji Wschodniej, zwłaszcza właśnie na Bukowinie, prężnie
działały także gminy protestanckie, choć stosunkowo nieliczne. Jednak
antagonizmy między tymi społecznościami były częste i wykraczały poza
sferę religijną23. Bukowinę zamieszkiwała także stutysięczna rzesza wyznawców judaizmu24.
Zaledwie po 14 latach rządów pasterskich Bilczewskiego, w 1914 r.
archidiecezja lwowska liczyła już ponad milion wiernych katolików obrządku łacińskiego. Ogromne terytorium archidiecezji, obejmujące całą
Galicję Wschodnią z Bukowiną, było podzielone na 387 parafii, zgrupowanych w 29 dekanatach. Posługę pełniło 481 kapłanów diecezjalnych
i 231 zakonnych25.
W samej Rumunii z końcem XIX w. istniały dwa dekanaty: suczawski i czerniowiecki, które liczyły 21 parafii. W 15 parafiach proboszczami byli Polacy, a w sześciu Niemcy. Natomiast z początkiem I wojny
światowej Kościół rzymskokatolicki na Bukowinie liczył już trzy dekanaty: czerniowiecki, radowiecki i suczawski. Obejmowały one 26 parafii
i cztery ekspozytury, grupujące prawie 101 200 wiernych26. A w 1930 r.
(w czasie oddzielenia się Bukowiny rumuńskiej od archidiecezji lwowskiej) Kościół katolicki na Bukowinie liczył już 31 parafii27.
W omawianym okresie na Bukowinie Kościół katolicki częstokroć
nazywano „polskim”. Z pewnością było to spowodowane tym, iż na jego
czele w archidiecezji lwowskiej prawie zawsze stali Polacy28. Jednak warto pamiętać, że w okresie rządów arcybiskupa Bilczewskiego, czyli na początku XX w., ziemie polskie były pod zaborami, zaś zaborcy nieraz uniemożliwiali rozwój poszczególnych narodów, a Kościół katolicki dla Polaków był także ostoją polskości 29.
Archidiecezja we Lwowie niejednokrotnie była atakowana przez
rząd austriacki, którego celem było zwiększenie liczby proboszczów niemieckich na Bukowinie30. Już w 1901 r. arcybiskup wskazywał, że Niemcy
chcieli wzmocnić swoją narodowość, dlatego prosili go o zwiększenie liczby kapłanów narodowości niemieckiej. Zarzucali polskim kapłanom, że
polonizują ich wiernych. Jednak zabrakło mu faktów potwierdzających
te zarzuty31. Przy tym podkreślał, że nie chciał „wzmacniać niemczyzny
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28 N. Ogan, dz. cyt., s. 240-241.
29 W. Krysiński, dz. cyt., s. 150.
30 Tamże.
31 Dzienniczek Sługi Bożego Józefa Bilczewskiego Arcybiskupa lwowskiego o. ł.,
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kosztem narodu polskiego” i jednocześnie chciał być ojcem dla wszystkich katolików. Jednak widział, że: „Główną siłą Kościoła katolickiego na
Bukowinie są Polacy. Niemcy wciąż kokietują z protestantami”32.
Widać więc, że na Bukowinie sytuacja między Polakami i Niemcami była napięta. Józef Bilczewski wykazał się ogromnymi zdolnościami
dyplomatycznymi, prowadził otwarcie rozmowy z Niemcami i zyskał ich
zaufanie. Niemcy „odstąpili od swoich separatystycznych inicjatyw, prosili jedynie o zapewnienie im kapłanów władających językiem niemieckim
oraz unikanie polonizowania”. Dzięki staraniom arcybiskupa sytuacja została opanowana, a konflikt zażegnany, przynajmniej do końca jego pasterskiego posługiwania33.
Sam abp Bilczewski wiedział, że Bukowiny powinna mieć swojego
biskupa. Lecz w sytuacji, gdy Niemcy chcieli biskupa narodowości niemieckiej, on widział raczej potrzebę posługi biskupa katolickiego. Odnotował: „biskupstwo przyjdzie później (...), gdy Niemcy przestaną wołać
o biskupa niemieckiego, a prosić o biskupa katolickiego, a więc nie wykluczać także Polaka”34. Rzecz zrozumiała, że nie przekreślał możliwości
zostania biskupem przez kandydata narodowości niemieckiej, ale stanowczo podkreślał, że biskup lub wikariusz generalny, który stanąłby na
czele ludności zamieszkującej Bukowinę, powinien mówić po niemiecku
i po polsku, aby zadowolić obydwa narody35.
Sam Bilczewski odnotowuje w swoim „Dzienniczku” dnia 8 października 1920 r., że przyjechał do niego ks. Schmid.
Stawia pretensje: aby zrobić Go wikariuszem generalnym, a on
rezygnuje z dziekaństwa, zostaje tylko proboszczem. Oblałem
zimną wodą. Oświadczyłem, że niech nie stawia ultimatum, bo
gotowa rzecz tak się skończyć, że kogo innego zamianuję wikariuszem generalnym wobec tego, że nie tylko polscy kapłani, ale
i część niemieckich mu nie ufa, nie chcę go mieć wikariuszem
generalnym. Podnoszą też skargę, że przez swoje nieostrożne zachowanie ściągnął zarzut, że bałamuci zakonnice36.

Widać tu wyraźnie postawę Bilczewskiego, który był dobrze zorientowany
w sytuacji i mówił o tym, że jako biskup widzi na stanowisku swojego wikariusza człowieka o licznych zaletach. I nie godzi się na to, aby to stanowisko zajmował człowiek nieprawy, który nie jest darzony zaufaniem nawet przez osoby duchowne.
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Ponieważ abp Józef Bilczewski „żywo interesował się życiem religijnym katolików bukowińskich”, starał się, aby parafie na Bukowinie były obsadzane przez duchownych różnych narodowości. Wiernym posługiwali pasterze narodowości polskiej, słowackiej, węgierskiej i niemieckiej.
Duchownych zobowiązywał do tego, żeby znali języki swoich parafian nie
tylko w celu sprawowania posługi duszpasterskiej, ale także utrzymywania zwykłych codziennych kontaktów. Stąd też w czasie rządów Bilczewskiego na Bukowinie „kazania w kościołach głoszono na przemian w językach parafian, i to uwzględniając nawet kilkunastoosobowe grupki wiernych”37.
Troska abp. Bilczewskiego o Bukowinę
Biskup dla lepszego wypełniania posługi korzystał z każdej sposobności, aby zrozumieć sytuację swoich wiernych poprzez rozmowy
z ludźmi, którzy zdawali sobie sprawę z problemów na Bukowinie i mogli
pomóc mu w rozeznaniu się w sytuacji. Wszystkie te rozmowy można
sprowadzić do jednego mianownika – wzmocnienia ducha w ludzie polskim poprzez polskich duchownych.
Stosunki panujące na Bukowinie i problemy z nimi związane
omawiał abp Józef Bilczewski także z różnymi osobistościami. Na przykład 16 kwietnia 1910 r. odbył rozmowę z arcyksięciem Leopoldem Salwatorem przed wizytacją kanoniczną38.
20 lutego 1911 r. omówił z prezydentem Bukowiny Bleylebenem
„różne bolączki bukowińskie”, co miało miejsce podczas wydanego na
cześć prezydenta śniadania. Zwrócił wtedy swojemu gościowi uwagę, „że
ma w sprawie tamtejszego duchowieństwa nieraz mylne wiadomości”39.
Zwłaszcza że nie był on życzliwy dla duchowieństwa polskiego.
Problemy bukowińskie omawiał abp Bilczewski także w rozmowie
z samym arcyksięciem Franciszkiem Ferdynandem40.
11 czerwca 1919 r. Bilczewski odnotował:
był generalny konsul nasz w Bukareszcie Linde. Umówiłem
z nim sprawy kościelne pod okupacją rumuńską, w szczególności utrzymanie Bukowiny przy arcybiskupstwie lwowskim,
ewentualne utworzenie nowego katolickiego biskupstwa dla Bukowiny z siedzibą w Czerniowcach lub w innym miejscu. Biskupem musiałby być Polak, bo większość katolików jest polska41.
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39 Tamże, s. 85.
40 Tamże, s. 129.
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Widzimy, że w tym czasie, kiedy arcypasterz wraz ze swoimi wiernymi
przeżywa ogromne trudności w okupowanym Lwowie, gdzie nieustannie
od 1 listopada 1918 r. trwa wojna polsko-ukraińska, nie zapomina o całej
archidiecezji i przy każdej sposobności troszczy się o jej sprawy, a przede
wszystkim o powierzonych sobie wiernych. Wczuwa się w ich trudności
i chce im zaradzić.
23 sierpnia 1919 r. Bilczewski odwiedził nuncjusza apostolskiego
w Warszawie. Odnotował:
wspomniałem, że grozi niebezpieczeństwo oderwania Bukowiny
od Archidiecezji Lwowskiej. Gdyby się dysmembracji nie dało
uniknąć, to na żaden sposób biskupem w nowej diecezji Bukowińskiej nie powinien zostać X. Schmid, tak przez wzgląd na
dawne jego lata, kiedy jako kapelan wojskowy miał prowadzić
życie lekkomyślne, jak i przez wzgląd na jego zachowanie się
w czasie wojny, kiedy myślał tylko o zbieraniu orderów. Ani lepsi Niemcy, ani Polacy go nie chcą. Obiecał pamiętać42.

Ze słów Bilczewskiego możemy wywnioskować, że zależało mu na tym,
aby ewentualny biskup bukowiński był człowiekiem prawym i Bożym, aby
świecił przykładem życia pobożnego i troszczył się nie o siebie, lecz nade
wszystko o powierzoną mu owczarnię.
22 sierpnia 1920 r. we Lwowie toczy się wojna, a abp Bilczewski
odnotowował króciutką wzmiankę: „X. Słomiński. Mówiłem o Bukowinie”43. Widzimy, że w każdych okolicznościach myśli o wszystkich zakątkach swojej archidiecezji.
Podczas I wojny światowej, kiedy to duchowni, a częstokroć także
biskupi, pozostawiali swoje parafie i diecezje bez posługi pasterskiej44,
abp Bilczewski pozostawał we Lwowie ze swoimi rodakami45. Nie opuścił
wiernych również w czasie wojny polsko-sowieckiej. Prosił proboszczów,
by nie pozostawiali bez opieki duszpasterskiej swoich parafian. Upominał
także wszystkich chrześcijan przed chęcią zemsty. Mimo gwałtów i przemocy dokonywanej na jego diecezjanach arcybiskup lwowski wzywał do
przebaczenia i miłości46.
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Kiedy 31 grudnia 1914 r. nadeszły pierwsze wiadomości z Bukowiny od tymczasowego administratora ks. Wielusha, arcybiskup Józef Bilczewski był szczęśliwy: „pocieszające, że wszyscy księża wytrwali na posterunku” (tym, którzy uciekli z parafii, władze rosyjskie zabraniały pełnić posługę kapłańską)47.
8 stycznia 1915 r. Józef Bilczewski relacjonuje: „Bukowina niemal
cała zajęta przez wojska rosyjskie. Ufam, że i teraz moi księża wytrwali na
posterunku”48. Także 31 grudnia 1915 r. robi wpis do swojego „Dzienniczka”: „silna ofensywa rosyjska na Czerniowce”49. To z pewnością bardzo
smuciło pasterza, który całym sercem odczuwał ból i cierpienia swoich
duchowych owiec.
Stojąc na stanowisku, że „losy wojny są w rękach Boga”, starał się
ulżyć swemu ukochanemu ludowi w cierpieniu. W całej archidiecezji „organizował pomoc moralną dla dotkniętych pożogą wojenną, inicjował
i zakładał komitety opieki nad biednymi poszkodowanymi”50. Każdy apel
lub prośba księdza arcybiskupa znajdowały żywy oddźwięk w jego ludzie,
gdyż był mu życzliwy i posłuszny51.
Pasterska świadomość abp. Bilczewskiego
Abp Bilczewski był świadom, że ma być pasterzem wszystkich katolików, niezależnie jakiej są narodowości. Stąd jego pragnieniem było,
żeby wszyscy mieli do niego zaufanie52. Warto jednak zauważyć, że traktując wszystkie narodowości zamieszkujące archidiecezję z szacunkiem,
najżyczliwiej odnosił się do swoich rodaków – Polaków. Mówił, że wobec
innych narodowości trzeba „postępować sprawiedliwie, ale swego nie zaprzepaszczać!”53.
Dyplomacja Bilczewskiego była podstawą jego pasterskiego programu. Jak już wspominaliśmy, na samym początku biskupiego pasterzowania podjął decyzję, że do każdej narodowości w swojej diecezji podczas
wizytacji będzie przemawiać jej językiem. Odnotował w swoim „Dzienniczku”: „byle bym ich do Pana Boga pociągnął i do Kościoła św. przywiązał”54. Do społeczności niemieckiej przemawiał w jej rodzimym języku,
który znał biegle. Dbał też o to, by wysyłani na Bukowinę księża posłu47
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giwali się językiem niemieckim, a przynajmniej aby w tych parafiach,
w których mieszkali Niemcy, byli duszpasterze znający ten język55. O to
samo zabiegali sami wierni katolicy z Bukowiny. 7 czerwca 1914 r. odnotowuje arcybiskup w swoim „Dzienniczku”: „była deputacja Polaków
i Niemców z Rumunii z prośbą, by im dać kapłana mówiącego po polsku
i niemiecku”56. Chętnie pomagał w takiej sytuacji.
Kiedy oo. trynitarze niemieccy wyrazili pragnienie odnowienia
pracy w Polsce i zwrócili się do abp. Bilczewskiego z prośbą o możliwość
zaangażowania się w duszpasterstwo archidiecezji, otrzymali pozwolenie
na pracę. Biskup zaproponował im Augustendorf na Bukowinie. Pod warunkiem, że przynajmniej jeden z nich będzie znał język polski i że będą
„sprawiedliwi zarówno dla Niemców, jak i dla Polaków”57.
Abp Bilczewski
– obrońca i krzewiciel polskości na Bukowinie
Mówiąc o Bukowinie, nie możemy jej oddzielać od całej archidiecezji. Bilczewski traktował ją jako część całości. Jednak ze względu na
szczególną sytuację religijną, polityczną i narodowościową, będziemy mogli wyszczególnić pewne aspekty, które były charakterystyczne tylko dla
Bukowiny.
Abp Bilczewski – patriota
Rzecz, która leżała Bilczewskiemu na sercu, to umiłowanie Ojczyzny przez Polaków i umocnienie świadomości religijnej oraz narodowej
wśród nich. Wiedział, że w tym zadaniu mogą mu pomóc dobrze uformowani kapłani, których powinno być jak najwięcej. Pragnął, aby było
ich tylu, żeby wszyscy wierni mieli do nich dostęp. Z drugiej strony, aby
zwiększyć efektywność ich pracy i pole oddziaływania, potrzebne było
tworzenie zaplecza pasterskiego – budowanie kościołów i kaplic.
Pełniąc posługę w tak złożonych warunkach i wśród takiej różnorodności narodowej, arcybiskup miał świadomość tego, że przykładem
i słowem powinien uczyć swoich wiernych miłości do Ojczyzny i ukazywać własnym zachowaniem tym wielonarodowościowym i wielowyznaniowym społecznościom, jak mają żyć w pokoju i wzajemnym poszanowaniu. Z drugiej zaś strony, chciał pomóc swoim rodakom Polakom w zachowywaniu tożsamości narodowej oraz świadomości katolickiej.
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Miłość do Ojczyzny uważał Bilczewski za naturalny obowiązek
każdego obywatela. Podkreślał, że jest ona prawdziwa tylko wtedy, gdy
wypływa z miłości do Boga, Stwórcy i Pana wszystkiego: „Postawienie miłości do Boga na pierwszym miejscu pomaga w tym, by z miłości do własnego narodu nie uczynić bożka nacjonalistycznego”58. Zależało mu bardzo na tym, aby wierni Kościoła katolickiego, niezależnie od swojego pochodzenia i narodowości, byli patriotami i jednocześnie chciał, żeby kochając Ojczyznę, kochali również bliźnich innych narodowości59. Dlatego
ucząc swoich wiernych prawdziwej miłości do Ojczyzny, wskazywał na
dwa niebezpieczeństwa, jakie stwarza z jednej strony próba oderwania
miłości do Ojczyzny od miłości do Boga, z drugiej –„wybujały nacjonalizm”, wzywający do korzystania ze środków niezgodnie z zasadami Dekalogu60.
Warto podkreślić, że swój własny patriotyzm Bilczewski opierał
na chrześcijaństwie, co w tamtym czasie i okolicznościach dziejowych było odpowiedzią na szerzące się podziały między narodami zamieszkującymi Galicję i Bukowinę, a także „bojowe zawołania zagłuszające głosy
rozsądku”61.
Wizytacje kanoniczne
Bilczewski szukał sposobności, aby jak najbardziej zbliżyć się do
swoich wiernych. Chciał być dla nich jak ojciec, uczyć ich słowem i być
przykładem we wszystkim. Wynalazł sposób, którym posługiwał się
w ciągu długich lat pasterskiej posługi. Były to wizytacje kanoniczne.
I mimo tego, że archidiecezja lwowska była bardzo rozległa i obejmowała
ogromny obszar od Lwowa do Bukowiny oraz wymagała od arcybiskupa
wielkiego wysiłku pasterskiego, św. Józef uważał, że lud powinien często
spotykać się ze swoim biskupem62. Stąd wizytacje wpisał na stałe w swój
program pasterski. Już na samym początku posługiwania, w roku 1901,
udał się na Bukowinę, skąd rozpoczął swój niekończący się szlak wizytacyjny. Chciał zbliżyć się do wszystkich wiernych powierzonych jego opiece. Chciał także, żeby na Bukowinie i Polacy, i Niemcy nabrali do niego
zaufania63. Odwiedził Sadagórę, Bojan, Nowosielicę. Relacjonował, że
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także Rumuni „serdecznie się garnęli” do swojego pasterza64. Z ojcowską
miłością i sprawiedliwością rozdał dary, które przywiózł dla swoich wiernych, to znaczy podzielił równo 3 tys. złotych między polskie i niemieckie
organizacje dobroczynne65. Do społeczności niemieckiej przemawiał w jej
języku narodowym, co spowodowało, że Niemcy odnosili się przychylnie
do swojego pasterza, a istniejąca wrogość między Niemcami i Polakami
ustawała. Sam arcybiskup Bilczewski podsumował tę wizytację w słowach: „lody stajały”66.
Również po wizytacji w Czerniowcach odnotował, że Niemcy i Polacy z wielką czcią przyjęli swojego pasterza67.
W 1907 r. odbył kolejną wizytację kanoniczną na Bukowinie w dekanacie suczawskim. Było tam kilka parafii węgierskich68. Języka węgierskiego co prawda nie znał, ale przy pomocy księży węgierskich przygotował kazanie w ich języku69. Jego przemówienie po węgiersku przyniosło
mu ogromne uznanie i szacunek ze strony wiernych i duchowieństwa70.
„Węgrzy, doceniając intencje arcybiskupa, okazywali mu nadzwyczajną
wdzięczność”71.
W ciągu ponad 20 lat posługi biskupiej abp. Bilczewskiemu udało
się zwizytować wszystkie parafie archidiecezji. Niektóre z nich nawet
dwukrotnie. Przybywając do parafii, przede wszystkim głosił kazania, pouczał o prawdach wiary i zasadach życia moralnego. Odwiedzał domy zakonne, szkoły i ochronki parafialne72. Podczas wizyt kanonicznych ustawicznie przypominał swoim wiernym o obowiązku trwania przy własnym
obrządku i narodowości73.
Świadkowie jego życia opowiadają, że podczas wizytowania parafii w archidiecezji lwowskiej miał zwyczaj spotykać się z przedstawicielami miejscowej społeczności. Gdy na powitanie wychodzili katolicy, grekokatolicy i Żydzi, abp Bilczewski najpierw całował zwój Biblii, który podawał mu rabin. Następnie oddawał cześć krzyżowi trzymanemu przez księdza grekokatolickiego. Na końcu witał się z miejscowym proboszczem
i wiernymi74. Przez takie zachowanie, z pewnością, dobrze usposabiał wobec Polaków sąsiadujące z nimi narody.
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Budowa nowych kościołów
i tworzenie parafii
Sytuacja w archidiecezji lwowskiej, zwłaszcza na Bukowinie, była
dodatkowo skomplikowana z powodu potrzeby dialogu z Kościołem prawosławnym i Kościołami protestanckimi. Abp Józef Bilczewski nie tylko
wskazywał niebezpieczeństwa grożące Kościołowi katolickiemu, ale również podawał konkretne środki „uchronienia Polaków od utraty wiary”75.
Uważał, że pierwszym z nich jest dobrze wychowany kler diecezjalny,
a drugim – rozbudowa struktury parafialnej76.
Sytuacja, jaką zastał Bilczewski w archidiecezji i trwająca w czasie
jego posługi pasterskiej, była nacechowana walkami narodowościowymi
między Polakami a Rosjanami w Małopolsce i Polakami a Niemcami na
Bukowinie. Wśród Polaków, niezależnie od pochodzenia, utrwaliło się
przekonanie, że jedyną drogą do zachowania ludu przy polskości jest zachowanie go przy wierze katolickiej i obrządku łacińskim. Jednak, ponieważ zbytnia odległość ludu od kościoła parafialnego dość często sprzyjała
zrywaniu z obrządkiem łacińskim, pojawiła się konieczność, by w bardziej
oddalonych od kościoła macierzystego miejscowościach tworzyć nowe parafie czy ekspozytury, budować nowe kościoły, a przynajmniej kaplice,
aby ludność polska zamieszkująca wśród innowierców miała pośród siebie kapłana łacińskiego, a dzieci poznawały swój obrządek i w nim się
utwierdzały77. Dzięki budowaniu nowych ośrodków duszpasterskich Bilczewski „wzmacniał fundamenty”78 nie tylko wiary, ale i polskości. Na ten
cel nie skąpił własnych oszczędności, a także zachęcał duchowieństwo
i ludzi bogatych do ofiarności na rzecz powstających kościołów. Zachęcając diecezjan do włączania się w budowę kościołów, ufał całkowicie
Opatrzności Bożej79.
W sytuacji, gdy kontakt z proboszczem był utrudniony z uwagi na
duże odległości od kościoła parafialnego, obowiązki duszpasterza podejmowały siostry: prowadziły nabożeństwo w kaplicach klasztornych, przygotowywały dzieci i dorosłych do sakramentów80.
Dzięki konsekwentnej pracy i całkowitemu zaufaniu Bogu w archidiecezji w czasie rządów Bilczewskiego liczba parafii z 223 wzrosła do
261, natomiast kościołów parafialnych i kaplic publicznych z 39 do 13581.
Dzieło budowania kaplic arcybiskup nazywał „pokojowym dziełem”82.
Rzeczywiście owych
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paręset kościołów i kaplic powstałych za jego inicjatywą to silniejsza obrona polskości na Kresach, niż jakiekolwiek inne wysiłki wszystkich razem polityków z zawodu. One to zrobiły, że
chłop polski w czasie najcięższych bojowych przejść we wschodniej części kraju, czuł się rzeczywiście Polakiem83.

Po 11 latach posługi arcybiskupiej zapisał Bilczewski w 1911 r.
w swoim „Dzienniczku”, że ostoją wierności Bogu w Rumunii bukowińskiej jest katolicyzm84, którego wyznawcami w większości przypadków
byli Polacy. A po wizytacji w Zbarażu-Czerniowcach odnotował z radością: „cała granica obsadzona kościołami jak warowniami”85. Jego plan
tworzenia parafii w celu budowania duchowego gmachu swoich wiernych
i obrony świadomości narodowej był skuteczny. Ludzie w Kościele odnajdywali źródło życia, a w swoich pasterzach oparcie i obronę przed różnego rodzaju atakami oraz „herezjami” wschodnimi i zachodnimi.
Mecenat
Arcybiskup był także świadom tego, że na kształtowanie obywatela i patrioty ogromny wpływ ma szkoła, dobry przykład i wzór nauczyciela. Dlatego dbał o to, aby – zwłaszcza polskim szkołom – nie brakowało
środków finansowych oraz jego osobistego wsparcia.
Józefowi Bilczewskiemu bardzo zależało na tym, aby dzieci polskie miały możliwość uczęszczania do polskich szkół. Dlatego często
wspierał finansowo dzieła polskie, a zwłaszcza szkolnictwo, także na Bukowinie. Dla przykładu w 1912 r. posłał 1000 koron na gimnazjum polskie w Czerniowcach86. W czerwcu 1914 r. arcybiskup znowu przekazał
1000 koron na to samo gimnazjum87. Rozumiał, że dzięki nauczaniu dzieci w języku ojczystym wzmacnia się ich poczucie godności jako Polaków
i tworzy się solidny fundament dla zdrowego patriotyzmu.
W 1913 r. Bilczewski odnotował, że na Bukowinie mieszka 47 tys.
Polaków katolików i że jest ich więcej niż Niemców. Polskość była rozbudzana za pomocą szkółek dla mniejszości polskiej. Arcybiskup podkreślał,
że dla szerzenia polskości na Bukowinie zrobiono dużo. Uważał, że to
ogromny plus na wypadek utworzenia biskupstwa: „Już nikt nie będzie
mógł ignorować narodowości polskiej”88.
Niejednokrotnie bronił Bilczewski interesów polskich, także na
szczeblu państwowym. W czasie rządów austriackich biskupi z urzędu
byli członkami parlamentu galicyjskiego z siedzibą we Lwowie, podlega83
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jącego rządowi w Wiedniu89, a także austriackiego w Wiedniu90. Interesy
Polski Bilczewski zawsze stawiał na pierwszym miejscu. Wraz z innymi
biskupami sprzeciwiał się każdej decyzji rządu, która uderzała w polskość
i katolickość91.
Podsumowanie
Znając zarys historii archidiecezji lwowskiej oraz jej części rumuńskiej, można zobaczyć szeroki wachlarz problemów, które dźwigał na
swych barkach św. Józef Bilczewski jako arcybiskup lwowski obrządku
rzymskokatolickiego. Na tym tle lepiej widać postać oddanego pasterza,
który z ogromną troską pochyla się nad każdym wiernym w swojej owczarni. Warto zauważyć, że jego serce bije przede wszystkim w tym samym rytmie co serca Polaków zamieszkujących wszystkie zakątki rozległego terytorium, które zajmowała wówczas archidiecezja lwowska.
Zabiegając o umocnienie ich w wierze katolickiej, nie omieszkiwał
troszczyć się o rozbudzanie w nich ducha prawdziwie patriotycznego.
W tym celu wykorzystywał każde spotkanie osobiste z wiernymi w czasie
nieustannych wizytacji. Zabiegał także o to, aby mieli oni dostęp do dobrze ukształtowanych kapłanów w swoich miejscowościach. W tym celu
troszczył się o rozbudowanie możliwie najgęstszej siatki kościołów i kaplic, sprowadzał zakonników i zakonnice, władających wszystkimi językami, którymi posługiwali się jego diecezjanie. Przy tym nigdy nie zapominał o Polakach. Swoje zaangażowanie na rzecz polskości przejawiał także
poprzez zakładanie i podtrzymywanie szkółek i szkół polskich.
Św. arcybiskup Józef Bilczewski jawi się nam jako wybitny pasterz i nauczyciel, ale także patriota i ojciec dla wiernych polskiego pochodzenia, którzy z różnorakich powodów znaleźli się na terenie Bukowiny.
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dr. Liubov Derdziak
Institutul Teologic „Sf. Józef Bilczewski” din Liov

Polonezii din Bucovina păstoriți de
Sf. Józef Bilczewski,
mitropolitul Liov-ului
Rezumat

Józef Bilczewski a preluat păstorirea arhidiecezei Liov-ului în ianuarie 1901. Era vorba despre o suprafață imensă, caracterizată de diversitatea culturilor și de un număr mare al etniilor care locuiau aici. Majoritatea erau creștini ortodocși. Catolicii erau minoritari și reprezentau
trei rituri: greco-catolic, armean și romano-catolic. Fiecare dintre acestea
avea în fruntea sa un episcop: greco-catolic  Andrzej Szeptycki, armean
 Józef Teofil Teodorowicz, latin  Józef Bilczewski. Misiunea episcopilor
nu era doar aceea de a-și păstori proprii credincioși, ci și de a ști să colaboreze astfel încât să fie posibilă conviețuirea în pace și armonie a credincioșilor, reprezentanți ai diverselor rituri și credințe, atât de aproape unii
de alții. Catolicii de rit romano-catolic din arhidieceza Liov-ului se caracterizau printr-o mare diversitate etnică. Aceștia puteau fi polonezi, germani, români, unguri, slovaci și, uneori, ruteni. De aceea, păstorul lor
avea o misiune deloc ușoară: să conducă activitatea pastorală astfel încât
fiecare etnie să fie mulțumită, inclusiv din punct de vedere lingvistic.
Arhiepiscopul a încercat să asigure pentru fiecare etnie ce locuia în arhidieceza sa un număr suficient de preoți și lăcașuri de cult. Era important
ca slujbele și catehismul să aibă loc în limba fiecărei etnii și ca distanța de
la credincioși la preotul lor să fie cât mai scurtă. Personal se străduia ca,
în timpul vizitelor pe care le făcea, să le vorbească credincioșilor în limba
lor, ceea ce a făcut să fie respectat și iubit de enoriașii de toate etniile. În
„Jurnalul” pe care l-a scris timp de aproape un sfert de secol, regăsim
modul în care privea diverse probleme atât în dieceză cât și, în general, în
Bucovina. Regiunea era locuită de polonezi, români, germani, ruteni și
unguri, așa că trebuia să se îngrijească permanent de înțelegerea între
aceste etnii și să găsească soluții la problemele lor, cunoscând fiecare situație în parte. În legătură cu subiectul pe care doresc să îl abordez, chestiuni importante au fost descrise de sfântul însuși care, având de rezolvat neînțelegerile dintre germanii și polonezii din Bucovina, s-a dovedit
a fi nu neapărat un bun politician (deși și asta), cât mai ales un păstor al
Bisericii catolice. Deciziile și acțiunile sale erau guvernate de conștiința
faptului că germanii erau susceptibili de trecerea la protestantism în timp
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ce polonezii păstrau spiritul catolic. Evident că se pronunța de partea polonezilor. Dacă avea de luat o decizie în favoarea altei etnii, se întreba
mai întâi dacă nu vor avea de suferit polonezii. Merită subliniat că în primele luni de activitate ca episcop a mers în Bucovina, de unde și-a început seria de vizite în parohiile ce țineau de dieceza ce-i fusese încredințată. Intenția sa era să se întâlnească cu toți enoriașii și, pe de altă parte,
să le ofere acestora ocazia de a-și întâlni episcopul. Relațiile ce se manifestau în Bucovina le discuta nu doar cu oamenii bisericii, ci și cu administrația laică. Sublinia că îl bucură două lucruri: acela că baza Bucovinei este religia catolică și că în Bucovina se lucrează mult pentru răspândirea spiritului polonez.

