O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków
w Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski
i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii

Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului
în anul Centenarului Independenței Poloniei
și Marii Uniri a României

O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków
w Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski
i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii

Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului
în anul Centenarului Independenței Poloniei
și Marii Uniri a României

Suceava 2019

Recenzja naukowa | Referenți științifici
prof. dr hab. Ilona Czamańska, UAM
dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ
dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof. UWr
prof. univ. dr Constantin Geambașu, UB
conf. univ. dr habil. Florin Pintescu, USV
Opracowanie redakcyjne | Redactare
Korekta tekstów polskich | Corectura textelor în limba polonă
Karina Stempel-Gancarczyk
Elżbieta Wieruszewska-Calistru
Korekta tekstów rumuńskich | Corectura textelor în limba română
Iuliana Agneșca Dascălu
Ilona Biseada
DTP
Elżbieta Wieruszewska-Calistru
Marius Munteanu
Okładka | Coperta
Marius Munteanu
Grafika | Grafica
© Liskonogaleksey
Drukarnia | Tipografia
S.C. Tipo-Lidana S.R.L.

ISBN
978-973-0-30238-7
Wydawca | Editor
Związek Polaków w Rumunii
Uniunea Polonezilor din România
Suceava 2019

5
Spis treści
Cuprins

W Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski
i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii
În anul Centenarului Independenței Poloniei
și Marii Uniri a României

Krzysztof Nowak
Renașterea statului polonez în anul 1918 ................................................13
Florin Pintescu
Wielkie Zjednoczenie Rumunów w roku 1918:
możliwości polityczne i realia militarne ..................................................24
W kręgu historii
În lumea istoriei
Katarzyna Niemczyk
Obraz śmierci Ludovicusa Grittiego
w oczach jego sekretarza Tranquillusa Andronika ………………............... 35
Moartea lui Aloisio Gritti
în ochii secretarului Tranquillus Andronicus. Rezumat .........................44
Cătălina Chelcu
Miron Costin și Polonia, între gândire și faptă.
Câteva reflecții ......................................................................................... 45
Miron Costin i Polska – pomiędzy myślą a czynem.
Kilka uwag. Streszczenie ………………………………………………………..………60
Marius Chelcu
Din relaţiile moldo-polone: pregătiri şi urmări imediate
ale cuceririi cetăţii Cameniţa (1672) ....................................................... 61
Z relacji mołdawsko-polskich: przygotowania
i bezpośrednie konsekwencje zdobycia twierdzy
w Kamieńcu Podolskim (1672 r.). Streszczenie …………………….............. 68

6

Ion Constantin
Un Centenar al Alianței.
Diplomația româno-polonă 1918-1939 ................................................... 69
Stulecie sojuszu. Stosunki dyplomatyczne
rumuńsko-polskie 1918-1939. Streszczenie ............................................ 93
Jan Bujak
Wkład bukowińskich Polaków w odzyskanie Bukowiny przez Rumunię
w 1918 roku (w stulecie tego wydarzenia). Komunikat ........................... 94
Contribuția polonezilor bucovineni la aderarea Bucovinei la România
în anul 1918 (în centenarul acestor evenimente). Comunicare.
Rezumat …………….....................................................................................97
Ion Filipciuc
Polonezii din Bucovina solidari cu românii
întru unirea cu Regatul României ………………………………………………….. 99
Polacy z Bukowiny – solidarni z Rumunami
w kwestii zjednoczenia z Królestwem Rumunii. Streszczenie ................ 123
Jarosław Durka
Droga do sojuszu. Rumunia w optyce polskich konserwatystów
i ich dziennika „Czas” w latach 1918-1921 ............................................... 124
Drumul spre alianță. România prin optica conservatorilor polonezi
și a cotidianului lor „Czas” în anii 1918-1921. Rezumat .......................... 141
Aleksander Smoliński
Polskie formacje wojskowe z lat I wojny światowej
oraz odbudowa Wojska Polskiego w okresie
od października 1918 do marca 1919 roku ............................................... 142
Formațiuni militare poloneze din anii Primului Război Mondial
și reconstruirea Armatei Poloneze în perioada
octombrie 1918-martie 1919. Rezumat ……………..................................... 224
Andrzej Rybicki
Rumunia i Rumuni w zbiorach Muzeum Historii Fotografii
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie .................................................. 225
România și românii în colecțiile Muzeului de Istorie a Fotografiei
„Walery Rzewuski” din Cracovia. Rezumat ……………...............................250
Henryk Walczak
Wizyta następcy tronu Rumunii – ks. Michała w Warszawie
w dniach 24-25 maja 1937 roku ............................................................... 251
Vizita urmașului la tronul României, prințul Mihai, la Varșovia
în zilele de 24-25 mai 1937. Rezumat ...................................................... 262

7
Piotr Gołdyn
Polsko-rumuńska konwencja o współpracy
kulturalno-oświatowej z 1937 roku ....................................................... 263
Convenția de colaborare cultural-educațională
dintre Polonia și România din anul 1937. Rezumat ………………............276
Waldemar Rezmer
Mniejszości narodowe w Rumunii w ocenie
Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego z 1934 roku .............. 277
Minoritățile naționale din România în evaluarea Secției a II-a
a Statului Major General al Armatei Polone din 1934. Rezumat ..........315
Bogdan-Alexandru Schipor
1938 – România, Polonia și sfârșitul
„ordinii” de la Versailles în estul Europei ..............................................317
1938 – Rumunia, Polska i koniec porządku wersalskiego
na wschodzie Europy. Streszczenie ……….............................................. 327
Paweł Bielicki
Obraz polityki wewnętrznej i zagranicznej Rumunii
w ujęciu polskiej publicystyki emigracyjnej w Londynie
w latach 1945-1956 ................................................................................ 328
Imaginea politicii interne și externe a României
oglindite în publicistica emigrației poloneze din Londra
în anii 1945-1956. Rezumat …………………………………………………….…… 346
Maria Radziszewska
Stan szkolnictwa polskiego w Rumunii
w przededniu wprowadzenia reformy oświaty w 1948 roku
w świetle materiałów archiwalnych ...................................................... 348
Situația învățământului în limba polonă din România
în ajunul introducerii reformei învățământului din 1948,
pe baza materialelor din arhive. Rezumat ............................................ 369
Michał Białkowski
Pomiędzy uwikłaniem a zachowaniem tożsamości.
Rumuński Kościół Prawosławny i Polski Autokefaliczny
Kościół Prawosławny wobec totalitaryzmu komunistycznego
– przegląd wybranych zagadnień .......................................................... 370
Între implicarea politică și păstrarea identității.
Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Autocefală
din Polonia față de totalitarismul comunist
– trecere în revistă a unor chestiuni selectate. Rezumat ………….......... 384

8

Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski
Kooperacja w sporcie wyczynowym w krajach Bloku Wschodniego
na przykładzie kontaktów polsko-rumuńskich (1948-1953).
Aspekty społeczno-polityczne ............................................................... 386
Cooperarea în sportul de performanță în țările din Blocul Estic
folosind exemplul contactelor sportive polono-române
(1948-1953). Aspectele social-politice. Rezumat .................................. 408
Daniel Filip-Afloarei
Declinul hegemoniei sovietice odată cu apariția „Solidarității”.
Temerile conducerii românești ………………………………......................... 409
Schyłek sowieckiej hegemonii wraz z pojawieniem się „Solidarności”.
Obawy władz rumuńskich. Streszczenie ............................................... 425
Piotr Chrobak
Władza ustawodawcza w Polsce i Rumunii po 1989 roku
w analizie porównawczej ....................................................................... 426
Puterea legislativă în Polonia și România după 1989
– analiză comparativă. Rezumat …………………...................................... 455
Andrzej Rudowski, Radosław Zenderowski
Sytuacja społeczno-kulturalna Polaków
zamieszkujących rumuńską Bukowinę .................................................. 456
Situația socio-culturală a polonezilor
care trăiesc în Bucovina românească. Rezumat ………………………......... 474
Małgorzata Sikora-Gaca
Wsparcie makrofinansowe Unii Europejskiej
dla Republiki Mołdawii w latach 2007-2017
– analiza zakresu przyznanych dotacji i wybranych projektów ........... 475
Asistența macrofinanciară a Uniunii Europene
pentru Republica Moldova în anii 2007-2017
– analiza domeniilor de finanțare și a proiectelor selectate.
Rezumat ………………………………………………………………………………….… 496
Gheorghe Calcan
160 de ani de industrie petrolieră românească (1857-2017) ……….…… 497
160 lat rumuńskiego przemysłu naftowego (1857-2017).
Streszczenie ............................................................................................ 523
Józef Dorynek, Tadeusz Wais, Jan Sęp
Polski przemysł naftowy w połowie XIX wieku .................................... 525
Industria petrolieră poloneză la mijlocul secolului al XIX-lea.
Rezumat ……………………………………………………………………………......…. 536

9
W kręgu kultury
i problematyki bukowińskiej
În lumea culturii
și problematicii bucovinene
Ewa Andrysiak
Biblioteka Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy
i Czytelni Polskiej w Czerniowcach w świetle źródeł ............................. 539
Biblioteca Societății Polone de Ajutor Frățesc și de Lectură
din Cernăuți prin prisma surselor. Rezumat ......................................... 562
Ewa Barnaś-Baran
Działalność opiekuńcza Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy
i Czytelni Polskiej w Czerniowcach w drugiej połowie XIX wieku
i na początku wieku XX .......................................................................... 563
Activitatea de binefacere a Societății Polone de Ajutor Frățesc și de
Lectură din Cernăuți în cea de a II-a jumătate a sec. al XIX-lea
și la începutul sec. XX. Rezumat ………………………………………………...… 581
Vasile I. Schipor
Emil Kałuźniacki (1845-1914) – profesor de prestigiu
la Universitatea Francisco-Josefină din Cernăuți ................................. 583
Emil Kałuźniacki – ceniony profesor
Uniwersytetu Franciszka Józefa w Czerniowcach. Streszczenie ........... 593
Liubov Derdziak
Patriotyzm i jego zagrożenia w świetle dzieła „Kwestia ukraińska”
bł. Hryhorija (Grzegorza) Chomyszyna ................................................... 595
Patriotismul și pericolele acestuia prin prisma cărții „Chestiunea
ucraineană” a fericitului Hryhorij Chomyszyn. Rezumat ........................ 616
Danuta Roman
Rolul educativ al familiei poloneze la sfârșitul sec. al XIX-lea
și începutul sec. XX. Familia Niedzielski
– o familie de polonezi bucovineni. Comunicare .................................. 617
Rola wychowawcza polskiej rodziny pod koniec XIX
i na początku XX wieku. Niedzielscy
– polska rodzina z Bukowiny. Komunikat. Streszczenie …………….….… 620
Helena Krasowska
Zasięg terytorialny i podział gwar polskich
na Bukowinie Karpackiej ....................................................................... 621
Acoperirea teritorială și clasificarea limbii polone
din Bucovina Carpatică. Rezumat ......................................................... 636

10

Karina Stempel-Gancarczyk
Szekspir w Kaczyce ................................................................................ 637
Shakespeare în Cacica. Rezumat............................................................ 652
Magdalena Pokrzyńska
Pielgrzymki i chramy (odpusty) w życiu społecznym
i kulturze Polaków na Bukowinie .......................................................... 653
Pelerinajele și hramurile în viața socială
și în cultura polonezilor din Bucovina. Rezumat .................................. 686
Anna Haratyk
Bukowina w polskiej prasie na Ukrainie po 1990 roku ……………......… 688
Bucovina în presa poloneză din Ucraina după 1990. Rezumat …......... 723
Aleksandra Ziemlańska
Bukowińskie zbiory Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu ............. 725
Colecții bucovinene ale Muzeului de Etnografie din Wrocław.
Rezumat ................................................................................................. 739
Constantin Geambașu
Cyprian Kamil Norwid sau concepţia despre artă .................................740
Cyprian Kamil Norwid albo koncepcja sztuki. Streszczenie ...........…… 744
Bogumiła Staniów
„Rumuńskie wakacje” Janiny Kremky-Saloni
– wiedza o Rumunii w przewodniku dla dzieci
a wiadomości ze szkolnego podręcznika ............................................... 746
„Rumuńskie wakacje” a Janinei Kremky-Saloni
– cunoștințele despre România într-un ghid pentru copii
în comparație cu conținutul unui manual școlar. Rezumat ................. 755
Maciej Melecki
„Dywagacje” – ostatnia rumuńska książka Emila Ciorana ……............. 757
„Razne”– ultima carte românească a lui Emil Cioran. Rezumat …....... 761
Michał Zając
Pomiędzy geopoetyką a geopolityką. Andrzeja Stasiuka
i Ziemowita Szczerka spojrzenie na Europę Środkową ........................ 762
Între geopoetic și geopolitic. Viziunea lui Andrzej Stasiuk
și Ziemowit Szczerek asupra Europei Centrale. Rezumat .................... 774
Olgerd Dziechciarz
Rumuny – buty polskiej kontrkultury.
Studium sentymentalno-nostalgiczne .................................................. 775
Rumuny – ghetele contraculturii poloneze
Un studiu sentimental-nostalgic. Rezumat .......................................... 789

W Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski
i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii
____________________________________
În anul Centenarului Independenței Poloniei
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prof. dr. Krzysztof Nowak
Universitatea Sileziană din Katowice

Renașterea statului polonez
în anul 1918

Polonezii sub ocupația
Rusiei, Austriei și a Prusiei
Altfel decât în cazul României, unde în anul 1918 se vorbea de
unirea cu Regatul, în cazul Poloniei sau al Cehoslovaciei era vorba despre
renașterea completă a statalității. Pentru Polonia aceasta însemna o renaștere după 123 ani de dependență, de la ultima, a treia împărțire înfăptuită de Austria, Prusia și Rusia în 1795. Între timp izbucniseră mai multe
insurecții naționale împotriva Rusiei (1794, 1830-1831, 1863-1864) care
se terminaseră cu înfrângerea. Totuși, acestea nu permiteau ca Europa și
lumea să uite de problema poloneză.
Polonezii locuiau, de asemenea, regiunile care s-au desprins de
statul polonez încă înainte de împărțirea sa: Silezia Superioară, Pomerania Occidentală, Varmia și Mazuria (Prusia Răsăriteană) în Germania și
Silezia Cieszynului în Austro-Ungaria. Totodată trebuie ținut minte că,
începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se dezvolta conștiința
națională și printre lituanieni, ucraineni și belaruși, locuitorii teritoriilor
ocupate de Rusia – iar în Galiția austriacă – printre ucraineni. Așa deci
au început să se nască întrebările privind forma statalității viitoare și
criteriile care o vor influența: istorice sau, în primul rând, etnice, și anume dacă trebuie luptat pentru toate teritoriile ce aparținuseră statului polonez înainte de 1772, ori numai pentru cele cu populația majoritar poloneză. Cu această ocazie trebuie menționat că problema poloneză nu mai
era în momentul respectiv la fel de populară în Europa ca înainte și era
considerată de țările vestice o problemă internă a țărilor ocupante.
La începutul secolului al XX-lea situația geopolitică a devenit mai
prielnică Poloniei, dat fiind faptul că ocupanții au ajuns în tabere opuse:
Germania și Austro-Ungaria în Tripla Alianță cu Italia, iar Rusia în Antanta cu Marea Britanie și Franța. Pe de altă parte, atitudinea populației
poloneze față de viitor a fost diversificată. Din cauza vieții în trei țări diferite, starea de conștiință națională, socială și politică a polonezilor era
diferită. Această situație a fost atât rezultatul relațiilor sociale mai vechi
(lichidarea întârziată a feudalismului), cât și al politicii culturale a ocupanților.
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De dezvoltare culturală neîngrădită se bucurau numai polonezii
din Galiția, autonomă din 1867, unde au constituit de fapt o națiune predominantă din punct de vedere politic și cultural, dar din cauza sărăciei
generale a satelor din Galiția persistau mari tensiuni sociale. În estul Poloniei majoritatea locuitorilor erau analfabeți. Numai în Galiția existau
universități și universități politehnice (Cracovia și Liov) și numai acolo
existau cadre poloneze de funcționari. Tot așa de diferențiate erau formele și nivelul vieții economice, sociale și culturale ale națiunii poloneze.
Din punct de vedere economic, cele mai dezvoltate industrial au fost teritoriile ocupate de Rusia, și anume Regatul Poloniei; mai puțin Industrializate erau regiunile ocupate de Prusia, iar situația cea mai proastă în
această privință a fost în Galiția austriacă. Sub ocupația rusă domina industria grea în Bazinul Dąbrowa și industria textilă în Lódź, Varșovia și
Białystok. Locuită de polonezi, Silezia Superioară se afla în afara hotarelor Poloniei din sec. al XIV-lea. Majoritatea populației poloneze de
sub cele trei ocupații, care număra aprox. 20 milioane, locuia la țară
(75%), cei mai mulți în Galiția, dintre care 65% se întrețineau din munci
agricole.
Satele în Regatul Poloniei și în Galiția erau suprapopulate, industria în curs de dezvoltare nu era în stare să absoarbă acest surplus de
populație, aceasta cauzând creșterea valului emigranților peste ocean și
în regiunile industrializate ale Germaniei. Trei milioane de polonezi s-au
stabilit în America de Nord, 800 de mii în Germania, 200 de mii în Brazilia. Majoritatea polonezilor erau catolici, iar sub ocupația rusă și prusacă Biserica romano-catolică constituia încă un element care se împotrivea
rusificării și germanizării.
Anii Primului Război Mondial
În momentul izbucnirii Marelui Război între polonezi nu exista
unitate politică, deoarece sub ocupația rusă predomina opțiunea prorusă
a conducătorului democrației naționale Roman Dmowski, iar în Galiția
opțiunea proaustriacă, a cărei simbol au devenit Legiunile Poloneze luptând alături de Puterile Centrale împotriva Rusiei sub conducerea lui Józef Piłsudski care inițial era legat de mișcarea socialistă. Acesta spera că
Puterile Centrale vor învinge Rusia, iar pe urmă ele înseși vor fi învinse
de Antanta de vest. Totuși, majoritatea polonezilor a luptat direct în cadrul armatelor ocupanților, compatrioţi împuşcându-se între ei, ceea ce
nu era specific numai pentru polonezi. De la jumătatea anului 1915 opțiunea prorusă și-a pierdut importanța, dat fiind faptul că nemții și austriecii îi îndepărtaseră pe ruși de pe teritoriile poloneze, departe spre est.
Prima schimbare în ce privește atitudinea Puterilor Centrale față de Polonia o constituie așa-numitul Act de la 5 Noiembrie, când Viena și Berlinul
au anunțat înființarea unui stat polonez, dar alcătuit numai din pământurile aflate până atunci sub ocupație rusă. În ianuarie 1917 s-a înființat
la Varșovia, sub controlul nemților, un substitut al guvernului – Consiliul

15
Provizoriu de Stat (CPS), în cadrul căruia Józef Piłsudski a fost numit
responsabil pentru probleme militare. Chiar dacă ambii ocupanți erau de
fapt interesați de recrutarea noilor soldați polonezi, problema poloneză
a devenit un puternic semnal politic. A forțat, de asemenea, reacția Rusiei și a Franței. La sfârșitul lui decembrie 1916 reclădirea Poloniei a fost
anunțată și de țarul Nicolae al II-lea. În ianuarie 1917 președintele Statelor Unite Thomas Woodrow Wilson s-a pronunțat referitor la renașterea Poloniei independente. După izbucnirea revoluției din februarie și
abdicarea țarului în Rusia, au început să se formeze forțele armate
poloneze.
Roman Dmowski s-a mutat la Paris, unde a înființat Comitetul
Național Polonez (CNP) și armata poloneză compusă din emigranți și
foști prizonieri polonezi din cadrul armatei germane conduse în anul
1918 de Józef Haller. După izbucnirea revoluției în februarie 1917, Rusia
a început să-și piardă importanța, iar după revoluția din octombrie s-a
scufundat în haos. În martie 1917 Roman Dmowski i-a prezentat guvernului Marii Britaniei un memorial privind forma teritorială a viitoarei
Polonii care urma să fie compusă nu numai din cele trei teritorii ocupate
(cu Vilnius, Kaunas, Grodno, Volânia, o parte din guvernatoratul Minsk,
Liov cu Galiția Orientală), dar și din teritoriile care înainte de prima împărțire în 1772 nu aparțineau de Polonia, în schimb fuseseră locuite
majoritar de polonezi. Era vorba de Silezia Cieszynului, Silezia Superioară (cu Silezia Opoleană), o parte din Prusia Răsăriteană (Varmia și Mazuria), Gdańsk (deja germanizat) și Pomerania Occidentală. În luna mai
1917 Cercul Polonez din cadrul Parlamentului de la Viena s-a pronunțat
pentru independența deplină a Poloniei. Totuși, autoritățile austriece și
germane în continuare nu acționau în mod concret, de unde conflictul între aceștia și Piłsudski și legionari, în urma căruia o parte dintre ei au fost
internați, iar Piłsudski a fost încarcerat la Magdeburg. Ceilalți legionari
au fost reorganizați în Corpul Auxiliar Polonez. În august 1917 CPS a demisionat. O lună mai târziu s-a înființat la Varșovia așa-numitul Consiliul
de Regență cu guvernul lui Jan Kucharzewski, dar acest Consiliu nu s-a
bucurat de mare sprijin din partea polonezilor.
Un eveniment politic foarte important pentru soarta Poloniei
a fost celebrul program în 14 puncte al președintelui Thomas Woodrow
Wilson din 8 ianuarie 1918; punctul 13 indica necesitatea reclădirii unui
stat polonez independent, care să cuprindă „terenurile locuite de populație incontestabil poloneză și care să aibă acces liber și sigur la mare”.
Momentul decisiv pentru mulți polonezi și desprinderea de Puterile Centrale a fost totuși încheiat abia pe 9 februarie 1918 tratatul de la
Brest cu Republica Populară Ucraineană care ceda acestui stat, înființat
sub tutela germană la Kiev, ținutul Chełm și o parte din Podlasia, totodată delimita Galiția Orientală ca un stat autonom în cadrul Monarhiei
Habsburgice. Aceasta a stârnit protestele polonezilor din toate teritoriile
ocupate. În iunie 1918 Antanta a declarat că reclădirea Poloniei cu acces
la mare este una dintre condițiile păcii. Împotriva Austriei s-a răzvrătit
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Corpul Auxiliar Polonez care, condus de Józef Haller, a spart frontul la
Rarańcza pentru a se uni cu Corpul II Polonez, cu toate că Józef Haller şi
o parte dintre soldaţi au reuşit să treacă până la Murmansk, de unde pe
cale maritimă au plecat în Franța. Speranțele nemților privind victoria pe
frontul de vest s-au risipit în vara anului 1918. Pe teritoriile poloneze
domnea din ce în ce mai mare haos, iar polonezii nu mai aveau încredere
în germani. De asemenea, n-a mai avut nicio importanță anularea tratatelor de împărțire a Poloniei, declarată de bolșevici în august, deoarece
autoritatea lor nu mai cuprindea pământurile poloneze. Pe 5 octombrie
1918, Germania i-a cerut Antantei începerea negocierilor de pace. Pe
7 octombrie, Consiliul de Regență a făcut public manifestul către poporul
polonez, proclamând reclădirea Poloniei independente, între altele în baza programului lui Wilson, și a pornit lucrările asupra legislației poloneze
viitoare.
La mijlocul lui octombrie 1918 începe să se destrame Austro-Ungaria. În încercarea de a salva monarhia, pe 16 octombrie împăratul
Carol I înaintează manifestul care propune transformarea ei într-o uniune a statelor independente, ceea ce a dus la efectul opus celui dorit, și
anume a încurajat mai multe țări să rupă legăturile cu Viena. Pe
19 octombrie, în Silezia Cieszynului, s-a înființat Consiliul Național al
Ducatului de Cieszyn, iar pe 18 octombrie, la Cracovia, Comisia Poloneză
de Lichidare în calitate de guvern polonez provizoriu cu Wincenty Witos
de la partidul țărănist în frunte. Pe 30 octombrie a început în Galiția
dezarmarea soldaților austrieci. Pe 23 septembrie Consiliul de Regență
a denumit guvernul lui Józef Świerzawski care a anunțat lichidarea ocupației străine și convocarea Seimului Legislativ, precum și împrumutul
național. Totuși, acest guvern nu a avut mare sprijin și nici influență. Pe
un mai mare sprijin putea conta Guvernul Provizoriu al Republicii Polonia al socialistului Ignacy Daszyński, înființat pe 7 noiembrie la Lublin,
compus din partidele de stânga, dar fără comuniști, care a anunțat reforma agrară, naționalizarea domeniilor-cheie ale industriei, ziua de muncă
de opt ore și asigurările generale ale angajaților. În provincie au început
să se înființeze comitetele poloneze locale, precum și sovietele de soldați
și muncitori. Pe 9 noiembrie, la Berlin, a izbucnit revoluția. Pe teritoriile
ocupate de ruși a început dezarmarea soldaților germani. Pe 11 noiembrie, în ziua semnării armistițiului pe frontul de vest, Consiliul de Regență i-a încredințat lui Piłsudski, eliberat de la Magdeburg, conducerea
armatei. Această zi este considerată începutul independenței Poloniei și
în momentul de față pe 11 noiembrie se sărbătorește în Polonia Ziua Independenței. Piłsudski, în calitate de conducător incontestabil, trebuia să
se ocupe și de crearea guvernului. Consiliul de Regență s-a autodesființat,
la fel a procedat guvernul de la Lublin. A început reconstruirea statalității
poloneze, ceea ce nu a fost o sarcină ușoară.
Problemele legate de renașterea statului polonez în 1918 înseamnă, de asemenea, probleme de integrare (teritorială și socială) și unificare
(juridică și administrativă). Pe teritoriul celor trei state ocupante existau
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diferite sisteme de legislație penală, financiară, administrativă, diferite
sisteme de educație școlară, valută diferită, nivel de dezvoltare economică diferit. În pragul independenței situația economică era proastă. Majoritatea funcționarilor polonezi n-au absolvit decât școală primară. Abia în
anul 1915 s-a redeschis Universitatea din Varșovia. De fapt, cadrele de
funcționari polonezi au existat numai în Galiția autonomă. În 1915 rușii
au evacuat în est 150 de fabrici cu 70 mii de muncitori și o populație de
peste 800 mii de oameni, împreună cu inventarul. S-au întrerupt legăturile economice, în partea ocupată de Rusia domina șomajul. În 1919 industria a atins abia 30% din producția din anul 1913. În afara pământurilor poloneze au rămas mii de soldați polonezi, prizonieri de război și
refugiați, muncitori angajați forțat sau voluntar – per total pământurile
poloneze au fost părăsite în timpul războiului de aprox. 4 milioane oameni. Era lipsă de ingineri, tehnicieni, medici. Aproape 2/3 dintre funcționari în Polonia au început să lucreze numai în 1918. De-a lungul și dea latul pământurilor poloneze se deplasau mii de soldați demobilizați,
oamenii se întorceau acasă, o parte din sate erau distruse. Mulți militari
care se întorceau de pe front erau epuizați și nu doreau să se înroleze din
nou, de aceea noua armată poloneză, în curs de formare, a avut probleme
cu recrutarea. Influențat de situația economică proastă și evenimentele
din Rusia, se amplifica valul revoluționar, în multe sate și orașe bântuiau
bande de soldați demobilizați și dezertori, se înființau soviete independente de soldați și muncitori. Propaganda comunistă refuza postulatul
independenței. Acest fapt nu ajuta pornirea producției industriale de
către proprietarii de fabrici. Din punct de vedere administrativ, cea mai
pregătită să construiască o realitate politică nouă a fost Galiția – datorită
fostei autonomii.
Situația internă și externă complicată l-a făcut pe Piłsudski să hotărască să formeze un guvern condus de specialiști, pentru a calma starea
de spirit a societății. Pe 18 noiembrie s-a format guvernul condus de socialistul Jędrzej Moraczewski. Prin manifestul către popor lansat pe
21 noiembrie anunța reforma agrară, naționalizarea domeniilor de bază
ale industriei, ziua de muncă de opt ore, asigurarea muncitorilor în caz
de boală. În economie se propaga etatismul pentru a calma reacțiile anticapitaliste. Piłsudski a devenit Șeful de Stat Interimar. Pe 28 noiembrie
guvernul a anunțat alegerile pentru Seimul Legislativ pentru ziua de
26 ianuarie 1919. Alegerile aveau să fie bazate pe sufragiu universal, egal,
direct, secret și proporțional pentru cetățenii de peste 21 de ani, inclusiv femei.
Din cauza diferențelor politice, Comisia Poloneză de Lichidare de
la Cracovia a recunoscut guvernul lui Moraczewski abia la sfârșitul lui decembrie 1918, în schimb nu l-a recunoscut Comitetul Național Polonez,
aflat la Paris, cu toate că, de fapt, tocmai el conducea atunci politica externă a Poloniei. Pentru a nu provoca haosul administrativ, autoritățile
poloneze locale nu au grăbit unificarea și în multe sfere ale vieții publice
au păstrat temporar sistemele legislative ale ocupanților.
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În noaptea de 4 spre 5 ianuarie a avut loc prima criză politică serioasă în urma loviturii de stat – eșuată – a colonelului Marian Januszajtis. Situația a redevenit stabilă pe 16 ianuarie, adică cu două zile înainte
de Conferința de Pace de la Paris, când la Varșovia s-a instaurat un nou
guvern al lui Ignacy Paderewski (faimosul pianist și om politic cu influență peste hotare), fiind un compromis de coaliție al celor mai importante
puteri politice cu excepția comuniștilor, care a fost recunoscut de CNP și
datorită acestui fapt și-a câștigat, de asemenea, recunoașterea internațională.
În urma alegerilor pentru Seimul Legislativ din 26 ianuarie cele
mai multe mandate a obținut Democrația Națională (36%), pe urmă Partidul Popular Polonez „Wyzwolenie” (15%), Partidul Popular Polonez
„Piast” (12%), Partidul Socialist Polonez (9%). Seimul ales i-a încredințat
lui Piłsudski continuarea îndatoririlor Șefului de Stat, ceea ce a durat până în decembrie 1922, când prin votul Adunării Naționale alese cu o lună
în urmă, funcția de președinte a preluat-o Gabriel Narutowicz. Pe 17 martie 1921 Seimul Legislativ a adoptat Constituția Republicii Polone.
Lupta pentru frontiere
Referitor la frontiera de vest, nord și sud a Poloniei, adică frontiera postbelică cu Germania și Cehoslovacia, CNP de la Paris era conștient că ultimul cuvânt în acest subiect vor avea puterile învingătoare ale
Antantei.
O importanță deosebită avea atitudinea Franței care a fost interesată de slăbirea poziției Germaniei învinse. Prin urmare, politicienii polonezi nu se îndoiau că baza frontierei vestice va fi linia de dinainte de împărțire (1772), cu modificările rezultate din starea etnică actuală. Așadar,
în granițele Poloniei aveau să intre teritoriile care aparținuseră Germaniei – Polonia Mare, Silezia Superioară în vest, Pomerania de Gdańsk,
districtele Lębork și Bytów în Pomerania Occidentală, precum și Varmia
și partea de sud a Mazuriei în Pomerania Orientală.
Totuși, încă înainte de începerea Conferinței de Pace de la Paris
(18 ianuarie 1919) pe unele porțiuni de frontieră au avut loc conflicte între nemții care își apărau pozițiile și populația poloneză care cerea schimbări. Spre sfârșitul lui decembrie 1918 a izbucnit în Polonia Mare o revoltă națională. Luptele au durat până la sfârșitul lui februarie 1919 și
s-au terminat cu succesul polonezilor care au luptat în unități voluntare
conduse de generalul Józef Dowbor-Muśnicki, fost comandant al Corpului I Polonez din Rusia, venit de la Varșovia. Datorită armistițiului de la
Trier semnat pe 16 februarie 1919, armistițiul precedent între Antanta și
Germania a cuprins și Polonia Mare, unde administrația poloneză era în
curs de consolidare. În final, tratatul de la Versailles din 29 iunie 1919 i-a
acordat Poloniei majoritatea acestei regiuni.
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La rândul ei, în februarie 1920 a fost încorporată în granițele Poloniei, fără plebiscit, partea de sud a districtului german Nidzica, și anume 13 comune cu orașul Działdowo, din motive importante pentru Polonia din punct de vedere logistic. Tot fără plebiscit, în februarie 1920 Polonia a încorporat o parte a Pomeraniei germane cu granița marină de
aprox. 140 km. În schimb, nu a reușit să obțină Gdańsk, fiindcă Conferința de Pace a hotărât să-i acorde statutul unui Oraș Liber, adică un oraș-stat sub protecția Ligii Națiunilor.
Conform hotărârilor tratatului de la Versailles, plebiscitul a avut
loc numai în Varmia, Mazuria și Powiśle. Totuși, acesta s-a încheiat cu
o înfrângere totală a polonezilor, deoarece pentru alipirea de Polonia au
votat pe 11 iulie 1920 numai 3,4% dintre participanți. Nivelul scăzut al
conștiinței naționale poloneze printre populația autohtonă vorbitoare de
limba polonă, o barieră culturală puternică (majoritatea locuitorilor Mazuriei erau evanghelici) și oportunitățile din ce în ce mai mari de influență propagandistă a părții germane au dus la nereușita Poloniei. Nu au
fost lipsite de importanță nici înfrângerea expediției forțelor poloneze la
Kiev, nici ofensiva bolșevicilor îndreptată spre Varșovia, ceea ce în ochii
multor mazurieni nu contribuia la o opinie favorabilă asupra statului polonez. În urma plebiscitului, au fost încorporate în Polonia numai opt comune (cinci din Powiśle și trei din Mazuria).
Altă situație a fost în Silezia Superioară germană care nu intra în
componența pământurilor de sub ocupația Prusiei. Din cauza industriei
grele și a resurselor naturale, această regiune a fost extrem de importantă
atât pentru Germania, cât și pentru Polonia, iar majoritatea nemților nici
nu-și putea imagina pierderea ei. Totuși, la fel ca în cazul Poloniei Mari,
în ce privește pretențiile asupra Sileziei Superiore, Varșovia putea să conteze pe sprijinul Franței, interesată de slăbirea Germaniei. Aceasta nu încânta Marea Britanie, care se temea de creșterea importanței Franței pe
continentul european. În final, conform hotărârilor tratatului de la Versailles, viitorul acestei provincii urma să fie decis pe calea plebiscitului,
iar rezultatul lui avea să stea la baza trasării unei noi frontiere. Totuși,
înainte să se ajungă la plebiscit, polonezii s-au răzvrătit cu armele în mână de două ori împotriva nemților în timpul insurecțiilor din Silezia (16-24 august 1919 și 18-26 august 1920) prin care demonstrau împotriva
politicii germane discriminatorie față de polonezi în această regiune. Ca
să supraliciteze propaganda germană, Seimul de la Varșovia a adoptat, pe
15 iulie 1920, decizia de a acorda viitorului județ Silezia o autonomie teritorială. În plebiscitul care a avut loc pe 20 martie 1921, 59,6% dintre participanți au votat pentru rămânerea în granițele Germaniei, iar 40,4% au
optat pentru uniunea cu Polonia. Din această cauză s-a iscat conflictul în
privința interpretării rezultatului votului. În opinia nemților, Polonia
a pierdut, iar regiunea nu ar trebui să fie împărțită, în schimb politicienii
polonezi susțineau că împărțirea este necesară (liderul polonez al Sileziei
Superioare, Wojciech Korfanty, a cerut pentru Polonia 59% din teritoriul
supus votului), iar Comisia Interaliată a vrut să-i ofere Poloniei numai
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două districte. Drept răspuns s-a declanșat cea de-a treia insurecție antigermană din Silezia care a durat de pe 2 mai până pe 5 iulie 1921 și care
a dus la modificarea condiţiilor nefavorabile pentru Polonia. Conflictul
a fost transferat spre soluționare către Consiliul Ligii Națiunilor care, pe
12 octombrie 1921, a luat o hotărâre finală, acordând Poloniei 29% din teritoriul în cauză (3,2 mii km2), decizia aceasta fiind aprobată de Consiliul
Ambasadorilor. Chiar dacă profitul a fost mai mic, Polonia a obținut majoritatea minelor și jumătate din industria siderurgică, precum și orașe,
capitale de district: Katowice, Rybnik, Pszczyna, Tarnowskie Góry, Lubliniec, Królewska Huta, Świętochłowice. Autoritățile poloneze au intrat în
posesia teritoriului acordat începând cu jumătatea lui iunie 1922.
Pe de altă parte, în cazul frontierei cu nou înființata Cehoslovacie
a apărut o problemă, fiind vorba de o aliată a Antantei, în situația în care
cererile ambelor țări privind granița, mai ales pe porțiunea din Silezia
Cieszynului, se excludeau reciproc. Înțelegerea încheiată între Consiliul
Național al Ducatului Cieszyn și reprezentanța locală cehă – Comitetul
Național Popular pentru Silezia (Zemský Národní Výbor pro Slezsko) privind împărțirea provizorie a regiunii conform criteriilor etnice a fost criticată de autoritățile cehoslovace de la Praga, căci această înțelegere lăsa
în mâinile polonezilor mine de cărbune, importante din punct de vedere
economic pentru noul stat ceh, și o importantă linie de cale ferată care
lega Cehia de Slovacia. Polonezii s-au bazat totuși pe argumente etnografice și nu au vrut să cedeze. Răspunsul Pragăi a constat într-un atac armat asupra strefei poloneze pe 23 ianuarie 1919, drept urmare, problema
Sileziei Cieszynului și a zonei de frontieră în Spisz și Orawa a devenit
obiect de dezbatere la Conferința de Pace de la Paris. În septembrie 1919
marile puteri au hotărât organizarea plebiscitului în Silezia Cieszynului,
în Spisz și Orawa. Până la urmă plebiscitul nu a avut loc și pe 28 iulie
1920 Consiliul Ambasadorilor a împărțit Silezia Cieszynului conform cererilor diplomației cehoslovace care s-a dovedit mai eficientă decât cea
poloneză. Pe partea cehă, dincolo de râul Olza, au rămas peste 100 mii de
polonezi, ceea ce a devenit sursa conflictului între Varșovia și Praga în următorii ani. În Spisz și Orawa, Polonia a obținut numai 27 de sate. În
comparație cu Silezia Cieszynului, starea de conștiință națională a muntenilor vorbitori de limba polonă de pe aceste teritorii ale Coroanei Maghiare a fost totuși neînsemnată.
Statul polonez în curs de renaștere a avut influență mai mare
asupra formării frontierei sale de est, unde, după căderea Rusiei țariste,
s-a instalat haosul, ceea ce pentru Piłsudski a fost o potențială sursă de
avantaje pentru Polonia. Teritoriile care înainte de 1772 aparțineau Poloniei și către care acum țindeau polonezii, au fost totuși locuite și de alte
națiuni care, de asemenea, aveau ambiții iredentiste. Este vorba în special de ucraineni din fosta Galiție Orientală care în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie au ocupat Liov, iar pe 13 noiembrie Consiliul Național al Ucrainei a anunțat înființarea Republicii Populare a Ucrainei Occidentale (RPUO). Astfel a început războiul polono-ucrainean pentru Gali-
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ția Orientală, inițial criticat de Antanta, dar odată cu amplificarea pericolului bolșevic rolul Poloniei în calitate de factor de stabilizare în estul Europei devenea din ce în ce mai important. Pe de altă parte, activa prezență polonă în est avea legătură și cu concepția „federalistă” a lui Józef Piłsudski, și anume ideea de a construi o uniune politică a Poloniei cu Lituania, Belarus și Ucraina în calitate de tampon împotriva Rusiei, adică pericolului cel mai mare pentru independența statului în curs de refacere. Pe
22 noiembrie polonezii (printre ei și adolescenți, așa numiți „pui de vultur de la Liov”) au recucerit Liovul de la ucrainieni și până în vara anului
1919 au lichidat RPUO. Faptul că niciun polonez nu-și imagina reclădirea
statului independent fără Liov, excludea înțelegerea cu RPUO. În această
situație Piłsudski s-a adresat cu o propunere de alianță către guvernul
Republicii Populare Ucrainene (RPU), formată la Kiev în Ucraina Orientală, amenințată de bolșevici și trupele „albe” ale generalului Anton Denikin. În februarie 1919 au avut loc primele ciocniri mai mari între armata
poloneză și Armata Roșie în Volânia și la Grodno. În aprilie 1919, polonezii au ocupat Vilnius și regiunea Vilnius. Au început, de asemenea, tratativele cu politicienii lituanieni. Piłsudski, în schimbul acceptării realizării
ideii sale federaliste, era gata (împotriva protestelor compatrioților săi)
să cedeze noului stat lituanian Vilnius. În afară de aceasta, deja la sfârșitul anului 1918, Polonia i-a cedat Lituaniei o parte din regiunea Suwałki,
locuită de majoritatea lituaniană. Poziția Poloniei nu s-a bucurat de înțelegerea din partea elitelor lituaniene de la Kaunas care se temeau de dominare politică și culturală din partea polonezilor și cereau retragerea
polonezilor din regiunea Vilnius, precum și numirea Vilniusului capitala
Lituaniei independente. Au avut loc lupte polono-lituaniene, iar Piłsudski
a rupt negocierile cu Kaunas. În pofida optimismului inițial referitor la
federalizarea Belarusului cu Polonia (tratativele duse de Paderewski cu
prim-ministrul Belarusului Anton Luckievich la Paris), și în această privință planurile polone au eșuat, fiindcă după ce armata poloneză a ocupat
Belarusul în vara lui 1919, au izbucnit acolo proteste sociale pe tema atitudinii administrației dominate de polonezi față de belaruși. La sfârșitul
lui 1919, Luckievich a fost demis.
Polonezii, în schimb, nu-și făceau iluzii în privința Rusiei, atât celei „albe”, cât și celei „roșii”. Generalul Denikin care lupta împotriva bolșevicilor în aproprierea strefei poloneze se pronunța pentru recrearea
Rusiei în granițele de dinainte de 1914, ceea ce punea sub semnul întrebării șansele Poloniei de independență. De aceea, în septembrie 1919 Piłsudski a oprit acțiunile armatei poloneze împotriva Armatei Roșii, cu toate că aceasta a fost perioada celor mai mari succese ale lui Denikin. În
această privință Polonia nu a fost de acord cu opiniile Conferinței de Pace
de la Paris, care critica Varșovia pentru obiecțiile ei față de rușii „albi” și
nu era de acord cu organizarea administrației poloneze la est de Suwałki,
Grodno, Brest și Bug. Nici tratativele secrete cu bolșevicii nu au adus
niciun rezultat, mai ales din motive ideologice. În această perioadă, bolșevicii erau deja adversarii cei mai importanți ai Poloniei în est. Pe
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21 aprilie 1920 Polonia a semnat un tratat antirus cu Republica Populară
Ucraineană a cărei reprezentant era atamanul Simon Petliura. Autoritățile RPU au fost de acord cu cedarea Volâniei și Galiției Orientale cu Liov
Poloniei. Polonezii au început ofensiva și pe 7 mai au intrat în Kiev. Alte
succese nu au apărut, deoarece pe 12 iunie 1920 bolșevicii au redobândit
orașul, ceea ce a cauzat retragerea polonezilor de pe tot frontul. În vara
anului 1920 independența Poloniei era deja amenințată. Noul prim-ministru al Poloniei, Władysław Grabski, le-a cerut ajutorul aliaților din
Vest și, în schimbul intermedierii tratativelor diplomatice cu sovieticii,
Polonia a fost obligată, pe data de 10 iulie 1920, în timpul conferinței de
la Spa (Belgia), să accepte decizia marilor puteri în privința conflictului
teritorial cu Cehoslovacia (care s-a dovedit dezavantajoasă pentru Polonia), cedării Vilniusului Lituaniei, rezolvării problemei Gdańskului (a fost
creat Orașul Liber). Cu toate acestea nota amiabilă a șefului diplomației
britanice lordului George Curzon, cu propunerea stabilirii unei linii de
demarcație provizorii care ar lăsa Liovul pe partea sovietică a fost respinsă de Moscova, deja convinsă că reușește să câștige Varșovia. Ceea ce nu
s-a întâmplat. Bătălia de la Varșovia care a durat de la 13 august pâna la
23 august 1920 s-a terminat cu victoria polonezilor („miracolul de pe Vistula”), retragerea totală a bolșevicilor și, la sfârsitul lui septembrie 1920,
înfrângerea lor definitivă după bătălia de pe Neman. În acest răstimp se
desfășurau deja tratativele de pace polono-bolșevice care s-au încheiat la
Riga, în Letonia, pe 18 martie 1921, cu semnarea tratatul de pace care stabilea frontiera polono-sovietică pe râul Zbruci pe partea ucraineană, iar
în Belarus pe partea sovietică a rămas Minsk.
Mai înainte, adică în octombrie 1920, s-a hotărât problema frontierei polono-lituaniene. După ce sovieticii le-au lăsat Vilniusul lituanienilor și după încheierea, pe 7 octombrie, a armistițiului polono-lituanian
sub presiunea puterilor vestice, a avut loc o „revoltă” falsă a generalului
Lucjan Żeligowski care a ocupat orașul două zile mai târziu cu soldații
săi. Aceasta a fost reacția lui Piłsudski la vetoul lituanienilor privitor la
concepția de a crea o federație cu Polonia. Polonezii au continuat acest
joc de aparenţe față de Vest creând din regiunea Vilnius un quasi-stătuleț
– „Lituania Centrală”, „parlamentul” căreia, pe 20 februarie 1922, a declarat unirea cu Polonia. Granița polono-sovietică a fost confirmată de
către Consiliul Ambasadorilor pe 15 martie 1923.
După stabilirea formei granițelor, statul polonez a avut peste 386
mii km2 și a fost vecin cu Rusia sovietică (pe urmă cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste), Lituania, Letonia, România, Cehoslovacia, Germania și Orașul Liber Gdańsk. Conform recensământului din 1921, Republica Poloneză a avut 25,6 milioane de locuitori, din care 17,7 milioane
(69,2%) polonezi, 3,8 milioane (15,2%) ucraineni, 2 milioane (8%) evrei,
1 milion (4%) belaruși, 770 mii (3%) nemți, restul constituiau lituanieni,
ruși, cehi și populația care se autodefinea „de-a locului”. Temeiul siguranței Poloniei în perioada interbelică îl constituiau convențiile cu Franța
din 19 februarie 1921 și cu România din 3 martie 1921.
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Wielkie Zjednoczenie Rumunów w roku 1918:
możliwości polityczne i realia militarne

Historyczne przesłanki
jedności Rumunów
Wielkie Zjednoczenie Rumunów uznane zostało przez historyka
i polityka Gheorghe I. Brătianu (1898-1953) za „odwet geografii na historii”. Sformułowanie to oznacza, że Rumuni – z historycznego punktu widzenia – żyli w różnych prowincjach znajdujących się pod różnym panowaniem: Mołdawia i Wołoszczyzna przez większość swojego istnienia
(XV-XIX w.)1 jako lenne prowincje Imperium Osmańskiego, Siedmiogród2 jako prowincja węgierska lub austriacka (od 1867 r. ponownie pod
administracją węgierską) i Dobrudża, która w latach 1418-1878 stanowiła
część Imperium Osmańskiego, a od roku 1878 stała się prowincją Królestwa Rumunii. Jednakże – z geograficznego punktu widzenia – wszystkie prowincje, z wyjątkiem Dobrudży, były pod względem etnicznym
większościowo rumuńskie, w sensie względnym lub bezwzględnym, przy
czym struktura ta zachowała się do roku 1918 i później; utrzymywały one
nieprzerwane związki o charakterze gospodarczym, politycznym i kulturalnym, zaś świadomość etniczna większości ludności rumuńskiej przetrwała we wszystkich wymienionych powyżej prowincjach.
Świadomość wspólnych korzeni etnicznych Rumunów podsumowuje już w XVII w. uczony namiestnik Grigore Ureche, pierwszy znaczący
kronikarz mołdawski, który studiował we Lwowie (obecnie na Ukrainie,
wówczas w Rzeczypospolitej Obojga Narodów), wywodząc ich pochodzenie z Rzymu.
Ludność rumuńska w Transylwanii była w średniowieczu i epoce
nowożytnej chroniona przed asymilacją etniczną, głównie dzięki religii
i świadomości swojej łacińskości. W rumuńskiej i obcej historiografii istnieją liczne opracowania szczegółowo objaśniające te zagadnienia.

Północno-wschodnia Mołdawia (okręg Czerniowce i część okręgu Suczawa) została
włączona w 1774 r. do Cesarstwa Austrii pod nazwą Bukowiny, zaś wschodnia część
prowincji, Besarabia, została włączona w 1812 r. do Imperium Rosyjskiego.
2 W niniejszej pracy pod nazwą „Siedmiogród” (Transylwania) rozumiemy także pozostałe jego części administracyjne, które w średniowieczu i w czasach nowożytnych
stanowiły osobne regiony historyczne: Banat, Kriszanę, Maramuresz i Sătmar.
1

25
W XIX w. w Transylwanii i na Bukowinie, prowincjach wchodzących wówczas w skład Cesarstwa Austrii (od 1867 r. Austro-Węgier), istniały różne prądy kulturalne, które podtrzymywały i propagowały ideę
przynależności wszystkich Rumunów ze wspomnianych historycznych
prowincji do tej samej, wschodnioromańskiej grupy etnicznej.
Po roku 1859, wraz z dokonaniem się „Małego Zjednoczenia”, jak
określa się w historiografii rumuńskiej zjednoczenie Mołdawii z Wołoszczyzną, na które zgodę wyraziły europejskie mocarstwa na konferencji
paryskiej (1858), owa świadomość łacińskości rozwinęła się pod postacią
tzw. idei dakoromanizmu (lub dakorumunizmu), mającej na celu stworzenie jednego państwa rumuńskiego, które objęłoby, oprócz Małej Rumunii, złożonej z Mołdawii (bez Bukowiny i Besarabii) i Wołoszczyzny,
także Besarabię, Bukowinę i Transylwanię. Idea dakorumunizmu nie była
propagowana otwarcie ani przez elity Małej Rumunii, by nie prowokować
konfliktów dyplomatycznych, ani przez rumuńskie elity z Besarabii, Bukowiny czy Transylwanii – aby uniknąć aresztowania przez policję rosyjską, austriacką czy też węgierską. Wszystkie te elity były jednak świadome istnienia tej idei niepodległościowej, jej siły przyciągania oraz zdolności do podważenia porządku państwowego Rosji i Austro-Węgier. Dakorumunizm był utrzymywany w uśpieniu, jako nadzieja na przyszłość,
nieoficjalnie, w szkołach podstawowych i średnich Małej Rumunii, a jego
istnienia, co oczywiste, świadomi byli decydenci polityczni i elity Imperium Rosyjskiego i Austro-Węgier.
Ujmując rzecz skrótowo, Wielkie Zjednoczenie z 1918 r. – określenie to na stałe weszło do rumuńskiej historiografii – można uznać za
praktyczną realizację idei dakorumunizmu w wyjątkowych warunkach
polityczno-militarnych zaistniałych w wyniku rozpadu dwóch mocarstw
(rosyjskiego i austro-węgierskiego), który stworzył ogromne możliwości
polityczne dla Wielkiego Zjednoczenia. Ich rozpad terytorialno-polityczny doprowadził w sposób oczywisty do rozpadu także ich potęgi militarnej. W zaistniałej sytuacji dawne królestwo Małej Rumunii posiadało wystarczające siły militarne, które skierowało w odpowiedzi na legalne wezwanie legalnych przedstawicieli większościowej ludności rumuńskiej
z Besarabii, Bukowiny i Transylwanii w okresie od marca (Besarabia) do
listopada (Bukowina i Transylwania) 1918 r., miesięcy anarchii i zniszczenia, w celu przywrócenia porządku. Jego następstwem było ustanowienie
kontroli wojskowej w Besarabii, na Bukowinie i w Transylwanii.
Należy podkreślić fakt, że wspomniana kontrola wojskowa miała
nietypowy charakter: brały w niej udział zarówno oddziały wojsk dawnego królestwa Małej Rumunii, jak i oficerowie i żołnierze pochodzenia rumuńskiego służący wcześniej w armii rosyjskiej w przypadku Besarabii,
a także oficerowie i żołnierze pochodzenia rumuńskiego z armii austro-węgierskiej w przypadku Bukowiny i Transylwanii (wliczając Banat, Kriszanę, Maramuresz i Sătmar). Bez udziału oficerów i żołnierzy, służących
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w armii rosyjskiej i austro-węgierskiej, lub przynajmniej zachowania neutralności z ich strony, realizacja Wielkiego Zjednoczenia byłaby praktycznie niemożliwa.
W niniejszym krótkim artykule postaramy się przedstawić argumenty na poparcie powyższego stwierdzenia. W pierwszym rzędzie
przedstawimy istotne aspekty polityczne i militarne związane ze Zjednoczeniem Besarabii z Rumunią (27 marca/9 kwietnia 1918 r.)3. Następnie
podobne aspekty odnośnie do zjednoczenia z Rumunią także Bukowiny
i Transylwanii (28 listopada, odpowiednio 1 grudnia 1918 r.). Temat zostanie potraktowany – co nieuniknione – schematycznie, z podaniem
podstawowych źródeł bibliograficznych. Więcej uwagi poświęcimy zjednoczeniu Besarabii z Rumunią, doszło do niego bowiem w bardziej skomplikownym kontekście wewnętrzym i międzynarodowym, a równocześnie
poprzedziło ono zjednoczenie Bukowiny i Transylwanii ze Starym Królestwem.
Zjednoczenie Besarabii z Rumunią
Zjednoczeniu Besarabii z Rumunią sprzyjała polityczna szansa
polegająca na szczególnym splocie czterech czynników: rewolucji lutowej
1917 r., która przyczyniła się do anarchii społecznej, rozluźnienia dyscypliny i spadku waleczności armii rosyjskiej; rewolucji październikowej,
która ostatecznie doprowadziła do upadku armii carskiej jako zorganizowanej siły zbrojnej i do rozpadu Imperium Rosyjskiego; braku sprzeciwu na zjednoczenie Besarabii z Rumunią ze strony państw centralnych,
chcących zrekompensować tej ostatniej utratę Dobrudży na rzecz Bułgarii
(traktat w Bukareszcie, 24 kwietnia/7 maja 1918 r.); zgodzie Ententy,
w skład której wchodziła Rosja, na zjednoczenie Besarabii z Rumunią
w kontekście zastępowania władz carskich przez bolszewickie.
Rewolucja lutowa, jak i rewolucja październikowa niosły ze sobą
– oprócz idei wolności i równości społecznej – także ideę samostanowienia (ros. самоопределение) i idee republikańskie. Dodatkowo 26 października/8 listopada Włodzimierz Lenin ogłosił „Dekret o pokoju”,
uchwalony przez II Ogólnorosyjski Zjazd Rad, który, poniekąd w stylu
Woodrowa Wilsona, domagał się od walczących mocarstw uznania prawa
narodów do samostanowienia. W tym samym czasie ogłoszono kolejny
dokument, „Dekret o ziemi”, który znosił własność ziemską bez odszkodowania.

W niniejszym opracowaniu przy omawianiu najważniejszych wydarzeń w Regacie
i na ziemiach należących do Rosji pierwsza data to data „starego stylu” (zgodnie z kalendarzem juliańskim), druga zaś, po ukośniku, jest datą „nowego stylu” (zgodnie
z kalendarzem gregoriańskim). Rumunia wprowadziła kalendarz gregoriański w roku
1919, kiedy to data 1 kwietnia stała się oficjalnie datą 14 kwietnia.
3
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Rewolucja lutowa, która już zalegalizowała rady delegatów żołnierskich, pozwoliła Rumunom z Besarabii (ok. 250 tys. oficerów i żołnierzy byłej armii rosyjskiej) na tworzenie własnych rad i na podjęcie działań
w charakterze najważniejszego czynnika mającego wywołać ruch na rzecz
uzyskania autonomii przez Besarabię, a w praktyce oderwania jej od Imperium Rosyjskiego. Oprócz tego „Dekret o ziemi” sprawił, że do marca
1918 r. większość ziemi w Besarabii została przejęta przez mieszkańców
prowincji.
W dniach 1-5 maja 1917 r. odbyło się w Odessie ważne spotkanie
Rumunów z Besarabii, zorganizowane przez kapitana armii rosyjskiej
Emanoila Catelly’ego, Rumuna z pochodzenia, urodzonego w Bielcach,
który w okresie międzywojennym pełnił funkcję prefekta okręgu Bielce
i senatora w parlamencie Rumunii. W zgromadzeniu tym wzięło udział
ok. 10 tys. Rumunów z Besarabii, głównie żołnierzy i oficerów, ale także
studentów, duchownych, nauczycieli i właścicieli ziemskich. Podczas
zgromadzenia żądano autonomii Besarabii, własnego wojska, szkolnictwa
i sądów. Catelly z zapałem walczył o autonomię Besarabii i został przewodniczącym Mołdawskiego Komitetu Narodowego w Odessie.
Rumuńscy wojskowi z Besarabii stanowili decydującą siłę, która
wsparła Mołdawską Partię Narodową, utworzoną 18/31 marca 1917 r.
w Kiszyniowie (jej organem prasowym był „Cuvântul Moldovenesc”),
w realizacji przyłączenia się do Rumunii, po uprzednim przejściu etapów
zjednoczenia i niepodległości.
W dniach 20-26 października/2-8 listopada 1917 r. w Kiszyniowie odbył się Kongres żołnierzy mołdawskich. Uczestniczyło w nim
989 posłów, żołnierzy i oficerów, reprezentujących ok. 250 tys. żołnierzy
besarabskich rumuńskiego pochodzenia służących w wojsku rosyjskim.
Kongres proklamował autonomię Besarabii i podjął decyzję o powołaniu
Rady Kraju jako najwyższego forum sprawującego władzę w państwie.
Organem koordynacyjnym Rady Kraju została Rada Dyrektorów z przewodniczącym Ioanem Inculeţem.
W oparciu o „Dekret o pokoju” z 26 października/8 listopada
1917 r., który przewidywał także prawo do samostanowienia narodów zamieszkujących byłe Imperium Rosyjskie, Rada Kraju proklamowała
2/15 grudnia 1917 r. utworzenie Mołdawskiej Republiki Demokratycznej
jako państwa o równych prawach w ramach Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej.
W grudniu 1917 r., w wyniku działań zbolszewizowanych oddziałów rosyjskich (pozostałych bez centralnego dowództwa i bez zaopatrzenia) i dezerterów z frontu, w Besarabii nastała anarchia. Najliczniejsze
zbolszewizowane oddziały znajdowały się w Budziaku, na południu Besarabii, a w ich skład wchodzili żołnierze byłej rosyjskiej 6 Armii.
Rada Kraju zaapelowała w styczniu 1917 r. o interwencję wojsk
rumuńskich w celu przywrócenia pokoju. O ochronę zwrócono się pierwotnie do gen. Dmitrija Szczerbaczowa, dowódcy sił rosyjskich na froncie
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rumuńskim, do gen. Henri Berthelota, szefa Francuskiej Misji Wojskowej
w Rumunii, i do rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej. Generał Szczerbaczow nie mógł zadośćuczynić prośbie, ponieważ utracił kontrolę nad własnymi zbolszewizowanymi oddziałami, generał Berthelot nie dysponował
oddziałami alianckimi, zaś rząd Ukrainy miał własne problemy z aktywnymi na jej terenie bandami bolszewickimi. W rzeczywistości premier
Wołodymyr Wynnyczenko zasugerował przedstawicielom Rady Kraju,
aby zwrócili się o pomoc do Rumunii. Interesujący jest fakt, że Rada Kraju nie zdołała utworzyć armii narodowej z owych ok. 250 tys. żołnierzy
i oficerów besarabskich z byłej armii carskiej.
Rumuński rząd w Jassach odpowiedział pozytywnie na to wezwanie i w dniu 7/20 stycznia 1918 r. Wielka Kwatera Główna Wojsk Rumuńskich opracowała plan interwencji w Besarabii oraz rozesłała oddziałom rozkaz bojowy. Rumunia skierowała do interwencji w Besarabii cztery dywizje: 1 Dywizję Kawalerii w stronę północnej Besarabii, kierunek
Bielce – Soroki; 11 Dywizję Piechoty między Ungheni i Leova, w stronę
Kiszyniowa; 13 Dywizję Piechoty, kierunek marszu Kaguł, w stronę
południowej Besarabii; 2 Dywizję Kawalerii, która miała utrzymywać
łączność między dywizjami 11 i 13.
W międzyczasie, 24 stycznia/6 lutego 1918 r., Rada Kraju przyjęła
deklarację niepodległości Mołdawskiej Republiki Demokratycznej w sytuacji, w której Ukraińska Centralna Rada odmówiła uznania rządu
z Piotrogrodu i rozpoczęły się niemiecko-rosyjskie negocjacje pokojowe
w Brześciu.
Wojska rumuńskie wkroczyły do Kiszyniowa dnia 13/26 stycznia
1918 r., a w przeciągu stycznia i lutego 1918 r. rozbroiły wszystkie bolszewickie formacje wojskowe w Besarabii. Doszło do zaciętych walk z tymi formacjami, zwłaszcza na południu Besarabii, pod Wilkowem, Izmaiłem, Kilią i Białogrodem, prowadzonych głównie przez żołnierzy 13 Dywizji Piechoty.
27 marca/9 kwietnia 1918 r. Rada Kraju podjęła decyzję o przyłączeniu się Besarabii do Rumunii „w swoich granicach między Prutem,
Dniestrem, Dunajem, Morzem Czarnym i dawnymi granicami z Austrią”.
W dniu 27 marca/9 kwietnia 1918 r. Rada Kraju liczyła 138 członków. 13 spośród nich było nieobecnych, trzech głosowało przeciw zjednoczeniu Besarabii z Rumunią, 36 wstrzymało się od głosu, a reszta (86)
głosowała za zjednoczeniem z Rumunią.
Zjednoczenie Bukowiny z Rumunią
Polityczna szansa na zjednoczenie Bukowiny z Rumunią pojawiła
się wraz z rozpadem Austro-Węgier.
Zjednoczenie Bukowiny z Królestwem Rumunii odbyło się
w dwóch etapach, przebiegając głównie w kontekście klęsk militarnych
ponoszonych przez Austro-Węgry, zagrożone rozpadem z powodu ruchów narodowowyzwoleńczych większości grup etnicznych zamieszkują-
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cych kraj. Na szczęście nie doszło, jak w przypadku Besarabii, do potyczek zbrojnych między armią rumuńską i austro-węgierską, bowiem 3 listopada 1918 r. o godzinie 15:00 nastąpiło podpisanie przez Austrię
i Włochy rozejmu w Villa Giusti, który miał wejść w życie 24 godziny
później.
W pierwszym etapie, 27 października 1918 r., Zgromadzenie Narodowe Rumunów z Czerniowiec uchwaliło „Zjednoczenie całej Bukowiny” z innymi rumuńskimi prowincjami Austro-Węgier w jedno państwo
narodowe. Rolę przywódcy w doprowadzeniu do końca tego procesu odegrał Iancu Flondor, człowiek głęboko moralny, nazywany „bojarem ze
Storożyńca”.
Doszło jednak do reakcji ze strony Ukrainy. W lutym 1918 r. został podpisany traktat brzeski między państwami centralnymi a niepodległą Ukrainą. Tajny protokół tego traktatu pokojowego, przewidywał
odstąpienie Ukrainie przez rząd austro-węgierski wschodniej Galicji razem z Bukowiną – miały one utworzyć nowy Kronland (kraj koronny)
w zamian za niebagatelną ilość pszenicy: milion pudów (16 380 ton).
1 listopada 1918 r. we Lwowie proklamowała niepodległość Zachodnioukraińska Republika Ludowa pod przewodnictwem Ukraińskiej
Rady Narodowej, która rewindykowała północną Bukowinę z miastami
Czerniowce, Storożyniec i Seret. 3 listopada 1918 r. w Czerniowcach odbyły się trzy zgromadzenia narodowe Ukraińców. W trakcie owych zgromadzeń między innymi proklamowano jako „narodowe terytoria ukraińskie” miasto Czerniowce i polityczne dystrykty (politischen Bezirke) Zastawna, Kocmań, Waszkowce i Wyżnica „zur Gänze” (w całości), większość powierzchni dwóch dystryktów (Czerniowce i Seret), z wyłączeniem
miejscowości, w których przeważała ludność rumuńska, do tego dochodziły miejscowości z przeważającą ludnością rdzennie ukraińską w dystryktach Storożyniec, Radowce, Suczawa i Kympulung. Prócz tego powyższe terytorium miało pozostawać pod zwierzchnictwem Ukraińskiej Rady
Narodowej we Lwowie. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, kiedy 5 i 6 listopada część żołnierzy Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych i kilka oddziałów ukraińskich żołnierzy przybyłych z Kołomyi (Galicja) rozpoczęło okupację najważniejszych urzędów w Czerniowcach.
Ukraińscy żołnierze zajęli 6 listopada 1918 r. budynek administracji w Czerniowcach, a ostatni gubernator austriacki, Joseph von Etzdorf, został zmuszony do podpisania protokołu, w którym przekazał władzę dwóm politykom: Omeljanowi Popowyczowi, ukraińskiemu komisarzowi narodowemu, oraz rumuńskiemu politykowi Aurelowi Onciulowi
– samozwańczemu komisarzowi Rumunów, nieposiadającemu jednak
pełnomocnictwa Rumuńskiej Rady Narodowej Bukowiny (która zorganizowała zgromadzenie w Czerniowcach 27 października 1918 r.). 6 listopada obaj politycy sformułowali porozumienie, na mocy którego miejscowości na Bukowinie z przewagą ludności ukraińskiej miały być podległe
Popowyczowi, te z przewagą ludności rumuńskiej – Onciulowi, a Czerniowce byłyby zarządzane wspólnie.
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Wykorzystując zamęt wywołany przez ukraińskich żołnierzy
i działania Aurela Onciula, do których nie został on upoważniony przez
rumuńskich polityków bukowińskich, Iancu Flondor zwrócił się o wsparcie wojskowe do rumuńskiego rządu w Jassach.
Z aprobatą przedstawicieli Ententy w ramach wsparcia wojskowego wysłana została 8 Dywizja Piechoty generała Iacoba Zadika, która przekroczyła granicę Bukowiny w dniu 9 listopada 1918 r., kierując się
na Czerniowce. 10 listopada o godzinie 2:00 nad ranem żołnierze ukraińscy (regularne oddziały i milicja) wycofali się do Galicji, zaś 11 listopada
oddziały generała Zadika wkroczyły do Czerniowiec. Jak już wcześniej
wspomniano, nie doszło do walk między oddziałami ukraińskimi a 8 Dywizją Piechoty generała Zadika.
W drugiej fazie zjednoczenia Bukowiny z królestwem Rumunii
Kongres Generalny Bukowiny, który zebrał się 28 listopada 1918 r.,
zadecydował o „bezwarunkowym i wiecznym zjednoczeniu Bukowiny
w jej dawnych granicach po Czeremosz, Kołaczyn i Dniestr z Królestwem
Rumunii”. Pierwszoplanową rolę w opracowaniu i realizacji tego historycznego aktu odegrał bukowiński historyk Ion Nistor. Bukowińscy Polacy byli wówczas jedynymi nierumuńskimi mieszkańcami Bukowiny,
którzy poparli bezwarunkowe zjednoczenie byłego księstwa Korony austriackiej z Rumunią. Akt zjednoczenia na Kongresie Generalnym Bukowiny został poparty przez obecnych na nim reprezentantów Polskiej Rady
Narodowej (byli to: Stanisław Kwiatkowski, Władysław Pospiszil, Emil
Kamiński, Bazyli Duzinkiewicz, Leopold Schweiger i Edmund Wicentowicz) na Kongresie Generalnym Bukowiny. Za pośrednictwem deklaracji
odczytanej przez Stanisława Kwiatkowskiego wyrazili swoje przywiązanie
do sprawy Rumunów z Bukowiny.
Zjednoczenie Transylwanii z Rumunią
Podobnie jak w przypadku Bukowiny, polityczna szansa zjednoczenia Transylwanii z królestwem Rumunii pojawiła się w kontekście rozpadu Austro-Wegier. Siłami politycznymi, które to zjednoczenie przygotowały, były Rumuńska Partia Narodowa i Partia Socjalistyczna Transylwanii, tworzące 31 października 1918 r. Centralną Narodową Radę Rumunii (z sześcioma reprezentantami każdej z partii). Do 1918 r. Transylwania wchodziła w skład Zalitawii pod bezpośrednim zwierzchnictwem
Pesztu (Bukowina należała do Przedlitawii i pozostawała pod rządami
Wiednia).
Tego samego dnia węgierski rząd Mihálya Károlyiego oficjalnie
zrezygnował ze zjednoczenia z Austrią, co położyło kres istnieniu monarchii dualistycznej. 3 listopada rząd ten przystąpił do negocjacji z Centralną Narodową Radą Rumunii, przerwanych 15 listopada 1918 r. w związku
z wysuniętym przez Rumunów żądaniem prawa do pełnej autonomii
Transylwanii i odłączenia jej od Węgier.
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6 listopada nastąpiła oficjalna demobilizacja armii austro-węgierskiej. W odróżnieniu od Besarabii i Bukowiny w Transylwanii uformowały się uzbrojone oddziały gwardii narodowej, przy tym Węgrzy i Sasi także
mieli własne zbrojne oddziały gwardii narodowej. Zaistniało niebezpieczeństwo wybuchu wojny domowej, do którego nie doszło z dwóch powodów: rozpadu węgierskich władz państwowych i wkroczenia wojsk rumuńskich do Transylwanii.
Wobec masakr dokonanych na mieszkańcach niektórych miejscowości rumuńskich przez oddziały węgierskiej gwardii narodowej (zwłaszcza w Giurcuţa niedaleko Huedin i w Făget w Banacie) Centralna Narodowa Rada wystąpiła 10 listopada 1918 r. do Rumunii o wsparcie wojskowe. W odpowiedzi 18 listopada 1918 r. Wielka Kwatera Główna Wojsk
Rumuńskich wydała rozkaz wkroczenia do Transylwanii 7 Dywizji Piechoty i 1 Dywizji Strzelców Górskich. Pierwsze oddziały obu dywizji wkroczyły w rejony Reghin, Toplița i Miercurea Ciuc (obecnie województwa
Covasna, Mureș i Harghita) 23 listopada 1918 r.
Końcowy etap tworzenia Wielkiej Rumunii, koordynowany przez
Centralną Narodową Radę Rumunii, miał miejsce 1 grudnia 1918 r. w Alba Iulia. W tym dniu 1228 delegatów z 80 miast i ok. 5 tys. wsi z 27 komitatów rumuńskich tworzy Zgromadzenie Narodowe Rumunów z Siedmiogrodu, Banatu, Kriszany, Maramureszu i Sătmaru. Delegaci jednogłośnie
uchwalają zjednoczenie tych dawnych historycznych rumuńskich prowincji z Królestwem Rumunii. Deklaracja odczytana przez greckokatolickiego biskupa Iuliu Hossu głosiła zjednoczenie Rumunów z Siedmiogrodu, Banatu, Maramureszu, Kriszany, Sătmaru i wszystkich zamieszkałych przez nich terytoriów z Rumunią. W dalszej części Deklaracja
przewidywała – w duchu pełni tolerancji obywatelskiej słynnych 14 punktów wygłoszonych przez Woodrowa Willsona w orędziu do Kongresu
8 stycznia 1918 r. – „równe prawa i pełną wolność” dla wszystkich mieszkańców, Rumunów i nie-Rumunów, z Siedmiogrodu, Banatu, Kriszany,
Maramureszu i Sătmaru.
Wnioski
Akt z 1 grudnia 1918 r. uświęcał jedność polityczną Rumunów, dokonaną w oparciu o ich jedność etniczną, duchową, religijną i cywilizacyjną. Na jedność tę jeszcze w wiekach XIV-XV wskazywali uczeni obcokrajowcy oraz rumuńscy, a na stałe zaistniała ona w świadomości elit od
początku XIX w., określanego przez historyków stuleciem kształtowania
się narodów.
Zakończenie procesu nation building odbyło się w przypadku Rumunów w warunkach zaistnienia wyjątkowo korzystnych uwarunkowań
politycznych: udziału Królestwa Rumunii w I wojnie światowej po stronie
Ententy (1916-1918), która wojnę wygrała, oraz rozpadu Rosji i Austro-Węgier pod koniec I wojny światowej.
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Do finalizacji procesu nation building przyczyniła się przede
wszystkim edukacja szkolna, w którą zaangażowanych było wielu ludzi
pióra, nauczycieli, duchownych, polityków, wojskowych itp., ze wszystkich historycznych prowincji zamieszkałych przez Rumunów. Aby jednak
zjednoczenie mogło się dokonać, musiało najpierw podczas I wojny światowej ponieść najwyższą ofiarę około 300 tys. rumuńskich żołnierzy i oficerów, którzy zasłużyli na wieczną wdzięczność swojej ojczyzny.
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W kręgu historii
_____________
În lumea istoriei

dr Katarzyna Niemczyk
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Obraz śmierci Ludovicusa Grittiego
w oczach jego sekretarza Tranquillusa Andronika

Wenecjanin Ludovicus Gritti był postacią niezwykle ciekawą, ale
i wysoce kontrowersyjną, której działalność została w źródłach zupełnie
odmiennie oceniona w zależności od tego, który z obozów autor źródła reprezentował. Najbardziej zagadkowa była jednak śmierć Wenecjanina,
o którą oskarżany był hospodar mołdawski Piotr Rareș. Wydarzenie to
sprowadziło na Rareșa gniew turecki, prowadząc ostatecznie do wspólnego polsko-tureckiego ataku na hospodarstwo w 1538 r. i upadku władcy1.
Śmierć Wenecjanina, a przede wszystkim jej okoliczności zostały, podobnie jak i cała działalność Grittiego, przedstawione w źródłach bardzo odmiennie. Każda ze stron konfliktu kolportowała swoją wersję wydarzeń:
obóz Zápolyi i Rareșa, chcąc usprawiedliwić mord kupca, oskarżał go
o realizację tajnego planu, którego celem było zawładnięcie Siedmiogrodem, a może nawet całymi Węgrami2; obóz Jana Łaskiego – brata Hieronima, który współpracował z Grittim – dążył z kolei do oczyszczenia Hieronima ze wszelkich zarzutów, całą odpowiedzialność za ewentualne spiski przerzucając na Grittiego3. Wenecjanin niestety nie mógł opowiedzieć
swojej wersji wydarzeń, ale zrobił to jego wspólnik i stronnik – sekretarz
Tranquillus Andronik. Celem niniejszego artykułu będzie przedstawienie
właśnie jego punktu widzenia na przyczyny i okoliczności śmierci Ludovicusa Grittiego.
Na początek kilka słów o Wenecjaninie, którego życie i działalność miały tak znaczny wpływ na losy hospodara mołdawskiego. Korzenie rodziny Grittich prowadzą do małego miasteczka Sorio, w prowincji
Vicenza4. Zamieszkując je, jej przedstawiciele nosili nazwisko Gratolani5.

O roli Rareșa a w zabójstwie Grittiego pisałam w artykule (Petru Rareș i Ludovicus
Gritti. Historia trudnych relacji między hospodarem mołdawskim a tureckim szpiegiem na Węgrzech), który ukaże się w przygotowywanej Księdze pamiątkowej dla
Profesora Idziego Panica, dlatego w niniejszym artykule pominę omawianie tej kwestii, a skupię się jedynie na obrazie śmierci Grittiego w relacji jego wiernego sekretarza Tranquillusa Andronika.
2 Acta Tomiciana (dalej: ATomic), t. 16/2, wyd. W. Pociecha, Poznań-Kraków-Wrocław 1961 , nr 503.
3 ATomic 15, nr 421; 16/2, nr 530.
4 H. Kretschmayr, Ludovico Gritty. Eine Monographie [w:] Archiv für österreichische
Geschichte, Bd. 83/1 (1896), s. 7.
5 Tamże.
1
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Stamtąd przybyli do Wenecji, z którym to miastem związali swą karierę
kupiecką. W połowie XV w. przyszedł tam na świat Andrea Gritti – syn
Francesco6. Andrea pełnił funkcję „oratore straordinario” w Turcji, nim
w roku 1523 został dożą weneckim jako następca Antonio Grimaniego.
Około roku 1497 ożenił się z Benedettą di Luca-Vendramin, z którą miał
jedynego syna Francesco – zmarłego jednak już w roku 15057. Pozostali
synowie Andrei: Ludovicus, Pietro, Gregorio i Lorenzo pochodzili z jego
pozamałżeńskiego związku z nieznaną z imienia Greczynką, urodzoną
w Konstantynopolu, w okręgu Fanar. O większości z synów Andrei niewiele wiadomo. Lorenzo poświęcił się karierze kupieckiej w Wenecji i pozostawał w ścisłych kontaktach handlowych z Ludovicusem. Zmarł w roku 1539 r. w Konstantynopolu, do którego posłował8. O Pietro nie wiemy
praktycznie nic, natomiast Gregorio (zwany też Georgiem) działał w służbie dyplomatycznej i zmarł w 1538 r. Najsławniejszym z braci był Ludovicus (zwany przez Wenecjan Alvise9). Urodził się on w 1480 r. w Konstantynopolu, gdzie spędził także dzieciństwo. W roku 1496 powrócił wraz
z ojcem do Wenecji, a w Padwie zdobył wykształcenie10. Jednakże ze
względu na pozamałżeńskie pochodzenie Ludovicusa ścieżka jego kariery
w Wenecji została zablokowana, nie mógł tam objąć żadnego wyższego
urzędu. Toteż około 1507/1508 r. powrócił do Konstantynopola, gdzie
zajął się handlem11. Jego wykształcenie i obycie pozwoliło mu osiągnąć
spore sukcesy w handlu i zjednać sobie zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów. Szczególną sławę przyniósł mu zaś sukces w handlu kamieniami
szlachetnymi i winem, czym zwrócił na siebie uwagę sułtana12. Jedną
z kluczowych postaci mających wpływ na karierę Grittiego był Ibrahim
Pasza. Ibrahim był janczarem, z pochodzenia Włochem lub Grekiem13.
Kiedy w roku 1523 został on wielkim wezyrem, kariera Wenecjanina nabrała szczególnego rozpędu. Ibrahim docenił bowiem wykształcenie, zna-

M. Sanuto, I diari de Martino Sanuto 1496-1533, vol. 4, Venezia 1880, s. 234, 244.
Storia documentata di Venezia di S. Romanin, t. 5, Venezia, s. 385; H. Kretschmayr, Ludovico Gritty…, s. 8; A. Decei, Aloisio Gritti în slujba sultanului Soliman
Kanuni, după unele documente turcești inedite (1533-1534), „Studii și Materiale de
Istorie Medie”, vol. VII (1974), s. 102.
8 Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe, vol. 1, hrsg. I. Stich, G. Turba, Wien
1889, nr 77, 80, 82, 83, 84, 87, 91, 98; H. Kretschmayr, Ludovico Gritty..., s. 8.
9 Turcy na Węgrzech nazywali go Ludwig, on sam z kolei podpisywał się z reguły jako
Ludovicus. Luigi i Alvise były natomiast popularnymi w Wenecji zdrobnieniami dla
tego imienia. Pojawiają się także głosy, że jego prawdziwym imieniem było Alovizius
(H. Kretschmayr, Ludovico Gritty..., s. 9).
10 Tamże.
11 Tamże, s. 10.
12 Viaggi fatti da Vinetia, alla Tana, in Persia, in India, et in Costantinopoli: con la
descrittione particolare di Città, Luoghi, siti, costumi et della Porta del gran Turco:
et di tutte le Intrate, spese, et modo di governo suo, et della ultima imrepsa contra
portoghesi, 1545, s. 155v; H. Kretschmayr, Ludovico Gritty…, s. 10.
13 A. Decei, dz. cyt., s. 108.
6
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jomość języków Grittiego oraz jego kontakty na dworach europejskich.
Uczynił go swym zaufanym doradcą. Jednak nie tylko talenty Grittiego
przyczyniły się do jego awansu na dworze sułtana. Niewątpliwe znaczenie
miał także fakt, iż Ibrahim Pasza miał mieć wówczas już spory dług finansowy u bogatego kupca14. Ibrahim wprowadził zatem Grittiego do otoczenia sułtana, a Wenecjanin znakomicie wykorzystał nadarzającą się szansę
i wkrótce zaskarbił sobie także zaufanie samego sułtana. Przy pierwszej
wizycie padł przed Sulejmanem na twarz, a kiedy ten rozkazał mu wstać,
Gritti odpowiedział, iż podobnie jak słońce oślepia ludzi, którzy na nie
w podziwie patrzą, tak i on padł oślepiony blaskiem sułtana, którego podziwia15. Gritti stopniowo umacniał swą pozycję na dworze i wkrótce stał
się najbliższym współpracownikiem zarówno wielkiego wezyra, jak i samego Sulejmana Wielkiego. Zażyłość pomiędzy nimi była tak duża, że zarówno sułtan, jak i Ibrahim przybywali do pałacu Wenecjanina mieszczącego się w dzielnicy Pera całkiem prywatnie, by zażywać relaksu i dyskutować w tajemnicy nad ważnymi kwestiami16. Jego sukcesy sprawiły jednak, że zyskał również wielu wrogów17. Rozkwit kariery Grittiego zbiegł
się zaś w czasie z walką o Węgry pomiędzy Janem Zápolyą a Ferdynandem Habsburgiem, wybuchłej po bitwie pod Mohaczem, w której zginął
dotychczasowy władca Ludwik Jagiellończyk. Zápolya, poszukując wsparcia przeciw silniejszemu przeciwnikowi, zwrócił się wkrótce z prośbą
o pomoc do sułtana. W tym celu wysłał na dwór w Konstantynopolu posła
– Hieronima Łaskiego. Losy Łaskiego i Grittiego miały odtąd związać się
już na zawsze. To właśnie dzięki wsparciu Grittiego Łaski uzyskał audiencję najpierw u niechętnego mu Ibrahima Paszy, a następnie u samego
sułtana. Otrzymał od niego obietnicę pomocy ze strony tureckiej, niepopartą koniecznością płacenia trybutu przez Zápolyę, co Hieronim poczytywał za ogromny sukces, który zawdzięczał – w swym przekonaniu
– wstawiennictwu Grittiego18. Jednakże rola Grittiego w owych negocja-

Daniello de’Ludovisi miał mówić 3 czerwca 1534 r. na senacie weneckim o ogromnych zasługach Ludovicusa Grittiego dla Ibrahima Paszy, zob.: Albèri, Relazioni degli
ambasciatori veneti al senato durante il secolo decimosesto, Serie III, Firenze 1840,
vol. I, 1-32; H. Kretschmayr, Ludovico Gritty..., s. 10.
15 H. Kretschmayr, Ludovico Gritty..., s. 11.
16 A. Decei, dz. cyt., s. 104.
17 Jednym z największych wrogów Grittiego był Yunus-beg – Grek przekonwertowany
na islam, zob.: A. Decei, dz. cyt., s. 102.
18 Szczegółowo na temat spotkania Łaskiego z Ibrahimem Paszą, a potem sułtanem,
zob.: Haus- Hof und Staatsarchiv Wien, Turcicia I 1, Konv 3, nr 38-59 (relacja Łaskiego); Historia arcana legationis nomine Johannis regis Hungariae ad Solimanum
Turcorum imperatorem susceptae, id est Mathias Bel [przez H. Łaskiego] [w:] Adparatus ad historiam Hungariae, sive Collectio miscella monumentorum, ineditorum
partim, partim editorum sed fugientium. Conquisivit, in decades partitus est et
praefationibus atque notis illustravit Matthias Bel, Posonii 1735, s. 159-189;
H. Kretschmayr, Ludovico Gritty…, s. 14; A. Hirschberg, Hieronim Łaski, Lwów
1888, s. 68, 72-73, 85; zob. też relację Hieronima Łaskiego z pobytu w Turcji: Haus14
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cjach nie jest do końca jasna. Z dwóch anonimowych listów dowiadujemy
się bowiem, iż Ibrahim Pasza celowo odstąpił od żądania płacenia przez
Zápolyę haraczu, ponieważ ustalił z Grittim i sułtanem, iż to Wenecjanin
przejmie władzę na Węgrzech19. Przeczy im jednak relacja sekretarza
Grittiego – Tranquillusa Andronika, który 13 marca 1529 r. odpowiadał
posłowi Zápolyi, że Grittiemu zaproponowano wprawdzie objęcie tronu
na Węgrzech, lecz ten odmówił20.
Gritti był żywo zaangażowany w sprawy węgierskie. Kiedy w roku
1529 ruszyła obiecana pomoc turecka dla Zápolyi, stał u boku sułtana21.
Po zdobyciu Mohacza (19 sierpnia 1529 r.), gdy sułtan ruszył w dalszą
drogę na Wiedeń, Gritti pozostał w Budzie ze wsparciem 300 Turków22
i objął urząd głównego skarbnika23. Nadał mu go Zápolya, w nadziei, że
talenty handlowe kupca przyniosą i jemu korzyści materialne24. W styczniu 1530 r. Gritti powrócił do Konstantynopola, jednak wkrótce został ponownie wysłany na Węgry, by umacniać tam wpływy tureckie i skłonić
Ferdynanda do zaprzestania walk. Udział w walkach z Ferdynandem dodatkowo wzmocnił jego pozycję na Węgrzech, co zaowocowało nominacją
na gubernatora Węgier, która miała miejsce przed 13 grudnia 1530 r.25
Nominacja ta wzbudziła jednak ogromne niezadowolenie bojarów węgierskich, których część w ogóle jej nie uznała26. Niezadowolenie z działań Grittiego zaczęło się pogłębiać. Kiedy w roku 1532 Wenecjanin ponownie został wysłany na Węgry, rozpoczął proces wzmacniania wpływów tureckich: usunął wszystkich chrześcijańskich komendantów wojska, zastępując ich Turkami. Mimo iż Zápolya był wysoce niezadowolony
z tego faktu, informował, że nie jest w stanie zrobić niczego, ponieważ dyHof und Staatsarchiv Wien, Turcicia I 1, nr 38-59; oraz relację Grittiego z prowadzonych negocjacji: Commisio a Ludovico Gritti per Stanislaum Kostkam Regni Poloniae
referenda, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Teki Naruszewicza (dalej: TN) 45,
nr 85.
19 H. Kretschmayr, Ludovico Gritty..., s. 18, 21.
20 Tamże.
21 Suleiman der Gesetzgebers Kanund Tagebuch auf seinem Feldzuge nach Wien im
Jahre 1529, hrsg. W.F. A. Bernhauer, Wien 1858, s. 9.
22 H. Kretschmayr, Ludovico Gritty..., s. 22; Z. P. Pach, Von der Schlacht bei Mohacs
bis zur Rückeroberung Budas, „Acta Historica. Revue de l’Academie des Sciences de
Hongrie”, t. 33, 1987, s. 129-149.
23 23 grudnia w liście do Zygmunta I Gritti tytułuje się skarbnikiem i gubernatorem
Królestwa Węgier, zob: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, TN 45, nr 79; I. A. Fessler, E. Klein, Geschichte von Ungarn, Leipzig 1874, s. 443; G. Pálffy, The kingdom of
Hungary and the Habsburg monarchy in the sixteen century, New York 2009, s. 45
24 A. Decei, dz. cyt., s. 105.
25 23 grudnia 1530 r. w liście do Zygmunta I Gritti tytułuje się już gubernatorem Królestwa Wegierskiego, toteż nominacja nastapić musiała przed tą datą, zob.: Biblioteka
Czartoryskich, TN 45, nr 79, druk: ATomic, t. 12, Poznań 1906, nr 418, błędnie zatem
podają Kretschmayr oraz Decei, że Gritti urząd ten objął dopiero 26 grudnia, zob.:
H. Kretschmayr, Ludovico Gritty, s. 26-27; A. Decei, dz. cyt., s. 106.
26 A. Decei, dz. cyt., s. 106.
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sponuje zbyt małymi oddziałami. Gritti praktycznie zarządzał Węgrami:
bez konsultacji z Zápolyą usunął wicegubernatora Toma Nádasdy i w jego
miejsce mianował Jana Dóczego, ustanowił nowe podatki dla kościoła
i handlarzy na potrzeby walki z Ferdynandem27. Gritti nie zapomniał
również i o własnych interesach, zarządził bowiem, by handlarze z Braszowa zakupili od niego sporą ilość szafranu zaimportowanego ze wschodu. Planował także eksploatację soli z Transylwanii28. Owe działania Wenecjanina wzbudziły spory niepokój zarówno Zápolyi, jak i Rareșa dążącego do utrwalenia swych wpływów w Transylwanii. Niepokój ten
wzmógł się, gdy Wenecjanin, powracając w 1533 r. do Konstantynopola,
pozostawił na Węgrzech swojego syna Antonio, który dzierżył dodatkowo
biskupstwo w Erlau29. Zarówno Zápolya, jak i Rareș obawiali się, być może niebezpodstawnie, iż zadaniem Wenecjanina jest osłabienie ich pozycji
albo wręcz przejęcie władzy – jeśli nawet nie na Węgrzech czy w Mołdawii, to zapewne w Siedmiogrodzie, do którego zarówno Zápolya, jak
i przede wszystkim Rareș rościli sobie pretensje. Obawy te pogłębiał fakt,
iż Hieronim Łaski, którego relacje z Zápolyą układały się coraz gorzej,
dążąc do uzyskania urzędu wojewody siedmiogrodzkiego, postanowił szukać wsparcia u Grittiego. W tym celu wyruszył do przebywającego w Konstantynopolu Wenecjanina. Tam musiało dojść między nimi do porozumienia, ponieważ kiedy w 1534 r. Gritti został wysłany przez sułtana z powrotem na Węgry, u jego boku stał Łaski. Oficjalnym celem kolejnej misji
Wenecjanina (z roku 1534) była konieczność wyjaśnienia nieporozumienia, jakie zaszło między Ferdynandem a Sulejmanem. Otóż sułtan jako
warunku pokoju żądał ustąpienia Ferdynanda ze wszystkich ziem węgierskich i przekazania ich w zarząd Zápolyi, ten jednak zrozumiał, że może
zostawić sobie dotąd zajmowane tereny. By rozwiązać powstałe nieporozumienie, został wysłany na Węgry Gritti – przynajmniej oficjalnie30. Wyprawa Wenecjanina wzbudziła jednak olbrzymie obawy. Obawiano się, że
jego celem jest przejęcie tronu węgierskiego, a może i mołdawskiego, wołoskiego oraz władzy nad Siedmiogrodem31, toteż od początku swej poTamże.
Tamże.
29 Tamże, s. 107.
30 Taki powód misji Grittiego wymienia Jan Tarnowski w liście z 8 kwietnia 1534 r. do
Ferdynanda. Mówi on o liście Grittiego do jednego z panów polskich, w którym Wenecjanin tłumaczył się z celu swej wyprawy. Ówże list do Ferdynanda został zaopiniowany ze strony obozu Ferdynanda przez Zygmunta Herbersteina, który stwierdził, że
mediacja Grittiego jest wysoce niepożądana. Na czele wojsk Ferdynanda I, które zostały wysłane, by powitać Grittiego jako pełnomocnika sułtana do ustalenia warunków pokojowych, stał Mayláth, zob.: ATomic 15, nr 595; 16/I, nr 236; A. Decei,
dz. cyt., s. 101-161; T. Gemil, În faţa impactului otoman [w:] „Petru Rareș”, coord.
L. Șimanschi, București 1978, s. 147.
31 Szerzej pisałam o tym we wspomnianym artykule: Petru Rareș i Ludovicus Gritti.
Historia trudnych relacji między hospodarem mołdawskim a tureckim szpiegiem na
Węgrzech (w druku).
27

28
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dróży Gritti napotykał spore trudności. Hospodar wołoski Vlad Vintilă,
który otrzymał rozkaz od sułtana dostarczenia Grittiemu wojska i pieniędzy na obronę Budy, zagrodził mu drogę na Siedmiogród, zarzucając
przygotowywanie spisku i chęć odebrania mu władzy32. Drogę do Siedmiogrodu blokował także Piotr Rareș, z obawy o utratę swych wpływów33.
Kiedy wreszcie udało się Wenecjaninowi dotrzeć do Transylwanii, napotkał tam kolejne problemy. Niechętny mu Zápolya mianował nowego wojewodę siedmiogrodzkiego – swego stronnika Emerika Czibaka, biskupa
Oradei34, który ogłosił mobilizację wojsk. Zápolya obawiał się, iż Gritti
chce osadzić na tym ważnym stanowisku – wojewody siedmiogrodzkiego
– Hieronima Łaskiego bądź przejąć je samodzielnie, toteż postanowił temu przeciwdziałać, mianując Czibaka. Po przybyciu Wenecjanina do
Transylwanii doszło jednak do sporu z Czibakiem, który to spór postanowili wykorzystać możni węgierscy – w szczególności Dóczy – dla własnych celów. Możni węgierscy byli bowiem nie mniej niezadowoleni z pozycji Grittiego oraz jego posunięć prowadzących do osłabiania pozycji
szlachty węgierskiej i nadawania urzędów osobom wiernym sułtanowi.
Toteż Dóczy miał uknuć plan: przekonał mnicha Piotra, by ten został mediatorem w sporze pomiędzy Czibakiem a Grittim. Wyruszył on zatem
z podarunkami wojewody dla Grittiego, które jednak Wenecjanin odrzucił. Dóczy przekonał Piotra, by nie informował o tym zajściu Czibaka, ale
skłonił go do osobistej wizyty u Grittiego. Gdy wojewoda ruszył na spotkanie, został zamordowany w okolicach Felmer w nocy z 11 na 12 sierpnia
1534 r. przez rycerzy Urbana Batthiániego (służącego oficjalnie Grittiemu)35. O morderstwo oskarżeni zostali Gritti oraz Łaski. Hieronim Łaski
został uwięziony, zaś Wenecjanin zbiegł do Mediaș, skąd prosił o obiecaną36 pomoc Piotra Rareșa. Na próżno. Wojska Szeklerów i Mołdawian
otoczyły Mediaș, zmuszając Grittiego do poddania się. Gritti został stracony, a zabójcą był Ferenc Kendi37. O morderstwo Wenecjanina obwinia-

Documente turcești privind istoria României, vol. I (1455-1774), ed. M. A. Mehmed, București 1976, nr 17.
33 ATomic, 16/1, nr 301.
34 ATomic 16/2, nr 644.
35 F. della Valle, Breve narracione della grandezza, virtu, valore, et della infelice
morte dell’ Illmo Sigr Conte Alouise Gritti..., ed. I. Nagy, Törtenelmi Tar (1857),
s. 38. Szerzej na ten temat w artykule: Petru Rareș i Ludovicus Gritti. Historia trudnych relacji między hospodarem mołdawskim a tureckim szpiegiem na Węgrzech
(w druku).
36 Obiecaną, bowiem Rareș zapewnił Grittiego, że w razie potrzeby bedzie mu służył
pomocą. Zrobił to, by Wenecjanin, będąc pewnym jego poparcia, zrezygnował ze
ściągania posiłków tureckich. W rzeczywistości Rareș działał bowiem w zmowie
z Czibakiem. Więcej na ten temat w dalszej części artykułu.
37 F. della Valle, dz. cyt., s. 43-52; ATomic 16/2, nr 503, 552, 644; H. Kretschmayr,
Ludovico Gritty..., s. 81-82; R. Constantinescu, Moldova şi Transilvania în vremea
lui Petru Rareş. Relaţii politice şi militare (1527-1546), București 1978, s. 73, Ferenc
32
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ny był hospodar mołdawski Piotr Rareș. Po całym tym zajściu Zápolya,
chcąc odsunąć podejrzenia od swojej osoby, informował Sulejmana w liście, iż możni węgierscy Stefan Mayláth i Jan Dóczy – odpowiedzialni za
śmierć Grittiego – są w rzeczywistości współpracownikami Ferdynanda,
zaś w tajemnicy wyjawił mu również, że w zabójstwo Grittiego był także
wmieszany Rareș38. Sułtan uwierzył – bądź udał, że wierzy.
Swoją relację na temat okoliczności śmierci Wenecjanina przedstawił Tranquillus Andronik 16 grudnia 1534 r. w bardzo długim liście do
Jana Tarnowskiego39, w którym opisał działalność Grittiego od 1527 r.
oraz dwulicową postawę Jana Zápolyi. W niniejszym artykule z powodów
objętościowych skupię się jedynie na fragmencie listu dotyczącym okoliczności śmierci Wenecjanina.
Według relacji Tranquillusa Andronika gubernatorstwo Grittiego
stało się przysłowiową solą w oku dla możnych węgierskich. Toteż dokładali oni wszelkich starań, by Wenecjanina pozbawić władzy. Pierwszym
krokiem ku temu było otrucie Stefana Batorego – wojewody siedmiogrodzkiego, stronnika Jana Zápolyi, a także przyjaciela Grittiego. Po jego
śmierci Zápolya mianował nowym wojewodą swego oddanego stronnika
Emerika Czibaka. Zrobił to w tym właśnie celu, by osłabić wpływy i znaczenie Wenecjanina. W przekonaniu Andronika już bowiem wówczas zapadła decyzja o zabiciu Grittiego, czekano jedynie na odpowiedni moment. Czibak był zaciekłym wrogiem Wenecjanina: wbrew jego rozkazowi
obległ i zdobył zamek w Hunedoarze, należący do margrabiego brandenburskiego Jerzego (Georga), a także miał podburzyć przeciw Grittiemu
hospodara wołoskiego Vlada Vintilă. To właśnie z tego powodu Vlad miał
bronić Grittiemu przejścia przez jego terytorium do Siedmiogrodu, ponieważ uzyskał od Czibaka informację, że Wenecjanin planuje pozbawić
go władzy i zająć Wołoszczyznę. W obawie o swą pozycję zatrzymał zatem
Grittiego. Dopiero gdy Vintilă przekonał się, iż kolportowane przez Czibaka informacje są kłamstwem, pozwolił Grittiemu na dalszą podróż do
Siedmiogrodu. Tam z ramienia Jana Zápolyi powitał Wenecjanina biskup
Jan Statilius. Gritti rozbił obóz pod Braszowem w miejscowości Barza.
Jako że miał dowody na zdradziecką postawę Czibaka, wysłał przeciw
niemu wojsko w liczbie 600 rycerzy pod dowództwem Urbana Batthyányego, który miał pojmać Czibaka żywcem. Wówczas jednak do gry włą-

Kendi bardzo chciał zostać wicewojewodą siedmiogrodzkim. Walczył o to od czterech
lat, toteż teraz postanowił wykorzystać sytuację i ściął Grittiego.
38 R. Constantinescu, dz. cyt., s. 74.
39 List ten wydał w całości Heinrich Kretschmayr: Tranquilli Andronici Dalmatae
Traguriensis de rebus in Hungaria gestis ab ilustrissimo et magnificio Ludovico
Gritti deque eius obitu epistola, ed. H. Kretschmayr [w:] Történelmi tär, s. 198-229;
w częściach list wydany został także w edycji: Fontes rerum Transylvanicarum, t. 4:
Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Wallachia, ed. A. Veress, vol. 1 (1468-1540), Budapest 1914, nr 203, 242-247 oraz ATomic
16/2, nr 644.
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czył się Dóczy – zaciekły wróg Czibaka – który miał nakłonić Batthyányego do uśmiercenia szlachcica. W tym czasie Piotr Rareș, który działał
w zmowie z Czibakiem, wysłał do Grittiego swego posła, oferując układ.
Cel hospodara mołdawskiego był podstępny – otóż chodziło o to, by Gritti
zaniechał sprowadzenia pomocy tureckiej spod Budy, będąc przekonanym o wsparciu ze strony Mołdawian. Śmierć wojewody Czibaka wywołała bunt w Siedmiogrodzie, a winą za mord szybko obarczono Wenecjanina. Ten – mając odciętą drogę na Węgry – schronił się w Mediaș. Miał
wówczas do dyspozycji 900 piechoty i 3 tys. jazdy. Przeciw nadciagającym wojskom Szeklerów wysłał Batthyányego na czele 2 tys. jazdy
i 300 strzelców. Ten jednakże, po trzech dniach krążenia bez celu, kiedy
w końcu napotkał armię nieprzyjaciela, wycofał się bez walki. Wkrótce
zaś pod Mediaș dotarła armia mołdawska w liczbie 8 tys. rycerzy i połączyła się z oddziałami Szeklerów. Dopiero w tym momencie Gritti poprosił Hieronima Łaskiego o wezwanie pomocy tureckiej spod Budy. Jednak
nim Hieronim zdołał wypełnić to polecenie, sam został pojmany przez
Zápolyę. Gritti zaś – przebywając w Mediaș – zapadł na zdrowiu, toteż
nie mógł osobiście kierować obroną. Tymczasem jego podkomendni: Jan
Dóczy, Urban Batthyány i Franciszek Dobó – w przekonaniu Andronika –
z niecierpliwością czekali na możliwość przejścia na stronę wroga. Przy
Wenecjaninie trwali jedynie jego wierni stronnicy: Tranquillo Andronik
i Michał Kesserü. Andronik – wierny sekretarz Grittiego – odkrył plan
zdradzieckich podkomendnych i zatroskany o losy Wenecjanina, doradzał
mu ucieczkę, lecz Gritti złożony chorobą nie mógł jej podjąć. Rozkazał zatem Batthyányemu prowadzenie negocjacji pokojowych. Ten jednak celowo zwlekał. Wiedział bowiem, iż oblegający miasto Węgrzy i Mołdawianie
oczekują na przybycie maszyn oblężniczych, a gdy te wreszcie dotarły
i rozpoczęło się bombardowanie miasta, wojska węgierskie znajdujące się
w Mediaș uderzyły na wiernych Grittiemu janczarów. Wówczas Wenecjanin zrozumiał, że został zdradzony. W tej sytuacji obiecał oddać się wraz
z synami w ręce mołdawskie, pod warunkiem, że Rareș zachowa ich przy
życiu. Chociaż hospodar zgodził się, to jednak słowa nie dotrzymał.
W rzeczywistości nie miał nawet zamiaru słowa dotrzymywać, losy Grittiego były bowiem już dawno przesądzone. Na rozkaz Ferenca Kendiego
Gritti został zamordowany, a jego ciało poćwiartowane. Synów Wenecjanina uprowadzono do Mołdawii i – według wiedzy Andronika – podobno
ścięto. Andronik zbiegiem okoliczności uniknął śmierci i schronił się
u swojego przyjaciela Michała Kesserü w jego zamku w Radnót40.
Relacja Andronika, chociaż z oczywistych względów stronnicza,
rzuca inne światło na wydarzenia związane ze śmiercią Wenecjanina oraz
na rolę Zápolyi, Rareșa i możnych węgierskich. W myśl relacji Andronika
przeciw Grittiemu zawiązany został spisek, w którym uczestniczył za-

40

ATomic 16/2, nr 644.
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równo Jan Zápolya, Piotr Rareș, jak i możni węgierscy. Każda ze stron
miała ku temu swoje powody. Zápolya obawiał się – zapewne słusznie
– że rolą Grittiego jest ograniczenie jego pozycji i mianowanie na urząd
wojewody siedmiogrodzkiego człowieka przyjaznego Turcji: możliwe, że
miał nim zostać Hieronim Łaski bądź też sam Gritti. Rareș z kolei obawiał się utraty wpływów w Transylwanii, o którą zabiegał, a w dalszej kolejności ograniczenia swej władzy w Mołdawii. Możni węgierscy natomiast upatrywali w tych wydarzeniach szansy na uzyskanie wpływów i intratnych urzędów (jeden z głównych uczestników spisku – Mayláth został
po śmierci Czibaka i Grittiego wojewodą siedmiogrodzkim, z kolei Ferenc
Kendi bardzo chciał zostać wicewojewodą siedmiogrodzkim. Walczył o to
od czterech lat, toteż kiedy nadarzyła się okazja, postanowił ją wykorzystać i zabił Grittiego41). Możni węgierscy byli ponadto niezadowoleni
z wpływów Grittiego na Węgrzech oraz z faktu, że przy obsadzie urzędów
forował osoby wierne sułtanowi w miejsce szlachciców węgierskich. Niewątpliwie relacja Andronika nie jest relacją obiektywną, nie ulega wątpliwości, iż chciał on przedstawić Grittiego w jak najlepszym świetle i oczyścić go ze wszystkich zarzutów. Jednak równie oczywiste jest to, że relacje
innych źródeł, których twórcami byli zwolennicy Zápolyi, Rareșa czy też
reprezentanci obozu Jana Łaskiego, także były stronnicze. Może nawet
bardziej niż relacja Andonika, jako że morderstwo Wenecjanina musiało
nieść za sobą gniew Turków, toteż widoczne jest we wspomnianych grupach źródeł przerzucanie na siebie odpowiedzialności za zabójstwo Grittiego i próba jego usprawiedliwienia – stąd zarzuty o knuty przez Wenecjanina spisek i zamach na ich władzę. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie
stwierdzić, która ze stron konfliktu miała rację w przedstawionej przez
siebie wersji wydarzeń, możemy snuć jedynie spekulacje. Fakty zdają się
sugerować, że prawda leżała gdzieś pośrodku. Niewątpliwie zadaniem
Grittiego było umocnienie wpływów tureckich na Węgrzech, lecz z taką liczebnością wojsk, jaką miał do dyspozycji Wenecjanin w 1534 r., nie było
możliwe zdobycie tronów Węgier, Mołdawii czy Wołoszczyzny (co nie
oznacza, że nie był to plan na przyszłość). Wchodziła w grę jedynie chęć
osadzenia na urzędzie wojewody siedmiogrodzkiego człowieka przyjaznego Turcji, a to nie mogło spodobać się ani Rareșowi – znając jego zamiary
podporzadkowania sobie Siedmiogrodu, ani Zápolyi. Zachodziło ponadto
niebezpieczeństwo, że w niedalekiej przyszłości Gritti będzie chciał rozszerzyć swoje wpływy na wspomnianych terytoriach, a wówczas władza
obydwu byłaby zagrożona. Zapewne zatem w relacji Andronika kryło się
wiele prawdy.
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R. Constantinescu, dz. cyt., s. 73.
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Moartea lui Aloisio Gritti
în ochii secretarului Tranquillus Andronicus
Rezumat

Venețianul Aloisio Gritti a fost un personaj foarte interesant, dar
și extrem de controversat. Activitatea lui a fost judecată, în surse, în mod
complet diferit în funcție de tabăra reprezentată de autorul sursei – cea
a susținătorilor sau cea a adversarilor. Cea mai misterioasă însă este
moartea venețianului, de care a fost acuzat domnul Moldovei, Petru Rareș. Acest eveniment i-a adus lui Rareș furia turcilor conducând, în ultimă instanță, la un atac comun polono-turc asupra Moldovei în anul 1538
și la căderea domnitorului.
Moartea venețianului, dar mai ales împrejurările acesteia, a fost,
la fel ca și întreaga activitate a lui Gritti, prezentată în surse în mod diferit. Fiecare din părțile conflictului a răspândit versiunea sa a evenimentelor: tabăra lui Ioan Zápolya și a lui Petru Rareș vrând să justifice asasinatul negustorului, l-a acuzat de realizarea unui plan secret al cărui scop
era să pună stăpânire pe Transilvania sau poate chiar și pe întreaga Ungarie. Tabăra lui Jan Łaski – fratele lui Hieronymus, care a colaborat cu
Gritti – la rândul său a dorit să îl absolve pe fratele său de toate acuzațiile, toată responsabilitatea pentru eventualele comploturi fiind aruncată
asupra lui Gritti. Venețianul, din păcate nu a putut să povestească versiunea sa a evenimentelor, dar acest lucru făcându-l complicele și susținătorul său – secretarul Tranquillus Andronicus.
Scopul referatului este prezentarea tocmai a punctului de vedere
a lui Tranquillus asupra cauzei și a împrejurărilor morții lui Gritii.

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

Miron Costin și Polonia,
între gândire și faptă.
Câteva reflecții

Miron Costin se numără printre oamenii politici pentru care cultura polonă și modul de guvernare a ţării au constituit un model şi tot
despre el putem spune că a fost cu adevărat primul cărturar și nu doar
cronicar al Moldovei. Ne-am propus să schiţăm câteva coordonate ale
activității literare, diplomatice și militare a acestuia, cu scopul de a le
readuce în atenție și, acolo unde este cazul, de a reîmprospăta memoria
cu privire la această temă. S-a scris mult și cu folos despre ceea ce înseamnă Miron Costin pentru istoria și cultura românească. În cele ce urmează, ne încumetăm să punctăm preeminența pe care a avut-o opțiunea
pro polonă în activitatea sa politică, diplomatică și militară, ascendență
care s-a reflectat și în activitatea sa culturală.
Miron Costin a aparţinut unei familii prin intermediul căreia politica polonă în Moldova a avut continuitate (familia boierilor Costinești),
împreună cu altele cu care se înrudea: Movilă, Balica, Stroici, Ureche,
Barnovschi. Dintre toate, cea mai remarcabilă rămâne familia Movilă,
din rândul căreia s-au ridicat și domni ai Moldovei1. Orientarea politică
pro polonă a acestor familii își va pierde, însă, consistenţa în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, pentru că Imperiul otoman recurge la
o soluție politică care să contracareze tradiția polonofilă. Domnia lui Ieremia Movilă a reprezentat, pentru Moldova, încercarea de a include țara
în sistemul politico-instituțional al Republicii Nobiliare Polone2. Soluția
politică găsită de sultan a fost „încurajarea așezării în Moldova a „clienților” greci, care vor prelua, mai întâi sporadic, apoi din ce în ce mai des,
dregătoriile importante și scaunul domnesc, cu precădere din a doua jumătate a secolului al XVII-lea”3. Legăturile politice devenite tradiționale
între Moldova și Polonia au dus, în mod firesc, la relații personale cu no-

Pentru istoria familiei Movilă, de-a lungul secolelor XV-XVII, și legăturile ei cu Polonia, vezi Ștefan S. Gorovei, Movileștii, în Movileștii. Istorie și spiritualitate românească, I, Sfânta Mănăstire Sucevița, 2006, p. 9-20.
2 Veniamin Ciobanu, Miron Costin și „modelul polonez” (schiță de portret politic), în
„Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iași”, tom XXX, 1993, p. 388.
3 Petronel Zahariuc, Țara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ștefan voievod, Iași,
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2003, p. 13.
1
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bilii poloni, cu lumea de la granița Moldovei. Boierii familiilor despre care am amintit au făcut, datorită relațiilor personale cu nobilii poloni, ca
influența culturală polonă să poată pătrunde în Moldova. Boierii moldoveni, siliți, în multe rânduri, să se exileze în Polonia (sub Aron vodă, apoi,
după căderea lui Constantin Movilă, și după sfărâmarea planurilor
doamnei Elisabeta), intră în mijlocul lor, trăiesc viața lor, se judecă în fața instanțelor polone, mai mulți dintre ei capătă indigenat polon, se fac
legături de căsătorie cu familii polone, în special în Podolia și Galiția.
Miron Costin, a cărui viață a fost brusc și crud curmată în anul
1691 (executat din ordinul domnului Moldovei, Constantin Cantemir),
a căutat, prin mijloacele pe care formarea intelectuală și cariera politică
i le-a oferit, să mențină crezul politic al Movileștilor în puterea Republicii
nobiliare de a izbăvi Moldova de sub stăpânirea otomană. A dat însă dovadă și de pragmatism politic atunci când împrejurările au impus această
atitudine.
Legătura directă cu familia Movilă a fost stabilită în urma căsătoriei lui Miron Costin cu Ileana Movilă, care era fiica lui Ion Movilă și nepoată de fiu a lui Simion Movilă, domn al Moldovei și, pentru un timp, al
Țării Românești. Școala o urmase la colegiul iezuit de la Bar, din Podolia,
unde se stabilise familia sa, al cărei cap era Iancu Costin, după 1633. Împrejurările în care s-a petrecut acest fapt sunt binecunoscute și relatate
pe scurt sau detaliat în lucrările de specialitate: în octombrie a acelui an,
Abaza pașa a năvălit cu turcii în Polonia, târând după sine pe cei doi
domni români, Matei Basarab al Țării Românești și Moise Movilă al Moldovei, cu oștile lor. Însă domnul Moldovei, împreună cu hatmanul Iancu
Costin, îi înșală pe turci spunându-le că se apropie cazacii și îi determină,
astfel, să se retragă. De teama răzbunării turcești, Moise Movilă și Iancu
Costin se retrag în Polonia. În anul 1638, Miron, copil pe atunci (s-a născut în 1633), a fost înnobilat (a primit indigenat, deci cetățenie) împreună cu tatăl său, Iancu Costin, și cei doi frați ai săi, Alexandru și Potomir.
La colegiul de la Bar, Miron Costin învață limba latină care era limbă de
predare. Inevitabil, își însușește limbile polonă și ucraineană (fapt relevat
de Dimitrie Cantemir și confirmat în opera cărturarului)4.
După moartea tatălui său, survenită în anul 1650, Miron Costin
devine cap al familiei și preia moșia arendată. Ca nobil polon slujește la
curtea regală, mărturisind în „Letopiseț” că era „dvorean la craiul leșăsc
Vladislav”. În această calitate a participat la bătălia de la Beresteczko
(28-30 iunie 1651), dintre poloni și cazaci, terminată cu înfrângerea cazacilor.

4 Eugen Russev, Miron Costin – cronicarul – poet al Moldovei feudale, în Miron Costin, Letopisețul Țării Moldovei de la Aaron-vodă încoace, studiu introductiv de Eugen Russev, Chișinău, Editura „Cartea moldovenească”, 1972, p. 6.
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Despre scrierile lui Miron Costin s-a spus că ele sunt „oglinda
epocii”5, una de decădere, cauzată de conflictele militare care au avut loc
pe teritoriul Moldovei, cu urmările pe care le-a antrenat: insecuritatea,
determinată de furt și tâlhărie, sărăcia, pe de o parte, declinul statutului
domniei, pe de altă parte. Enumerăm scrierile sale, în limba română și
polonă, spre aducere aminte: „Letopisețul Țării Moldovei de la Aaron-vodă încoace, de unde este părăsitu de Ureache vornicul de Țara de Giosu”,
care cuprinde istoria Moldovei între anii 1595 și 1661, terminat de scris la
Iași, în anul 16756, „Chronika ziem Moldawskich y Multanskich” (Cronica
Țărilor Moldovei și Munteniei), cunoscută și sub titlul de „Cronica polonă”, la cererea comisului coroanei poloneze, Marek Matczyński, înmânată voievodului de Kulm, Ioan Gniński, în 1677, și alcătuită tot în Moldova,
în limba polonă. Aceasta este prima carte despre geografia și organizarea
politică a țărilor române, ocazie cu care Miron Costin punea pentru întâia
dată problema originii românilor, încercând să probeze latinitatea acestora făcând apel la limbă. În anul 1684, în castelul de vânătoare al lui Jan
Sobieski de la Daszów, unde se bucura de un tratament privilegiat, Miron
Costin a redactat lucrarea „Poema polonă”, dedicată gazdei sale. „Poema
polonă” a cunoscut două versiuni, și anume: „Historya polskimi rytmami
o Woloskiey ziemi i Moltanskiey” (Istorie în versuri polone despre Moldova și Țara Românească) și „Opisanie ziemi Moldawskiey i Multanskiey
przez Mirona Costyna” (Descrierea Țării Moldovei și a Țării Românești
de Miron Costin). Ultima scriere a fost alcătuită de Miron Costin în Moldova, între anii 1686-1691, intitulată „De neamul moldovenilor, din ce țară au eșit strămoșii lor”, lucrare rămasă neterminată, al cărei original nu
s-a păstrat, și unde invocă date etnografice în sprijinul ascendenței romane a românilor. Împrejurările istorice în care cărturarul moldovean
și-a alcătuit opera le vom arăta mai încolo.
Printre sursele de informare pentru cronica sa s-au aflat, în chip
firesc, istoriile polone, pe lângă alte surse de documentare7: Paul Piasecki

5 P. P. Panaitescu, Introducere la Miron Costin, Opere, ediţie critică cu un studiu introductiv, note, comentarii, variante, indice şi glosar de P. P. Panaitescu, Bucureşti,
Editura de stat pentru literatură şi artă, 1958, p. 6.
6 Data finalizării scrierii cronicii la 1675 este propusă de P. P. Panaitescu (idem, Comentarii, variante, interpolaţii şi adaosuri, în Miron Costin, Opere, ediţie critică cu
un studiu introductiv, note, comentarii, variante, indice şi glosar de P. P. Panaitescu,
Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1958, p. 358).
7 Miron Costin cunoștea și romanele populare care circulau în vremea sa, scrieri ale
Antichităţii, de pildă „Vieţile paralele” ale scriitorului Plutarh, precum şi lucrarea
istoricului L. Toppeltin, „Origine set occasus Transsylvanorum” (publicată la Lyon, în
anul 1667), scriere folosită pentru redactarea capitolului „Istoria de Crăiia Ungurească”. Din romanele populare „Alexandria” sau „Războiul Troadei”, precum şi din lucrarea scriitorului grec despre eroii antichităţii a extras diferite maxime. Aceste lucrări
nu au constituit, propriu-zis, surse istorice pentru scrierea „Letopiseţului de la Aaron-vodă” dar, prin conţinutul lor politic, moralizator sau fantastic, au lărgit orizontul
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(„Chronica gestorum in Europa singulariorum”, despre istoria Europei
între 1587 și 1638, ediția a doua, această scriere constituind „cel mai însemnat izvor al cronicii lui Miron Costin”8, mai cu seamă pentru unele
episoade din istoria Moldovei, precum: luptele lui Mihai Viteazul cu polonii, expediţia lui Zolkiewski în Moldova, la Ţuţora, în anul 1620, războiul turco-polon de la Hotin din 1621), Jarosz Otwinowski (traducerea românească a titlului lucrării sale – „Izbânda primejdioasă dar fericită
a oștirii M.S. Regelui condusă de starostele Cameniții în Muntenia, descriere adevărată” – de Jarosz Otwinowski, anul 1600 Cracovia, 1601),
Al. Guagnin, tradus în limba polonă de M. Paszkowski („Cronica Moldovei”), Samuel Twardowski („Războiul civil cu cazacii, tătarii, cu Moscova,
apoi cu suedezii şi cu ungurii, timp de doisprezece ani sub domnia preaserenisimului rege al Poloniei, Ioan Cazimir, împărţită în patru cărţi, în
limba naţională”) (1595-1660)9.
Urmare a mediului intelectual în care s-a format, a relațiilor directe cu realitățile poloneze, în general, sunt și termenii poloni din scrierile lui Miron Costin. Cei mai mulți dintre acești termeni denumesc
aspecte politice, administrative și/sau militare, dar și aspecte ce țin de
spațiul interior, domestic, evidențiate de cercetările lingvistice. S-a apreciat că, după anul 1600 și până la jumătatea secolului al XVIII-lea, literaturii istorice în limba română, căreia îi aparțin Grigore Ureche, Miron
Costin, Dimitrie Cantemir și Ion Neculce, numărul polonismelor intrate
în limba română a crescut considerabil, „ele prezentând multe derivate și
evoluții de sens pe teren românesc”10. De aici, ideea preluării de către autorii unor astfel de cuvinte „în serie (…), folosindu-le, cu predilecție, referitor la fapte, persoane, realități poloneze, în foarte multe cazuri o singură dată sau cel mult de două ori”11.
Desigur, nu intrăm în problematica lexicului de origine polonă în
limba română. Nu este de competența noastră să o abordăm, întrucât ea
a făcut obiectul multor cercetări românești și polone12. Despre Miron Co-

cărturarului şi au contribuit la formarea sa intelectuală (P. P. Panaitescu, Comentarii,
variante, interpolaţii şi adaosuri, în Miron Costin, Opere, p. 353-355).
8 P. P. Panaitescu, Influenţa polonă în opera şi personalitatea cronicarilor Grigore
Ureche şi Miron Costin, în AARMSI, seria III, t. IV, 1925, p. 84 (extras).
9 Ibidem, p. 89.
10 Mihai Mitu, Studii de etimologie româno-slavă, București, Editura Univers Enciclopedic, 2001, p. 108. Autorul redă și câteva exemple în acest sens: cșenje, fuzâie,
gvalt, haslă, horonje, infulă, steție, timf, zamcă etc. (ibidem).
11 Ibidem, p. 109.
12 Alexandru V. Gâdei, Studii asupra cronicarilor moldoveni din sec. XVII, din punct
de vedere al limbii, metodei și cugetărei, București, 1898; P. P. Panaitescu, Influenţa
polonă în opera şi personalitatea cronicarilor Grigore Ureche şi Miron Costin, în
„Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice”, seria III, t. IV, 1925
(extras); Stanisław Łukasik, Pologne et Roumanie, Paris, 1938; B. Cazacu, Influența
latină asupra limbii și stilului lui Miron Costin, în „Cercetări literare” (V), 1943
(extras); Alexandru Rosetti, Observații asupra limbii lui Miron Costin, București,
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stin s-a spus, tocmai ca urmare a numărului mare al împrumuturilor lingvistice polone aflate în scrierile lui atât în limba română, cât și în limba
polonă, că aparține ambelor literaturi13. Este binecunoscută specialiștilor
ediția în limba polonă a tuturor scrierilor istorice ale lui Miron Costin,
apărută la Poznań, în anul 1998, îngrijită de Ilona Czamańska14. Redăm,
aici, câțiva din acești termeni: sficliță (odaie de reședință nobiliară care,
de regulă, era (aproape) singura încălzită cu focul unui cămin și mai bine
luminată), tebencă (țesătură fină de Flandra sau catifea), păucenie (învățătură religioasă)15, rotmistru (ofițer de cavalerie la poloni, conducătorul
unei roate de ostași de infanterie, mai târziu al unui escadron de cavalerie), armată (tun, armament), seim (parlamentul polon; parlament)16, comisar (reprezentantul, mandatorul militar al unei puteri, în special al regelui Poloniei), roată (ceată, detașament militar), ghenărar (general),
hatman (comandantul unei mari oștiri), lăduncă (cartușieră), pavăză
(scut), baștă (redută, tranșee), palancă (întăritură, fortificație din bârne
sau zid, așezată în locuri strategice, unde se puteau adăposti o vreme
ostașii), șanț (tranșee, val de pământ), poghiaz (incursiune a unei grupe
de soldați pentru recunoaștere), catargă (muncă silnică)17. Mai trebuie
precizat faptul că intrarea termenilor poloni în scrierile cronicarilor români a fost urmarea parcurgerii cronisticii polone18. În cazul lui Miron
Costin, multe informații provin din lucrarea lui Paul Piasecki (de pildă,
pregătirile de luptă ale polonilor împotriva lui Mihai Viteazul), de unde
„culege” mulți termeni militari19.
În anii 1652-1653, Miron Costin se întorcea în Moldova împreună
cu familia sa, din cauza situației precare a familiei, de care se va îngriji, în
Moldova, influentul boier moldovean Iordache Cantacuzino spătarul.
Căsătoria sa cu Ileana, fiica lui Ion Movilă, care era fiul lui Simion Movilă
voievod, și nepoata de frate a lui Petru Movilă, ce fusese arhiepiscop al

Editura Academiei Republicii Populare Române, 1950; P. P. Panaitescu, Introducere
la Miron Costin, Opere, București, 1958, p. 5-31; Elena Deboveanu-Mălăescu, Unele
aspect ale influenței polone în limba Letopisețului lui Nicolae Costin, în „Romanoslavica” (VI), Filologie, București, 1962, p. 93-109; Elena Lința, Termeni militari în limba cronicarilor români, în „Romanoslavica” (X), București, 1964, p. 195-208; Mihai
Mitu, Cercetări etimologice și lexico-semantice, București, Editura Academiei Române, 2006.
13 Ion Constantin, Din istoria Poloniei și a relațiilor româno-polone, București, Editura Biblioteca Bucureștilor, 2005, p. 159; Mihai Mitu, Integrala Miron Costin în limba polonă, în Romano-polonica I, Studii de istorie culturală, București, Editura Universității din București, 2007, p. 39.
14 Miron Costin, Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne, tł., wstęp i komentarz Ilona Czamańska, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998.
15 Mihai Mitu, Studii de etimologie româno-slavă, p. 92, 105, 126.
16 Elena Deboveanu-Mălăescu, op. cit., p. 97-98, 101.
17 Elena Lința, op. cit., p. 197-198, 201-205.
18 Ibidem, p. 196.
19 Ibidem.
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Kievului, a avut ca efect îmbunătățirea situației materiale20 a cărturarului
moldovean – devine, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, unul din
cei mai mari stăpâni de pământ ai Moldovei (deținea 89 de sate), după ce
a intrat, datorită acestei căsătorii, în posesia averii imense adusă de soția
sa. La aceasta se adaugă relațiile cu boierii moldoveni de frunte, în special a puternicilor boieri Cantacuzini, cultura înaltă și incontestabilele
aptitudini ale tânărului boier.
Nu apucase să se repatrieze din Polonia, că se văzu implicat în
conflictul dintre Vasile Lupu și pretendentul la domnie, Gheorghe Ștefan.
Ca urmare, în 1653, Miron Costin este trimis cu solie de către Vasile Lupu
la Petru Potocki, staroste de Camenița, pentru a-i veni în ajutor21. Însă, la
al doilea act al încercării lui Vasile Lupu de a-şi păstra tronul, în ajutorul
căruia sosise Timuș Hmelnițki în fruntea unui puternic detașament
zaporojean, Miron Costin se afla în tabăra adversă, sub zidurile cetății
Suceava, ocupată de cazaci și asediată de oștirea lui Gheorghe Ștefan,
ajutat de puternice detașamente de unguri și poloni. Acolo a fost tălmaci
la intermedierea întâlnirii între Gheorghe Ștefan și poloni22. În domnia
lui Gheorghe Ștefan a fost un boier de încredere al acestuia, dar și a domnilor următori: precum Gheorghe Ghica, Ștefăniță vodă și Eustratie Dabija. Acest din urmă domn l-a trimis cu solie, în anul 1661, la regele polon
Ioan Cazimir, iar mai târziu, în timpul domniei lui Dumitrașcu Cantacuzino, a fost trimis la hatmanul Sobieski, în anul 1674, apoi la Constantinopol23.
Ultimul sfert al veacului al XVII-lea a intrat în istoria Moldovei
sub semnul sângeroaselor războaie turco-polone, cele mai multe dintre
ele desfășurându-se pe pământul moldovean, soldate cu inevitabile distrugeri provocate țării. Cucerirea cetății polone Camenița de către turci,
la 27 august 1672, a însemnat începutul unui trist răstimp din istoria
Moldovei, asupra căreia plana tot mai amenințătoare primejdia prefacerii
în pașalâc. Diplomatul Miron Costin va fi extrem de prezent în istoria țării până la sfârșitul său fizic (1691). De pildă, după cucerirea Cameniței,
răspunsul dat marelui vizir la întrebarea acestuia dacă se bucură de
această cucerire, Miron Costin răspunde: „suntem noi, moldovenii, să să
lățască (împărăția) în toate părțile cât de mult, iar peste țara noastră nu

Eugen Russev, op. cit., p. 7.
Amănunte cu privire la episodul încercării lui Vasile Lupu pentru redobândirea ajutorului prietenilor poloni, în timpul „răsturnării” sale de la domnie de către marele
logofăt Gheorghe Ștefan, vezi Petronel Zahariuc, op. cit., p. 125-140.
22 Petronel Zahariuc, op. cit., p. 158: „Mai târziu, încercând să-și justifice gestul, [Miron Costin] amintește că din cauza lui Vasile vodă «multă urgiie părinții nostri au
petrecut»; dar acest lucru nu i-a tulburat chipul în care a înțeles să scrie istoria
acestor vremuri: «că nemică nu strică credința așe acelora ce scriu letopisețele ca fățăriia, cându veghe voia unuie și coboară lucrul cu hula altuia»”.
23 P. P. Panaitescu, Introducere la Miron Costin, Opere, p. 9.
20
21
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ne pare bine să să lățască”. Datorită curajului său, Miron Costin obține de
la vizir ca trupele turcești să nu ierneze în Moldova24.
Cu privire la situația din ultimul pătrar al veacului al XVII-lea,
istoricii relațiilor româno-polone au sesizat în privinţa politicii Republicii
nobiliare o reorientare, pe fondul acţiunilor Ligii Sfinte, în sensul subordonării țărilor române. Acţiunile Poloniei au provocat anarhie internă în
Moldova şi ostilitatea Imperiului habsburgic față de tendințele expansioniste ale regatului înspre Dunăre, zonă pe care și imperialii și-o disputau.
În cele din urmă, s-a dovedit că speranțele regelui Jan Sobieski de a realiza ceea ce nu reușiseră înaintașii săi nu s-au împlinit. Mai mult, la începutul secolului al XVIII-lea, Polonia ajunsese, ca urmare a luptelor cu
turcii, a problemelor interne, provocate de „incapacitatea sau lipsa de interes a regilor din dinastia saxonă”, precum și a faptului că „Polonia se
afla la încrucișarea unor interese majore, în primul rând de ordin politic,
ale unora dintre marile puteri din centrul și răsăritul Europei” – toate
acestea au fost „cauze care nu numai că au împiedicat statul polonez să
mai joace un rol politic important, ci au contribuit, în cele din urmă, la
prăbușirea și dispariția sa de harta politică a lumii pentru aproape un secol și jumătate”25. Un rege „care a dominat viața politică într-o măsură
remarcabilă”, mai cu seamă „în sfera afacerilor externe”26, Jan Sobieski,
a fost, de asemenea, aspru criticat de către un alt istoric pornind tot de la
erorile comise în direcția politicii externe, deoarece acesta ar fi „neglijat
evoluția evenimentelor din Rusia, Scandinavia și Prusia și a interpretat
interesele Republicii exclusiv în termeni amenințării musulmane. Și
– lucrul cel mai important – a considerat că războiul neînduplecat și neîntrerupt era mijlocul adecvat și principal pentru reafirmarea integrității
și onoarei statului său”27. Mai mult, „marea greșeală a lui Sobieski a fost
că, după ce a triumfat la Viena, s-a angajat în 1684 în războaiele Ligii
Sfinte care au urmat. Cheltuielile de război au fost enorme, iar beneficiile
au revenit aproape în exclusivitate vecinilor și inamicilor Republicii.
17 ani de campanii au epuizat Polonia aproape iremediabil, făcând imposibilă axarea sa pe reforme interne”28.
Dar să revenim la evenimentele politice interne și externe, acelea
care oglindesc gândirea și fapta omului politic Miron Costin. Ostilitățile
turco-polone reizbucnesc în toamna anului 1673. Domnul Moldovei,

24 Ion Neculce, Opere. Letopisețul Țării Moldovei și O samă de cuvinte, ediție critică
și studiu introductiv de Gabriel Ștrempel, București, Editura Minerva, 1982, p. 134-135.
25 Veniamin Ciobanu, Istoriografia românească despre relațiile româno-polone în
epoca medie, în „Revista de istorie”, tom 27, 1974, nr. 5, p. 733.
26 Norman Davies, Istoria Poloniei. Terenul de joacă al lui Dumnezeu, vol. I: De la
origini până în 1795, traducere de Carmen Bartl, Iași, Editura Polirom, 2014, p. 394,
396.
27 Ibidem, p. 396.
28 Ibidem, p. 403-404.
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Ștefan vodă Petriceicu, se afla, cu oștirea, în corpul expediționar turc;
însă, sosit sub zidurile Hotinului, a fugit din tabăra otomană condusă de
Husein pașa și s-a alăturat armatei polone, comandată de mareșalul Jan
Sobieski. Bătălia hotărâtoare s-a dat la 11 noiembrie 1673. Într-o primă
fază, turcii sunt zdrobiți, iar polonii ocupă cetatea Hotinului. Moartea regelui Mihail Wiśniowiecki, la 10 noiembrie 1673, și ulterioara alegere
a urmașului său la tron, adică a lui Jan Sobieski, i-a împiedicat pe poloni
să exploateze succesul tactic repurtat și să tranşeze războiul în favoarea
lor. Vacanța tronului regal îi atrage pe nobilii poloni în capitală, înspre
care se grăbește și Sobieski – dornic să-și pună candidatura în fața Seimului. Polonii ocupă Hotinul, Suceava și Cetatea Neamțului. În aceeași
vreme, Moldova era amenințată dinspre sud de armata turcă, ce se concentra la Dunăre, iar dinspre răsărit de hoardele tătarilor din stepele de
dincolo de Nistru. Domnul Moldovei, Ștefan Petriceicu alege, în acel context, să plece în tabăra polonă, îmbiindu-i la această „aventură”29 (așa îi
spune și Miron Costin în cronica sa) și pe boieri. Istoricii români au privit
cu ochi critic opţiunea domnului, considerând-o imprudență30. Este momentul în care iese în evidență omul politic Miron Costin care, cu toată
convingerea sa în izbăvirea țării cu ajutorul Republicii creștine, a refuzat
să-l urmeze pe domn şi, împreună cu el, toți boierii care îl însoțiseră, răspunzându-i acestuia: „Ori să fie voia mării tale, ori să nu fie, noi nu ne
vom lăsa casăli să le ie tătarii. Și s-au închinat și i-au dzis: Să fii măria ta
sănătos”31. Atitudinea lui Miron Costin cu privire la măsura în care Republica Nobiliară mai putea reprezenta un element decizional în schimbarea raporturilor politice în Europa est-centrală, după cucerirea Cameniței de către turci și a ratării de către regele polon, proaspătul învingător
la Hotin, de a-i respinge pe turci în sudul Dunării a fost explicată prin
prudență, rezervă, pe care și-o luase față de ideea colaborării militare și
politice necondiționate cu Polonia32. Ca urmare, după evenimentele de la
Hotin, într-adevăr, Miron Costin a refuzat oferta domnului Ștefan Petriceicu, văzând, încă, în Imperiul otoman „singura posibilitate reală și
eficace de apărare a intereselor de stat ale Moldovei”33. S-a vorbit, cu privire la acest aspect, despre resentimentele personale pe care Miron Costin, fost mare dregător în Sfatul țării, le-ar fi avut față de Ștefan Petriceicu, care deținuse dregătoria de mare clucer și mare medelnicer înainte
de a fi ales domn. Autorul acestei opinii, Dumitru Velciu, reține și disprețul cronicarului față de familia lui Ștefan Petriceicu, tatăl acestuia, Toader, fost mare vornic al Țării de Sus, fiind, în „Letopisețul” său, „mai pro-
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statec dentr-alții în sfatu”34. Mai mult, domnului mazilit Gheorghe vodă
Duca, Miron Costin îi fusese apropiat colaborator, ceea ce sporea aversiunea față de Petriceicu35. Însă, mai mult decât motive de natură subiectivă, Dumitru Velciu considera că „esența divergențelor dintre cei doi trebuie situată pe fondul unei chestiuni de natură principială, și anume convingerile cu totul opuse pe care le aveau în privința raporturilor dintre
domn și boieri” (…), „reprezintă în fond un episod al luptei pentru supremație în țările române între marea boierime și domnie”36. Cu alte cuvinte, este vorba despre apărarea statutului de mare boieri în fața unui
domn ce urmărea să își impună o autoritate sporită37.
În locul domnului pribeag a fost numit Dumitrașcu vodă Cantacuzino. La începutul domniei, la porunca marelui vizir Ahmed Köprülü, îl
găsim pe Miron Costin, în primele zile ale anului 1674, în Polonia, implicat în tratativele turco-polone în vederea susținerii hatmanului Jan Sobieski pentru ocuparea tronului polon. O a doua solie a avut loc în primăvara aceluiași an. La 10 martie, Miron Costin se afla la Liov, iar la
10 aprilie era primit în audiență de Sobieski. Cu acel prilej, Miron Costin
îi adresa rugămintea de a-l sprijini pe Dumitrașcu Cantacuzino, de a retrage garnizoanele polone din cetățile moldovenești, de a restitui arhiva
Mitropoliei reţinută de poloni, dându-i asigurări, pentru mijlocirea domnească, în vederea încheierii păcii cu turcii. Miron Costin a obținut promisiunea îndeplinirii cererilor sale dacă medierea lui Dumitrașcu vodă
Cantacuzino se va încununa de succes. Despre această întrevedere între
Miron Costin și Jan Sobieski, pe atunci încă mareșal al Coroanei, s-a păstrat o scrisoare a lui adresată starostelui polonez Grabowiecki, un cunoscut al său38.
Tratativele turco-polone au alternat cu conflicte militare în cursul
anilor 1674-1675. În august 1674, Jan Sobieski, între timp ales rege al Poloniei, repurtase sub zidurile Liovului o strălucită victorie asupra oștirii
turco-tătare. Pretențiile polonilor asupra Cameniței și hotărârea sultanului de a nu retroceda această fortăreață, precum și voința lui fermă de
a păstra sub oblăduirea sa Polonia și Ucraina de pe malul drept al Niprului continuau să alimenteze conflictul militar și să prejudicieze înțelegerea dintre beligeranţi.
Ca urmare, în primele zile ale lui 1676, Miron Costin se afla la
Adrianopol, în rândurile unei solii moldovene ce adusese haraciul cuvenit
Porții Otomane. Cu acest prilej, Miron Costin a avut întrevederi cu influentul intendent al marelui vizir asupra chestiunii relațiilor turco-polone.
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Desfășurarea acestor convorbiri este relatată de Miron Costin într-o amplă scrisoare în limba polonă, pe care, la 3 iunie 1676, o adresa, din Iași,
prietenului său, Marek Matczyński, înalt demnitar și apropiat al regelui.
După ce prezentase cu sugestive detalii atitudinea turcilor față de pacea
cu polonii, Miron Costin face o sugestivă remarcă privitoare la grija pentru patria sa: „Iar de nu am binemerita la maiestatea măriei sale crăiești
ca să nu fim uitați între pacte, apoi lasă să ție minte că mult mai răi vor fi
turcii într-o vecinătate atât de apropiată”39.
Spre dezamăgirea lui Miron Costin, conflictul militar turco-polon
a continuat, iar armistițiul semnat la Żurawno, în luna octombrie 1676,
acordat regelui Jan Sobieski de către sultan, „era departe de a fi fost favorabil Poloniei, lăsând și pe mai departe Camenița și întreaga Podolie în
mâna turcilor”40, Moldova rămânând într-o situație la fel de împovărătoare ca și până atunci.
În vara anului 1677, regele polon trimitea la Constantinopol
o mare solie, condusă de Ioan Gniński, palatin de Kulm, cu misiunea de
a ratifica pacea turco-polonă, încheiată de curând la Żurawno. În timpul
aflării sale în Moldova, unde solia este întâmpinată cu deosebite onoruri,
solul polon a avut prilejul de a se întâlni cu Miron Costin, numit de el
„prieten și frate”, de a duce tratative politice „pentru binele întregii creștinătăți”, plus chestiuni de erudiție cu acesta. Se cunoaște faptul că Miron Costin i-a dedicat comisului Coroanei, Marek Matczyński, „Cronica
polonă”.
Între timp, conflictul polono-turc și ruso-turc pentru Ucraina de
pe malul drept al Niprului era în toi. Asupra Moldovei din nou se lasă primejdia prefacerii în pașalâc. În situația care se crease, speranțele moldovenilor se îndreaptă din nou către poloni. La sfârșitul anului 1680, Miron
Costin, împreună cu Alexandru Buhuș, influentul boier al domnului
Gheorghe Duca cereau, printr-o corespondență directă41, regelui Jan Sobieski, „să încheie alianță cu Rusia, pentru ca după aceea, cu puteri sporite, să pornească lupta hotărâtoare împotriva turcilor și să elibereze
Moldova, care va intra sub oblăduirea Coroanei polone. În caz de nu se
vor putea realiza aceste planuri, regele era rugat să acorde azil domnului
dacă acesta va fi silit să caute scăpare de pedeapsa sultanului”42.
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Tratativele turco-polone au continuat și în anul 1681. Domnul
Moldovei, Gheorghe Duca, trimitea în solie la rege pe fiul lui Miron Costin, prilej cu care acesta i se adresa la 25 septembrie lui Sobieski cu
o scrisoare autografă43, încredințându-l de „supunere credincioasă și
iubitoare”44.
Cu toate acestea, statutul de supus al Imperiului otoman l-a obligat45 pe Miron Costin să participe alături de Duca vodă la asediul Vienei,
în campania otomană din vara anului 1683. Sultanul îl numise pe Gheorghe Duca, în vara anului 1681, hatman al Ucrainei, având curțile peste
Nistru, la Nemirov, pe Bug, și la Țigănauca, în fața cetății Soroca. Din
acel moment, titulatura lui Duca vodă a devenit aceea de „domn al Țării
Moldovei și al Țării Ucrainei”46. Opțiunea lui Miron Costin de a merge
alături de Gheorghe Duca în campania de cucerire a Vienei era justificată,
în opinia unui istoric, de eliminare, în acest mod, a oricărui pericol de
a-și pierde dregătoria de mare logofăt, ca urmare a faptului că ar fi fost
„prea puternic ancorat în spațiul dominat de interesele personale și ale
familiei sale, dar și ale grupării boierești al cărui exponent era”47. Această
atitudine ar fi determinat, potrivit aceluiași istoric, o incorectă apreciere
de către cărturar a poziției și posibilităților reale ale Poloniei în planul
raporturilor externe din Europa est-centrală48. Un punct de vedere nedrept, am spune, amendat, pe bună dreptate, câțiva ani mai târziu, de
vreme ce, prin tot ceea ce a întreprins Miron Costin, de la scrierea istoriei, până la facerea ei, pe câmpul de luptă ori la masa tratativelor, acesta
„era însuflețit de un ideal, față de care cei mai mulți dintre contemporanii
săi erau indiferenți”49.
Pornind în expediție la sfârșitul lunii aprilie 1683, Miron Costin
a lipsit din țară mai bine de 5 luni. Folosindu-se de absența domnului și
a oștirii moldovene, pribeagul Ștefan Petriceicu, ajutat de poloni și de un
puternic detașament zaporojean condus de hatmanul Ivan Kunițki,
a intrat în țară, a ocupat oraşul Iaşi, a coborât apoi în stepele Bugeacului,
unde a trecut prin foc și sabie așezările nohailor.
Evenimentele ce au urmat victoriei repurtate de armatele creștine
conduse de regele polon, despresurarea Vienei, până la prinderea dom-
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nului Gheorghe Duca și a lui Miron Costin la Domnești, în noaptea de
Crăciun a anului 1683 și ducerea lor în Polonia, sunt binecunoscute. Prizonierii au fost înfăţişaţi regelui la Jaworów, în primăvara anului 1684.
Duca vodă a fost trimis la Liov, iar pe Miron Costin regele îl adăpostește
în castelul său de vânătoare de la Daszów, nu departe de Stryj, unde va
sta aproape doi ani.
În timpul șederii la Daszów, cărturarul a scris „Poema polonă” pe
care a închinat-o lui Jan Sobieski. Scrierea a avut ca îndemn victoria regelui la Viena, cărturarul căutând „să trezească simpatia regelui pentru
destinele Moldovei”50. Speranțele în eliberarea Moldovei de către poloni
păreau o certitudine51. Împreună cu boierii moldoveni pribegi în Polonia,
Miron Costin a alcătuit, la 25 iulie 1684, cunoscutul memoriu adresat regelui. În cuprinsul lui, se cerea ca polonii să elibereze Moldova de turci,
cu garantarea credinței ortodoxe și cu eliberarea boierilor, curtenilor și
ostașilor „de sub regimul despotic” (al domnilor), scutirea lor de orice
dări, „așa cum sunt șleahta polonă și cea litvană”. Vedem cum „ideile politice și sociale din Polonia, referitoare la monarhie, își fac loc în sânul
boierimii moldovene cu sprijinul lui Miron Costin”52.
Situația „excepțională”53 a lui Miron Costin la Daszów a fost explicată, pe scurt, aducându-se două argumente, și anume: încrederea suveranului și fidelitatea supusului54. Tocmai aceste două argumente constituie, în opinia noastră, fundamentul a ceea ce a însemnat gândirea și
fapta politică la Miron Costin, caracterizate prin continuitatea idealului
său politic de a menține Moldova în sfera de influență a marii puteri creștine de la nord. Însă timpurile pe care le-a trăit și acelea care au urmat
s-au arătat potrivnice idealului închipuit de el.
În toamna anului 1685 Miron Costin primea scrisoarea redactată
de fratele său, Velicico (o scrisese pe 17 septembrie în același an) prin care era chemat acasă, în Moldova, sub amenințarea pierderii întregii averi.
Fratele cărturarului își exprima speranța că regele, vechiul protector al
familiei lor, nu se va împotrivi repatrierii pribeagului, asigurându-l, însă,
pe Miron Costin de bunăvoința noului domn, Constantin Cantemir, și
a influentului demnitar turc, seraschierul Suleiman. Unii comentatori ai
faptelor au opinat că permisiunea de a pleca a fost acordată de către regele polon „ușor, (…) deoarece repatrierea lui Costin se înscria de minune
în planurile militar-politice ce-l frământau pe regele polon. În persoana
fidelului boier moldovean, cu o pondere atât de mare în țară, regele urma
să aibă un colaborator prețios, care i-ar putea atrage de partea Poloniei
atât pe voievod, cât și pe boierii moldoveni – dornici să scuture jugul sul-
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tanului”55. Mai mult, Miron Costin ar fi primit, pe 19 noiembrie 1685,
o sumă de bani pentru călătoria în Moldova de la hatmanul Stanisław Jabłonowski56. De altminteri, cu hatmanul Jabłonowski, cu voievodul Kievului Andrzej Potocki și cu regele însuși, surse documentare dovedesc că
Miron Costin a purtat o corespondență politică „tainică” în tot acest
timp57. Mai mult, „se presupune că, pe lângă bani, Miron a mai primit recomandări și instrucțiuni referitoare la activitatea pe care trebuia să
o desfășoare în țară în favoarea planurilor regale, ce ar fi avut urmări pozitive pentru Moldova”58.
Cu privire la atitudinea domnului față de boierul pribeag Miron
Costin, două elemente sunt definitorii pentru situația acestuia: căpătuirea întregii familii (domnul voia chiar să-și mărite o fată după un fiu al
lui Miron) și suspiciunea pe care Constantin Cantemir o mai păstrase față
de viitorul său cuscru pentru strânsele relații pe care acesta le avea cu Polonia. Drept urmare, lui Miron Costin i s-a dat în slujbă administrarea ținutului Putna (viitoare țară a Vrancei), cu scopul vădit de a-l ţine departe
de granița moldo-polonă, diminuându-i legăturile pe care le avea în statul vecin.
Situația dată devine și mai explicabilă dacă e privită în lumina
politicii promovate de Sobieski în ultimele două decenii ale secolului al XVII-lea față de Moldova și Muntenia, politică ce își
găsește fireasca ei expresie în repetatele expediții militare pe
meleagurile moldovene. Or, toate acestea nu puteau să nu-l neliniștească pe bătrânul voievod, flancat de hoardele tătare, gata
oricând să-i reamintească de îndatoririle lui de supus turc, și
nevoit să-și țină la Poartă un fiu – zălog al credinței sale față de
sultan. Aflându-se între ciocan și nicovală, Cantemir ducea în
surdină interminabile tratative cu polonii și se străduia să se
asigure și de bunăvoința acestora în eventualitatea unui hotărâtor succes militar în înfruntarea lor cu turcii 59.

În decembrie 1691 căzu și capul lui Miron Costin, omorât ca urmare a unui complot al boierilor din jurul domnului Constantin Cantemir. O faptă pentru care domnul s-a căit apoi, murind cu această povară
trei ani mai târziu. Cu privire la cauzele uciderii, cei mai mulți istorici și
exegeţi ai operei lui Miron Costin au convenit asupra ideii că s-ar fi produs pe fondul divergențelor între partida polonofilă, reprezentată de Velicico și Miron Costin, și aceea pro turcă, ai cărei reprezentanți erau boierii Cupărești, de Lupul Bogdan, ginerele lui Constantin Cantemir şi alți
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boieri cu aceleași vederi politice60. Conflictul între partida filopolonă, ai
cărei capi erau cei doi frați Costinești și partida reprezentată de domn,
susținută de puternicul neam al boierilor din familia Ruset este, de asemenea, binecunoscut și acutizat pe fondul nemulțumirilor cauzate de incursiunile militare ale lui Jan Sobieski în Moldova (cum a fost aceea din
a doua jumătate a anului 1691). „Simțind că cercul se strânge tot mai
mult în jurul lui, iar conflictul cu domnul poate să aibă un deznodământ
tragic, Miron Costin, la 20 octombrie 1691, adresa vechiului său prieten,
Marek Matczyński rugămintea de a-i veni în ajutor. Însă, hărțuită de tătari, măcinată de boli și intemperii, armata polonă s-a retras din Moldova, lăsându-și garnizoanele în cetățile Soroca, Suceava, Câmpulung și
Neamț – capete de pod pentru noile campanii”61.
De sfârșitul tragic al cărturarului moldovean se leagă numele spătarului Ilie Enache Țifescu, așa cum arată Ion Neculce, Nicolae Costin și
Dimitrie Cantemir în scrierile lor, acela care a divulgat domnului Constantin Cantemir, în timpul unei nunți ce avea loc în satul Băcani, mai
sus de Bârlad, complotul pus la cale de cei doi frați Costinești împotriva
sa: „Deci s-au sculat un boier dintre dânșii, anume Ilie Enache Țifescu,
care îl poreclia mai pe urmă de-i zicea Frige-Vacă, și i-au pârât domnului
Constantin Cantemir pe boieri, de le-au spus tot sfatul lor…”62. O analiză
foarte pertinentă cu privire la motivele demascării boierilor Costinești și
a susținătorilor lor o datorăm lui Ioan Tanoviceanu, într-un studiu apărut în anul 1910. Autorul găsește drept cauză a acestei fapte un alt conflict, de natură personală, între denunțător și hatmanul Lupul Bogdan,
ginerele lui Constantin Cantemir, la baza căruia a stat stăpânirea unei
moșii, Ceucani, pe care cel de-al doilea o revendicase ca fiind mai îndreptățit să o aibă în posesia sa decât spătarul Țifescu63. În urma judecății
domnești, acesta din urmă a pierdut moșia în favoarea lui Lupu Bogdan.
„Este probabil ca Ilie Țifescu (…) a voit să-și facă nume bun la domn, și la
ginerele său, Lupu Bogdan, arătând că tocmai el, cel obijduit, rămâne
credincios”64. Nu putem să nu fim de acord cu același autor, care deplânge și fapta, și urmările ei: „Faptă destul de urâtă în sine, și mai urâtă încă
prin tristele și groaznicele sale urmări!”65.

60 Ioan Șt. Petre, Introducere la Miron Costin, Letopisețul Țărâi Moldovei, ediție comentată, cu introducere, glosar și indice de Ioan Șt. Petre, București, 1943, p. 25.
61 Eugen Russev, op. cit., p. 21.
62 Ion Neculce, op. cit., p. 152.
63 Ioan Tanoviceanu, Marele spătar Ilie Țifescu și omorârea lui Miron Costin și Velișco Costin, „Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice”, XXXII, 1910,
p. 1-38 (extras): „tocmai relele relațiuni dintre Ilie Enache și hatmanul Lupu Bogdan
sunt pricina denunțării complotului de la Băcani” (ibidem, p. 24).
64 Ibidem.
65 Ibidem.
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Câteva concluzii se impun în încheierea acestor rânduri.
Miron Costin a înțeles că istoria Moldovei nu poate fi desprinsă
de cadrul general al Europei est-centrale. Istoria politică a regiunii, încă
din prima jumătate a secolului al XVII-lea, a fost dominată de balanţa raporturilor între turci, cazaci, poloni și transilvăneni, primii dintre ei reprezentând, fără îndoială, forța principală. Moldova era antrenată în
aceste competiții diplomatice și militare, schimbările survenite în raporturile de forțe repercutându-se asupra situației sale politice.
Atitudinea pro polonă a lui Miron Costin este dovedită în mod
clar de activitatea literară, diplomatică (soliile pe care le-a condus, cu
scopul de a beneficia, într-un climat foarte complicat în care era angrenată Moldova în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, de ajutor militar
din partea Republicii nobiliare și de protecția pe care Moldova o cerea în
cazul reușitelor acesteia pe câmpul de luptă, scrisorile redactate cu același scop în anul 1674, adresate starostelui Grabowiecki sau cele expediate în anii 1681 și 1684 regelui Jan Sobieski) și militară a lui Miron Costin.
Strategia politică urmărită de dregătorul moldovean, ajuns, în 1675, la
cea mai înaltă funcție în Sfatul domnesc, anume aceea de mare logofăt,
a urmărit, cum era și firesc, păstrarea integrității țării. Miron Costin era
și un mare boier. Pentru el, Polonia oferea cel mai bun model de stat în
care clasa nobiliară avea privilegii sporite, în comparație cu boierii moldoveni. Și acest motiv, trebuie să recunoaștem, a fost unul din mobilurile
care au determinat ralierea sa partidei pro polone și acțiunilor sale politice care par să fi imaginat chiar posibilitatea includerii Moldovei între
posesiunile Coroanei polone. Ca urmare, speranța în ieșirea țării se sub
stăpânirea otomană a mers către Polonia. Însă, atunci când împrejurările
politice au impus-o, filopolonul Miron Costin a acționat strict în interesul
țării sale, situându-se pe poziții diferite față de Republica polono-lituaniană, rămânând alături de domn, de bunurile și de familia sa.
„Chiar în haină poloneză, sufletul său a rămas românesc” – observa filologul Mircea Scarlat, referindu-se la scriitorul Miron Costin66.
Afirmația este valabilă și pentru activitatea politică a lui Miron Costin,
pentru că ideile sale politice și sociale sunt oglindite în opera sa literară.
Nu a fost un filopolon romantic, ci a acționat foarte pragmatic; pentru că,
la sfârșitul secolului al XVII-lea, puterea Imperiului sultanilor nu era, încă, suficient de slabă pentru a fi ignorată, iar secolul așa-numit fanariot
pentru Moldova și Țara Românească dovedește cu prisosință acest lucru.
De aceea concesiile făcute, la timpul lor, altor opțiuni politice67, trebuie
privite în contextul istoric în care a trăit Miron Costin, unul în care „modelul polonez” a constituit, până la capăt, crezul său politic.

Mircea Scarlat, Introducere în opera lui Miron Costin, București, Editura Minerva,
1976, p. 11.
67 Dumitru Velciu, op. cit., p. 119.
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Miron Costin i Polska
– pomiędzy myślą a czynem.
Kilka uwag
Streszczenie

Znane są w polskiej i rumuńskiej historiografii związki dostojnika
państwowego i historyka mołdawskiego Mirona Costina z Polską. Propolska formacja intelektualna Mirona Costina, dzięki nauce w Barze na Podolu, pokrewieństwo z rodem Mohyłów – silnie związanym politycznie
i kulturowo z Polską (jego żona, Ileana Mohylanka była córką Iona Mohyły i wnuczką hospodara mołdawskiego i wołoskiego Szymona Mohyły)
oraz związki z polską szlachtą, terminologia polityczna w jego pismach
zapożyczona z polszczyzny (seim, șleahtă itd.), wiara Mirona Costina
w siłę Rzeczypospolitej szlacheckiej zdolną do pokonania potęgi osmańskiej, wyrażana w jego pismach: „Letopisețul Țării Moldovei” (1595-1661), „Cronica polonă”, „Poema polonă” oraz w listach: z roku 1674 r.
(adresowanym do starosty Grabowieckiego) czy z lat 1681 i 1684 (których
adresatem był król Jan III Sobieski) – to ważne punkty odniesienia, niezbędne do zarysowania jego politycznego i kulturowego profilu.
Wychodząc od tych źródeł historycznych, umieszczając je w kontekście wewnętrznej sytuacji Mołdawii ostatnich trzech dziesięcioleci
XVII w. oraz sytuacji zewnętrznej tego okresu, kiedy to na tronie polskim
zasiadał król Jan III Sobieski, autorka opracowania poszukuje punktów
oparcia do zrozumienia strategii politycznej realizowanej przez Mirona
Costina.
W myśli politycznej Mirona Costina antyteza chrześcijanie – Turcy uwidacznia się w jego pismach, gdy wyraża swoją antyosmańską postawę i przynależność swojego kraju do świata chrześcijańskiego. W niektórych sytuacjach jednak zachowanie kanclerza Mirona Costina było
sprzeczne z jego przekonaniami. W niniejszym opracowaniu autorka proponuje analizę powodów takiego wyboru we wspomnianym kontekście
historycznym.

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

Din relaţiile moldo-polone:
pregătiri şi urmări imediate
ale cuceririi cetăţii Cameniţa (1672)

Ca în cazul oricărui eveniment din trecut, istoricii au încercat să
identifice cauzele campaniei otomane de cucerire a cetăţii Cameniţa din
vara anului 1672. Evenimentul fiind pus în contextul mai larg al relaţiilor
internaţionale, cea mai plauzibilă ipoteză a fost că acţiunea otomană
a urmărit în primul rând descurajarea şi menţinerea sub control a Moscovei. Mai precis, cucerirea Cameniţei şi instaurarea timp de 27 de ani
a stăpânirii Porţii otomane asupra Podoliei şi a unei părţi din Ucraina
a fost provocată nu neapărat de dorinţa turcilor de a cuceri noi teritorii în
defavoarea Poloniei, ci mai curând de neîncrederea otomanilor că Polonia şi Hanatul Crimeii mai erau capabile să oprească avansul puterii
Moscovei în regiune1.
Situaţia privită din această perspectivă ne arată că originea campaniei otomane din anul 1672 trebuie căutată în textul tratatului de la
Andrusovo încheiat între Marele Cnezat al Moscovei şi Polonia în anul
1669, avantajos pentru Moscova, dezavantajos pentru Polonia şi îngrijorător pentru otomani2.
Totuşi, nu identificarea cauzelor generale ale momentului 1672
reprezintă scopul prezentării noastre, ci observarea felului în care a fost
percepută în Moldova pregătirea campaniei de cucerire a Cameniţei şi
mai ales care au fost urmările imediate asupra relaţiilor moldo-polone şi,
în cele din urmă, cum s-au răsfrânt cei 27 de ani de tulburări asupra imaginii Poloniei şi a polonezilor, atât în epocă, dar şi, ulterior, în scrierile
istorice.
Semnele clare ale pregătirilor de război au apărut de la sfârşitul
anului 1671. Tratativele şi aranjamentele în privinţa Ucrainei se pare că

Pentru evoluţiile politice din această zonă, inclusiv bibliografia problemei, vezi: Leonid Boicu, Principatele Române în raporturile politice internaţionale. Secolul al
XVIII-lea, Iaşi, Editura Junimea, 1986; Veniamin Ciobanu, Românii în politica est-central europeană, Iaşi, Institutul European, 1997. Pentru politica Porţii în acea perioadă, vezi: Tahsin Gemil, Ţările Române în contextul politic internaţional (1621-1672), Bucureşti, 1979; Mircea Soreanu, Marii viziri Köprülü (1656-1710), Bucureşti,
Editura Militară, 2002.
2 Veniamin Ciobanu, op. cit., p. 91.
1
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nu au fost suficiente pentru a garanta stabilitatea unei regiuni în care
concura influenţa otomană cu aceea moscovită şi unde, totodată, Polonia
încerca să-şi recapete poziţiile pierdute.
În acel context al negocierilor, domnul de atunci al Moldovei,
Gheorghe Duca, a fost implicat în efortul diplomatic de preîntâmpinare
a conflictului. Voievodul moldovean nu putea fi decât sincer în încercarea
sa de a sprijini soluţia paşnică, atât timp cât teritoriul principatului devenea culoarul de trecere al oştilor şi un posibil teatru de război. În momentul în care în Moldova au început să se primească instrucţiuni din
partea autorităţilor otomane pentru a se pregăti logistica necesară traversării teritoriului de către oastea sultanului, varianta războiului devenise
de neocolit. Nici atunci însă nu au fost rupte toate punţile diplomaţiei,
Gheorghe Duca trimiţând informaţii în Polonia, anunţând că intervenţia
militară turcească devenea iminentă. Informaţiile şi semnele nu au dus
însă din partea poloneză la o mobilizare rapidă a apărării, ba dimpotrivă,
au fost un nou prilej de exprimare a disensiunilor între taberele politice
concurente, cea pro habsburgică şi pro franceză3. Cam singurele măsuri
imediate au fost acelea de încurajare a unei revolte care a izbucnit în
Moldova, nu întâmplător, chiar la sfârşitul anului 1671, atunci când veştile despre iminenta campanie otomană s-au înmulţit4.
În istoriografia română momentul revoltei din Moldova de la
sfârşitul anului 1671 şi primăvara anului 1672 a fost interpretat în diferite
feluri, de la o mişcare îndreptată împotriva voievodului Gheorghe Duca, grec de origine, şi a boierilor de aceeaşi origine sud-dunăreană din
preajma sa, până la o mişcare cu o largă bază socială, adică o răscoală
populară, aşa cum a fost interpretat momentul în istoriografia marxistă5.
Totuşi, observarea mai atentă a protagoniştilor şi a desfăşurării evenimentelor arată că revolta nu a avut un caracter exclusiv antigrecesc şi nici
unul larg popular. În fruntea revoltei s-au aflat slujitorii domneşti cu rosturi militare, de la graniţa cu Polonia. Să amintim că acea categorie a grănicerilor, în condiţiile accentuării prezenţei militare otomane, şi-a pierdut în cursul secolului al XVII-lea tot mai mult din rolul militar pe care îl
avea anterior. În paralel cu scăderea importanţei sarcinilor militare li
s-au diminuat privilegiile fiscale pe care le aveau anterior, în schimbul îndatoririlor de pază a graniţei6.

3 Norman Davies, Istoria Poloniei. Terenul de joacă al lui Dumnezeu, vol. I. De
la origini până în 1795, traducere de Carmen Bartl, Iaşi, Editura Polirom, 2014,
p. 392.
4 Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone.
Secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, ediţie îngrijită de Vasile Matei, Editura Academiei,
Bucureşti, 2001, p. 297-298, nr. 149.
5 Nicolae Grigoraş, Marea răscoală populară din Moldova dintre 1671-1672, în „Studii şi cercetări ştiinţifice”, 13, nr. 2, Iaşi, 1962, p. 209-239.
6 A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, IV. Istoria Modernă (de la
Matei Basarab şi Vasile Lupu până la fanarioţi, 1633-1821), text stabilit de Maria
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Întâmplător sau nu, o nouă diminuare a privilegiilor fiscale a fost
făcută chiar în anul 1671. Mai precis, Gheorghe Duca a impus slujitorilor
plata unei taxe suplimentare pentru vitele destinate comerţului, un domeniu în care grănicerii se specializaseră. Precizăm că o parte însemnată
a comerţului moldovenesc cu vite era destinată pieţei Europei Centrale,
urmând un traseu care tranzita teritoriile poloneze, agenţii acelui tip de
comerţ cu animale mari fiind mai ales negustorii armeni7. Restricţionarea comerţului moldovenesc cu vite destinat Europei Centrale, prin
suprataxare, poate să fie interpretată şi ca un efect al cererilor otomane
ca Moldova să fie pregătită să aprovizioneze în cantităţi suficiente armata
care urma să traverseze principatul având ca ţintă asediul Cameniţei.
Aşadar, restricţionarea cel puţin temporară a exportului de vite se suprapune, nu credem în mod întâmplător, cu cererea otomană ca pe traseul
deplasării trupelor să existe resurse de hrană îndestulătoare.
Dincolo de motivele imediate sau mai profunde, revolta slujitorilor moldoveni, odată izbucnită, a fost, fără îndoială, încurajată dinspre
Polonia. Era, de altfel, o tactică des folosită aceea de a se pune focul în casa vecină, cu scopul întârzierii sau chiar opririi unei campanii militare8.
Pe fondul dezordinii care a cuprins Moldova au existat speranţe că deplasarea oştilor sultanului către Cameniţa va fi împiedicată. Totuşi, interveneţia hotărâtă a trupelor otomane a suprimat revolta, iar o dovadă că
dinspre Polonia a fost încurajată mişcarea o arată faptul că o parte a răsculaţilor, după o confruntare cu trupele otomane în primăvară, au trecut
la nord de Nistru, de unde au continuat, până în vară, să execute raiduri
cu scopul de a produce dezordine pe traseul viitoarei campanii9.
Din păcate, polonezii, în afară de încurajarea revoltei slujitorilor
moldoveni din ţinuturile de graniţă, ca o diversiune menită să producă
daune şi să întârzie adversarul, nu s-au putut mobiliza mai mult, de vină
fiind sistemul greoi de recrutare a trupelor şi mai ales disensiunile dintre
taberele politice de care aminteam. Fie doar şi faptul că oastea adunată în
jurul marelui hatman Jan Sobieski nu a intervenit în apărarea cetăţii,
Simionescu şi Nicolae Stoicescu, note, comentarii, indice, ilustraţie şi postfaţă de Nicolae Stoicescu, notă asupra ediţiei de Maria Simionescu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993, p. 242-243; Constantin A. Stoide, Un episod din domnia lui Gheorghe
Duca. Răscoala lui Hâncu şi Durac din 1671-1672, în Arhiva, Iaşi, nr. 1-2, 1936, p. 56-80; N. Bejenaru, Din relaţiile comerciale moldo-polone în secolul XVII. Procesul
vistiernicului moldovean Ursachi cu negustorul polon Balaban, în Arhiva, XXXIV,
1927, p. 45-54; Marius Chelcu, Gheorghe Duca: un negustor pe tronul Moldovei, în
vol. Moldova în economia de schimb europeană. Secolele XIV-XVIII, editat de Viorel
M. Butnariu, Iaşi, Panfilius, 2003, p. 121-138.
7 Marius Chelcu, Istoria oraşelor din Moldova de la jumătatea secolului al XVI-lea
până la jumătatea secolului al XVIII-lea. Studii şi documente, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 65-68.
8 Ilie Corfus, op. cit., p. 298-299, nr. 150.
9 N. Iorga, Quelques renseignements contemporains sur la campagne du Sultan Mohamed IV en Pologne, în „Revue historique du Sud-Est Européen”, 1927, p. 126-130.
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ajutorul fiind refuzat pentru a nu spori cumva prestigiul taberei pro franceze al cărei lider era socotit marele hatman, este grăitor pentru criza politică profundă în care se afla Polonia.
Pentru români căderea atât de uşoară a cetăţii în stăpânire turcească a fost un adevărat şoc, pentru că s-a reactivat temerea că principatele dunărene vor fi transformate în provincii otomane, de drept islamic,
că îşi vor pierde statutul de autonomie. Îngrijorarea era îndreptăţită,
deoarece prin încorporarea Podoliei şi extinderea autorităţii Porţii asupra
Ucrainei din dreapta Niprului, Moldova şi Ţara Românească nu mai erau
de facto provincii de graniţă, ci pământuri interioare ale Imperiului
otoman10.
Acestei temeri i s-a adăugat instalarea neîncrederii românilor în
capacitatea Poloniei de a-şi apăra interesele la nordul Mării Negre. În
acele condiţii o acţiune antiotomană din partea Moldovei şi a Ţării Româneşti ar fi nu doar riscantă, ci de-a dreptul hazardată, fiindcă sprijinul
vecinului creştin de la nord nu mai era deloc sigur.
A existat însă un moment în care domnii români şi-au asumat
riscul defecţiunii faţă de Poartă. Prilejul s-a ivit foarte curând, în chiar
următor cuceririi Cameniţei. În anul 1673 hatmanul Jan Sobieski, beneficiind de o bună pregătire a campaniei, dar şi de trecerea de partea sa
a celor doi domni ai principatelor a obţinut la Hotin o victorie clară împotriva otomanilor. Din păcate, moartea regelui polon a redeschis eterna
problemă a succesiunii la tron, iar fructificarea victoriei a fost practic
anulată. Pentru români, abandonarea de către Polonia a poziţiei favorabile obţinute în urma victoriei a reprezentat o nouă confirmare că pe
Polonia nu se mai puteau baza în încercarea de a menţine statutul de
autonomie al ţărilor lor, ba dimpotrivă, o nouă atitudine făţiş antiotomană ar fi provocat pierderea autonomiei principatelor.
Soluţia la temerile românilor a venit tocmai din partea otomanilor care, în primul rând, pentru a avea un control mai strict, nu au mai
permis alegerea domnilor de către boieri, impunând numirea lor direct
de la Poartă. În acelaşi timp însă, otomanii au acordat garanţii boierimii
că statutul de autonomie al principatelor nu va fi anulat. Dialogul dintre
marele vizir şi Miron Costin, recunoscut, de altfel ca lider al unei orientări pro polone, este un indiciu al ofertei pe care otomanii au făcut-o bo-

10 Pregătirile campaniei otomane, revolta din Moldova şi consecinţele căderii Cameniţei au fost resimţite imediat de locuitorii Moldovei, iar mărturiile documentare care
atestă dimensiunile dezastrului sunt numeroase. Amintirea momentului a supravieţuit până în secolul al XVIII-lea. Spre exemplu, din anul 1702 datează o mărturie
a preotului Bisericii Catolice din Iaşi în care acela declara că „fiind toată ţara înfricoşată şi tulburată la acea vreme, împotriva stăpânirii”, referindu-se la răscoala lui
Hâncu şi Durac, arhiva bisericii a fost dusă la Cameniţa, preotul de atunci încercând
să o pună în siguranţă. Doar că, turcii cucerind cetatea, toate înscrisurile „Rezidenţei
Iaşilor, cât şi ale mănăstirii de la Cameniţa, s-au pierdut” (Documente privitoare la
istoria oraşului Iaşi, vol. III, p. 184-185, nr. 214).
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ierimii moldovene de garantare a autonomiei în schimbul fidelităţii faţă
de Poartă. Să precizăm că o parte importantă a boierimii era de origine
balcanică, era vorbitoare de limbă greacă şi avea numeroase afinităţi faţă
de Imperiul Otoman. În acelaşi timp, o partidă boierească pro polonă era
mult mai puţin numeroasă decât la începutul secolului al XVII-lea, iar cât
mai era, avea în general o atitudine, să-i spunem raţională, pornind
tocmai de la conştientizarea crizei prin care trecea regatul. A se vedea cazul lui Miron Costin.
Aşadar, atitudini tranşante precum cele ale domnului Ştefan Petriceicu, care a trecut făţiş de partea polonă în timpul campaniei de la
Hotin, au fost unice, au fost socotite imprudente şi dezaprobate de boierime.
Prin urmare, pierderea uşoară a Cameniţei şi a Podoliei în anul
1672, extinderea autorităţii otomane în Ucraina, iar apoi incapacitatea
Poloniei de a fructifica o victorie ca aceea de la Hotin, obţinută inclusiv
cu sprijin românesc, în anul 1673, la care s-au adăugat garanţiile oferite
de Poartă boierimii pentru păstrarea autonomiei, sunt cauze ale atitudinii pe care o vor avea moldovenii în anii următori faţă de încercările noului rege Jan Sobieski de a redobândi poziţia pe care o avusese anterior regatul său la Nordul Mării Negre.
Desprinderea factorilor politici din Moldova de mirajul unei acţiuni antiotomane cu sprijin polon este dovedită atât de evoluţia evenimentelor de până la 1683, atunci când domnului Moldovei, Gheorghe
Duca, cât se poate de obedient faţă de Poartă i s-a acordat inclusiv hătmănia Ucrainei, dar mai ales după eşecul otoman de sub zidurile Vienei,
din anul 1683 când, cu excepţia aceluiaşi Ştefan Petriceicu, ceilalţi domni
nu au îmbrăţişat cauza polonă, ba dimpotrivă, un domn precum Constantin Cantemir a devenit un opozant înverşunat în timpul campaniilor lui
Jan Sobieski din anii 1686 şi 169111.
Lipsa adeziunii, ba chiar opoziţia moldovenilor din timpul campaniilor polone de după 1683 îşi au rădăcinile tocmai în neîncrederea instalată, începând încă de la mijlocul secolului al XVII-lea, dar deplină după momentul 1672, în capacitatea Poloniei de a-şi susţine pretenţiile de
factor de putere capabil să contrabalanseze dominaţia otomană. Ce a urmat anului 1683 au fost încercări nereuşite de a fructifica prestigiul căpă-

11 Descrierea acelor campanii la N. Iorga, Istoria românilor prin călători, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Adrian Anghelescu, Bucureşti, 1981 , p. 287-288 şi în Călători străini despre ţările române, VII, volum îngrijit de Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1980,
p. 293-309. Cheltuielile de război au fost enorme, iar profiturile le-au revenit
aproape în exclusivitate vecinilor şi inamicilor Republicii. 17 ani de campanii [în cepute după căderea Cameniţei şi continuate după Asediul Vienei] au epuizat Re publica aproape iremediabil, făcând imposibilă axarea sa pe reformele interne de
care avea nevoie (Norman Davies, op. cit., vol. I, p. 403).

66

tat de Jan Sobieski la Viena12. Dacă abilităţile de militar ale regelui îl recomandau ca învingător în confruntarea cu otomanii, deficienţele unui
sistem nereformat au dezvăluit încă o dată incapacitatea Poloniei de a recupera terenul pierdut. Toate eforturile nu s-au soldat decât cu termenii
tratatului de la Karlowitz, din anul 1699, prin care Polonia redobândea
Cameniţa şi Podolia, adică prea puţin13.
Pentru Moldova, acea zbatere a Poloniei în căutarea gloriei pierdute, s-a încheiat cu un bilanţ cât se poate de tragic, teritoriul său transformându-se timp de mai bine de două decenii într-un câmp de luptă, cu
toate consecinţele nefaste14.
În încheiere, pentru a vedea cum au fost percepute evenimentele
cuprinse între anii 1672 şi 1699 ne-au atras atenţia câteva pasaje din
cronica moldovenească scrisă de Ioan Neculce la câteva decenii de la producerea lor. Cronicarul moldovean a consemnat apariţia unor semne prevestitoare de rău care ar fi fost văzute atât înaintea cuceririi de către otomani a cetăţii Cameniţa, în vara anului 1672, cât şi înaintea asediului Vienei din anul 1683. Astfel, înaintea campaniei de cucerire a Cameniţei,
o icoană a Maicii Domnului dintr-o biserică de la Hotin ar fi lăcrimat,
anunţând vremurile grele care aveau să urmeze. După cucerirea cetăţii
din Podolia, Moldova s-a aflat, aşa cum spune cronicarul şi cum o arată,
de altfel, evenimentele istorice, într-o continuă decădere. De asemenea,
înaintea asediului Vienei, în prima parte a anului 1683, tot în cronică
a fost notat că s-ar fi arătat alte semne nefaste, precum o cometă vizibilă
timp de mai multe nopţi, au fost înregistrate cazuri în care oamenii au
fost mâncaţi de lupi în miezul verii şi s-a produs un cutremur care a provocat prăbuşirea unuia dintre turnurile cetăţii Sucevei15.
Amintirea de către Neculce a semnelor vestitoare de rău înaintea
celor două evenimente arată că mentalul colectiv al locuitorilor Moldovei
a fost puternic impregnat la sfârşitul secolului al XVII-lea de spaima răz-

12 Anul 1683 a fost considerat moment de început al „chestiunii orientale”, o problemă europeană în care decăderea Poloniei, avansul Rusiei şi al Austriei au impus
Franţei şi apoi Angliei „să vadă în ţările române ultimele bastioane ale Imperiului
otoman spre nord şi spre est” (Leonid Boicu, op. cit., p. 24 şi 37; inclusiv trimiterile
bibliografice din note).
13 Tratatul de la Karlowitz, care este de fapt consecinţa diplomatică a transformărilor
care au avut loc pe terenul confruntărilor militare ulterior anului 1683, ducând la
o schimbare fundamentală a situaţiei internaţionale din Balcani (Leonid Boicu,
op. cit., p. 24).
14 Nu înseamnă că românii nu au avut speranţe în momentul despresurării Vienei,
doar că ele au fost repede anihilate de realitatea în care s-a găsit, mai ales Moldova,
după anul 1683. Că românii au fost dispuşi să colaboreze cu puterile creştine o dovedeşte chiar atitudinea lor din timpul pregătirii şi a desfăşurării asediului Vienei (Florin Constantiniu, Tensiuni politice româno-otomane în ajunul asediului Vienei, în
vol. Românii şi asediul Vienei, Bucureşti, Editura Meridiane, 1983.
15 Ion Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ediţie critică
şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 284.
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boiului, a prăzilor, foametei şi a bolilor. De altfel, cronicarul s-a născut în
anul 1672, iar copilăria i-a fost marcată de consecinţele cuceririi Cameniţei, el devenind vocea martorilor şi a supravieţuitorilor dezastrului care
s-a abătut asupra Moldovei şi care a continuat până la sfârşitul secolului,
liniştirea situaţiei intervenind abia după anul 1699, după Pacea de la Karlovitz16. Oricum, surprinzătoare poate să pară punerea pe acelaşi nivel
a răului provocat Moldovei de cucerirea otomană a Cameniţei în anul
1672 cu victoria creştinilor de la Viena. Desigur, ne-am fi aşteptat ca victoria creştinătăţii împotriva otomanilor să fi fost considerată un semn de
bun augur, unul aducător de speranţă pentru eliberarea viitoare de sub
stăpânirea turcească. Nu a fost aşa, iar explicaţia cea mai bună o aflăm în
dezastrul care a cuprins Moldova mai ales după 1683, atunci când iluzia
prăbuşirii iminente a Imperiului otoman s-a suprapus cu iluzia regelui
Jan Sobieski că Polonia îşi va recupera statutul de putere în regiune, iar
terenul confruntării celor două iluzii a devenit Moldova, cu urmări tragice pentru ea.
Doar ca enunţ, în încheiere, interesantă ar fi o analiză amănunţită
pe care de altfel ne-am propus să o facem a felului cum au influenţat cei
27 de ani de confruntare otomano-polonă căreia Moldova i-a căzut victimă, imaginea românilor faţă de poloni şi Polonia. Ca o anticipare a unui
astfel de studiu, un indiciu ne poate oferi o povestire a lui Dimitrie Cantemir17 preluată şi adaptată în secolul al XIX-lea de Costache Negruzzi în
nuvela „Sobieski şi românii”18.

Biografia lui Ion Neculce, la: Bogdan Atanasiu, Din lumea cronicarului Ion Neculce. Studiu prosopografic, Iaşi, 2015, p. 35-73, inclusiv copilăria.
17 Dimitrie Cantemir, Viaţa lui Constantin Cantemir, Bucureşti, 1973, p. 118-120.
18 Costache Negruzzi, Sobieski şi românii, nuvelă ce a fost prima dată publicată în
„Calendar pentru poporul românesc pe anul 1845”, Iaşi, 1845.
16

dr Marius Chelcu
Akademia Rumuńska, Filia Jassy
Instytut Historii im. A. D. Xenopola

Z relacji mołdawsko-polskich:
przygotowania i bezpośrednie konsekwencje
zdobycia twierdzy w Kamieńcu Podolskim (1672 r.)
Streszczenie

Zdobycie twierdzy w Kamieńcu Podolskim, okupacja Podola przez
Imperium Osmańskie i rozciągnięcie zwierzchnictwa Porty na kilka lat
nad Zachodnią Ukrainę, a także stosunki rumuńsko-polskie w XVII w.
w ogóle – to zagadnienia znane i przebadane w polskiej i rumuńskiej
historiografii. Pomimo tego autor niniejszego opracowania uważa, że ponowne przywołanie źródeł historycznych dotyczących przygotowania,
przebiegu i skutków kampanii osmańskiej przeprowadzonej latem roku
1672 w dalszym ciągu przydatne jest do głębszego poznania pewnych
szczegółów, związanych z działaniami dyplomatycznymi, wojskowymi
i gospodarczymi, podejmowanymi zarówno w celu przygotowania kampanii, jak i wynikłymi w jej następstwie.
Autor w swoim opracowaniu analizuje nie tylko dobrze znane
skutki polityczne, ale przede wszystkim stan społeczny, gospodarczy i demograficzny około roku 1672. Pokazuje stan zachwianej równowagi, w jakiej znalazła się zarówno Mołdawia, jak i część wschodnich ziem polskich,
które czasowo trafiły pod zwierzchnictwo tureckie, z niekorzystnymi dla
tych terytoriów następstwami trwającymi aż do początku XVIII w.

dr. Ion Constantin
Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului
București

Un Centenar al Alianței.
Diplomația româno-polonă 1918-1939

A trecut nu demult o sută de ani de la momentele cruciale din
istoria popoarelor român și polon. În urma Primului Război Mondial cele
două popoare au știut să valorifice admirabil conjunctura internaţională
favorabilă creată şi destrămarea imperiilor Ţarist şi Austro-Ungar pentru
împlinirea aproape simultană a idealului național. Statul român şi-a desăvârşit unitatea naţională, în urma acţiunilor unioniste ale fraţilor din
Basarabia (27 martie 1918), Bucovina (28 noiembrie 1918) și Transilvania
(1 decembrie 1918), care s-au exprimat în cadrul unor adunări cu caracter
reprezentativ pentru unirea cu Țara-Mamă România. Statul polon – după cele trei dezmembrări din secolul al XVIII-lea şi o perseverentă luptă
diplomatică şi militară – şi-a redobândit fiinţa suverană şi independentă
(11 noiembrie 1918). România și Polonia redevin astfel state vecine.
Spiritul solidar dintre români și polonezi s-a manifestat î
n chip
grăitor în acele momente hotărâtoare pentru soarta celor două popoare.
A rămas celebru prin cuvâ
ntarea sa reprezentantul polonezilor î
n Sfatul
Țării de la Chișinău, Felix Dutkiewicz, care, în ședința din 27 martie 1918,
când s-a hotărât unirea Basarabiei cu Țara-Mamă, Româ
nia, cu o majoritate de voturi (86 voturi pentru, 3 împotrivă, 36 abțineri și 13 absenți),
a declarat următoarele:
Regret mult că în această zi solemnă pentru Republica Moldovenească eu trebuie să vorbesc în limba rusă, care a fost simbolul
împilării atît a națiunii moldovenești cît și a celei poloneze. Limba moldovenească n-o cunosc eu, iar pe cea poloneză nu o vor
înțelege moldovenii. În această zi măreață, eu salut călduros nefericitul și în același timp fericitul popor moldovenesc înfrățit,
care în sfîrșit poate să se unească cu poporul românesc legat
prin sînge. În numele poporului polonez susțin, în întregime,
unirea Basarabiei cu România, cum aceasta o doresc și moldovenii, locuitorii băștinași ai acestei țări 1.

Apud Basarabia, Bucovina, Transilvania. Unirea 1918, documente adnotate și studiu introductiv de prof. univ. dr. Viorica Moisuc, București, Departamentul Informațiilor Publice Redacția Publicațiilor pentru Străinătate, 1996, p. 288.
1
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Un alt moment remarcabil pentru atitudinea favorabilă a polonezilor față de România și poporul român, în general, s-a î
nregistrat pe
28 noiembrie 1918, în Sala Sinodală din palatul mitropolitan din Cernăuţi, unde s-au desfășurat lucrările Congresului Consiliului Național General Român al Bucovinei, care a hotărât unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru,
cu Regatul Româ
niei. Luâ
nd cuvântul î
n limba polonă, în numele Consiliului Național Polonez, dr. Stanisław Kwiatkowski a declarat că
Poporul polon, î
mplinindu-și misiunea istorică întru apărarea
creștinismului și a culturii în Europa răsăriteană, prin secole întregi a umplut cu morminte nenumărate ale ostașilor săi țările
situate la sudul Nistrului, în care țări poporul român era stăpân
străvechiu. Noi, polonii care trăim azi în Bucovina, legitimăm
drepturile noastre vechi de a trăi în această țară, prin sângele
vărsat în locurile acestea și cu osemintele cavalerilor poloni presărate aici, la care s-au adus morminte nouă ale vitejilor legionari din luptele sângeroase ale războiului prezent. În temeiul
acestor drepturi am trăit aici cei 150 de ani din urmă, ca un
liniștit element de cultură, în pace și concordie în mijlocul poporului român, care, deși suferind greu sub stăpânirea străină
îndelungată, a arătat inimă caldă pentru vecinul popor polon,
când martirii libertății noastre au căutat dincoace de Nistru scut
în contra călăilor și temnicerilor.
În amintirea neștearsă a poporului polon trăiește anul 1863,
când acel cavaleresc popor român a deschis curțile și casele sale
primitoare revoluționarilor poloni emigrați cari au sângerat
pentru libertatea poporului lor.
Noi, Polonii bucovineni, pază la răsărit a poporului polon, care
în momentul acesta își împreună pe umerii biciuiți prin 150 de
ani, purpura sfâșiată în trei părți, a unirii politice a tuturor țărilor polone dintre Marea Baltică și Nistru, salutăm călduros ziua sfântă a renașterii României unite.
Recunoaștem pe deplin drepturile imprescriptibile ale poporului român asupra țărilor din sudul Nistrului în general, și în special asupra Bucovinei.
Polonii bucovineni, care aici în țară au dat dovadă de trăinicia
lor națională, în momentul acesta istoric al unirii Bucovinei cu
glorioasa țară-mumă, dau expresie încrederii lor neclintite că
poporul român, ținând seamă de declarațiile expresie ale guvernului actual, va acorda minorității polone libertatea credinței
catolice, libera î
ntrebuințare a limbii polone în biserică și școală, libera așezare și exercitare a profesiunilor, în sfârșit o amăsurată participare constituțională în administrația țării 2.

2

Apud ibidem, p. 492-493.
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Declarația polonezilor a fost întâmpinată de la Congres cu cea
mai mare însuflețire.
Destine comune au situat Polonia şi România, întregite după Primul Război Mondial, ca o barieră între lumea sovietică, a comunismului
bolşevic, şi lumea Europei, lumea celui mai civilizat continent3. Poziţia
geopolitică şi geostrategică asemănătoare, tradiţiile colaborării anterioare, anumite afinităţi sedimentate de-a lungul secolelor au permis o colaborare fructuoasă în perioada interbelică4.
Pe 11 decembrie 1918, Józef Piłsudski notifica executivului român
existenţa Poloniei independente, suverane şi da asigurări că intenţionează să stabilească relaţii de prietenie cu România5. La rândul său, guvernul
de la Bucureşti răspundea, pe 4 ianuarie 1919, că „Românii au văzut cu
bucurie Europa restabilind Polonia în drepturile sale şi independenţa sa.
O nedreptate evidentă a trecutului este reparată”6.
Pe 17 ianuarie 1919 România a recunoscut oficial independenţa
statului polon.
Evoluţia ulterioară impune participarea armatei române la eliberarea Pocuţiei (colţul sud-estic al Galiţiei), revendicată, în egală măsură,
de ucraineni şi de polonezi. Colaborarea militară a prefigurat susţinerea
reciprocă a delegaţiilor română şi poloneză la lucrările Conferinţei de Pace de la Paris (1919-1920)7.
Recunoaşterea frontierelor celor două state la Conferinţa Păcii
a fost de natură să le consolideze statutul lor pe plan internaţional şi să le
integreze corespunzător în noua arhitectură geopolitică a lumii contemporane. „Uniunea restaurată a Poloniei va constitui un element primordial al viitorului echilibru european” – declaraseră premierii britanic şi
francez, încă în noiembrie 1916, într-o scrisoare adresată guvernului aliat
rus. Câţiva ani mai târziu, în septembrie 1920, primul ministru şi şeful
diplomaţiei franceze ţinea să sublinieze – după contribuţia decisivă a României la bararea ascensiunii bolşevismului în centrul Europei – că
aceasta rămâne „un factor de primă importanţă pentru menţinerea ordinei şi a păcii consacrate prin tratate”8.
Titu Georgescu, Drama Poloniei, din 1939, şi sprijinul prietenesc al României, î
n
vol. Polonezi în România după anul 1939. Studii şi comunicări, Craiova, Muzeul
Olteniei, 1996, p. 9.
4 Petre Otu, Relaţiile româ
no-polone î
n anii 1939-1940. Sprijinul acordat de statul şi
poporul român refugiaţilor militari polonezi, î
n vol. Polonezi î
n România…, p. 16.
5 Milică Moldoveanu, Polonia, î
n vol. Afirmarea statelor naţionale independent unitare din centrul şi sud-estul Europei, 1821-1923, Bucureşti, Ed. Academiei Române,
1979, p. 225.
6 Michał Keller, Colaborarea polono-română î
n anii ʼ20 ai secolului XX, î
n „Polonus”, 6(96) 2002, p. 19.
7 Vezi pe larg Daniel Hrenciuc, România şi Polonia 1918-1931. Relaţii politice, diplomatice şi militare, Rădăuţi, Ed. Septentrion, 2003, p. 23-76.
8 Florin Anghel, Dumitru Preda, Introducere la vol. Româ
nia – Polonia. Relaţii diplomatice, vol. I: 1918-1939, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2003, p. XV.
3

72

Relaţiile diplomatice dintre cele două ţări au fost stabilite, la nivel
de reprezentanţă provizorie, la 9 februarie 1919. Polonia dispunea deja,
încă din 1918, de un reprezentant în România, apoi, din 1919, de un al
doilea, care însă nu aveau un statut oficial foarte clar. Ambiguitatea dublei reprezentări diplomatice a statului polon în România, coroborată cu
atitudinea Antantei faţă de reapariţia Poloniei independente, a amânat,
însă, oficializarea relaţiilor diplomatice până la 17 iunie 1919.
Pe 16 iulie 1919, Consiliul de miniștri român a hotărât înfiinţarea
legaţiei române la Varşovia, condusă de un trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar (în această funcţie fiind numit Alexandru Florescu).
Misiunile diplomatice au fost ridicate la rang de ambasadă în mai 19389.
Reprezentanţele diplomatice au fost, î
nî
ntreaga perioadă interbelică, canale de legătură între cele două state, instrumente care au contribuit la mai buna cunoaştere reciprocă, în măsură să promoveze cu succes interesele Româ
niei, respectiv ale Poloniei10.
Pe lângă legaţie, ulterior transformată în ambasadă, România
a avut în Polonia şi consulate. În urma propunerii părţii polone, România
a înfiinţat, în septembrie 1921, la Liov – oraş cu profunde şi importante
tradiţii şi oportunităţi î
n istoria legăturilor româno-polone – un consulat
general, cu sarcina facilitării călătoriilor peste frontieră şi ameliorarea relaţiilor economice. Din cauza dificultăţilor financiare acest consulat şi-a
î
ncetat activitatea î
n februarie 1922; a fost reînfiinţat în iunie 1927, datorită rolului la „strâ
ngerea relaţiilor cordiale dintre cele două ţări pe orice
teren”11.
La 17 decembrie 1929, România şi Polonia au semnat o Convenţie
consulară, în baza căreia, până în anul 1933, au fost înfiinţate consulatele
româneşti de la Varşovia, Liov, Poznań şi Danzig (Gdańsk). Î
n iulie 1934
s-a stabilit înfiinţarea consulatelor onorifice ale României la Łódź, Vilnius, Katowice şi Gdynia. În consecinţă, în toamna anului 1934 funcţionau în Polonia 8 oficii diplomatice româneşti12.
La rândul său, Polonia a înfiinţat, pe lângă consulatul general din
Bucureşti, consulate la Constanţa, Brăila, Galaţi, Chişinău, Cernăuţi şi
Cluj. Acestea au desfăşurat activităţi specifice: soluţionarea problemelor
cetăţenilor polonezi sosiţi în zonă, facilitarea legăturilor economice bilaterale şi analiza situaţiei politice, economice şi sociale din raza de acţiune. O atenţie specială a fost acordată cunoaşterii şi sprijinirii minorităţii
poloneze din Româ
nia (circa 60 de mii de persoane).

Vezi pe larg Nicolae Dascălu, Relaţii româno-polone în perioada interbelică (1919-1939), Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1991, p. 13-18.
10 Ibidem, p. 18-28.
11 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 53, p. 106-107.
12 Nicolae Dascălu, op. cit., p. 23-24.
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Varşovia, deşi a sprijinit şi financiar comunitatea poloneză din
România, nu a imprimat în nici un moment acestei acţiuni un
caracter negativ, iredentist, pentru simplul şi puternicul motiv
că între cele două ţări nu au existat nici un fel de neînţelegeri de
natură teritorială13.

Evident, acest fapt a exercitat o influenţă benefică asupra evoluţiei de
ansamblu a raporturilor româno-polone.
Începând din 1919, relaţiile româno-polone au evoluat constant
pozitiv, î
n toate domeniile: politic, militar, economic, comercial, cultural,
şi al contactelor umane, indiferent de opticile şi oscilaţiile factorilor decizionali de la Varşovia şi Bucureşti.
Î
ntr-o primă fază, relaţiile au fost determinate strict de câteva
obiective majore şi pragmatice: apărarea în faţa Armatei Roşii sovietice,
o politică defensivă comună în Răsăritul Europei, recunoaşterea reciprocă a întregirii teritoriale. Eforturile diplomaţilor celor două state au
fost consacrate construirii unui „cordon sannitaire”, sistem politic defensiv capabil să facă faţă ameninţărilor venite din partea Rusiei (Uniunii)
Sovietice şi a Republicii de la Weimar (Germania din 1933)14.
Diplomaţia celor două ţări a desfăşurat un amplu program de
consultări şi negocieri la nivel înalt, coroborat cu sprijin reciproc substanţial, politic şi militar (în cazul Galiţiei Orientale şi, respectiv, al Basarabiei şi Bucovinei). În timpul crizei polono-sovietice din 1919-1920, România a acceptat şi sprijinit tranzitul militar şi uman pe teritoriul ei15.
Personalităţi de frunte ale vieţii publice româneşti au contribuit,
de la bun început, cu generozitate la capacitarea eforturilor diplomaţilor
şi militarilor de a construi o relaţie bilaterală exemplară în Europa Centrală. În acest sens, menţionăm în mod deosebit pe ministrul Afacerilor
Străine Take Ionescu, inspiratorul formulei în cinci a Micii Înţelegeri.
Printre ceilalţi arhitecţi ai procesului s-au numărat, din partea română,
Ion I. C. Brătianu, regele Ferdinand, regina Maria, generalul Alexandru
Averescu, Nicolae Iorga, iar din partea polonă, mareşalul Józef Piłsudski,
Ignacy Jan Paderewski, Aleksander Skrzyński, Marian Seyda16.

Ibidem, p. 26-27.
Vezi Ioan Chiper, România şi Germania nazistă. Relaţiile româno-germane, î
ntre
comandamente politice şi interese economice (ianuarie 1933-martie 1938), București, Ed. Elion, 2000, p. 31-32; Florin Anghel, Construirea sistemului „Cordon Sanitaire”. Relaţii româno-polone 1919-1926, Cluj-Napoca, Ed. Nereamia Napocae, 2003,
p. 90-104.
15 Florin Anghel, Dumitru Preda, loc. cit., p. XVI.
16 Ibidem.
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În august 1920, Take Ionescu a efectuat o călătorie în capitalele
marilor puteri aliate pentru a prezenta obiectivele creării unei „alianţe de
Răsărit din cele cinci naţiuni noi care să închidă drumul Germaniei: Polonia, Cehoslovacia, România, Serbia şi Grecia”17, urmărind ca, în acest
fel, să se stabilească un nou echilibru de forţe în Europa centrală. După
etapa occidentală a călătoriei sale, Take Ionescu s-a deplasat la Varşovia
în speranţa rezolvării pe cale amiabilă a litigiilor polono-cehe. Discuţiile
au evidenţiat faptul că, din cauza problemelor teritoriale existente cu Cehoslovacia, cercurile conducătoare de la Varşovia nu doreau ca Polonia să
intre în Mica Înţelegere, dar erau favorabile unei alianţe cu România în
vederea „garantării eventualelor tratate de pace ce s-ar semna cu Sovietele”18.
Interesată de încheierea alianţei România – Polonia, ca o contrapondere la axa Berlin-Moscova, Franţa urmărea cu atenţie raporturile
dintre cele două state. Astfel, în cursul întrevederilor dintre mareşalul
Ferdinand Foch şi generalul român Alexandru Gorski, din decembrie
1920, care au avut ca temă principală mobilizarea armatei române în cazul unui atac neprovocat, mareşalul a subliniat „necesitatea unei convenţii defensive cu Polonia”19.
Pentru stabilirea detaliilor unei colaborări militare, în ianuarie
1921 a sosit la Bucureşti o comisie militară poloneză condusă de generalul Stanisław Haller. Directivele elaborate de guvernul român cu această
ocazie se remarcă prin accentul lor defensiv, ele luând în calcul numai
o agresiune neprovocată. În cadrul colaborării se precizau planul de concentrare a trupelor şi direcţia generală a operaţiilor. Negocierile au avansat rapid, astfel că la sfârşitul lunii ianuarie 1921 generalul Dumitru Stratilescu a fost însărcinat cu întocmirea convenţiei militare20.
În ziua de 3 martie 1921, la Bucureşti, a fost semnată convenţia
de alianţă defensivă între România şi Polonia de către cei doi miniştri de
externe, prinţul Eustachy Sapieha şi Take Ionescu. România şi Polonia se
angajau să se ajute reciproc în cazul unui atac neprovocat la frontierele
orientale existente 21 . Pentru sincronizarea eforturilor lor pacifice, cele
două guverne se angajau să se consulte în probleme de politică externă
de interes comun. Semnatarii au stabilit ca modalităţile colaborării în

C. Xeni, Take Ionescu, 1858-1922, Bucureşti, 1932, p. 465; Mihai Retegan, Î
n balanţa forţelor. Alianţe militare româneşti interbelice, Bucureşti, Ed. Semne, 1997,
p.30.
18 Apud Eliza Campus, Mica Înţelegere, Bucureşti, 1968, p. 52.
19 Apud Mihai Retegan, op. cit., p. 31.
20 Ibidem.
21 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 65, f.48; Româ
nia – Polonia…, vol. I, p. 23; vezi
şi Ioan Scurtu, România şi Marile Puteri (1918-1933), Bucureşti, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 1999, p. 100.
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plan militar să facă obiectul unei convenţii separate, prin care Statele
Majore Generale erau chemate să fixeze condiţiile de aplicare a înţelegerii politice22.
Convenţia militară era parte integrantă a Convenţiei politice, fiind semnată de generalii Constantin Christescu şi Tadeusz Rozwadowski,
şefii celor două State Majore. Documentul specifica ansamblul de măsuri
iniţiat în condiţiile în care teritoriile celor două state, separat sau concomitent, erau confruntate cu agresiuni în părţile răsăritene. Pentru fiecare
ţară în parte şi în raport cu proporţiile agresiunii, se prevedea cuantumul
trupelor operative: 14 divizii de infanterie şi două divizii de cavalerie care
trebuiau concentrate î
n 18-24 zile de la decretarea mobilizării generale.
În privinţa exercitării comandamentului, prevalase punctul de vedere
românesc: fiecare armată acţiona sub comandament propriu; în cazul în
care situaţia strategică impunea ca unităţi dintr-o armată să opereze în
zona celeilalte, ele erau plasate sub ordinele acestui din urmă comandament23.
Analiza sumară a convenţiei militare relevă spiritul defensiv în
care a fost redactată. Ipoteza era că ambele state semnatare puteau forma
„obiectul şi nicidecum subiectul vreunei agresiuni”24.
Alianţa defensivă româno-polonă a reprezentat axul în jurul căruia s-au dezvoltat relaţiile interbelice dintre cele două state. Întemeiată pe
raţiuni politico-strategice, convenţia de alianţă defensivă, încheiată la
3 martie 1921, a fost reînnoită cu noi caracteristici din cinci în cinci ani
(1926, 1931 şi 1936), apoi transformată în tratat de garanţie în 1926 şi
precedată de Aranjamente tehnice/Convenţii militare, rămânând în vigoare până la împrejurările tragice din toamna anului 1939.
În perioada interbelică principalul pericol la adresa României şi
Poloniei a fost reprezentat de Uniunea Sovietică. Aceasta, în mod constant, a emis pretenţii revizioniste ce vizau Basarabia, pe de o parte şi Galiţia Orientală, pe de altă parte.
Pentru România alianţa cu Polonia avea o importanţă deosebită,
deoarece reprezenta una din puţinele garanţii ale frontierei sale pe Nistru. Statul sovietic nu a participat la Conferinţa Păcii de la Paris (1919-1920) şi nu a recunoscut în nicio î
mprejurare unirea Basarabiei cu România. Acest act a primit recunoaşterea internaţională prin Tratatul de la
Paris (28 octombrie 1920), semnat de Franţa, Anglia, Italia şi Japonia.
Dacă primele două au ratificat documentul în perioada imediat următoare, Italia l-a realizat în 1926, iar Japonia niciodată. Aşa cum o de-

Ibidem, p. 48-49; România – Polonia…, vol. I, p. 23-24; vezi şi Marian Chiriac Popescu, Relaţiile militare româno-polone în perioada interbelică (1918-1939), Bucureşti, Ed. Sigma, 2001, p. 23.
23 Apud Mihai Retegan, op. cit., p. 32.
24 Ibidem, p. 33.
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monstrează cercetări relativ recente, între Moscova şi Tokio a existat
un acord prin care guvernul japonez se obliga să nu ratifice Tratatul de
la Paris25.
Încheierea alianţei cu Polonia a însemnat pentru România nu numai asigurarea frontierei estice, ci şi un punct important de sprijin în sistemul de alianţe menit a garanta integritatea teritorială a României Mari.
La rândul său, Polonia avea interese strategice şi militare esenţiale, urmărind ca prin această alianţă să-şi asigure frontierele estice, să reducă prestigiul Cehoslovaciei, să combată extinderea sentimentelor rusofile în Balcani, să amelioreze relaţiile româno-maghiare şi să sensibilizeze Româ
nia î
n raporturile Poloniei cu marile puteri vecine, mai ales
prin blocarea influenţei germane26. Potrivit concepţiei Varşoviei, alianţa
reprezenta „garanţia menţinerii legăturilor cu Europa occidentală în cazul blocării litoralului polonez, ca urmare a unui conflict armat lărgit cu
Germania”27.
Pe măsură ce cursul alianţei devenea ascendent, o atenţie deosebită a fost acordată asigurării cu informaţii despre inamic, analizei pertinente a acestora şi punerii rezultatelor la dipoziţia factorilor de răspundere politico-militară în vederea adoptării celor mai favorabile soluţii28.
În acest scop, între serviciile speciale ale României şi Poloniei a fost iniţiată o colaborare fructuoasă în domeniul schimbului de informaţii şi al
documentării, contracarării şi neutralizării spionajului sovietic pe teritoriul celor două ţări29.
După 1921, odată cu obţinerea de către ambele ţări a recunoaşterii internaţionale privind noile cadre statale şi încheierea convenţiei de
alianţă, raporturile bilaterale politice şi militare s-au amplificat, cu rezultate benefice, mai ales în domeniul operaţiunilor comerciale şi a tranzitului, dinspre şi spre Marea Baltică, prin Dunăre şi Marea Neagră, spre şi
dinspre Balcani, Orientul Mijlociu şi Marea Mediterană30.

Petre Otu, loc. cit., p. 16.
Marek K. Kamiński, Michał J. Zacharis, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej
Polkiej 1918-1939 (Politica externă a Poloniei 1918-1939), Varşovia, Wydawnictwo
LTW, 1998, p. 64; Władysław Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach 1918-1926
(Diplomaţia poloneză în Balcani 1918-1926), Varşovia, Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych, 1998, p. 79.
27 Henryk Bułhak, Antoni Zieliński, Pologne et Roumanie 1918-1939, în „Acta Poloniae Historica”, 41, 1980, p. 177-179.
28 Marian Chiriac Popescu, op. cit., p. 29.
29 Vezi Andrzej Pepłoński, Wywiad Polski na ZSRR. 1921-1939 (Spionajul polonez î
n
U.R.S.S. 1921-1939), Varşovia, Wydawnictwo Bellona, Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf”, 1996, p. 187-197.
30 Florin Anghel, Dumitru Preda, loc. cit., p. XVI.
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România şi Polonia au fost susţinute sistematic de Franţa, marea
lor aliată, putând depăşi, astfel, între 1921 şi 1926, crizele interne determinate de insuficienţa structurilor economice, politice şi sociale şi de impactul devastator al războiului mondial.
Încă din această perioadă, cadrul creat de bunele relaţii stabilite
la nivel politic a permis o tot mai mare apropiere între cele două popoare.
În doze iniţial reduse, pornind de la elitele culturale, au început să circule
informaţii despre fiecare din parteneri. Cele două capitale se descopereau
încetul cu încetul, oamenii obişnuiţi învăţau să perceapă în mod corect şi
realist opţiunile şi evoluţiile celuilalt31. La aceasta o contribuţie remarcabilă au avut-o frecventele contacte la nivel înalt care au permis, pe lângă
informarea reciprocă şi consultarea în regim permanent, optimizarea
unor puncte de vedere şi acţiuni de interes comun, î
ndeosebi î
n probleme
vizând securitatea şi cooperarea în Centrul şi Estul Europei. Mareşalul
Józef Piłsudski, principalul arhitect al noii Polonii, a fost un oaspete frecvent şi îndrăgit al Curţii Regale şi al României. El însuşi îndrăgostit de
meleagurile româneşti, mareşalul a contribuit hotărâtor la consolidarea
raporturilor dintre cele două ţări. Ca şef al statului polonez, el a vizitat de
mai multe ori Româ
nia (1922, 1928, 1931, 1932), î
nlesnind derularea
unor proiecte comune de cooperare militară. La un moment dat s-a invocat şi posibilitatea realizării unei uniuni dinastice între Polonia şi Româ
nia32.
Cu prilejul vizitei î
n România, la Sinaia, î
n septembrie 1922,
atunci când a fost întrebat cum se vede de la Varşovia relaţia dintre România şi Polonia, mareşalul Józef Piłsudski a declarat că „alianţa inimilor
este reprezentată, de la Marea Baltică la Marea Neagră, de un singur popor cu două drapele”33. Altădată el arăta că:
veriga care leagă Polonia de România constă în faptul că ambele
ţări au renăscut din acelaşi chin: ambele sunt o î
ntruchipare vie
a victoriei dreptăţii şi echităţii. Din similitudinea căilor noastre
legate de acest trecut comun rezultă, logic, o cale comună în
prezent care va fi continuată, nu mă îndoiesc, şi în viitor, pentru
că aceasta întruchipează soarta comună a ambelor noastre popoare, legate atât prin nevoile şi interesele lor, cât şi prin preţuirea identică a libertăţii, dreptăţii şi păcii 34.

Ibidem.
Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 16, f. 398; Daniel Hrenciuc, România şi Polonia
1918-1931. Relaţii politice, diplomatice şi militare..., p. 21.
33 Florin Anghel, Dumitru Preda, loc. cit., p. XV.
34 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 51, f. 83.
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În cursul vizitei din 1932, mareşalului Józef Piłsudski i s-a conferit titlul onorific de comandant al Regimentului 16 Dorobanţi din Fălticeni care a primit cu această ocazie numele său35.
Partizan sincer al apropierii de România, Józef Piłsudski avea totuşi rezerve, manifestate îndeosebi după 1927, faţă de forţa combativă a armatei româ
ne36.
La râ
ndul lor, Suveranii României au efectuat, din luna iunie
1923, mai multe vizite la Varşovia. Încă de la finele Primului Război
Mondial, cuplul regal pleda pentru apropierea de Polonia, plecând de la
stabilirea unei frontiere comune, continuând cu încheierea alianţei politice şi militare şi dezvoltarea raporturilor economice şi culturale.
Pe poziţii similare, decurgând din considerente politico-strategice
care se raportau, î
ntr-o anumită măsură, şi la tradiţia medievală a relaţiilor moldo-polone, s-au plasat oameni politici precum Ionel Brătianu, diplomaţii Alexandru Florescu şi Alexandru Iakovaki (primii reprezentanţi
diplomatici în Polonia), prinţul Eustachy Sapieha, ministrul de Externe
al Poloniei, contele Aleksander Skrzyński, reprezentant diplomatic al Poloniei la Bucureşti, ulterior şef al diplomaţiei poloneze (1925-1926) şi un
apropiat al reginei Maria37.
Un rol esenţial în revitalizarea relaţiilor româno-polone după Primul Război Mondial l-a avut Take Ionescu care, în calitate de şef al diplomaţiei române, a emis ideea creării unei alianţe defensive compusă din
cinci state (România, Polonia, Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor
– Iugoslavia, Cehoslovacia şi Grecia). În contextul politico-diplomatic al
vremii a fost posibilă concretizarea proiectului doar cu trei state (România, Cehoslovacia şi Regatul Sârbo-Croato-Sloven), avansat de către diplomatul cehoslovac Eduard Beneş şi cunoscut ulterior sub denumirea de
Mica Înţelegere.
Între şefii diplomaţiilor de la Bucureşti şi Varşovia, între reprezentanţii celor două Parlamente, între oamenii de afaceri, personalităţile
ştiinţifice, culturale şi artistice, ca şi între tineri de diverse categorii ori
profesii s-au legat şi dezvoltat în această perioadă relaţii fructuoase.
Unul dintre cei mai energici şi prolifici prieteni ai Poloniei, marele istoric Nicolae Iorga, publica în numărul din 10 iunie 1924 al prestigiosului cotidian varşovian „Rzeczpospolita” un articol în care arăta că
alianţa româno-polonă este „un zid de apărare pentru tot ce se află după
ea şi reprezintă unul din factorii mari de civilizaţie în epoca noastră”38.

Daniel Hrenciuc, Mareşalul Józef Piłsudski şi renaşterea Poloniei independente
(1914-1935). Contribuţii, Rădăuţi, Ed. Septentrion, 2003, p. 62-63.
36 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 52, f. 165; Daniel Hrenciuc, România şi Polonia
1918-1931…, p. 21.
37 Daniel Hrenciuc, România şi Polonia 1918-1931. Relaţii politice, diplomatice şi
militare... p. 21.
38 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 52, f. 124.
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În epocă, presa polonă a comentat pozitiv încheierea alianţei cu
Româ
nia, apreciată a izvorî din comunitatea de interese a celor două state. Comentarii în acest sens au formulat „Jurnal de Pologne” din 10 iunie
1924, „Dziennik Bydgoski” din 24 iunie 1924 şi „Rzeczpospolita” din
10 iunie 1924 39 . De asemenea, ziarul oficios „Messager Polonais” din
20 octombrie 1925 considera că „mai presus de destinele lor comune,
prin situaţiunea lor geografică, România şi Polonia sunt chemate a se
completa una pe alta. Cu toate că sfera lor de acţiune este deosebită, totuşi interesele lor nu sunt niciodată opuse”. Constatând că în luna martie
1926 expiră acordul politic polono-român, încheiat în 1921, baza alianţei
Poloniei cu România, ziarul recunoaşte că dezvoltarea viitoare a acestui
acord este de cea mai mare importanţă pentru viitorul relaţiilor celor două ţări. Analizând interesele economice ale ambelor ţări, ziarul milita
pentru reînnoirea convenţiei comerciale, deoarece documentul aflat î
n vigoare „nu mai corespunde nevoilor lor actuale”40.
Interesul pentru dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale a stat la
baza înfiinţării unor asociaţii de prietenie, cum a fost Societatea Polono-Română din Varşovia constituită la 22 ianuarie 1926. La inaugurarea ei,
ministrul plenipotenţiar al Poloniei la Bucureşti, Józef Wielowieyski sublinia solidaritatea permanentă de interese care uneşte cele două ţări: „România şi Polonia constituie un front unic economic şi politic şi că apărarea
intereselor lor depinde de trăinicia legăturilor care le vor uni”. În ceea ce
priveşte aspectele economice, diplomatul polon constata că așa cum porturile româneşti la Dunăre şi Constanţa sunt „debuşeul natural al comerţului polon spre Orientul Apropiat, tot astfel Danzig [Gdańsk – n.n.] este
portul care permite mărfurilor române să ajungă la Baltica”. El a negat
faptul că
Rusia ar fi singura piaţă de desfacere a Poloniei şi a constatat din
contra că industria polonă nu-şi desfăcea mărfurile în Rusia propriu-zisă, ci mai ales în Armenia, Georgia şi Anatolia. Drumul
spre aceste ţinuturi nu trece prin Rusia; calea cea mai apropiată
trece prin Galaţi şi Trapezunt [Trabzon, port turcesc la Marea
Neagră – n.n.], deci Rusia nu este puntea de trecere spre Orient
indispensabilă a comerţului polon, ci România41.

Relaţiile bilaterale au intrat într-o nouă fază prin semnarea, în ziua de 26 martie 1926, a Tratatului de garanţie dintre România şi Polonia,
de către I. G. Duca, ministrul afacerilor străine al României, şi J. Wielowieyski, trimisul extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Republicii Polone în România. Potrivit documentului, cele două ţări se angajau să se

Ibidem, f. 196.
Ibidem, f. 196; România – Polonia…, vol. I, p. 62.
41 Ibidem, f. 233; Româ
nia – Polonia…, vol. I, p. 67.
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sprijine reciproc faţă de orice agresiune pentru a-şi menţine integritatea
teritorială. Ca urmare, un angajament bine definit privitor la asistenţa
militară s-a transformat î
ntr-un angajament general mult mai vag, pus î
n
legătură cu aplicarea unor articole din Pactul Societăţii Naţiunilor, precum şi cu acordurile de la Locarno (1925). În vechea formă (1921) articolul 2 al alianţei menţiona concursul armat, iar în 1926 doar ajutorul şi
asistenţa. Ca urmare, ajutorul eventual al guvernului polon în caz de
agresiune împotriva României depindea de interpretarea dată de Varşovia cuvântului asistenţă42. Faptul că tratatul din 1926 nu făcea nicio distincţie geografică privitor la acordarea asistenţei lăsa posibilitatea ca ajutorul reciproc să poată fi dat, teoretic, în eventualitatea oricărui atac, la
orice graniţă.
Din punctul de vedere românesc, tratatul cu Polonia din 1926 reprezenta un regres faţă de convenţia de alianţă din 1921, fiind vulnerabil,
deoarece declanşarea ajutorului şi a asistenţei era subordonată prevederilor Pactului Societăţii Naţiunilor, ale cărui carenţe erau de notorietate43.
În politica externă poloneză, relaţiile cu România îşi menţineau,
în continuare, o însemnătate aparte. Sunt relevante în această privinţă
aprecierile făcute de mareşalul Józef Piłsudski la puţin timp după lovitura de stat din mai 1926:
Primul postulat al politicii noastre externe constă în faptul că
Polonia trebuie să păstreze cea mai riguroasă neutralitate între
Germania şi Rusia… Al doilea postulat este reprezentat de menţinerea alianţelor cu Franţa şi România, ca garanţie a păcii 44.

Presa poloneză consemna favorabil evoluţia relaţiilor cu România. Astfel î
ntr-un articol publicat de ziarul „Warszawianka” din 7 iunie
1927, intitulat „Alianţa cu România” se arăta că
alianţa noatră cu România a fost rezultatul natural al consecinţelor Marelui Război, ea este un inel necesar consolidării păcii
în Răsăritul Europei. Partea ei politică şi militară face obiectul
unor repetate cercetări ale organelor noastre politice şi militare… Ceea ce are însă pentru noi o valoare reală este că această
alianţă trebuie să dea pe terenul economic cele mai mari foloase
pentru ambele ţări45.

Ibidem, dos. 54, f. 13; N. Dascălu, op. cit., p. 43.
Vezi Nicolae Dascălu, op. cit., p. 43-44.
44 Marek K. KamiĂski, Michał J. Zacharis, op. cit., p. 94.
45 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 53, f.78; Româ
nia – Polonia…, vol. I, p. 98.
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Tratatul de garanţie dintre România şi Polonia a fost reînnoit la
15 ianuarie 1931, textul fiind aproape identic cu documentul semnat î
n 1926.
Î
n pofida încercării părţii române de a include prevederea „erga
omnes”, aceasta nu şi-a găsit materializarea în noul document.
Polonia a început să-şi impună, în relaţiile cu România, o poziţie de superioritate, urmare şi a faptului că desfăşura o politică externă
care-i conferea un statut de putere regională. Un exemplu concludent în
acest sens îl reprezintă desemnarea mareşalului Piłsudski ca şef suprem
al armatelor româ
no-polone în eventualitatea angrenării acestora într-un
conflict în Est. Această numire s-a făcut cu ocazia vizitei oficiale a mareşalului în România în noiembrie 193146.
La expirarea termenului, fără negocieri, pentru ultima dată, Tratatul de garanţie a fost prelungit pentru încă cinci ani, în 1936. Şi de
această dată, eforturile diplomatice româneşti de a obţine o interpretare
„erga omnes” a tratatului au rămas fără sorţi de izbândă. În opinia Varşoviei, o asistenţă „erga omnes” acordată României ar fi fost de natură să
pună Polonia „în conflict cu Ungaria, cu care are o alianţă”47.
Alături de convenţiile politice şi militare, România şi Polonia au
semnat o serie de acorduri, dintre care menţionăm tratatul de arbitraj
din 24 octombrie 1929, prin care cele două ţări se angajau să supună arbitrajului toate diferendele ce nu puteau fi reglementate pe cale diplomatică. Documentul stabilea procedura de conciliere şi cea de arbitraj. În
cazul în care una din părţi nu accepta propunerile Comisiei de consiliere,
diferendul urma să fie supus arbitrajului. La 6 luni de la schimbul instrumentelor de ratificare, urma să fie creată o Comisie permanentă de conciliere, a cărei formă şi metodă de lucru, ca şi a tribunalului de arbitraj,
erau precis stabilite48.
Un alt document bilateral a fost Convenţia cu privire la ajutorul
mutual şi protecţia judiciară în materie civilă semnată la Bucureşti pe
19 decembrie 1929, însoţită de un protocol final care garanta protecţia
legală şi judiciară a bunurilor şi persoanelor din celălalt stat în aceleaşi
condiţii ca pentru conaţionali49.
Î
n ziua de 26 martie 1930 a fost semnată Convenţia pentru extrădarea infractorilor şi asistenţa judiciară în materie penală, iar î
n mai
1935 au fost adoptate două documente importante legate de delimitarea
frontierei comune: Convenţia cu privire la protecţia, conservarea şi reconstituirea bornelor de hotar şi Actul final de delimitare a hotarelor româ
no-polone50.

Marian Chiriac Popescu, op. cit., p. 28.
Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 60, f. 289.
48 Ibidem, dos. 64, f. 86; N. Dascălu, op. cit., p. 54-55.
49 N. Dascălu, op. cit., p. 54-55.
50 Ibidem, p. 55.
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Împreună cu acordurile politico-militare, toate aceste documente
au constituit fundamentul pe care au evoluat concret raporturile politice
şi militare româno-polone în perioada interbelică.
După 1931, moment ascendent al relaţiilor diplomatice dintre România şi Polonia, asistăm la o anumită stagnare a raporturilor bilaterale,
care au intrat î
ntr-un nemeritat „con de umbră”, din cauze multiple51. Î
ntre
acestea, programele diferite de dezvoltare internă desfăşurate în cele două
ţări: insistenţele tot mai evidente ale Regelui Carol al II-lea de a modifica
sistemul parlamentar tradiţional şi în Polonia influenţa tot mai puternică
a „grupului coloneilor” regimului sanatist al mareşalului Piłsudski. Apoi
orientările diferite la nivelul politicii externe a guvernelor celor două ţări.
Astfel, noua poziţie a Poloniei în regiune, determinată de semnarea Tratatului de neagresiune polono-german, la 26 ianuarie 1934, care o punea la
adăpostul unei agresiuni din vest, îi permitea să promoveze o politică
externă de mare putere în regiune. Dar poate cel mai mult a contribuit la
răcirea relaţiilor româno-polone neagrearea de către autorităţile de la Varşovia a politicii lui Nicolae Titulescu orientată spre normalizarea relaţiilor
Româ
niei cu U.R.S.S. Aceasta era apreciată ca fiind pronunţat pro sovietică52, aspect care nu corespundea viziunii cercurilor politice varşoviene, în
frunte cu Józef Beck53. În pofida manifestărilor pacifiste ale Moscovei,
pentru diplomaţia poloneză Uniunea Sovietică reprezenta un pericol şi
un factor permanent de neîncredere, având motivaţii profunde şi complexe care îşi aveau originea în perioada medievală54.
Între concepţiile de politică externă ale lui Nicolae Titulescu şi
Józef Beck – altminteri, doi dintre marii oameni de stat europeni ai
timpului – se manifestau deosebiri esenţiale. În timp ce Titulescu avea în
vedere, prioritar, obiective precum transformarea Micii Înţelegeri într-un
organism perfect articulat, de esenţă comunitară, întemeierea şi structurarea Înţelegerii Balcanice, stabilirea de relaţii diplomatice normale şi de
bună vecinătate cu U.R.S.S. şi, la fel ca predecesorii săi, respingerea
categorică a soluţiilor antiversaillese propuse şi elaborate în unele ca51 Vezi pe larg Adrian Grecu, De la ideea războiului preventiv la tratatul de neagresiune. Aspecte ale relaţiilor polono-germane la î
nceputul anilor ’30, î
n „Revista istorică”, Bucureşti, tom VIII, nr. 7-8, 1997, p. 541; Dumitru Preda, O alianţă asimetrică.
Relaţiile româno-polone (1918-1933), în „Magazin istoric”, XXXIV, nr. 1(406), ianuarie 2001, p. 26; Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, Bucureşti, Ed. Politică,
1997, p. 480; Florin Constantiniu, 1941. Hitler, Stalin şi România, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1999, p. 49; Ion Constantin, România, Marile Puteri şi problema Basarabiei, București, Ed. Enciclopedică, 1995, p. 33; Istoria românilor, vol. VIII, România Întregită (1918-1940) (coord. Ioan Scurtu), București, Ed. Enciclopedică, 2003,
p. 504-505; Florin Anghel, Dumitru Preda, loc. cit., p. XVII.
52 Marian Leczyk, Polska i sąsiedni. Stosunki wojskowe 1921-1939 (Polonia şi vecinii.
Relaţii militare 1921-1939), Białystock, 1997, p. 351.
53 Ion Constantin, România, Marile Puteri şi problema Basarabiei..., p. 33.
54 Daniel Hrenciuc, România şi Polonia 1932-1939. Relaţii politice şi diplomatice, Ed.
Universităţii Suceava, 2005, p. 30.
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pitale europene, Józef Beck, la rândul său un mare vizionar, gâ
ndea la
constituirea unei „a treia Europe”, aceea a statelor mici şi mijlocii cuprinse între Baltica şi Balcani. La fel, credea că o politică de echilibru între Germania şi U.R.S.S. va salva Polonia dintr-o situaţie geopolitică imposibilă55.
Formulele oferite de Beck pentru soluţionarea aspectelor litigioase cu statele vecine (Cehoslovacia, Lituania), relaţiilor cu Ungaria, Franţa
şi Societatea Naţiunilor au fost adesea apreciate ca inadecvate sau incorecte la Bucureşti56.
Răcirea raporturilor bilaterale, în anii 1933-1936, s-a manifestat
şi prin încetarea colaborării româno-polone la Geneva. Î
n toamna anului
1934 s-a î
nregistrat chiar un moment de tensiune î
n contextul dezbaterii
chestiunii generalizării tratatului pentru protecţia minorităţilor semnat
simultan cu Tratatul de la Versailles î
n iunie 1919. Cu acest prilej, Beck
a declarat că până în momentul în care vor adera toate statele membre ale
Societăţii Naţiunilor, guvernul polon nu va colabora cu organele internaţionale însărcinate cu controlul aplicării prevederilor referitoare la egalitatea în drepturi a minorităţilor. Polonia a repudiat foarte curând tratatul
pentru protecţia minorităţilor, această poziţie fiind criticată deschis, la unison, de periodicele de toate tendinţele din România57.
În această perioadă, oficialităţile de la Bucureşti erau îngrijorate
şi din cauza legăturilor tot mai strânse polono-ungare. Tendinţa era evidenţiată de o serie de evenimente, precum festivalul polono-maghiar,
desfăşurat în martie 1936 la Varşovia şi vizita făcută cu mare fast de şeful
guvernului polonez în Ungaria, în aprilie acelaşi an. Cu acest prilej, în
opinia lui Titulescu, s-a ajuns chiar la semnarea unei înţelegeri polono-ungare privind cooperarea î
mpotriva Cehoslovaciei58.
Î
ntr-un raport din primăvara anului 1936, ministrul român la
Varşovia, Constantin Vişoianu sesiza linia de disociere a politicii externe
poloneze faţă de Mica Înţelegere şi Antanta Balcanică, subliniind că „Polonia actuală încearcă să creeze ea însăşi piedici materiale celor două înţelegeri şi să zdruncine echilibrul stabilit”. Arătând că Varşovia urmăreşte să instituie restricţii asupra politicii externe a altor ţări, diplomatul
român releva că Polonia „vrea ca România să se deslipească de alianţele
ei cu Franţa şi Mica Înţelegere şi, în schimb, ne dă încurajarea revi-

Florin Anghel, Dumitru Preda, loc. cit., p. XVII.
Referitor la deosebirile dintre concepţiile politice ale lui N. Titulescu şi J. Beck, ca
şi despre evidenta divergenţă a personalităţilor şi temperamentelor celor doi lideri,
vezi pe larg rapoartele şi analizele diplomatice ale miniştrilor români la Varşovia din
anii 1931-1936, Victor Cădere şi Constantin Vişoianu, în România – Polonia…, vol. I,
p. 145-160, 162-172.
57 N. Dascălu, op. cit., p.63.
58 Ibidem, p. 66.
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zionismului”59 Esenţa acestor constatări este confirmată, de altfel, şi de
Beck, care menţiona în memoriile sale: „Cu toată obiectivitatea, Polonia
era o mare putere care avea un rol de jucat în Europa Centrală şi Orientală”60.
Între România şi Polonia au existat şi câteva aspecte litigioase nerezolvate sau amânate, cum a fost chestiunea despăgubirii moşiilor poloneze din Basarabia aparţinând unui număr de 23 proprietari polonezi însumâ
nd 38 020 ha terenuri expropriate de autorităţile române prin reforma agrară din 1921. În baza unui Protocol confidenţial semnat, la
25 octombrie 1929 autorităţile române au plătit 130 milioane lei până în
aprilie 1930. De asemenea, România a rezolvat relativ târziu situaţia supuşilor polonezi expropriaţi din Bucovina şi Transilvania61. Pe de altă
parte, chestiunile legate de Fundaţia Rudkowski şi Biserica Ortodoxă din
Liov au primit destul de greu o soluţionare corectă din partea autorităţilor poloneze62.
În perioada de referinţă, ambele state şi-au urmărit cu obstinaţie
realizarea propriilor interese, evitând asumarea unor angajamente suplimentare.
În pofida existenţei unor aspecte litigioase, acestea nu au afectat,
totuşi, pe fond, relaţiile bilaterale, fapt demonstrat de păstrarea alianţei
de bază care a fost menţinută până la evenimentele tragice din vara anului 1939.
După faza de „răcire” din 1933-1936, relaţiile româno-polone au
căpătat, din nou, o dinamică ascendentă. Noul suflu de încredere care
a început să anime relaţiile bilaterale după îndepărtarea lui Nicolae Titulescu din guvern (august 1936) se va concretiza î
n timp scurt î
ntr-o serie
de vizite oficiale63. În acel moment, România şi Polonia erau interesate în
strângerea relaţiilor bilaterale, norii negri care începeau să se abată asupra Europei prevestind furtuna ce se va declanşa nu peste mult timp.
Vizita noului ministru al Afacerilor Străine, Victor Antonescu, la
Varşovia, în noiembrie 1936, a constituit un moment important al reluării relaţiilor româno-polone şi, totodată, un bun prilej pentru diplomaţia
română de a face o nouă încercare – fără succes şi de această dată – pentru extinderea caracterului alianţei.

59 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 56, f. 10-17; Româ
nia – Polonia…, vol. I, p. 166-167.
60 J. Beck, Dernier rapport. Politique polonaise 1926-1939, Neuchatel, Editions de la
Baconier, 1951, p. 40; N. Dascălu, op. cit., p. 67.
61 N. Dascălu, op. cit., p. 85-87; Daniel Hrenciuc, România şi Polonia 1918-1931.
Relaţii politice, diplomatice şi militare..., p. 182.
62 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 55, f. 190; Daniel Hrenciuc, România şi Polonia
1918-1931. Relaţii politice, diplomatice şi militare..., p. 182.
63 Vezi pe larg N. Dascălu, op. cit., p. 56-65.
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În ajunul plecării sale în capitala polonă, la 24 noiembrie 1936,
Victor Antonescu declara că vizita se constituia î
ntr-un bun prilej
de afirmare a forţei şi vitalităţii alianţei polono-române (…)
a voinţei noastre de a asigura în această parte a Europei o pace
întemeiată pe menţinerea intangibilă a integrităţii teritoriale 64.

La râ
ndul lor, cercurile conducătoare ale Poloniei considerau că
prin acea vizită se consolida nu numai un bastion al păcii de la Marea
Baltică la Marea Neagră, ci era şi un bun prilej de a determina Româ
nia
să-şi micşoreze dependenţa de Mica Înţelegere, în contextul neînţelegerilor polono-cehoslovace65.
Discuţiile cu oficialităţile poloneze au prilejuit aprecieri pozitive
privind reluarea relaţiilor bilaterale, fără să se abordeze ideea extinderii
caracterului alianţei. Cu această ocazie a fost semnată Convenţia pentru
cooperare intelectuală.
Ca răspuns la vizita ministrului V. Antonescu la Varşovia, ministrul de externe al Poloniei, Józef Beck, a vizitat România î
n aprilie 1937,
când a fost semnată Convenţia pentru turism şi trafic de călători66.
Anul 1937 e cel mai important î
n istoria î
ntâlnirilor bilaterale la
vârf: preşedintele Ignacy Mościcki a vizitat România, în iunie, iar în aceeaşi lună, regele Carol al II-lea sosea la râ
ndu-i la Varşovia. În seara de
26 iunie 1937, în Palatul Łazienki, în faţa oficialităţilor poloneze şi a
corpului diplomatic acreditat la Varşovia, cu scurte cuvântări s-au adresat celor prezenţi preşedintele Poloniei Ignacy Mościcki şi regele Carol al II-lea. Cei doi conducători de stat au reconfirmat ataşamentul lor
faţă de susţinerea reciprocă în caz de atac neprovocat venit dinspre răsărit. Şeful statului polon a ţinut să sublinieze că vizita efectuată cu numai
câteva săptămâni în urmă în România îl făcuse să înţeleagă că „alianţa
polono-română a căpătat un caracter valoros de sentiment naţional, manifestat cu egală intensitate în ţările noastre”. La rândul său, regele Carol
al II-lea a arătat că întâlnirile cu oficialii ţării-gazdă, atât în România, cât
şi în Polonia, nu pot decât
să pecetluiască şi să întărească o dată în plus prietenia şi alianţa
ce ne unesc (…) Această alianţă, în perfectă consonanţă cu politica de solidaritate internaţională condusă de România, confirmă, cu tărie, scopul nostru comun, anume apărarea şi menţinerea păcii.

Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 56, f. 221.
Marian Chiriac Popescu, op. cit., p. 31-32.
66 N. Dascălu, op. cit., p. 58.
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Pe 28 iunie 1937 regele Carol al II-lea era numit comandant onorific al
Regimentului 57 Infanterie, unul dintre cele mai glorioase regimente pe
care le avea Polonia. Î
n plus, i s-a î
nmânat Sabia de Onoare, cu mâ
nerul
de aur, lucrată în întregime în atelierele militare polone67.
Cele două vizite consecutive din 1937 au provocat î
ngrijorare la
Moscova, unde se anticipa consolidarea alianţei româno-polone68. Aşa
cum rezultă dintr-o telegramă din 10 iulie 1937 a lui Edmond Ciuntu,
trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar la Moscova, către Victor
Antonescu, ministrul Afacerilor Străine al României, conducerea de la
Kremlin manifesta o vie aprehensiune faţă de schimbul de vizite polonoromân, considerat „unic î
n felul lui” şi căruia îi atribuia „un caracter net
anti-sovietic”69. Pentru conducerea de la Moscova era clar că
România nu mai are libertatea de acţiune, fiind complet înfeudată la politica domnului Beck, iar acesta nu este, pentru Soviete, decât un agent al lui Hitler70.

Reprezentantul diplomatic român la Moscova a încercat să-l convingă pe
şeful diplomaţiei sovietice, Maksim M. Litvinov, că
toată argumentarea nu stă în picioare, că niciodată nu vom întreprinde sau nu ne vom asocia, direct sau indirect, la o politică
anti-sovietică, afară numai dacă Sovietele înseşi nu ne obligă la
aceasta71.

Victor Antonescu i-a răspuns lui Edmund Ciuntu că
vizitele din urmă nu au schimbat nimic nici în textul acordului
nostru cu Polonia, nici în spiritul lui, el rămâne strict defensiv,
politica noastră nu are deci nici un caracter antisovietic72.

Aceste vizite au determinat evoluţii spectaculoase în multiple domenii ale relaţiilor bilaterale, ceea ce s-a reflectat şi în ridicarea gradului de
reprezentare diplomatică din cele două capitale la nivel de ambasadă, în

Vezi pe larg V. Fl. Dobrinescu, Înainte de furtună. Regele Carol al II-lea î
n Polonia. Document, î
n „Buletinul arhivelor militare române”, an I, nr. 2-3/1998, p. 8-13.
68 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 56, f. 351.
69 Ibidem, fond 71/U.R.S.S., dos. 135, f. 135; Relaţiile româno-sovietice. Documente,
vol. II 1935-1941, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2003, p. 152.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
72 Relaţiile româno-sovietice. Documente, vol. II..., p. 152.
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anul 1938. Î
n acest moment, cele două popoare, ca şi liderii lor, descoperiseră atât de multe trăsături şi interese comune încât contactele în diverse
domenii deveniseră un fapt obişnuit73.
Un capitol aparte al relaţiilor bilaterale îl constituie vizitele reprezentanţilor bisericilor ortodoxe din cele două ţări. Astfel Mitropolitul Dionisie al Varşoviei, şeful Bisericii Ortodoxe Poloneze a fost primit în ultima
decadă a lunii septembrie 1937 de Patriarhul Miron Cristea şi a vizitat mănăstirile din Moldova74. De asemenea, î
n mai 1938, Miron Cristea, î
n acel
moment şi prim-ministru al României, a făcut o vizită la Varşovia.
Î
n anii 1938-1939, partea polonă a făcut o serie de propuneri de colaborare diplomaţiei române, în sensul redesenării hărţii politice a Europei
Centrale, primite însă la Bucureşti cu multe rezerve. Pe 18 octombrie 1938,
la puţin timp după dictatul de la München (30 septembrie 1938), pe
fundalul tragic al crizei cehoslovace şi al ocupării Ruteniei Subcarpatice şi
a sudului Slovaciei de către Ungaria, a avut loc vizita colonelului Beck la
Galaţi, unde s-a î
ntâ
lnit cu regele Carol al II-lea şi cu ministrul de Externe
Nicolae-Petrescu Comnen. Cu această ocazie, Polonia (care totuşi nu va
interveni în timpul acţiunii militare a Ungariei din martie 1939) şi-a oferit
medierea între Bucureşti şi Budapesta pentru realizarea unei înţelegeri
care ar fi cuprins, între altele, şi intrarea în hotarele româneşti a comunelor din Maramureşul istoric aflate, până atunci, sub suveranitatea Cehoslovaciei75. Argumentul lui Beck era că Polonia are mari dificultăţi din cauza minorităţii ucrainene din interior, aşa încât este datoare a urmări toate
formulele care puteau agrava această problemă. Crearea unui stat independent ucrainean în Rusia subcarpatică, în apropierea frontierelor poloneze,
constituia un mare pericol pentru Polonia deoarece în ultimii ani acţiunea
centrifugă a minorităţii ucrainene poloneze fusese condusă din regiunea
amintită. Guvernul polonez credea că o Rusie subcarpatică autonomă î
n
cadrul Cehoslovaciei nu era viabilă. O soluţie ar fi fost atribuirea zonei
sudice a Ucrainei subcarpatice Ungariei, dar în acest caz partea nordică
a regiunii rămânea izolată. Polonia, declară Beck, nu poate dispune de teritoriile altui stat, dar crede că s-ar putea găsi cu uşurinţă modalitatea ca şi
România să-şi asigure o rectificare de frontieră care să permită recuperarea românilor care mai locuiau dincolo de Tisa, în Rusia subcarpatică. În
acest fel, aprecia Beck, se puteau ameliora şi legăturile de cale ferată dintre
nordul României şi Polonia. Actualmente, pe fondul dezintegrării Cehoslovaciei, declara ministrul de Externe polonez, Rusia subcarpatică era o ţară
a nimănui. Polonia nu dorea să anexeze acest teritoriu, deoarece sporea î
n
acest fel numărul ucrainenilor din interiorul graniţelor sale. Dar dacă Ro-

Florin Anghel, Dumitru Preda, loc. cit., p. XVIII.
Vezi A.N.I.C., București, fond Miron Cristea, dos. 11, ff. 17, 24 şi 127; „Curentul” din
25.09.1937, „Universul” din 26.09.1937 şi 27.09.1937, „Dimineaţa” din 27.09.1937.
75 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 59, f. 367-379; Româ
nia – Polonia…, vol. I,
p. 203-210; N. Dascălu, op. cit., p. 58-62.
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mânia dorea să ocupe regiunea în discuţie, afirma Beck, Polonia nu ridica
obiecţiuni, deşi considera că nici guvernul român nu avea interes de a mări
procentul minorităţilor. Ca urmare, Polonia credea mai nimerit ca acest
teritoriu să fie atribuit Ungariei. Beck sugera că această soluţie ar fi fost şi
în interesul României, deoarece Ungaria, satisfăcută de realizarea aspiraţiilor sale teritoriale, nu va mai formula alte revendicări. Ar fi rezultat deci
destindere î
n bazinul dunărean şi s-ar fi creat premise favorabile cooperării reale a popoarelor din zonă76.
Răspunsul guvernului român în chestiunea Rusiei subcarpatice
a fost exprimat de ministrul N. P. Comnen: era adevărat că acolo trăiau
câteva zeci de mii de români, dar aceştia erau mulţumiţi de existenţa ce
o aveau în cadrul statului cehoslovac şi îşi exprimaseră dorinţa de a-şi
menţine statutul, susţinând că nu pot admite revenirea la Ungaria „deoarece au păstrat despre aceasta o amintire detestabilă”. Românii din Rusia
subcarpatică cunoşteau tratamentul aplicat celor 100 de mii de români
din Ungaria şi nu doreau a-l împărtăşi. Guvernul român nu putea nesocoti interesele româ
nilor din Rusia subcarpatică care menţinuseră contacte strâ
nse cu Ardealul; pe de altă parte, pentru România era vitală
menţinerea frontierei comune cu Cehoslovacia din considerente economice şi militare. Dezlipirea Rusiei subcarpatice de Cehoslovacia putea
crea acesteia din urmă mari dificultăţi agrare, regiunea fiind un adevărat
grânar, iar pierderea frontierei comune româno-cehoslovace ar fi obligat
România să apeleze la Ungaria pentru acordarea dreptului de tranzit,
ceea ce ar anihila fără îndoială schimbul de mărfuri româno-cehoslovac77.
Î
n consecinţă guvernul român a respins „cadoul otrăvit” şi a acordat, î
n martie 1939, drept de tranzit pentru refugiaţii cehoslovaci (în jur
de 3500 persoane) î
n drumul lor spre Europa (î
n special î
n Iugoslavia) 78.
Această atitudine a fost astfel sintetizată de succesorul lui Comnen la
Externe:
România a respins, î
n toamna lui 1938, propunerea Poloniei de
a accepta deslipirea Rusiei subcarpatice de Cehoslovacia. România a ţinut prin această atitudine să-şi dovedească până la capăt
loialitatea faţă de un aliat 79.

Ibidem, f. 367 – 368; România – Polonia…, vol. I, p. 205-206; N. Dascălu, op. cit.,
p. 58-59.
77 Ibidem, f. 370; Româ
nia – Polonia…, vol. I, p. 205-206; N. Dascălu, op. cit., p. 59-60.
78 Florin Anghel, Dumitru Preda, loc. cit., p. XVIII.
79 Grigore Gafencu, Politica externă a României, Bucureşti, 1939, p. 25; vezi şi
N. Dascălu, op. cit., p. 62.
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Conjunctura internaţională la sfârşitul anului 1938 şi începutul
anului 1939 a impus, la Bucureşti şi la Varşovia, o nouă analiză a tratatului
bilateral de alianţă. Într-un referat din 25 ianuarie 1939 Alexandru Cretzianu, secretar general al M.A.E. al Româ
niei, sublinia că valoarea tratatului nu a fost diminuată în 1926 prin articularea sa la Pactul Societăţii Naţiunilor. Eclipsa de după 1936 a organizaţiei mondiale nu reducea efectele
tratatului, a cărui esenţă era inserată în articolul prim. Singura chestiune
neclară rămânea dacă valoarea „erga omnes” exista ca atare. Cum se făcea
o referire clară la aplicarea Acordului tehnic, care viza doar situaţia din est,
era clar pentru Cretzianu că aplicabilitatea tratatului era limitată în fapt la
situaţii ivite la frontierele estice80.
Dintre momentele care au marcat eforturile României de a extinde alianţa româno-polonă menţionăm vizita ministrului de Externe Grigore Gafencu la Varşovia, între 3 şi 6 martie 1939. Rezultatele vizitei nu
au fost în măsură să satisfacă România, în ceea ce priveşte extinderea caracterului alianţei, Beck reiterând poziţia deja cunoscută a Poloniei în
problema Ungariei, şi anume că prietenia manifestată de Varşovia pentru
Budapesta nu va fi niciodată în detrimentul României. Clarificarea problemei garantării frontierei româneşti a fost diplomatic evitată de Beck,
deşi în contextul evenimentelor, România nu avea niciun interes să fie
chemată la rândul ei să garanteze frontiera Poloniei cu Germania. În
esenţă, cei doi miniştri de Externe au hotărât să se informeze reciproc şi
să-şi coordoneze eforturile politice ce interesau cele două ţări81.
La începutul lunii martie 1939 criza cehoslovacă a intrat în faza
finală, în acest context conturându-se şi modificarea statutului Rusiei
subcarpatice. Pe 14 martie Slovacia s-a proclamat stat independent, iar
trupele ungare au intrat imediat în Rusia subcarpatică. Poziţia guvernului român era de neacceptare a expansiunii maghiare în zonă.
Cu puţin timp înainte ca Rusia subcarpatică să fi fost ocupată de
armata ungară, Polonia a avansat încă o dată României propunerea de a
participa alături de Ungaria la această acţiune, manifestându-şi chiar bunele oficii de a media „fixarea liniei de demarcaţie”. Fidelă prieteniei ce o
lega de Ungaria, Polonia a încercat să creeze României impresia că, prin
participarea la această acţiune, se făurea începutul unei înţelegeri româ
no-ungare82.
Î
n seara de 16-17 aprilie 1939, Grigore Gafencu, aflat î
n drum
spre Germania a avut o ultimă întrevedere cu Beck în gara Cracovia. Cu
acest prilej Beck, vădit preocupat de agravarea relaţiilor polono-germane,
a precizat că articolul prim al Tratatului de garanţie româno-polon se referea doar la situaţia din est, precizată şi în acordul militar. Orice lărgire

80 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 62, f. 88-94; Româ
nia – Polonia…, vol. I,
p. 218-221; vezi şi N. Dascălu, op. cit., p. 75.
81 Marian Chiriac Popescu, op. cit., p. 96-97.
82 Ibidem, p. 98.
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a alianţei, subliniase şeful diplomaţiei poloneze, necesita o amplă analiză
politică şi militară bine pregătită83. În concepţia lui Beck, România nu ar
avea nevoie de Polonia pentru a se apăra de un atac ungar, această ipoteză putând fi rezolvată de armata română singură, prin superioritatea
trupelor sale sau în alianţă cu Iugoslavia. Referitor la sprijinul acordat
Poloniei de România în cazul în care aceasta ar fi fost atacată de Germania, Beck îl considera iluzoriu, deoarece România ar fi fost silită să-şi
păstreze trupele la graniţe ca să poată face faţă unor eventuale presiuni
ungare şi bulgare. Beck adăuga că „o lărgire a tratatului n-ar servi decâ
t
să provoace supărarea Germaniei, care putea considera această acţiune
de î
ncercuire, drept o provocare de nesuferit”84. Cei doi miniştri au convenit că trebuia să i se dea tratatului bilateral interpretarea justă, adică
un acord general „erga omnes”, cu posibilitatea ca la aranjamentele tehnice existente să se poată adăuga oricând noi aranjamente85.
În poziţia Poloniei cu privire la chestiunea lărgirii alianţei cu Româ
nia s-au manifestat şi unele contradicţii. Pe 14 aprilie 1939 primul secretar al ambasadei Franţei la Bucureşti i-a relatat secretarului general al
M.A.E., Al. Cretzianu, că Polonia avertizase guvernul francez că România
nu a solicitat încă lărgirea tratatului bilateral. Ambasadorul polonez la
Paris declara – în numele guvernului său – că Varşovia este gata să acorde României clauza „erga omnes” pe bază de reciprocitate86. Dar a doua
zi, pe 15 aprilie, oficiosul „Kurjer Polski” sublinia că garanţia franco-engleză acordată României nu prespunea şi noi obligaţii pentru Polonia87.
În iulie 1939, autorităţile de la Bucureşti au făcut o ultimă încercare de extindere a alianţei, avansând din nou Varşoviei cererea ca Statele Majore Generale ale armatelor celor două ţări să studieze ipoteza unui
atac ungar î
mpotriva României ce s-ar fi putut desfăşura şi din direcţia
fostei graniţe cu Cehoslovacia. În răspunsul său Beck excludea pericolul
semnalat, spre a nu trezi susceptibilitatea maghiară, dar, „dacă totuşi informaţiile ar fi de natură să arate iminenţa unui pericol, va fi gata a reexamina propunerea”88.
Pentru introducerea formulei „erga omnes” s-a pronunţat şi Anglia, aceasta reprezentâ
nd o condiţie a garanţiilor asigurate; au fost î
n cele din urmă acordate, pe 13 aprilie 1939, fără această condiţionare. Ministerul de Externe polonez a răspuns că o asistenţă „erga omnes” acordată
Româ
niei „îl pune în conflict cu Ungaria, cu care are o alianţă”89.

83 Grigore Gafenco, Derniers jours de l`Europe. Un voyage diplomatique en 1939,
Paris, 1946, p. 35-63; vezi şi N. Dascălu, op. cit., p. 62-63.
84 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 60, f. 289; Marian Chiriac Popescu, op. cit.,
p. 97-98.
85 Ibidem, p. 98.
86 N. Dascălu, op. cit., p. 78.
87 Ibidem.
88 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 60, f. 269, 276.
89 Ibidem, f. 289; Petre Otu, loc. cit., p. 17.
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O succintă analiză a colaborării militare româ
no-polone î
n perioada dintre cele două războaie mondiale relevă că aceasta s-a cristalizat
î
n diverse planuri de operaţii, întocmite, periodic, până în anul 1938, de
reprezentanţii celor două State Majore Generale. Colaborarea avea în vedere numai apărarea în cazul unei agresiuni neprovocate, neexistând indicii că forurile militare ale celor două state aliate concepuseră şi posibilitatea unor acţiuni ofensive cu caracter agresiv. Singurul aranjament militar al alianţei româno-polone a rămas cel în varianta de apărare în cazul
unei agresiuni împotriva celor două ţări, sau, separat, dinspre Est. Acest
aspect evidenţiază cu prisosinţă caracterul esenţialmente defensiv al
alianţei româno-polone90.
În concluzie, se poate afirma că, în perioada interbelică, conţinutul propriu-zis al relaţiilor politice româno-polone, pornind de la restabilirea legăturilor diplomatice în 1919, s-a aflat sub semnul convenţiei de
alianţă din 1921, reînnoită cu noi caracteristici în 1926, 1931 şi 1936. Este
neî
ndoielnic faptul că, la terminarea Primului Război Mondial, Polonia
a avut un interes mai mare pentru această alianţă, în condiţiile în care se
afla în confruntare directă cu Rusia Sovietică, în timp ce, după 1921-1923,
Româ
nia a fost mai interesată în consolidarea şi lărgirea alianţei. Interesul crescând al Bucureştilor faţă de alianţa cu Polonia era determinat
de confruntarea cu revizionismul maghiar tot mai agresiv ameninţând integritatea ţării. În această dispută, Polonia s-a situat de partea Ungariei,
pe care o folosea şi ca un pion în confruntarea polono-cehoslovacă. De
altfel, Polonia nu a ratificat Tratatul de la Trianon şi a refuzat chiar semnarea unei declaraţii de recunoaştere a prevederilor sale propusă de ministrul româ
n Victor Antonescu î
n noiembrie 193691. Poziţia poloneză
poate fi explicată prin relaţiile privilegiate între Varşovia şi Budapesta,
bazate pe raporturile de rudenie dintre cercurile nobiliare din cele două
ţări, colaborarea din cadrul fostei monarhii austro-ungare, catolicismul
care le lega spiritual, dar nu trebuie omis nici interesul de a se obţine
o graniţă comună polono-ungară. Întemeiată pe aceste afinităţi, relaţia
specială dintre Polonia şi Ungaria a constituit unul din aspectele delicate
ale raporturilor interbelice româ
no-polone92.
În repetate rânduri, Polonia şi-a oferit serviciile pentru a determina o apropiere dintre România şi Ungaria93, din păcate fără sorţi de
izbândă datorită, în principal, amplificării revizionismului maghiar.
Pe de altă parte, Polonia s-a străduit să cointereseze România la
împărţirea Cehoslovaciei, respectiv la ocuparea împreună cu Ungaria
Vezi pe larg Marian Chiriac Popescu, op. cit., p. 34-99.
N. Dascălu, op. cit., p. 99.
92 Daniel Hrenciuc, Româ
nia și Polonia 1932-1939, Relații politice și diplomatice,
Editura Universității Suceava, 2005, p. 53.
93 Dumitru Preda, O alianţă asimetrică. Relaţiile româno-polone (1918-1933), I, î
n
„Magazin Istoric”, XXXIV, nr. 1(406), ianuarie 2000, p. 50; Daniel Hrenciuc, România și Polonia 1932-1939, Relații politice și diplomatice..., p. 53.
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a Rusiei subcarpatice, propunere refuzată de guvernul de la Bucureşti.
Mai mult, România a acţionat pentru ameliorarea raporturilor dintre
Praga şi Varşovia, fără însă a obţine vreun rezultat pozitiv.
La răcirea relaţiilor bilaterale în anii 1932-1936 a contribuit şi
stabilirea legăturilor diplomatice cu Uniunea Sovietică, fără bunele oficii
ale diplomaţiei polone. Varşovia a pretextat slăbirea legăturilor cu România prin „orientarea filo-sovietică a lui Titulescu”.
Dincolo de aceste sinuozităţi, relaţiile româno-polone din perioada
interbelică au avut, pe ansamblu, o evoluţie pozitivă. Între cele două ţări nu
a existat niciun fel de dispută teritorială, Polonia fiind singurul dintre vecinii
României în această situaţie.
Cursul ascendent al relaţiilor politice româno-polone a fost î
n
parte consolidat şi prin întreţinerea unor legături economice. Acestea nu
au cunoscut, totuşi, o intensitate deosebită, deoarece obiectiv vorbind
lipseau industriile complementare şi infrastructurile economice erau slab
dezvoltate.
În comparaţie cu raporturile politico-diplomatice şi economice,
relaţiile bilaterale dintre Regatul României Mari şi Republica a II-a Polonă au fost, în plan cultural, de o mare profunzime94.
Relațiile dintre popoarele român și polon, bazate pe încredere și
sprijin reciproc, sunt astăzi unite de valorile europene și transatlantice.

Mihai Mitu, Cracovia şi relaţiile culturale româno-polone, î
n vol. Cracovia. Pagini
de cultură europeană, coordonator Constantin Geambaşu, Bucureşti, 2001, p. 250;
Daniel Hrenciuc, România și Polonia 1932-1939, Relații politice și diplomatice...,
p. 191.
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dr Ion Constantin
Narodowy Instytut Badań Totalitaryzmu w Bukareszcie

Stulecie sojuszu.
Stosunki dyplomatyczne rumuńsko-polskie
1918-1939
Streszczenie

Minęło sto lat od przełomowych momentów w historii narodów
rumuńskiego i polskiego. Po zakończeniu I wojny światowej oba zdołały
wykorzystać w godny podziwu sposób pomyślną dla siebie koniunkturę
na arenie międzynarodowej oraz fakt upadku Imperium Rosyjskiego
i Austro-Węgier dla zrealizowania, prawie w tym samym czasie, swoich
narodowych ideałów. Państwo rumuńskie dokonało wielkiego zjednoczenia w wyniku działań ruchów zjednoczeniowych (w Besarabii – 27 marca
1918 r., na Bukowinie – 28 listopada 1918 r. i w Siedmiogrodzie – 1 grudnia 1918 r.), które opowiedziały się podczas zgromadzeń reprezentantów
za przyłączeniem poszczególnych krain do Rumunii. Państwo polskie po
123 latach pod zaborami, po nieustannych wysiłkach dyplomatycznych
i zbrojnych, odzyskało suwerenny byt i niepodległość 11 listopada 1918 r.
W tych decydujących dla obu narodów momentach wyraźnie
przejawiło się poczucie solidarności między Rumunami i Polakami. Bardzo wymowne w tym sensie były wystąpienia przedstawicieli Polaków
z Besarabii i Bukowiny: Feliksa Dutkiewicza w Radzie Kraju w Kiszyniowie na posiedzeniu z 27 marca 1918 r., podczas którego zadecydowano
o zjednoczeniu Besarabii z Rumunią, oraz dr. Stanisława Kwiatkowskiego
w czasie obrad Kongresu Generalnej Rumuńskiej Rady Narodowej Bukowiny w Czerniowcach 28 listopada 1918 r., który zdecydował o bezwarunkowym i na wieki zjednoczeniu Bukowiny w starych jej granicach (po
Czeremosz, Kułaczyn i Dniestr) z Królestwem Rumunii.
Wspólny los sprawił, że Polska i Rumunia po I wojnie pełniły rolę
bariery na granicy między światem sowieckim i bolszewickim komunizmem a Europą. Podobne geopolityczne położenie i geostrategia, tradycje
wcześniejszych relacji, pewne powiązania ukształtowane na przestrzeni
wieków – wszystko to pozwoliło na owocną współpracę w okresie międzywojennym. Poza pewnymi zawirowaniami, spowodowanymi europejskim
kontekstem, ogólnie relacje rumuńsko-polskie w tym okresie rozwijały
się pomyślnie, umacniane nawiązywaniem także głębokich związków gospodarczych i kulturalnych. Obecnie relacje pomiędzy narodami rumuńskim i polskim, oparte na zaufaniu i wzajemnym wsparciu, wynikają ze
wspólnych wartości europejskich i transatlantyckich.

dr Jan Bujak
Kraków

Wkład bukowińskich Polaków
w odzyskanie Bukowiny przez Rumunię w 1918 roku
(w stulecie tego wydarzenia).
Komunikat

Pod koniec roku 2018 wypada stulecie ponownego połączenia Bukowiny z rumuńską macierzą. Z tej racji godzi się przez chwilę zatrzymać
uwagę na choćby jednym doniosłym zdarzeniu, mało komu znanym, do
którego doszło w Czerniowcach 28 listopada 1918 r., m.in. przy znaczącym udziale bukowińskich Polaków.
Od zarania swych dziejów przodkowie narodu polskiego i rumuńskiego skazani byli na sąsiedztwo, które przez wieki oznaczało wzajemne
dobrosąsiedzkie relacje owocujące obopólnymi korzyściami w sferze duchowej i materialnej. Zdarzały się okresy ochłodzenia, zaognienia stosunków, a nawet otwartych konfliktów między naszymi przodkami, jak to
bywa w życiu jednostek i całych społeczeństw. W sumie jednak kilkuwiekowe współżycie naszych przodków obu stronom przynosiło więcej
pożytku aniżeli szkód. Obydwu narodom bardzo służyła wzajemna współpraca w najrozmaitszych dziedzinach: kwitł handel, na obszarze Bukowiny osiedlali się polscy kupcy oraz rzemieślnicy różnych specjalności, misjonarze i katoliccy kapłani. Mołdawianie zaś chętnie podejmowali studia
w polskich szkołach i wyższych uczelniach. Polskie wpływy kulturowe nie
tylko nie przeszkadzały Mołdawianom, ale wręcz służyły ich rozwojowi
i cywilizacyjnemu zbliżeniu do Polski i zachodniej Europy. Oderwanie
Bukowiny od Mołdawii przez Austrię w 1774 r. nie tylko tych procesów
nie przerwało, ale w pewnym względzie dało nowy impuls do lepszego
wzajemnego poznania oraz współdziałania obydwu narodów – tym razem
w warunkach niewoli i całkowitej zależności politycznej.
Zjednoczenie Bukowiny z macierzą stało się również m.in. dzięki
Polakom od wieków mieszkającym na Bukowinie i nigdy pod panowaniem austriackim niezmierzającym do zawłaszczenia tej krainy, ale ciągle
pracującym na rzecz traktowania wszystkich Bukowińczyków na równi
– niezależnie od narodowości i wyznania, choć ciągle mając na uwadze
potrzeby mieszkającej tam mniejszości polskiej oraz całego zniewolonego
narodu polskiego, przez ponad sto lat działającego na rzecz odrodzenia
niepodległego państwa polskiego.
Kiedy kończyła się I wojna światowa i wszystkie narody europejskie usiłowały na nowo urządzić stosunki międzynarodowe oraz ustalić
granice poszczególnych państw, w tym także Rumunii, w Czerniowcach
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zwołano kongres przedstawicieli zamieszkałych na Bukowinie narodowości, aby zdecydowali, do którego państwa ta kraina winna zostać włączona. Do tego aktu wielkiego znaczenia szczególnie starannie przygotowali
się Polacy pod przewodnictwem Polskiej Rady Narodowej, która po I wojnie światowej przejęła funkcję dawniejszego bukowińskiego politycznego
Koła Polskiego. Na jednym z ostatnich posiedzeń przed kongresem prezydium tejże Polskiej Rady Narodowej zebrało się w celu przygotowania
stanowiska polskiego w tej sprawie. W toku obrad, w których brali udział:
dr Stanisław Kwiatkowski – prezes, Emil Kamiński – wiceprezes, Tytus
Czerkawski, dr Bazyli Duzinkiewicz, inż. Alojzy Friedel, Mikołaj Gorzycki,
Leon Kamieniecki, ks. Ignacy Kukla, Antoni Panecki, ks. Leopold Schweiger, dr Edmund Wicentowicz i redaktor Henryk Stanisław Zucker, postanowiono opowiedzieć się za przyłączeniem Bukowiny do Rumunii1.
Z uwagi na szczególną wagę sprawy prezydium postanowiło swoje
zdanie poddać pod zatwierdzenie przez większe grono rodaków. W tym
celu zwołało 27 listopada 1918 r. wieczorem zgromadzenie członków Polskiej Rady Narodowej, pośród których oprócz prezydium znajdowali się
m.in.: Gustaw Battosch, Stanisław Höflich, Józef Kielarski, Karol Kizik,
Stanisław Kuczera, Stanisław Ludwiński, Jan Mayer, Władysław Michniewicz, ks. Aleksander Opolski, Władysław Pospiszil, Karol Rokosz, Karol Schwann, dr Antoni Świerzcho, Michał Trzciński, T. Uhle, Andrzej
Wojciechowski2. To grono rodaków zatwierdziło decyzję prezydium,
wskutek czego zredagowana została deklaracja, którą podpisali reprezentujący Polaków na kongresie w dniu następnym.
Na kongresie dnia 28 listopada 1918 r. pojawili się również przedstawiciele Polaków ten kraj zamieszkujących w osobach: dr Bazyli Duzinkiewicz (radca dworu), Emil Kamiński (robotnik kolejowy, prezes socjalistów), dr Stanisław Kwiatkowski (prezes Polskiej Rady Narodowej
na Bukowinie), Władysław Pospiszil (robotnik kolejowy), ks. Leopold
Schweiger (rzymskokatolicki radca konsystorialny) i dr Edmund Wicentowicz (komisarz kolei).
Podczas obrad ci reprezentanci bukowińskich Polaków jednoznacznie i stanowczo opowiedzieli się za przyłączeniem Bukowiny do Rumunii, składając w tym względzie wszystko mówiącą deklarację, jak następuje:

1 Udział Polaków w przyłączeniu Bukowiny do Rumunii, „Kurier Polski w Rumunii”
1933, nr (144)14, s. 1-2.
2 Tamże.
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Naród polski, wypełniając swą misję historyczną obrony chrześcijaństwa i kultury we wschodniej Europie, pokrywał przez wieków kilka mogiłami gęstymi swych żołnierzy kraje leżące na południe od Dniestru, w których to ziemiach prastarym gospodarzem był naród rumuński.
My, tegocześni Polacy zamieszkujący Bukowinę, legitymujemy
swe wiekowe prawa do pobytu w tym kraju rozlaną krwią i rozsianymi w tych ziemiach kośćmi polskiego rycerstwa, obok których przytuliły się świeże groby bohaterskich legionów w krwawych dniach obecnej wojny. Na podstawie tych praw żyliśmy tu
w ostatnich stu latach jako pokojowy czynnik kultury w zgodzie
i tolerancji wśród narodu rumuńskiego, który choć sam pojony
goryczą obcego panowania, trwającego przez wieki całe, okazywał serce dla sąsiedniego narodu polskiego, gdy tenże szukał za
Dniestrem schronienia przed szubienicami i kajdanami. Z niewygasłej pamięci narodu polskiego żyją wspomnienia roku
1863, gdy to szlachetny naród rumuński otworzył swe gościnne
dwory i chaty emigracji polskich rozbitków, krwawiących za
wolność swego narodu.
My, Polacy bukowińscy, jako straż wschodnia narodu polskiego,
który w tej chwili wkłada na swe przez 150 lat katowane ramiona rozdartą na trzy części purpurę zjednoczenia państwowego
ziem polskich od Morza Bałtyckiego do Dniestru, witamy serdecznie święty dzień zmartwychwstania zjednoczonego państwa
rumuńskiego.
Uznajemy nieprzedawnione prawa narodu rumuńskiego do
ziem na południe od Dniestru leżących w ogóle, a Bukowiny
w szczególe.
Polacy bukowińscy, złożywszy dowody swojej żywotności narodowej, opierają się na wyraźnych oświadczeniach obecnego
rządu bukowińskiego i oczekują z wszelką pewnością od zaprzyjaźnionego narodu rumuńskiego, iż tenże umożliwi polskiej
mniejszości w państwie rumuńskim swobodę w zachowaniu
wiary katolickiej, języka polskiego w kościołach i szkołach, wolnego osiedlania się, zarobkowania i ustawowo zastrzeżony
udział w zarządzie nowej prowincji.
Czerniowce, 28 listopada 19183.

Polska Rada Narodowa na Bukowinie. Deklaracja Polaków bukowińskich złożona
28 XI 1918 z okazji połączenia Bukowiny z państwem rumuńskim, Archiwum Akt
Nowych w Warszawie.
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Cracovia

Contribuția polonezilor bucovineni
la aderarea Bucovinei la România în anul 1918
(în centenarul acestor evenimente).
Comunicare
Rezumat

Când lua sfârșit Primul Război Mondial și toate popoarele europene, printre care și România, încercau din nou să restabilească relațiile
internaționale și să stabilească granițele, la Cernăuți a fost convocat Congresul General al Bucovinei cu participarea reprezentanților naționalităților care trăiau în Bucovina pentru a decide cărui stat va fi alipit acest teritoriu. Pentru acest act de mare însemnătate, cu mare atenție s-au pregătit și polonezii sub conducerea Consilului Național Polonez, care după
Primul Război Mondial a preluat funcția Cercului Polonez. La una dintre
ultimele ședințe, convocată înainte de Congresul General, s-a adunat prezidiul Consiliului Național Polonez cu scopul pregătirii poziției polonezilor în această chestiune. În cadrul discuțiilor la care au luat parte:
dr. Stanisław Kwiatkowski – președinte, Emil Kamiński – vicepreședinte,
dr. Tytus Czerkawski, dr. Bazyli Duzinkiewicz, ing. Aloizy Fiedel, Mikołaj
Gorzycki, Leon Kamieniecki, pr. Ignacy Kukla, Antoni Panecki, pr. Leopold Schweiger, dr. Emund Wicentowicz și redactorul Henryk Stanisław
Zucker, s-a decis optarea pentru unirea Bucovinei cu România.
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Prezidiul a decis să ceară aprobarea acestei decizii unui grup mai
larg de conaționali. În acest scop pe 27 noiembrie 1918, seara, a avut loc
ședința membrilor Consiliului Național Polonez, printre care, în afară de
prezidiu, se aflau și: Gustaw Battosch, Stanisław Höflich, Józef Kielarski,
Karol Kizik, Stanisław Kuczera, Stanisław Ludwiński, Jan Mayer, Władysław Michniewicz, pr. Aleksander Opolski, Władysław Pospiszil, Karol
Rokosz, Karol Schwann, dr. Antoni Świerzcho, Michał Trzciński, T. Uhle,
Andrzej Wojciechowski. Aceștia au aprobat decizia prezidiului, ca urmare
fiind redactată o declarație care a fost semnată de către delegația poloneză care a participat la congres.
Pe 28 noiembrie 1918, la congres au participat următorii reperezentanți ai polonezilor: dr. Bazyli Duzinkiewicz (consilier judiciar), Emil
Kamiński (muncitor feroviar, președintele partidului socialist), dr. Stanisław Kwiatkowski (președintele Consiliul Național Polonez din Bucovina), Władysław Pospiszil (muncitor feroviar), pr. Leopold Schweiger
(consilier consistorial romano-catolic) și dr. Edmund Wicetowicz (comisar feroviar). În timpul congresului, delegația polonezilor din Bucovina
a optat, unanim și ferm, pentru unirea Bucovinei cu România. Declarația,
redactată cu o zi înainte, a fost citită în numele polonezilor bucovineni de
dr. Stanisław Kwiatkowski.

Ion Filipciuc
Câmpulung Moldovenesc

Polonezii din Bucovina solidari cu românii
întru unirea cu Regatul României

Există și câteva constante istorice în paradigma evenimentelor din
preajma românilor precum trunchierea Poloniei în 1772, în urma cărui fapt
decurge și rășluirea Moldovei, în 1775, spre a-și croi Imperiul Austriac un
drum lesnicios între Galiția și Transilvania; mai mult, se prea poate ca numele
Bucovina (inspirat de austrieci) a părții de sus a Moldovei, în care cătanele
împărătești intră încă din primăvara anului 1773, să fi fost sugerat cancelariei
de la Viena tocmai de ofițerii topografi care au întâlnit în Polonia un vârf de
munte Bucovina, un iezer Bucovina, un râu Bucovina și chiar mai multe sate
Bucovina, unele atestate documentar încă de prin anul 1228.
Apoi, cele petrecute în ziua de duminică, 15/28 iunie 1914, când
Francisc Ferdinand, arhiduce, moştenitorul coroanei austro-ungare, şi soţia
lui, Sofia Chotek, prinţesă de Hochenberg, sunt asasinaţi în Sarayevo, Serbia, și marele război al popoarelor declanșat de Austro-Ungaria în cârdășie cu Imperiul German, se vor reverbera în conștiința tuturor popoarelor
de sub administrația de la Viena ca un prim punct rodnic în nădejedea lor
de eliberare națională.
Se întâmplă însă că, în prelungirea celui dintâi mare război al popoarelor, germanii au ideea să-l trimită în vara anului 1917 pe bolșevicul
Vladimir Ilici Lenin, din Elveția în Rusia, într-un tren plumbuit, spre
a porni revoluția care să bulverseze armata țaristă.
Al treilea fapt decisiv are loc marţi, 26 decembrie/8 ianuarie
1918, când preşedintele S.U.A., Thomas Woodrow Wilson, emite programul de pace în cele 14 puncte, proclamând principiul autodeterminării,
adică cel al „Popoarelor Austro-Ungariei, al căror loc între naţiuni vrem
să-l ştim apărat şi asigurat, să li se dea o dezvoltare autonomă”, iar „Polonia, unită, independentă şi autonomă, cu acces liber şi fără de restricţii la
mare”.
Urmează, în consecință, reîntregirea Poloniei și întoarcerea ținutului Bucovina la patria mamă România, definită în ziua de duminică,
14/27 octombrie 1918, prin Constituanta de la Cernăuți, actul politic, redactat în câteva fraze, conform principiului că „la evenimente mari, trebuie cuvinte puţine”, având în vedere și o bună înţelegere cu celelalte
etnii conlocuitoare în Bucovina:
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I. Reprezentanţii poporului român din Bucovina, întruniţi astăzi, în ziua de 27 Octombrie 1918, în capitala Bucovinei se declară în puterea suveranităţii naţionale constituantă a acestei
ţări româneşti.
II. Constituanta hotărăşte unirea Bucovinei integrale cu celelalte ţări româneşti într-un singur stat naţional, independent şi
va purcede spre acest scop în deplină solidaritate cu românii din
Transilvania şi Ungaria.
III. Spre a conduce poporul român din Bucovina şi a-i apăra
drepturile şi spre a stabili o legătură strânsă între toţi românii,
constituanta instituie un consiliu naţional de 50 membri. Acest
consiliu naţional ne va reprezenta prin mandatari şi la conferinţe de pace şi în afară de el nu recunoaştem nimănui dreptul de
a hotărî sau a trata asupra poporului din Bucovina.
IV. Constituanta respinge cu hotărîre orice încercare care ar
ţinti ştirbirea Bucovinei, doreşte însă să se înţeleagă cu popoarele conlocuitoare.

După modelul românilor, şi polonii din Bucovina se adună pentru
a-şi hotărî soarta în noile condiţii social-politice, după cum sună o notă
apărută în ziarul din Cernăuţi:
Clubul deputaţilor dietali poloni din Bucovina a luat în consfătuirea de mai multe ore, ţinută la 31 Octombrie 1918, sub conducerea prezidentului clubului, a d-lui baron Cajetan de Stephanowicz, decisiunea unanimă de a forma un comitet naţional
executiv prin cooptarea de delegaţi din toate partidele polone din
ţară.
Acest comitet executiv va avea datorinţa să apere până la alegerea consiliului naţional polon din Bucovina toate interesele băştinaşe ale poporului polon din Bucovina prin tratate cu celelalte
naţiuni ale ţării şi să reprezinte în extern poporul polon 1.

Și încă o coincidență istorică: luni, 29 octombrie/11 noiembrie, se
petrec însărcinarea lui Józef Piłsudski cu crearea unui guvern și intrarea
trupelor române în oraşul Cernăuţi, întâlnirea dintre Iancu Flondor şi
generalul Iacob Zadik, şi defilarea ostaşilor români, a unor demobilizaţi
bucovineni din fosta armată austriacă, precum şi a unui pluton de legionari poloni:
De pe piaţa principală se porneşte un convoiu mare spre guvern
pe strada domnească. În frunte două şiruri de ofiţeri din fosta
armată austriacă, cu un drapel treicolor purtat de sublocot. Radu Dan, urmaţi apoi de corul „Armonia” şi toţi membrii comite-

1

„Glasul Bucovinei”, an I, nr. 6, Cernăuţi, vineri, 8 noiembrie 1918, p. 96.
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tului naţional, iar urma o formează un pluton de legionari Poloni conduşi de fraţii Micinski şi fraţii Gorski, cari, având şi ei
aceleaşi gânduri şi dureri, au împărtăşit tot timpul bucuria
noastră ajutându-ne mult la ţinerea ordinei după retragerea
Ucrainilor. De ordinea pe stradă a îngrijit cu succes locotenentul
Aurite.
În trecerea pe la Casa Polonă s-a arborat unicul steag polon rămas neatins de mâna legionarilor Ucraini cari, în dragostea lor
pentru dreptul oricărei naţiuni, au pătruns câteva zile mai înainte în Casa Polonă, rupând steagurile noue ce le-au aflat acolo.
Polonii cântă cântecul lor naţional. Apoi ne pornim spre guvern.
Pe casa guvernului e arborat stindardul treicolor. Se cântă imnul regal, se aduc ovaţii dinastiei române şi apoi, încet, cântând
Pe-al nostru steag…, se îndreaptă toţi spre Mitropolie.
La reşedinţa mitropolitană ne întâmpină dl prof. univ. dr. Saghin, cu administratorul diecezei Arch. Vorobchevici.
Pe când corul intonează imnul regal, soseşte dl. general Zadik2.

Așadar, polonezii din Bucovina serbează în după-amiaza zilei de
luni, 11 noiembrie 1918, eliberarea Poloniei dimpreună cu eliberarea
Bucovinei de sub administrația austriacă și defilează prin orașul Cernăuți
cu steagul Poloniei, cântând cu înflăcărare imnul strămoșesc: „Jeszcze
Polska nie zginęła”.
Duminică, 11/24 noiembrie 1918 – urma să se convoace Congresul General al Bucovinei spre a se hotărî raportul politic dintre Ducatul Bucovina și Regatul României, întrucât cea din urmă armată care
a ocupat acest ținut românesc a fost alcătuită de trupele rusești, iar în
urma lor armata austriacă nu le-a luat locul; așadar Bucovina era în acest
moment istoric o provincie românească fără suveran administrativ-politic. În aceste condiții, poporului băștinaș i se cuvine a hotărî în ce parte
solicită protecție armată pentru a i se asigura populației respectul legilor,
viața și propietatea bunurilor.
Luni, 12/25 noiembrie 1918 – în Cernăuți are loc ședinţa a patra
a Consiliului Naţional Român din Bucovina, prezenţi doar 37 de membrii, discuţii aprinse despre cele întâmplate, între care intervenţia deputatului socialist Gheorghe Grigorovici:
D-lor! Mi se comunică din partea Germanilor: ei cer să li se dea
o declaraţiune că li se acordă autonomie în dezvoltarea lor. Li s-a
refuzat. Astfel situaţia lor e grea faţă de noi. Adresez d-nului preşedinte întrebarea ori de are ştire despre aceasta şi ce crede să facă ca să împăcăm pe Germani.

2 Isidor Bodea, Intrarea Armatei Române în Bucovina, „Glasul Bucovinei”, an I, nr. 7,
Cernăuţi, marţi, 12 noiembrie 1918, p. 103.
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Urmează precizarea lui Iancu Flondor:
Înaltă cameră! Vă declar că întrebarea d-nului Grigorovici îmi
este binevenită pentru că ea îmi dă ocazie să lămuresc chestiunea, o chestiune care Vă va interesa pe D-Voastră. Guvernul ţării a aflat de datorinţă să se puie în înţelegere cu celelalte naţiuni pe baza hotărîrilor constituantei şi anume rezoluţiunea
patru: „Constituanta respinge cu hotărîre orice încercare care ar
ţinti la ştirbirea Bucovinei, doreşte însă să se înţeleagă cu
popoarele conlocuitoare” .
În sensul acesta am vorbit cu Polonii, Germanii şi Ovreii, cu Rutenii nu ne-am întâlnit pentru că ei sunt intransigenţi. I-am întrebat dacă participă la congresul Bucovinei. Polonii s-au declarat imediat gata: au dorit numai din punct de vedere formal, să
nu dea o hotărîre în mod definitiv până când nu se vor fi pus în
înţelegere cu conducerea din Varşovia, fiindcă au obligaţia (…)
să nu ia nici o hotărîre fără a lua o înţelegere cu conducerea din
Varşovia. S-a mijlocit o comunicaţie cu guvernul din Varşovia
prin telegrafie fără sârmă, răspunsul n-a sosit, dar cred că va fi
afirmativ. Germanii mi-au declarat că sunt şi d-lor de părerea că
fiecare popor trebuie să aibă dreptul său de a se dezvolta pe
bază naţională. O declaraţie formală din partea Consiliului german încă n-am primit-o dar şi-n privinţa aceasta poate fi numai
o declaraţie afirmativă. În restanţă sunt Ovreii; cu Rutenii nu ne
putem înţelege.
Dară am vorbit şi cu reprezentaţii Ovreilor şi Vă pot spune că
aştept o declaraţie afirmativă. Guvernul era condus în actul
acesta afară de rezoluţiunea luată de constituantă şi de convingerea că e bine, pentru reprezentanţii români la conferinţa de
pace, ca să arate lumii că nu numai Românii ci şi celelalte naţiuni din Bucovina au exprimat dorinţa să fie încorporate României. (Aplauze) Aceste declaraţiuni sunt de folos numai atunci,
dacă sunt necondiţionate şi în sensul acesta am lucrat şi cred că
am corespuns dorinţei D-Voastre (Aplauze îndelungate)3.

Joi, 15/28 noiembrie 1918 – Congresul General al Bucovinei,
având ordinea de zi: Stabilirea raportului politic între Bucovina şi regatul
României. Începutul: la orele 11 î. a. Prezenţi:
A) Consiliul naţional român: 1. Anghel Ioan, 2. Bălan Gheorghe, 3. Băncescu Gheorghe, 4. Bejan Donisie, 5. Berlinschi Ilie, 6. Bodnărescu Vasile,
dr., 7. Bodnărescu Victor, 8. Boncheş Gheorghe, 9. Botezat Eugen, dr.,
10. Bucevschi Dimitrie, 11. Candrea Ion (Candreni), 12. Carabioschi Nicu,

3 Ion I. Nistor, Unirea Bucovinei, 28 noiembrie 1918. Studii şi documente, ediţie nouă de
Ioan Felea, prefaţă de Mircea Popa, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2010, p. 210-211.
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dr., 13. Clain Cornel, 14. Cojocariu Nicolae, 15. Cozmiuc Constantin, 16.
Dan Dimitrie, 17. Dan Romul, 18. Doboş Filaret, 19. Fediuc Vasile, 20.
Flondor Iancu, dr., 21. Flondor Nicu, 22. Gheorghian Octavian, dr., 23.
Gheorghian Vasile, dr., 24. Greciuc Vasile, 25. Grigorcea Radu, dr. 26.
Grigorcea Gheorghe, 27. Hacman Max, dr., 28. Homiuca Cornel, dr., 29.
Iacoban Mihai, 30. Ieşan Alexandru, dr. 31. Jemna Gheorghe (Storojineţ), 32. Leuştean Toader (Fundul Moldovei), 33. Lupu Florea, dr., 34.
Lavric Gheorghe, 35. Marcu Vasile, dr., 36. Marmeliuc Dimitrie, dr., 37.
Mihalescu Nicolae, 38. Morariu Aurel, dr., 39. Nastasi Constantin, 40.
Neculiţă-Popovici Constantin, 41. Nichita Vasile, 42. Nistor I., dr., 43.
Odochian Ilie (Dorna), 44. Patraş Apolo, 45. Popescu Petrea, 46. Popovici
Dorimedont, dr., 47. Popovici Eusebie, dr., 48. Pridie Anastasie, 49. Procopovici Alexe, 50. Repta Vladimir, dr., 51. Reus Vasile (Humor), 52. Reuţ Vespasian, 53. Rotică-Rotariu Gavril, 54. Saghin Ştefan, dr., 55. Şandru Gheorghe, 56. Şandru-Alboi Vasile (Câmpulung), 57. Sîrbu Gheorghe, 58. Sbiera Ion, 59. Sbiera Radu, dr., 60. Scalat Modest, 61. Ştefanelli
Teodor V., 62. Stârcea Ioan, dr., 63. Tarnavschi Ipolit, dr., 64. Tarnavschi
Cornel, 65. Tofan Gheorghe, 66. Tomaşciuc Victor, 67. Tomoiaga Laurenție, 68. Ţurcanu Aurel, 69. Ţurcanu Dimitrie, 70. Vasilovschi Nicu, dr.,
71. Vlad Nicolae, 72. Voitcu Gheorghe, 73. Voronca Aurel, 74. Voronca
Octavian, dr.
B) Delegaţii polonezilor: 1. Duzinkiewicz Bazyli, dr. 2. Kamiński Emil,
3. Kwiatkowski Stanislaus, dr. 4. Pospiszil Władysław, 5. Schweiger Leopold, 6. Wicentowicz Edmund, dr.
C) Delegaţii germanilor: 1. Gaisdorf Rudolf, 2. Glondys Viktor, dr. 3. Hodel Adam, dr., 4. Kaindl Rafael, 5. Landwehr de Pragenau Edwin, 6. Lebouton Alois, dr., 7. Wolis Emil
D) Reprezentanţi ai comunelor rutene de peste Prut: Rarancea: 1. Crasovschi Toader, 2. Lupul Vasile, 3. Ilaşciuc Vasile; Toporăuţi: 4. Macarenco Dimitrie, 5. Macarenco Vasile, 6. Mardari Toader; Cuciur Mic: 7. Poclitar Ioan, 8. Răilean, 9. Ţopa Alexandru; Ivancăuţi: 10. Maschievic,
11. Mintici Ionică, 12. Ţintă Gheorghe; Storoneţ-Putila: 13. Chomaşciuc N.
E) Oaspeţi: a) Reprezentanţii armatei române în frunte cu domnul general Zadik. b) din Basarabia: Halippa Pantelimon, vicepreşedintele sfatului ţării din Chişinău; Pelivan Ion, directorul justiţiei din Basarabia; Buzdugan Ion şi Cazacliu Grigore, deputaţi în sfatul ţării. c) din Ardeal şi Un-
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garia: Crişan Gheorghe, dr.; Deleu Victor, dr.; Osvadă Vasile. d) mai multe mii de reprezentanţi ai tuturor naţiunilor şi stărilor sociale din toate
părţile Bucovinei4.
Preşedintele Consiliului Naţional Român, Dionisie Bejan, deschide şedinţa prin cuvintele:
Ilustră adunare, Consiliul Naţional, singurul reprezentant legitim al voinţei naţionale a poporului român din Bucovina, a hotărît
în şedinţa din 25 noemvrie a. c. constituirea sa în Congres, care să
se întrunească astăzi, în 28 noemvrie, spre a aduce la îndeplinire
dorul şi aspiraţiunile pe care poporul nostru le nutreşte şi le păzeşte cu sfinţenie vreme de un secol şi jumătate.
Întruniţi astăzi în acest măreţ locaş, care este şi trebuie să rămână simbolul unirii în credinţă, credinţă în Dumnezeu şi în
neamul nostru, salut cu neţărmurită dragoste pe reprezentanţii
vitejei armate române, care la ordinul Maiestăţii Sale Regelui
Ferdinand I ne-au întins mâna de ajutor în clipele de cea mai
grea cumpănă; salut cu aceeaşi dragoste pe reprezentanţii fraţilor noştri din Basarabia, Transilvania şi Ungaria; Vă salut cu
inima înduioşată şi pe voi, fruntaşilor neamului românesc din
Bucovina, cari aţi venit cu inima însufleţită din tuspatru unghiurile ţării, ca să aşezaţi piatra fundamentală pe care are să se clădească trainic şi neclintit România Mare!
Implor harul şi binecuvântarea dumnezeiască asupra hotărîrilor
ce veţi lua!5

Iancu Flondor este ales prezident al Congresului Bucovinei şi,
constatând numărul întrunit al membrilor congresului, deschide lucrările, invită pe dr. Radu Sbiera să îndeplinească funcţia de secretar, „să
dea cetire corespondenţelor incurse”, după care se trece la ordinea de zi:
votarea moţiunii cu următorul text:
Congresul general al Bucovinei, întrunit azi, joi, 15/28 noembrie
1918 în sala sinodală din Cernăuţi, considerând că de la fundarea Principatelor Române, Bucovina, care cuprinde vechile ţinuturi ale Sucevei şi Cernăuţilor, a făcut pururea parte din Moldova, care în jurul ei s-a închegat ca stat;

Ion I. Nistor, op. cit., p. 168-170. În lucrarea Istoria românilor, numărul delegaţilor este
75, când în fapt congresiştii au fost 100, autorul neluându-i în calcul pe cei șapte delegaţi
germani, șase poloni şi 13 reprezentanţi ai comunelor cu rutenii de peste Prut. Dacă nu
cumva este o greşeală de redactare a editorului, căci şi data acestei măreţe zile din istoria Bucovinei este înscrisă eronat – „Congresul s-a întrunit la Cernăuţi în ziua de joi,
15/26 noiembrie 1918…”, întrucât, după stil nou, faptul se petrecea în data de 28 noiembrie! Cum, de altfel, notează corect şi autorul, dar la p. 396.
5 Ion I. Nistor, op. cit., p. 170.
4
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că în cuprinsul hotarelor acestei ţări se găsesc vechiul scaun de
domnie de la Suceava, gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna
şi Suceviţa, precum şi multe alte urme şi amintiri scumpe din
trecutul Moldovei;
că fiii acestei ţări, umăr la umăr cu fraţii lor din Moldova şi sub
conducerea aceloraşi domnitori, au apărat de-a lungul veacurilor fiinţa neamului lor împotriva tuturor încălcărilor din afară
şi a cutropirii păgâne;
că în 1774, prin vicleşug, Bucovina a fost smulsă din trupul Moldovei şi cu de-a sila alipită coroanei Habsburgilor;
că 144 de ani poporul bucovinean a îndurat suferinţele unei
ocârmuiri străine, care îi nesocotia drepturile naţionale şi care
prin strâmbătăţi şi persecuţii căuta să-i înstrăineze firea şi să-l
învrăjbească cu celelalte neamuri, cu cari el voeşte să trăiască ca
frate;
că, în scurgerea de 144 de ani, Bucovinenii au luptat ca nişte
mucenici pe toate câmpiile de bătălie din Europa sub steag străin pentru menţinerea, slava şi mărirea asupritorilor lor, şi că ei
drept răsplată aveau să îndure micşorarea drepturilor moştenite, sgonirea limbii lor din viaţa publică, din şcoală şi chiar din
biserică;
că în acelaşi timp poporul băştinaş a fost împiedicat sistematic
de a se folosi de bogăţiile şi izvoarelor de câştig ale acestei ţări şi
despoiat în mare parte de vechea sa moştenire;
dară, cu toate acestea, Bucovinenii n-au pierdut nădejdea că
ceasul mântuirii, aşteptat cu atâta dor şi suferinţă, va sosi şi că
moştenirea lor străbună, tăiată prin graniţe nelegiuite, se va
reîntregi prin realipirea Bucovinei la Moldova lui Ştefan, ci au
nutrit vecinic credinţa că marele vis al neamului se va înfăptui,
prin unirea tuturor ţările române dintre Nistru şi Tisa într-un
stat naţional unitar;
constată că ceasul acesta mare a sunat!
Astăzi, când după sforţări şi jertfe uriaşe din partea României şi
a puternicilor şi nobililor ei aliaţi, s-au întronat în lume principiile de drept şi umanitate pentru toate neamurile şi când în
urma loviturilor zdrobitoare monarchia austro-ungară s-a zguduit în temeliile ei şi s-a prăbuşit, şi toate neamurile încătuşate în
cuprinsul ei şi-au câştigat dreptul de liberă hotărâre de sine, cel
dintâi gând al Bucovinei desrobite se îndreaptă către regatul României, de care întotdeauna am legat nădejdea desrobirii noastre.
Drept aceea / noi,
Congresul general al Bucovinei,
întrupând suprema putere a ţării şi fiind învestiţi singuri cu puterea legiuitoare, în numele Suveranităţii Naţionale

106
Hotărîm:
Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei
hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României6.

Urmează apoi o expunere de motive, făcută de prof. Ion Nistor:
Onorat Congres! Statele sunt plăsmuiri vremelnice create prin forţă de mână omenească, în vreme ce naţiunile sunt organisme vii,
care se nasc, se desvoltă şi-şi împlinesc rostul istoric prin voinţa lor
şi garanţia lui Dumnezeu.
Contrastul acesta între stat şi naţiune s-a remarcat în mod drastic şi în istoria poporului român. Naţiunea română este una şi
nedespărţită de la Nistru până la Tisa. Aceeaşi obârşie, acelaşi
grai, aceeaşi doină, aceleaşi datine şi obiceiuri pretutindeni. Dar
vitregia vremilor a împiedecat pe înaintaşii noştri de a crea un
stat naţional unitar, care să cuprindă neamul întreg în hotarele
lui etnice. (…)
Astăzi, când una din puterile contractante, Austria, s-a prăbuşit
sub greutatea păcatelor şi crimelor ei seculare, noi, urmaşii băştinaşilor acestei ţări, ajunşi stăpâni deplini pe hotărîrile noastre,
declarăm actul de cesiune de la 1775 nul şi neavenit, şi hotărîm
realipirea ţării noastre la Moldova, din trupul căreia fusese ruptă. (…)
În timpul din urmă s-au făcut planuri de a împărţi Bucovina în
două cu urmaşii pribegilor ruteni, cari se adăpostiseră pe vremuri în ţara noastră. Dară, ca şi altă dată, aşa şi acum, noi, românii, singurii păstrători ai vechilor tradiţiuni politice, istorice
şi culturale din această ţară, ne vom împotrivi acestor tendinţe
nelegiuite, fiindcă am fi nişte urmaşi netrebnici ai vitejilor noştri înaintaşi, dacă ne-am întoarce la sânul patriei mame cu moştenirea ştirbă7.

Din sală se iscă propunerea, făcută de Vasile Bodnărescu, să se
sisteze discuţiile şi să se voteze moţiunea. Iancu Flondor supune la vot
propunerea, dar precizează că mai sunt înscrişi la cuvânt reprezentanţii
polonezilor şi ai germanilor, pe care îi invită să-şi exprime hotărârile.

„Glasul Bucovinei”, an I, nr. 14, Cernăuţi, vineri, 29 noiembre 1918, p. 3. În ediţia Ion
I. Nistor, op. cit., textul rezoluţiunei Congresului General al Bucovinei are câteva diferenţe, între care şi repetarea în capul celor şase aliniate a gerunziului „considerând”,
p. 60-61, reluat în p. 172-173.
7 Ibidem, p. 63-64, reluat în p. 173-176.
6

107
Astfel că, Stanisław Kwiatkowski, declară în limba polonă:
Naród polski, wypełniając swą misję historyczną obrony chrześcijaństwa i kultury we wschodniej Europie, pokrywał przez wieków kilka mogiłami gęstymi swych żołnierzy kraje leżące na południe od Dniestru, w których to ziemiach prastarym gospodarzem był naród rumuński.
My, tegocześni Polacy zamieszkujący Bukowinę, legitymujemy
swe wiekowe prawa do pobytu w tym kraju rozlaną krwią i rozsianymi w tych ziemiach kośćmi polskiego rycerstwa, obok których przytuliły się świeże groby bohaterskich legionów w krwawych dniach obecnej wojny. Na podstawie tych praw żyliśmy tu
w ostatnich stu latach jako pokojowy czynnik kultury w zgodzie
i tolerancji wśród narodu rumuńskiego, który choć sam pojony
goryczą obcego panowania, trwającego przez wieki całe, okazywał serce dla sąsiedniego narodu polskiego, gdy tenże szukał za
Dniestrem schronienia przed szubienicami i kajdanami. Z niewygasłej pamięci narodu polskiego żyją wspomnienia roku
1863, gdy to szlachetny naród rumuński otworzył swe gościnne
dwory i chaty emigracji polskich rozbitków, krwawiących za
wolność swego narodu.
My, Polacy bukowińscy, jako straż wschodnia narodu polskiego,
który w tej chwili wkłada na swe przez 150 lat katowane ramiona rozdartą na trzy części purpurę zjednoczenia państwowego
ziem polskich od Morza Bałtyckiego do Dniestru, witamy serdecznie święty dzień zmartwychwstania zjednoczonego państwa
rumuńskiego.
Uznajemy nieprzedawnione prawa narodu rumuńskiego do
ziem na południe od Dniestru leżących w ogóle, a Bukowiny
w szczególe.
Polacy bukowińscy, złożywszy dowody swojej żywotności narodowej, opierają się na wyraźnych oświadczeniach obecnego
rządu bukowińskiego i oczekują z wszelką pewnością od zaprzyjaźnionego narodu rumuńskiego, iż tenże umożliwi polskiej
mniejszości w państwie rumuńskim swobodę w zachowaniu
wiary katolickiej, języka polskiego w kościołach i szkołach, wolnego osiedlania się, zarobkowania i ustawowo zastrzeżony
udział w zarządzie nowej prowincji8.

Polska Rada Narodowa na Bukowinie. Deklaracja Polaków bukowińskich złożona
28 XI 1918 z okazji połączenia Bukowiny z państwem rumuńskim, Archiwum Akt
Nowych w Warszawie.

8
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Ceea ce a doua zi va fi tradus în limba română, în ziarul „Glasul Bucovinei”:
Poporul polon, împlinindu-şi misiunea istorică întru apărarea
creştinismului şi a culturii în Europa răsăriteană, a acoperit prin
câteva secole cu morminte dese ale ostaşilor săi ţările situate la
sudul Nistrului, în care ţări poporul român era stăpân străvechi.
Noi, polonii, care locuim azi în Bucovina, legitimăm drepturile
noastre vechi de a trăi în această ţară prin sângele vărsat în locurile acestea şi cu osemintele cavalerilor poloni presăsate aici,
la care s-au adăugat morminte noui ale vitejilor legionari din
luptele sângeroase ale răsboiului prezent. În temeiul acestor
drepturi am trăit aici cei 150 de ani în urmă, ca un liniştit
element de cultură, în pace şi concordie în mijlocul poporului
român, care, deşi suferind greu sub stăpânire străină îndelungată, a arătat inimă caldă pentru vecinul popor polon, când martirii libertăţii noastre au căutat dincoace de Nistru scut în contra
călăilor şi temnicerilor.
În amintirea neştearsă a poporului polon trăieşte anul 1863, când
acel cavaleresc popor român a deschis curţile şi casele sale primitoare revoluţionarilor poloni emigraţi, care au sângerat pentru
libertatea poporului lor.
Noi, Polonii bucovineni, pază la răsărit a poporului polon, care
în momentul acesta îşi împreună pe umerii biciuiţi prin 150 de
ani, purpura, sfâşiată în trei părţi, a unirii politice a tuturor ţărilor polone dintre Marea Baltică şi Nistru, salutăm călduros ziua
sfântă a renaşterii României Unite.
Recunoaştem pe deplin drepturile imprescriptibile ale poporului
român asupra ţărilor din sudul Nistrului, în general, şi în special
asupra Bucovinei.
Polonii bucovineni, care aici în ţară au dat dovadă de trăinicia
lor naţională, în momemntul acesta istoric al unirii Bucovinei cu
glorioasa ţară mumă, dau expresie încrederii lor neclintite că
poporul român, ţinând samă de declaraţiile exprese ale guvernului actual, va acorda minorităţii polone libertatea credinţei
catolice, libera întrebuinţare a limbii polone în biserică şi şcoală, libera aşezare şi exercitare a profesiunilor, în sfârşit o amăsurată participare constituţională în administraţia ţării 9.

9

Ion I. Nistor, op. cit., p. 233-234.
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În mesajul polonezilor sunt invocate câteva evenimente istorice:
1. lupta polonilor în această parte a creştinătăţii pentru apărarea civilizaţiei europene; 2. ospitalitatea românilor faţă de polonii pribegiţi în urma
represaliilor revoluţionarilor din 1863; 3. faptele de arme şi jertfele de
sânge ale legionarilor polonezi în lupta împotriva asupritorilor străini.
Altfel spus, aderenţa polonezilor la Unirea Bucovinei cu Regatul
României are ca temei – teluric, întrucât pământul Bucovinei a fost lucrat şi este locaş de veci al multor poloni; religios, prin confesiunea catolică a creştinilor poloni viețuind în acest spațiu, şi jertfelnic, prin sângele
vărsat de poloni într-un şir de războaie – o solidaritate împotriva duşmanilor comuni: Imperiul Otoman, Imperiul Austriac şi Imperiul Rus.
Alte spicuiri din presa acelor zile:
1 decembrie Ultima oră
Delegaţia Bucovineană la M. S. Regele.
Delegaţia bucovineană a sosit bine la Iaşi. La orele 9 dimineaţa
la gară a fost întâmpinată de Î. P. S. Mitropolit Pimen şi însoţită
la Mitropolie, unde s-a servit un Tedeum. La ora 11 a fost
primită în audienţă de Majestăţile Lor Regale Regele şi Regina.
Mesagiul cetit de dl. Iancu Flondor a făcut cea mai bună
impresie. Majestatea Sa Regele a binevoit a răspunde într-o
cuvântare foarte frumoasă şi plină de avânt. După aceasta
Majestăţile Lor s-au întreţinut cu fiecare dintre membrii
delegaţiei în modul cel mai afabil. Delegaţii au fost găzduiţi la
Mitropolie, unde s-a servit masa la care a luat parte şi dl. primministru, generalul Coandă. La orele 4, delegaţia Bucovineană,
unindu-se cu cea Basarabeană, a plecat spre Bucureşti, spre a
lua parte la intrarea triumfală a Majestăţilor Lor Regele şi
Regina în Capitală10.
2 decembrie 1918 Ultima oră
Luni, la orele 7 demineaţa, Trupele române au ocupat orăşelul
Vijniţa şi Putila. Dl. dr. Kwiatkowski, delegatul polonilor din
Bucovina, s-a prezentat de-odată cu delegaţia bucovineană
M. S. Regelui, ţinând o vorbire în limba germană, în care a exprimat bucuria poporului polon din Bucovina pentru Unirea tuturor românilor. Audienţa a durat o oră şi jumătate.
Telegrama-copie a Comunităţii armene către dl dr. Iancu Flondor şeful guvernului, Cernăuţi: „Comunitatea armeană orientală
salută cu neterminată însufleţire unirea scumpei Bucovina cu
patria mumă şi va sta pururea cu credinţă alături cu poporul român, cu care împărtăşeşte de un şir de ani aceeaşi soarte. Varteres Pruncul11.

10
11

„Glasul Bucovinei”, an I, nr. 16, Cernăuţi, duminică, 1 decembrie 1918, p. 4.
Ibidem, an I, nr. 18, Cernăuţi, miercuri, 4 decembrie 1918, p. 4.
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În spiritul aceleiași solidarități, se tipărește și predica preotului
de la Biserica Evanghelică din Cernăuți:
Acesta e adevărul! Predica ţinută de părintele Glondys, în ziua
de sâmbătă, 30 noiembrie 1918, în biserica evanghelică din Cernăuţi, când s-a celebrat Unirea Bucovinei cu România şi intrarea triumfală a Regelui Ferdinand în Bucureşti:
„Noi trebuie să arătăm înţelegere pentru necesitatea istorică
a evenimentului. Austria trebuia să cadă fiindcă nu corespundea
spiritului unei vremi în care popoarele, sprijinindu-se pe dreptul lor de autonomie, se hotărîră a dispune liber asupra sorţii
lor.
Valul mare a desvoltării naţionale a cufundat Austria. Viaţa însă
lucră mai departe şi pe dărâmăturile vechiului stat se ridică popoarele la o viaţă nouă în forme nouă de stat. Această desvoltare
nouă se sprijină pe dreptul natural, deci pe un drept voit de
Dumnezeu. Căci Dumnezeu a sădit în inimile omeneşti iubirea
adâncă pentru naţionalitatea proprie moştenită. Urmând acestei iubiri popoarele frânte în bucăţi îşi găsesc drumul cătră unirea cea mai strânsă cu ţările principale ale lor. Şi pentru Austria
germană a sunat ciasul, căci ea se întoarce la muma ei, Germania, pentru ca să păşească ca popor liber pentru un drum comun
cu fraţii săi.
Înţelegând această desvoltare firească ca voită de Dumnezeu,
avem adâncă înţelegere pentru bucuria de care sunt cuprinşi
concetăţenii noştri români în aceste zile. Căci pentru ei a sosit
marele moment în care pot merge pe drumul pe care îi cheamă
glasurile fierbinţi şi fireşti ale sângelui. Onorăm simţirile lor,
căci ele răsar din cele mai adânci isvoare, din iubirea cătră moştenita lor naţiune.
Noi, germanii din Bucovina, trăim de un secol şi jumătate în
mijlocul lor. Soarta noastră este intim legată de soarta lor. Cu
două zile în urmă, consiliul naţional german a întărit şi sigilat în
numele germanilor din Bucovina, această comunitate a sorţii
prin declararea solemnă a unirii noastre cu Regatul României.
Ziua ce o serbează concetăţenii noştri români cu suflet entuziast
şi cu mulţumire pentru Dumnezeu, o serbăm împreună cu ei cu
simpatie, sinceritate, înţelegere deplină pentru ceea ce umple
inima lor de entuziasm, de bucurie. Ne gândim astăzi cu mulţumire că ei, în decursul unui secol şi jumătate, în care am trăit
împreună niciodată nu au fost asupritori faţă de minorităţi. Ca
preot mă cuget astăzi cu adâncă mulţumită la toleranţa binefăcătoare, puritate de un spirit nobil creştinesc, a preoţilor lor faţă
de conaţionalii noştri evanghelici, cărora preoţii români, în spirit adevărat creştinesc, li-au făcut servicii preoţeşti plini de dragoste, dacă evanghelicilor împrăştiaţi nu le erau accesibili proprii preoţi.
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Cu încredere deplină în acest spirit al concetăţenilor noştri români şi la asigurările humane ale consiliului lor naţional faţă de
toate minorităţile, legăm hotărîţi soarta noastră de a lor. Am
fost cetăţeni fideli ai patriei noastre vechi, vom fi cetăţeni laborioşi, prudenţi şi fideli ai statului nou, în scutul cărui ne punem
noi şi copiii noştri.
Ca creştini ridicăm privirea noastră, cu prilejul schimbării sorţii
noastre, când acel ce este Ocrotitorul în toate schimbările vieţii
oamenilor şi a popoarelor, şi îl rugăm ca el să binecuvânteze reintoarcerea concetăţenilor noştri români la muma lor. Ne rugăm ca Dumnezeu să călăuzească cu binecuvântarea sa pre
Domnitorul şi guvernul acestui stat la împlinirea datoriilor lor
pline de răspundere. Ne rugăm la Domnul ca să binecuvânteze
poporul nostru german pentru ca noi să rămânem aici ca o putere vie, colaboratoare la toate bunurile culturii promovatoare
a binelui ţării.
Facă-se deci începutul în numele Domnului căruia ne încredinţăm noi şi soartea ţării”12.

Firește că unele ziare încercau să stârnească oarecare agitație,
ceea ce implică și o replică din partea românilor:
O lămurire pentru mai mulţi
Pentru a nu deschide din nou şi în momentele acestea, procesul
nedreptăţilor pe cari acest neam românesc le-a îndurat de-a
lungul anilor aici ca şi în alte părţi, rugăm acele elemente cari
totdeauna au fost un ferment de descompunere, au fost o unealtă de executare şi agentul moral al inumanităţilor comise faţă de
români în Bucovina, le rugăm să renunţe la reînnoirea manoperelor prin cari au trăit până astăzi. (…)
Căci de faţă sunt promisiunile oficiale, cavalereşti şi largi ale
conducătorilor noştri, în cari se garantează absolută libertate
pentru toate naţiunile din Bucovina. O dovadă mai mult şi imediată că această libertate există sunt agitaţiile subversive, pe faţă, tipărite, răspândite şi nestingherite de nimeni, ale acestor
elemente. De faţă e constatarea polonilor că naţiunea română
nu a fost numai tolerantă, ci a ştiut să-şi jertfească bunurile şi
sufleteşti şi materiale, când cauza proprie era în cea mai mare
primejdie de a fi pierdută. Dovadă e adeziunea poporului german din Bucovina la alipirea cătră un stat civilizat cum nu au
presupus ei până astăzi, stimat, ordonat. Dovadă sunt cuvintele
spontane şi sincere pe cari le-a rostit de pe amvon preotul evanghelic dl. Glondys13.

12
13

Ibidem, an I, nr. 17, Cernăuţi, marţi, 19 noiembrie/3 decembrie 1918, p. 4.
Ibidem, an I, nr. 17, Cernăuţi, marţi, 3 decembrie 1918, p. 1.
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Ulterior, faptele nu s-au concretizat însă conform promisiunilor.
Autorităţile române le-au promis polonezilor bucovineni respectarea drepturilor lor identitare, precum şi o reprezentare proporţională
adecvată în administraţia locală, aspect care nu s-a regăsit întotdeauna în
măsurile autorităţilor române, acuzate de promovarea unei politici de
„românizare” (acuzaţia nu era neapărat nouă, ea fiind valabilă pentru
toate minorităţile naţionale şi viza politica Partidului Naţional Liberal
după 1922). Witold Sworakowski a acuzat autorităţile că obligă şcolile
particulare poloneze să poarte corespondenţa numai în limba română,
inclusiv traducerea documentelor şcolare (cataloage, foi matricole etc.) în
limba oficială. Introducerea obligativităţii studiului istoriei şi geografiei
în limba română la şcolile cu limba de predare poloneză (inclusiv predarea orei de limbă română săptămânal), precum şi susţinerea examenului final de absolvire în limba română (în faţa unei comisii străine)
a nemulţumit comunitatea poloneză. Între 16 şi 18 mai 1920 a avut loc
vizita, în Bucovina, a perechii regale române, Ferdinand I şi Maria de Hohenzolern. Au fost vizitate mai multe localităţi bucovinene, în frunte cu
oraşul Cernăuţi, unde, în incinta Palatului Mitropolitan, liderii minorităţilor etnice – polonezii fiind reprezentaţi de către Kwiatkowski şi Gorecki
– l-au asigurat pe regele Ferdinand de loialitatea lor, iar monarhul le-a
declarat că „nu face nici o deosebire de naţionalitate”, pentru el „toţi locuitorii ţării sunt cetăţeni români cu drepturi egale”.
Perechea regală a vizitat Casa Polonă din Cernăuţi şi celelalte edificii ale minorităţilor, participând, în acelaşi timp, la serviciile religioase
ale minorităţilor, având discuţii şi întâlniri cu membrii fiecărui cult religios în parte. În discuţia cu inspectorul şcolar şef, Constantin Mandicewski, regele Ferdinand I şi-a exprimat încrederea în faptul că „naţionalităţile din Bucovina se vor putea dezvolta ca şi până acum, în limba maternă”14.
Nu trece o lună de zile de la convorbirea dintre cei doi reprezentanţi ai polonilor din Bucovina cu regele României şi delegaţia Consiliului Naţional Polon din Bucovina alcătuieşte un memoriu – şase
pagini cu chestiuni discutate în şedinţa din 14 mai 1920, aşadar cu doar
câteva zile înainte de vizita regelui Ferdinand – către primul ministru,
general Alexandru Averescu, cerând ca pentru cei 80 de mii de cetăţeni
români de origine polonă – 50 de mii din Bucovina şi 30 de mii din
Basarabia – să se atribuie un mandat de parlamentar, întrucât comunitatea polonilor din spaţiul românesc „şi-au manifestat, printr-o aderare
deschisă, sentimentele faţă de România întregită (…), dorind a contribui,
cu toate puterile sale, intelectuale şi materiale, la progresul şi consolidarea României întregite”. Apoi, în vremea administraţiei austriece, în

14

Cf. A. N. I. C, Fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri, dosar 3/1920, file 50-52.
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Dieta Bucovinei au fost şase polonezi (doi aleşi prin vot universal de
populaţia urbană şi rurală, şi patru din partea marilor proprietari funciari)15.
În primul parlament al României Mari (1920-1921), Stanisław
Kwiatkowski îi va reprezenta pe polonii din Bucovina în cadrul dezbaterilor şi deciziilor legislative. Consultarea electorală are loc în ziua de
2 noiembrie 1919 pentru Camera Deputaţilor, pe 7 noiembrie pentru Senat, iar pe 9 noiembrie pentru Colegiile Universitare, alegerile desfăşurându-se apoi conform votului „universal, egal, direct, obligatoriu şi
secret, pe circumscripţii electorale şi pe comune”, precum era prevăzut
prin Decretul-lege Nr. 4 234 din 6 octombrie 1919; participă doar Partidul Democrat al Unirii, înfiinţat pe 15 septembrie 1919 şi condus de Ion
Nistor, ministrul delegat al Guvernului Regatului României, cu sediul la
Cernăuţi, şi condidaţii independenţi, pentru că celelalte formaţiuni politice din Bucovina – Partidul Social Democrat, filiala din Liga Poporului,
preşedinte general Alexandru Averescu, şi Partidul Conservator Democrat, prezidat de Take Ionescu – au refuzat să intre în jocul electoral. Aşa
s-a făcut că Bucovina a fost reprezentată în primul parlament al României Mari de către 26 de deputaţi, din care 20 din partea Partidului Democrat al Unirii, iar șase independenţi, şi 13 senatori, din care șapte erau
de la Partidul Democrat al Unirii (care în scurtă vreme va fuziona cu Partidul Naţional Liberal, ce-ea ce a dezvăluit şi scopul organizării acestui
partid satelit, ştiut fiind că bucovinenii nu vor vota cu liberalii) şi șase independenţi.
Stanisław Kwiatkowski a candidat pentru mandatul de senator al
judeţului Zastavna, unde au fost înscrişi la vot 3344 de alegători, din care
s-au prezentat doar 1868, din ale căror buletine de vot 385 au fost anulate,
candidatul independent fiind ales cu 1510 voturi valabil exprimate şi validate, fără nicio contestaţie, în şedinţa Senatului din 24 noiembrie 191916.
Dacă observăm că la recensământul din 1910, în judeţul Zastavna
vieţuiau 51 201 locuitori, din care 2541 germani, 47 779 ruteni, 1118
polonezi şi doar 65 români şi 11 de altă naţionalitate.
, putem trage con-cluzia, fie şi pripită, că alegătorii ruteni/ucraini s-au
abţinut masiv de la „votul obligatoriu”, iar Stanisław Kwiatkowski a fost
ales „în unanimitate” confortabilă de către polonezi şi germani.

După Daniel Hrenciuc, Un destin pentru istorie: Polonezii în Bucovina (1774-2008),
Iaşi, Princeps Edit, 2008, p. 241-242. Autorul afirmă că Stanislau Kwiatkowski „a fost
acceptat de prim-ministrul Arthur Văitoianu, prin intermediul ministrului delegat pentru
Bucovina (Iancu Flondor), pe lista oficială a partidului aflat atunci la guvernare. El
a intrat, ulterior în Partidul Democrat al Unirii”. În fapt, din 19 aprilie 1919, Iancu Flondor
şi-a dat demisia din funcţia de ministru delegat al Bucovinei, iar Partidul Democrat al
Unirii era condus de Ion Nistor, obedient al Partidului Naţional Liberal.
16 Rodica Iaţencu, Marian Olaru, Bucovineni în Parlamentul României Mari. Senatul, sesiunea 1919-1920, în „Analele Bucovinei”, Academia Română, Institutul „Bucovina”, Rădăuţi, Editura Academiei Române, Bucureşti, an XXI, 1/2014, p. 274.
15
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Alt argument din solicitarea polonilor bucovineni cu petiţia din
14 mai 1920 îl consituia faptul că „simpatiile româno-polone în Bucovina
sunt vechi, din timpul administraţiei austriace, unite împotriva germanezării şi expansiunii elementului ucrainean”, întărindu-le speranţa că, prin
actul din ziua de joi, 15/28 noiembrie 1918, „populaţia polonă s-a văzut în
sfârşit ajunsă la adăpost contra încercărilor de deznaţionalizare, ştiind că
statul român nu va pune stavilă dezvoltării etnice a populaţiei poloneze”17, însă Unirea Bucovinei cu Regatul Român încă nu-şi arată roadele
democraţiei.
Prin reforma agrară din 1921, 367 de poloni – 16 din judeţul Zastavna, 16 din judeţul Cernăuţi, 44 din judeţul Coţmani, 14 din judeţul
Vășcăuţi, 33 din judeţul Vijniţa, 33 din judeţul Storojineţ, 40 din judeţul
Siret şi alţii din judeţele Rădăuţi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc,
Gura Humorului – din Bucovina au fost împroprietăriţi cu 1446 ha de
pământ. Dar marii proprietari poloni au simţit expropriere ca un afront
etnic pentru că suprafeţele cedate de ei (contele Bawarowski – 7750 ha,
cu o rentă de expropriere de 87 102 400; prinţul Lubomirski – 1481 ha,
cu o rentă de 35 325 204 lei; Anschel Silber – 23 723 ha, cu o rentă de 83
201 035 lei, sau Stela de Turnau – 400 ha) însumau 23 304 ha18.
În Arhiva Ministerului Afacerilor Externe din Bucureşti se află un
Fond 7/Polonia, vol. 52 cu Tabloul reclamaţiunilor polone contra României, ceea ce ar trebui cercetat spre a cumpăni în ce măsură promisiunile
din actele oficialităților administrative române au fost împlinite pentru
polonii din Bucovina.
Despre familia Kwiatkowski nu avem prea multe amănunte, decât
că un polonez cu numele Franz Kwiatkowski (bănuit că ar fi străbunicul
Morărenilor de la Dragomirna) ajunge în Bucovina prin anul 1837, probabil în urma insurecţiei polone eşuate din 1830.
La începutul anului 1912, dr. Stanisław Kwiatkowski a fost desemnat din partea polonezilor ca membru în consiliul şcolar orăşenesc
din Cernăuţi19, un timp a lucrat ca profesor la Liceul din Siret, apoi, după
1922, s-a retras în Varşovia, unde a şi murit în ziua de vineri, 9 septembrie 1925, după cum i se anunţă decesul în „Gazeta Polska. Tygodnik
Demokrayczny”, nr. 353, 20 septembrie, Cernăuţi, 1925, p. 1-2.
Reproducem în extenso acest document, în anexă, cu traducerea
românească de cuviință, pentru a oferi și cititorilor români mai multe
amănunte despre un polon care a iubit Bucovina și a stăruit pentru dezvoltarea firească a culturii polone în această „primejduită margine de țară
românească”.

Daniel Hrenciuc, op. cit., p. 242.
Ibidem, p. 242-243.
19 Ibidem, p. 182.
17

18
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Loialitatea polonezilor din Bucovina a fost, totuși, înșelată de către guvernanții de la București, cum de altfel s-a întâmplat și cu românii
din acest ținut, cărora nu li s-au respectat nici dispozițiile decretului regal
în litera lui. Altfel spus, Bucovina, dintr-o veselă grădină din vremea administrației austriece, ajunge sub administrația românească din patria
mamă un fel de ciumă! În fapt concret, grădina se transformă sub auspiciile fraților politiceni români de la București într-o livadă cu... voturi.
Unirea Bucovinei cu Regatul României se va desăvârși abia... prin
Tratatul de la Varșovia, din care totuși România face un gest absolut temerar și sparge coeziunea țărilor socialiste, în vreme ce dau în floare cireșii în Primăvara de la Praga. Se întâmpla în martie 1968 și minunea
avea să se prelungească peste 21 de ani, adică în decembrie 1989. Cu alte
cuvinte, istoria lucrează cu niște constante: secunde, minute și ceasuri,
dar și cu câte un sfert de veac, iar când nu se grăbește ori nu este împinsă
de oarecare minte luminată, chiar cu veacuri. Ceea ce nici pentru poloni
și nici pentru români nu mai contează...
Căci în calendarul cosmic dumnezeiesc soarta popoarelor a fost
scrisă prea răzvidit pe răbojul încenușat al veșniciei.
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Anexă 1. Anunțul mortuar al lui Stanisław Kwiatkowski în limba polonă din
„Gazeta Polska”.
† Dr Stanisław Kwiatkowski, b. Prezes i członek honorowy Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach, kurator i członek honorowy Stowarzyszenia Rękodzielników Polskich „Gwiazda” w Czerniowcach, b. Prezes Polskiej Rady Narodowej w W. Rumunii, b. Poseł na
Sejm krajowy bukowiński, b. członek Senatu rumuńskiego, b. członek czerniowieckiej Rady Miejskiej, b. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Czerniowcach, właściciel dóbr ziemskich opatrzony św. Sakramentami, po bardzo długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 9-go września r.b. w Warszawie, przeżywszy lat 63.
Nabożeństwo żałobne odbyło się w dolnym kościele Zbawiciela w sobotę, dnia 12-go b.m., o godzinie 10-ej rano, poczem nastąpiło wyprowadzenie zwłok na cmentarz powązkowski do grobu rodzinnego.
Umarł mąż zasłużony; runął syn dobry Ojczyzny, rozumny bojownik,
którego myśli i dążenia skierowane były ku temu, aby służyć skutecznie sprawie narodowej. Zamknęły się usta, które lat mnogo broniły naszego społeczeństwa na różnych zaszczytnych posterunkach obywatelskich, jak i z areny
parlamentarnej, nie pouczą znów ludu, jak tylekrotnie to czyniły, o jego obowiązkach.
Prawdziwym rycerzem pracy był śp. dr Stanisław Kwiatkowski przez
całe swe życie. Rycerzem pracy, gdyż rzadko kto tak pracował od samej młodości, jak on. Zaznał on różnej doli w swem życiu, a w młodości przeciwieństw.
Obdarzony niezwykłemi zdolnościami, jako młodzieniec borykając
się z powodu niekorzystnego położenia materyalnego z twardym losem, usilną i systematyczną pracą zdobył sobie wybitne miejsce w społeczeństwie. Po
odbytych studyach gimnazyalnych i uniwersyteckich w Krakowie, poświęciwszy się zawodowi lekarskiemu osiadł w Czerniowcach w r. 1896, gdzie
wkrótce zasłynął jako zdolny chirurg, został prymaryuszem tutejszego szpitala krajowego i niósł pomoc i ulgę cierpiącej ludzkości – a z jaką sumiennością i dokładnością poświęcał się swej pracy zawodowej!
Apostołem zaś był pracy, gdyż nie tylko czynem i własnym przykładem, lecz niemniej słowem i piórem nawoływał nas wszystkich do pracy narodowej.
Był on człowiekiem silnej woli, hartu duszy, żelaznej energii, to mu
ułatwiało zwycięskie przejście przez manowce, najeżone nieraz trudnościami.
Ideą przewodnią w sercu i umyśle śp. d-ra Stanisława była miłość
Narodu i Ojczyzny. O! bo nikt wśród nas goręcej nie kochał narodu od tego,
którego zgon dziś opłakujemy. Nikt więcej nie odczuwał serdeczniej ciężkiej
naszej doli ówczesnej, ale też nikt nie wierzył silniej w żywotność, odrodzenie
i lepszą przyszłość Narodu. Ta miłość, wiara i nadzieja snuła się jak nić czerwona we wszystkich słowach, we wszystkich poczynaniach jego.
Pracą i energią potrafił w krótkim czasie wybić się na czoło naszego
życia narodowego. Pracę jego społeczną umiano ocenić, wybierając go kolejno na przodownicze stanowiska. Wybrany prezesem Macierzy instytucyj polskich na Bukowinie chwyta on w swe sprężyste dłonie rozluźniony nieco ster

117
rządów, zastał po słabych rządach swego poprzednika stosunki zagmatwane,
wiele rzeczy w nieładzie. Silną i umiejętną ręką zabrał się do trudnego dzieła
i zaprowadził ład; rażące braki w konstrukcyi „Domu Polskiego” przez przebudowę usunął.
I zaczęła się nowa era w życiu Polaków bukowińskich, gdy wybrany
został wiceprezesem buk. polit. Koła polskiego. Zrozumiał on dobrze, że życie
narodowe nie może ograniczać się na formie wewnętrznej, rozpoczął tedy
pracę organizatorską, uświadamiając politycznie lud. Praca ta olbrzymia stała się celem jego szeroko zakreślonego planu. Styka się z ludem, przygarnia
do łona swego maluczkich, organizuje na szeroką skalę filie Towarzystwa
Szkoły Ludowej we wszystkich zakątkach kraju, wysyła emisariuszów między
lud. W bardzo silnym stopniu przyczynia się do pogłębienia świadomości narodowej wśród ludu. Jego przybycie do jakiejkolwiek miejscowości na prowincyi pociągało lud jak magnes. Był doskonałym mowcą ludowym; lud słuchał zbyt długiego nieraz sprawozdania z natężoną uwagą i widać było, że rozumiał swego orędownika.
Wybrany członkiem Rady Miejskiej tworzy w łonie Rady osobne polskie Koło radzieckie. A że obowiązki radzieckie jak wszystkie inne pełnił gorliwie i skutecznie, to było już naturalnym wynikiem całej jego organizacyi duchowej. Na posiedzeniach Rady zawsze żywy brał udział w obradach nad
wszelkimi projektami; tam wytrawne jego zdanie i gruntowa znajomość
wszelkich spraw, zwłaszcza budżetowych, szkolnych i sanitarnych nawet
u przeciwników naszych wysoko były cenione. W plenum przemawiał często,
a ile razy przemawiał, zawsze czynił to z godnością i powagą, a w każdem słowie jego wyrażało się głębokie przekonanie o świętości sprawy naszej, szlachetne oburzenie z powodu krzywd przez wrogów nam wyrządzanych, gorąca
wiara w żywotność i przyszłość narodu naszego. Pod tym znakiem walczył
i był przekonany, że hasło to zwycięży na całej linii.
W Radzie Miejskiej wywalczył szkoły narodowe i wyjednał wielkich
rozmiarów grunt w zdrowej części miasta na boisko dla „Sokoła”. Dzisiejsze
młode pokolenie nie wie czem był „Sokół” dla społeczeństwa naszego
w przedwojennym lat dziesiątku. Kształcenie fizyczne młodzieży, wpajanie
w dusze jej miłości Ojczyzny, pielęgnowanie pieśni polskiej, nauka dziejów
ojczystych, oto zadanie ówczesne „Sokoła” tutejszego wśród młodzieży, zbierającej się w ciągu lata codziennie na boisku – zadanie umożliwione przez
wyjednanie gruntu na ten cel, u Rady Miejskiej przez nieodżałowanej pamięci d-ra Stanisława.
Pracę uświadamiającą nad ludem prowadzi nadal na wiecach, jakie
z jego inicyatywy odbywają się czy to w stolicy kraju, czy na prowicyj.
Nie mogąc u rządu mimo usilnych zabiegów wykołatać utworzenia
polskiej szkoły średniej, zakłada w naszem mieście prywatne gimnazyum polskie, przejęte następnie po przyłączeniu Bukowiny do rumuńskiej Macierzy
na etat rządowy.
Jego głównie staraniem przy obradach w Sejmie nad reformą wyborczą kreowane zostały dwa polskie mandaty ludowe, a lud polski w wdzięczności dla swego uwielbianego przywódcy wybiera go niemal jednogłośnie
posłem sejmowym. Za krótki czas tam zasiadał, bo wkrótce wybuchła wojna
światowa. I wtedy nie spoczywa śp. dr Kwiatkowski. Widząc w swym bystrym
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umyśle wschodzącą jutrzenkę wolności Ojczyzny, widząc że Polska chcąc być
wolną i niepodległą, musi zapłacić jeszcze ostatni swój podatek krwi, organizuje na Bukowinie oddziały legionów polskich, by nimi zasilić szeregi przyszłych oswobodzicieli kraju z pod jarzma ciemięzców.
Gdy w październiku r. 1918 pod ciosami wojsk państw sprzymierzonych rozpadła się monarchia austryacka, a Bukowina złączyła się z Macierzą,
powołał śp. dr Kwiatkowski do życia Polską Radę Narodową, w której imieniu, oraz w imieniu wszystkich Polaków kraj ten zamieszkujących, na pamiętnym kongresie w listopadzie r. 1918, w sali synodalnej rezydencyi arcybiskupiej odbytym, złożył znaną deklaracyę.
Przy pierwszych wyborach do parlamentu rumuńskiego śp. dr Kwiatkowski wybrany został członkiem Senatu i mandat ten aż do rozwiązania parlamentu i zmiany rządu piastował.
Wybitnym rysem charakteru zmarłego było także jego głębokie przywiązanie do Kościoła. Znosząc cierpliwie dopusty Boże, utracił był ukochanego syna Stanisława, studenta politechniki lwowskiej, który w młodym wieku,
najpiękniejsze rokując nadzieje, legł na polu chwały w bitwie z bolszewikami
podczas ich najazdu na Małopolskę wschodnią.
Nabywszy na Pomorzu majątek ziemski, przesiedlił się śp. dr Kwiatkowski przed dwoma laty do Polski.
Śmierć śp. d-ra Stanisława Kwiatkowskiego to strata ogromna dla
pozostałej przezacnej jego małżonki i synów.
Poprzestajemy na powyższych szczegółach, które podnoszą w całem
znaczeniu pamięć zmarłego. Pomijamy wiele szczegółów tak z prac jego
w Wydziale Koła TSL i zarządach innych naszych instytucyj, jak również
z działalności na innych polach naszego ruchu społeczno-narodowego, jako
nienależących do tego krótkiego wspomnienia, nie dającego wyczerpującego
obrazu umysłu i działalności zmarłego.
Imię nieodżałowanego nieboszczyka nie tylko w księgach protokołów
Towarzystw naszych – ale i w sercach pozostanie niezatarte20.

20 „Gazeta Polska. Tygodnik Demokratyczny”, Rok VIII (43), Czerniowce, dnia 20 września 1935, Nr 353, p. 1-2.
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Anexă 2. Anunțul mortuar al lui Stanisław Kwiatkowski din „Gazeta Polska” – traducere în limba română
† Dr. Stanisław Kwiatkowski fost președinte și membru de onoare al
Asociației Polone de Ajutor Frățesc și de Lectură din Cernăuți, custode și
membru de onoare al Asociației meșteșugarilor polonezi „Gwiazda” din Cernăuți, fost președinte al Consiliului Național Polonez din România Mare, fost
deputat în Seimul național bucovinean, fost membru al Senatului României,
fost membru al Consiliului orașului Cernăuți, fost consul al Republicii Polone la Cernăuți, proprietar al bunurilor pământești i s-au administrat sfintele
sacramente, iar după lungi și grele suferințe a murit pe 9 septembrie a.c. la
Varșovia, la vârsta de 63 de ani.
Slujba de înmormântare a avut loc la biserica „Mântuitorul”, sâmbătă, în ziua de 12 a lunii curente, la ora 10 dimineața, apoi a urmat transferul
osemintelor la cimitirul Powązki, la mormântul familiei.
A murit un bărbat merituos; s-a prăbușit fiul cel bun al Patriei, luptător înțelept, ale cărui gânduri și aspirații au fost îndreptate pentru a servi
eficient cauzei naționale. S-au închis buzele care mulți ani au apărat societatea noastră la diferite posturi cetățenești onorabile ca și din arena parlamentară, nu mai vor învăța poporul despre îndatoririle sale așa cum au făcut-o în repetate rânduri.
Un adevărat cavaler al muncii a fost răposatul Dr. Stanisław Kwiatkowski în toată viața sa. A devenit un cavaler al muncii pentru că rar muncea
cineva ca el din tinerețe. A cunoscut destine diferite în viața sa, iar în tinerețe
multe contradicții.
Înzestrat cu abilități extraordinare, ca și tânăr se lupta din cauza
unei situații materiale nefavorabile cu o soartă dură, cu o dorință arzătoare și
muncă sistematică a obținut un loc remarcabil în societate. După terminarea
studiilor gimnaziale și universitare la Cracovia, s-a dedicat meseriei de medic, s-a stabilit la Cernăuți în anul 1896, unde în curând a devenit un faimos
chirurg capabil, a devenit medic primar al spitalului național de aici și a ajutat și a ușurat suferințele oamenilor de aici – și cu câtă conștiinciozitate și
precizie s-a dedicat meseriei sale!
A fost un apostol al muncii, pentru că nu numai prin faptă și prin
exemplul său, ci prin cuvânt și în scris ne-a îndemnat pe toți să muncim
pentru cauza națională.
A fost un om cu o voință puternică, cu tărie sufletească, cu o energie
de fier, ceea ce i-a facilitat trecerea victorioasă prin drumuri grele, uneori pline de dificultăți.
Ideea călăuzitoare în inima și mintea răposatului dr. Stanisław a fost
iubirea de Popor și Patrie. O! pentru că nimeni dintre noi nu a iubit poporul
decât cel pe a cărui dispariție o plângem astăzi. Nimeni nu a simțit mai
profund soarta noastră grea de atunci, dar și nimeni nu credea mai tare în
vitalitate, în renaștere și într-un viitor mai bun al Poporului. Această iubire, credință și speranță a țesut ca o ață roșie în toate cuvintele, în toate faptele lui.
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Cu muncă și energie a reușit în scurt timp să se înalțe în fruntea vieții noastre naționale. Activitatea sa socială a fost prețuită, alegându-l succesiv
în posturi de conducere. Ales președinte al instituțiilor poloneze din Bucovina a luat în mâinile sale cârma slăbită a conducătorilor, a găsit după slaba
conducere a predecesorului său relații confuze, multe lucruri în dezordine.
Cu o mână puternică și pricepută s-a apucat de o acțiune dificilă și a introdus
ordinea; a înlăturat deficiențele izbitoare în construcția „Casei Polone” prin
reorganizare.
Și a început o nouă eră în viața polonezilor bucovineni, când a fost
ales vicepreședinte al Cercului Politic Polonez Bucovinean. A înțeles bine că
viața națională nu se poate limita în forma sa interioară, a început atunci
munca de organizare, lămurind oamenii din punct de vedere politic. Această
muncă colosală a devenit scopul planului său larg definit. Se întâlnește cu
oamenii, strânge la piept copiii mici, organizează la o scară largă filialele Societății Școlii Populare în toate colțurile țării, trimite emisari între oameni.
Contribuie puternic la aprofundarea conștiinței naționale printre oameni.
Sosirea sa în orice localitate din provincie atrăgea oamenii ca un magnet. El
a fost un orator desăvârșit; oamenii ascultau de multe ori darea de seamă
concentrându-se cu atenție și se putea observa că îl înțelegeau pe susținătorul lor.
Ales membru al Consiliului orașului creează în cadrul Consiliului un
Cerc al consilierilor polonezi. Deoarece obligațiile de consilier ca și toate altele le-a îndeplinit plin de zel și eficace, aceasta a fost deja un rezultat natural
al întregii sale organizări spirituale. La ședințele Consiliului a participat mereu la dezbateri la fiecare proiect; acolo, opiniile sale iscusite și cunoașterea
aprofundată a tuturor problemelor, mai ales în ceea ce privește bugetul, problemele școlare și sanitare, chiar și a adversarilor noștri au fost foarte apreciate. A vorbit adesea în plen, dar de câte ori a vorbit, mereu a făcut aceasta
cu demnitate și seriozitate, iar în fiecare cuvânt al său se manifesta o convingere profundă cu privire la sfințenia cauzei noastre, revoltă nobilă din cauza
nedreptăților dușmanilor noștri, credința puternică în vitalitate și viitorul
poporului nostru. A luptat sub acest semn și a fost convins că sloganul acesta
va câștiga pe toată linia.
În Consiliul orașului a obținut școlile naționale și a obținut mari
suprafețe de pământ în partea sănătoasă a orașului pentru terenul de sport
pentru Societatea „Sokół”. Generația tânără de astăzi nu știe ceea ce a fost
Societatea „Sokół” pentru societatea noastră în deceniul dinainte de război.
Instruirea fizică a tinerilor, insuflarea iubirii de Patrie în sufletul lor, prețuirea cântecului polonez, învățarea istoriei patriei, este o obligație a Societății
„Sokół” de atunci din localitate printre tinerii adunați vara pe terenul de
sport – sarcina înlesnită prin obținerea pământului pentru acest scop la Consiliul orașului prin amintirea neuitată a dr. Stanisław.
Munca de instruire a oamenilor se înfăptuiește în continuare la mitinguri, care din inițiativa lui au loc ori în capitala țării, ori în provincie.
Neputând obține de la guvern în ciuda insistențelor crearea școlii
medii poloneze, înființează în orașul nostru gimnaziul polonez privat, preluând conducerea cu normă întreagă după alipirea Bucovinei la Patria Mamă
România.
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Datorită grijii sale în urma dezbaterilor din Seim asupra reformei
electorale au fost create două mandate populare poloneze, iar poporul polonez din recunoștință pentru conducătorul lor iubit îl alege aproape în unanimitate ca deputat în Seim. A stat acolo pentru scurt timp, deoarece a început
războiul mondial. Nici atunci nu se odihnea dr. Kwiatkowski. Văzând în mintea sa ageră Luceafărul, care răsare, al Patriei libere, observând că Polonia
dorind să fie liberă și independentă trebuie să plătească încă ultimul impozit
pe sânge, organizează în Bucovina filiale ale legiunilor poloneze pentru a întări cu ele rezistența rândurilor viitorilor eliberatori ai țării de sub jugul asupritorilor.
Când în octombrie 1918 sub loviturile armatelor țărilor aliate s-a prăbușit monarhia austriacă, iar Bucovina s-a unit cu Patria Mamă, dr. Kwiatkowski a mobilizat la viață Consiliul Național Polonez în numele căruia, dar
și în numele tuturor polonezilor care locuiau această țară a făcut declarația
cunoscută la congersul memorabil ce a avut loc în noiembrie 1918, în sala sinodală a rezidenței arhiepiscopului.
La primele alegeri pentru parlamentul român, dr. Kwiatkowski a fost
ales membru al Senatului și acest mandat l-a deținut până la dizolvarea parlamentului și schimbarea guvernului.
O trăsătură remarcabilă a caracterului răposatului a fost atașamentul
său profund față de Biserică. Îndurând cu răbdare voia lui Dumnezeu, pierzându-l pe fiul său iubit Stanisław, student la Politehnica din Liov, care tânăr
fiind, trezea speranțele cele mai frumoase, a căzut pe câmpul de glorie în lupta cu bolșevicii în timpul invaziei lor în Małopolska de est.
După ce a cumpărat un teren în Pomerania, dr. Kwiatkowski s-a mutat acum doi ani în Polonia.
Moartea dr. Stanisław Kwiatkowski este o pierdere uriașă pentru soția mult prețuită și fiii săi.
Ne oprim la detaliile de mai sus care cresc în mare importanță memoria răposatului. Omitem multe detalii din activitatea sa la secția Cercului
Societății Școlilor Populare și conducerea altor instituții ale noastre, precum
și din activitatea în alte domenii ale mișcării noastre sociale naționale, care
nu depind de această scurtă evocare, nedând o imagine completă a spiritului
și activității răposatului.
Numele regretatului răposat va rămâne nu doar în cărțile de protocol
ale Societăților noastre, ci și în inimile noastre 21.

21

Traducere de Ilona Biseada.
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Anexă 3. „Gazeta Polska. Tygodnik Demokratyczny”, Rok VIII (43), Czerniowce, dnia 20 września 1935, Nr 353 – prima pagină cu anunțul mortuar al lui Stanisław Kwiatkowski

Ion Filipciuc
Câmpulung Moldovenesc

Polacy z Bukowiny
– solidarni z Rumunami
w kwestii zjednoczenia z Królestwem Rumunii
Streszczenie

11 listopada 1918 r. brygadier Józef Piłsudski, przybyły dzień wcześniej do Warszawy, przejął władzę zwierzchnią nad wojskiem, a generał Iacob Zadik wkroczył na czele rumuńskich oddziałów do Czerniowiec. Otworzyła się tym samym droga Polski do wolności i Rumunii do zjednoczenia.
Podczas Kongresu Generalnego Bukowiny, w czwartek 28 listopada 1918 r.
polscy delegaci poparli bezwarunkowe zjednoczenie Bukowiny z Królestwem Rumunii, wyrażając jednocześnie nadzieję, że rumuńskie władze zapewnią Polakom wszelkie należne im prawa do zachowania i wyrażania
swojej tożsamości narodowej. Deklarację poparcia w języku polskim odczytał
dr Stanisław Kwiatkowski (1862-1925) – pochodzący z Zastawnej, wielce
zasłużony dla Bukowiny, Czerniowiec i bukowińskich Polaków, jeden z najaktywniejszych działaczy narodowych, chirurg, założyciel i ordynator szpitala czerniowieckiego, radny miejski (wieloletni przewodniczący koła radnych
polskich), poseł na sejm bukowiński, wieloletni prezes czerniowieckiego Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej, Czerniowieckiego Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej, założyciel pierwszego prywatnego Gimnazjum
Polskiego w Czerniowcach, właściciel dwóch majątków ziemskich. Był on
także pierwszym konsulem (honorowym) RP w Czerniowcach w latach 1919-1920, a po zjednoczeniu, w latach 1920-1921, reprezentantem mniejszości
polskiej w parlamencie Wielkiej Rumunii.

dr Jarosław Durka
Uniwersytet Opolski

Droga do sojuszu.
Rumunia w optyce polskich konserwatystów
i ich dziennika „Czas” w latach 1918-1921

Wraz z końcem XIX w., wybuchem I wojny światowej, wielkimi
przemianami społecznymi i politycznymi dla środowisk zachowawczych
nastąpił czas kryzysu. W warunkach rodzących się demokracji politycy
konserwatywni musieli zmierzyć się z reprezentantami nowych ideologii,
adresowanych do szerokich mas społecznych. Pierwsze lata niepodległości Polski były więc czasem, kiedy konserwatyści znaleźli się jeszcze
wśród liderów młodego państwa, ale ich pozycja była zagrożona. Niemniej atutami tej grupy były: świetne wykształcenie, wysoka pozycja
zawodowa i stabilna sytuacja materialna. Niektórzy konserwatyści, reprezentując interesy polskiego ziemiaństwa i świata przemysłu, zasiadali
wcześniej w parlamentach państw zaborczych. Zdobywali tam doświadczenie, potrzebne później do budowy odrodzonej Polski. W czasie I wojny
światowej wchodzili w skład kolejnych rządów Rady Regencyjnej, powstałej w Warszawie i działającej na terenach polskich, okupowanych przez
Niemcy i Austro-Węgry, m.in. tworząc zręby późniejszego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych1. Inni wstępowali w szeregi tworzącego się Wojska
Polskiego, by walczyć o niepodległość ojczyzny.
Po odzyskaniu niepodległości przedstawiciele ruchu zachowawczego znaleźli się w Sejmie Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej,
gdzie mogli wykorzystać swoje doświadczenie. Robili kariery w dyplomacji, zajmowali ważne stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych2. Byli to politycy wpływowi, których głos liczył się w wyznaczaniu
kierunków polskiej polityki. Tematami najważniejszymi wówczas były
sprawy związane z utrzymaniem niepodległości, ukształtowaniem bezpiecznych granic i pozyskaniem strategicznych sojuszników. Tworząc
granice państwa, Polacy znaleźli się w konflikcie z Niemcami, Litwinami,
Ukraińcami, bolszewicką Rosją i rodzącym się państwem czechosłowackim. Na tym tle relacje z Rumunią wyglądały wyjątkowo dobrze.

Szerzej: A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, Kraków 2000;
J. Durka, Janusz Radziwiłł 1880-1967. Biografia polityczna, Warszawa 2011; J. Sibora, Narodziny polskiej dyplomacji u progu niepodległości, Warszawa 1998.
2 S. J. Rostworowski, Konserwatyści. Dzieje ruchu zachowawczego w II RP. Kres czy
istnienie?, Warszawa 2018, s. 55-57, 73-78, 367-379.
1
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Konserwatyści, mimo wewnętrznego rozbicia swojego środowiska3 na grupy różniące się stosunkiem do koncepcji politycznych Józefa
Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, w sprawie Rumunii mówili jednym
głosem. Była ona postrzegana przez nich jako jeden z filarów przyszłego
sojuszu, stojącego na straży stabilnej politycznie Europy Środkowo-Wschodniej. Głosili potrzebę bliskich relacji politycznych między Warszawą a Bukaresztem i w oparciu o nie budowy szerszego bloku państw
sojuszniczych. Temat powstawania tego sojuszu został już wiele razy
opracowany4, jednak przeanalizowanie stanowiska redakcji opiniotwórczej prasy konserwatywnej może ten obraz jeszcze uzupełnić.
Temat Rumunii wracał wśród konserwatystów zwłaszcza w kontekście najważniejszych wydarzeń w polityce europejskiej. Widoczne było
to jeszcze w czasie trwania I wojny światowej. Ich stanowisko często wyrażały tytuły prasowe, które na bieżąco komentowały dynamicznie zmieniającą się sytuację międzynarodową. Takim pismem był przede wszystkim krakowski „Czas”5, którego redaktorem naczelnym był Rudolf Starzewski6, a po jego śmierci w październiku 1920 r. Antoni Beaupré, członek Rady Naczelnej Stronnictwa Prawicy Narodowej – jednej z głównych
partii konserwatywnych w Polsce7. Był to dziennik z tradycjami, wydawany od 1848 r. i cieszący się wysoką poczytnością, szczególnie wśród ziemiaństwa i inteligencji. Redakcja krakowskiego „Czasu” prezentowała
nurt niechętny narodowej demokracji i była nastawiona przychylnie do

Hasło konsolidacji, „Czas”, nr 504 z 15.11.1918 r., s. 1; J. Durka, Janusz Radziwiłł…,
s. 115-143. Szerzej na temat konserwatystów w tym okresie: S. Rudnicki, Działalność
polityczna polskich konserwatystów 1918-1926, Wrocław 1981.
4 H. Bułhak, Początki sojuszu polsko-rumuńskiego i przebieg rokowań o konwencję
wojskową w latach 1919-1921, „Dzieje Najnowsze” 1973, nr 3, s. 21-52; W. Stępniak,
Polityka Polski wobec Rumunii w latach 1919-1920, „Teki Archiwalne” 1997, Seria
nowa, t. 2(24), s. 23-42; H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931, Szczecin 2008.
5 Szerzej na temat „Czasu” zob.: E. Moszyński, Ludzie i czasy „Czasu”. Z historii czołowej gazety i wybitnych konserwatystów Drugiej Rzeczypospolitej, Toruń 2004;
A. Bańdo, W „rezydencji” krakowskiego „Czasu” (1848-1934), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2014, t. XVII, z. 2(34), s. 83-102; S. Rudnicki, W. Władyka, Prasa konserwatywna Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys, problematyka, przegląd tytułów, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1975, nr 4, s. 409-465; A. Paczkowski,
Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980, s. 44.
6 Rudolf Starzewski (1870-1920) – w 1914 r. kierownik Biura Prezydialnego Sekcji
Zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie, zob.: „Dziennik Obwieszczeń Naczelnego Komitetu Narodowego. Sekcya Zachodnia” z 24.08.1914 r., nr
1, s. 3. Najprawdopodobniej zginął śmiercią samobójczą 22 października 1920 r.,
zob.: K. Zbijewska, Tragiczny dziennikarz, „Dziennik Polski” z 15.03.2001, www.
dziennikpolski24.pl/tragiczny-dziennikarz/ar/2333422 (dostęp: 10.12.2018); Nekrolog Rudolfa Ostoi Starzewskiego, „Czas”, nr 253 z 24.10.1920 r., s. 1, 3.
7 Antoni Beaupré (1863-1937) – podczas paryskiej konferencji pokojowej był korespondentem prasowym „Czasu”, był też wiceprezesem Międzynarodowej Federacji
Dziennikarzy, zob.: Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938, s. 54.
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polityki Józefa Piłsudskiego8. Należy zaznaczyć, że przy opisie sytuacji
międzynarodowej Polski redaktorzy pisma najwięcej uwagi poświęcali
tym sąsiadom, z którymi relacje miały charakter dynamiczny i dopiero
kształtowano linie granic.
Jeszcze w trakcie I wojny światowej, interesując się jej wynikiem,
przyglądano się poczynaniom rządu rumuńskiego. 8 maja 1918 r. na łamach „Czasu” relacjonowano podpisanie przez Rumunię pokoju kończącego jej udział w Wielkiej Wojnie. Redakcja pisma przedstawiała najważniejsze postanowienia traktatu9, a następnie zaprezentowała, jakie reakcje wywołał on w Bukareszcie, Wiedniu i Berlinie oraz w Paryżu i Londynie. Według relacji „Czasu” wszędzie przyjmowano go z zadowoleniem.
Rumuni podkreślali swoje osiągnięte korzyści, a państwa centralne widziały w tym szansę na poprawę swojej sytuacji militarnej na zachodzie10.
13 maja opublikowano obszerny artykuł, w którym analizowano postanowienia traktatu bukareszteńskiego, wskazując na złożone problemy narodowościowe na granicy Rumunii i Austro-Węgier. Szukano też analogii
do sytuacji okupowanego przez Niemcy i Austro-Węgry Królestwa Polskiego. Redaktorzy pisma spekulowali, jak zachowają się państwa centralne w przypadku zwycięstwa i podpisywania układu granicznego z Polakami. Całkiem realna wydawała się wtedy wizja, że powstanie państwo
polskie w sojuszu z państwami centralnymi. W Warszawie istniały przecież rządy Rady Regencyjnej, zależnej od dworów cesarskich w Berlinie
i Wiedniu. Komentowano też warunki umowy gospodarczej Niemiec
i Austro-Węgier z Rumunią, podkreślając wypływające szerokie korzyści
dla państw centralnych11. Traktat ten zresztą 11 listopada 1918 r. uchylono. Był to jednak już ten czas, kiedy dla polskich polityków na pierwszym
planie były sprawy polskie, kwestia powrotu do Warszawy Józefa Piłsudskiego, powstania nowego rządu12, walk z Ukraińcami13, a także zawiesze-

8 A. Toczek, Redakcja i współpracownicy krakowskiego „Czasu” w latach 1920-1934
[w:] Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 4, red. J. Jarowiecki, Kraków 1999, s. 276-281. Zob. też: W. L. Jaworski, Diariusz 1914-1918, wybór i oprac. M. Czajka, Warszawa 1997, s. 298-300.
9 Traktat pokojowy z Rumunią, „Czas”, nr 209 z 8.05.1918 r., s. 1; Zgon ś.p. red.
Beaupré, „Gazeta Lwowska”, nr 106 z 14.05.1937 r., s. 3.
10 Po podpisaniu traktatu, „Czas”, nr 210 z 9.05.1918 r., s. 1; Traktat gospodarczy z Rumunią, „Czas”, nr 218 z 15.05.1918 r., s. 1.; Umowa Niemiec z Rumunią,
„Czas”, nr 218 z 15.05.1918 r., s. 1.; O rewizję traktatu z Rumunią, „Czas”, nr 218
z 15.05.1918 r., s. 1; Po traktacie z Rumunią, „Czas”, nr 212 z 11.05.1918 r., s. 1.; Dodatkowy trak-tat z Rumunią, „Czas”, nr 214 z 12.05.1918 r., s. 1; Po traktacie z Rumunią, „Czas”, nr 214 z 12.05.1918 r., s. 1.
11 Umowa gospodarcza z Rumunią, „Czas”, nr 216 z 14.05.1918 r., s. 1.
12 O rząd narodowy, „Czas”, nr 500 z 11.11.1918 r., s. 1; Chwila zgody, „Czas”, nr
501 z 12.11.1918 r., s. 1; Rozbrojenie Niemców w Warszawie, „Czas”, nr 501
z 12.11.1918 r., s. 3; Odezwa Rady Regencyjnej, „Czas”, nr 501 z 12.11.1918 r., s. 3.
13 Walki o wschodnią Galicję, „Czas”, nr 500 z 11.11.1918 r., s. 2; Odsiecz dla Lwowa,
„Czas”, nr 501 z 12.11.1918 r., s. 2; Odsiecz Lwowa, „Czas”, nr 502 z 13.11.1918 r., s. 1;
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nie broni między Ententą a państwami centralnymi14 czy też rozpad Austro-Węgier, który mocno zmienił wygląd mapy Europy Środkowej15.
Przyłączenie Siedmiogrodu do Rumunii komentowano głównie
w kontekście porażki Węgier. W redakcyjnym artykule „Czasu” stwierdzono, że „państwo węgierskie zmieni się w mały kraik pozbawiony ze
wszystkich stron naturalnych granic i niezdolny do samoistnego istnienia”16. Dalej redaktor konserwatywnego dziennika tłumaczył, że:
Nagły swój upadek muszą Węgry przypisać nie tyle wypadkom
wojennym, co raczej swojej narodowościowej polityce, opartej
na niemieckich wzorcach. Gwałtowna madziaryzacja Słowaków,
Rumunów, Serbów i Niemców dała rezultaty powierzchowne,
które mogły łudzić, ale nie dodawały wewnętrznej siły węgierskiemu państwu. Wreszcie rządy żelaznej ręki, zainaugurowane
przez hr. [Istvána – przyp. J. D.] Tiszę doprowadziły wreszcie
wśród uciekających plemion do najwyższego napięcia; to też gdy
tylko nadarzyła się możność zrzucenia jarzma, ludy niemadziarskie zerwały swój tylowiekowy związek z państwem, które nie
umiało ich do siebie pozyskać17.

Do tego tematu powrócono jeszcze w 1920 r., w przededniu podpisania
traktatu pokojowego z Węgrami18. Początkowo krytyczna ocena polityki
wewnętrznej rządu węgierskiego nie przeszkodziła redaktorom konserwatywnego pisma w późniejszym konsekwentnym staniu na straży jak
najlepszych relacji polsko-węgierskich i postulowaniu potrzeby porozumienia rumuńsko-węgierskiego, o czym będzie jeszcze mowa.
9 grudnia 1918 r. w „Czasie”, za „Gazetą Warszawską”, cytowano
wywiad ze Stanisławem Grabskim, który był przedstawicielem Komitetu
Narodowego Polskiego (KNP) i właśnie przyjechał z Paryża, gdzie zaczynały się rozmowy pokojowe. Omawiał szanse realizacji interesów polskich
podczas trwających negocjacji. Zapewniał o stanowisku KNP mówiącym,

Walki we Lwowie, „Czas”, nr 502 z 13.11.1918 r., s. 2; Z dni grozy we Lwowie, „Czas”,
nr 503 z 14.11.1918 r., s. 1; O odsiecz Lwowa, „Czas”, nr 502 z 13.11.1918 r., s. 1; O odsiecz Lwowa, „Czas”, nr 504 z 15.11.1918 r., s. 2.
14 Warunki zawieszenia broni, „Czas”, nr 500 z 11.11.1918 r., s. 1; Wilhelm II w Holandyi, „Czas”, nr 500 z 11.11.1918 r., s. 1, Kapitulacya Niemiec, „Czas”, nr 501
z 12.11.1918 r., s. 1; Internowanie cesarza Wilhelma II, „Czas”, nr 501 z 12.11.1918 r.,
s. 1.
15 Abdykacya cesarza Karola, „Czas”, nr 501 z 12.11.1918 r., s. 1; Przed ogłoszeniem
republiki w Wiedniu, „Czas”, nr 501 z 12.11.1918 r., s. 1; Przed proklamacyą republiki
na Węgrzech, „Czas”, nr 501 z 12.11.1918 r., s. 1.
16 Podział Węgier, „Czas”, nr 525 z 6.12.1918 r., s. 1. Rodzajem kadłuba bez kończyn
określił ówczesne Węgry także współczesny historyk Tomasz Kopyś: T. Kopyś, Polityka zagraniczna Węgier w latach 1867-1945, Kraków 2018, s. 46.
17 Podział Węgier..., s. 1. W cytacie zachowano oryginalną pisownię.
18 J. D., Przed traktatem z Węgrami, „Czas”, nr 25 z 29.01.1920 r., s. 1.
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że Polska ma być na tyle silnym państwem, aby stanowić skuteczną zaporę między Rosją a Niemcami, ponadto powinna znajdować się wśród
państw bloku południowo-wschodniego, tzw. Małej Ententy, łączącego
Bałtyk z Morzem Czarnym. W koalicji tej miałyby się znaleźć Polska, Czechosłowacja, Rumunia i Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców
(Królestwo SHS). Sojusz miał obejmować pakt militarny, ale też umowy
gospodarcze i wzajemne udogodnienia w dziedzinie transportu19.
Później jednak krakowski dziennik w kwestii kształtowania relacji
polsko-rumuńskich na kilka miesięcy zamilkł. Publikowano pojedyncze
informacje, np. 16 stycznia 1919 r. opublikowano nekrolog zmarłego
9 grudnia 1918 r. we Lwowie Kazimierza Szwarcenberg-Czernego – byłego dyrektora rumuńskich kolei państwowych i uczestnika powstania
styczniowego. Przypomniano, że był kawalerem rumuńskiego orderu
„Gwiazda Rumunii”, oficerem włoskiego królewskiego orderu „Korony
włoskiej” i kawalerem serbskiego orderu „Takowy”20. Kolejna wzmianka
pojawiła się 26 stycznia 1919 r. i dotyczyła sporu ukraińsko-rumuńskiego
o Bukowinę21. Zagrożenie konfliktem stało się jednak mało realne wobec
grożącego Ukraińcom ataku ze strony bolszewików. Rumunia poparła
wtedy ukraińskiego atamana Symona Petlurę, choć nie przełożyło się to
na działania militarne22.
Tymczasem konserwatyści wielkopolscy, bardziej zbliżeni do narodowej demokracji i Romana Dmowskiego, na łamach „Dziennika Poznańskiego”23 głosili hasła budowy silnej Polski związanej sojuszem właśnie z Rumunią. W latach 1907-1919 redaktorem naczelnym tego pisma
był Kazimierz Bruno Puffke24, po jego śmierci w 1920 r. – Tadeusz Smarzewski25, a od 1921 r. – Edward Paszkowski26. Smarzewski i Paszkowski

Koalicya a Polska, „Czas”, nr 528 z 9.12.1918 r., s. 1.
Nekrolog Kazimierza Szwarcenberg-Czernego, „Czas”, nr 10 z 16.01.1919 r., s. 3.
21 Ukraina a Rumunia, „Czas”, nr 20 z 26.01.1919 r., s. 3.
22 Rumunia a Rosya, „Czas”, nr 43 z 23.02.1921 r., s. 3.
23 Szerzej na temat wydawanego od 1859 r. „Dziennika Poznańskiego” zob.: E. Czapiewski, „Dziennik Poznański” (1859-1939) [w:] Z dziejów prasy konserwatywnej.
Przegląd tytułów, red. W. Mich, B. Borowik, Lublin 2009, s. 17-42; A. Paczkowski,
Prasa polska …, s. 45; K. Wrzesińska, Obraz mniejszości narodowych w poznańskiej
prasie konserwatywnej w latach 1918-1939, Poznań 2002, 24-25.
24 Kazimierz Bruno Puffke (1854-1921) – pisał też do „Słowa”, „Wędrowca”, „Biblioteki Warszawskiej”, „Gazety Warszawskiej”, szerzej zob.: W. Albrecht-Szymanowska,
Kazimierz Bruno Puffke, Internetowy Polski Słownik Biograficzny, www.ipsb.nina.
gov.pl/a/biografia/kazimierz-bruno-puffke (dostęp: 10.10.2018).
25 Tadeusz Smarzewski (1857-1938) – był też dziennikarzem „Ateneum” i „Czasu”, inżynierem, właścicielem dóbr Kobyla w powiecie Dobrowody, zob.: E. Czapiewski,
„Dziennik Poznański” (1859-1939)…, s. 23; Z. Kmiecik, Uwagi o miesięczniku „Ateneum” (1876-1901) i jego redaktorach, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1983,
nr 22/2, s. 16; P. Ruciński, Początki aktywności publicznej polityka Narodowej Demokracji Jana Emanuela Rozwadowskiego w Galicji w latach 1901-1909, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2017, nr 21, s. 59.
19

20
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byli dziennikarzami „Czasu”27, co jeszcze wyraźniej pokazuje silną pozycję krakowskiego dziennika wśród konserwatystów, ale także złożoną sytuację w związku z podziałami wewnątrz tego nurtu politycznego. W poznańskim organie prasowym konserwatystów odnajdujemy artykuł opublikowany 7 maja 1919 r. i dotyczący relacji z Rumunią. Pisano:
Jeżeli mamy być na wschodzie Europy puklerzem cywilizacji zachodniej, jeżeli mamy być wobec Niemiec tym czym jest Francja
na zachodzie, a nadto jeszcze wałem ochronnym przeciwko fali
wschodniego bolszewizmu, natenczas Polska musi być wielkim,
potężnym i silnym państwem, musi otrzymać wspólne granice
z Rumunią, aby mogła razem z nią tworzyć ową wielką barierę
na wschodzie i trzymać linię od Bałtyku do Morza Czarnego. To
zaś jedynie możliwe jest przez zatrzymanie w granicach swoich
Galicji wschodniej. Ścisły kontakt polsko-rumuński – nie stanowiący bynajmniej jakiejś nowości w dziejach, lecz będący ongi
celem zabiegów najwybitniejszych umysłów polskich, a przez
pewien czas faktem dokonanym – nie tylko dla Francji jest ważny ze względu na jej stosunek do Niemiec. Jest on również ważny dla Anglii zarówno z punktu widzenia handlowych jej interesów, jak ze względu na jej stanowisko polityczne, na jej interesy
na wschodzie. Jest on nadto ważny dla Rosji, którą chronić może przed kolonizacyjną ekspansją ze strony Niemiec. Także Anglia jako właścicielka Egiptu, zainteresowana żywotnie stosunkami na Morzu Śródziemnym, a mianowicie we wschodniej jego
części, powinna wszelkich sił dołożyć, aby na linii od Gdańska
do Konstancy miała sojuszników pewnych i dostatecznie silnych, by zdołali oprzeć się zarówno nawale bolszewickiej ze
wschodu, jak niemczyzny z zachodu28.

W dalszej części artykułu wątpiono w możliwość utrzymania się Ukrainy
jako państwa samodzielnego.
Na początku 1920 r. bardzo ważnym pytaniem, na które poszukiwano odpowiedzi, było: czy bolszewicy podążający za rozbitymi oddziałami gen. Antona Denikina wkroczą do Rumunii? „Czas” informował, że
ich oddziały znalazły się na granicznej linii rzeki Dniestr, ale nie rozpoczęły działań przeciwko Rumunom29. Byłaby to nowa odsłona konfliktu
o Besarabię, która do I wojny światowej znajdowała się w granicach Ce-

26 Edward Paszkowski był też współpracownikiem „Czasu”, używał pseudonimu Zadora, w latach 1914-1918 był redaktorem „Dziennika Kijowskiego”, zob.: A. Toczek,
dz. cyt., s. 281, 284-285.
27 E. Czapiewski, „Dziennik Poznański” (1859-1939)…, s. 23.
28 O Lwów, „Dziennik Poznański”, nr 105 z 7.05.1919 r., s. 1. Zob. też: E. Czapiewski,
Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918-1926, Wrocław 1988, s. 31, 63.
29 Na frontach, „Czas”, nr 23 z 26.01.1920 r., s. 1.
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sarstwa Rosyjskiego, w 1917 r. ogłosiła niepodległość, a w 1918 r. zjednoczyła się z Rumunią30. Wszystko to w obliczu słabnącej i pogrążonej w rewolucyjnym chaosie Rosji, z której przez Rumunię docierali do Polski
uchodźcy. O takiej siedmiotysięcznej grupie Polaków, czekających w Gałaczu na transport do ojczyzny, informowano w lutym 1920 r. Ludzie ci
byli w tak złej kondycji, że planowano zaraz po przyjeździe poddać ich
kwarantannie31. Temat Rumunii powracał przy okazji kolejnych informacji o Besarabii32 i dyskusji wokół rokowań pokojowych z Rosją. Powstawało bowiem pytanie, czy wobec trwających konfliktów kilku jednocześnie państw przyszłe rokowania będą prowadzone przez każde z państw
osobno, czy może wspólnie33. Inicjatywa takich wspólnych negocjacji Polski i Rumunii z Rosją Sowiecką zakończyła się niepowodzeniem. Mimo
tego próbowano zbliżenia na gruncie wojskowym. 13 maja 1920 r. poinformowano w „Czasie”, że negocjacje mające na celu zacieśnienie relacji
polsko-rumuńskich w Bukareszcie rozpoczął generał Tadeusz Rozwadowski34.
W czerwcu na łamach „Czasu” opublikowano wywiad bukareszteńskiego korespondenta „Kuriera Porannego” z ministrem spraw zagranicznych Duiliu Zamfirescu na temat stosunku Rumunii do Polski i konfliktu z Rosją Sowiecką. Minister wyrażał zadowolenie z przebiegu naturalnej granicy rumuńsko-rosyjskiej i silnego zabezpieczenia tego rejonu
przez armię rumuńską. Stwierdzał, że Polska jest naturalnym sprzymierzeńcem Rumunii i w związku z tym „może i powinna być najsilniejszym
ogniwem”. Głównym powodem ewentualnego sojuszu miała być właśnie
kwestia sporu z Rosją. Rumuński minister mówił:
Zdajemy sobie sprawę, że kwestia Besarabii we wszystkich warunkach będzie tą sprawą, która wymaga stanowczego i dla nas
pomyślnego załatwienia i odpowiedniego poparcia ze strony
Polski. Prawda, że dziś została ona przesądzona w kierunku dla
nas zupełnie pomyślnym i że czujemy się całkowicie moralnie
uprawnieni do tego, aby kraj ten z większością i kulturą rumuńską do państwa naszego na zawsze przywiązać. Z tego ustosunkowania jest naturalnem, że chętnie szukamy z Polską punktów stycznych, przeszłość historyczna nam daje cały szereg podniet do tego, aby wejść z waszym narodem w bliski kontakt 35.

H. Bułhak, dz. cyt., s. 27.
Uchodźcy polscy w Gałaczu, „Czas”, nr 47 z 23.02.1920 r., s. 3.
32 Przyłączenie Besarabii do Rumunii, „Czas”, nr 59 z 8.03.1920 r., s. 3.
33 Min. Patek o sytuacyi, „Czas”, nr 61 z 11.03.1920 r., s. 3; Odjazd delegatów rumuńskich, „Czas”, nr 76 z 28.03.1920 r., s. 3.
34 Polska a Rumunia, „Czas”, nr 113 z 13.05.1920 r., s. 1.
35 Polska a Rumunia, „Czas”, nr 130 z 3.06.1920 r., s. 3.
30
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Kilka dni później informowano o wynikach wyborów parlamentarnych w Rumunii, ale nie komentowano ich36. W lipcu redakcja krakowskiego „Czasu” polemizowała z warszawskim czasopismem „Rząd
i wojsko”, w którym ukazał się szereg artykułów niechętnych Węgrom.
W polemice pojawił się wątek rumuński. Na łamach „Rządu i wojska”
wysuwano bowiem tezę, że warunkiem dobrych relacji polsko-rumuńskich jest zbliżenie Węgier i Rumunii, a pośrednikiem miałaby być Polska. Redakcja „Czasu” odpowiadała, że to Rumuni powinni pierwsi wyciągnąć rękę do Węgrów. Argumentem był fakt posiadania przez Rumunię Siedmiogrodu, a warunkiem zabezpieczenie praw ludności węgierskiej mieszkającej w granicach jej państwa37. Dla konserwatystów zbliżenie rumuńsko-węgierskie i sojusz z tymi państwami mógł zapobiec zaciskaniu się „pętli czesko-rosyjskiej”38.
Latem 1920 r. najważniejszym problemem dla Polaków była
obrona kraju przed napierającymi wojskami Armii Czerwonej. Naturalne,
że w obliczu klęski, na jaką się zanosiło, Polacy szukali sojuszników.
W związku z tym z niecierpliwością przyglądano się poczynaniom rządu
rumuńskiego. Do Polski docierały jakieś sygnały, że włączenie się Rumunii do wojny z bolszewikami jest możliwe. Informowano na przykład,
że rząd rumuński zmobilizował cztery korpusy wojska celem zabezpieczenia Besarabii i Bukowiny przed ewentualną agresją Armii Czerwonej39.
4 sierpnia tego roku na pierwszej stronie „Czasu” redakcja dziennika podała informację o rumuńskim ultimatum skierowanym do rządu Rosji
Sowieckiej zawierającym żądanie wycofania wojsk z Besarabii i że w Rumunii ogłoszono pełną mobilizację40. Doniesienia te dawały nadzieję, że
w coraz trudniejszej sytuacji, wobec zbliżania się Armii Czerwonej do
Warszawy i groźby utraty niepodległości, Rumuni wyciągną do Polaków
pomocną dłoń. W związku z tymi oczekiwaniami z ogromnym rozczarowaniem przyjęto informację o ogłoszeniu przez Rumunię neutralności
w wojnie polsko-bolszewickiej. Autor artykułu w „Czasie” postępowanie
rządu w Bukareszcie określił mianem „niespodzianki” i napisał:
Na konto dobrej przyszłości związku polsko-rumuńskiego zapisywano w pierwszym rzędzie sprawę wschodniej Galicji, gdzie
konieczność utrzymywania bezpośredniego kontaktu między
Polską a koalicyjną Rumunią wysuwana była jako główny argument za pozostawieniem Galicji w rękach polskich. Argumentowano dalej, że przez Rumunię zyskamy dostęp do Morza Czar-

Wybory w Rumunii, „Czas”, nr 135 z 10.06.1920 r., s. 3.
Polska a Węgry, „Czas”, nr 171 z 22.07.1920 r., s. 3.
38 Za: E. Czapiewski, Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich…,
s. 62.
39 Moblizacya w Rumunii, „Czas”, nr 178 z 30.07.1920 r., s. 3.
40 Ultimatum Rumunii do Rosyi, „Czas”, nr 182 z 4.08.1920 r., s. 1.
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nego; dawano do zrozumienia, że w walce z bolszewizmem siły
rumuńskie znajdą się po naszej stronie.
Rzeczywistość niezupełnie odpowiedziała tym nadziejom. Jak
dotychczas porty rumuńskie niczym nie przyczyniły się do osłabienia tej faktycznej blokady, jaką kilkakrotnie w ciągu ubiegłych dwóch lat stosowano wobec Polski. W wojnie naszej z bolszewikami Rumunia stanęła na uboczu i nie wzięła nie tylko
udziału w wojnie, ale i nie zdecydowała się na wspólne z Polską
postępowanie przy ewentualnych rokowaniach z sowietami. Rumunia zachowywała milczenie, gdy wojska polskie, walczące na
Podolu i Ukrainie, osłaniały faktycznie i Rumunię przed zbliżeniem się bolszewików. Kiedy odwróciła się karta i wojska sowieckie zbliżyły się do Prutu, Rumunia (…) zamiast armii wysłała pod adresem sowietów deklarację neutralności, która między innymi ma ją41 ubezpieczać przed przemarszem ewentualnych posiłków węgierskich do Polski przez terytorium rumuńskie42.

W dalszej części tego obszernego artykułu autor mimo wszystko
usprawiedliwiał Rumunów. Wskazał, że to Polacy popełnili błąd, z góry
zakładając sojusz z Rumunią, że czynili to lekkomyślnie. Stwierdził, że
konflikt polsko-bolszewicki był spowodowany między innymi położeniem
geopolitycznym Polski obok „kolosa rosyjskiego”. Fakt wspólnego sąsiadowania z Rosją nie gwarantował przecież wspólnej walki z tym „kolosem”. W artykule podkreślono, że Rumunia uzyskała już to, co chciała od
Rosji – Besarabię. Autor zwrócił uwagę, że bolszewicy na razie pogodzili się z jej utratą, a ciągle walczący jeszcze z nimi gen. Anton Denikin
w swoim programie politycznym przewidywał odebranie Besarabii. Redaktor „Czasu” puentował: „Póki zatem bolszewicy sami Rumunii nie napadną, ona przeciw nim się nie ruszy”43. Taka polityka miała wynikać także ze złożonej sytuacji wewnętrznej państwa rumuńskiego po przeprowadzonej niedawno reformie rolnej. Ponadto obawiano się stanowiska sąsiednich państw: Węgier i Bułgarii, z którymi Rumuni mieli spory graniczne. Mimo to autor wyraził słowa uznania dla przedstawiciela dyplomacji polskiej w Bukareszcie – Aleksandra Skrzyńskiego, który zrobił
bardzo wiele dla pozytywnego nastawienia rządu i dworu rumuńskiego
wobec Polaków44. Całkiem inaczej wypowiedział się na temat posła rumuńskiego w Warszawie, który „wysilał się właściwie w jednym tylko kie-

W oryginale: je.
Z., Neutralność Rumunii, „Czas”, nr 192 z 15.08.1920 r., s. 3.
43 Tamże.
44 Na temat działań Aleksandra Skrzyńskiego zob.: A. Dubicki, Dzieje polskiej placówki dyplomatycznej w Bukareszcie (1919-1940), Łódź 2014, s. 27-44; H. Walczak,
Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej…, s. 43-147.
41

42
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runku, tj. antywęgierskim”45. Wobec zagrożenia, w jakim znalazła się Polska, nie dziwi fakt, że redaktor „Czasu”, podpisany inicjałem Z., zakończył artykuł rozgoryczony:
Pomimo to stan rzeczy, jaki dziś widzimy, musi skłonić Polskę
do mierzenia stosunku do Rumunii inną, niż dotąd, miarą. Bez
niepożytecznych uraz i pretensji, bez nieuzasadnionych czułości,
ostrożnie, z kredką w ręku46.

Kilka dni później opublikowano agencyjne doniesienia o rozpoczęciu rokowań pokojowych rumuńsko-sowieckich47 (jak się później okazało nieskutecznych) i francuskich wysiłkach na rzecz porozumienia rumuńsko-węgierskiego48. Pod koniec sierpnia tego roku, kiedy największe
niebezpieczeństwo dla Polski zostało zażegnane, ponownie na łamach
„Czasu” zaczęto analizować ewentualne możliwości sojuszu z którymś
z państw leżących na południe od Polski. Wskazywano na bardziej aktywną rolę Węgier niż Rumunii. Tej ostatniej ciągle wytykano ogłoszenie
neutralności wobec wojny polsko-bolszewickiej. Autor analizy doradzał
przyglądać się posunięciom dyplomacji francuskiej49.
Kluczową była sprawa Besarabii, która różniła Rumunię z Rosją
Sowiecką. We wrześniu 1920 r. jeden z sowieckich delegatów na rozmowy
pokojowe z Polską w Rydze pisał, że porozumienie w sprawie Besarabii
byłoby możliwe, jeśli zostałoby tam przeprowadzone referendum. Inicjatywa ta spotkała się jednak ze stanowczym sprzeciwem rządu w Bukareszcie50. W październiku zapowiadano w dzienniku, że do Warszawy
przyjedzie minister spraw zagranicznych Rumunii Take Ionescu i będzie
rozmawiał ze swoim odpowiednikiem w rządzie polskim Eustachym Sapiehą i Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim51. W końcu października na pierwszej stronie „Czasu” przybliżono sylwetkę Take Ionescu.
W obszernym biogramie podkreślono jego przychylne stanowisko wobec
Polski i chęci konstruowania koalicji. Redakcja wyrażała nadzieję, że jego
przyjazd do Warszawy stanie się początkiem dobrych relacji polsko-rumuńskich52. Wiedziano, że będzie optował za utworzeniem tzw. Małej
Ententy. Redakcja „Czasu” zauważała dodatnie i ujemne strony tego projektu. Do dodatnich można zaliczyć fakt, że koalicja nie była zawiązywana
przeciwko Polsce, ale została skierowana przeciwko Niemcom i w sojuszu

Z., Neutralność Rumunii…, s. 3.
Tamże.
47 Rokowania Rumunii z bolszewikami, „Czas”, nr 196 z 19.08.1920 r., s. 3.
48 Węgry i Rumunia, „Czas”, nr 200 z 23.08.1920 r., s. 3.
49 Francja a Węgry, „Czas”, nr 205 z 28.08.1920 r., s. 1.
50 Rosya a Rumunia, „Czas”, nr 229 z 26.09.1920 r., s. 3.
51 Przed przyjazdem Take Jonescu, „Czas”, nr 244 z 14.10.1920 r., s. 3; Take Jonescu
w Warszawie, „Czas”, nr 256 z 28.10.1920 r., s. 3.
52 Take Jonescu, „Czas”, nr 257 z 29.10.1920 r., s. 1.
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z Francją. Zgadzano się na udział Grecji i Królestwa SHS. Ostro natomiast krytykowano uczestnictwo Czechosłowacji. Mając w pamięci zajęcie
Śląska Cieszyńskiego przez południowego sąsiada, w polskim konserwatywnym dzienniku pisano:
Państwo czeskie, stworzone w Paryżu, jest sztucznym konglomeratem, w którym dążności odśrodkowe już teraz przejawiają
się bardzo widocznie. (…) Zdajemy sobie również sprawę
z wspólnego niebezpieczeństwa, jakie grozi nam i czeskiemu
państwu w razie bardzo możliwego spotężnienia Niemiec, które
długo jeszcze nie wyrzekną się myśli odwetu i skorzystają z najpierwszej sposobności, aby wydrzeć nam na nowo odzyskane
przez nas dzielnice. Ale – nie z naszej winy – powstał między
nami drażliwy i bolesny zatarg, który uniemożliwia nie tylko sojusz polityczny, ale nawet przyjazne zbliżenie. Czechy nie zrozumiały znaczenia kwestii śląskiej dla naszych uczuć i ambicji narodowych i (…) zadały nam cios tym dotkliwszy, że byliśmy wobec tej kwestii zupełnie bezbronni53.

Minusem było też wymierzenie tej koalicji przeciw Austrii i Węgrom,
które zdaniem polskich konserwatystów zostały pozbawione „realnych
podstaw bytu i szamocą się obecnie w bezsilnych usiłowaniach odzyskania utraconej równowagi”54. Podkreślono wielką sympatię dla Węgrów
i stwierdzono: „uzyskanie wspólnej, choćby najwęższej granicy z tym państwem leży niewątpliwie w interesie umocnienia naszej państwowej niezawisłości”55. Kolejnym minusem była „niejasna i zbyt materialistyczna”
polityka Wielkiej Brytanii. Wreszcie w odniesieniu do Rumunii w pierwszej kolejności wyrażono nadzieję, że istniejące spory z Węgrami zostaną
zażegnane i nastąpi „pokojowe porozumienie”. Mimo wszystko wierzono
w pokonanie wszelkich przeciwności. Deklarowano śledzenie rozmów
z „najszerszą życzliwością”56.
W numerze „Czasu” z 5 listopada opublikowano artykuł „Czechy,
Polska i Rumunia”, w którym jeszcze raz odrzucono jakiekolwiek koncepcje sojuszu z Czechosłowacją. Napisano wprost:
Sojusz z Rumunią cenimy sobie bardzo wysoko i widzielibyśmy
chętnie, gdyby osiągnął nawet wysoki stopień skupienia, to jest
stan konwencji wojskowej. Ale – z Rumunią samą, bez Czechów
(…)57.

53 Mała entente, „Czas”, nr 260 z 1.11.1920 r., s. 1. Zob. też: E. Czapiewski, Koncepcje
polityki zagranicznej konserwatystów…, s. 65-66.
54 Mała entente..., s. 1.
55 Tamże.
56 Tamże.
57 Czechy, Polska i Rumunia, „Czas”, nr 263 z 5.11.1920 r., s. 1.
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Stanowisko konserwatystów było więc ostrzejsze niż ówczesnego ministra
spraw zagranicznych Eustachego Sapiehy, który dopuszczał porozumienie z Czechosłowacją, ale po opowiedzeniu się rządu w Pradze za konsekwentą polityką antyniemiecką58.
Sojusz stawał się coraz bardziej możliwy w kontekście polityki sowieckiej. Na początku listopada doniesiono bowiem o wysłaniu noty komisarzy ludowych do spraw zagranicznych – rosyjskiego i ukraińskiego
– o nieuznaniu traktatu przyznającego Besarabię Rumunii. Wspólną notę
komisarze wysłali ministrowi spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii59.
Taka postawa została zaraz zauważona przez polskiego ministra spraw
zagranicznych Sapiehę. Wspólny wróg w postaci Rosji Sowieckiej zbliżał
Polskę i Rumunię. Na łamach „Czasu” relacjonowano konferencję prasową ministra, który stwierdzał, że stanowisko Sowietów musi spowodować skierowanie „oczu Rumunii ku jej wschodnim granicom” i że każda
inicjatywa rumuńska, zmierzająca do zacieśnienia relacji z Polską „spotka
zawsze u nas grunt jak najżyczliwszy”60. Niemniej Take Ionescu wyjechał
z Warszawy bez konkretów. W „Czasie” skrytykowano go, podkreślając,
jakie prezentował stanowisko w sprawie stosunków z Sowietami. Twierdził, że wschodnia granica Rumunii, posiadająca uznanie zwycięskiej
koalicji, daje większe gwarancje bezpieczeństwa niż wschodnia granica
Polski poparta przygotowywanym traktatem z Rosją Sowiecką. Rumuni
bowiem, na razie, odrzucili negocjacje z bolszewikami61.
Następne dni pokazały jednak, że mimo różnic w poglądach polityków polskich i rumuńskich scenariusz zawarcia sojuszu stawał się coraz
bardziej rzeczywisty. Grudniowe doniesienia korespondentów „Czasu” ze
Lwowa i Czerniowiec przynosiły wieści niekorzystne dla bezpieczeństwa
Rumunii. 10 grudnia telefonicznie informowali o zamknięciu granicy rumuńskiej, o gromadzeniu się Armii Czerwonej „nad wschodnio-południową granicą Małopolski” i powrocie nad granicę „besarabską” części
XIV armii bolszewickiej, która zwycięsko zakończyła działania bojowe na
Krymie przeciwko gen. Piotrowi Wranglowi. W artykule opublikowanym
w „Czasie” stwierdzano wręcz, że Rumuni liczyli na sukces Wrangla i się
przeliczyli, nie doceniali armii polskiej, która wiązała znaczne siły bolszewików. Po zawieszeniu broni komuniści mogli rzucić wszystkie siły do pokonania „białego” generała. Teraz grozili agresją w celu odebrania Besarabii. W „Czasie” pisano:

H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej…, s. 111-112.
Rząd sowietów a Rumunia, „Czas”, nr 264 z 6.11.1920 r., s. 3.
60 Min. Sapieha o sytuacji zagranicznej, „Czas”, nr 285 z 1.12.1920 r., s. 1.
61 Rumunia przed rozstrzygnięciem, „Czas”, nr 293 z 11.12.1920 r., s. 1.
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Przypomnieli (…) sobie zaraz, że w szeregu pokojów, zawartych
przez nich z państwami ościennymi, które poczyniły nabytki na
dawnym terytorium rosyjskim, brak im pokoju z Rumunią, posiadającą dawną rosyjską Besarabię. (…) Zwrócono się więc do
Rumunii z kategorycznym żądaniem rozpoczęcia pertraktacji co
do uregulowania sprawy besarabskiej, a na poparcie tego żądania rozpoczęto nad Dniestrem koncentrację wojsk, zwolnionych
z innych frontów. (…) Cud nad Wisłą nie dowodzi bynajmniej,
by niebawem powtórzyć się miał jako cud nad Dniestrem czy
Dunajem62.

Dalej redaktorzy „Czasu” przypominali, że Rumuni zrezygnowali
z możliwości rozpoczęcia negocjacji traktatowych z Rosją Sowiecką
wspólnie z Polakami. W dzienniku wyrażono przekonanie, że takie wspólne negocjowanie przyniosłoby korzyści zarówno Polsce, jak i Rumunii63.
Zagrożenie ze strony Rosji Sowieckiej ustąpiło, ale temat Rumunii
tylko na krótko zniknął z łamów „Czasu”. W wydaniu świątecznym z dnia
25 grudnia 1920 r. ukazał się duży artykuł „Nasi sąsiedzi południowi”,
w którym odniesiono się także do Rumunii. Wskazano, że dla Rumunów
dużo bardziej istotne było budowanie koalicji przeciwko Węgrom i Bułgarii niż Niemcom i Austrii (dla tej już wtedy widziano dwie drogi: przyłączenie do Niemiec lub powrót Habsburgów), stąd niepowodzenia w tworzeniu systemu Małej Ententy64.
Jednak już 1 stycznia 1921 r. poinformowano czytelników o pomyślnie toczących się rokowaniach na temat sojuszu polsko-rumuńskiego. Według „Czasu” ich początek dała wizyta Take Ionescu w Warszawie.
Zapowiadano wizytę polskiego ministra spraw zagranicznych Eustachego
Sapiehy w Bukareszcie. Redaktorzy konserwatywnego pisma przypominali, że nie od razu negocjacje miały pomyślny przebieg. Przeszkód upatrywano w antagonizmach polsko-czechosłowackich, a za czynniki zbliżające Polskę i Rumunię uznano: obawę o utratę Besarabii na skutek agresji
bolszewickiej i sprawę bezpieczeństwa południowo-wschodnich terenów
Rzeczypospolitej. Trafnie zauważano, że negocjacje nie będą dotyczyły relacji polsko-niemieckich, a tym bardziej bułgarsko-rumuńskich i węgiersko-rumuńskich, „w których Polska mogłaby odgrywać rolę chyba tylko
życzliwego dla obu stron pośrednika”65. Rosjanie wobec tych rokowań
szybko zaczęli studzić swoje zapędy. Rosyjski komisarz ludowy spraw zagranicznych – Gieorgij Cziczerin zaraz też wystosował depeszę do rumuńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zapewniając, że wojsko w po-

Tamże.
Tamże.
64 J. D., Nasi sąsiedzi południowi, „Czas”, nr 305 z 25.12.1920 r., s. 1-2. Na temat powrotu do monarchii pod berłem Habsburgów pisano w: O powrót Habsburgów,
„Czas”, nr 18 z 23.01. 1921 r., s. 1-2.
65 Układy z Rumunią, „Czas”, nr 1 z 1.01.1921 r., s. 1.
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bliżu granicy z Rumunią stoi ze względów „klimatycznych” i zwyczajnie
odpoczywa66. 10 stycznia 1921 r. w „Czasie” opublikowano wystąpienie
ministra Sapiehy, który dokonał charakterystyki polskiej sytuacji międzynarodowej i oświadczył, że porozumienie z Rumunią jest coraz bliższe67.
Cztery dni później pisano już o rokowaniach rumuńsko-rosyjskich68.
W lutym 1921 r. było jasne, że nastąpi zbliżenie polsko-rumuńskie. Cytowano bukaresztański „Adevĕrul” (aktualnie: Adevărul), w którym podkreślano wielką wagę przyjazdu ministra Sapiehy dla dalszych
stosunków polsko-rumuńskich69. 26 lutego 1921 r., przed wyjazdem polskiego ministra spraw zagranicznych do Bukaresztu, na pierwszej stronie
„Czasu” dokonano analizy czynników „za i przeciw” w odniesieniu do sojuszu z Rumunią. W obszernym artykule redakcyjnym na pierwszej stronie podkreślono, że nie wiadomo jeszcze, jaki kształt przybierze porozumienie między dwoma państwami. Wiedziano jednak, że ma wejść w życie, gdy granice Polski i Rumunii zostaną już ustalone (kwestia m.in.
traktatu ryskiego), że układ będzie defensywny i będzie wymierzony przeciw ewentualnej rosyjskiej agresji. Podkreślono, że są argumenty przeciw
zawieraniu tej umowy. Podstawowym był fakt, iż Polska lada dzień miała
podpisać z Rosją pokój, a Rumuni dopiero zaczynali negocjacje, których
zerwanie może zaowocować wojną. Wskazywano, że w takim przypadku
Polacy będą bili się w obronie Rumunii, która latem 1920 r., w czasie
walk o Warszawę „ogłosiła neutralność, mimo że w razie upadku Polski
i jej los byłby przypieczętowany”70. Uważano, że polska opinia publiczna
ma prawo domagać się od polskiego rządu wyjaśnień i zapewnień, że sojusz z Rumunią będzie skuteczny w wypadku ponownego ataku bolszewików. Uważano jednak, że porozumienie z rządem w Bukareszcie będzie
korzystne, jeśli zostanie zawarte na rozsądnych warunkach. Argumentem
za była dla polskich konserwatystów między innymi silna pozycja Rumunii w kontaktach ze zwycięską koalicją niedawnej wojny światowej, ich
akceptacja zajęcia przez Rumunów Besarabii i przyznanie im sporych nabytków terytorialnych na zachodzie. Uważano, że przybyły do Polski jesienią 1920 r. rumuński minister spraw zagranicznych Take Ionescu życzył Polsce, „klepiąc ją nieco po ramieniu, aby i ona zyskała podobną
gwarancję ze strony koalicji”71. Stwierdzono, że Polska wnosi więcej do
tego porozumienia od Rumunii, która jest skonfliktowana z Rosją o Besarabię. Podkreślono, że Polska posiadała więcej ludności i silniejszą armię,
która pokonała bolszewików w 1920 r. Atutem było społeczeństwo polskie, pokazujące, że jest odporne na propagandę komunistyczną. Co do

Rosya a Rumunia, „Czas”, nr 4 z 6.01.1920 r., s. 1.
Min. Sapieha o sytuacyi zewnętrznej Polski, „Czas”, nr 32 z 10.02.1921 r., s. 3.
68 Rumunia a Rosya, „Czas”, nr 36 z 14.02.1921 r., s. 1.
69 Polska a Rumunia, „Czas”, nr 41 z 20.02.1921 r., s. 3.
70 Przed wyjazdem do Rumunii, „Czas”, nr 46 z 26.02.1921 r., s. 1.
71 Tamże.
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tej ostatniej wskazywano na Besarabię jako teren, gdzie taka skrajnie lewicowa propaganda padała na podatny grunt. Wytykano fatalny stan
kolejnictwa i zbolszewizowanie robotników w warsztatach kolejowych
w Rumunii. W końcu, po rozpatrzeniu za i przeciw, stwierdzano, że najważniejszym argumentem za sojuszem jest to, że nie można dopuścić do
zniszczenia Rumunii przez bolszewików, bo to oznaczałoby podważenie
bezpieczeństwa Polski. Twierdzono, że Rumunia była bardzo zagrożona
konfliktem, mając oprócz Rosji Sowieckiej, przynajmniej tymczasem,
wrogów także w Bułgarii i na Węgrzech. Taka sytuacja mogła tylko
zachęcić bolszewików do ataku. Wskazywano, że konflikt z Bułgarią ma
już niedługo się zakończyć, a jeśli chodzi o antagonizmy z Węgrami, to tutaj upatrywano Polaków w roli ewentualnych pośredników w poprawnym
ułożeniu stosunków. Istotne było, jak wiele krajów dostrzeże potrzebę
konsolidacji Europy Wschodniej w dziele zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa. Gdyby dzięki sojuszowi polsko-rumuńskiemu udało się doprowadzić do pozyskania także przychylności Węgier, to, jak uważano,
polska dyplomacja „oddałaby pokojowi europejskiemu rzetelną usługę”72.
Takie stanowisko konserwatyści przedstawiali także w kolejnych
latach. Liczono na trwałość polsko-rumuńskiego sojuszu. Konsekwentnie
jednak postulowali nieufność wobec drugiego z południowych sąsiadów
– Czechosłowacji, zwłaszcza że dla niektórych publicystów nurtu konserwatywnego Czechosłowacja była państwem, które miało ulec rozpadowi.
Jednym z nich był Władysław Studnicki, który w latach 30. wysunął nawet tezę, że Czechosłowacja została stworzona przez Francję, aby w Europie Środkowej zwiększyć wpływy rosyjskie73.
3 marca 1921 r. w „Dzienniku Poznańskim” przedstawiono program wizyty w Bukareszcie ministra Sapiehy74, a w kolejnym numerze
wydrukowano tekst mowy ministra Sapiehy, wygłoszonej w rumuńskim
Ministerstwie Spraw Zagranicznych75. Informowano też o odmowie, jakiej Rumunia udzieliła generałowi Wranglowi, walczącemu w Rosji z bolszewikami, a chcącemu korzystać z terytorium Rumunii76. Cytowano

Tamże.
Szerzej: W. Studnicki, Kwestia Czechosłowacji a racja stanu Polski, Warszawa
1938. Zob. też: S. J. Rostworowski, Konserwatyści. Dzieje ruchu zachowawczego…,
s. 131. Zob. też: 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,
red. A. Smoliński, Toruń 2017, s. 77-96; Tenże, Szkic do biografii Mirosława Arciszewskiego – posła Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie w latach 1932-1938 [w:]
Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich. Istoria şi prezentul relaţiilor
polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017, s. 73-87.
74 Minister Sapieha w Bukareszcie, „Dziennik Poznański”, nr 32 z 3.03.1921 r., s. 1.
75 Mowa ks. Sapiehy w Bukareszcie, „Dziennik Poznański”, nr 33 z 4.03.1921 r., s. 2.
76 Stanowisko Rumunii, „Dziennik Poznański”, nr 34 z 5.03.1921 r., s. 1.
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wypowiedź Sapiehy dla prasy rumuńskiej. Rozwiewał on obawy, że Armia
Czerwona mogłaby jeszcze wiosną 1921 r. ponownie zaatakować Polskę77.
6 marca także na łamach krakowskiego „Czasu” opublikowano relację
z pobytu ministra spraw zagranicznych Sapiehy w Bukareszcie. Opisano
w niej szczegółowo, jak go przyjęto, i zacytowano treści przemówień obu
ministrów: Take Ionescu i Eustachego Sapiehy. Polski minister, dziękując
Rumunom za gościnę, miał wtedy oświadczyć:
Czyż nie trzeba raz na zawsze usunąć niebezpieczeństwa wojny?
Czas najwyższy, aby znikły zgubne skutki wojny. Narody pragną
żyć wolno i szczęśliwie. Należy uważać za objaw bardzo pomyślny, jeżeli narody, które nie żądają od swych sąsiadów nic, ponad
stosunki przyjazne oraz ponad wspólne dążenie do pokoju, łączą
się we wspólnej i niezłomnej woli uzyskania i zapewnienia tych
celów78.

W gazecie relacjonowano też pobyt ministra Sapiehy w parlamencie,
gdzie zgotowano mu gorące powitanie. Kiedy wchodził do sali parlamentu, posłowie powstali, witając przybyłego owacyjnymi oklaskami79.
Wskazywano, że rumuński uczony Nicolae Iorga (późniejszy premier)
wygłosił przemówienie, podkreślając tradycję rodzinną Sapiehów. Stwierdzał w nim, że minister jest
żywym symbolem łączności, jaka powinna istnieć między dawnymi tradycjami a szczerym demokratyzmem. Potomek władców litewskich, książę Sapieha zajmuje obecnie miejsce w rządzie, którego przewodniczącym jest syn ludu.

Na temat polskiego premiera Wincentego Witosa powiedział: „Ten chłop
polski, na wzór starożytnego Rzymianina80, porzucił pług, aby poświęcić
się pracy dla dobra ojczyzny”. Po czym nastąpiły oklaski i okrzyki: „Niech
żyje Polska!”81.
Takie odniesienia do tradycji i pochodzenia musiały zwrócić uwagę konserwatystów, którzy wykorzystali te fragmenty wystąpienia do
przypomnienia o arystokratycznym pochodzeniu polskiego ministra
spraw zagranicznych Eustachego Sapiehy.
Sojusz polsko-rumuński otwierał nowe perspektywy w kreowaniu
polityki obu państw. Przede wszystkim stawiał je w dużo korzystniejszej
sytuacji względem Rosji Sowieckiej. Dawał szanse na pogłębienie współ-

Wywiad u min. ks. Sapiehy, „Dziennik Poznański”, nr 37 z 9.03.1921 r., s. 1.
Minister Sapieha w Bukareszcie, „Czas”, nr 52 z 6.03.1921 r., s. 3.
79 Po podróży ks. Sapiehy do Rumunii, „Czas”, nr 53 z 7.03.1921 r., s. 1-2.
80 W oryginale: rzymianina.
81 Z pobytu min. Sapiehy w Bukareszcie, „Czas” , nr 54 z 9.03.1918 r., s. 3.
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pracy gospodarczej82. Jednak utrzymanie spójnej polityki przez Polskę
i Rumunię w kolejnych latach okazało się zadaniem trudnym83. Mimo
tego konserwatyści polscy pozostawali orędownikami pozytywnej współpracy polsko-rumuńskiej84. Podkreślali jednak, że sojusz miałby znacznie
większą wartość, gdyby obejmował jeszcze Węgry85.

J. Durka, Rumunia w latach 1923-1924 w opiniach polskiego dyplomaty Feliksa
Chiczewskiego [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość
i dzień dzisiejszy. Polonia şi România – legături istorice şi culturale – trecut şi prezent, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2011.
83 Tenże, Jan Szembek – poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Poselstwa RP
w Rumunii w latach 1927-1932 [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich. Lumea relaţiilor polono-române, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2012,
s. 150-167; Tenże, Koncepcja zawarcia paktu wzajemnej pomocy między Rumunią
a ZSRS…, s. 77-96; Tenże, Szkic do biografii Mirosława Arciszewskiego…, s. 73-87;
Tenże, Roger Raczyński – ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii w latach
1938-1940 [w:] Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich. Aspectele istorice şi culturale ale relaţiilor polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2016, s. 203-218; H. Walczak, Działalność
Jana Szembeka jako posła RP w Bukareszcie w latach 1927-1932, „Zeszyty Historyczne” 2013, Częstochowa, t. 12, s. 967-978; Tenże, Marszałek Józef Piłsudski w Rumunii w 1932 roku [w:] Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Legături
istorice și culturale polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2018, s. 27-41; Tenże, Wizyta ministra spraw zagranicznych RP Józefa Becka w Bukareszcie w dniach 9-11 maja 1934 roku [w:] Historia
i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich. Istoria şi prezentul relaţiilor polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017,
s. 88-101.
84 M. Patelski, Królewskie peregrynacje po Polsce. Prasa o wizytach Ferdynanda I
i Karola II w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku,
red. M. Patelski, M. Białokur, Toruń-Opole 2010, s. 63-88.
85 E. Czapiewski, Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów…, s. 102-103.
82

dr. Jarosław Durka
Universitatea din Opole

Drumul spre alianță.
România prin optica conservatorilor polonezi
și a cotidianului lor „Czas” în anii 1918-1921
Rezumat

Politicienii polonezi cu orientare conservatoare au jucat un rol
important în perioada de formare a Poloniei independente. Mulți dintre
reprezentanții conservatorilor, cei care apărau interesele moșierilor și ale
industriașilor, avuseseră un loc în parlamentele țărilor ocupante, unde
dobândiseră experiența necesară mai târziu pentru construirea statului
polonez. În anul 1919 și-au luat locul în Seimul Legislativ al Republicii
Polone și au putut să-și folosească această experiență. Conservatorii au
făcut, de asemenea, carieră și în diplomație și au participat la înființarea
Ministerului Afacerilor Externe. Aceștia erau, așadar, politicieni influenți, a căror voce conta în trasarea direcțiilor celor mai importante ale
politicii externe a Poloniei. Chiar dacă mediul acesta era la interior fragmentat, în grupe ce aveau o poziție diferită de concepțiile politice ale lui
Józef Piłsudski și Roman Dmowski, în chestiunea României poziția lor
era aceeași. România era considerată de conservatorii polonezi un pilon
al alianței ce stătea de strajă unei Europe Centrale și de Est stabile politic. Afirmau nevoia unor relații politice strânse între Varșovia și București și construirii pe baza lor a unui bloc mai larg de state aliate.

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

Polskie formacje wojskowe z lat I wojny światowej
oraz odbudowa Wojska Polskiego w okresie
od października 1918 do marca 1919 roku

Wprowadzenie
Od 2018 r. trwają w Polsce zakrojone na szeroką skalę obchody
setnej rocznicy odzyskania przez nią w listopadzie 1918 r. niepodległości
państwowej. Zamkną się one dopiero w czerwcu 2022 r., czyli w setną
rocznicę powrotu Śląska do macierzy. Są to jedne z najważniejszych wydarzeń w całych ponad tysiącletnich dziejach narodu i państwa polskiego.
Był to bowiem efekt nie tylko korzystnych dla Polski i Polaków zmian politycznych, do których doszło w Europie i na świecie w wyniku I wojny
światowej, lecz także skutek celowych – ponad stuletnich – działań politycznych i przedsięwzięć militarnych Polaków, konsekwentnie dążących
do odzyskania utraconej w XVIII w. państwowości. Obok budowy własnych struktur administracji państwowej nie mniej ważnym zadaniem,
przed którym stanęła wówczas odrodzona Rzeczpospolita Polska, była
natychmiastowa konieczność formowania własnych, możliwie licznych
i efektywnych, sił zbrojnych. Wydaje się też, iż obok procesu scalania
w jedną całość trzech odrębnych dotąd zaborów, było to najtrudniejsze
zadanie, przed jakim stanęło wówczas polskie społeczeństwo.
Warto też podkreślić, że wydarzenia te zbiegają się z setną rocznicą powstania Wielkiej Rumunii. W okresie międzywojennym obydwa te
państwa łączyły szczególne związki, oparte głównie o zawarte w marcu
1921 r. umowę polityczną i obronną konwencję wojskową. Także obecnie
państwa te oraz ich społeczeństwa próbują budować liczne partnerskie
i przyjacielskie relacje. Wszystko to powoduje, że zarówno polskiemu, jak
i potencjalnemu rumuńskiemu czytelnikowi warto przypomnieć, jak wyglądała odbudowa polskiej siły zbrojnej w latach I wojny światowej oraz
w pierwszym okresie istnienia niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej,
czyli od późnej jesieni 1918 r. do wczesnej wiosny 1919 r.



Tam, gdzie ze względu na przejrzystość wykładu było to konieczne, autor nieco wykraczał poza ostateczną, zakreśloną tutaj końcową cezurę czasową.
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Wojsko Polskie i polskie formacje wojskowe
od upadku w 1795 r. Rzeczypospolitej Obojga Narodów
do zakończenia I wojny światowej
W wyniku trzech rozbiorów wieloetnicznej, wieloreligijnej i wielokulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów na 123 lata z mapy Europy
zniknęło niepodległe państwo polskie. Nieco dłużej, choć z pewnymi
przerwami1, przetrwały jednak polskie siły zbrojne, które od epoki Księstwa Warszawskiego formalnie, po czasy nam współczesne2 nazywane są
Wojskiem Polskim3. Bowiem po upadku potęgi napoleońskiej Francji
oraz napoleońskiego porządku w Europie, a co za tym idzie, także zniknięciu zależnego od cesarza Francuzów Napoleona I Księstwa Warszawskiego4, w wyniku postanowień zakończonego w 1815 r. Kongresu Wiedeńskiego powstała pewna forma polskiej państwowości, mianowicie
Królestwo Polskie, które było jednak integralną częścią Imperium Rosyjskiego5. Natomiast jednym z wyrazów jego autonomii było istnienie, posiadającego własną organizację, komendę, mundury i sztandary, Wojska
Polskiego6. Podobnie jak Królestwo Polskie przetrwało ono jednak tylko
do października 1831 r., czyli do momentu ostatecznego upadku powstania listopadowego i likwidacji narodowej armii7. Od tego momentu aż do

1 Nie wolno tutaj zapominać bowiem o dziejach będących na żołdzie włoskim lub francuskim Legionów Polskich we Włoszech i Legii Naddunajskiej oraz późniejszej Legii
Polsko-Włoskiej, z której utworzono następnie Legię Nadwiślańską, a także o wcielonej ostatecznie do Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego Legii Północnej.
2 Oczywiście obecnie, w związku z zupełnie inną strukturą Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, która nie uwzględnia już istnienia broni głównych, nazwa ta obejmuje
jedynie współczesne wojska lądowe, przy czym niekiedy, szczególnie w języku potocznym, odnoszona jest także do wojsk lotniczych i wojsk obrony powietrznej kraju.
3 Zob. choćby: B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814,
Warszawa 1912; M. Kukiel, Dzieje Wojska Polskiego w epoce napoleońskiej 1795-1815. Wydanie drugie na nowo opracowane i uzupełnione, Poznań 1912; G. Zych, Armia Księstwa Warszawskiego 1807-1812, Warszawa 1961; M. Łukasiewicz, Armia
księcia Józefa 1813, Warszawa 1986.
4 Szerzej zob. chociażby: J. Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807-1815), Warszawa
2011.
5 Szerzej na ten temat zob. choćby: W. Bojarski, J. Justyński, M. Kallas, R. Łaszewski,
Historia ustroju Polski na tle powszechnym, Toruń 1981; J. Bardach, B. Leśnodorski,
M. Pietrzak, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1985.
6 Zob. chociażby: B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo Polskie 1815-1830,
Warszawa 1903; W. Tokarz, Armja Królestwa Polskiego (1815-1830), Piotrków 1917;
M. Trąbski, Armia wielkiego księcia Konstantego. Wyszkolenie i dyscyplina Wojska
Polskiego w latach 1815-1830, Oświęcim 2013.
7 Obszerniej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: M. Sokolnicki,
Wojna polsko-rosyjska w roku 1831, Poznań 1919; A. Sokołowski, Dzieje powstania
listopadowego 1830-1831, Wiedeń – bez roku wydania; W. Dąbkowski, Zmierzch
i agonia Powstania Listopadowego (17 sierpnia-21 października 1831 r.) [w:] Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec pow-
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czasów I wojny światowej naród polski nie posiadał żadnych własnych,
narodowych regularnych formacji zbrojnych. Działo się tak, choć w okresie Wiosny Ludów8, wojny krymskiej z lat 1853-18569 oraz powstania
styczniowego powstawały polskie formacje wojskowe, które jednak, jak to
było w latach 1863-186410, albo nie posiadały charakteru regularnego,
albo też, jak to miało miejsce choćby podczas Wielkiej Wojny z lat 1914-1918, mimo że były regularne, to jednak nie podlegały jedynie władzy
politycznej instytucji niepodległego państwa polskiego, lecz zależały
przede wszystkim od uczestniczących w tym konflikcie europejskich mocarstw. W ten sposób pomiędzy jesienią 1831 r. a późną jesienią 1918 r.
nie było żadnych formacji Wojska Polskiego zależnego wyłącznie od polskich, narodowych oraz niepodległych ośrodków politycznych i realizujących wyłącznie polskie interesy narodowe.
Pomimo to powolny proces umacniania się polskich aspiracji
i dążeń niepodległościowych oraz odradzania się namiastki sił zbrojnych
rozpoczął się już w przededniu wybuchu I wojny światowej, kiedy to
w znajdującej się w zaborze austriackim Galicji, za zgodą i przyzwoleniem
zaborcy, powstały pierwsze polskie organizacje paramilitarne, mianowicie: Związek Strzelecki, Towarzystwo Strzelec, Polskie Drużyny Strzeleckie oraz Drużyny Bartoszowe, Drużyny Podhalańskie i Drużyny Towa-

stania, praca zbior. pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1980; N. Kasparek, Ostatnie
chwile powstania listopadowego. Brodnica 1831, Olsztyn-Brodnica 2009; Na tułaczym szlaku. Powstańcy listopadowi na Pomorzu, praca zbior. pod red. T. Katafiasza, Koszalin 2014.
8 Zob. choćby: [L. Mierosławski], Powstanie poznańskie w roku 1848 w kształcie
objaśnień do Jędrzeja Moraczewskiego powieści, Paryż 1860; [J. Falkowski], Wspomnienia z roku 1848 i 1849, Poznań 1879; E. Kozłowski, Legion Polski na Węgrzech
1848-1849, Warszawa 1983; Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. II:
1648-1864, praca zbior. pod red. J. Sikorskiego, Warszawa 1966; I. Kovács, Polacy
w węgierskiej Wiośnie Ludów 1848-1849. „Byliśmy z Wami do końca”, przełożył
oraz posłowiem opatrzył J. Snopek, Warszawa 1999; Tenże, Nieznani polscy bohaterowie powstania węgierskiego 1848-1849, przełożył i posłowiem opatrzył J. Snopek, Warszawa 2010; Tenże, Honvedzi, emisariusze, legioniści. Słownik biograficzny
polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 1848-1849, przekład i posłowie
J. Snopek, Kraków 2016.
9 Zob. chociażby: Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. II: 1648-1864...; Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej, praca zbior. pod red.
J. W. Borejszy, G. P. Bąbiaka, Warszawa 2008; P. Wierzbicki, Dywizja Kozaków Sułtańskich. Polityczno-wojskowe koncepcje stronnictwa Czartoryskich w okresie wojny krymskiej (1853-1856), Kraków 2013.
10 Zob. choćby: J. Grabiec, Rok 1863, Poznań 1913; Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. II: 1648-1864...; L. Ratajczyk, Polska wojna partyzancka 1863-1864. Okres dyktatury Romualda Traugutta, Warszawa 1966; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983.
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rzystwa imienia Kościuszki. Nie wolno też zapominać o skautingu i Sokolich Drużynach Polowych11. Te dwie ostatnie organizacje, choć w nieco
odmienny sposób, działały także w zaborze pruskim12.
Natychmiast po wybuchu Wielkiej Wojny poczęły powstawać polskie formacje wojskowe walczące przy boku armii zaborczych. Warto
również pamiętać, że w ich szeregach przez całą wojnę służyli też liczni
wcieleni do nich Polacy – obywatele Cesarstwa Niemieckiego13 oraz Austro-Węgier14 i imperium Romanowów15. Jako pierwsze przy Cesarsko-

Szerzej zob. chociażby: W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach
1905-1918, Warszawa 2010 (pierwsze wydanie: Warszawa 1935); H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; D. Dudek, Działalność wojskowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przed I wojną światową, Nowy Sącz 1994; J. Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji 1867-1914, Białystok 1997; W. Potkański, Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji
przed 1914 rokiem, Warszawa 2002, a także: W. Nekrasz, Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość ojczyzny w latach
1914-1921. Część druga, Warszawa 1931; M. A. Koprowski, Legiony. Droga do legendy. Przed wyruszeniem w pole 1906-1914, Zakrzewo 2018.
12 Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: T. Powidzki, Sokół
wielkopolski w dążeniu do niepodległości. Z dziejów Związku Sokołów Polskich
w państwie niemieckim, Poznań 1934; A. Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Bydgoszcz 1997; J. Karwat, Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887-1919, Poznań 2002.
13 Szerzej zob. choćby: R. Kaczmarek, Polacy w armii kajzera na frontach pierwszej
wojny światowej, Kraków 2014.
14 Obszerniej zob. chociażby: J. Rydel, W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowści polskiej w siłach zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868-1918,
Kraków 2001; M. Baczkowski, Ilu Polaków walczyło w armii austro-węgierskiej
podczas I wojny światowej? [w:] Mało znana Wielka Wojna. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, praca zbior. pod red. A. Smolińskiego, Oświęcim 2014 oraz:
Materiały VI międzynarodowego sympozjum biografistyki polonijnej. Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia
i współczesność, praca zbior. pod red. A Judyckiej, Z. Judyckiego, Toruń 2001; Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli
– „W obcym mundurze”, praca zbior. pod red. L. Michalskiej-Brachy, M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013.
15 Szerzej zob. choćby: T. Radziwonowicz, Polacy w armii rosyjskiej (1874-1914),
„Studia i Materiały do Historii Wojskowości” (Warszawa) 1988, t. XXX; A. Dobroński, Potencjał militarny Królestwa Polskiego w latach 1907-1914, Warszawa 1976;
Tenże, Pobór do armii rosyjskiej i służba w niej żołnierzy z Królestwa Polskiego
(1907-1914), „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, (Warszawa) 1979, t. XXII;
M. Kulik, Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu
Wojskowego (1865-1914), Warszawa 2008; S. Czerep, Wyżsi dowódcy polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej w latach 1914-1917. Absolwenci Mikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego [w:] Mało znana Wielka Wojna. Studia i szkice z dziejów
I wojny światowej...; Tenże, Generałowie i admirałowie polskiego pochodzenia
w armii rosyjskiej 1914-1917, Białystok 2014. Ponadto zob. także: G. Piwnicki, Polscy
wojskowi i zesłańcy w carskiej armii na Kaukazie w XIX i na początku XX wieku,
Toruń 2001 oraz: Materiały VI międzynarodowego sympozjum biografistyki polo11
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-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej, głównie w oparciu o wymienione
wcześniej działające wtenczas w Galicji formacje paramilitarne, powstały
późniejsze Legiony Polskie, które w toku wojny od 1 Kompanii Kadrowej16 rozrosły się do trzech złożonych z sześciu pułków piechoty17 brygad18 oraz do dwóch pułków ułanów19 i pułku artylerii polowej20, a także

nijnej. Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw
obcych. Historia i współczesność...; Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli – „W obcym mundurze”..., a także: J. Legieć,
Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii rosyjskiej w latach 1874-1913, Kielce 2013.
16 Zob.: J. M. Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału, Kraków
2004 (trzecie wydanie poprawione i uzupełnione: Kraków 2014).
17 Przejściowo było nawet siedem legionowych pułków piechoty – szerzej zob. choćby:
J. Sitko, Zarys historii wojennej 2-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1928;
A. J. Borkiewicz, Dzieje 1-go Pułku Piechoty Legionów (Lata wojny polsko-rosyjskiej
1918-1920), Warszawa 1929; A. Lewicki, Zarys historii wojennej 4-go Pułku Piechoty
Legionów, Warszawa 1929; K. Bąbiński, Zarys historii wojennej 5-go Pułku Piechoty
Legionów, Warszawa 1929: E. Skarbek, Zarys historii wojennej 6-go Pułku Piechoty
Legionów, Warszawa 1929; Cz. Czajkowski, Zarys historii wojennej 3-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1930; S. Pomarański, Zarys historii wojennej 1-go Pułku
Piechoty Legionów, Warszawa 1931; S. Wyrzycki, 2 Pułk Piechoty Legionów, Pruszków 1992; D. Faszcza, 5 Pułk Piechoty Legionów, Pruszków 1994; W. Markert, 6 Pułk
Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Pruszków 2001; Tenże, 1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Pruszków 2006; D. Kosiński, 4 Pułk Piechoty Legionów,
1915-1917. Organizacja i działania bojowe, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” (Warszawa) 2014, R. XV (LVI), Nr 3 (249).
18 Poza częścią wcześniej oraz dalej cytowanej literatury zob. także: A. Chwalba, Legiony Polskie 1914-1918, Kraków 2018; M. A. Koprowski, Legiony. Droga do legendy. Nie tylko I Brygada 1915-1916, Poznań 2018.
19 Na temat ich dziejów zob. chociażby: A. Mniszek, K. Rudnicki, Zarys historii wojennej 2-go Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Warszawa 1929; J. Karcz, W. Kryński, Zarys historii wojennej 1-go Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, Warszawa
1931; J. Smoleński, 1 Pułk Ułanów Leg. Pol. Beliny im. Józefa Piłsudskiego w dziejach odrodzonej kawalerii polskiej, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”. Kwartalnik Historyczny (Londyn) 1964, t. V, Nr 35; Tamże, A. J. Dąbrowski, 2 Pułk Ułanów
Legionów Polskich; Pierwszy Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 1914-1945, praca zbior., Londyn 1987 (drugie wydanie: Warszawa 2008); J. Milewski, 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Warszawa 1993; J. S. Wojciechowski, 1 Pułk Szwoleżerów
Józefa Piłsudskiego, Pruszków 1995; A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w
okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r., Toruń 1999; W. Gogan, Szwoleżerowie Rokitniańscy. Dzieje 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Pelplin 2005; Tenże, 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Pelplin 2015.
20 Zob. choćby: G. Baumfeld, Artylerii Legionów Pułk Pierwszy, Kraków 1917 (drugie
wydanie pod tytułem: Artyleria Legionów. Pułk Pierwszy, Oświęcim 2014); R. Lewicki, Zarys historii wojennej 1-go Pułku Artylerii Polowej Legionów, Warszawa
1929; W. Chocianowicz, Dzieje 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego, Londyn 1967; W. Kozłowski, Artyleria polskich formacji wojskowych podczas
I wojny światowej, Łódź 1993; P. Zarzycki, 1 Pułk Artylerii Lekkiej, Pruszków 1995.
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licznych formacji służb, jak choćby medycznej21, uzupełnień (werbunkowej) i duszpasterskiej22. Tworzono je wyłącznie z ochotników, głównie
z młodzieży. Stąd też miały one bardzo specyficzny kształt społeczny. Były
bowiem formacjami, w których – choć nie brakowało w nich również
młodzieży chłopskiej oraz robotniczej23 – służył największy w dziejach
Wojska Polskiego odsetek mężczyzn ze średnim, a nawet wyższym uniwersyteckim wykształceniem cywilnym. Stąd też nie brakowało w nich
pochodzących ze wszystkich trzech zaborów literatów, artystów malarzy,
lekarzy, prawników czy też inżynierów24. W efekcie tego w ich szeregach,
pomimo aktywnego uczestnictwa w walkach, kwitło także bogate życie
kulturalne25.
Legiony były zapewne najlepszą i najwartościowszą pod względem bojowym polską formacją wojskową, jaką podczas I wojny światowej
udało się stworzyć przy boku armii zaborczych. Nic też dziwnego, że
odrodzone w 1918 r. Wojsko Polskie aż do 1939 r. obficie nawiązywało do
ich tradycji. Już w końcu 1914 r. liczyły one 11 tys. żołnierzy. Jednak nawet w szczytowym okresie swojego rozwoju nie przekroczyły liczby 20 tys.
ludzi26. Warto też pamiętać, iż legioniści tworzyli jedyny nurt niepodległościowy, który w trakcie Wielkiej Wojny był opozycyjny praktycznie wobec wszystkich zaborców.

Zob. chociażby: M. Dutkiewicz, Służba zdrowia w Legionach Polskich w latach
1914-1917, Piotrków Trybunalski 2009.
22 W. K. Cygan, W. J. Wysocki, „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!...” Duszpasterstwo wojskowe Legionów Polskich, Warszawa 1997.
23 Szerzej, poza częścią wcześniej oraz dalej cytowanej literatury, zob. także: Dzierżawca 16 mórg, By chłopu nie zarzucono braku patriotyzmu, (...) Pamiętniki Polaków 1918-1978. Antologia pamiętnikarstwa polskiego, t. 1: Druga Rzeczpospolita
1918-1939, wstęp J. Chałasiński, J. Szczepański, wybór i opracowanie B. Gołębiowski,
M. Grad, F. Jakubczak, Warszawa 1982; D. Nawrot, Z dziejów czynu legionowego.
Zagłębie Dąbrowskie w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914-1915, Sosnowiec 2014.
24 Oprócz części wcześniej cytowanej literatury zob. także: P. Hubiak, Belina i jego
ułani, opracowanie not biograficznych K. Stepan, Kraków 2003.
25 Zob. choćby: W. Wyganowska, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa
1994; W. Milewska, M. Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918,
Kraków 1999. Ponadto zob. również: A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć. Pieśni
i piosenki żołnierskie z lat 1914-1918. Antologia, opracował Adam Roliński, Kraków
1989; Rozkwitały pąki białych róż… Wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach, wybrał, opracował i wstępem opatrzył A. Romanowski, Warszawa
1990; A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć... Pieśni i piosenki żołnierskie z lat
1914-1918. Antologia, opracował Adam Roliński, Kraków 1996; „Legiony to...” Piosenka i Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego, praca zbior., Warszawa 2017.
26 Warto zauważyć, że większe były dobowe straty armii brytyjskiej podczas pierwszych dni walk nad Sommą w lipcu 1916 r.
21
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Ich krwawą epopeję27, po wcześniejszym przekształceniu w Polski
Korpus Posiłkowy, zakończył kryzys przysięgowy z lipca 1917 r., związany
z próbą formowania przez Niemców na ich podstawie Polnische Wehrmacht, czyli Polskiej Siły Zbrojnej28. Wydarzenia te doprowadziły do rozbicia byłych Legionów, poza II Brygadą29. Ostatecznie jednak wskutek
dalszych wypadków żadna z formacji legionowych nie doczekała do jesieni 1918 r.30 Jedynie Polska Siła Zbrojna, choć nieliczna, dotrwała aż do liW walkach poległo bowiem bądź zmarło z ran lub z powodu chorób ok. 2500 legionistów. Jednak wszystkie straty bezpowrotne, po wliczeniu zaginionych bez wieści,
zmarłych w niewoli oraz części zmarłych poza szeregami Legionów Polskich, obejmują w sumie ponad 3 tys. nazwisk – szerzej zob.: J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
28 Szerzej o przyczynach formowania i dziejach tej formacji, poza częścią wcześniej
oraz dalej cytowanej literatury, zob. również: S. Dąbrowski, Walka o rekruta polskiego pod okupacją, Warszawa 1922; M. Wrzosek, Wojskowość polska podczas pierwszej wojny światowej (1914-1918) [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach
1864-1939, praca zbior. pod red. P. Staweckiego, Warszawa 1990.
29 Z powodu udziału w 1914 i 1915 r. w krwawych walkach w Karpatach Wschodnich
nazywano ją też Brygadą Karpacką, a po kryzysie przysięgowym z 1917 r. Żelazną Karpacką Brygadą – poza częścią wcześniej cytowanej literatury zob. także: B. Merwin,
Legiony w boju 1914. II Brygada w Karpatach, t. I, Kraków 1915; Tenże, Legiony
w boju 1915. II Brygada na Bukowinie i pograniczu Besarabii, t. II, Kraków 1915;
S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 1991 (drugie wydanie: Warszawa 2007); P. Waingertner, Żelazna Karpacka. II Brygada Legionów Polskich w fotografii, Łódź 2003; A. Smoliński, Udział II Brygady Legionów Polskich w walkach
pod Kirlibabą w styczniu 1915 roku [w:] Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich. Aspectele istorice și culturale ale relațiilor polono-române, praca
zbior. pod red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewskiej-Calistru, Suceava 2016;
Tenże, Walki II Brygady Legionów Polskich pod Kirlibabą w styczniu 1915 r. Historia i pamięć [w:] Mało znana I wojna światowa. Studia i szkice z dziejów Wielkiej
Wojny na froncie wschodnim, praca zbior. pod red. A. Smolińskiego, Grajewo 2017.
30 Obszerniej o ich skomplikowanej i ciekawej historii, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob.: E. Quirini, S. Librewski, Ilustrowana kronika Legionów Polskich
1914-1918, Warszawa 1936; J. Rzepecki, Sprawa Legionu Wschodniego 1914 roku,
Warszawa 1966; W. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990; Tenże, Z dziejów zmagań politycznych i zbrojnych
o niepodległość Polski w latach 1908-1918, Białystok 2013; M. Klimecki, W. Klimczak, Legiony Polskie, Warszawa 1990; W. Milewska, J. T. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914-1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków 1998; M. Klimecki, K. Filipow, Legiony to… Szkice z dziejów Legionów Polskich, Białystok 1998;
Ciż, Legiony Polskie. Dzieje bojowe i organizacyjne, Warszawa 2014; J. Konefał, Legiony Polskie w Lubelskiem 1914-1918, Lublin 1999; Tenże, Do Ciebie, Polsko… Legiony Polskie w Lubelskiem 1914-1918, Lublin 2008; J. Snopko, Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918, Białystok 2008; Legenda Legionów. Opowieść o Legionach
oraz o ludziach Józefa Piłsudskiego, praca zbior. pod red. W. Sienkiewicza, Warszawa 2008; J. T. Nowak, Szlak bojowy Legionów Polskich. Wydanie pamiątkowe
z okazji 100. rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej 1914-2014, Kraków 2014;
A. R. Kaczyński, Życie codzienne żołnierzy Legionów Polskich podczas kampanii wołyńskiej 1915-1916 w świetle pamiętników żołnierskich, Lwów 2014; A. Chwalba, Legiony Polskie 1914-1918, Kraków 2018, a także: M. Drozdowski, Naczelny Komitet
27
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stopada tego roku i stała się, o czym niżej, jedną z pierwszych formacji
odrodzonego wówczas Wojska Polskiego31.
Warto też pamiętać, że z epopeją Legionów Polskich związany był
cały szereg znanych i zasłużonych polskich dowódców wojskowych oraz
działaczy niepodległościowych i państwowych, a także ludzi kultury, by
wspomnieć tutaj choćby „Komendanta”, późniejszego Naczelnika Państwa, zwycięskiego Naczelnego Wodza z lat 1918-1920 i Pierwszego Marszałka Polski oraz wieloletniego Ministra Spraw Wojskowych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych – Józefa Piłsudskiego32 oraz wiele innych
osób – głównie wojskowych33.
Już w 1914 r. w składzie Armii Rosyjskiej powstała kolejna polska
formacja wojskowa, a mianowicie Legion Puławski34, który jednakże
wskutek niechęci rosyjskich władz państwowych oraz wojskowych szybko
przemianowano na drużyny „opołczenia”, czyli inaczej pospolitego ruszenia35. Początkowo bowiem Rosjanie, w przeciwieństwie do władz Austro-Węgier, nie mieli w sprawie polskiej żadnego realnego i pozytywnego
programu politycznego36. Mimo to wskutek napływu ochotników formacje te szybko rozrosły się do rozmiarów polskiej brygady strzelców, którą

Narodowy (1914-1918). Polityczne i organizacyjne zaplecze Legionów Polskich, Kraków 2017.
31 Szerzej na ten temat, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. również:
F. Markiewicz, Zarys historii wojennej 7-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa
1928; W. Gierowski, Polska Siła Zbrojna w przededniu niepodległości, Warszawa
1931; Z. Grabowski, Polska Siła Zbrojna 1917-1918, „Zeszyt Naukowy Muzuem Wojska”, 1968-1988 w dwudziestą rocznicę powołania Muzeum, (Białystok) 1988; Z. Jagiełło, Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 2005.
32 Zob. chociażby: Z. Wójcik, Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości
Polski, Warszawa 1981; W. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys, Londyn 1996; A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988 (drugie wydanie:
Warszawa 1990); W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995, a także: G. Nowik, Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego
1918-1922, Część I, Sprawy wewnętrzne, Warszawa – bez roku wydania.
33 Spośród nich można wymienić chociażby późniejszego Generalnego Inspektora Sił
Zbrojnych i Wodza Naczelnego podczas tragicznej kampanii jesiennej 1939 r. – marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz generałów broni Kazimierza Sosnkowskiego
i Władysława Sikorskiego, a także generała dywizji i następnie premiera Sławoja Felicjana Składkowskiego oraz kawalerzystę, byłego adiutanta Józefa Piłsudskiego, dyplomatę, poetę i tłumacza, mianowicie generała brygady Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego. Ponadto do grupy tej można zaliczyć również ministra spraw zagranicznych pułkownika artylerii konnej Józefa Becka.
34 Właściwie istniały dwa Legiony, mianowicie Puławski i Lubelski.
35 Zob.: J. Rządkowski, Pierwszy Legion Puławski (od Pakosławia do Zelwy
– 19 V 1915-11 IX 1915), Warszawa 1925.
36 Szerzej zob.: A. Achmatowicz, Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku
Wielkiej Wojny 1914-1915, Warszawa 2003.
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po akcie dwóch cesarzy z 5 listopada 1916 r., wskutek zmieniającej się
sytuacji politycznej w sprawie polskiej, poczęto przeformowywać w Polską Dywizję Strzelców.
Gwałtowną zmianę sytuacji Polaków służących dotychczas w Armii Rosyjskiej oraz zmianę stosunku władz rosyjskich do sprawy polskiej
przyniosła rewolucja lutowa w Rosji w marcu 1917 r., a następnie rozkład
państwa oraz Armii Rosyjskiej i w końcu przewrót bolszewicki z listopada
tego roku37.
Po objęciu władzy w Rosji przez Rząd Tymczasowy w armii poczęły powstawać Związki Wojskowych Polaków, które po zjeździe, jaki miał
miejsce w Petersburgu w czerwcu 1917 r., wyłoniły Naczelny Polski Komitet Wojskowy, tzw. „Naczpol”, z którego następnie wyłoniono Polski Wojskowy Komitet Wykonawczy38. W wyniku jego działalności rosyjskie władze wojskowe wyraziły zgodę na formowanie I Korpusu Polskiego złożonego z Polaków służących dotychczas w Armii Rosyjskiej. Stacjonował on
na Białorusi i liczył trzy dywizje piechoty, trzy tworzące dywizję jazdy pułki ułanów39, dwie brygady artylerii, dywizjon artylerii konnej40, pułk inży-

37 Szerzej zob. choćby: 1917. Разложение армии, cоставитель В. Л. Гончаров,
Москва 2010; О. Д. Марков, О. В. Лазаренко, Русская армия 1914-1917 г.г.,
Санкт-Петербург 2001; A. Smoliński, Dezercje z armii rosyjskiej podczas I wojny
światowej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, (Białystok) 2009, t. XLVI;
Tenże, Dezercje z armii rosyjskiej w ostatnim okresie jej udziału w I wojnie światowej oraz dezercje z Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej w czasie wojny
z Rzeczpospolitą Polską i podczas wojny domowej w Rosji w latach 1918-1922 [w:]
Militaria pomorskie, Zbiór studiów, t. III, praca zbior. pod red. M. Giętkowskiego,
Ł. Nadolskiego, A. Smolińskiego, Bydgoszcz 2012; Tenże, Dezerterzy czy jeńcy? Przyczynek do dyskusji na temat strat osobowych armii rosyjskiej podczas I wojny światowej, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, Jeńcy wojenni w latach I wojny światowej,
(Opole) 2013, t. 36; Tenże, Kwestia liczby dezerterów oraz jeńców z Armii Rosyjskiej podczas I wojny światowej. Przyczynek do dziejów Wielkiej Wojny z lat 1914-1917 na froncie wschodnim [w:] Mało znana Wielka Wojna, Studia i szkice z dziejów I wojny światowej...; Tenże, Problem liczby dezerterów i jeńców z Armii Rosyjskiej podczas I wojny światowej – głos w dyskusji [w:] Wielka Wojna na Mazurach
1914-1915, Studia z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, praca zbior. pod
red. R. Kempy, Giżycko 2014; О. Р. Айрапетов, Участие Российской империи
в Первой мировой войне (1914-1917), 1917 год, Распад, Москва 2015.
38 Zob. chociażby: A. Miodowski, Związki wojskowych Polaków w Rosji (1917-1918),
Białystok 2004. Ponadto zob. także: Tenże, Polityka wojskowa radykalnej lewicy
polskiej 1917-1921, Białystok 2011.
39 Zob. choćby: A. Wojciechowski, Zarys historii wojennej 1-go Pułku Ułanów Krechowieckich, Warszawa 1929; W. S. Herkner, Zarys historji wojennej 2-go Pułku
Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego, Warszawa 1929; B. Dobrzyński, Zarys historji wojennej 3-go Pułku Ułanów, Warszawa 1929; L. Litewski,
W. Dziewanowski, Dzieje 1-go Pułku Ułanów Krechowieckich, Warszawa 1932;
A. Cz. Dobroński, Ułani Grochowscy, Warszawa-Białystok 1992; Tenże, 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego, Pruszków 1993; A. Cz. Dobroński,
K. Skłodowski, 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego 1917-1939. Dzieje i tradycje, Suwałki 2008.
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nieryjny oraz cały szereg innych drobniejszych formacji, w tym także
służb. Na jego czele stanął pochodzący z dawnej armii carskiej generał
Józef Dowbor-Muśnicki41. Już w grudniu tego roku podległe mu siły liczyły 1505 oficerów, 14 896 „bagnetów” i „szabel” oraz 5361 żołnierzy nieliniowych.
Następnie w 1918 r., a więc już po przejęciu władzy w Rosji przez
bolszewików, na Ukrainie42 oraz na zapleczu rozpadającego się Frontu
Rumuńskiego43 przystąpiono do formowania kolejnych dwóch korpusów.
Nie osiągnęły one jednak takiej liczebności, jak wspomniany tutaj I Korpus Polski. Brakowało bowiem szeregowych. Jednocześnie żołnierze, którzy trafiali w szeregi wszystkich trzech korpusów, z reguły byli mocno
zdemoralizowani wydarzeniami związanymi najpierw z rewolucją lutową
w Rosji, a następnie przewrotem bolszewickim44. Jak się wydaje, nieco lepiej pod tym względem było w przypadku Polaków – cywili, którzy wskutek różnych przyczyn, w tym także w efekcie ewakuacji przeprowadzonej
przez władze carskie w 1915 r., znaleźli się na terenie rozległego Imperium Rosyjskiego45. Bowiem także oni ochotniczo wstępowali do Korpusów Polskich w Rosji.
Kres istnienia Korpusów Polskich w Rosji nastąpił w 1918 r. Jako
pierwszy, pomimo podporządkowania go zależnej od Niemców i rezydującej w Warszawie Radzie Regencyjnej oraz mimo zawartego 26 lutego tego roku porozumienia z dowództwem Ober-Ostu i wskutek kolejnych
umów podpisanych z Niemcami 21 marca i 21 maja, swoje dzieje zakończył I Korpus Polski. W okresie od końca maja do 8 czerwca 1918 r. został

40 Poza częścią wcześniej cytowanej literatury zob. także: A. Smoliński, Dywizjon
Konnej Artylerii I Korpusu Polskiego w Rosji. Zarys dziejów, „Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema” (Toruń) 2002, R. XXXV, Nr 21;
Tenże, Dywizjon Konnej Artylerii I Korpusu Polskiego w Rosji. Zarys dziejów od
momentu sformowania do demobilizacji (9 stycznia-5 lipca 1918 r.) [w:] Wśród dymu i ognia. Studia i materiały do dziejów artylerii polskiej i obcej, t. II, praca zbior.
pod red. A. Smolińskiego, Oświęcim 2016.
41 Po służbie w 1919 r., o czym niżej, w Wojskach Wielkopolskich oficer ten nie odegrał już żadnej znaczącej roli w dziejach odrodzonego Wojska Polskiego – szerzej na
temat tej postaci zob. choćby: P. Bauer, Generał Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937,
Poznań 1988.
42 Na Ukrainie próbowano organizować III Korpus Polski.
43 Tam formowano bowiem II Korpus Polski.
44 Oprócz części wcześniej oraz dalej cytowanej literatury zob. także: K. Zieliński,
O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922, Lublin 2013.
45 Szerzej zob. choćby: Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej
w świetle dokumentów, wstęp, wybór i opracowanie M. Korzeniowski, K. Latawiec,
D. Tarasiuk, Lublin 2018, a także: G. Piwnicki, dz. cyt.; M. Korzeniowski, M. Mądzik,
D. Tarasiuk, Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej
wojny światowej, Lublin 2007.
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rozbrojony i zdemobilizowany, a służący w nim dotychczas oficerowie
i szeregowi odesłani na teren obydwu okupacji Królestwa Polskiego46.
W dalszej kolejności, po wcześniejszym połączeniu się z II „Żelazną” Brygadą dawnych Legionów Polskich47 oraz po próbie zbrojnego
oporu przeciwko Niemcom, czyli pod bitwie pod Kaniowem stoczonej
11 maja 1918 r., akt kapitulacji podpisało dowództwo II Korpusu Polskiego. Jego żołnierze po złożeniu broni w znacznej części stali się niemieckimi jeńcami48. Dla strony niemieckiej starcie to było jedynie niewiele znaczącym epizodem wojennym, natomiast dla późniejszego Wojska Polskiego stało się ważnym symbolem i elementem jego tradycji49.
Najsłabszą liczebnie formację stanowił tworzony na Ukrainie,
w niezwykle skomplikowanych warunkach politycznych, III Korpus Polski. Najlepiej zorganizowaną jego częścią była początkowo złożona głównie z jazdy i artylerii konnej Oddzielna Lekka Brygada III Korpusu Polskiego. W czerwcu 1918 r. w jej skład włączono także batalion strzelców
oraz kolumnę samochodów pancernych. W ten sposób brygada ta skupiła
wszystkie jako tako uformowane i zdolne do działań bojowych siły
III Korpusu Polskiego. Jednakże w nocy z 9 na 10 czerwca tego roku oddziały Oddzielnej Lekkiej Brygady zostały otoczone przez jedną z węgierskich dywizji XXV Korpusu Armijnego Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej. W wyniku tej sytuacji 10 czerwca dowództwo brygady
podpisało z dowództwem austro-węgierskim umowę o rozbrojeniu i demobilizacji Oddzielnej Lekkiej Brygady III Korpusu Polskiego. Służący
w niej dotychczas oficerowie i szeregowi zostali odesłani na teren obydwóch okupacji Królestwa Polskiego50.
46 Od lata 1915 r. cały obszar należącego do zaboru rosyjskiego byłego Królestwa Polskiego podzielony był bowiem na dwie okupacje, mianowicie: niemiecką i austro-węgierską – szerzej zob. choćby: A. Chwalba, Wielka Wojna Polaków 1914-1918, Warszawa 2018.
47 Była to pozostałość dawnych Legionów Polskich, a następnie Polskiego Korpusu
Posiłkowego, która protestując przeciwko umowie państw centralnych zwartej 9 lutego 1918 r. z hetmańską Ukrainą, dnia 15 lutego tego roku przeszła front pod Rarańczą
i połączyła się następnie z formacjami II Korpusu Polskiego – szerzej zob.: Rarańcza.
Zbiór opracowań w 15-lecie czynu zbrojnego, praca zbior., Warszawa 1933; S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich...
48 Część oficerów i żołnierzy zdołała jednak zbiec i tym samym uniknąć niemieckiej
niewoli.
49 Szerzej zob. choćby: W. Zaborowski, Zarys historii wojennej 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich, Warszawa 1928; L. Bełdowski, Zarys historii wojennej 29-go Pułku Strzelców Kaniowskich, Warszawa 1928; T. Makowski, Zarys historii wojennej
30-go Pułku Strzelców Kaniowskich, Warszawa 1928; R. Leroch-Orlot, Zarys historii
wojennej 10-go Pułku Kaniowskiego Artylerii Polowej, Warszawa 1929; P. Zarzycki,
10 Kaniowski Pułk Artylerii Lekkiej, Pruszków 1997; W. Jarno, Strzelcy Kaniowscy
w latach 1919-1939, Warszawa 2004.
50 Poza tym w tym samym okresie istniały także inne polskie formacje wojskowe na
Wschodzie, mianowicie Oddział Polski w Odessie, Oddzielna Polska Brygada na Kaukazie oraz Pułk Strzelców imienia Bartosza Głowackiego w Moskwie. Szerzej na temat
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Należy też pamiętać, iż przeciwnikami wszystkich wspomnianych
powyżej polskich formacji wojskowych istniejących wówczas na Wschodzie, poza wspomnianymi wcześniej Niemcami i armią austro-węgierską,
byli także Sowieci oraz stworzona przez nich najpierw Czerwona Gwardia, a następnie Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona51. Ponadto część
z nich walczyła także z różnymi oddziałami ukraińskimi52.
Dzieje polskich formacji wojskowych na Wschodzie byłyby niepełne, gdyby nie wspomnieć o tych, które walczyły wtenczas z Robotniczo-Chłopską Armią Czerwoną pod dowództwem sprzymierzonych53. Do
grupy tej należał Oddział Polski w Północnej Rosji, czyli tak zwani „Murmańczycy”, którzy do kraju powrócili dopiero jesienią 1919 r.54 Nie wolno
też zapominać o epopei dowodzonej przez generała Lucjana Żeligowskiego55 4 Dywizji Strzelców Polskich56 oraz o walczącej na Syberii 5 Dywizji

tych formacji oraz dziejów korpusów polskich w Rosji, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: J. Dowbor-Muśnicki, Krótki szkic do historii 1-go Polskiego
Korpusu, Część I, Warszawa 1918; H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920, Warszawa 1921; M. Wrzosek, Polskie Korpusy Wojskowe w Rosji w latach
1917-1918, Warszawa 1968; A. Konopka, Bezpieczeństwo sanitarne wojsk. Polskie
formacje wojskowe w Rosji (1914-1917), Białystok 2011; W. J. Muszyński, Białe Legiony 1914-1918. Od Legionu Puławskiego do I Korpusu Polskiego, Warszawa 2018.
51 Szerzej zob. choćby: В. Солский, 1917 год в Западной Области и на Западном
Фронте, научный редактор С. Н. Хомич, Минск 2004; М. И. Мельтюхов, Советско-польские войны, Москва 2004.
52 Obszerniej zob. chociażby: В. Верига, Визвольні змагання в Україні 1914-1923
р. у 2 томах, Том 1, Львів 1998; 1918 год на Украине, cоставление, научная редакция, прадисловие и комментарии С. В. Волков, Москва 2001.
53 Czyli brytyjskim lub francuskim, w ramach sił interwencyjnych w 1918-1919 r., walczących z bolszewicką Rosją.
54 Szerzej o historii tej formacji, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. również: K. Rogaczewski, Zarys historii wojennej 64-go Grudziądzkiego Pułku Piechoty,
Warszawa 1929; H. Bagiński, Piechota w Wojsku Polskim na Wschodzie [w:] Księga
chwały piechoty, praca zbior. pod red. B. Prugar-Ketlinga, Warszawa 1937-1939;
J. Krzyś, 64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich, Pruszków 1993.
55 Na temat przebiegu kariery wojskowej tego oficera i generała, zarówno w Wojsku
Polskim, jak i wcześniej w Armii Rosyjskiej, zob. choćby: T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej. Wydanie uzupełnione i poprawione, Warszawa 1991; P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994; D. Fabisz, Generał Lucjan Żeligowski (1865-1947). Działalność wojskowa i polityczna, Warszawa 2007; A. Wojtaszak, Generalicja Wojska Polskiego 1918-1926, Warszawa 2012.
56 Obszerniej na temat jej dziejów, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob.:
T. Kawalec, Historia IV-ej Dywizji Strzelców generała Żeligowskiego w zarysie, Wilno-Kraków-Łódź 1921; S. Sokół, T. Wawrzyński, 4 Dywizja Piechoty 1919-1921 [w:]
4 Dywizja Piechoty Zmechanizowanej 1808-1994. Zarys dziejów, praca zbior., Warszawa 1994; D. Radziwiłłowicz, Błękitna Armia. W 80 rocznicę utworzenia, Warszawa 1997; W. Jarno, Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939...; Tenże, 4 Dywizja
Strzelców generała Lucjana Żeligowskiego w latach 1918-1919. Organizacja, działania bojowe i zjednoczenie z Wojskiem Polskim [w:] Od armii komputowej do naro-
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Strzelców Polskich. Wszystkie te formacje formalnie stanowiły część Armii Polskiej we Francji. Pierwsza z nich dotarła do Polski przez Rumunię
dnia 15 czerwca 1919 r.57
Natomiast druga, po tragicznej kapitulacji przed bolszewikami na
stacji Klukwiennja, podpisanej 10 stycznia 1920 r., w większości została
rozbrojona i dostała się do rosyjskiej niewoli. Jedynie części żołnierzy
udało się wydostać z okrążenia i na początku lipca 1920 r., w najgorętszym momencie wojny polsko-sowieckiej, poprzez Charbin, Suez i Gibraltar dotrzeć najpierw do portu w Wolnym Mieście Gdańsku, a następnie
do Polski58.
Ostatnią i jednocześnie najliczniejszą polską formacją wojskową,
która istniała podczas I wojny światowej, była Armia Polska we Francji59.
Powstała 4 czerwca 1917 r., a więc już po rewolucji lutowej w Rosji i zmianie stosunku Rządu Tymczasowego do kwestii polskiej. Wówczas bowiem
ukazał się dekret prezydenta Francji Raymonda Poincaré o utworzeniu
Armii Polskiej związanej sojuszem z państwami ententy. Jedna jej dywizja zdążyła także wziąć udział w walkach z Niemcami na froncie zachodnim60.
W jej szeregach służyli liczni Polacy, którzy znaleźli się na terenie
zachodniej Europy, i ochotnicy Polacy z USA, Kanady61 oraz innych krajów świata, a także Polacy jeńcy, pochodzący z armii cesarskich Niemiec
i armii austro-węgierskiej. Głównym obszarem jej formowania była Fran-

dowej. II. Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku,
praca zbior. pod red. M. Krotofila, A. Smolińskiego, Toruń 2005.
57 Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: A. Smoliński, Powrót do kraju oddziałów jazdy sformowanych w ramach 4 Dywizji Strzelców Polskich oraz ich włączenie w skład Wojska Polskiego – 1919 r., „Przegląd Kawalerii
i Broni Pancernej” (Londyn) 1999, t. XXV, Nr 158; Tenże, Marsz z Rumunii do Polski
oddziałów jazdy utworzonych w ramach 4 Dywizji Strzelców Polskich oraz ich włączenie do struktur Wojska Polskiego – 1919 rok [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum. Relaţii polono-române în istorie şi cultură.
Materialele simpozionului, praca zbior. pod red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewskiej-Calistru, Suceava 2010.
58 Szerzej na temat jej dziejów, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: J. Pindela-Emisarski, Formacje Wojska Polskiego na Syberii, Warszawa 1920;
Z. Opustil, Polskie formacje na Wschodzie, Warszawa 1922; J. Rogowski, Dzieje Wojska Polskiego na Syberii, Poznań 1927; W. Scholze-Srokowski, Wojsko Polskie na Syberii, Warszawa 1930; M. Wrzosek, Polskie formacje wojskowe podczas pierwszej
wojny światowej, Białystok 1977; D. Radziwiłłowicz, Polskie formacje zbrojne we
wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1918-1920, Olsztyn
2009.
59 Jej powstanie poprzedziło istnienie w ramach francuskiej Legii Cudzoziemskiej złożonego z Polaków Legionu Bojońskiego.
60 Obszerniej, poza częścią dalej cytowanej literatury, zob. także: W. Jarno, 1 Dywizja
Strzelców armii generała Hallera w latach 1918-1919, Łódź 2006.
61 Szerzej zob. chociażby: T. Lachowicz, Dla Ojczyzny ratowania... Szkice z dziejów
wychodźstwa polskiego w Ameryce i inne, Warszawa 2007.
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cja, gdzie działał wówczas Komitet Narodowy Polski, na czele którego stał
Roman Dmowski. Poza tym część oddziałów powstała również we Włoszech62. Jeszcze raz przypomnieć tutaj należy, że formalnie w jej skład
wchodziły też organizowane na terenie Rosji Oddział Polski w Północnej
Rosji oraz 4 i 5 Dywizje Strzelców Polskich.
Wiosną 1919 r., gdy po zakończeniu formowania Armia Polska we
Francji, na czele której stał były legionista generał broni Józef Haller63,
transportami kolejowymi przez Niemcy wracała do kraju, w jej skład
wchodziły dwa korpusy, liczące w sumie sześć dywizji strzelców polskich64, dwa pułki artylerii ciężkiej, 1 Pułk Czołgów65 oraz lotnictwo66

62 L. Riva Cambrino, Una fraterna amicizia. La Mandria di Chivasso e i soldati Polacchi 1918-2015, Chivasso 2015.
63 Szerzej na temat tej postaci oraz jej wcześniejszej, ówczesnej i późniejszej kariery
wojskowej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: I. Modelski, Józef
Haller w walce o Polskę niepodległą i zjednoczoną, Toruń 1936; S. Aksamitek, Generał Józef Haller. Zarys biografii politycznej, Katowice 1989; M. Orłowski, Generał
Józef Haller 1873-1960, Kraków 2007, a także: Generał broni Józef Haller w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej, redakcja i wybór materiałów źródłowych
B. Czekaj-Wiśniewska, Warszawa 2011; K. Kaczmarski, W. J. Muszyński, R. Sierchuła, Generał Józef Haller 1873-1960, Warszawa 2017.
64 W każdej były trzy pułki strzelców polskich, pułk artylerii polowej, dywizjon kawalerii dywizyjnej oraz batalion inżynieryjny i batalion zapasowy. O kawalerii, czyli
o szwoleżerach Armii Polskiej we Francji, zob. choćby: J. Grobicki, Zarys historyczny
organizacji kawalerii dywizyjnej w latach 1918-1921, „Przegląd Kawaleryjski” (Warszawa) 1926, R. III, Nr 6 (16); A. Smoliński, Szwoleżerowie Armii Polskiej we Francji
oraz ich zjednoczenie z krajową jazdą dywizyjną w 1919 r., „Grajewskie Zeszyty Historyczne Zapis. Materiały i Studia do Dziejów 9 Pułku Strzelców Konnych” (Grajewo), lipiec-wrzesień 2001, zeszyt 3; Tenże, Formowanie i genealogia wojennego
4 Pułku Strzelców Konnych oraz etaty jazdy dywizyjnej Wojska Polskiego w 1919
roku, „Rocznik Grudziądzki” (Grudziądz) 2003, t. XV.
65 Pułk ten posiadał wtenczas 120 nowoczesnych czołgów Renault FT-17, które były
podstawowym sprzętem pancernym Wojska Polskiego aż do początków lat 30. Szerzej
zob.: M. Piwoszczuk, Zarys historii wojennej 1-go Pułku Czołgów, Warszawa 1933;
Tenże, 1 Pułk Czołgów 1918-1920, Oświęcim 2015; M. W. Żebrowski, Zarys historii
polskiej broni pancernej 1918-1947, Londyn 1971, a także: A. Jońca, Renault
FT-17/NC1/NC2/TSF, Renault R35/40, Hotchkiss H35/39. French tanks in the Polish Army, Sandomierz 2009; Tenże, Leksykon pojazdów mechanicznych Wojska
Polskiego 1918-1939, Warszawa 2018; W. J. Ławrynowicz, Czołg Renault FT. Powstanie, budowa i użycie w boju na froncie zachodnim i w Polsce, Oświęcim 2015.
66 W sumie było to siedem eskadr liczących 98 nowoczesnych samolotów – szerzej
zob.: Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, praca zbior. pod red. M. Romeyki, Warszawa 1933; J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa
1989; R. Bartel, J. Chojnacki, T. Królikiewicz, A. Kurowski, Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939, Warszawa 1978; H. Mordawski, Polskie lotnictwo
wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009; M. Niestrawski, Polskie
Wojska Lotnicze w okresie walk o granice państwa polskiego (1918-1921), t. I: Początki, organizacja, personel i sprzęt, Oświęcim 2017.

156

i liczne formacje służb67. Natomiast w ich szeregach służyło wówczas około 70 tys. oficerów, podoficerów i szeregowców oraz urzędników wojskowych. Była to więc poważna siła, przy czym jej ogromną potencjalną wartość bojową podnosiło posiadanie nowoczesnego uzbrojenia, dobrego
i kompletnego wyposażenia technicznego oraz doskonałe zaopatrzenie we
wszystko, co było wtenczas niezbędne nowocześnie zorganizowanej armii. Jednocześnie, co w warunkach polskich było wówczas istotną i niezwykle trudno osiągalną rzeczą, była ona też odpowiednio i jednolicie
umundurowana oraz obuta68. W efekcie tego, po zjednoczeniu z krajowym Wojskiem Polskim, formacje byłej Armii Polskiej we Francji były
jednym z jego najwartościowszych komponentów69.
Nie należy też zapominać o roli kobiet – Polek, które podczas
I wojny światowej obok mężczyzn, choć niezbyt licznie, również zaciągały
się w szeregi Legionów Polskich. Zdobywały też dla nich, szczególnie
w lecie 1914 r., ważne informacje o przeciwniku70. Znacznie większy nato-

W sumie więc do Polski, poza formacjami wymienionymi w tekście zasadniczym,
przybyło 18 pułków strzelców polskich, sześć pułków artylerii polowej (wraz z artylerią ciężką było to 88 dział ciężkich oraz 172 armaty polowe i 30 dział piechoty, a także 10 tys. koni), trzy pułki kawalerii (szwoleżerów), 11 kompanii inżynieryjnych, pięć
kompanii telegraficznych, dwie kompanie radiotelegraficzne, dwie kompanie kolejowe, 11 kolumn samochodowych, cztery kolumny taborowe, sześć kompanii sanitarnych, trzy szpitale polowe, siedem warsztatów artyleryjskich, jeden park artyleryjski,
dwie kolumny parkowe, piekarnia polowa, 12 batalionów zapasowych, sześć zapasowych baterii artylerii, trzy zapasowe kompanie saperów oraz zapasowy szwadron kawalerii.
68 Szerzej zob. choćby: Dziesięciolecie intendentury Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928,
przewodniczący komitetu redakcyjnego K. Rudolf, Warszawa 1929; Z. Kłoczewski,
Polska gospodarka wojskowa 1918-1939 (zarys systemu), Warszawa 1987; H. Wielecki, Polski mundur wojskowy 1918-1939, Warszawa 1995; W. Budzyński, Stan
umundurowania Wojska Polskiego w maju 1919 roku, „Hetman”. Biuletyn Koła Miłośników Militariów Polskich im. Andrzeja Zaremby, (Nowy Jork) 1995, Nr 3; K. Adamek, Intendentura Wojska Polskiego 1918-1956, Warszawa 1998; A. Smoliński, Zaopatrzenie Wojska Polskiego w obuwie w latach 1918-1921 [w:] W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce
w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, praca zbior. pod red. Z. Karpusa, L. Kuka, N. Kasparka, Toruń-Olsztyn 2001; Tenże, Przyczynek do dziejów polskiego obuwnictwa
wojskowego w latach 1918-1939, „Mars”. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały, (Warszawa-Londyn) 2001, t. 10; Tenże, Mundur i barwy jazdy dywizyjnej oraz strzelców konnych Wojska Polskiego. Lata 1919-1939, Grajewo 2012.
69 Szerzej na temat dziejów tej armii, oprócz części wcześniej cytowanej literatury,
zob. również: W. Skarżyński, Armia Polska we Francji w świetle faktów, Warszawa
1929; W. Gąsiorowski, 1910-1915. Historia Armii Polskiej we Francji, Warszawa
1931; Tenże, Historia Armii Polskiej we Francji 1915-1916, Bydgoszcz 1939; J. Sierociński, Armia Polska we Francji. Dzieje wojsk gen. Hallera na obczyźnie, Warszawa
1929; D. Radziwiłłowicz, Błękitna Armia. W 80 rocznicę utworzenia...; W. Jarno,
1 Dywizja Strzelców Armii generała Hallera w latach 1918-1919...
70 Późniejszy Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, wspominając po latach „kielecki” okres działalności Legionów Polskich z sierpnia 1914 r., napisał: „Wielką jest
67
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miast był ich udział oraz rola, którą odegrały, służąc w szeregach tajnej
Polskiej Organizacji Wojskowej, także na obszarach Ukrainy oraz na terenach po 1917 r. opanowanych przez Sowiety, gdzie stanowiły istotny
składnik polskiej służby wywiadowczo-informacyjnej i kurierskiej71.
W taki sposób podczas I wojny światowej, pomimo braku własnego państwa, prezentował się wcale znaczny polski wysiłek zbrojny, którego celem było odzyskanie niepodległości narodowej i odbudowa całkowicie suwerennego państwa polskiego72. W jego skład, wbrew temu, co
niegdyś twierdzili historycy sowieccy, a później do 1989 r. także historycy
polscy, trudno jest zaliczyć natomiast polskojęzyczne formacje wojskowe,
istniejące w latach 1917-1919 w Armii Czerwonej. Występowały one bowiem przeciwko niepodległości Polski i wbrew oficjalnym hasłom propagandowym walczyły jedynie w interesie sowieckiej Rosji73.
Warto więc pamiętać, że do odzyskania niepodległości przez Polskę przyczyniła się nie tylko wyjątkowo korzystna koniunktura polityczna, będąca skutkiem klęski wojennej wszystkich trzech mocarstw roz-

zaiste zasługą [kawalerii – przyp. A. S.] Beliny i mego biura wywiadowczego złożonego prawie wyłącznie z kobiet, że mogłem wówczas posiadać dane o nieprzyjacielu.
Opasałem wywiadami szerokie półkole dookoła Kielc (…). Jeszcze bardziej ofiarnie
[niż ułani Beliny – przyp. A. S.] pełniły służbę kobiety. Na furmankach tłukły się one
samotnie po wszystkich drogach zataczając kręgi znacznie obszerniejsze niż jazda, bo
sięgające do Warszawy, Piotrkowa i Dęblina” – zob.: J. Piłsudski, Moje pierwsze boje,
wstęp A. Garlicki, Łódź 1988, s. 29 (pierwsze wydanie: Warszawa 1926).
71 Obszerniej o tych kwestiach zob. choćby: Służba ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915-1918, praca zbior. pod red. M. Rychterówny, Warszawa 1929; J. Gaul, Działalność wywiadowczo-informacyjna obozu niepodległościowego w latach 1914-1918, Warszawa 2001; J. Dufrat, Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet
(1908-1918/1919), Toruń 2001; S. J. Jankowski, Dziewczęta w maciejówkach, Warszawa 2012.
72 Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: J. Cygan, W. J. Wysocki, Niepodległość była nagrodą. Polski wysiłek zbrojny w latach 1914-1921, Warszawa 1999 oraz: Odrodzenie Wojska Polskiego 1918-1921 w materiałach Centralnego Archiwum Wojskowego, praca zbior. pod red. A. Wesołowskiego, Warszawa
2008.
73 Obszerniej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. również: T. Kaźmierski, Wojskowi Polacy w Rosji w czasie rewolucji (1917-1918 r.), Warszawa 1935;
A. Smoliński, Zachodnia Dywizja Strzelecka Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej
z lat 1917-1919 – pierwsza polskojęzyczna wielka jednostka sowieckich sił zbrojnych,
„Studia z Dziejów Wojskowości” (Białystok) 2018, t. VII; Tenże, Próby formowania
Polskiej Armii Czerwonej w 1920 roku. Przyczynek do dziejów polskojęzycznych formacji Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej w latach 1917-1921 [w:] Wojna – wojsko – bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, t. III, praca zbior.
pod red. R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, A. Smolińskiego, H. Walczaka, A. Wojtaszaka,
Szczecin 2018, a także: KPP w obronie niepodległości Polski. Materiały i dokumenty,
kolegium redakcyjne J. Kowalski, F. Kalicka, Sz. Zachariasz, Warszawa 1953 oraz: Polacy w Rosji wobec rewolucji październikowej (marzec 1917-listopad 1918 r.), materiały i dokumenty wybrał i opracował W. Pomykało, Warszawa 1957.
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biorczych oraz poparcia zwycięskich mocarstw, ale również wysiłek zbrojny narodu polskiego; jesienią 1918 r. umożliwił mu on szybką budowę
własnych, narodowych sił zbrojnych, które okazały się zdolne do wywalczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej i obrony jej świeżo uzyskanej niepodległości.
Formowanie Wojska Polskiego
na przełomie 1918 i 1919 r.
Za formalny początek istnienia odrodzonego Wojska Polskiego
należy uważać dzień 12 października 1918 r., kiedy to ukazał się dekret
Rady Regencyjnej o przejęciu przez nią władzy zwierzchniej nad wojskiem74 i wprowadzeniu nowej roty przysięgi75. Poza tym zastrzegła ona
sobie też prawo do mianowania i awansów oficerskich. Jednocześnie Rada Regencyjna wydała odezwę: „Do oficerów i żołnierzy wszystkich byłych
formacji Wojska Polskiego w celu ich (…) niezwłocznego stawienia się
pod sztandary Wojska Polskiego tworzącego się w stolicy państwa”76.
Początkowo szef okupacyjnego Generalnego Gubernatorstwa
Warszawskiego generał pułkownik Hans Hartwig von Beseler obydwa te
dokumenty interpretował jako zamach stanu77. Sytuacja zmusiła jednak

74 W praktyce dekret ten dotyczył jedynie Polskiej Siły Zbrojnej, czyli tzw. Polnische
Wehrmacht.
75 Dziennik Praw Królestwa Polskiego Nr 13 z 29 X 1918 r., pozycja 26; Dziennik
Rozporządzeń Komisji Wojskowej Nr 1 z 28 X 1918 r., pozycja 2; M. Wrzosek, Wojny
o granice Polski Odrodzonej 1918-1921, Warszawa 1992, s. 38.
76 Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej Nr 1 z 28 X 1918 r., pozycja 3; Tamże,
pozycja Nr 14 – Instrukcja dla Krajowego Inspektoratu Zaciągu z 15 X 1918 r.;
M. Wrzosek, Wojsko polskie i operacje wojenne lat 1918-1921, Białystok 1988, s. 67.
77 Początkowo celem niemieckich władz okupacyjnych w byłym Królestwie Polskim
było zapewnienie spokoju i porządku na okupowanym obszarze poprzez utrzymanie
w ryzach miejscowej ludności oraz zabezpieczenie łączności pomiędzy zapleczem
w Niemczech a walczącymi na froncie wschodnim oddziałami cesarskiej armii niemieckiej. Łudzono się też możliwościami pozyskania sympatii społeczeństwa polskiego, a także jego zrozumienia dla politycznych i militarnych celów Rzeszy. Jednak
w praktyce władze niemieckie kierowały się głównie własnymi interesami wojskowymi i ekonomicznymi. Pierwotnie też nie aspirowały do rozstrzygania wyzwań politycznych pojawiających się w tej części Europy, głównie zaś kwestii polskiej. Kluczowy
wpływ na realizację tych celów miał gen. Hans Hartwig von Beseler, który stanowisko
generalnego gubernatora Warszawy sprawował formalnie od 24 sieprnia 1915 do 11 listopada 1918 r. – szerzej zob.: A. Stempin, Próba „moralnego podboju” Polski przez
Cesarstwo Niemieckie w latach I wojny światowej, Warszawa 2013, s. 48, 112-113.
Dopiero w toku przedłużania się działań wojennych oraz pogarszania się pozycji militarnej Rzeszy pojawił się problem dotyczący politycznej przyszłości dawnego Królestwa Polskiego oraz możliwości rekrutacji mężczyzn zamieszkujących zajęte przez
wojska niemieckie obszary etnicznie polskie – obszerniej zob. choćby: S. Dąbrowski,
dz. cyt.; W. Lipiński, dz. cyt.; M. Wrzosek, Wojskowość polska podczas pierwszej
wojny światowej (1914-1918)...; Tenże, Z dziejów zmagań politycznych i zbrojnych
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Niemców do przejścia nad nimi do porządku dziennego i 23 października
von Beseler złożył formalnie dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną na ręce
Rady Regencyjnej78. W wyniku tych wydarzeń dotychczasowa fikcja armii, jaką była Polska Siła Zbrojna, stawała się narodowym Wojskiem
Polskim79.
Następne akty prawne Rady Regencyjnej były wyrazem dalszego
usamodzielniania się polskich formacji wojskowych. Dnia 25 października ustanowiono urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich80, a dekretem
z 26 października dotychczasową Komisję Wojskową przekształcono
w Ministerstwo Spraw Wojskowych81. Zadaniem obu tych instytucji,
zgodnie z postanowieniami dekretu z 27 października oraz w oparciu
o wydaną jednocześnie Tymczasową ustawę o powszechnym obowiązku
służby wojskowej82, było zorganizowanie „narodowej armii regularnej”83.
Bazę kadrową, na podstawie której pierwotnie planowano tworzenie Wojska Polskiego, stanowili przede wszystkim oficerowie i żołnierze byłej
Polskiej Siły Zbrojnej, a także byłych Legionów Polskich, byłych I, II, III
Korpusów Polskich w Rosji oraz żołnierze zwolnieni z niewoli austriackiej
i niemieckiej84. Późniejszy rozwój wypadków rozszerzył tę bazę rekrutacyjną, głównie o członków Polskiej Organizacji Wojskowej, której liczebność w październiku 1918 r. zbliżyła się do 30 tys. zaprzysiężonych członków, przy czym ponad 20 tys. znajdowało się wówczas na terenie Królestwa Polskiego85. Kolejną grupę potencjalnych ochotników stanowili
mężczyźni (głównie młodzież), niezrzeszeni wcześniej w żadnych polskich
organizacjach niepodległościowych.

o niepodległość Polski w latach 1908-1918...; J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Poznań 2005 oraz z pewnymi zastrzeżeniami: L. Grosfeld, Polityka
państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej,
Warszawa 1962.
78 B. Hutten-Czapski, Sześćdziesiąt lat życia politycznego i towarzyskiego, t. 2, Warszawa 1936, s. 587.
79 J. Skotnicki, Przy sztalugach i przy biurku. Wspomnienia, Warszawa 1957, s. 161;
W. Lipiński, dz. cyt., s. 191-198.
80 Dziennik Praw Królestwa Polskiego Nr 13 z 29 X 1918 r., pozycja 29; Dziennik
Rozporządzeń Komisji Wojskowej Nr 1 z 28 X 1918 r., pozycja 5; B. Woszczyński,
Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918-1921. Zarys organizacji i działalności, Warszawa 1972, s. 55.
81 Dziennik Praw Królestwa Polskiego Nr 14 z 2 XI 1918 r., pozycja 30; Dziennik
Rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 3 z 4 XI 1918 r., pozycja 26.
82 Dziennik Praw Królestwa Polskiego Nr 13 z 29 X 1918 r., pozycja 28.
83 Dziennik Praw Królestwa Polskiego Nr 13 z 29 X 1918 r., pozycja 27; Dziennik
Rozporządzeń Komisji Wojskowej Nr 2 z 1 XI 1918 r. pozycja 17.
84 Dziennik Praw Królestwa Polskiego Nr 13 z 29 X 1918 r., pozycja 27 i 28; Dziennik
Rozporządzeń Komisji Wojskowej Nr 2 z 1 XI 1918 r., pozycja 17.
85 T. Alf-Tarczyński, Wspomnienia oficera Pierwszej Brygady, Londyn 1979, s. 80;
W. Jędrzejewicz, Wspomnienia, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993, s. 69; S. Rembek,
Dzienniki. Rok 1920 i okolice, Warszawa 1997, s. 31; T. Nałęcz, Polska Organizacja
Wojskowa 1914-1918, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984, s. 200-201.
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Obok formacji broni głównych, to jest piechoty, artylerii i jazdy,
a także szkolnictwa wojskowego, miały powstać także formacje odpowiednich wojsk i służb86. Tymczasem zredukowana wskutek kryzysu
przysięgowego w lipcu 1917 r. oraz w efekcie niepowodzenia akcji zaciągowej Polska Siła Zbrojna, obok kilku kursów wyszkolenia różnych broni
i służb, obejmowała utworzoną 1 maja 1918 r., złożoną z dwóch pułków
piechoty i kompanii saperów, I Brygadę Piechoty dowodzoną przez pułkownika Henryka Minkiewicza. Jej stan etatowy miał obejmować 181 oficerów i 7431 szeregowych, czyli podoficerów i szeregowców słabo wyposażonych w karabiny maszynowe, gdyż każdy z pułków miał posiadać zaledwie po jednej kompanii tej broni87. Tymczasem w rzeczywistości dnia
12 października w jej szeregach służyło zaledwie 156 oficerów i 1813 szeregowych. Do etatu brakowało więc 25 oficerów i aż 5618 podoficerów
i szeregowców88.
Kolejną broń główną, mianowicie artylerię, tworzyła zaledwie pojedyncza sześciodziałowa bateria artylerii polowej uzbrojona w cztery armaty i dwie haubice polowe produkcji niemieckiej. Jej etat, podobnie jak
etat baterii armii cesarskich Niemiec, w trzech dwudziałowych plutonach
przewidywał pięciu oficerów oraz 19 podoficerów i 129 kanonierów. Jednak faktycznie w jej szeregach służyło siedmiu oficerów, dwóch podchorążych oraz 13 podoficerów i 106 kanonierów, a także 39 koni wierzchowych i artyleryjskich. Kolejne 23 zwierzęta wskutek chorób i niedożywienia przebywały w szpitalu końskim. Niedobór ludzi – przy nadwyżce
oficerów – wynosił więc czterech oficerów i 23 kanonierów. Taki stan baterii niezmiernie utrudniał jej wyszkolenie oraz realne możliwości wykorzystania w walce89.

Szerzej zob. także: B. Umińska, Polska Organizacja Wojskowa w Obwodzie Ciechanowskim, Ciechanów 2001.
86 Były to: służba zaciągu (poborowa); służba sprawiedliwości – wraz z zakładem karnym, w którym na dzień 2 października 1918 r. przebywało aż 215 szeregowych nadal
znajdujących się pod śledztwem i 195 już osądzonych (w sumie 410 żołnierzy), co stanowiło 10% ówczesnego ogólnego stanu szeregowych Polskiej Siły Zbrojnej; służba
zdrowia, a także różne inne instytucje wojskowe, mianowicie: oficerów placu, orkiestra garnizonowa, Stacja Zborna i Szkoła Miernicza – szerzej zob. chociażby: W. Gierowski, Polska Siła Zbrojna w przededniu niepodległości..., s. 9-12.
87 W ówczesnej armii niemieckiej kompanią ciężkich karabinów maszynowych dysponował każdy batalion piechoty. Poza tym wszystkie kompanie piechoty dysponowały
także lekkimi karabinami maszynowymi, których w piechocie Polnische Wehrmacht
nie było wcale.
88 Ponadto w Warszawie stacjonowała także Kompania Garnizonowa, w której na
dzień 12 października 1918 r. służyło ośmiu oficerów, pięciu podchorążych oraz
66 podoficerów i 246 szeregowców.
89 W. Gierowski, Polska Siła Zbrojna w przededniu niepodległości..., s. 6-8; L. Wyszczelski, Wojsko Polskie w latach 1918-1921, Warszawa 2006, s. 22-23. Szerzej
o dziejach tej formacji zob. choćby: K. Koźmiński, W niewoli i w Wehrmachcie 1916-1918, Warszawa 1930; M. Wrzosek, Polskie formacje wojskowe podczas pierwszej
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Jazdę stanowił natomiast zaledwie jeden kurs wyszkolenia kawalerii działający w Mińsku Mazowieckim. Na mocy rozkazu generała von
Beselera z 31 kwietnia 1918 r. od 1 maja dotychczasowy kurs wyszkolenia
w Mińsku Mazowieckim stał się Szwadronem Ułanów Polskiej Siły Zbrojnej. Wzorowany na kawalerii niemieckiej stan etatowy szwadronu określono na ośmiu oficerów, 21 podoficerów oraz 148 szeregowców, lecz
12 października stopień jego zapełnienia był nikły, gdyż wynosił zaledwie
ośmiu oficerów, 27 podoficerów oraz 77 starszych ułanów i ułanów, przy
czym do ich dyspozycji pozostawało jedynie 19 koni, gdyż aż 79 sztuk tych
zwierząt przebywało wówczas w szpitalu. Dlatego też, podobnie jak
w przypadku baterii artylerii, nie było mowy o jakiejkolwiek gotowości
bojowej czy nawet marszowej tej formacji, traktowanej jako oddział jazdy
dywizyjnej, czyli przeznaczonej do działania na rzecz piechoty90.
Poza tym w skład Polskiej Siły Zbrojnej wchodziły również wojska
taborowe, zorganizowane w pojedynczy szwadron taborów o etacie siedmiu oficerów, 25 podoficerów i 78 szeregowców. Jego stan faktyczny na
dzień 12 października obejmował jednak tylko czterech oficerów oraz
11 podoficerów i 59 szeregowców.
Organem przeznaczonym do pilnowania porządku wojskowego
była żandarmeria. Podlegała ona bezpośrednio Inspekcji Wyszkolenia
przy Naczelnym Wodzu. Na jej czele stało Dowództwo Żandarmerii, któremu podporządkowano sześć posterunków żandarmerii, mianowicie trzy
w Warszawie oraz po jednym w Ostrowi Mazowieckiej, Małkini i Mińsku
Mazowieckim, a więc w garnizonach, w których stacjonowały formacje
Polskiej Siły Zbrojnej. Etat żandarmerii wynosił czterech oficerów oraz
113 podoficerów i 27 żandarmów. Jednak stan faktyczny tej niezbyt
lubianej w wojsku formacji dnia 12 października tworzyło sześciu oficerów, 59 podoficerów i zaledwie 15 żandarmów91.
Kompletny etat Polnische Wehrmacht z 1 lipca 1918 r. przewidywał 15 838 żołnierzy, w tym 458 oficerów oraz 1927 podoficerów i 13 453
szeregowców, lecz na dzień 12 października w jej szeregach faktycznie
wojny światowej...; Tenże, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej
1914-1918...; Z. Grabowski, Polska Siła Zbrojna 1917-1918, „Zeszyt Naukowy Muzeum
Wojska” (Białystok) 1988; W. Kozłowski, Artyleria polskich formacji wojskowych
podczas I wojny światowej, Łódź 1993.
90 K. Koźmiński, dz. cyt., s. 207; W. Gierowski, Polska Siła Zbrojna w przededniu niepodległości..., s. 8, 13, 14-15; S. Strumph-Wojtkiewicz, Kawaleria Polski Odrodzonej
[w:] Księga jazdy polskiej, praca zbior. pod red. B. Wieniawy-Długoszowskiego, Warszawa 1938, s. 153; B. Woszczyński, dz. cyt., s. 40; Z. Grabowski, dz. cyt., s. 114;
S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich..., s. 241; A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r. ..., s. 16.
91 W. Gierowski, Polska Siła Zbrojna w przededniu niepodległości..., s. 8-9. Ponadto
zob. także: G. Ratajczyk, Żandarmeria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Toruń
2004; B. Pacek, J. Suliński, Od Napoleona do III RP. Szkice z dziejów 200 lat żandarmerii Wojska Polskiego, Warszawa 2013 oraz: J. Suliński, Oficerowie żandarmerii II RP. Biogramy, Warszawa 2010.
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służyło tylko 352 oficerów, 138 podchorążych oraz 899 podoficerów
i 3424 szeregowców92, czyli w sumie zaledwie 4813 ludzi. Niedobory
etatowe wynosiły więc wówczas 106 oficerów, 890 podoficerów i aż
10 039 szeregowców. Poza tym wskutek licznych zwolnień i dezercji szeregowych – nawet z bronią w ręku – liczby te aż do drugiej połowy października wykazywały tendencję malejącą – 2% stanu na dekadę.
Natomiast w przededniu odzyskania niepodległości bardzo
skromne i daleko niewystarczające uzbrojenie Polskiej Siły Zbrojnej stanowiło tylko 3012 karabinów ręcznych Mausera (w tym 319 karabinków),
13 karabinów maszynowych, 110 pistoletów i sześć dział polowych, a także 97 lanc – zapewne niemieckich wz. 1893 N/A i pewna liczba szabel.
Poza tym na dzień 30 września tego roku różne jej formacje posiadały
w sumie 297 koni wierzchowych (z tego 28 prywatnych – oficerskich),
artyleryjskich i taborowych, przy czym aż 116 koni znajdowało się w szpitalach. Było więc ich zbyt mało nawet jedynie na najbardziej niezbędne
potrzeby jazdy i artylerii. Podobna sytuacja istniała także w przypadku
sprzętu taborowego, którego było wówczas zaledwie 88 sztuk. Były to wozy amunicyjne paro- i sześciokonne, wojskowe wozy prowiantowe, wozy
chłopskie (aż 37 sztuk), wózki (biedki) pod ciężkie karabiny maszynowe,
wozy (biedki) bagażowe i prowiantowe kompanii karabinów maszynowych, wozy do przewozu paszy oraz inne. Nie brakowało jedynie sprzętu
saperskiego. Natomiast masek przeciwgazowych posiadano zaledwie
34 (sic!) sztuki, co uniemożliwiało choćby pobieżne przeszkolenie wszystkich żołnierzy w obronie przeciwgazowej. Podobnie katastrofalny był stan
amunicji strzeleckiej93, przy czym amunicji artyleryjskiej nie było wcale
ani w baterii, ani też w magazynach94.
Wynika z tego, że w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości realne możliwości bojowe Polskiej Siły Zbrojnej były bardzo
problematyczne, a tym samym dalece nieodpowiednie zarówno w porównaniu do planów, jak i obiektywnych konieczności. W efekcie tego jej ówczesny stan organizacji i posiadania umożliwiał życie oddziałów w garnizonach, ale wykluczał możliwość jakiejkolwiek egzystencji w polowych
warunkach bojowych czy choćby marszowych. Należy jednak odnotować,
że od końca października począł poprawiać się stan morale szeregowych,
zaś liczba nowozaciężnych zaczęła przewyższać liczbę dezerterów i zwalnianych do cywila. Powoli, choć systematycznie zaczęła także rosnąć liczba oficerów zgłaszających się do służby. Pochodzili oni głównie z Polskie-

W zdecydowanej większości byli to obywatele Królestwa Polskiego, zaś Galicjanie
stanowili mniejszość. Na dzień 17 czerwca 1918 r. proporcje te wynosiły 4127 do 219.
93 Były to zaledwie 953 naboje karabinowe i 1637 pistoletowych oraz 45 granatów ręcznych.
94 W. Gierowski, Polska Siła Zbrojna w przededniu niepodległości..., s. 13 i passim;
B. Woszczyński, dz. cyt., s. 52; M. Wrzosek, Wojskowość polska podczas pierwszej
wojny światowej (1914-1918)..., s. 184-186.
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go Korpusu Posiłkowego oraz z I Korpusu Polskiego w Rosji. Przykładowo 25 października reskryptem Rady Regencyjnej przydzielono aż
118 nowych oficerów, którzy zapełnili część wakujących dotychczas etatów95. W efekcie tego na dzień 2 listopada w szeregach Polskiej Siły
Zbrojnej służyło już 342 oficerów, 135 podchorążych oraz 1007 podoficerów i 7748 szeregowców – razem 9232 żołnierzy. Liczba ta nie obejmowała jednak oficerów i podchorążych oraz szeregowych ze Sztabu Generalnego i Ministerstwa Spraw Wojskowych96.
Jednocześnie pomimo fiaska akcji zaciągowej do Polskiej Siły
Zbrojnej opracowywano plany jej rozwoju na terenie byłego Królestwa
Polskiego. Już w styczniu 1917 r. Referat Spraw Statystyczno-Ewidencyjnych Komisji Wojskowej ustalił, że na obszarze tym znajduje się około
miliona mężczyzn zdolnych do służby wojskowej97, których można by wykorzystać do walki po stronie państw centralnych98. Opierając się na

Tak podaje Włodzimierz Gierowski – zob.: Tenże, Polska Siła Zbrojna w przededniu niepodległości..., s. 28. Tymczasem z analizy Dziennika Rozporządzeń Komisji
Wojskowej wynika, że z byłego Polskiego Korpusu Posiłkowego przydzielono wówczas
tylko 45 oficerów, zaś 20 chorążych z tej formacji wraz z przydziałem otrzymało
awans na podporuczników. Kolejnych dziewięciu oficerów pochodziło z dawnego
I Korpusu Polskiego w Rosji, a 13 z byłej Armii Rosyjskiej – byli to jeńcy zwolnieni
z obozów jenieckich – zob.: Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej Nr 1
z 28 X 1918 r., pozycje 8, 9, 10. Dalsze przydziały oficerów następowały w kolejnych
dniach, jak choćby 31 października 1918 r. – zob.: Tamże, Nr 2 z 1 XI 1918 r., pozycje
20, 21.
96 W. Gierowski, Piechota Polskiej Siły Zbrojnej. Rozwój organizacyjny [w:] Księga
chwały piechoty..., s. 184.
97 Według dokładniejszych obliczeń miało to być od 1 020 000 do 1 040 000 mężczyzn – szerzej zob. choćby: S. Dąbrowski, dz. cyt., s. 46, 119.
98 Jak już wspomniano, był to efekt narastającego w państwach centralnych od jesieni
1916 r. ostrego kryzysu mobilizacyjnego, który spowodował, że w celu jego przezwyciężenia zamierzały one sięgnąć po niewykorzystanych do tej pory rekrutów z byłego
Królestwa Polskiego – poddanych rosyjskich, których planowano wcielić do potencjalnej – walczącej przy ich boku „armii polskiej”. Szczególnie w przypadku Niemiec
– już od lata tego roku – kwestia ta stała się wówczas osią ich polityki w Polsce, co
w konsekwencji doprowadziło do wydania 5 listopada tego roku „Aktu dwóch cesarzy”, który: „Miał (...) służyć interesom Niemców – o tym wiedziano w Polsce i tego
nie ukrywano w Niemczech, lecz akt ten był przede wszystkim wynikiem jasnego
i zimnego rachunku Sztabu Generalnego niemieckiego, który niedobór rezerw własnych musiał bezwzględnie zastąpić świeżymi rezerwami Królestwa Kongresowego”
– zob.: S. Dąbrowski, dz. cyt., s. 267. Zob. także: Tamże, s. 12, 112, 138-139 oraz:
K. Kloc, Akt 5 listopada a społeczno-gospodarcze przyczyny fiaska niemieckiej próby pozyskania polskiego rekruta [w:] Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje
dla Polski i Europy, praca zbior. pod red. J. Kłaczkowa, K. Kani, Z. Giżyńskiego, Toruń 2016, s. 168-174. Jeden z tych autorów, mianowicie Stefan Dąbrowski, już podczas trwania Wielkiej Wojny zauważył, że: „Mężne serce i hartowna dłoń ludu polskiego w Królestwie, żywa siła męska tego kraju nabierają już dziś aktualnego znaczenia
dla państw niemieckich, gdy przed paroma miesiącami nikt nie przypuszczał, by materiał ten mógł być brany w rachubę i ważyć na szalach wojny, co więcej, by stał się
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wzorcach niemieckich i austriackich, ustalono, że pozwoliłoby to ewentualnie, obok 54 pułków piechoty, wystawić także 16 pułków jazdy99. Kolejne projekty organizacyjne powstały od stycznia do kwietnia 1918 r., lecz
podobnie jak poprzedni nie zostały one zaakceptowane przez generała
von Beselera100.
W kwietniu Rada Regencyjna przedłożyła mu program zwiększenia liczebności Polskiej Siły Zbrojnej do 100 tys. ludzi101. Jednak dopiero
15 października uzyskał on aprobatę Generalnego Gubernatora z zastrzeżeniem, że przy całej organizacji wojska władze polskie wzorować się będą na strukturze wojsk niemieckich102.
Zadanie opracowania szczegółowego harmonogramu rozbudowy
Wojska Polskiego 17 października powierzono ówczesnemu podpułkownikowi Włodzimierzowi Zagórskiemu, który dwa dni później przedstawił
projekt rozwoju dotychczasowego Polnische Wehrmacht do siły jednej
dywizji piechoty, jednego pułku artylerii i jednego pułku jazdy oraz
16 szwadronów jazdy wojewódzkiej o ogólnej liczebności 2 tys. ludzi.
Z powodu polskiej specyfiki oraz doświadczeń historycznych, a także
przewidywanego i rzeczywistego rozwoju sytuacji militarnej i politycznej
na wschodnich rubieżach państwa, kawaleria – zarówno samodzielna, jak
i dywizyjna – miała odegrać bardzo ważną rolę w polskich „wojnach
o niepodległość i granice” z lat 1918-1921.
W związku z tym szwadrony wojewódzkie miały być organizowane w następujących garnizonach: dwa w Zamościu, trzy w Lublinie oraz

przedmiotem pożądliwości i zabiegów państw centralnych” – zob.: S. Dąbrowski,
dz. cyt., s. 42. Poza tym: „W miarę przedłużania się wojny niewątpliwie myśl poboru
w Królestwie wybija się na plan pierwszy, skoro już dziś w ministerstwie spraw zewnętrznych w Wiedniu osobny referat łamie sobie głowę nad obmyśleniem sposobu,
aby pogodzić rekrutację w Królestwie Polskim z prawem międzynarodowym” – zob.:
Tamże, s. 47.
O kwestiach prawnych związanych z zarządzaniem terenami zajętymi podczas działań wojennych oraz sposobem traktowania zamieszkującej je ludności zob.
chociażby: M. Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, uzupełnienia i redakcja M. Gąska, E. Mikos-Skuza, Warszawa 2003.
99 B. Woszczyński, dz. cyt., s. 16.
100 Tamże, s. 44-48.
101 Według wyliczeń Komisji Wojskowej ze stycznia 1917 r. Królestwo Polskie mogło
wystawić armię liczącą 161 500 ludzi. Szerzej zob. także: J. Jędrysiak, D. Koreś, Realizm czy fantazja? Plany rozbudowy i reorganizacji Legionów Polskich od 1916 r. do
kryzysu przysięgowego (lipiec/sierpień 1917 r.) z perspektywy polskiej i niemieckiej
[w:] Mało znana I wojna światowa. Studia i szkice z dziejów Wielkiej Wojny na
froncie wschodnim oraz rumuńskim, na Morzu Śródziemnym i na Dalekim Wschodzie, praca zbior. pod red. A. Smolińskiego, Grajewo 2018.
102 J. Grobicki, Organizacja kawalerii polskiej w latach 1918-1921, Część I, „Przegląd
Kawaleryjski” (Warszawa) 1932, R. IX, Nr 2 (76), s. 97.

165
po jednym w Siedlcach, Łomży, Płocku, Włocławku, Łowiczu, Kaliszu, Łodzi, Kielcach, Piotrkowie i Częstochowie103.
Wszystkie szwadrony wojewódzkie miały być formowane w miastach powiatowych przez dowództwa 11 z 13 istniejących rzeczywiście od
30 października tego roku okręgów wojskowych104. Zadaniem tym nie
obarczano jedynie I Warszawskiego105 i IV Radomskiego Okręgu Wojskowego. Ten ostatni podlegał Lubelskiemu Inspektoratowi Lokalnemu. Najwięcej szwadronów, bo aż osiem, tworzyć się miało na obszarze administrowanym przez Warszawski Inspektorat Lokalny. Kolejnych pięć miał
organizować Lubelski Inspektorat Lokalny, a tylko dwa Kielecki. Poza Lubelskim Okręgiem Wojskowym pozostałe miały formować tylko po jednym oddziale. Plany te – jak pokazała rzeczywistość końca 1918 r. – zarówno pod względem liczby szwadronów, jak i ich rozmieszczenia w terenie nie zawsze były możliwe do zrealizowania. Wszystkie zmiany planowano przeprowadzić do lutego 1919 r.106, a ludzi dla nich powinny dostarczyć byłe Korpusy Polskie w Rosji, głównie zaś I Korpus. Planów tworzenia szwadronów wojewódzkich nie akceptował generał von Beseler,
który uważał, że powstaną one na zasadzie improwizacji, jego zdaniem
niedopuszczalnej. Jednakże po 23 października jego sprzeciw nie miał
już żadnego znaczenia107.
Jednocześnie w październiku były premier Jan Steczkowski
przedstawił projekt sformowania sześćdziesięciotysięcznego korpusu jazdy w celu ochrony ziem polskich przed zalewem nowych i niszczycielskich

Z wyliczenia tego wynika 15 szwadronów. Może opuszczono tutaj szwadron, który
miał się organizować w Warszawie? Szerzej o tej kwestii zob.: A. Smoliński, Formowanie szwadronów wojewódzkich na ziemiach polskich (koniec 1918-marzec
1919 r.) [w:] Księga Jubileuszowa Muzeum Wojska 1968-1998, praca zbior., Białystok 1999; Tenże, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do
25 IV 1920 r. ..., s. 72-81; Tenże, Dzieje szwadronów wojewódzkich formowanych
w końcu 1918 r. przez braci Wojciecha i Tadeusza Kossaków (listopad 1918-czerwiec
1919 r.) [w:] Drogi do niepodległości. Ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa
Polskiego, studia pod red. Z. Karpusa i M. Wojciechowskiego, Toruń 2003; Tenże,
Szwadron Jazdy Ziemi Kaliskiej. Przyczynek do dziejów szwadronów wojewódzkich
formowanych na ziemiach polskich od końca 1918 r. do marca 1919 r., „Polonia Maior Orientalis”. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej, (Kalisz) 2018, t. V.
104 O ich organizacji zob. niżej.
105 Wydaje się mało prawdopodobne, aby tak liczny ludnościowo I Warszawski Okręg
Wojskowy, w skład którego, jak to już wspominano, wchodziły miasto stołeczne Warszawa i powiat warszawski, nie został obarczony tworzeniem żadnego szwadronu jazdy wojewódzkiej.
106 Włodzimierz Gierowski (zob.: Tenże, Polska Siła Zbrojna w przededniu niepodległości..., s. 29) pisze o „szwadronach jazdy dla ochrony kresów”; P. Stawecki,
Wskrzeszenie Wojska Polskiego na przełomie lat 1918 i 1919, „Studia i Materiały do
Historii Wojskowości” (Warszawa) 1987, t. XXIX, s. 206; M. Wrzosek, Wojsko polskie
i operacje wojenne lat 1918-1921..., s. 73-74; Tenże, Polski czyn zbrojny podczas
pierwszej wojny światowej 1914-1918..., s. 371-372.
107 P. Stawecki, Wskrzeszenie Wojska Polskiego na przełomie lat 1918 i 1919…, s. 206.
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prądów społecznych, które po zwycięskim przewrocie bolszewickim doprowadziły do niezwykle krwawej i niszczycielskiej wojny domowej na
obszarach byłego Imperium Rosyjskiego. Formacja ta wraz z niemieckimi
wojskami okupacyjnymi miała utrzymać ład społeczny wewnątrz kraju108.
Próbę realizacji planów podpułkownika Zagórskiego, choć zmodyfikowanych, podjęto już w końcu października i w listopadzie 1918 r.
Dnia 26 października powstałe właśnie Ministerstwo Spraw Wojskowych zezwoliło pułkownikowi Zygmuntowi Łempickiemu – byłemu
dowódcy Dywizji Ułanów I Korpusu Polskiego109 – na tworzenie „dywizji
jazdy wojewódzkiej” złożonej z czterech pułków dowodzonych przez pułkowników Feliksa Dziewickiego, Mikołaja Waraksiewicza, Stefana Strzemieńskiego i Stanisława Rawicz-Dziewulskiego110, czyli późniejszych
1 Pułku Ułanów Krechowieckich, 2 i 4 Pułków Ułanów oraz 3 Pułku Ułanów111. Kadr do ich formowania miały dostarczyć konspiracyjne koła
koleżeńskie oficerów i żołnierzy byłych Korpusów Polskich na Wschodzie,
które skupiały się głównie w Warszawie i okolicy112.
Jednakże rzeczywisty rozwój Wojska Polskiego, a w jego ramach
jazdy, nastąpił dopiero po objęciu 28 października funkcji „Szefa Sztabu
[Generalnego – przyp. A. S.] Wojsk Polskich” przez ówczesnego generała
porucznika Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego113. Jako zwolennik organi-

Tenże, Narodziny Wojska Polskiego na przełomie roku 1918 i 1919 [w:] Wojsko
Polskie 1914-1922, t. 1, praca zbior. pod red. B. Polaka, Koszalin 1986, s. 251; Tenże,
Wskrzeszenie Wojska Polskiego na przełomie lat 1918 i 1919..., s. 206. Być może, iż
miały być to właśnie owe „szwadrony jazdy dla ochrony kresów” – patrz przypis 25.
109 Szerzej o tej formacji, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także:
A. Wojciechowski, dz. cyt.; W. S. Herkner, dz. cyt.; B. Dobrzyński, dz. cyt.; L. Litewski, W. Dziewanowski, dz. cyt.; A. J. Dąbrowski, Jazda polska u progu niepodległości.
Na pięćdziesięciolecie odrodzenia jazdy polskiej 1914-1964, „Przegląd Kawalerii
i Broni Pancernej” (Londyn) 1964, t. V, Nr 35.
110 J. Grobicki, Organizacja kawalerii polskiej w latach 1918-1921, Część I..., s. 1-2;
M. Bielski, Generał brygady Adolf Mikołaj Waraksiewicz (1881-1960), Toruń 1997,
s. 51-53.
111 Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: S. Bayer, Zarys
historii wojennej 4-go Pułku Ułanów Zaniemeńskich, Warszawa 1929; A. Smoliński,
Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r. ...; Tenże,
Odtwarzanie pułków byłej Dywizji Ułanów I Korpusu Polskiego oraz formowanie
4 Pułku Ułanów w końcu 1918 r. i na początku 1919 r., „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” (Piotrków Trybunalski) 2000, t. 2.
112 R. Rogowski, Do widzenia stary domu. Z Dzikich Pól na Mazowsze, Warszawa
1980, s. 96; J. Grobicki, Organizacja kawalerii polskiej w latach 1918-1921, Część
I..., s. 2.
113 Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej Nr 2 z 1 XI 1918 r., pozycja 18; Jerzy
Grobicki (zob.: Tenże, Organizacja kawalerii polskiej w latach 1918-1921, Część I...,
s. 1) podaje, iż już 19 października ukazał się dekret Rady Regencyjnej nakazujący płk.
Strzemieńskiemu formowanie pułku ułanów; Bolesław Woszczyński (zob.: Tenże, dz.
cyt., s. 53) uważa natomiast, że stało się to 21 października na polecenie Komisji Wojskowej. Wydaje się jednak, iż rozkaz w tej sprawie ukazał się później.
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zacji armii opartej na poborze 30 października dokonał on podziału obszaru Królestwa Polskiego na 15 (w rzeczywistości tymczasowo na 13)
okręgów wojskowych przydzielonych do trzech inspektoratów lokalnych.
Stało się to na mocy rozkazu L 4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
którym na obszarze ówczesnego „państwa polskiego” utworzono: I Warszawski (miasto stołeczne Warszawa i powiat warszawski), II Siedlecki
(powiaty: siedlecki, sokołowski, mińsko-mazowiecki, węgrowski, łukowski, garwoliński, bielski, radzyński, włodawski, konstantynowski), III Lubelski (powiaty: lubelski, lubartowski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, zamojski, tomaszowski, janowski, biłgorajski, puławski), IV Radomski (powiaty: radomski, kozienicki, opatowski, sandomierski, iłżecki), V Kielecki (powiaty: kielecki, jędrzejowski, olkuski, dąbrowski, miechowski, pińczowski, stopnicki), VI Piotrkowski (powiaty: piotrkowski,
radomskowski, opoczyński, koński, włoszczowski), VII Częstochowski
(powiaty: częstochowski, będziński, wieluński), VIII Łódzki (powiaty:
łódzki, brzeziński, łaski), IX Kaliski (powiaty: kaliski, turecki, koniński,
słupecki, sieradzki), X Łowicki (powiaty: łowicki, łęczycki, kutnowski, gostyński, sochaczewski, grójecki, grodziski, rawski), XI Włocławski (powiaty: włocławski, nieszawski, rypiński, lipnowski, kolski), XII Ciechanowski (powiaty: płocki, sierpecki, płoński, mławski, przasnycki, ciechanowski, pułtuski, makowski) oraz XIII Łomżyński (powiaty: łomżyński,
szczuczyński, kolneński, ostrołęcki, ostrowski, wysoko-mazowiecki).
Okręgi nr XIV i XV miały powstać na Suwalszczyźnie, która wówczas nadal znajdowała się na obszarze etapowym armii niemieckiej.
Ponadto, jak to już wspominano, zgodnie z tym rozkazem Okręgi
Wojskowe I Warszawski, X Łowicki, VIII Łódzki, IX Kaliski, VII Częstochowski, XI Włocławski, XIII Łomżyński, II Siedlecki, XII Ciechanowski
oraz Suwalszczyzna tworzyły Warszawski Inspektorat Lokalny; Okręgi
Wojskowe V Kielecki i VI Piotrkowski – Kielecki Inspektorat Lokalny,
a Okręgi Wojskowe III Lubelski i IV Radomski stanowiły Lubelski Inspektorat Lokalny. Stojący na ich czele inspektorzy lokalni posiadali
uprawnienia dowódców dywizji, a podlegały im wszystkie formacje i władze wojskowe stacjonujące na obszarze odpowiedniego inspektoratu.
Z biegiem czasu następowały zmiany w kształcie poszczególnych okręgów
i inspektoratów lokalnych114.
Dalszą konsekwencją tworzenia zrębów polskiej administracji
wojskowej był dekret Rady Regencyjnej z 4 listopada, który „Aby wzmocnić co rychlej armię narodową w chwili tak poważnej i dla Ojczyzny nadzwyczaj doniosłej (...)”, powoływał pod broń wszystkich zdolnych do służby oficerów i żołnierzy narodowości polskiej znajdujących się bądź w kraju, bądź też w armiach obcych. Uzupełnianie tworzonych oddziałów Wojska Polskiego miano bowiem oprzeć na ochotnikach. Jednocześnie zgodnie z brzmieniem tego dokumentu należało: „Rozpocząć natychmiast
114

Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej Nr 2 z 1 XI 1918 r., pozycja 25.
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tworzenie w odnośnych okręgach wojskowych tak pułków [piechoty oraz
artylerii i jazdy – przyp. A. S.], jak i szwadronów ochotniczych”115. Jednocześnie dokument ten nakazywał: „Wypełniać formacje liniowe polskie
przejęte z wojsk austriackich [czyli z Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej – przyp. A. S.] żołnierzem własnym i tworzyć z nich wyższe
jednostki bojowe”116.
W efekcie tego dekretu rozpoczęto formowanie 3 Pułku Piechoty
Polskiej Siły Zbrojnej117, zaś dotychczasową brygadę piechoty poczęto
rozwijać w dywizję. W jej skład miał wejść również pułk artylerii polowej
powstający z istniejącej do tej pory baterii oraz batalion saperów tworzony z wcześniejszej Kompanii Saperów Polnische Wehrmacht. Poza tym
dotychczasowy szwadron jazdy zaczęto rozbudowywać do etatu pełnego
pułku jazdy118.
Jednocześnie przed 11 listopada w Piotrkowie na bazie Batalionu
Zapasowego 100 Regimentu Piechoty armii austro-węgierskiej powstał
zawiązek pułku okręgowego. Początkowo posiadał on tylko jeden czterokompanijny batalion i kompanię karabinów maszynowych, w których
w sumie służyło zaledwie 271 żołnierzy. Podobne, choć liczące zaledwie
50 ludzi kadry kolejnego okręgowego pułku piechoty powstały także
w Kielcach119.
Kolejne formacje piechoty tworzyła Polska Organizacja Wojskowa
oraz byli legioniści i żołnierze zdemobilizowanych Korpusów Polskich
w Rosji, głównie zaś I Korpusu. Organizowano je w Lublinie120, w Chełmie121, w Radomiu122, w Piotrkowie123, w Zagłębiu Dąbrowskim124. Ponadto w Olkuszu powstawał Batalion Strzelców Olkuskich125. Z reguły oddziały te posiadały pojedyncze bataliony wsparte karabinami maszynowymi albo też batalion i kilka samodzielnych kompanii lub co najwyżej dwa
bataliony. Natomiast w Krakowie byli legioniści w oparciu o Batalion Zapasowy 16 Regimentu Piechoty Obrony Krajowej armii austro-węgierskiej formowali 4 Pułk Piechoty, późniejszy 4 Pułk Piechoty Legionów.
W tym samym mieście oraz w Przemyślu i Radymnie rozpoczynało się też
115 Dziennik Praw Królestwa Polskiego Nr 15 z 5 XI 1918 r., pozycja 34; Dziennik
Rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 3 z 4 XI 1918 r., pozycja 27.
116 Dziennik Praw Królestwa Polskiego Nr 15 z 5 XI 1918 r., pozycja 34; Dziennik
Rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 3 z 4 XI 1918 r., pozycja 27.
117 Każdy z tych trzech pułków miał mieć po trzy czterokompanijne bataliony piechoty
oraz kompanię karabinów maszynowych.
118 W. Gierowski, Piechota Polskiej Siły Zbrojnej. Rozwój organizacyjny..., s. 184.
119 Był to późniejszy 25 Pułk Piechoty.
120 Był to późniejszy 23 Pułk Piechoty.
121 Powstała on na bazie kadry cesarsko-królewskiego 30 Regimentu Piechoty. Był to
późniejszy 35 Pułk Piechoty.
122 Był to późniejszy 24 Pułk Piechoty.
123 Był to późniejszy 26 Pułk Piechoty.
124 Był to późniejszy 11 Pułk Piechoty.
125 Wszedł on następnie w skład 9 Pułku Piechoty.
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tworzenie 5 Pułku Piechoty, następnie 5 Pułku Piechoty Legionów. Licząc około trzech batalionów był on liczniejszy i silniejszy od wymienionych wcześniej pułków okręgowych126.
Następne oddziały piechoty powstawały w oparciu o byłych żołnierzy Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej – w tym o oficerów zrzeszonych w tajnej Organizacji „Wolność”127 – oraz o dawnych legionistów i członków Polskiej Organizacji Wojskowej. Były to Pułk Ziemi
Cieszyńskiej128, Pułk Ziemi Wadowickiej129, Pułk Ziemi Sądeckiej130, Pułk
Ziemi Tarnowskiej131, Pułk Ziemi Bocheńskiej132, formowany w Bochni
Pułk Podhalański133, Pułk Ziemi Rzeszowskiej134, Pułk Ziemi Jarosławskiej135, Pułk Ziemi Przemyskiej136, Pułk Ziemi Sanockiej137, a także
organizowany w Krakowie Batalion Strzelców138. Poza tym we Lwowie
w ramach oddziałów obrony Lwowa powstały zalążki późniejszych 38, 39
i 40 Pułków Piechoty139.
Ich liczebność oraz stan organizacyjny były bardzo różne. Z reguły
miały one postać kadr:
(...) o dużych stanach oficerskich i podoficerskich, lecz bardzo
małych stanach szeregowców, którzy w większości, za wyjątkiem
pułków cieszyńskiego i wadowickiego, składali się przede
wszystkim z ochotników z POW, byłych legionistów i [ochotni-

Poza częścią wcześniej oraz dalej cytowanych źródeł i literatury zob. także: B. Roja,
Legendy i fakty, Warszawa 1931.
127 Szerzej zob. choćby: J. Giza, Organizacja „Wolność” 1918. Polska konspiracja niepodległościowa w cesarsko-królewskiej armii podczas I wojny światowej i losy jej
bohaterów, Kraków 2011.
128 Był to późniejszy 10 Pułk Piechoty.
129 Był to późniejszy 12 Pułk Piechoty.
130 Był to późniejszy 1 Pułk Strzelców Podhalańskich. Szerzej zob. choćby: W. B. Moś,
Strzelcy podhalańscy 1918-1939, Kraków 1989; J. Giza, Sądecki garnizon i jego żołnierze w pierwszych latach niepodległości 1918-1922, Kraków 2015.
131 Był to późniejszy 16 Pułk Piechoty.
132 Był to późniejszy 15 Pułk Piechoty.
133 Był to późniejszy 2 Pułk Strzelców Podhalańskich.
134 Był on antenatem późniejszych 17 i 18 Pułków Piechoty – szerzej zob. choćby:
J. Majka, Garnizon Rzeszów w latach 1918-1939, Rzeszów 2005; Tenże, Dzieje
17 Pułku Piechoty (Ziemi Rzeszowskiej) 1918-1939, Rzeszów 2009.
135 Był to późniejszy 14 Pułk Piechoty – szerzej zob. chociażby: Z. Ciesielski, Dzieje
14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008.
136 Był to późniejszy 37 Pułk Piechoty.
137 Wszedł następnie w skład 18 Pułku Piechoty.
138 Stał się następnie jednym z antenatów 20 Pułku Piechoty.
139 Zob. także: T. Jabłoński, Zarys organizacji piechoty polskiej (1918-1920) [w:]
Księga chwały piechoty..., s. 196-199.
126

170
ków – przyp. A. S.] nieposiadających żadnego wyszkolenia.
Ogółem (...) stan piechoty do dnia 11 XI 1918 r. miał wynosić
około 24 822 żołnierzy140.

W związku z dekretem Rady Regencyjnej z 4 listopada generał
Jordan-Rozwadowski wydał również rozkaz przystąpienia do tworzenia
czterech pułków kawalerii skupionych w dywizji. Oficer ten widział bowiem konieczność posiadania przez odradzającą się Polskę licznej kawalerii – w tym także samodzielnej141. Dlatego też dywizję jazdy chciał sformować w taki sposób, aby miała ona charakter formacji regularnej, zdolnej do działania w polu. Na miejsca kompletowania szwadronów jej pułków wyznaczono 13 większych miast Królestwa142. Tym samym rozkazem
generał Jordan-Rozwadowski nakazał organizowanie ochotniczych szwadronów jazdy wojewódzkiej. Początkowo miały być one traktowane jako
wojsko lokalne, obarczone zadaniem utrzymania ładu i porządku wewnątrz kraju, czyli funkcjami policyjnymi. Przy ich formowaniu liczono
na ofiarność społeczeństwa, w szczególności na ziemiaństwo i zamożnych
chłopów, od których spodziewano się pozyskać konie. Ta dwoistość organizacyjna w kawalerii przewidywana była jako zjawisko przejściowe, gdyż
z biegiem czasu szwadrony wojewódzkie zamierzano przekształcić w kawalerię regularną143. Wobec nieuniknionej wojny na wschodnich rubie-

Tamże, s. 199.
Według opracowanego przez gen. Rozwadowskiego w grudniu 1917 r. „Projektu organizacji Wojska Polskiego z przegrupowaniem PKP i oddziałów WP w Królestwie
w pierwszą O. de B.” miał powstać dwudywizyjny korpus polski liczący 50-60 tys.
ludzi. Każda z dywizji miała liczyć 25 tys. żołnierzy zgrupowanych w trzech trzypułkowych (każdy pułk winien posiadać trzy bataliony) brygadach piechoty wspartych artylerią i kawalerią. W sumie miało to być sześć oddziałów – szwadronów – jazdy po 300
jeźdźców każdy – zob.: M. Wrzosek, Plany tworzenia polskiego wojska przy pomocy
Niemiec (listopad 1916-październik 1918), „Wojskowy Przegląd Historyczny” (Warszawa) 1997, R. XLII, Nr 1-2 (159-160), s. 80-87; M. Patelski, Generał broni Tadeusz
Jordan-Rozwadowski żołnierz i dyplomata, Warszawa 2002, s. 130. Szerzej o planach organizacji polskich formacji wojskowych i Wojska Polskiego przy boku Niemiec
zob.: T. Wawrzyński, Plany utworzenia armii w Królestwie Polskim podczas I wojny światowej [w:] Wojsko Polskie 1914-1922, t. 1..., a także: J. Jędrysiak, D. Koreś,
dz. cyt.
142 Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej Nr 2 z 1 XI 1918 r., pozycja 18; Dziennik Rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 5 z 21 XI 1918 r., pozycja 77;
P. Stawecki, Narodziny Wojska Polskiego na przełomie roku 1918 i 1919..., s. 252;
M. Wrzosek, Wojsko polskie i operacje wojenne lat 1918-1921..., s. 75; Tenże, Wojny
o granice Polski Odrodzonej 1918-1921..., s. 43; J. Berdzik, Generał broni Tadeusz
Jordan-Rozwadowski. Zarys biografii [w:] Tadeusz Jordan-Rozwadowski. Generał
broni, praca zbior. pod red. S. Rozwadowskiego, Katowice 1993, s. 39, 40; M. Patelski, dz. cyt., s. 146.
143 P. Stawecki, Wskrzeszenie Wojska Polskiego na przełomie lat 1918 i 1919..., s. 207.
140
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żach Rzeczypospolitej144, w której jazda miała odgrywać dużą rolę, ochotnicze szwadrony powinny stanowić cenne uzupełnienie regularnych oddziałów tej broni. Takie też było docelowe zadanie, jakie przed ich organizatorami postawił Sztab Generalny Wojska Polskiego145.
Wydaje się, iż ostatecznie planowano utworzyć 13 takich szwadronów, na co wskazuje tekst dekretu Rady Regencyjnej z 4 listopada, gdyż
miały być one formowane w „(…) odnośnych okręgach wojskowych (…)”,
a tych było właśnie 13. Być może ich garnizonami miały być następujące
miasta Królestwa: Warszawa, Siedlce, Lublin, Radom, Kielce, Piotrków,
Częstochowa, Łódź, Kalisz, Łowicz, Włocławek, Ciechanów i Łomża lub
też miasta leżące na terenie tych okręgów wojskowych146.
Po wydaniu tych zarządzeń szybko zaczęły powstawać pierwsze
szwadrony, zwane niekiedy szwadronami „lokalnymi”147. Jak po latach
wspominał jeden z uczestników tych wydarzeń,
maszyna organizacyjna wojska była puszczona w ruch. Szła ona
zarówno w tempie kawaleryjskim, jak i w dużym stopniu
w kierunku kawaleryjskim. Ludzie garnęli się przede wszystkim

144 Najpierw z Zachodnio-Ukraińską Republiką Ludową i jej Ukraińską Armią Halicką, a następnie z sowiecką Rosją i Robotniczo-Chłopską Armią Czerwoną – szerzej
zob.: J. Sopotnicki, Kamapnja polsko-ukraińska. Doświadczenia operacyjne i bojowe, Lwów 1921; W. Hupert, Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w roku 1919,
Lwów-Warszawa 1928; A. Przybylski, Wojna polska 1918-1921, Warszawa 1930;
B. Skaradziński, Polskie lata 1919-1920, t. 1: Polski rok 1919, Warszawa 1993; M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Warszawa
2000; R. Galuba, „Niech nas rozsądzi miecz i krew...”. Konflikt polsko-ukraiński
o Galicję Wschodnią w latach 1918-1919, Poznań 2004; A. Smoliński, Działania
zbrojne podczas wojny polsko-sowieckiej (styczeń 1919 r.-październik 1920 r.) [w:]
Wojna o wszystko. Opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, praca zbior.,
Warszawa 2010.
145 T. Kossak, Wspomnienia wojenne 1918-1920, Kraków 1925, s. 18; P. Stawecki, Sytuacja polityczna rejonu podwarszawskiego na przełomie lat 1918-1920 w świetle
raportów wojskowych, „Teki Archiwalne” (Warszawa) 1961, t. 8, s. 129 i passim;
Tenże, Wskrzeszenie Wojska Polskiego na przełomie lat 1918 i 1919..., s. 232-233.
Rzeczywiście pod koniec 1918 r. w niektórych miejscach Polski, w tym także
na wsi, wystąpiły inspirowane przez rodzimych komunistów symptomy zapowiadające możliwość wystąpienia zjawisk, jakie miały miejsce w Rosji po przewrocie bolszewickim w 1917 r. – szerzej zob. choćby: A. Miodowski, Polityka wojskowa radykalnej
lewicy polskiej 1917-1921, Białystok 2011. Ponadto zob. także: В. Солский, dz. cyt.
oraz: K. Zieliński, dz. cyt.; K. Trembicka, Środowisko komunistów wobec odzyskania
niepodległości przez Polskę i wojny polsko-bolszewickiej [w:] Komuniści w międzywojennej Warszawie. Warszawa Nie?pokonana, t. VIII, praca zbior. pod red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014, a także bardzo tendencyjna, choć wielce pouczająca publikacja: KPP w obronie niepodległości Polski. Materiały i dokumenty...
146 Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej Nr 2 z 1 XI 1918 r., pozycja 25; Dziennik Rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 3 z 4 XI 1918 r., pozycja 27.
147 Dziennik Rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 4 z 12 XI 1918 r.,
pozycja 53 – rozkaz z 9 XI.
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do oddziałów kawalerii. Składały się na to głównie dwa powody:
po pierwsze kawaleria była uważana za broń narodową, miała za
sobą historyczne, piękne tradycje, a po drugie znalazła solidne
podstawy kadrowe (...), przy polskim entuzjazmie dla kawalerii
broń ta formowała się spontanicznie (...)148.

W rzeczywistości polskiej końca 1918 r. i początku roku następnego wskutek wcześniejszych polskich doświadczeń historycznych jazda
skupiała w sobie ogromny procent społecznego entuzjazmu, który uwolnił fakt odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Niemałą rolę odegrały
tutaj niejako „wrodzone” zdolności kawaleryjskie ówczesnych Polaków
oraz zamiłowanie do koni, a także funkcjonujący w społeczeństwie stereotyp „żołnierza Polaka”, który kreowała literatura piękna149, młodzieżowa150 i historyczna151. W połączeniu ze swoistym kultem uzbrojonego
w niezwykle skuteczną lancę ułana152 oraz modelem wychowania domowego, jakie odbierała część młodzieży, przy podejmowaniu decyzji o służbie wojskowej powodowało to preferowanie przez ochotników formacji
jazdy przed innymi broniami. W efekcie tego ochotników do tej broni nie
brakowało i szczególnie w początkowym okresie jej tworzenia zapełniali
oni prawie w całości jej szeregi, a zjawisko to było charakterystyczne dla
jazdy Wojska Polskiego jeszcze przez cały rok 1919, kiedy to nadal ponad
50% jej szeregów wypełniali ochotnicy153. Do służby ochotniczej wstępowała zaś głównie młodzież uniwersytecka oraz gimnazjalna, a także młodzież pochodząca ze sfer ziemiańskich, które oddały ogromne usługi przy
formowaniu jazdy, w tym szwadronów wojewódzkich, przekazując na
ich potrzeby – między innymi – sporą część koni. Chętnych do służby nie
brakowało również pośród obeznanych z końmi chłopów, a także wśród
rzemieślników, a nawet robotników, choć tych ostatnich było zapewne
najmniej. Dominowali ludzie młodzi, pomiędzy 17 a 24 rokiem życia, posiadający pewne „domowe” wyszkolenie w zakresie jazdy konnej i opieki
nad wierzchowcem czy też w strzelaniu, którzy po krótkim przeszkoleniu

M. Romeyko, Przed i po maju, Warszawa 1985, s. 471.
Zob. np. „Trylogia” Henryka Sienkiewicza.
150 Zob. chociażby powieść Wacława Gąsiorowskiego „Huragan”.
151 Zob. choćby poczytne nadal w tym czasie powieści Ignacego Kraszewskiego.
152 Szerzej zob. chociażby: J. Minkiewicz, Ułańskie dzieje, Londyn 1985; J. Jaworski,
Regina armorum. Rzecz o lancy, Oświęcim 2011.
153 Podobnego zdania są też inni autorzy – zob. chociażby: M. J. Szczepkowski, Zarys
organizacji Wojska Polskiego w latach 1918-1920, „Wojskowy Przegląd Historyczny” (Warszawa) 1990, R. XXXV, Nr 3-4 (133-134), s. 20. Często jednak zjawisko to
odnoszone jest przez nich do całego ówczesnego Wojska Polskiego.
148
149
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szybko odchodzili na front. Tam zdobywali resztę niezbędnych umiejętności, często płacąc za naukę własnym życiem lub ranami bądź kalectwem154.
Tak po latach pierwsze tygodnie istnienia późniejszego 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich oraz posiadane konie i poziom wyszkolenia
ochotników służących w jego szeregach w końcu 1918 i na początku roku
1919, a także poziom przygotowania bojowego pododdziałów wysyłanych
na front opisał jego ówczesny dowódca:
Nie można było tego pułkiem nazywać. Były wprawdzie zaczątki
4 szwadronów polowych, niby to oddział karabinów maszynowych i oddział techniczny. (...)
W szwadronach było po kilku żołnierzy, co konno jako tako jeździli, a reszta wyobrażenia nie miała. (...)
Nic innego nie wymagałem, tylko aby żołnierz był w stanie 100
kroków pojechać stępo, kłusem i galopem, konia zatrzymać,
zsiąść, nazad [czy na powrót – przyp. A. S.] wsiąść i stępo do
mnie wrócić. Na 20 jeden zaledwie to potrafił. Konie były zbiedzone, głodne albo całkiem nie kute, albo źle kute. Robienie szablą, lancą, strzelanie z karabinu, pistoletu w tych warunkach
[było – przyp. A. S.] prawie wykluczone. Ale, cóż, rozkaz to rozkaz. Wybrałem z całego [pułku – przyp. A. S.] 50 jeźdźców,
z których może 10 umiało jako tako na koniu siedzieć i posłałem
z 3 oficerami do Przemyśla. Niedługo potem dostałem pismo od
generała [Zygmunta – przyp. A. S.] Zielińskiego, że co on właściwie ma [z – przyp. A. S.] tymi rekrutami zrobić, co o żadnej
służbie wojskowej nie mają wyobrażenia. Pokazałem pismo generała szefowi sztabu, który na to ramionami ruszył i powiedział
„to trudno, nauczą się na froncie”155.

E. Woyniłłowicz, Wspomnienia 1847-1929. Część I, Wilno 1931, s. 265, 286;
T. Szmurło, Szwoleżery furażery, Warszawa 1934, s. 12, 24, 76; A. Królikiewicz, Jasiek, Picador i ja, Warszawa 1958, s. 16; Tenże, Olimpijska szarża, Kraków 1992,
s. 18; L. Mitkiewicz, W Wojsku Polskim 1917-1924, Londyn 1976, s. 67; R. Rogowski,
dz. cyt., s. 96; S. Maczek, Od podwody do czołga. Wspomnienia wojenne 1918-1946,
Wrocław 1990, s. 18; W. Meysztowicz, Gawędy o czasach i ludziach, Londyn 1993,
s. 36, 144-146, 173.
155 R. Żaba, Wspomnienia z lat ubiegłych (od 1864 do 1937), wprowadzenie i opracowanie naukowe P. S. Szlezynger, Kraków – bez roku wydania, s. 327. Szerzej o tych
kwestiach zob. choćby: A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od
12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r. ..., s. 59 i passim. Zob. także inne wspomnienia dotyczące okresu „walk o niepodległość i granice” z lat 1918-1920, w których można odnaleźć mnóstwo ważnych informacji, w tym również odnoszących się do niezwykle
trudnych realiów życia codziennego i służby kawalerzystów funkcjonujących w warunkach działań wojennych, przy czym po raz kolejny nasilenie wszystkich tych problemów nastąpiło latem i jesienią 1920 r. – zob. chociażby: S. Rachalewski, Szabla na
kilimie. Ze szwadronami 203 Pułku Ułanów w r. 1920, Łódź 1938; B. Nietyksza, Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Wspomnienia z lat 1912-1945, t. 1, Warszawa 1985;
154
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Wskutek tego na przełomie 1918 i 1919 r. formowanie jazdy Wojska Polskiego, głównie zaś szwadronów wojewódzkich, przypominało tradycje rodem z Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz z czasów Księstwa
Warszawskiego i roku 1831. Był to sposób obliczony na inicjatywę poszczególnych osób – nie zawsze wykwalifikowanych wojskowych – mających poparcie danej okolicy, szczególnie zaś ziemiaństwa i inteligencji.
Ochotnicy mieli się stawiać do szwadronów z własnym umundurowaniem
oraz z końmi. Państwo i wojsko miały dostarczyć jedynie uzbrojenie oraz
rzędy końskie156. Początkowo formacje jazdy wojewódzkiej musiały istnieć jako samodzielne jednostki. Stąd też ich stany liczebne z reguły były
nieco wyższe niż szwadronów pułków liniowych i wynosiły przeciętnie od
169 do 180 ludzi157. Najstarsze z nich zaczęły powstawać natychmiast po
4 listopada 1918 r. na terenach dawnej okupacji austriackiej w Królestwie
Polskim, co zapewne związane było z faktem szybszego rozpadu systemu
państwowego Austro-Węgier niż w przypadku Niemiec158. Natomiast
właściwa organizacja szwadronów wojewódzkich na terenie byłej okupacji niemieckiej rozpoczęła się na początku drugiej dekady listopada.
Kres istnienia szwadronów wojewódzkich przyniosły decyzje naczelnych władz wojskowych podjęte w lutym i marcu 1919 r., w wyniku
których przeważająca ich część włączona została do pułków jazdy samodzielnej, a pozostałe stały się jazdą dywizyjną159.

R. Rogowski, dz. cyt.; J. Bocheński, Wspomnienia, Kraków 1994; J. Fudakowski,
Ułańskie wspomnienia z roku 1920, do druku przygotował i wstępem poprzedził
B. Królikowski, Lublin 2005; S. Eichler, Z trudu naszego i znoju... Wspomnienia
z mego życia, Warszawa 2005; K. Sokołowski, Dziennik 1920 roku, redakcja naukowa
i wstęp M. Sosnowski, z rękopisu wydała E. B. Sosnowska, komentarz autorski i przypisy K. Jaworski, Warszawa 2010; A. Kunachowicz, Trzy wojny w siodle. Wspomnienia z lat 1914-1939 legionisty, rotmistrza szwoleżerów, dowódcy 14 Pułku Ułanów
Jazłowieckich i 20 Pułku Ułanów Króla Jana III Sobieskiego, Warszawa 2011, a także: A. Smoliński, Dzienniki, pamiętniki i wspomnienia – źródła pomocne w badaniach nad życiem codziennym kawalerzystów i artylerzystów konnych polskich formacji wojskowych oraz Wojska Polskiego z lat 1914-1939 [w:] Do szarży marsz,
marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 7, praca zbior. pod red. A. Smolińskiego, Toruń
2018.
156 Szerzej zob. choćby: A. Smoliński, Szwadron Jazdy Ziemi Kaliskiej. Przyczynek do
dziejów szwadronów wojewódzkich formowanych na ziemiach polskich od końca
1918 r. do marca 1919 r. ...
157 J. Grobicki, Organizacja kawalerii polskiej w latach 1918-1921, Część I..., s. 105.
158 Zob. choćby: I. Daszyński, Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1957, s. 303; W. Witos, Moje
wspomnienia, Warszawa 1981, s. 373, 375, 377-378, 440, 442-443 i passim. Ponadto
zob. także: Z. Lasocki, Wspomnienia szefa administracji P.K.L. i K. Rz., Kraków 1931;
M. Przeniosło, Polska Komisja Likwidacyjna 1918-1919, Kielce 2010; M. M. Evans,
Krach cesarskich Niemiec. Przełomowy rok 1918 w dziejach Europy, przekład
W. Turant, Warszawa 2010.
159 Szerzej zob.: A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od
12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r. ...; Tenże, Formowanie szwadronów wojewódzkich na
ziemiach polskich (koniec 1918-marzec 1919 r.)...; Tenże, Formowanie pierwszych
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Kolejnym obszarem, na którym późną jesienią 1918 r. poczęły
powstawać formacje Wojska Polskiego, były tereny byłego zaboru austriackiego oraz okupacji austriackiej w Królestwie Polskim. Poza innymi
czynnikami był to również efekt celowych działań warszawskiej Rady Regencyjnej oraz podległego jej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Ministerstwa Spraw Wojskowych, które zamierzały zwiększyć liczebność
wojska poprzez przejęcie na żołd polski złożonych z Polaków oddziałów
rozpadającej się w szybkim tempie Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej160. Służyli oni bowiem w licznych garnizonach rozmieszczonych na obszarze Galicji oraz w okupowanej przez Austriaków części Królestwa Polskiego. Była to konsekwencja działań podjętych już wcześniej,
mianowicie w styczniu tego roku161. Rozkład aparatu państwowego Austro-Węgier trwający w tym czasie oraz stan, w jakim znalazły się jego siły
zbrojne, spowodowały, że 28 października 1918 r. władzę w Galicji objęła
Polska Komisja Likwidacyjna162. Za cel postawiła sobie ona wprowadzenie na tych ziemiach polskiej administracji cywilnej i wojskowej w miejsce dotychczasowej zaborczej163. Była to konieczność, gdyż w dzielnicy tej
nie było „(...) ani wojska, ani policji państwowej, ani żandarmerii, ani
władz administracyjnych”, co groziło zaburzeniami i nieobliczalnymi
konsekwencjami gospodarczymi i społecznymi164. W podobnym stanie
znajdowały się oddziały byłej armii austro-węgierskiej165. Już w ostatnich

oddziałów jazdy dywizyjnej Wojska Polskiego pomiędzy lutym a czerwcem 1919 r.,
„Rocznik Grudziądzki” (Grudziądz) 2001, t. XIV; Tenże, Dzieje szwadronów wojewódzkich formowanych w końcu 1918 r. przez braci Wojciecha i Tadeusza Kossaków (listopad 1918-czerwiec 1919 r.)...; Tenże, Szwadron Jazdy Ziemi Kaliskiej.
Przyczynek do dziejów szwadronów wojewódzkich formowanych na ziemiach polskich od końca 1918 r. do marca 1919 r. ...
160 M. Baczkowski, Ilu Polaków walczyło w armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej? [w:] Mało znana Wielka Wojna. Studia i szkice z dziejów I wojny
światowej...; Tenże, Polacy w armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej
[w:] Jak Polacy przeżywali wojny światowe?, praca zbior. pod red. T. Schramma,
P. Skubisza, Szczecin 2016.
161 W. L. Jaworski, Diariusz 1914-1918, wybór i opracowanie M. Czajka, Warszawa
1997, s. 240. Wtedy to premier rządu Rady Regencyjnej Jan Kucharzewski prowadził
negocjacje z władzami w Wiedniu w sprawie „wypożyczenia” Polsce przez Austro-Węgry polskojęzycznych pułków tej armii. Rozmowy te miały zaś związek z zagrożeniem,
jakie niosły ze sobą Sowiety i bolszewizm.
162 O dziejach tej organizacji szerzej zob.: Z. Lasocki, dz. cyt.; M. Przeniosło, dz. cyt.
163 W. Witos, Moje wspomnienia [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych, wybrał i opracował J. Borkowski, Warszawa 1987, s. 30-31.
164 Z. Lasocki, dz. cyt., s. 18, 21. Zob. także: Kronika życia Kapusty Stefana sierżanta
Policji Państwowej. Od roku 1895 do 1939, redakcja M. Gizmajer, A. Gizmajer, Warszawa 2010.
165 Rozkład armii austriackiego zaborcy, który następował niemal praktycznie od początku działań wojennych, swoje apogeum osiągnął późną jesienią 1918 r. Władysław
Leopold Jaworski (zob.: Tenże, dz. cyt., s. 284) w swoim dzienniku pod datą 8 października zapisał: „Austria nie może ani tygodnia prowadzić wojny (...). Wieści o de-
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dniach października rozpoczęło się w Galicji rozbrajanie powracających
z frontu pułków w celu przejęcia dla Wojska Polskiego ich majątku oraz
kadr ludzkich166. Nie mniej ważnym zadaniem było uchronienie przed
rozgrabieniem i zniszczeniem całej infrastruktury gospodarczej niezbędnej dla funkcjonowania armii, w tym głównie pozostawionych przez zaborcę zapasów magazynowych. Wysiłki te, jak to miało miejsce chociażby
w przypadku Krakowa, nie zawsze kończyły się sukcesem167.
Pierwsze konkretne działania w celu przejęcia przez władze polskie formacji armii austro-węgierskiej złożonych z żołnierzy narodowości
polskiej Rada Regencyjna podjęła w październiku. Zwrócono się wtedy do
władz w Wiedniu z żądaniem skierowania do kraju pułków polskojęzycznych z rozbitego frontu włoskiego. W odpowiedzi na te postulaty uzyskano wtenczas zapewnienie o ich wyłączeniu z Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej i przekazaniu w skład Wojska Polskiego168. Kolejnym krokiem w tym kierunku był rozkaz szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała dywizji Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego z 1 listopada, w którym naczelne dowództwo w Galicji powierzono generałowi
dywizji Stanisławowi Puchalskiemu. Został on zobowiązany do zaprzysiężenia oddziałów powracających z frontu do kraju według roty przysięgi
wprowadzonej dla Wojska Polskiego 12 października 1918 r. Jego pomocnikami, jako dowódców „okręgów korpusowych”, w Krakowie i Lwowie
wyznaczono odpowiednio: „płk. Brygadiera” Bolesława Roję, który w tym
czasie stał już na czele Komendy Wojsk Polskich w Krakowie, oraz generała brygady Roberta Lamezan-Salins169. Tego samego dnia Rada Regencyjna na mocy swego dekretu brygadiera Roję mianowała generałem brygady i dowódcą brygady w Krakowie170. Natomiast 4 listopada na mocy
kolejnego dekretu Rady Regencyjnej generał dywizji Stanisław hrabia

zercjach, buntach mnożą się, coraz częściej słyszy się też o braku odzieży, jedzenia
u wojska. (...) Obraz ponury”. Zob. także: L. Daszyński, dz. cyt., s. 303; W. Witos, Moje wspomnienia, przedmowa i opracowanie A. Czubiński, Z. Hemmerling, S. Lato,
W. Stankiewicz, Warszawa 1981, s. 373-375, 377-378, 440, 442-443, 482-490, 529,
532, 537.
166 J. Słomka, Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Kraków
1930, s. 421. Zob. także: Listopad 1918 roku we wspomnieniach i relacjach, wybór
i opracowanie P. Łossowski, P. Stawecki, Warszawa 1988; Teraz będzie Polska. Wybór pamiętników z okresu I wojny światowej, wstęp, opracowanie i przypisy A. Rosner, Warszawa 1988.
167 I. Daszyński, dz. cyt., s. 317, 325; J. Błoński, Pamiętnik 1891-1939, Kraków 1981,
s. 124.
168 Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-1918, do druku przygotował J. Pajewski, objaśnienia opracowała A. Kosicka-Pajewska, Poznań 1997, s. 689;
A. Kawałkowski, Z dziejów odbudowy państwa. Szkice, Warszawa 1933, s. 64.
169 Dziennik Rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 3 z 4 XI 1918 r., pozycja 31.
170 Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej Nr 2 z 1 XI 1918 r., pozycja 19; Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-1918..., s. 698.
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Szeptycki171 mianowany został „Inspektorem Jeneralnym Broni” i tymczasowym dowódcą „wszystkich sił zbrojnych na obszarach dawnej okupacji austriacko-węgierskiej oraz w tej części Galicji, która się pod władzą
polską znajduje”172. Jego nominacja odbyła się za wcześniejszą zgodą
władz austriackich173.
Działania te były wynikiem prób podporządkowania warszawskim
ośrodkom władzy, pod względem politycznym i wojskowym, działającej
w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej oraz formowanych przez nią
i podległą jej Komendę Wojsk Polskich oddziałów Wojska Polskiego. Podobne były też intencje Rady Regencyjnej oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w stosunku do sił powstających w byłej okupacji austriackiej w Królestwie Polskim.
Pierwszym aktem, jaki ukazał się 1 listopada i był ściśle związany
z dwoma poprzednimi dokumentami noszącymi tę datę, było rozporządzenie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w którym nakazywano: „Najstarszy oficer Polak w każdej miejscowości okupacji austriackiej
obejmuje natychmiast komendę nad wszystkimi znajdującymi się w danym miejscu oddziałami żołnierzy Polaków (...). Oddziały zaprzysiąc wedle dekretu z dnia 12 października”174. Rozkaz ten był pewnym powtórzeniem zarządzeń, jakie w tej kwestii już wcześniej zostały wydane
w Krakowie. Dotyczyły one jednakże wyłącznie garnizonów stacjonujących w Galicji.
Wynika z tego, że – o czym wspominano już wcześniej – warszawski Sztab Generalny Wojska Polskiego przedsięwziął pewne próby w celu
przejęcia pod swe rozkazy wszystkich polskojęzycznych formacji rozpadającej się armii austro-węgierskiej, znajdujących się w Galicji oraz w tej
części Królestwa Polskiego, która była okupowana przez Austriaków. Ówczesna rzeczywistość w znacznym jednak stopniu pokrzyżowała te plany,
gdyż:

Szerzej o tej ciekawej postaci oraz o przebiegu jej kariery wojskowej zob. choćby:
P. Mikietyński, Generał Stanisław hr. Szeptycki. Między Habsburgami a Rzecząpospolitą (okres 1867-1918), Kraków 1999; A. Wojtaszak, Generał broni Stanisław
Szeptycki (1867-1950), Szczecin 2000.
172 Dziennik Rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 3 z 4 XI 1918 r., pozycja 28.
173 Pod datą 15 października Maria księżna Lubomirska w swoim pamiętniku zapisała
(zob.: Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-1918..., s. 698):
„Ugrom w imieniu rządu austriackiego przyszedł dzisiaj oznajmić Zdzisiowi zniesienie
okupacji austriackiej (...). Nowy generał gubernator lubelski ma być mianowany przez
Radę Regencyjną do przejęcia władzy”.
174 Dziennik Rozkazów Komisji Wojskowej Nr 2 z 1 XI 1918 r., pozycja 24; K. W. Kumaniecki, Czasy lubelskie. Wspomnienia i dokumenty 18 kwietnia 1916-2 listopada
1918, Kraków 1927, s. 95-96.
171
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W ciągu 24 godzin Polacy z armii austriackiej, przeważnie starsze roczniki z Landszturmu, udali się tą samą drogą, co inne narodowości padającej monarchii, na dworzec i do domów. Ta była
tylko różnica, że z większą gotowością i ochotą niż inni oddawali
broń i amunicję peowiakom. Ogromna większość oficerów poszła ich śladem. W ciągu niewielu godzin owe „(...) gotowe wojsko” rozpłynęło się niemal bez śladu175.

W listopadzie 1918 r. nie było bowiem żadnej możliwości zatrzymania pod bronią tych pułków w całości w służbie polskiej. Być może natychmiast przeprowadzona próba pozostawienia w szeregach jedynie najmłodszych roczników dałaby lepszy skutek. Działania te rozpoczęto jednakże o kilka tygodni za późno176. Ponadto Rada Regencyjna oraz instytucje z nią związane, choć aspirowały do odegrania roli władz centralnych,
nie miały w społeczeństwie polskim wystarczającego autorytetu, aby zamierzenia te doprowadzić do pozytywnego końca.
Próby czynione w tym kierunku w Warszawie przez Sztab Generalny Wojska Polskiego zbieżne były z poczynaniami rezydującej w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej, a generał Jordan-Rozwadowski,
jak to wspomniano już wcześniej, próbował wykorzystać działania, jakie
równolegle podjęto w Galicji. Ostatniego dnia października ukazał się
rozkaz mobilizacyjny Komendy Wojsk Polskich w Krakowie, podpisany
przez „dowódcę wojsk polskich płk. Roję – brygadiera”. Głosił on:
Najstarsi rangą oficerowie narodowości polskiej obejmują komendę w poszczególnych oddziałach i zakładach wojskowych
[czyli w formacjach zapasowych – przyp. A. S.] i są mi za tok
służby, za utrzymanie rygoru i ładu odpowiedzialni. (...) Do
służby wojskowej zobowiązani są wszyscy dotychczas służący
w c.k. armii obywatele w wieku do 35 lat. Starsi wiekiem w miarę możności zostaną w najkrótszym czasie urlopowani. (...) Powracające do kraju dotychczas c.k. polskie pułki, a od dnia dzisiejszego pułki Wojska Polskiego, zatrzymują swe nazwy i pozostaną jako formacje przejściowe odpowiednio użyte. (...)
W miejsce odznak austriackich [mowa tutaj o kokardach państwowych noszonych na nakryciach głowy – przyp. A. S.] umieścić orła polskiego, a na czapkach i mundurach po lewej stronie
piersi nosić kokardę w barwach narodowych177.

B. Miedziński, Wspomnienia [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych..., s. 148.
176 Z. Lasocki, dz. cyt., s. 51, 87; B. Roja, dz. cyt., s. 58.
177 Rozkaz Nr 2 Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie z 31 X 1918 r. We wcześniejszej wersji tego zarządzenia przewidywano, że w razie braku oficerów Polaków
komendę wojskową mieli przejąć oficerowie innych narodowości słowiańskich. Jednocześnie stwierdzono w nim: „Zakazuje się jak najsurowiej wszelkich wykroczeń
przeciw publicznemu porządkowi (rabunków, kradzieży, zdzierania rozetek [kokard
175
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Rozkaz ten szedł jednak zbyt daleko i nie mógł powstrzymać rozpadu tych oddziałów. W związku z tym przy tworzeniu wojska należało
oprzeć się na zaciągu ochotniczym, co zgodne było zresztą z intencjami
Rady Regencyjnej, która w swoim dekrecie z 4 listopada nakazywała:
„Wypełniać formacje liniowe polskie przejęte z wojsk austriackich żołnierzem własnym i tworzyć z nich wyższe jednostki bojowe”. W tym celu należało użyć ochotników178. Jednakże pomimo intensywnej agitacji werbunek początkowo dawał słabe wyniki. Ponadto nawet wtenczas, gdy liczba
zaciągających się zaczęła wzrastać, nie wystarczała ona na zapełnienie
szeregów wszystkich formowanych na obszarze Galicji oddziałów wojskowych. Dlatego też początkowo powstały jedynie komendantury placu
w kilkunastu miejscowościach oraz niewielkie oddziały bez związku ze
sobą oraz bez ogólnego planu. Część z nich stała się jednakże następnie
zalążkami przyszłych pułków Wojska Polskiego179.
W związku z tym już w grudniu 1918 r. władze garnizonu krakowskiego domagały się poboru 10 roczników mężczyzn w wieku od 20 do
30 lat. Do postulatu tego przychyliła się Polska Komisja Likwidacyjna,
uchwalając 10 grudnia przeprowadzenie poboru czterech roczników180.
Działania te uzyskały także akceptację Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, który 24 grudnia wraz z kierownikiem Ministerstwa Spraw Wojskowych wydał dekret, na mocy którego zarządzono „(...) obowiązkowy
pobór regularny czterech roczników na obszarze Generalnego Okręgu
Krakowskiego z wyłączeniem Okręgu Wojskowego XXII (Będzin), to jest
roczników 1896, 1897, 1898, 1899”181. Pierwotnie przewidziany czas ich
służby wynosić miał jedynie cztery miesiące, po czym mężczyźni ci mieli
zostać zastąpieni poborowymi z byłego Królestwa Polskiego182. Ostatecznie był on jednak sukcesywnie przedłużany i w końcu ludzie ci pozostali

państwowych – przyp. A. S.] z czapek wojskowych itd.)”. Zob. także: Z. Lasocki,
dz. cyt., s. 109; B. Roja, dz. cyt., s. 77.
178 Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 3 z 4 XI 1918 r., pozycja
27.
179 Z. Lasocki, dz. cyt., s. 51; A. Kawałkowski, dz. cyt., s. 65; E. K. [Jędrzej Moraczewski], Przewrót w Polsce [w:] Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych..., s. 252-253; M. Zgórniak, Powstanie i struktura organizacyjna
Wojska Polskiego w początkach II Rzeczypospolitej 1918-1921, „Studia Historyczne”
(Warszawa) 1968, zeszyt 4 (43), s. 461.
180 P. Stawecki, Wskrzeszenie Wojska Polskiego na przełomie lat 1918 i 1919..., s. 223.
181 Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 14 z 30 XII 1918 r., pozycja 423. W ten sposób zamierzano powstrzymać „dziką” – samoczynną – demobilizację dawnej armii
austro-węgierskiej.
182 Był to efekt tego, że wskutek wycofania się Armii Rosyjskiej latem 1915 r. z terenów
Królestwa Polskiego był to obszar najmniej wyeksploatowany pod względem kadr
ludzkich.
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w wojsku aż do momentu jego ogólnej demobilizacji183, która rozpoczęła
się dopiero późną jesienią 1920 r.184 Jednocześnie tym samym dekretem
polecono: „(...) zdemobilizowanie na obszarze Generalnego Okręgu Krakowskiego z wyłączeniem Okręgu Wojskowego XXII (Będzin) obecnie
jeszcze służących czternastu roczników, to jest urodzonych w latach [od
– przyp. A. S.] 1883 do 1895, jak też rocznika 1900”, co miało „(...) nastąpić natychmiast po wcieleniu do szeregów wspomnianych czterech roczników”185. Demobilizację tę zakończono 15 marca 1919 r.
Pobór przeprowadzony według tych zasad dał ogółem 36 984
mężczyzn186, lecz „(...) niezadowoleni byli żołnierze, którzy musieli pozostać w służbie, mimo że obowiązkowy czas dawno dla nich minął, jak
również ci, których do tej służby powołano. Tłumaczono im przecież ze
strony niektórych stronnictw politycznych, że wojna cała jest prowadzona
jedynie w obronie szlacheckich dworów”187. Pomimo skomplikowanej sytuacji społecznej, jaka istniała wówczas w Galicji, pobór ten, choć „(...) to
był piąty rok wojny, odbył się w zupełnym porządku”188.
Wspomnieć tutaj też należy, że pewne kroki w celu tworzenia wojska podjęło także Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”. Niestety, trudno
jest stwierdzić, jakie były tego efekty. Przypuszczać należy, że samodzielnych działań w tym kierunku stronnictwo zaniechało po okrzepnięciu
struktur administracyjnych powstających pod egidą Polskiej Komisji Likwidacyjnej189.
Ponadto w trakcie opisywanych tutaj wydarzeń, jeszcze przed
11 listopada, doszło do formalnego włączenia powstałych w Galicji oddziałów wojskowych w skład organizowanego następnie przez centralne
ośrodki władzy w Warszawie Wojska Polskiego oraz jego struktur terytorialnych. Rozkazem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego L. 19
z 10 listopada w celu „(...) zapewnienia wyczerpanym zupełnie kręgom
wojskowym całej Galicji odpowiedniego materiału żołnierskiego (...)” po-

Dziennik Praw Państwa Polskiego Nr 43 z 31 V 1919 r., pozycja 307; Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 2 z 9 I 1920 r., pozycja 11; Dziennik Rozkazów
Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 9 z 23 III 1920 r., pozycja 194.
184 Szerzej o tym procesie zob. choćby: E. Krawczyk, Demobilizacja i pokojowa organizacja Wojska Polskiego w latach 1920-1921, Warszawa 1971; M. Cieplewicz, Wojsko Polskie w latach 1921-1926. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.
185 Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 14 z 30 XII 1918 r., pozycja 423.
186 B. Woszczyński, dz. cyt., s. 113; M. J. Szczepkowski, Zarys organizacji Wojska Polskiego w latach 1918-1920..., s. 16.
187 W. Witos, Moje wspomnienia (Warszawa 1981), s. 552. Zob. także: O niepodległą
i granice, t. 2: Raporty i komunikaty naczelnych władz wojskowych o sytuacji wewnętrznej Polski 1919-1920, opracowanie, wybór i przygotowanie do druku M. Jabłonowski, P. Stawecki, T. Wawrzyński, Warszawa-Pułtusk 1999/2000.
188 W. Witos, Moje wspomnienia (Warszawa 1981), s. 545.
189 Tamże, s. 533.
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lecono nowo utworzonemu wtenczas Piotrkowskiemu Inspektoratowi Lokalnemu zasilanie ludźmi Krakowskiego Okręgu Wojskowego190.
Działania te zostały zintensyfikowane po objęciu przez Józefa Piłsudskiego funkcji Wodza Naczelnego. Już 17 listopada na mocy jego zarządzenia, podpisanego także przez ówczesnego „kierownika” Ministerstwa Spraw Wojskowych pułkownika Jana Wroczyńskiego, cały obszar
podległy wtedy władzom polskim podzielono na okręgi generalne, którym
podporządkowano odpowiednie okręgi wojskowe. Zgodnie z postanowieniem tego dokumentu w Okręgu Generalnym Krakowskim znalazły się
XV Krakowski Okręg Wojskowy oraz XVI Przemyski Okręg Wojskowy.
Wkrótce ich liczba uległa zwiększeniu i dodatkowo objął on również
XVII Cieszyński, XVIII Nowotarski, XIX Tarnowski, XX Wadowicki,
XXI Rzeszowski i XXII Będziński Okręgi Wojskowe. Jednocześnie na obszarze byłej Galicji powstały też terenowe organy poborowe w postaci powiatowych komend uzupełnień191.
O tym, iż działania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz
Polskiej Komisji Likwidacyjnej, mające na celu przejęcie na polski żołd
polskojęzycznych formacji byłej Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej, nie były jednak pozbawione pewnych szans powodzenia, świadczą chociażby dzieje dwóch pułków polskiej jazdy. Pierwszym z nich był
8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego192, który powstał na bazie
austro-węgierskiego 1 Regimentu Ułanów Generała Brudermanna. Kolejny, mianowicie 6 Pułk Ułanów Kaniowskich193, sformowano w oparciu
o kadry 6 Regimentu Ułanów Cesarza Józefa II194.

Dziennik Rozkazów Komisji Wojskowej Nr 2 z 1 XI 1918 r., pozycja 25; Dziennik
Rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 5 z 21 XI 1918 r., pozycja 77.
191 Dziennik Rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 6 z 27 XI 1918 r.,
pozycja 89; Tamże, Nr 7 z 30 XI 1918 r., pozycja 144; Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 14 z 30 XII 1918 r., pozycja 444. Zob. także: T. Böhm, Z dziejów naczelnych
władz wojskowych II Rzeczypospolitej. Organizacja i kompetencje Ministerstwa
Spraw Wojskowych w latach 1918-1939, Warszawa 1994, s. 22-25.
192 Wcześniej oddział ten posiadał inne nazwy, mianowicie: od 31 października 1918 r.
był to 1 Pułk Ułanów Ziemi Krakowskiej, a potem od 30 grudnia tego roku 8 Pułk
Ułanów, zaś jego ostateczna nazwa obowiązywała od 22 kwietnia 1919 r. – szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob.: A. Smoliński, Formowanie jazdy polskiej przez Komendę Wojsk Polskich w Krakowie w końcu 1918 i na początku 1919
roku, „Studia Historyczne” (Kraków) 2000, R. XLIII, zeszyt 3 (170).
193 Pierwotnie formowany był on w dwóch ośrodkach – w Jarosławiu i Rzeszowie,
przy czym obydwie te grupy używały odmiennych nazw, mianowicie Pułk Ułanów Ziemi Jarosławskiej oraz Pułk Ułanów Ziemi Rzeszowskiej. Szybko jednak otrzymał numer „6”, a potem nazwę: 6 Pułk Ułanów Ziemi Przemyskiej, którą 30 grudnia 1918 r.
zmieniono na 6 Pułk Ułanów, a 22 kwietnia 1919 r. na 6 Pułk Ułanów Jazdy Lwowskiej. Ustalenie jej ostatecznego brzmienia w postaci 6 Pułk Ułanów Kaniowskich nastąpiło po połączeniu się tego oddziału z przybyłym z Rumunii do kraju 6 Pułkiem
Ułanów 4 Dywizji Strzelców Polskich.
194 Szerzej zob. chociażby: Warszawa, Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW),
Ministerstwo Spraw Wojskowych. Generalny Inspektor Jazdy, 300.25.76. Pismo ge190
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Pomimo to należy jednak stwierdzić, iż próba przejęcia przez Radę Regencyjną oraz Komendę Wojsk Polskich w Krakowie całych formacji
byłej Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej zakończyła się fiaskiem. Uniemożliwiły to bowiem ówczesne realia społeczne. Zbyt szybko
też zarówno w Galicji, jak i na obszarze okupacji austro-węgierskiej
w Królestwie Polskim postępował rozkład zaborczych struktur państwowych monarchii habsburskiej. Nie nadążała natomiast za nim budowa
polskiego aparatu władzy cywilnej i wojskowej. Kolejną przeszkodę stanowił także konflikt z Zachodnio-Ukraińską Republiką Ludową, który
rozpoczął się 1 listopada 1918 r. we Lwowie i szybko rozlał się na pozostałej części obszaru Małopolski Wschodniej.
Nieudana próba przejęcia przez polskie władze wojskowe całych
formacji byłego austriackiego zaborcy nie oznaczała jednak, iż zrezygnowały one z tworzenia wojska na terenie Galicji. Przykładem takich właśnie działań mogą być chociażby dzieje późniejszego 2 Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich. Dnia 2 listopada ukazał się bowiem Rozkaz Nr 3 Komendy Wojsk Polskich w Krakowie podpisany przez generała brygady
Bolesława Roję, w którym nakazywał on: „(...) polecam zorganizować
2 p. ułanów195. Do dyspozycji jego oddaję koszary kawaleryjskie w Krakowie (przy ul. Rakowickiej). Po rozkazy należy się zgłaszać u podporucznika Seelingera (ul. Garncarska 2)”196.
Oddział powstawał pierwotnie pod swą legionową nazwą, a więc
jako 2 Pułk Ułanów Legionów (Polskich)197. Kadrę odtwarzanego pułku
stanowili oficerowie i podoficerowie byłego 2 Pułku Ułanów Legionów
Polskich, a także częściowo z byłej armii austro-węgierskiej i z Armii Rosyjskiej. Szwadrony wypełnili natomiast ochotnicy, głównie młodzież oraz
wysłużeni żołnierze armii austriackiej. Ich szkolenie utrudniały braki materiałowe oraz niedobór uzbrojenia i koni, pełnienie służby garnizonowej
na terenie Krakowa oraz liczne, często dalekie patrole wykonywane w ce-

neralnego inspektora jazdy gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, L. dz. 373/
tjn. z kwietnia 1923 r.; T. Śmigielski, Zarys historji wojennej 8-go Pułku Ułanów
Ks. Józefa Poniatowskiego, Warszawa 1929; H. Kiszko-Zgierski, Zarys historji wojennej 6-go Pułku Ułanów Kaniowskich, Warszawa 1930; K. Krzeczunowicz, Ułani
księcia Józefa. Historia 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego 1784-1945, Londyn 1960; A. Hlawaty, Dzieje 6 Pułku Ułanów Kaniowskich, Londyn 1973; A. Smoliński, Formowanie jazdy polskiej przez Komendę Wojsk Polskich w Krakowie w końcu
1918 i na początku 1919 roku...
195 Bolesław Roja (zob.: Tenże, dz. cyt., s. 97) podaje także inną wersję tego rozkazu,
gdzie mowa jest wyraźnie o tworzeniu, a właściwie o odtwarzaniu 2 Pułku Ułanów
Legionów (Polskich).
196 Rozkaz Nr 3 Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie z 2 XI 1918 r. Zob. także:
B. Roja, dz. cyt., s. 289.
197 Rozkaz Nr 9 Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie z 13 XI 1918 r.; Rozkaz
Nr 11 Polskiej Komendy Wojskowej z 18 XI 1918 r. Zob. także: B. Roja, dz. cyt., s. 291.
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lu zabezpieczenia spokoju w okolicy, a także konieczność szybkiego wysyłania na front wszystkich jako tako skompletowanych i wyszkolonych
pododdziałów198.
Ten pierwszy i zarazem najtrudniejszy okres istnienia pułku kończyła zmiana jego nazwy. Zgodnie bowiem z rozkazem Sztabu Generalnego WP z 30 grudnia 1918 r. miał być to odtąd 2 Pułk Lekkokonnych
Szwoleżerów. W styczniu 1919 r. po raz kolejny oficjalnie zmieniono nazwę pułku na 2 Pułk Szwoleżerów – następnie Rokitniańskich199.
Na początku listopada 1918 r. w Galicji powstały także zaczątki
kolejnego pułku jazdy Wojska Polskiego. Wtedy to bowiem rotmistrz Józef Dunin-Borkowski, były dowódca 5 Szwadronu 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich wraz z kilkoma podoficerami i ułanami rozbroił w Dębicy
kadrę byłego 3 Regimentu Strzelców Konnych armii austro-węgierskiej200, przejmując nagromadzone w niej zasoby materialne oraz konie.
Jednocześnie otrzymał on od Sztabu Generalnego WP w Warszawie pełnomocnictwo na formowanie pułku jazdy przeznaczonego na odsiecz dla
walczącego Lwowa. Plany te zostały zaakceptowane i uzyskały poparcie
Komendy Wojsk Polskich w Krakowie, która przejęła kontrolę nad ich
realizacją. Jego kadrę stanowili byli kawalerzyści legionowi, głównie zaś
z 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich oraz żołnierze byłej armii austro-węgierskiej, a także ochotnicy, zwłaszcza młodzież akademicka i gimnazjalna. Powstawał on na terenie administrowanym przez XXI Rzeszowski
Okręg Wojskowy.
Początkowo formujący się oddział nazwano 2 Pułkiem Ułanów.
Jednak wskutek treści rozkazu mobilizacyjnego Komendy Wojsk Polskich
198 B. Roja, dz. cyt., s. 141; A. Stawarz, Gdy Kraków kruszył pęta. Kartki z pamiętnika
oswobodzenia Krakowa w 1918 r., Kraków 1939, s. 133; H. Sobierajski, Niespokojna
dusza. Mjr Henryk Dobrzański ps. „Hubal”, Łódź 1990, s. 5.
199 CAW, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Generalny Inspektor Jazdy, 300.25.8.
Meldunek dowódcy 2 Pułku Szwoleżerów № 92/19 z 20 II 1919 r.; Rozkaz Nr 16 Dowództwa Okręgu Generalnego w Krakowie z 29 XI 1918 r.; Załącznik do Rozkazu Nr 18 Dowództwa Okręgu Generalnego w Krakowie z 3 XII 1918 r.; Rozkaz
Nr 22 Dowództwa Okręgu Generalnego w Krakowie z 13 XII 1918 r.; Tamże, Nr 24
z 19 XII 1918 r.; Załącznik do Rozkazu Nr 3 Dowództwa Okręgu Generalnego w
Krakowie z 11 I 1919 r.; A. Mniszek, K. Rudnicki, Zarys historji wojennej 2-go Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich, Warszawa 1929, s. 21-24; J. Grobicki, Organizacja kawalerii polskiej w latach 1918-1921, Część I, „Przegląd Kawaleryjski” (Warszawa)
1932, R. IX, Nr 2 (77), s. 101; T. Łękawski, Kronika 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, 1959 (maszynopis powielany bez miejsca wydania), s. 15 i passim; J. Milewski, 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Warszawa 1993, s. 5. Szerzej zob.: A. Smoliński, Formowanie oddziałów jazdy przez Komendę Wojsk Polskich w Krakowie oraz przez Naczelną Komendę Obrony Lwowa
w końcu 1918 i na początku 1919 roku, „Studia Historyczne” (Kraków) 2003 R. XLVI,
zeszyt 1 (180).
200 W Dębicy stacjonował wtenczas ośrodek zapasowy (Kadra) byłego 3 Pułku Ułanów
Landwehry (Obrony Krajowej), który podczas I wojny światowej przemianowano na
Schwere Reitende Schützen Regiment Nr 3.
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w Krakowie z dnia 31 października oraz w wyniku jej rozkazu z 2 listopada nazwa ta musiała ulec zmianie. Zrezygnowano więc z jej pierwotnego brzmienia i tworzący się oddział przyjął miano 3 Pułku Strzelców
Konnych. Jednak na mocy rozkazu Sztabu Generalnego WP z 30 grudnia
1918 r. nazwa została zmieniona i stał się on 9 Pułkiem Ułanów – ostatecznie zaś, po pewnych perypetiach – 9 Pułkiem Ułanów Małopolskich.
W trakcie formowania oddziału jego organizatorzy borykali się
z takimi samymi problemami i koniecznościami, jak te, o których nadmieniono przy okazji 2 Pułku Szwoleżerów201.
Jak już wspominano, 1 listopada 1918 r. rozpoczął się konflikt
polsko-ukraiński o Lwów oraz o Galicję Wschodnią. Dowództwo nad siłami polskimi broniącymi miasta z ramienia Polskiego Komitetu Narodowego objęła Naczelna Komenda Obrony Lwowa z kapitanem Czesławem
Mączyńskim na czele. Niemal natychmiast też przystąpiła ona do tworzenia wojska. Przy realizacji tego zadania nie można było w szerszym zakresie wykorzystać oddziałów byłej armii austro-węgierskiej, gdyż w szeregach należących do niej pułków i formacji zapasowych, jakie stacjonowały na terenie Lwowa, znajdowało się stosunkowo mało szeregowych
Polaków. Zdecydowaną przewagę mieli tam bowiem Ukraińcy, głównie
starszych roczników.
Ponadto znaczna część żołnierzy pochodzenia polskiego była zdemoralizowana oraz zmęczona długotrwałą wojną światową i niepodatna
przez to na agitację nawołującą do pozostania pod bronią. Dlatego też po
upadku władzy zaborczej we Lwowie udawali się oni do miejsc swego zamieszkania. Znacznie większa od liczby oficerów Ukraińców była natomiast we Lwowie liczba oficerów narodowości polskiej, którzy w większości szybko zgłosili się do służby i wzięli udział w jego obronie oraz
w formowaniu oddziałów wojskowych202.

CAW, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Generalny Inspektor Jazdy, 300.25.3.
Meldunek dowództwa Okręgu Generalnego Kraków l. dz. 135 z 7 II 1919 r.; Tamże,
Rozkaz generalnego inspektora jazdy l. dz. 011942 z 25 IV 1919 r., Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 46 z 29 IV 1919 r., pozycja 1522; Rozkaz Demobilizacyjny Nr 2
Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie z [?] 1918 r.; Rozkaz Nr 9 Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie z 13 XI 1918 r.; Załącznik do Rozkazu Nr 18 Dowództwa Okręgu Generalnego w Krakowie z 3 XII 1918 r.; Załącznik do Rozkazu Nr 3
Dowództwa Okręgu Generalnego w Krakowie z 11 I 1919 r.; Pierwsza wojna polska
1918-1920. Zbiór wojennych komunikatów prasowych Sztabu Generalnego uzupełniony komunikatami Naczelnej Komendy WP we Lwowie i Dowództwa Głównego
w Poznaniu, zebrał i opracował S. Pomarański, Warszawa 1920, s. 61 – komunikat
Nr 105 (189); J. Tatara, Zarys historji wojennej 9-go Pułku Ułanów, Warszawa 1929,
s. 3-10. Szerzej zob.: A. Smoliński, Formowanie oddziałów jazdy przez Komendę
Wojsk Polskich w Krakowie oraz przez Naczelną Komendę Obrony Lwowa w końcu
1918 i na początku 1919 roku...
202 W. Witos, Moje wspomnienia (Warszawa 1981), s. 552; A. Próchnik, Obrona Lwowa od 1 do 22 listopada 1918 roku, Zamość 1919, s. 9; J. Odziemkowski, Armia i spo201
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Tworzenie Wojska Polskiego na terenie Lwowa utrudniało też
przejściowe przejęcie władzy w mieście przez Ukraińców. Dzięki temu początkowo zawładnęli oni praktycznie wszystkimi, i na dodatek stosunkowo bogatymi, zapasami materiałów wojennych pozostawionymi przez
Austriaków. Magazyny broni, umundurowania, środków technicznych
i żywności znajdowały się natomiast w wielu punktach miasta.
Bardzo złą pierwotnie pod tym względem sytuację strony polskiej
poprawiły zdobycze uzyskane na Ukraińcach oraz fakt odbicia z ich rąk
całego szeregu różnorodnych obiektów, w których znajdowały się magazyny wojskowe. Ogromne znaczenie miało zdobycie dworców Głównego
i Czerniowieckiego, koszar Wóleckich, Żandarmerii, Janowskich, Ferdynanda oraz koszar Jabłonowskich na Łyczakowie i innych. Dzięki temu
bowiem udało się pozyskać broń, amunicję, ekwipunek i żywność. Pewne
braki odczuwano jedynie w przypadku sprzętu artyleryjskiego, broni maszynowej i pewnych asortymentów amunicji. Ponadto dla przyszłych formacji jazdy niebagatelną rolę odgrywał też fakt przejęcia przez Polaków
na terenie miasta około 600 koni, które wykorzystano także w artylerii
i taborach203. Najprawdopodobniej pochodziły one głównie ze szwadronów zapasowych austro-węgierskiego 4 Regimentu Ułanów Cesarza oraz
1 Regimentu Strzelców Konnych204.
W takich warunkach ogólnych podjęto we Lwowie próbę organizacji wojska. Początkowo oddziały polskie tworzono wyłącznie w oparciu
o ochotników.
Ochotnik przyłączał się często na ulicy w czasie bitwy do grupy
już walczącej, względnie zgłaszał się do jednego z centrów organizacyjnych. Uczył się on sztuki wojowania bezpośrednio w czasie walki, dowiadywał się od sąsiadów, jak ładuje się karabin,
jak się strzela, gdzie ma strzelać, no i strzelał. (...) Przy powszechnym zapale, jaki panował we Lwowie, około nowego rzutkiego i energicznego oficera gromadzili się ochotnicy i tworzyła
się w ten sposób nowa jednostka bojowa. (...) Niektóre z nich zaraz po skończonej akcji rozwiązywały się. Część ludzi wracała do
domu, względnie przechodziła do innych oddziałów. Inne (...)
przetrwały przez cały czas obrony Lwowa. Do tego typu oddziałów należał oddział por. Netmana [Tadeusza Nittmana, jednego

łeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 9; М. Литвин, Українсько-польська війна 1918-1919 рр., Львів 1998, s. 34-35, 38, 51-53, 56.
203 Л. Шанковський, Українська армія в боротьбі за державність, Monachium
1958, s. 93.
204 S. Łapiński-Nilski, A. Kron, Listopad we Lwowie 1918 r., Łapy-Białystok 1993,
s. 37-38; A. Próchnik, dz. cyt., s. 26, 30.
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z twórców kawalerii lwowskiej – przyp. A. S.] (...). Żołnierze (...)
tak się zżyli z oficerem, że gdy przenoszono oficera na inny odcinek, to przebiegali z nim razem205.

Sytuacja taka powodowała, że: „Wszystko co słabsze powoli wycofuje się z szeregów. Niewielu zostaje. Na nich spada cały ciężar”206.
Opisane powyżej zjawiska doprowadziły do tego, iż aby móc podjąć bardziej planowe działania na terenie Lwowa, „Komenda Główna
Wojsk Polskich” postanowiła oprzeć organizację podległych sobie sił na
poborze przymusowym. W związku z tym 17 listopada wydała ona „Rozkaz mobilizacyjny”, na mocy którego do służby powoływano wszystkich
zdolnych do noszenia broni mężczyzn, oczywiście narodowości polskiej,
pomiędzy 17 a 35 rokiem życia. Niestety wspomniane już wcześniej realia
spowodowały, że zarządzenie to odniosło jedynie niewielki skutek. Zgłosiło się bowiem zaledwie kilkuset poborowych, z których tylko część można
było użyć do służby frontowej. Ponadto pewien procent z nich dość szybko zdezerterował, co wpłynęło na pewne obniżenie morale pozostałych
walczących.
W wyniku tego w formacjach wojskowych na terenie Lwowa nadal dominowali ochotnicy. Największą grupę wśród nich stanowiła ucząca się młodzież – 22,8%, rzemieślnicy i robotnicy – 19,7%, inteligencja
urzędnicza oraz nauczyciele szkół i uczelni wyższych – 12,5%. Tak też pozostało już do końca obrony. Dodać tutaj należy, iż przytoczone powyżej
prawidłowości dotyczyły oddziałów wszystkich broni tworzących się na
terenie miasta207, w tym także jazdy, a może nawet w sposób szczególny
właśnie jej.
Już 2 listopada kapitan Mieczysław Boruta-Spiechowicz w szkole
Sienkiewicza we Lwowie dysponował konnymi gońcami pod dowództwem podchorążego Włodzimierza Kmicic-Nieprzewskiego. Ich pojawienie się w mieście miało zapewne związek z faktem zdobycia w tym dniu
przez Polaków koszar ułańskich na Wólce208. Ponadto po kilku dniach
walki uwidoczniła się potrzeba posiadania przez stronę polską oddziału
jazdy przeznaczonego do patrolowania okolicy. Stanowić miał on także
rezerwę sił możliwą do szybkiego przerzucania na najbardziej zagrożone
odcinki209.

S. Łapiński-Nilski, A. Kron, dz. cyt., s. 31-32.
Tamże, s. 17.
207 A. Próchnik, dz. cyt., s. 35; Z. Wójcik, A. Friszke, O niepodległość i granice 1914-1921, Warszawa 1990, s. 125; M. Klimecki, Lwów 1918-1919, Warszawa 1998, s. 83.
208 A. Próchnik, dz. cyt., s. 31, 38; M. Klimecki, Lwów 1918-1919..., s. 70; G. Łukomski, Cz. Partacz, B. Polak, Wojna polsko-ukraińska 1918-1919. Działania bojowe
– aspekty polityczne – kalendarium, Koszalin-Warszawa 1994, s. 130-131.
209 Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918 roku, t. 3: Organizacja listopadowej obrony
Lwowa, ewidencja uczestników walk, lista strat, praca zbior. pod red. E. Wawrzkowicza, J. Klinka, Warszawa 1994, s. 233.
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W związku z tym 3 listopada Naczelny Komendant Obrony Lwowa kapitan Mączyński rozkazał porucznikowi Tadeuszowi Korab-Krynickiemu sformować oddział konny. Organizowany był on w szkole Żółkiewskiego i już 6 listopada składał się z dwóch plutonów konnych i jednego
pieszego210. Wtenczas też przyjął on nazwę 1 Szwadronu Jazdy Lwowskiej, zwanej też inaczej „Wilkami Lwowskimi”211. W przyszłości, w maju
1919 r., stał się on jazdą dywizyjną 5 Dywizji Piechoty.
Niemal równocześnie z „Wilkami Lwowskimi”, gdyż już 4 listopada, rozpoczął swą organizację Oddział Lotnych („Konnych”) Km-ów. Jego
istnienie usankcjonował rozkaz Naczelnego Komendanta wystawiony dla
podporucznika Tadeusza Nittmana. Ze zdobyciem koni nie było kłopotu,
ponieważ jak już wspominano, po Austriakach pozostało ich ponoć dużo.
Nieco gorzej było z ludźmi, gdyż część ochotników, która zgłosiła się do
oddziału, nigdy przedtem nie służyła w kawalerii. Brakowało natomiast
ciężkich karabinów maszynowych. Dlatego też początkowo walczył on tylko jednym karabinem maszynowym, co spowodowało, iż nazywano go
„Lotną Maszynką”. Gdy ok. 8-9 listopada rozpoczął swą akcję bojową,
w jego szeregach było w przybliżeniu 20 ludzi.
Początkowo obydwie formacje działały we Lwowie niezależnie od
siebie i podlegały bezpośrednio Naczelnej Komendzie Obrony Lwowa.
Jednakże około połowy listopada zgodnie z jej poleceniem doszło do ich
połączenia, a dowództwo całości pozostawiono w rękach rotmistrza Korab-Krynickiego. Działania te doprowadziły w końcu do tego, że nazwa
oddziału rotmistrza Korab-Krynickiego została zmieniona na Dywizjon
Jazdy Lwowskiej, zwanej także „Wilki”212. Stan liczebny obydwu oddziałów, a następnie całości, jak na formację ochotniczą przystało, był płynny,

J. Dunin-Wąsowicz, Listopad. 1-22.XI.1918 we Lwowie, Lwów 1919, s. 10; T. Machalski, Co widziałem i przeżyłem, Londyn 1980, s. 66; R. Gilewski, Zarys historji
wojennej 5-go Pułku Strzelców Konnych, Warszawa 1931, s. 7.
211 W literaturze nie ma zgodności co do nazwy oddziału. Występuje on jako: 1 Szwadron Jazdy Ziemi Lwowskiej „Wilki”, 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej „Wilki”,
1 Szwadron Ułanów Lwowskich „Wilki” lub też jako Szwadron Jazdy Lwowskiej.
W dokumentach archiwalnych najczęściej występuje nazwa „Wilki Lwowskie”.
212 T. Bietkowski, Mój udział w obronie Lwowa i powstaniu lotnego oddziału karabinów maszynowych [w:] Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918, t. 2: Źródła do dziejów
walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920. Relacje uczestników, praca zbior. pod red. E. Wawrzkowicza, J. Klinka, Warszawa 1993, s. 69-72;
Tamże, T. M. Nittman, Walki o Lwów, s. 270-273, 279; K. Mazurkiewicz, Zarys historji wojennej 10-go Pułku Strzelców Konnych, Warszawa 1930, s. 34; Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918 roku, t. 3: Organizacja listopadowej obrony Lwowa, ewidencja uczestników walk, lista strat..., s. 233, 234. Szerzej zob.: A. Smoliński, Formowanie oddziałów jazdy przez Komendę Wojsk Polskich w Krakowie oraz przez
Naczelną Komendę Obrony Lwowa w końcu 1918 i na początku 1919 roku...
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gdyż jedni ochotnicy przychodzili, inni zaś odchodzili213. Warto też dodać,
iż w szeregach „Wilków” służyli także ochotnicy posiadający obywatelstwo państw obcych214.
W sumie w końcu 1918 i na początku 1919 r. na terenie Galicji,
głównie na obszarze administrowanym przez Dowództwo Okręgu Generalnego Kraków, obok szeregu mniejszych formacji jazdy, powstały cztery
pełne pułki oraz dwa dywizjony tej broni. Był to spory wysiłek organizacyjny, szczególnie jeżeli się uwzględni fakt, iż miał on miejsce w trakcie
konfliktów zbrojnych – najpierw z Ukraińcami, a następnie także z Czechami. Nie wolno też zapominać, że oddziały te powstawały przy braku
dosłownie wszystkiego, a w szczególności koni, broni i umundurowania.
Bowiem według zapotrzebowania sporządzonego w końcu 1918 lub na
początku 1919 r. przez kierujące wojną z Zachodnio-Ukraińską Republiką
Ludową Dowództwo Grupy „Wschód” dla formacji pozostających w jego
kompetencji i w znacznej części pochodzących z Galicji potrzeba było,
między innymi, 5 tys. karabinków kawaleryjskich, 300 kompletnych
km-ów, 500 pistoletów oraz 9 tys. skrzynek amunicji karabinowej, 50 tys.
granatów ręcznych itd. W związku z tym w styczniu 1919 r. dowództwo to,
po porozumieniu z Polską Komisją Likwidacyjną, niezależnie od warszawskiego ośrodka władzy, zdecydowało się na samodzielne zakupy niezbędnych materiałów wojennych na terenie Austrii. Zadanie to miała
zrealizować w Wiedniu specjalna delegacja złożona z rotmistrza Towarnickiego, rotmistrza Żmudzkiego i doktora Srokowskiego, którzy otrzymali w tym celu 10 mln koron, z czego 2,5 mln w gotówce. Na resztę sumy
wystawiono natomiast list gwarancyjny, w którym przewidziano spłatę
kredytu przy pomocy dostaw artykułów żywnościowych oraz węgla. Ostatecznie jednak zakupów tych dokonano wraz z oficjalnym przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie z późniejszą Wojskową
Misją Zakupów w Wiedniu215.

A. Próchnik, dz. cyt., s. 35.
W. Mazanowska, Semper fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych,
Lwów 1930, tablica Nr 56.
215 Moskwa, Российский Государственный Военный Архив (Центрь Хранения
Историко-Документальных Коллекции), Oddział II Sztabu Gen., 308.9.16. Zapotrzebowanie do uzbrojenia formacji NDWP na Galicję Wschodnią; Tamże, Sprawozdanie w sprawie zakupu broni w Wiedniu przez Pełnomocnictwo Wojsk Polskich
w Wiedniu – styczeń 1919 r.; Tamże, Umowa pomiędzy Pełnomocnikiem Wojsk Polskich w Wiedniu a Osteneischische Waffenfabrik Geselschaft z 31 I 1919 r.; Tamże,
Meldunek Przedstawiciela Wojskowego Państwa Polskiego w Wiedniu z 31 I 1919 r.;
Tamże, Raport Pełnomocnika Państwa Polskiego w Wiedniu Nr 18/T/A.W.1919
z 13 II 1919 r.
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Pamiętać również trzeba, iż kawaleria nie była bronią łatwą do
formowania. Jej organizacja i szkolenie wymagało czasu i sporych nakładów finansowych. W ówczesnej rzeczywistości żadnego z tych składników
nie było w nadmiarze. Gdyby nie poświęcenie tworzących ją wtenczas
oficerów i szeregowych, wspartych ofiarnością i zapałem społeczeństwa,
efekty tych działań byłyby zapewne daleko skromniejsze.
Nie należy również zapominać, że obok jazdy powstawały także
wówczas – o czym już wspominano – liczne formacje piechoty216, artylerii
polowej i ciężkiej217 oraz konnej218, a także lotnictwa, wojsk aeronautycznych219, saperskie220 i służb. Poza tym tworzyły się też wtenczas zalążki
broni pancernej Wojska Polskiego. Obok wspomnianego 1 Pułku Czołgów
w składzie polskich sił zbrojnych pojawiły się bowiem również liczne pociągi pancerne221, a następnie także samochody pancerne222. Jednocześnie od listopada 1918 r. powstawała też Polska Marynarka Wojenna223.

Szerzej zob. choćby: T. Jabłoński, dz. cyt.; Z. Jagiełło, dz. cyt.; J. Odziemkowski,
Piechota polska w wojnie z Rosją bolszewicką 1919-1920, Warszawa 2010.
217 Obszerniej zob. chociażby: K. L. Galster, Księga pamiątkowa artylerii polskiej
1914-1939, Londyn 1975; R. Łoś, Artyleria polska 1914-1939, Warszawa 1991.
218 Szerzej zob. choćby: Rodowody artylerii konnej Wojska Polskiego, praca zbior.
pod red. J. Boguskiego, Londyn 1964; A. Smoliński, Organizacja pierwszych baterii
i dywizjonów artylerii konnej odrodzonego Wojska Polskiego w okresie od listopada
1918 roku do czerwca roku 1919, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im.
gen. Józefa Bema” (Toruń) 1997, R. XXX, Nr 11; 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; Tenże, Formowanie i organizacja artylerii konnej
Wojska Polskiego w okresie od listopada 1918 roku do czerwca roku 1919 [w:]
Wśród dymu i ognia. Studia i materiały do dziejów artylerii polskiej i obcej, t. I, praca zbior. pod red. A. Smolińskiego, Oświęcim 2014.
219 Obszerniej zob. chociażby: Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, praca
zbior. pod red. mjr. dypl. pil. M. Romeyki, Warszawa 1933; J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989; K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991; T. J. Kopański, 3 Eskadra Wywiadowcza 1918-1920, Warszawa 1990; Tenże, 16 (39-a) Eskadra Wywiadowcza 1919-1920, Warszawa 1994; H. Mordawski, dz. cyt.; M. Niestrawski, dz. cyt.
220 Szerzej zob. choćby: Z. J. Cutter, Saperzy polscy 1918-1939. Organizacja, szkolenie i wyposażenie materiałowo-techniczne, Wrocław 2001; Tenże, Saperzy II Rzeczypospolitej, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005.
221 Były to zarówno regularne, jak i budowane naprędce, w oparciu o materiały podręczne, improwizowane pociągi pancerne. Nierzadko też nie posiadały one opancerzonych lokomotyw, co powodowało, że holowały je zwykłe, tzw. „czarne” parowozy
– szerzej zob. chociażby: „Śmiałym” ku zwycięstwu. Listy Ziemomysła Zaborskiego
z wojny 1914-1920, opracował Z. Zaborski, Pruszków 2013; M. W. Żebrowski, Zarys
historii polskiej broni pancernej 1918-1947, Londyn 1971; J. Magnuski, Pociąg pancerny „Danuta”, Warszawa 1972; Tenże, Pociąg Pancerny „Zygmunt Powstaniec”,
Warszawa 1981; Pociągi pancerne 1918-1943. Organizacja – struktura – działania
wojenne, praca zbior. pod red. U. Kraśnickiej, K. Filipowa, Białystok 1999; J. Gorbaczewski, Pociągi pancerne w Wojsku Polskim 1918-1939, Część 1, „Mundur i Broń”.
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Pamiętać również trzeba, że tworzenie polskich sił zbrojnych na
przełomie 1918 i 1919 r. odbywało się w niezwykle złożonych warunkach
społecznych, ekonomicznych i politycznych, a także równolegle do toczących się wówczas konfliktów224 zbrojnych oraz w atmosferze poważnego
zagrożenia niemieckiego225. Nie mniej ważnym czynnikiem była kwestia
braku uregulowania granic226. W tych okolicznościach cechą charakterystyczną tego procesu był stały niedobór środków materialnych i finansowych oraz ludzi niezbędnych do formowania sprawnej armii.
Oceniając ten proces, nie wolno zapominać, że możliwości mobilizacyjne każdego kraju determinuje jego potencjał – przede wszystkim

Magazyn poświęcony historii wojskowości, (Warszawa) 2001, Nr 8; J. Odziemkowski,
Pociągi pancerne na terenie Wielkopolski, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego” (Poznań) 2002, R. VI, Nr 1 (11); A. J. Ostrówka, Pociągi pancerne Wojska Polskiego 1918-1939, Toruń 2004; T. Basarabowicz, Pociągi pancerne w walkach o granice Rzeczypospolitej 1918-1920, Część I, „Militaria
XX wieku” (Lublin) 2013, Nr 1 (52); Część II, „Militaria XX wieku” (Lublin) 2013,
Nr 3 (54), a także: Wielkopolskie oddziały broni pancernej 1919-1939, praca zbior.
pod red. F. Idkowiaka, J. Karwata, Poznań 2004; J. Odziemkowski, Polskie kolejnictwo wojskowe na froncie wschodnim 1918-1920, Kraków 2011.
222 Obszerniej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. choćby: J. Magnuski,
Samochody pancerne Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1993; J. Tarczyński, K. Barbarski, A. Jońca, Pojazdy w Wojsku Polskim (Polish Army Wehicles) 1918-1939, Pruszków 1995; A. Jońca, Leksykon pojazdów mechanicznych Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 2018.
223 Zob. chociażby: J. Kłossowski, Wspomnienia z Marynarki Wojennej, Warszawa
1970; J. W. Dyskant, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919-1939, Warszawa
1994; A. Drzewiecki, Polska marynarka wojenna od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej. Studium bezpieczeństwa morskiego państwa, Gdynia-Oświęcim 2016.
Ponadto zob. także: E. Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1984; B. Zalewski, Polska
morska myśl wojskowa 1918-1939, Toruń 2001.
224 Poza częścią wcześniej cytowanej literatury zob. także: F. Szymiczek, Walka
o Śląsk Cieszyński w latach 1914-1920, Katowice 1938; P. Łossowski, Między wojną
a pokojem. Niemieckie zamysły na wschodzie w obliczu traktatu wersalskiego marzec-czerwiec 1919 roku, Warszawa 1976; Tenże, Konflikt polsko-litewski 1918-1920,
Warszawa 1996; M. K. Kamiński, Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Warszawa 2001;
G. Łukomski, Cz. Partacz, B. Polak, Wojna polsko-ukraińska 1918-1919. Działania
bojowe – aspekty polityczne – kalendarium, Koszalin-Warszawa 1994; G. Nowik,
Zanim złamano „Enigmę”... Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją
1918-1920, t. 1, Warszawa 2004; L. Wyszczelski, Niewypowiedziana wojna. Wojna
polsko-rosyjska 1919 roku, Toruń 2005; N. Davies, Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda.
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, przekład A. Pawelec, Kraków 2006; J. A. Goclon, W obronie Europy. Wojna z bolszewicką Rosją w 1920 roku, Toruń 2006.
225 Obszerniej zob. choćby: Front Przeciwniemiecki 1919 r. Wybór dokumentów wojskowych, wstęp, wybór i opracowanie B. Polak, Koszalin 1990.
226 Szerzej zob. chociażby: Walka o polską granicę wschodnią 1918-1921, wstęp, wybór i opracowanie B. Polak, Koszalin 1993; Walka o polską granicę zachodnią 1918-1919. Wybór źródeł, wstęp, wybór i opracowanie B. Polak, Koszalin 1993; A. Nowak,
Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia
1920 roku), Kraków 2017.
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demograficzny i finansowy, a także stan przemysłu, głównie zbrojeniowego. W efekcie tego im ludniejszy, bogatszy i lepiej rozwinięty ekonomicznie kraj, tym większą może wystawić armię. Dysponując odpowiednio silną gospodarką, zdolną produkować duże ilości nowoczesnego uzbrojenia,
można wyrównać ewentualny niedobór kadr ludzkich. Odwrotnie zaś
– posiadając wielkie rezerwy ludzi, można chociażby częściowo zrekompensować braki sprzętowe227. Tymczasem powstająca jesienią 1918 r.
Rzeczpospolita Polska nie dysponowała ani silną gospodarką, ani też liczącym się potencjałem demograficznym. Na jej terenie wskutek świadomej polityki zaborców nie było wówczas żadnego przemysłu wojennego,
gdyż dla byłych mocarstw rozbiorczych jej obszar miał znaczenie peryferyjne, co powodowało jego niedoinwestowanie i zacofanie gospodarcze.
Poza tym w toku operacji militarnych I wojny światowej tereny te zostały zdewastowane, a następnie świadomie wyeksploatowane gospodarczo
– głównie poprzez wywóz parku maszynowego i surowców – przez Niemcy i Austro-Węgry, co jeszcze bardziej obniżyło i tak już ograniczone ich
możliwości ekonomiczne228. Wskutek tego w 1919 r., na obszarach podległych wówczas władzom polskim produkcja rolnicza spadła do 60% stanu sprzed 1914 r. Jeszcze bardziej doktkliwy był upadek przemysłu, którego produkcja wskutek grabieży przeprowadzonych przez wszystkich
trzech zaborców, wraz z rolnictwem, sięgała zaledwie 15-20% wielkości

Przykładem takiej sytuacji może być chociażby Imperium Rosyjskie oraz Armia
Rosyjska w czasie Wielkiej Wojny, a po części także sowiecki kolos oraz jego Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona w pierwszym okresie II wojny światowej – szerzej zob. choćby: И. Н. Ростунов, Русский фронт первой мировой войны, Москва
1976; D. M. Glantz, Stumbling Colossus. The Red Army on the Eve of World War,
Kansas 1998; Tenże, Kolos odrodzony. Armia Czerwona na wojnie 1941-1943, przekład J. M. Rawinis, Oświęcim 2019; R. Overy, Krew na śniegu. Rosja w II wojnie
światowej, przekład M. Lüftner, T. Lüftner, Gdańsk 1999; Н. Н. Головин, Военные
усилия России в мировой войне, Москва 2001; В. В. Бешанов, Танковый погром
1941 года. (Куда исчезли 28 тысяч советских танков?), Минск-Москва 2001
(zob. także: W. Bieszanow, Pogrom pancerny 1941, przekład S. Kędzierski, Warszawa
2009); B. Fugate, L. Dworiecki, Blitzkrieg nad Dnieprem. Kampania 1941 roku na
froncie wschodnim, przekład T. Prochenka, Warszawa 2001; М. В. Оськин, Крах
конного блицкрига. Кавалерия в первой мировой войне, Москва 2009; С. Л. Федосеев, „Пушечное мясо” Первой мировой войны. Пехота в бою, Москва 2009;
M. Wawrzyński, Powietrzny pogrom ZSRR. 22 czerwca 1941, Warszawa 2015;
V. Hardesty, I. Grinberg, Odrodzenie czerwonego Feniksa. Radzieckie siły powietrzne podczas II wojny światowej, przekład Ł. Jaśkiewicz, Oświęcim 2018.
228 Poza częścią dalej cytowanej literatury szerzej zob.: Polska w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918). Historia ekonomiczna, praca zbior., Oświęcim 2015; Polska w czasie
Wielkiej Wojny (1914-1918). Historia finansowa, praca zbior., Oświęcim 2015.
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osiągniętych w 1913 r.229 Doprowadziło to do ogromnej pauperyzacji ówczesnego społeczeństwa polskiego, a co za tym idzie, do znaczącego spadku jego możliwości inwestycyjnych.
W efekcie tego ówczesna Rzeczpospolita – aż do zakończenia
w 1921 r. wojny polsko-sowieckiej – nie była w stanie samodzielnie zaspokoić nawet najbardziej elementarnych potrzeb formowanej armii
– Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej, a niemal całą potrzebną
broń230, amunicję oraz umundurowanie, oporządzenie i wyposażenie,
a także znaczącą część żywności i paszy oraz konie trzeba było sprowadzać z zagranicy231. Inne źródła zaopatrzenia stanowiły stosunkowo niewielkie zapasy materiałów wojennych pozostawione na ziemiach polskich
przez armie zaborcze oraz zdobycze na wrogu232. Poza tym, ze względu na
brak środków płatniczych – głównie zaś dewiz, dostawy z zagranicy uzależnione były od kredytów udzielanych władzom polskim przez zwycięskie państwa Ententy, przede wszystkim przez Francję i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Innymi krajami, z których pozyskiwano wówczas materiały wojenne, były Belgia i Włochy, a w 1920 r. także Wielka
Brytania. Jednocześnie nieco broni i amunicji, głównie karabinowej, zakupiono również w Austrii oraz na Węgrzech.

Straty ekonomiczne ziem polskich, które po 1921 r. znalazły się w składzie państwa
polskiego, wyceniono na 73 mld franków francuskich – szerzej zob.: I. Kostrowiecka,
Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX w., Warszawa
1966, s. 18 i passim. Ponadto zob. także: T. Taylor, Inflacja polska, Poznań 1926, s. 61
i passim oraz: Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939, t. I: W dobie inflacji 1918-1923, Warszawa 1967 oraz: Polska w czasie Wielkiej
Wojny (1914-1918). Historia ekonomiczna...; Polska w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918). Historia finansowa...
230 Jedynie w zakresie broni białej, głównie zaś w kwestii szabel Rzeczpospolita była
w stanie uruchomić własną – znaczącą – produkcję. Jednak także w tym zakresie wytwórczość krajowa nie mogła zaspokoić wszystkich potrzeb jazdy, artylerii konnej
oraz artylerii polowej i ciężkiej – szerzej zob. choćby: A. Smoliński, Przyczynki do
dziejów szabli polskiej i jej wytwórni oraz historii szabel używanych w Wojsku Polskim w latach 1918-1939, „Arsenał Poznański” (Poznań) 1994, R. III, Nr 7; L. Zachuta, Polska biała broń i jej producenci. Firmy krakowskie, t. I, Kraków 1998; Tenże,
Polska biała broń i jej producenci, t. II/1: Firmy warszawskie, Oświęcim 2016; Tenże, Polska biała broń i jej producenci, t. II/2: Firmy warszawskie, Oświęcim 2017.
231 Głównymi źródłami zaopatrzenia polskich sił zbrojnych w latach 1919-1921 były
Francja oraz pozostawiony po zakończeniu I wojny światowej w Europie demobil armii USA – szerzej o tych kwestiach zob. chociażby: K. Sandomirski, Polska Misja
Wojskowa Zakupów w Paryżu w latach 1919-1920, „Wojskowy Przegląd Historyczny” (Warszawa) 1978, R. XXIII, Nr 4 (86).
232 Zob. choćby: Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928, praca
zbior. pod red. H. Mościckiego, W. Dzwonkowskiego, T. Bałabana przy współpracy
Wojskowego Biura Historycznego, Warszawa 1928; Dziesięciolecie intendentury Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928...; K. Adamek, dz. cyt.
229
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Natomiast wskutek pauperyzacji społeczeństwa polskiego i niskich dochodów państwa działania wojenne finansowano, stale zwiększając emisję papierowych pieniędzy, czyli poprzez tzw. „podatek inflacyjny”.
W efekcie takiej sytuacji w latach 1918-1920 wydatki na wojsko oraz toczące się konflikty zbrojne – oficjalnie – pochłonęły co najmniej 55%
wszystkich przychodów państwa i wyniosły – w przybliżeniu – około
512,5 mln dolarów. Być może zresztą stanowiło to nawet 75% ówczesnego
budżetu, a więc sumę jeszcze większą od podanej powyżej233.
Jednocześnie niekorzystnie przedstawiała się struktura wydatków
tego typu, gdyż największą ich część pochłaniały tzw. wydatki wegetacyjne, a tylko niewielki procent stanowiły sumy przeznaczane na zakup
nowoczesnego, choć częściowo już zużytego uzbrojenia i wyposażenia
materiałowo-technicznego pochodzącego z demobilu zwycięskich państw
uczestniczących w I wojnie światowej. Poza innymi czynnikami był to
również skutek konieczności stałej liczebnej rozbudowy polskich sił
zbrojnych. W efekcie aż do późnej jesieni 1920 r. ich utrzymanie pochłaniało od 57 do 85% budżetu wojskowego. Natomiast zadłużenie państwa
polskiego za granicą, wynikłe z tytułu kredytowych zakupów materiałów
wojskowych w latach 1918-1920, wyniosło aż 272 mln dolarów, przy czym
największymi wierzycielami Rzeczypospolitej były Stany Zjednoczone
(około 63% całości zadłużenia) oraz Francja (blisko 24% długu) i Wielka
Brytania – około 6%234.
Oceniając wysiłek finansowy poniesiony przez Polskę w latach
1918-1920 na formowanie i rozbudowę sił zbrojnych oraz na działania
wojenne, należy stwierdzić, że przekroczył on jej ówczesne możliwości,
przy czym konieczność jego ewentualnego kontynuowania po październiku 1920 r., czyli po zawarciu rozejmu z Sowietami, doprowadziłaby do
całkowitego załamania gospodarczego państwa235.

233 K. Krzyżanowski, Wydatki wojskowe Polski w latach 1918-1939, Warszawa 1976,
s. 29 i passim; M. J. Szczepkowski, Zarys organizacji Wojska Polskiego w latach
1918-1920..., s. 3-4.
Najwyższy poziom wydatki te osiągnęły w 1919 r., kiedy to wojsko oraz toczące się wojny pochłonęły w sumie 62%, a w 1920 r. aż 89% dochodów budżetowych
– zob.: Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928..., s. 483 i passim.
Warto tutaj zauważyć, że również przez cały okres lat 1919-1939 oficjalne wydatki wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej sięgały około 45% wszystkich środków budżetowych – szerzej zob.: Z. Kłoczewski, dz. cyt., s. 12. Przede wszystkim był to efekt
szczególnie niebezpiecznego dla Polski sąsiedztwa z Sowietami, a dopiero potem
z Niemcami.
234 Według ustaleń Mikołaja J. Szczepkowskiego (zob.: Zarys organizacji Wojska Polskiego w latach 1918-1920..., s. 4) aż ok. 73% kredytów zagranicznych pochłonęły
koszty formowania armii i prowadzenia działań wojennych, przy czym aż 59,2%
wszystkich kredytów pochłonęły wydatki na aprowizację Wojska Polskiego, zaś uzbrojenie – 28,3%, a tylko 7,7% inwestycje zbrojeniowe.
235 Tylko w 1920 r. wydatki wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej sięgnęły bowiem
– w przeliczeniu na osobę – ok. 32 franków szwajcarskich, a więc mniej więcej tyle sa-
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Podobnie niekorzystnie przedstawiały się możliwości demograficzne ówczesnej Rzeczypospolitej Polskiej, a więc liczba mężczyzn zdolnych do służby wojskowej. Jednocześnie wydaje się też, że początkowo
władze polskie, opierając się na mocno zdezaktualizowanych danych
sprzed 1914 r., przeceniały posiadane zasoby poborowych, których można
było powołać w szeregi sił zbrojnych. Tymczasem w rzeczywistości w latach 1918-1920 powołano pod broń mężczyzn z roczników 1881-1902,
a więc w wieku od 18 do 39 lat. W praktyce byli to wyłącznie Polacy, gdyż
pobór nie objął przedstawicieli mniejszości narodowych – przede wszystkim Ukraińców i Białorusinów oraz Niemców, a częściowo także licznie
zamieszkujących ziemie polskie Żydów, którzy w większości byli bądź niechętni, bądź też wręcz wrodzy służbie w Wojsku Polskim. Poza tym część
z nich, zarówno wówczas, jak też w kolejnych latach, była zwolennikami
wrogiej Polsce i jej niepodległości ideologii komunistycznej236.
W efekcie władze wojskowe mogły dysponować od 2,6 do 2,8 mln
mężczyzn237, z których jedynie – uwzględniając wyłącznie Polaków – około 2 mln posiadało wojskowe przeszkolenie. Poza tym z racji rolniczego
charakteru słabo uprzemysłowionego państwa charakteryzowali się oni
niskim, a częściowo nawet bardzo niskim poziomem kultury technicznej
oraz w znaczącej części analfabetyzmem. Czynniki te rzutowały natomiast
na możliwość formowania sił zbrojnych odpowiadających wymogom ówczesnego pola walki, nasyconych nowoczesnym uzbrojeniem i skomplikowanymi urządzeniami technicznymi. Stąd w Wojsku Polskim tego okresu
dominowała piechota i kawaleria, które wspierała stosunkowo mała liczba wojsk technicznych. Poza tym nie najlepszy był też stan zdrowotny potencjalnych poborowych – głównie zaś tych pochodzących z miasta, chronicznie niedożywionych w latach I wojny światowej238. Niskie było także

mo, ile wyniosły one w 1939 r., czyli w okresie poprzedzającym napaść Niemiec i Sowietów na Polskę – zob. chociażby: M. J. Szczepkowski, Zarys organizacji Wojska
Polskiego w latach 1918-1920..., s. 5. Ponadto zob. także: E. Rose, Bilans gospodarczy trzech lat niepodległości, Warszawa 1922.
236 Szerzej zob. choćby: O niepodległą i granice, t. 2: Raporty i komunikaty naczelnych władz wojskowych o sytuacji wewnętrznej Polski 1919-1920, opracowanie, wybór i przygotowanie do druku M. Jabłonowski, P. Stawecki, T. Wawrzyński, Warszawa-Pułtusk 1999/2000; M. Brandys, Moje przygody z wojskiem, Londyn 1992;
A. T. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej
Polskiej (1918-1939), Toruń 1998. Ponadto zob. także: Komuniści w międzywojennej
Warszawie. Warszawa Nie?pokonana, t. VIII, praca zbior. pod red. E. Kowalczyk,
Warszawa 2014; Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie – struktury – działalność,
praca zbior. pod red. M. Bukały, M. Krzysztofińskiego, Rzeszów 2015.
237 Ta ostatnia liczba uwzględniała Niemców i Żydów z terenów dawnego Królestwa
Polskiego oraz z Małopolski Zachodniej.
238 Było to niekorzystne odwrócenie odmiennych tendencji istniejących przed sierpniem 1914 r. choćby w Królestwie Polskim – szerzej zob.: M. Kopczyński, Wielka
transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Kró-
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morale żołnierzy biorących wcześniej udział w Wielkiej Wojnie, szczególnie zaś tych, którzy pochodzili z Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej oraz z Armii Rosyjskiej, gdzie jednym z czynników ich demoralizacji była ideologia komunistyczna239.
Jednocześnie brakowało kadr oficerskich, przy czym pochodziły
one z armii trzech państw zaborczych, głównie zaś z Cesarsko Królewskiej
Armii Austro-Węgierskiej i Armii Rosyjskiej, a także z polskich formacji
wojskowych walczących na różnych frontach I wojny światowej – przede
wszystkim z Legionów Polskich240 – i z Polskiej Organizacji Wojskowej.
Najmniejsza grupa wcześniej służyła natomiast w szeregach byłej armii
cesarskich Niemiec241. Działo się zaś tak, gdyż w społeczeństwie polskim
byłego Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz reszty zaboru pruskiego
istniał opór przeciwko dobrowolnej służbie oficerskiej w szeregach armii
pruskiego zaborcy242. W efekcie początkowo pod względem wyszkolenia
oraz przyzwyczajeń taktycznych i wojskowego myślenia korpus oficerski
Wojska Polskiego nie stanowił niezbędnego monolitu, co utrudniało formowanie oraz szkolenie i rozbudowę armii, a także jej użycie i dowodzenie na froncie243. Konieczna była jego unifikacja, a także kształcenie nowych, własnych kadr244. W efekcie takiej sytuacji w latach 1918-1920 liczlestwie Polskim 1866-1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych,
Warszawa 2006.
239 W. Gierowski, Analiza sił żywych Polski w październiku 1918 r., Warszawa 1933,
s. 23 i passim; M. J. Szczepkowski, Zarys organizacji Wojska Polskiego w latach
1918-1920..., s. 6.
Poza częścią wcześniej cytowanych źródeł i literatury zob. także: I. Daszyński, Pamiętniki, t. II, Warszawa 1957; W. Witos, Moje wspomnienia, przedmowa
i opracowanie A. Czubiński, Z. Hemmerling, S. Lato, W. Stankiewicz, Warszawa 1981;
Tenże, Moje wspomnienia, Część I, do druku przygotowali i przypisami opatrzyli
E. Karczewski, J. R. Szaflik, Warszawa 1988; Tenże, Moje wspomnienia, Część II, do
druku przygotowali i przypisami opatrzyli E. Karczewski, J. R. Szaflik, Warszawa
1990; R. Turek, Wróć, ucałuj..., Rzeszów 1987.
240 U oficerów legionowych najwyżej ceniono zapał do służby oraz poświęcenie na polu walki, a także chęć uczenia się i umiejętność dowodzenia słabo wyćwiczonym żołnierzem, wywodzącym się głównie ze wsi oraz ze środowisk robotniczych. Niewielka
grupa oficerów pochodziła także z Armii Polskiej we Francji.
241 Szerzej zob. choćby: M. Romeyko, Przed i po maju, przedmowa, opracowanie
i przypisy redakcyjne K. Bugajak, Warszawa 1985; J. Rzepecki, Rodowód wojska
Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1998.
242 Poza częścią wcześniej cytowanych źródeł i literatury zob. także: K. Raszewski,
Wspomnienia z własnych przeżyć do końca roku 1920, Poznań (bez roku wydania).
243 Poza częścią wcześniej cytowanych źródeł i literatury zob. także: S. Kopański, Moja
służba w Wojsku Polskim 1917-1939, Londyn 1965; T. Machalski, Co widziałem
i przeżyłem, Londyn 1980; L. Mitkiewicz, W Wojsku Polskim 1917-1921, przedmowa
gen. K. Rudnickiego, Londyn 1978; J. Bocheński, Wspomnienia, Kraków 1994; Wspomnienia i dokumenty płk. Stanisława Springwalda z walk na Polesiu w latach 1919-1920, opracowanie naukowe J. Faryś, H. Walczak, A. Wojtasik, Szczecin 2018.
244 Pomimo tych trudności na dzień 8 marca 1921 r. w ewidencji polskich władz wojskowych znajdowało się 30 105 oficerów, mianowicie: czterech generałów broni,

196

ba oficerów była stanowczo za mała w stosunku do wielkości stale rozbudowywanej armii, której potrzeby wynosiły około 50 tys. oficerów wszystkich stopni245.
Jednocześnie w latach 1918-1921 zdecydowanie największy wpływ
na formowanie i organizację Wojska Polskiego, a także na kształt jego
doktryny operacyjnej i taktyki oraz na organizację i metodykę szkolenia
kadr oficerskich i podoficerskich wszystkich broni i służb mieli oficerowie pochodzący z byłej armii austro-węgierskiej246 oraz rosyjskiej247.
W tej grupie dobrym wyszkoleniem odznaczali się zwłaszcza oficerowie
młodsi248. Natomiast pewien niepokój i zastrzeżenia władz odrodzonej
Rzeczypospolitej Polskiej oraz organów kierowniczych jej armii powodo-

26 generałów poruczników (późniejszych generałów dywizji), 115 generałów podporuczników (późniejszych generałów brygady), 445 pułkowników, 762 podpułkowników, 1590 majorów, 4948 rotmistrzów (kawalerii oraz żandarmerii) i kapitanów
(w pozostałych broniach i służbach), 13 686 poruczników i 8529 podporuczników,
a także pewna liczba chorążych. Dominowali oficerowie piechoty i kawalerii. Mniej
było oficerów artylerii i wojsk technicznych. Nie należy jednak zapominać, że w momencie, gdy rozpoczynało się formowanie Wojska Polskiego liczba oficerów mogących
podjąć służbę w jego szeregach była znacznie niższa, zaś po zakończeniu „walk o niepodległość i granice” sporą część z nich, głównie ze względu na wiek, musiano przenieść w stan spoczynku. Dotyczyło to choćby 62 generałów i 109 pułkowników – szerzej zob.: CAW, Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego. Oddział I, 301.7.146. Exposé
ministra spraw wojskowych gen. por. Kazimierza Sosnkowskiego w sejmie – marzec 1921 r. Podobne dane podaje także: M. J. Szczepkowski, Zarys organizacji Wojska Polskiego w latach 1918-1920..., s. 7. Ponadto zob. również: Lista starszeństwa
oficerów zawodowych, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1922.
245 Według ówczesnych norm w piechocie i jeździe stosunek oficerów do szeregowych
(czyli do podoficerów i szeregowców) powinien wynosić 1:27, w artylerii 1:25, zaś
w broniach technicznych od 1:10 do 1:15.
246 Była to grupa posiadająca dobre przygotowanie fachowe, ale grzesząca zbytnimi
skłonnościami biurokratycznymi – szerzej zob. chociażby: R. Żaba, dz. cyt.; J. Rydel,
W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach
zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868-1918, Kraków 2001.
247 Do podobnych wniosków doszedł również Mikołaj J. Szczepkowski – zob.: Tenże,
Zarys organizacji Wojska Polskiego w latach 1918-1920..., s. 8-9.
248 Szerzej zob. choćby: M. Bielski, Generałowie odrodzonej Rzeczypospolitej, t. II:
Front Pomorski, Dowódcy Obozu Warownego „Toruń”, Dowódcy Piechoty Dywizyjnej 4 Dywizji Piechoty, Komendanci Obozu Szkolnego Artylerii i Centrum Wyszkolenia Artylerii, Generałowie tytularni, Generałowie na funkcjach administracyjnych,
Addendum, Toruń 1996; R. Tomaszewski, Odbudowa polskiego szkolnictwa wojskowego 1908-1923 (Geneza. Koncepcje. Struktury. Rozwój), Toruń 1997; Z. Moszumański, Z. Kozak, Wojenne szkoły dla oficerów artylerii (1914-1921), Pruszków – bez
roku wydania; T. Wójcik, Kształcenie oficerów zawodowych kawalerii Wojska Polskiego w latach 1919-1939, Wrocław 2008, a także: L. Kukawski, J. S. Tym, Z. Wójcik, Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu 1920-1939. Zarys dziejów, Grudziądz
2008; W. Jaskulski, Komendanci Obozu Szkolnego Artylerii/Centrum Wyszkolenia
Artylerii (1922-1927-1939). Zarys biografii, Toruń 2012; S. Czerep, Wyżsi dowódcy
polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej w latach 1914-1917...; Tenże, Generałowie
i admirałowie polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej 1914-1917, Białystok 2014.
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wały wyniesione przez nich z szeregów carskich sił zbrojnych skłonności
do nadużywania zajmowanych stanowisk służbowych, co charakteryzowało głównie oficerów posiadających wyższe stopnie249.
Reasumując, można stwierdzić, że ani stan gospodarki, ani też
potencjał demograficzny odrodzonej w 1918 r. Rzeczypospolitej Polskiej
nie umożliwiał formowania tak silnej armii, zdolnej do zrealizowania
wszystkich stawianych przed nią zadań wojskowych i politycznych. Stąd
też poszczególne walczące głównie na froncie przeciwsowieckim armie
składały się wyłącznie z wielkich jednostek piechoty (dywizji złożonych
z dwóch dwupułkowych brygad) i jazdy – najpierw brygad, a następnie
również dywizji, a przejściowo nawet z dwudywizyjnej grupy operacyjnej
jazdy. Jednocześnie na szczeblu armii przez cały okres „wojen o niepodległość i granice” brakowało z reguły odpowiednich środków wzmocnienia
w postaci artylerii ciężkiej, czołgów, silnego lotnictwa, a także niezbędnych formacji wojsk technicznych – głównie saperów i łączności.
Stąd też początkowo planowano sformować Wojsko Polskie dostosowane do wymogów pokojowych. W taki sam sposób zorganizowano
także naczelne władze wojskowe, mianowicie Sztab Generalny250 oraz Ministerstwo Spraw Wojskowych251. Wkrótce jednak walki wybuchające na
249 Szerzej zob. chociażby: A. Smoliński, Morale Wojsk Wielkopolskich w świetle rozkazów dziennych Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych byłego Zaboru Pruskiego
z lat 1918-1919 [w:] Powstanie Wielkopolskie. Wybrane aspekty z perspektywy
90 lat. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „90. rocznica Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919”, Poznań, 17 grudnia 2008 r., praca zbior. pod red. J. Karwata, Poznań 2008; Tenże, Morale i dyscyplina Wojsk Wielkopolskich w latach
1918-1919. Przyczynek do dziejów Powstania Wielkopolskiego, Toruń 2009; Tenże,
Stosunki w korpusie oficerskim Wojsk Wielkopolskich w pierwszej połowie 1919 roku w świetle raportu porucznika Wojciecha Mycielskiego [w:] Militaria pomorskie.
Zbiór studiów, t. II, praca zbior. pod red. M. Giętkowskiego, Ł. Nadolskiego, A. Smolińskiego, Bydgoszcz 2011; Tenże, Sytuacja w korpusie oficerskim Wojsk Wielkopolskich w pierwszej połowie 1919 r. w świetle raportu porucznika Wojciecha Mycielskiego. Przyczynek do wojskowych i politycznych dziejów Powstania Wielkopolskiego [w:] Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji, praca zbior. pod. red. J. Durki, Poznań
2012.
250 Szerzej zob. chociażby: W. Brummer, Sztab Generalny WP. Naczelne Dowództwo
WP [w:] Spis władz wojskowych 1918-1921, opracowanie zbiorowe do użytku wewnętrznego Archiwum Wojskowego, Warszawa 1936 – niepublikowana pomoc archiwalna; Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego 1918-2003, praca zbior. pod
red. T. Paneckiego, F. Puchały, J. Szostaka, Warszawa 2003; T. Kmiecik, Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego w latach 1918-1939, Słupsk 2005; Tenże, Sztab
Generalny Wojska Polskiego 1918-1939. Udział w wojnach o granice i funkcjonowanie w warunkach zagrożenia państwa, Warszawa 2012.
251 Obszerniej zob. choćby: B. Woszczyński, Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918-1921. Zarys organizacji i działalności, Warszawa 1972; T. Böhm, Z dziejów naczelnych władz wojskowych II Rzeczypospolitej. Organizacja i kompetencje Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1918-1939, Warszawa 1994; L. Wyszczelski, Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939), Warszawa 2010.
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wszystkich granicach państwa spowodowały konieczność zmiany tej koncepcji. W efekcie tego od czerwca 1919 r. pełnia władzy wojskowej znalazła się w rękach Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego – późniejszego Pierwszego Marszałka Polski. Jego organem wykonawczym na obszarze frontowym stało się Naczelne Dowództwo Wojska
Polskiego, które dowodząc podległymi mu frontami oraz grupami operacyjnymi i armiami, odpowiadało za przebieg operacji wojennych. Natomiast zwierzchnikiem obszaru krajowego (tyłowego) został minister
spraw wojskowych oraz podległe mu przez pewien czas Generalne Inspektoraty Piechoty, Artylerii i Jazdy, a także terytorialne i etapowe władze wojskowe. Odpowiadał on za szkolenie i wyposażenie uzupełnień dla
frontu oraz za formowanie nowych oddziałów wojskowych. Taka struktura organizacyjna i podział kompetencji przetrwały do początku 1921 r.,
czyli do momentu wprowadzenia ich organizacji pokojowej, co związane
było z procesem demobilizacji Wojska Polskiego i jego przechodzenia na
stopę pokojową252.
W takich realiach od drugiej dekady listopada 1918 r. do końca
marca 1919 r. na obszarze byłego Królestwa Polskiego oraz Małopolski
trwał pierwszy, oparty na zaciągu ochotniczym, etap formowania polskich
sił zbrojnych. Część ochotników – około 56 tys. mężczyzn – zgłosiła się
do odpowiednich organów poborowych, zaś pozostali w liczbie od 40 do
50 tys. zameldowali się do służby bezpośrednio w tworzących się oddziałach – przede wszystkim piechoty, jazdy i artylerii253. W efekcie tego już
w grudniu tego roku Wojsko Polskie liczyło około 100 tys. oficerów i szeregowych, czyli podoficerów i szeregowców oraz urzędników wojskowych,
a w końcu tego miesiąca nawet ponad 100 tys. ludzi. Był to bardzo szybki
wzrost, gdyż na dzień 11 listopada w oddziałach podległych różnym polskim ośrodkom władzy znajdowało się zaledwie 29 500 żołnierzy254.

E. Krawczyk, dz. cyt.; M. Wrzosek, Wojsko Polskie w dobie narodzin Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1921) [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864-1939..., a także: Tamże, M. Cieplewicz, P. Stawecki, Wojskowość polska w latach
1921-1926; M. Cieplewicz, Wojsko Polskie w latach 1921-1926. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie...
253 Według oficjalnych danych posiadanych w 1919 r. przez władze wojskowe statystyczny ochotnik był Polakiem (97%) w wieku od 17 do 24 lat (64%) i nie posiadał
żadnego wcześniejszego przeszkolenia wojskowego (73%), przy czym był bądź rolnikiem (26,7%), bądź rzemieślnikiem (26,4%) lub też robotnikiem przemysłowym
(13,7%). Jednak największą grupę ochotników stanowiła wówczas patriotycznie nastawiona młodzież inteligencka (akademicka i gimnazjalna) oraz ziemiańska (33,2%)
– szerzej poza częścią wcześniej cytowanych źródeł i literatury zob. także: K. Sokołowski, dz. cyt.; J. K. Maciejewski, Zawadiaka. Dzienniki frontowe 1914-1920, Warszawa 2015. Podobne dane podaje także: M. J. Szczepkowski, Zarys organizacji Wojska Polskiego w latach 1918-1920..., s. 16.
254 Według ustaleń autorów Księgi chwały piechoty... [zob.: tamże, W. Gierowski,
Piechota Polskiej Siły Zbrojnej. Rozwój organizacyjny, s. 184, 189; Tamże, H. Zieliński, Zarys organizacji piechoty polskiej (1918-1920)..., s. 196] Rządowi Lubelskie252
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Jak już wspominano, pierwszy pobór przymusowy zarządzono
12 grudnia 1918 r. na terenie Dowództwa Okręgu Generalnego Kraków.
Kolejny, zarządzony 5 lutego 1919 r., przeprowadzono na terenie dawnego Królestwa Polskiego. Dotyczył on rocznika 1898 i w czterech etapach,
do końca marca, dał wojsku 48 869 rekrutów. Dalszą rozbudowę polskich
sił zbrojnych zapewniła uchwała Sejmu Ustawodawczego z 7 marca
1919 r. o poborze sześciu roczników (1896-1901). Należało przeprowadzić
go na obszarze całego państwa. Faktycznie jednak dotyczyła ona jedynie
obszaru byłego Królestwa Polskiego, wraz z okręgiem białostockim, oraz
Małopolski, przy czym w Małopolsce Wschodniej objęła tylko mężczyzn
narodowości polskiej. Mobilizację roczników 1896 i 1897255 Ministerstwo
Spraw Wojskowych zarządziło już 31 marca, zaś 3 czerwca pobór rocznika
1899256. Odbył się też szereg poborów uzupełniających257. Natomiast
skomplikowana sytuacja ekonomiczna państwa spowodowała, że zaplanowany na jesień 1919 r. pobór roczników 1900 i 1901, głównie ze względu na brak możliwości odpowiedniego uzbrojenia oraz umundurowania
i wyposażenia rekrutów, został odłożony na rok 1920. Ostatecznie w latach 1919-1920 z roczników 1896-1899 powołano pod broń 220 106 rekrutów. W sumie do końca 1919 r. powiatowe komendy uzupełnień wcieliły do Wojska Polskiego około 304 tys. rekrutów258.
W efekcie powyższych działań naczelnych władz wojskowych
trwał stały rozwój organizacyjny i liczebny polskich sił zbrojnych. W listopadzie 1918 r., gdy proces ten się rozpoczynał, liczyły one zaledwie 24 bataliony piechoty oraz pięć baterii artylerii polowej i trzy szwadrony jazdy.
Natomiast już w końcu tego roku w składzie Wojska Polskiego było
110 batalionów piechoty, 80 baterii artylerii konnej, polowej i ciężkiej
oraz 70 szwadronów jazdy samodzielnej i wojewódzkiej – oczywiście
w różnym stadium zaawansowania organizacji. Z nich tworzono następnie dywizjony i pułki broni głównych, które na przestrzeni 1919 r. – prze-

mu podlegało wówczas 11 500 żołnierzy wszystkich broni i służb, kolejnymi 8520 dysponowała Polska Komisja Likwidacyjna, zaś 9223 żołnierzy służyło w Polskiej Sile
Zbrojnej. Podobne dane podaje także Mikołaj J. Szczepkowski – zob. także: Tenże,
Zarys organizacji Wojska Polskiego w latach 1918-1920..., s. 16, 19.
255 Miał on zakończyć się do 28 maja 1919 r.
256 Zakładano, że zakończy się on do 10 lipca 1919 r.
257 W 1919 r., poza dezercjami, ujawniło się bowiem również zjawisko unikania poboru, które dotyczyło głównie słabo uświadomionej narodowo ludności wiejskiej, a także
części ludności miejskiej – robotniczej oraz zamieszkujących ziemie polskie Żydów.
Negatywną rolę w ich eskalacji odegrała destrukcyjna działalność rodzimych komunistów oraz głoszonej przez nich ideologii – szerzej poza częścią wcześniej cytowanych
źródeł i literatury zob. także: Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej
1914-1918...; J. Odziemkowski, Wieś i armia w II Rzeczypospolitej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988; Tenże, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej,
Warszawa 1996.
258 M. J. Szczepkowski, Zarys organizacji Wojska Polskiego w latach 1918-1920...,
s. 16-17.
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de wszystkim na froncie259 – zestawiano w brygady i dywizje piechoty260
oraz w brygady artylerii i kawalerii261. Był to czas najintensywniejszej
rozbudowy polskich sił zbrojnych. W wyniku wszystkich podejmowanych
wówczas działań organizacyjnych na dzień 1 marca tego roku w ich szeregach służyło około 10 tys. oficerów oraz 180 tys. szeregowych – czyli podoficerów i szeregowców – zaś we wrześniu stan armii osiągnął 16 tys. oficerów i 502 tys. szeregowych, by pod koniec roku – wraz z oddziałami byłych Wojsk Wielkopolskich – wzrosnąć do 600 tys. ludzi262.
Jednocześnie przeprowadzono też unifikację oddziałów i wielkich
jednostek formowanych dotychczas na terenie dawnego Królestwa Polskiego, Małopolski oraz w Wielkopolsce i na Zachodnich Kujawach. Dotyczyło to również liczącej 68 tys. żołnierzy Armii Polskiej we Francji. Jej
efektem było jednolite Wojsko Polskie, w którym jednak uwidaczniały się
pewne różnice regionalne. W 1919 r. nadal jego cechą charakterystyczną
był wysoki odsetek ochotników, którzy pod koniec roku wciąż stanowili
niemal 50% jego stanu ogólnego. W dalszym też ciągu największą grupę

Wcześniej bowiem wszystkie jako tako gotowe do walki kompanie i bataliony piechoty, szwadrony i dywizjony jazdy samodzielnej i dywizyjnej oraz baterie i dywizjony
artylerii konnej, polowej i ciężkiej wysyłano na front, gdzie często niemal natychmiast
kierowano je do walki.
260 Jako pierwsze powstały 1 i 2, a następnie 3 Dywizje Piechoty Legionów – szerzej,
poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: E. Domański, E. Kospath-Pawłowski, P. Matusak, J. Odziemkowski, T. Panecki, T. Rawski, 1 Dywizja Piechoty
w dziejach oręża polskiego, Pruszków 1998.
261 Proces ten rozpoczął się wiosną i trwał latem 1919 r. – obszerniej, oprócz części
wcześniej cytowanej literatury, zob. również: E. Kospath-Pawłowski, P. Matusak,
J. Odziemkowski, T. Panecki, D. Radziwiłłowicz, T. Rawski, 5 Dywizja Piechoty
w dziejach oręża polskiego, Pruszków 1997, a także: E. Kospath-Pawłowski, P. Matusak, D. Radziwiłłowicz, 8 Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego, Pruszków
1995; E. Kospath-Pawłowski, S. Maksimiec, B. Martowicz, P. Matusak, G. Nowik,
D. Radziwiłłowicz, 9 Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego, Pruszków 1995.
262 Na dzień 1 grudnia 1919 r. – bez oddziałów stacjonujących na terenie Dowództw
Okręgów Generalnych Poznań oraz Pomorze i Grodno – było to 20 148 generałów,
oficerów i chorążych oraz 524 542 szeregowych. Żołnierze ci – wraz z byłymi Wojskami Wielkopolskimi – służyli przede wszystkim w 21 czteropułkowych dywizjach piechoty (oraz w tyluż brygadach artylerii) i w siedmiu trzypułkowych brygadach jazdy.
W sumie stanowiło to 241 batalionów piechoty, 189 baterii artylerii konnej, polowej
i ciężkiej oraz 99 szwadronów jazdy samodzielnej i dywizyjnej (do marca także wojewódzkiej). Do stycznia 1920 r. utworzono z nich 87 pułków piechoty oraz 35 pułków
artylerii polowej i ciężkiej (18 brygad), a także 20 pułków jazdy – szerzej zob. choćby:
A. Przybylski, dz. cyt., s. 101; M. J. Szczepkowski, Zarys organizacji Wojska Polskiego w latach 1918-1920..., s. 19-21; A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r. ..., s. 245 i passim. Ponadto zob. także:
A. Smoliński, Formowanie pierwszych oddziałów jazdy dywizyjnej Wojska Polskiego pomiędzy lutym a czerwcem 1919 r., „Rocznik Grudziądzki” (Grudziądz) 2001,
t. XIV; Tenże, Formowanie i genealogia wojennego 4 Pułku Strzelców Konnych oraz
etaty jazdy dywizyjnej Wojska Polskiego w 1919 roku, „Rocznik Grudziądzki” (Grudziądz) 2003, t. XV.
259
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ochotników stanowiła młodzież, głównie inteligencka – studenci i gimnazjaliści – a także pochodzenia ziemiańskiego. Poza tym nie brakowało
młodzieży chłopskiej263. Dalszy znaczący wzrost liczebności armii nastąpił dopiero w 1920 r.
Nie należy jednak zapominać, że poza wskazanymi powyżej elementami o realnych możliwościach każdej armii stanowi nie tylko jej globalna liczebność oraz jakość aparatu dowódczego i posiadane materialne
środki walki, lecz również wielkość sił, które mogą być wykorzystane do
bezpośrednich operacji na froncie. Tymczasem w przypadku Wojska Polskiego z lat 1918-1920 potencjał wojsk frontowych, czyli stosunek stanu
bojowego do żywnościowego264, był niezadowalający i daleko odbiegał od
stanu przewidzianego etatami265. Nie zawsze wystarczająca była też jego
rzeczywista wartość bojowa. Świadczyć mogą o tym chociażby wspomnienia kapitana Mieczysława Lepeckiego, ówczesnego adiutanta Pierwszego
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, który zapisał następującą jego opinię, wypowiedzianą w 1934 r. na temat wartości polskiej armii w 1920 r.:
– Och, jakież to złe wojsko było! Zdębiałem, chrząknąłem.
– Tak, tak, złe, nic nie warte. Gówno nie wojsko. (...) Przecież
Wódz Naczelny musiał tam sam nawiązywać i utrzymywać
w samochodzie łączność. Nikt nic w tym bałaganie nie wiedział
i, mało tego, nie chciał wiedzieć, nie interesował się. Lotnik, diabeł, latał nad Korosteniem, zajętym już przez naszych, i przywiózł wiadomość, że moja wszystka kawaleria rozbita 266. To była
pierwsza wiadomość, jaką z frontu po rozpoczęciu ofensywy
otrzymałem...267

Był to skutek koniecznego pośpiechu przy formowaniu armii,
a tym samym braku czasu na odpowiednie wyszkolenie rekrutów, a także
niemożności zapewnienia wojskom walczącym na froncie niezbędnego

263 M. J. Szczepkowski, Zarys organizacji Wojska Polskiego w latach 1918-1920...,
s. 20. Poza częścią wcześniej cytowanych źródeł i literatury zob. także: M. E. Wagner,
Lwowski chłopaka ma wojnach. (Strzępy wspomnień z walecznych lat 1918-1921),
Londyn 1982; Dzierżawca 16 mórg, By chłopu nie zarzucono braku patriotyzmu...
264 Stosunek ten dotyczy zarówno tej części armii, która przebywała na froncie, jak
i jej ogólnej liczebności uwzględniającej stan wszystkich formacji – także tych znajdujących na obszarze krajowym.
265 Szerzej o tych kwestiach zob. chociażby: M. J. Szczepkowski, Zarys organizacji
Wojska Polskiego w latach 1918-1920..., s. 20-21.
266 Marszałek miał tu na myśli tzw. „zagon na Korosteń”, wykonany przez polską jazdę, który był jednym z etapów polskiej ofensywy przeciw Sowietom z kwietnia 1920 r.
267 M. Lepecki, Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1989,
s. 203-204.
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zaopatrzenia materialnego268. Poza tym ostateczny wynik wojny polsko-sowieckiej z lat 1919-1920-1921 świadczy, iż ta bardzo krytyczna opinia
Marszałka nie do końca była prawdziwa.
Formowanie Wojsk Wielkopolskich
Ostatnim obszarem, na którym w końcu 1918 i na początku roku
1919 następowało formowanie polskich sił zbrojnych, była szeroko rozumiana Wielkopolska. Miało to związek z powstaniem wielkopolskim, które wybuchło w Poznaniu 27 grudnia 1918 r. i szybko rozprzestrzeniło się
na Zachodnie Kujawy, Pałuki i Krajnę. Zanim doszło do tego powstańczego zrywu, na ziemiach tych wskutek klęski cesarskich Niemiec poniesionej w Wielkiej Wojnie oraz wybuchu w Niemczech rewolucji listopadowej
i znacznego rozwoju nastrojów rewolucyjnych nastąpiło poważne osłabienie armii oraz władzy państwowej i niemieckiej administracji. W efekcie tego wzrosła aktywność polityczna Polaków z zaboru pruskiego, dążących do przyłączenia tych ziem (Wielkopolski z Kujawami oraz Śląska
i Pomorza) do niepodległego państwa polskiego. Poczęły powstawać także
różne polskie organizacje, w tym wyłoniona przez Polski Sejm Dzielnicowy269 Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu i rady ludowe w terenie oraz
dążąca do wybuchu zbrojnego powstania tajna Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego. Nie należy też zapominać o Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”270 oraz o organizacjach młodzieżowych, jak choćby
o harcerstwie271. Poza tym Polacy szybko zdominowali cały szereg Rad
Robotniczych i Żołnierskich. W wyniku tego w celu utrzymania porządku
i ładu społecznego w listopadzie utworzono mieszaną polsko-niemiecko-żydowską Straż Obywatelską. Szybko jednak, bo już 27 listopada, wobec
zdecydowanego zdominowania jej szeregów przez Polaków, przemianowano ją na Straż Ludową, zaś jej oddziały miały powstawać w całym zaborze pruskim, a więc również na Śląsku i na Pomorzu. Do grudnia w jej
szeregach znalazło się kilka tysięcy mężczyzn272.

268 Szerzej zob. choćby: Dwunastotygodniowy program wyszkolenia rekruta jazdy,
Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1920; Dwunastotygodniowy program
wyszkolenia rekruta artylerji, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1920.
269 Szerzej, poza częścią dalej cytowanej literatury, zob. także: Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu 3-5 grudnia 1918 r., do druku przygotował, wstępem
i przypisami opatrzył B. Polak, Koszalin 1999.
270 Obszerniej zob. chociażby: T. Powidzki, dz. cyt.; A. Bogucki, dz. cyt.
271 Zob. choćby: M. Lissowski, Harcerstwo poznańskie w pierwszym dziesięcioleciu,
Poznań 1924.
272 B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920, Koszalin 1990, s. 27-33. Ponadto zob.
także: A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Zarys dziejów, Warszawa-Poznań 1983; J. Karwat, dz. cyt.; M. Rezler, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Spojrzenie po 100 latach, Poznań 2018.
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Poza tym Polacy zaciągali się też do tworzonych w drugiej połowie
listopada polsko-niemieckich ochotniczych kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa. Wobec całkowitej demoralizacji armii niemieckiej ich zadaniem było pełnienie służby garnizonowej, głównie wartowniczej. W Poznaniu, który w całym zaborze pruskim był najważniejszym ośrodkiem
polskiej aktywności politycznej i jednocześnie terenem przygotowań powstańczych, liczba ochotników pozwoliła zorganizować osiem takich kompanii, z których utworzono I Poznański Batalion Służby Straży i Bezpieczeństwa273. Kompanie tego typu powstały również w Bydgoszczy, Lesznie, Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim, a więc tam, gdzie znajdowały
się ważne pruskie garnizony. W wyniku tego miały one skład czysto niemiecki. Natomiast zdecydowanie polski charakter posiadały kompanie
z Jarocina, Pleszewa i Wrześni.
W innych miejscowościach, jak choćby w Kórniku czy Wielichowie, powstawały zaś polskie oddziały Straży Bezpieczeństwa, a w Ostrowie Wielkopolskim – w nocy z 10 na 11 listopada – utworzono 1 Pułk
Ostrowski, który na pewien czas przejął wojskową władzę w tym mieście.
Jednak na żądanie Niemców dnia 21 listopada został on rozwiązany274.
Jak już wspomniano, 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu doszło do
walk z tamtejszym garnizonem niemieckim, co spowodowało rozpoczęcie
powstania wielkopolskiego. Jeszcze tego samego dnia walki wybuchały
w całym szeregu miejscowości, zaś w kolejnych dniach następowała ich
eskalacja, a powstańcom – poza znaczną częścią Wielkopolski – udało się
także zająć Zachodnie Kujawy, Pałuki oraz część Krajny. Konieczność
objęcia wojskowego kierownictwa nad żywiołowo rozwijającym się ruchem powstańczym spowodowała wymóg utworzenia centralnego ośrodka decyzyjnego. Dlatego też już 28 grudnia pierwszym głównodowodzącym powstania275 został pochodzący z armii niemieckiej oficer warszawskiego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego kapitan Stanisław Taczak276. Niemal natychmiast po tej nominacji rozpoczął on organizację
Dowództwa Głównego277. Wobec prób powstrzymania przez Naczelną Ra-

Został on rozwiązany 9 stycznia 1919 r., zaś z jego kompanii utworzono w Poznaniu
I i II Bataliony Garnizonowe.
274 B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 33-40. Ponadto zob. także: A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz, dz. cyt.; J. Karwat, dz. cyt.
275 Był on „wodzem naczelnym wojsk polskich w zaborze pruskim”.
276 Dnia 2 stycznia 1919 r. awansowano go do stopnia majora – szerzej o przebiegu kariery wojskowej tego oficera zob. choćby: B. Polak, Generał Stanisław Taczak 1874-1960, Koszalin 1998; Generał Stanisław Taczak pierwszy głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego. Katalog wystawy w Muzeum Powstania Wielkopolskiego
1918-1919, kustosz wystawy, tekst i wybór fotografii W. Grajewski, Poznań 2004.
277 O działalności tej instytucji szerzej zob. choćby: B. Polak, Organizacja i działalność Dowództwa Głównego Powstania Wielkopolskiego i Wojsk Wielkopolskich
1918-1919 (styczeń-lipiec 1919 r.) [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 (artykuły
i przyczynki), praca zbior. pod red. B. Polaka, Kościan 1975.
273
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dę Ludową rozwoju powstania jego ówczesnym zadaniem było opanowanie sytuacji i organizowanie siły zbrojnej. Nie miał on też prowadzić
żadnych operacji zaczepnych.
Podejmując się tego zadania, kapitan Taczak w praktyce zaczynał
od zera. Pomimo ogromu czekających go zadań nie dysponował bowiem
odpowiednimi kadrami oficerskimi – szczególnie oficerów starszych, ani
zorganizowanymi służbami. Nie znał też stanu podległych mu sił, a kontakt z formacjami walczącymi i organizującymi się w terenie praktycznie
nie istniał. Poza tym organizację Dowództwa Głównego i jego sztabu
utrudniało istnienie w Poznaniu kilku ośrodków decyzyjnych, mianowicie
Komendy Służby Straży i Bezpieczeństwa, Komendy Miasta oraz Komendy Straży Ludowej. Pomimo to dnia 5 stycznia 1919 r. Dowództwo Główne przejęło władzę nad wszystkimi oddziałami powstańczymi organizującymi się na terenie powiatów: Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk,
Kościan, Śmigiel, Środa, Września, Jarocin, Gostyń, Koźmin, Pleszew,
Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Nowy Tomyśl, Nakło, Odolanów, Wągrowiec, Gniezno, Inowrocław, Witkowo, Mogilno, Strzelno
i Kcynia.
W połowie stycznia 1919 r. wszystkie oddziały powstańcze liczyły
około 16-17 tys. ludzi, zaś do końca lutego w wyniku przeprowadzonego
poboru wcielono kolejnych około 12 tys. mężczyzn. Ponadto zgłosiło się
również od 5 do 6 tys. dalszych ochotników. W efekcie w połowie lutego
wówczas już Wojska Wielkopolskie – bez Straży Ludowej – mogły liczyć
nie więcej niż 32-33 tys. żołnierzy278.
Początkowo – 7 stycznia 1919 r. – cały zajęty przez powstańców
obszar podzielono na siedem okręgów wojskowych, mianowicie: I Okręg
Wojskowy – powiaty: Poznań – wschód, Poznań – zachód oraz wszystkie
oddziały garnizonu Poznań; II Okręg Wojskowy – powiaty: wrzesiński,
średzki, witkowski i gnieźnieński; III Okręg Wojskowy – powiaty: wyrzyski, bydgoski279, szubiński, inowrocławski, strzelneński, mogileński, żniński i wągrowiecki; IV Okręg Wojskowy – powiaty: chodzieski, czarnkowski, wieleński, międzychodzki, szamotulski i obornicki; V Okręg Wojskowy – powiaty: międzyrzecki, nowotomyski, grodziski, babimojski, śmigielski, kościański, wschowski i leszczyński; VI Okręg Wojskowy – powiaty: śremski, jarociński, pleszewski, gostyński, rawicki, krotoszyński
i koźmiński; VII Okręg Wojskowy – powiaty: ostrowski, odolanowski,

B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 59-69, 127.
Ostatecznie jednak powstańcom nie udało się opanować Bydgoszczy ani też większości powiatu bydgoskiego – poza częścią wcześniej cytowanej literatury zob. także:
Bydgoszcz w dobie Powstania Wielkopolskiego, praca zbior. pod red. Z. Grota, Bydgoszcz 1970; A. S. Kotowski, Zarys dziejów garnizonu bydgoskiego w latach 1815-1919 [w:] Bydgoszcz wojskowa. Szkice z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów
najdawniejszych do współczesności, praca zbior. pod red. A. S. Kotowskiego, S. Sadowskiego, Bydgoszcz 2017.
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ostrzeszowski i kępiński280. Zmiany w tej kwestii nastąpiły już 13 stycznia, kiedy to po wyzwoleniu Inowrocławia z powiatów inowrocławskiego
oraz strzelneńskiego utworzono VIII Okręg Wojskowy, a z powiatów kościańskiego, śmigielskiego, leszczyńskiego i wschowskiego – IX Okręg
Wojskowy281.
Zgodnie z zasadami przyjętymi wówczas przez Dowództwo Główne powstające wojska powstańcze składały się z oddziałów ochotników
w wieku od 19 do 40 lat, przede wszystkim z tych mających za sobą służbę
wojskową w dawnej armii cesarskich Niemiec oraz ze Straży Ludowej,
także złożonej z ochotników, którzy jednak bądź to wcześniej w wojsku
nie służyli, bądź też byli już żołnierzami wysłużonymi w wieku powyżej
40 lat. Kolejną formacją była żandarmeria, również formowana z ochotników – przede wszystkim z byłych żandarmów pruskich282.
Znaczne trudności Dowództwo Główne napotkało przy tworzeniu
systemu poboru. Major Taczak uważał bowiem, że ze względu na duży
odsetek ludności niemieckiej zamieszkującej szeroko rozumianą Wielkopolskę w początkowej fazie powstania należy zrezygnować z powszechnego poboru, zaś rozwiązanie tej kwestii trzeba odłożyć do momentu umocnienia się na terenach opanowanych przez powstańców nowej polskiej
administracji. Jednak w połowie stycznia poważnie myślał on o przeprowadzeniu poboru przymusowego roczników 1900 i 1901. Tymczasowo
jednak – na zasadzie swoistego eksperymentu – zdecydowano się na decentralizację służby poborowej i dowódcom okręgów wojskowych przyznano prawo do swobodnego dysponowania ochotnikami zgłaszającymi
się do służby. Na potrzeby służby poborowej utworzono także 13 obwodowych komend uzupełnień, podlegających Dowództwu Głównemu283.

280 Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów
źródłowych, praca zbior. pod red. naukową B. Woszczyńskiego, Poznań 1985, s. 112-113 – dok. nr 40 – Rozkaz dzienny nr 2 Dowództwa Głównego z 7 I 1919 r.; B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 69-70.
281 Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów
źródłowych..., s. 153 – dok. nr 69 – Rozkaz dzienny nr 8 Dowództwa Głównego
z 13 I 1919 r.; B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 93.
282 B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 70. Szerzej zob. choćby: J. Kutta,
Policja w Polsce odrodzonej. Wielkopolska i Pomorze 1918-1922. Geneza – organizacja – funkcjonowanie, Bydgoszcz 1994; a także: G. Ratajczyk, dz. cyt.
283 Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów
źródłowych..., s. 136-138 – dok. nr 57 – Rozkaz dzienny nr 5 Dowództwa Głównego
z 10 I 1919 r.; B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 93, 152.
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Oprócz tego ustalono też wówczas zasady organizacji sił powstańczych – najpierw miały powstawać kompanie i bataliony piechoty
(strzelców) oraz baterie i dywizjony artylerii284, szwadrony jazdy, a także
kadry i oddziały lotnictwa285 oraz wojsk technicznych286 i służb287, a następnie pułki i brygady, zaś ostatecznie dywizje piechoty288 oraz brygada
kawalerii289. Ustalono również ich etaty, mianowicie: 9 stycznia żandar-

284 Na dzień 20 czerwca 1919 r. artyleria Wojsk Wielkopolskich składała się z trzech
pułków artylerii polowej, dwóch pułków artylerii ciężkiej oraz z dywizjonu artylerii
konnej i dwóch dywizjonów zapasowych. W sumie były to 22 baterie artylerii lekkiej,
trzy baterie konne i 14 baterii artylerii ciężkiej, które dysponowały 142 działami o różnych stanie technicznym. Był to sprzęt niemiecki oraz austriacki, rosyjski i włoski. Poza częściowo przestarzałym i zużytym sprzętem artyleryjskim największym problemem artylerii Wojsk Wielkopolskich był brak odpowiednich koni – o organizacji artylerii Wojsk Wielkopolskich, poza częścią wcześniej oraz dalej cytowanej literatury,
zob. także: A. Wesołowski, Organizacja i działania artylerii wielkopolskiej (1918-1919) [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. (artykuły i przyczynki)...; A. Smoliński, Organizacja pierwszych baterii i dywizjonów artylerii konnej odrodzonego
Wojska Polskiego w okresie od listopada 1918 roku do czerwca roku 1919...; Tenże,
Formowanie i organizacja artylerii konnej Wojska Polskiego w okresie od listopada
1918 roku do czerwca roku 1919...
285 W wyniku zajęcia przez powstańców dnia 6 stycznia 1919 r. Stacji Lotniczej i Hali
Zeppelinów w Ławicy zdobyto 30 sprawnych samolotów i duże zapasy sprzętu lotniczego o wartości blisko 160 mln marek. Wraz z posiadanymi kadrami lotniczymi wynoszącymi początkowo pięciu pilotów, dwóch obserwatorów lotniczych, 32 mechaników i kilkudziesięciu specjalistów obsługi, umożliwiło to formowanie lotnictwa późniejszych Wojsk Wielkopolskich. Pierwszą jego formacją była Stacja Lotnicza w Ławicy. Na dzień 23 marca w jej hangarach znajdowały się 74 samoloty i ok. 70 kolejnych
do zmontowania, a także ok. 250 kadłubów samolotów różnych typów – zob.: B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 99, 160. Poza tym zob. także: K. Hoff,
Skrzydła Niepodległej. O wielkopolskim lotnictwie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 2005; H. Mordawski, dz. cyt.; M. Niestrawski, dz. cyt.
286 O ich organizacji szerzej, poza częścią wcześniej oraz dalej cytowanych źródeł i literatury, zob. także: B. Polak, Wojska techniczne [w:] Powstanie Wielkopolskie
1918/1919. (artykuły i przyczynki)...
287 Oprócz wspomnianej dalej służby uzbrojenia były to także służba zdrowia i służba
weterynaryjna oraz służba sprawiedliwości i służba duszpasterska – szerzej zob.:
B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 100, a także: J. Basiński, Sanitariat
powstania i Armii Wielkopolskiej [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. (artykuły i przyczynki)...; Tenże, Organizacja i znaczenie służby sanitarno-medycznej
w przebiegu powstania wielkopolskiego i organizacji Wojska Wielkopolskiego 1918-1919, Koszalin 2010.
288 Do końca czerwca udało się sformować 12 pułków strzelców wielkopolskich, z których utworzono trzy dywizje strzelców wielkopolskich – o formowaniu i organizacji
piechoty Wojsk Wielkopolskich, oprócz części wcześniej cytowanych źródeł i literatury, szerzej zob. także: M. Rezler, Ogólny zarys organizacji piechoty wielkopolskiej
w latach 1918-1919 [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. (artykuły i przyczynki)...
289 W czerwcu 1919 r. I Brygada Jazdy Wielkopolskiej składała się z trzech pułków
ułanów wielkopolskich oraz z Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej – szerzej
zob.: J. Antropow, Zarys historji wojennej 7-go Dywizjonu Artylerji Konnej Wielko-
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merii, 10 stycznia oddziałów samochodowych290, 11 stycznia dla karabinów maszynowych i piechoty, 12 stycznia artylerii polowej, a 15 stycznia
dla formacji łączności. W następnej kolejności wydano etaty dla jazdy
i artylerii konnej. Poza tym w maju Inspekcja Wojsk Technicznych Dowództwa Głównego przystąpiła do formowania dywizjonu pociągów pancernych. W jego składzie znalazły się dwa składy, mianowicie Pociągi
Pancerne „Danuta” oraz „Rzepicha”291.
Poza tym w toku rozbudowy Wojsk Wielkopolskich kierujące tymi
działaniami Dowództwo Główne dostrzegło spore rezerwy tkwiące
w Straży Ludowej. Dlatego też na mocy dekretu Komisariatu Naczelnej
Rady Ludowej z czerwca 1919 r. i rozkazu Dowództwa Głównego z dnia
4 czerwca dotychczasową Straż Ludową przemianowano na Obronę Krajową, zaś Komendę Naczelną Straży Ludowej na Inspekcję Obrony Krajowej podporządkowaną bezpośrednio Dowództwu Głównemu. Do służby
w Obronie Krajowej zobowiązano wszystkich mężczyzn w wieku od 17 do
45 lat, którzy nie zostali objęci poborem do Wojsk Wielkopolskich.
W efekcie tego zarządzenia do końca czerwca tego roku Obrona Krajowa
liczyła już ponad 100 tys. ludzi, w tym jeden pułk i 8 batalionów. Oprócz
tego w niektórych powiatach, jak na przykład w powiecie strzelneńskim,
oprócz Obrony Krajowej tworzono też oddziały kosynierów, gdzie służyli wszyscy, bez różnicy wieku, mężczyźni zdolni do noszenia broni.
W związku z tym właściciele sklepów handlujących narzędziami rolniczymi zobowiązani zostali do podania liczby kos znajdujących się w ich posiadaniu, zaś część kos znajdujących się w rękach rolników z tego powiatu

polskiej, Warszawa 1928; J. J. Czarnecki, Zarys historji wojennej 15-go Pułku Ułanów Poznańskich, Warszawa 1929; K. Kosiarski, Zarys historji wojennej 16-go Pułku Ułanów, Warszawa 1929; J. Wasiutyński, Zarys historji wojennej 17-go Pułku
Ułanów Gnieźnieńskich, Warszawa 1929; Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich
(1 Pułku Ułanów Wielkopolskich), praca zbior. pod red. P. Zaremby, Londyn 1962;
Szlakiem Ułanów Chrobrego. Zarys historii 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im.
Króla Bolesława Chrobrego, praca zbior. pod red. S. Zakrzewskiego, Z. Godynia,
Londyn 1973; Lance do boju. Szkice historyczne z dziejów jazdy wielkopolskiej
X wiek-1945 r., praca zbior. pod red. B. Polaka, Poznań 1986; A. Smoliński, Jazda
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r. ...; Tenże, 1 Pułk
Ułanów Wielkopolskich (1918-1919) od powstania do odejścia na front wschodni,
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” (Warszawa) 2006, R. VII (LVIII), Nr 3 (213);
E. Śliwiński, 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Geneza – organizacja – działania bojowe, Leszno 2008; A. K. Bucholz, Dzieci Poznania. Opowieść o 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Oświęcim 2016.
290 Do połowy stycznia 1919 r. w rękach powstańczych znalazło się 77 samochodów,
w tym 47 ciężarowych i 22 osobowe.
291 B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 95, 99, 156-159, 161.
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została przekuta na sztorc, a więc tak, by podobnie jak to działo się
podczas polskich powstań narodowych w XIX w., mogły pełnić funkcję
broni292.
Na początku stycznia 1919 r. Sztab Dowództwa Głównego przystąpił do formowania dowództw frontowych, gdyż ciągła linia frontu polsko-niemieckiego gwarantowała zarówno utrzymanie polskiego stanu posiadania, jak i stwarzała możliwość dalszego rozszerzania obszarów objętych
powstaniem293. Słusznie bowiem przewidywano, że gdy minie moment
zaskoczenia, Niemcy podejmą próbę odzyskania utraconych terenów.
Dlatego też 18 stycznia Dowództwo Główne zatwierdziło funkcjonujący
już wcześniej podział Frontu Wielkopolskiego na cztery podległe mu pod
względem operacyjnym Grupy, mianowicie: Północną, Zachodnią, Południowo-Zachodnią i Południową. W kwestiach administracyjnych ich dowódcy podlegali dowódcom odpowiednich okręgów wojskowych.
Zmiany w kwestii organizacji i sposobu funkcjonowania Frontu
Wielkopolskiego oraz jego zaplecza nastąpiły na mocy rozkazu Dowództwa Głównego z 19 lutego 1919 r. Utworzono wówczas trzy odcinki frontowe, którym podporządkowano także odpowiednie okręgi wojskowe, przy
czym ich dowódcy byli równocześnie dowódcami okręgów wojskowych.
Odpowiadali więc nie tylko za przebieg operacji wojennych, ale również
za formowane w granicach okręgu oddziały Wojsk Wielkopolskich.
W efekcie tego zarządzenia dawna Grupa Zachodnia wraz z trzema odcinkami Grupy „Leszno” (Boguszyn, Osieczna i Pawłowice) tworzyła Front
Zachodni, zaś zachodniemu II Okręgowi Wojskowemu podlegały powiaty: babimojski, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, międzyrzecki, nowotomyski, obornicki, wschodnio-poznański, zachodnio-poznański, skwierzyński, szamotulski, śmigielski i wschowski. Front Południowy składał się z dawnej Grupy Południowej i dołączonego do niego po-

292 Wojsko Wielkopolskie 1919 r., Część I, Rozwój organizacyjny i zjednoczenie
z Wojskiem Polskim (marzec-listopad 1919 r.). Wybór dokumentów wojskowych,
wstęp, wybór i opracowanie B. Polak, Koszalin 1985, s. 142-143 – dok. nr 62 – Rozkazy Komend Obrony Krajowej w Strzelnie i Kruszwicy z 2 VI 1919 r. w sprawie organizacji oddziałów Obrony Krajowej i formowania oddziałów kosynierów; Tamże,
s. 145-147 – dok. nr 64 – Rozkaz dzienny nr 151 Dowództwa Głównego z 4 IV 1919 r.
w sprawie munduru honorowego płk. A. Pajewskiego, reorganizacji Straży Ludowej; B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 157, 182.
293 W szczytowym okresie rozwoju walk powstańczych linia frontu polsko-niemieckiego w Wielkopolsce i na Zachodnich Kujawach oraz na Pałukach i Krajnie liczyła ponad 400 km długości. Od Wisły na północ od Ciechocinka biegła ona w kierunku zachodnim na południe od Torunia i Bydgoszczy, po czym w rejonie Czarnkowa skręcała na południe i przebiegała na zachód od Międzychodu i Zbąszynia w kierunku Leszna. Tam, na północ od tego miasta, ponownie skręcała na wschód i biegła
wzdłuż linii rozejmowej ustalonej w Trewirze 16 lutego 1919 r. Szerzej, poza częścią
wcześniej oraz dalej cytowanej literatury, zob. także: Front Wielkopolski 14 listopada 1919-25 marca 1920. Rozkazy Dowództwa Frontu, wstęp, wybór i opracowanie
B. Polak, Leszno 2008.
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nieckiego odcinka Grupy „Leszno”. Natomiast w skład południowego
III Okręgu Wojskowego weszły powiaty: gostyński, jarociński, koźmiński,
kępiński, krotoszyński, odolanowski, ostrowski, ostrzeszowski, śremski,
pleszewski, rawicki i wrzesiński. Pozostałe powiaty stanowiły Front Północny oraz I Okręg Wojskowy. Taka organizacja Frontu Wielkopolskiego
oraz jego zaplecza miała usprawnić i przyspieszyć formowanie nowych
oddziałów broni głównych, wojsk i służb oraz wielkich jednostek piechoty294.
W związku z tym na przełomie 1918 i 1919 r. w toku walk z Niemcami trwało też formowanie oraz rozbudowa licznych powstańczych oddziałów i pododdziałów. Do dnia 8 stycznia 1919 r. na ich potrzeby służba
uzbrojenia w postaci Biura Broni i Amunicji Dowództwa Głównego z magazynów poznańskich wydała m.in.: 3600 karabinów ręcznych i 15 karabinów maszynowych oraz 28 600 sztuk amunicji karabinowej i 3 tys. granatów ręcznych. Natomiast do 15 stycznia z jej magazynów powstające
wówczas późniejsze Wojska Wielkopolskie otrzymały w sumie: 24 372 karabiny i karabinki, 172 karabiny maszynowe, 2,7 mln sztuk amunicji karabinowej oraz około 98 tys. granatów ręcznych. Poza tym Wojsku Polskiemu formowanemu przez władze warszawskie, obok innych materiałów wojennych, przekazano tysiąc karabinów oraz 400 tys. sztuk amunicji karabinowej, a także 50 tys. granatów ręcznych. Natomiast do połowy
stycznia 1919 r. sprzęt powstańczej artylerii stanowiły 54 działa niemieckie, przejęte w magazynach lub też zdobyte w toku walk z Niemcami. Jednak aż 45% z nich było bądź przestarzałe, bądź też już mocno zużyte. Ponadto w magazynach na terenie Wielkopolski znaleziono kilkaset bardzo
zużytych dział rosyjskich kalibru 152 mm, zdobytych na froncie wschodnim głównie przez wojska pruskie. Część z nich udało się jednak wyremontować i przekazać oddziałom295.
W momencie gdy naczelne powstańcze władze polityczne i wojskowe w Poznaniu podjęły pierwsze próby nadania żywiołowo rozwijającemu się ruchowi zbrojnemu cech zorganizowanej i zhierarchizowanej
organizacji wojskowej prowadzącej planowe operacje wojenne, poczęły
pojawiać się pewne problemy związane z dyscypliną i morale. Początkowo podstawową i jednocześnie wymagającą natychmiastowej likwidacji
trudnością było dość znaczne wahanie się stanów liczebnych sił powstańczych, wynikające z ich pierwotnie wyłącznie ochotniczego charakteru.
Ponadto była to również konsekwencja wydarzeń i zjawisk związanych
z przebiegiem listopadowej rewolucji, która miała miejsce w Niemczech
i armii cesarskiej i jaka praktycznie doprowadziła do szybkiego i całko-

294 Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów
źródłowych..., s. 320-322 – dok. nr 231 – Rozkaz dzienny nr 46 Dowództwa Głównego z 19 II 1919 r.; B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 123, 152-153, 155.
295 B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 71-72, 95, 99.
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witego rozkładu niemieckich sił zbrojnych296. Według dość oględnych
ocen297 jednego z uczestników tamtych wydarzeń już na początku 1919 r.
wyłoniła się konieczność poprawienia dyscypliny, która u powstańców wiele przedstawiała do życzenia. Przypomnienia tej
dyscypliny wymagały roczniki, które już służyły w wojsku niemieckim, a rozluźnienie której spowodowała rewolucja niemiecka. Natomiast nauczenia dyscypliny od podstaw wymagali młodzi chłopcy, którzy wstąpili w szeregi powstańcze. Ponadto trzeba było myśleć o tym, aby stworzyć wojsko regularne i jego
kadry298.

Nieco ostrzej problem ten ocenił ówczesny Szef Sztabu Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym Zaborze Pruskim, a mianowicie były legionista, podpułkownik Sztabu Generalnego Julian Stachiewicz, który w styczniu meldował do Warszawy:
Wojska tutaj prawie nie ma. Jest wprawdzie w ewidencji przeszło 15 000, są to przeważnie jednak oddziały o lokalnym zabarwieniu. Subordynacja i karność u ludzi przeważnie zniszczona;

296 Jednym z podstawowych skutków i jednocześnie symptomów rewolucji w wojsku
niemieckim był całkowity zanik dyscypliny, polegający na masowej i powszechnej odmowie przez szeregowych posłuszeństwa wobec oficerów. Kolejnym krokiem rozkładowym było powołanie rad żołnierskich, które szybko stały się jedynymi organami administracji w armii – szerzej zob. także: H. Kessler (hrabia), Moja polska misja.
Z Dziennika 1918, wybór i opracowanie K. Ruchniewicz, M. Zybura, Poznań 2018;
Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 1648-1939. Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Freiburg i. Br durch Hans Meier-Welcker und
Wolfgang von Groote. VI. Reichswehr und Republik (1918-1933), praca zbior.,
Frankfurt am Main 1968. Tym procesom rozkładowym ulegali również służący w jej
szeregach żołnierze Polacy, w tym także ci pochodzący z Wielkopolski i Zachodnich
Kujaw – szerzej zob. choćby: J. Iwicki, Z myślą o niepodległej... Listy Polaka, żołnierza armii niemieckiej z okopów I wojny światowej, Wrocław-Kraków-Gdańsk
1978.
297 Piszę dość oględnych, gdyż w miarę upływu czasu od opisywanych wydarzeń wśród
znacznej części pamiętnikarzy widać wyraźną tendencję do zacierania ostrości sądów
oraz do mimowolnej i niekiedy nadmiernej heroizacji postaw uczestników powstania
wielkopolskiego oraz wydarzeń z nim związanych – zob. choćby wspomnienia Bohdana Hulewicza (zob.: Tenże, Wielkie wczoraj w małym kręgu, Warszawa 1973,
s. 166), który po latach z patosem napisał: „Powstanie Wielkopolskie było zrywem ludu wielkopolskiego, bez różnicy klas społecznych, orientacji politycznych, pochodzenia, urodzenia, wieku, nawet płci; na przestrzeni 123-letniej niewoli zryw ten był
czymś bezprzykładnym”.
298 Z. Orłowski, Moje wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego jako dowódcy
IV Okręgu Wojskowego obejmującego powiaty: czarnkowski, chodzieski, wyrzyski,
obornicki, szamotulski, wieleński i międzychodzki [w:] Przeciw pruskiemu zaborcy.
Wspomnienia i listy uczestników Powstania Wielkopolskiego, wybór i opracowanie
L. Gomolec, B. Polak, Warszawa 1979, s. 151.
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jest to do pewnego stopnia żywiołowa reakcja przeciw wszystkiemu, co urządzali Prusacy, z jednoczesnym przyzwyczajeniem
się do rządów rad żołnierskich. Poza tym zdemoralizowała żołnierza Rada Naczelna swoją dwoistą polityką w stosunku do
Niemców, zupełnym niedołęstwem i brakiem wyczucia dołów
w chwili przewrotu, w którym brał udział wszędzie z własnej inicjatywy żołnierz przy powstrzymywaniu i chwiejności ze strony
Naczelnej rady, kiedy już nie było czasu na wahania 299.

Natomiast w innym z ówczesnych oficjalnych raportów stwierdzono:
Raz otwarcie (...) powiedzieć trzeba, że należące tu formacje nie
są jeszcze regularnym wojskiem, lecz luźnymi oddziałami ochotniczymi. Powstałe samorzutnie dla wypędzenia wroga i bronienia zagrożonej Ojczyzny, walczą one z wielką brawurą i słuchają
swego wodza, lecz tylko do czasu300.

Pomimo tych krytycznych uwag należy jednak zauważyć i podkreślić, iż w pierwszych dniach, a nawet tygodniach powstania, jak to
wspominał jeden z powstańców:
Odczuwaliśmy pewien lęk, a jednocześnie uwydatniał się zapał
do walki, do wielkich czynów. Kiedy już siedzieliśmy na wozach
i konie ruszyły biegiem, brać powstańcza z wielkim entuzjazmem śpiewała. (...) Żaden historyk nie jest w stanie opisać tego
powstańczego zapału i patriotycznego nastroju, jeżeli sam tego
nie przeżywał301.

Wynika więc z tego, iż początkowo podstawowym źródłem dość
wysokiego, choć jednocześnie nie dość mocno ugruntowanego morale sił
powstańczych był masowy patriotyczny entuzjazm oraz spore i niekiedy
dość łatwo odnoszone sukcesy na polu walki. Jednak w dłuższym okresie
czasu oraz przy koniecznej znacznej eskalacji wysiłku wojennego Wiel-

299 Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów
źródłowych..., s. 146 – dok. nr 62 – Informacja ppłk. Sztabu Generalnego Juliana
Stachiewicza z 12 I 1919 r. dla Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w Warszawie o sytuacji wojskowej i nastrojach na terenie Poznańskiego.
300 Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów
źródłowych..., s. 232 – dok. nr 153 – Raport z 28 I 1919 r. ppor. Jerzego Kwiecińskiego dowódcy Oddziału Zbąszyńskiego (3 Batalion Grupy Zachodniej) do dowództwa Grupy Zachodniej.
301 N. Trojanowski, Moje wspomnienia, opracował i słowem poprzedził K. Chudziński, Strzelno 1997, s. 50.
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kopolski tylko te dwa czynniki nie były w stanie utrzymać takiego morale
wojsk powstańczych, które gwarantowałoby utrzymanie ich wartości
bojowej na odpowiednio wysokim poziomie.
Zresztą zgodnie z przewidywaniami części oficerów dowodzących
oddziałami powstańczymi z biegiem czasu zapał ten zaczynał słabnąć,
a co za tym idzie, przejściowemu obniżeniu ulegało też morale sił powstańczych. Tak przynajmniej w styczniu 1919 r. problem ten oceniał
przedstawiciel Naczelnej Rady Ludowej w Paryżu, a mianowicie Władysław Grabski, który w swej notatce sporządzonej dla członków Komitetu
Narodowego Polskiego stwierdził:
Położenie zaboru pruskiego jest bardzo krytyczne. Siły przedstawiały się 17 bm. [17 stycznia 1919 r. – przyp. A. S.] słabo, bo tylko 15 000 chłopa. Powołano pod broń w ostatnich dniach
3 roczniki, ale brak trzewików, mundurów i przede wszystkim
amunicji, broni i artylerii. (...) Duch był dobry, ale się psuje, bo
żołnierz widzi, że brakuje mu wszystkiego, a przeciwnicy górują
artylerią. (...) Oficerów brakło na razie bardzo, przysłano z Królestwa, ale materiał często niewiele wart, często wprost szkodliwy, co bardzo żołnierza demoralizowało 302.

Ponadto już wówczas obok szlachetnych porywów oraz patriotycznych postaw miały także miejsce bardzo niepokojące sytuacje, które
mogły zniweczyć sukcesy osiągnięte przez powstańców. Najgroźniejszym
zjawiskiem było samowolne opuszczanie powstańczych szeregów bezpośrednio po zakończeniu drobnych akcji wojskowych, a niekiedy nawet
podczas trwania poważniejszych działań. Przykłady takich właśnie postaw w swoich wspomnieniach przytoczył jeden z organizatorów powstania w Gnieźnie i w Powiecie Gnieźnieńskim, a mianowicie Zygmunt Kittel. Otóż opisując akcję z 28 grudnia 1918 r., mającą na celu zajęcie koszar 12 Pułku Dragonów303, podaje: „Jakkolwiek wysłałem pikiety i łącznikowych, musiałem niestety później stwierdzić, że tak pikiety, jak i łącznikowi poszli do domu i my podeszliśmy pod same koszary, nie mając de
facto żadnego ubezpieczenia”304.
Dalej zaś, oceniając walki pod Zdziechową z dnia 30 grudnia,
wspominał:
po podpisaniu umowy z Niemcami mieliśmy celem gwarancji
dotrzymania umowy stawić z naszej strony 15 ludzi na odwach,
który razem z takąż liczbą Niemców miał w szkole być umiesz-

Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów
źródłowych..., s. 215 – dok. nr 134 – Z notatki informacyjnej Władysława Grabskiego dla Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu – 25 I 1919 r.
303 Był to: Dragoner Regiment von Arnim (2 Brandenburgisches) № 12.
304 Z. Kittel, dz. cyt., s. 12.
302
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czony. Otóż musiałem wówczas jednego ze Zdziechowy dobrać
człowieka, by dopełnił przepisaną liczbę! Mało więc z tych, którzy wyruszyli na Zdziechowę305 i którym później około 100 ludzi
posłałem na pomoc, dotrzymało placu aż do końca 306.

Podobnie działo się również podczas walk pod Szubinem, Kcynią
oraz Kołaczkowem i Rynarzewem, kiedy to 16 stycznia 1919 r.
zjawia się na komendzie (...) kanonier od ciężkich dział i oświadcza (...), że razem z drugim stoją od rana na posterunku i że nikogo nie ma, ażeby ich zluzować. Na pytanie, „gdzie reszta”, odpowiada (...), że poszli do domu do Kcyni. Kazałem sobie przywołać podporucznika [Jana Władysława – przyp. A. S.] Chylewskiego, który dowodził ciężkimi działami, a ten mi ze łzami
w oku oświadcza, że starał się wszelkimi sposobami zatrzymać
ludzi, grożąc im rewolwerem, nakłaniając ich i pieniędzmi do
pozostania, lecz wszystko bezskutecznie. Na szczęście nasze
przysłał Poznań tegoż samego dnia 14 kanonierów, inaczej pozostałyby działa bez obsługi. Tego samego dnia pod wieczór telefonuje kompanijny z Kołaczkowa, ażeby wysłać jaki oddział szosą
w kierunku Rynarzewa celem powstrzymania kilkudziesięciu ludzi, którym się wojaczka już sprzykrzyła i powrócić chcieli do
domu. (...) Ponieważ żołnierz się bezustannie powrotu do domu
domagał, więc wyruszyliśmy, pozostawiwszy Szubin z odpowiednią załogą, z resztą pozostałych ludzi (...) do Gniezna po
7-dniowej wyprawie307.

Podobnie działo się nawet w Poznaniu, gdzie zorganizowana
przez druha Wincentego Wierzejewskiego Kompania Skautowa, będąc
formacją skoszarowaną, przez pewien czas stanowiła praktycznie jedyną
rezerwę Komendy Miasta. Bowiem w wyniku tego, w przeciwieństwie do
większości formacji powstańczych, które również w stolicy Wielkopolski
po wykonaniu jakiegoś zadania zazwyczaj rozchodziły się do domów, oddział ten zawsze był gotów do kolejnej akcji. Kilkakrotnie też w trybie
alarmowym posyłano go na ogołocony z wojskowej załogi poznański dworzec kolejowy, zagrożony przez przejeżdżające przez miasto transporty
Grenzschutzu. Ponadto 6 stycznia 1919 r. kilkunastu odpowiednio wyszkolonych ochotników z Kompanii Skautowej, uzbrojonych w karabiny
maszynowe, wzięło też udział w nocnym ataku na Ławicę. Następnie jeden jej pluton, stanowiąc jedyną ochronę ogromnej i niezwykle warto-

Było to „stu kilkudziesięciu” ludzi – zob.: Tamże, s. 21.
Tamże, s. 22.
307 Z. Kittel, dz. cyt., s. 39-40. O podobnej sytuacji podczas walk o Inowrocław
5 i 6 stycznia 1919 r. wspominał również Jan Głowacki – zob.: Walka o Inowrocław
i historia Szwadronu Nadgoplańskiego, „Dziennik Kujawski”, Nr 5 z 6 I 1929 r.
305

306
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ściowej zdobyczy w postaci sprzętu lotniczego, walczył z lotnikami niemieckimi, którzy po wycofaniu się większości zwycięzców próbowali
zniszczyć hangary i magazyny już znajdujące się w polskich rękach. Działo się tak praktycznie aż do momentu, gdy oddział ten został wcielony do
organizującego się w Poznaniu 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich, gdzie
sformowano z niego jego 1 Kompanię308.
Pamiętać trzeba, że w regularnych armiach takie zachowanie
w obliczu nieprzyjaciela określane jest jako dezercja309, która stanowi
jedno z najcięższych przestępstw wojskowych310.
Nie mniej niepokojącym zjawiskiem były też zdarzające się niekiedy przypadki odmowy udziału w walce. Tak według wspomnień Kittla
było choćby 14 stycznia 1919 r. podczas wspomnianych powyżej działań
w okolicach Szubina i Rynarzewa:
We wtorek rano dostaję wiadomość od Śliwińskiego, że dwie
kompanie [poznańskie – przyp. A. S.] wypowiedziały posłuszeństwo i nie chcą dalej walczyć! (...) Po odpowiednich przemówieniach tak do całości kompanii, jak i do jednostek, które się
głównie buntowały, udało (...) się po trochu zażegnać całe zajście311.

Żadnego z tych zjawisk nie wolno było lekceważyć i jak najszybciej należało podjąć działania w celu likwidacji tych patologii. Inaczej bowiem powstanie mogło zakończyć się klęską. Ponadto dotychczasowe oddziały powstańcze nigdy nie zdołałyby przekształcić się w regularną armię, pozostając aż do końca jedynie mało zdyscyplinowaną i niewiele
wartą ruchawką, niezdolną do walki z regularną i dobrze wyszkoloną oraz
odpowiednio dowodzoną armią o wysokim morale.

M. Lissowski, dz. cyt., s. 47-49.
Zob. także: Artykuły Wojenne dla Wojska Polskiego, Poznań 1919, s. 6-7 – art. 9.
310 Szerzej zob.: Encyklopedia wojskowa, t. II: Cuszima-Garibaldyści, praca zbior.
pod. red. O. Laskowskiego, Warszawa 1932, s. 198-199; Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. IV: Dewsbury-Europa, Kraków – bez roku wydania, s. 5; Mała
encyklopedia wojskowa, t. 1: A-J, praca zbior. pod red. M. Odlewanego, Warszawa
1967, s. 308; Wörterbuch zur deutschen Militär-Geschichte. Band 1. A-Me, praca
zbior. pod. red. R. Brühla, Berlin 1985, s. 188-189 oraz: W. Makowski, Kodeks karny
wojskowy z dodaniem ustaw i przepisów wprowadczych, przechodnich i uzupełniających oraz komentarza, Warszawa 1921; Polskie ustawy karne dodatkowe, zebrali
i opracowali F. Frydlewicz, A. Josse, Poznań 1927; Kodeks karny wojskowy, wydany
i zaopatrzony komentarzem przez E. Mecnarowskiego, E. Saskiego, M. Buszyńskiego,
B. Metznera, Warszawa 1928; S. M. Przyjemski, Prawo karne wojskowe, Gdańsk
1999; R. Ostafiński-Bodler, Sądy wojskowe w Polskich Siłach Zbrojnych i ich kompetencje w sprawach karnych w latach 1914-2002, Toruń 2002.
311 Z. Kittel, dz. cyt., s. 37.
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Sytuacja taka oraz wynikająca z tego pewna specyficzna niestabilność linii powstańczego frontu poważnie niepokoiła naczelne władze
powstańcze, głównie zaś wojskowe. Świadczyć może o tym rozkaz dzienny
Dowództwa Głównego, który ukazał się 10 stycznia 1919 r. Stwierdzono
w nim bowiem:
W potyczkach ostatnich dni zdarzyło się kilkakrotnie, że drobne
oddziały bez rozkazu i bez porozumienia z komendami sąsiednich większych jednostek wojskowych, z chwalebnym zapałem
podejmowały akcje zaczepne. Czując się jednakże słabe, również
bez rozkazu cofały się po zajęciu miejsc lub zawierały rozejmy,
które dla ogólnej akcji miały jak największe znaczenie 312.

W związku z tym pierwszy Głównodowodzący siłami powstańczymi, ówczesny major Stanisław Taczak zakazał tych praktyk. Zakaz ten okazał się
wystarczający i stosunkowo szybko udało się wyeliminować wskazane powyżej nieprawidłowości, a skuteczność tego oraz innych rozkazów dotyczących tej materii wzrastała wraz z krzepnięciem struktur organizacyjnych Wojsk Wielkopolskich.
Bardziej opornie postępowało zwalczanie zjawiska samowolnej
zamiany miejsca pełnionej służby. Początkowo dotyczyło to jednak praktycznie wyłącznie byłych ochotników – powstańców, którzy niekiedy
przechodzili z szeregów jednej formacji wojskowej do drugiej bez uprzedniego uzyskania na to niezbędnej akceptacji bezpośrednich przełożonych
i zgody centralnych władz wojskowych. W momencie wprowadzenia
w styczniu 1919 r. w Wielkopolsce regularnego poboru dołączyli do nich
również poborowi oraz ochotnicy należący do roczników niezobowiązanych do służby wojskowej313.
Pomimo to jeszcze w maju tego roku zdarzały się przypadki samowolnego opuszczania ochotniczych formacji wojskowych zarówno przez
oficerów, jak i przez szeregowych314.

CAW, Siły Zbrojne b. Zaboru Pruskiego, Dowództwo Główne, 170.2.3. Rozkaz
dzienny Nr 5 Dowództwa Głównego z 10 I 1919 r., poz. 4/II.
313 CAW, Siły Zbrojne b. Zaboru Pruskiego, Dowództwo Główne, 170.2.6. Rozkaz
dzienny Nr 103 Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim
z 17 IV 1919 r., poz. Ib/3. W swoich wspomnieniach Józef Dowbor-Muśnicki (zob.:
J. Dowbór-Muśnicki, Wspomnienia, Warszawa 2003, s. 237) napisał: „Ludzi dla zapełnienia szeregów było dość: starzy i młodzi garnęli się do wojska”. Pomimo to, już
w styczniu 1919 r., o czym szerzej w dalszej części tego tekstu, w Wojskach Wielkopolskich wprowadzono pobór przymusowy.
314 CAW, Siły Zbrojne b. Zaboru Pruskiego, Dowództwo Główne, 170.2.7. Rozkaz
dzienny Nr 123 Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim
z 7 V 1919 r., poz. S/1. Szerzej o tych kwestiach zob. także: A. Smoliński, Morale
Wojsk Wielkopolskich w świetle rozkazów dziennych Dowództwa Głównego Sił
Zbrojnych byłego Zaboru Pruskiego z lat 1918-1919 [w:] Powstanie Wielkopolskie.
Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat. Materiały z ogólnopolskiej konferencji
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Bardzo ważnym etapem w dziejach formowania sił zbrojnych
w Wielkopolsce oraz na Zachodnich Kujawach i Pałukach było przejęcie
władzy wojskowej przez desygnowanego na to stanowisko przez Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, w porozumieniu
z poznańskim Komisariatem Naczelnej Rady Ludowej, ówczesnego generała porucznika, a późniejszego generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego315. Oficjalne przekazanie dowództwa – „stanowiska głównodowodzącego” – przez majora Stanisława Taczaka nastąpiło w Poznaniu
15 stycznia 1919 r. Zgodnie z umową zawartą 11 stycznia z Komisariatem
Naczelnej Rady Ludowej generał Muśnicki został mianowany „naczelnym
dowódcą sił zbrojnych w całym zaborze pruskim”. Stanowisko to oficjalnie objął z dniem 16 stycznia 1919 r. Był on zwolennikiem regularnej armii opartej na żelaznej dyscyplinie. Jednak z racji swojej wcześniejszej
służby w Armii Rosyjskiej miał problemy ze zrozumieniem specyfiki
funkcjonowania wojsk powstańczych i mentalności Wielkopolan. Poza
tym wraz z nim oraz razem z oficerami z byłego I Korpusu Polskiego
w Rosji do Wielkopolski dotarły także obce, rosyjskie wzory organizacji
naczelnych władz wojskowych, a także sposobu funkcjonowania armii316.
Nie ułatwiało mu to wypełniania obowiązków głównodowodzącego Wojsk
Wielkopolskich, bo taką oficjalną nazwę otrzymały podległe mu siły
zbrojne317.
W efekcie takiej sytuacji po 16 stycznia 1919 r. w Ordre de Bataille Wojsk Wielkopolskich można zauważyć elementy organizacji wzorowane zarówno na dawnej armii cesarskich Niemiec, jak i na byłej Armii

naukowej „90. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, Poznań, 17 grudnia
2008 r., praca zbior. pod red. J. Karwata, Poznań 2008; Tenże, Morale i dyscyplina
Wojsk Wielkopolskich w latach 1918-1919. Przyczynek do dziejów Powstania Wielkopolskiego, Toruń 2009; Tenże, Dyscyplina i morale w oddziałach Wojsk Wielkopolskich [w:] Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, praca zbior. pod
red. J. Karwata, M. Rezlera, Poznań 2018.
315 Stopień gen. broni oficer ten uzyskał na mocy dekretu Komisariatu Naczelnej Rady
Ludowej z 19 marca 1919 r.
316 Poza częścią wcześniej cytowanej literatury szerzej zob. także: A. Smoliński, Animozje w korpusie oficerskim Wojsk Wielkopolskich w 1919 r. na podstawie raportu
porucznika Wojciecha Mycielskiego oraz innych dokumentów, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura – Historia – Ekorozwój – Turystyka, (Poznań) 2009, R. XXIII, Nr 2
(84); Tenże, Stosunki w korpusie oficerskim Wojsk Wielkopolskich w pierwszej połowie 1919 roku w świetle raportu porucznika Wojciecha Mycielskiego [w:] Militaria
pomorskie. Zbiór studiów, t. II, praca zbior. pod red. M. Giętkowskiego, Ł. Nadolskiego, A. Smolińskiego, Bydgoszcz 2011; Tenże, Sytuacja w korpusie oficerskim
Wojsk Wielkopolskich w pierwszej połowie 1919 r. w świetle raportu porucznika
Wojciecha Mycielskiego. Przyczynek do wojskowych i politycznych dziejów Powstania Wielkopolskiego [w:] Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie
XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji, praca zbior. pod. red.
J. Durki, Poznań 2012; Tenże, Animozje w korpusie oficerskim Wojsk Wielkopolskich
[w:] Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919...
317 B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 115-118.
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Rosyjskiej, mianowicie na I Korpusie Polskim w Rosji. Stąd też generał
Muśnicki planował sformowanie w Wielkopolsce i na Zachodnich Kujawach trzech czteropułkowych dywizji piechoty – każda wsparta brygadą
artylerii – oraz trzypułkowej brygady jazdy wzmocnionej dywizjonem
artylerii konnej318. Późniejszy rozwój wypadków spowodował pewną modyfikację tych planów, gdyż pojawiły się możliwości sformowania kolejnej
dywizji piechoty, mianowicie Pomorskiej Dywizji Strzelców, czyli późniejszej 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, oraz kolejnego
pułku jazdy, czyli późniejszego 4 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, a ostatecznie 18 Pułku Pomorskich319. Perspektywicznie planowano również organizację korpusów, ale zamiary te pozostały jedynie w sferze projektów.
Podczas prac nad etatami oddziałów i pododdziałów poszczególnych broni i służb oraz nad regulaminami obowiązującymi w Wojskach
Wielkopolskich wzorowano się jednak na realiach znanych Wielkopolanom z dawnej armii cesarskich Niemiec. Zmiany nastąpiły również w organizacji sztabu Dowództwa Głównego, w którym odtąd istniały dwa piony, mianowicie taktyczno-operacyjny i administracyjny320.
Aby móc zrealizować taki program formowania sił zbrojnych
w byłym zaborze pruskim321, na podstawie dekretu Naczelnej Rady Ludowej generał Muśnicki dnia 17 stycznia 1919 r. ogłosił pobór przymusowy
roczników 1897-1899. Jego realizacja spowodowała znaczące zwiększenie
stanu liczebnego Wojsk Wielkopolskich. Poza tym dotychczasowe regionalne oddziały powstańcze utraciły swój dotychczasowy charakter, co
przyczyniło się do wzrostu ich dyscypliny, a w konsekwencji także morale
i wartości bojowej. Tym samym dotychczasowe siły powstańcze przestawały być ochotniczą ruchawką, a stawały się regularnym wojskiem. Swoistym zwieńczeniem tego procesu było wprowadzenie roty przysięgi wojskowej, której tekst, pomimo pewnych kontrowersji, ogłoszono 21 stycznia 1919 r.322

Szerzej zob. choćby: A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od
12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r. ...
319 Szerzej zob.: 16 Dywizja. Jej powstanie, organizacja i udział w walkach.
W 10-cioletnią rocznicę istnienia 1919-1920, praca zbior., Grudziądz 1929; M. Kłopotowski, J. Dobiecki, Zarys historji wojennej 18-go Pułku Ułanów Pomorskich,
Warszawa 1929; W. Błaszczyk, 18 Pułk Ułanów, Pruszków 1996; A. Smoliński, Jazda
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r. ...
320 Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów
źródłowych..., s. 252–254 – dok. nr 169 – Załącznik do rozkazu dziennego nr 28 Dowództwa Głównego z 1 II 1919 r. – Etat Sztabu Dowództwa Głównego; B. Polak,
Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 118-123.
321 Taką nazwę Wojsk Wielkopolskich można znaleźć zarówno w źródłach archiwalnych, jak i w literaturze przedmiotu.
322 Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów
źródłowych..., s. 171 – dok. nr 90 – Rozporządzenie Komisariatu Naczelnej Rady
Ludowej z 17 I 1919 r. w sprawie poboru roczników 1897, 1898, 1899; Tamże, s. 189
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Ten etap istnienia Wojsk Wielkopolskich kończył rozejm w Trewirze z 16 lutego 1919 r., który przynajmniej teoretycznie miał zakończyć
walki polsko-niemieckie na całym obszarze objętym działaniami najpierw
sił powstańczych, a następnie Wojsk Wielkopolskich323. Celem trwających wówczas prac organizacyjnych miało być doprowadzenie ich do stanu umożliwiającego skuteczne zabezpieczenie wyzwolonych obszarów
Wielkopolski oraz Zachodnich Kujaw i Pałuk, a także ewentualnego
wsparcia rozwiązań wojskowych mających na celu zajęcie niewyzwolonych jeszcze obszarów Wielkopolski oraz Pomorza i Śląska324.
W ich efekcie opracowano etaty szkolnictwa wojskowego Wojsk
Wielkopolskich325 oraz innych formacji, których etaty nie były wcześniej
publikowane. Poza tym 4 marca 1919 r. ogłoszono dekret Komisariatu
Naczelnej Rady Ludowej o przymusowym poborze roczników 1895, 1896
i 1900, zaś 24 kwietnia roczników od 1891 do 1894 oraz rocznika 1901.
Poza tym obowiązkiem służby wojskowej objęto wszystkich oficerów oraz
lekarzy urodzonych po roku 1869. W praktyce jednak do służby zgłaszali
się również starsi oficerowie i medycy, których pomimo wieku chętnie
przyjmowano do szeregów. W sumie więc w szeroko rozumianej Wielkopolsce pod broń powołano 11 roczników poborowych (roczniki 1891-1901), a więc mężczyzn w wieku od 19 do 28 lat.
W efekcie tych działań w marcu 1919 r. rzeczywista liczebność
Wojsk Wielkopolskich osiągnęła ponad 50 tys. żołnierzy, przy czym było
jasne, że stan ten można znacznie przekroczyć. Wymagałoby to jednak
znacznych nakładów finansowych326.
Wskutek wszystkich opisanych powyżej procesów oraz dalszych
celowych i systematycznych działań Dowództwa Głównego Wojsk Wiel-

– dok. nr 112 – Rozkaz Dowództwa Głównego z 21 I 1919 r. w sprawie przysięgi;
B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 119.
323 W rzeczywistości na wielu odcinkach frontu polsko-niemieckiego wcale nie oznaczało to zaprzestania walk, które z różnym nasileniem trwały praktycznie aż do
28 czerwca 1919 r., czyli do momentu zawarcia traktatu wersalskiego – szerzej, poza
częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. choćby: A. Smoliński, Wojskowe aspekty
Powstania Wielkopolskiego na Zachodnich Kujawach w świetle źródeł, „Ziemia Kujawska” (Inowrocław-Włocławek) 2010, t. XXIII; Tenże, Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego w rejonie Inowrocławia w świetle wybranych źródeł, „Rocznik
Kasprowiczowski” (Inowrocław) 2012, t. XII-XIII; Tenże, Przebieg Powstania Wielkopolskiego oraz organizacja i walki formacji Wojsk Wielkopolskich na odcinku
Frontu Północnego między Gniewkowem a Złotnikami Kujawskimi na podstawie
źródeł archiwalnych [w:] Militaria w edukacji historycznej, t. II: Przeszłości nie
można zrekonstruować..., praca zbior. pod red. A. Drzewieckiego, Ł. Różyckiego,
Gdynia 2014.
324 B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 150-152.
325 Tamże, s. 152. Zob. także: Wielkopolska Szkoła Podchorążych Piechoty (Szkic historyczny), praca zbior. pod red. J. Załuski, Bydgoszcz 1924.
326 B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 151-153.
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kopolskich następował ich sukcesywny rozwój liczebny i organizacyjny327,
przy czym wiosną i latem 1919 r. część z nich wzięła także udział w walkach z Ukraińską Armią Halicką w Małopolsce Wschodniej328. Poza tym
w tym samym czasie Wojska Wielkopolskie odegrały też znaczącą rolę
przy organizacji i obsadzie frontu przeciwniemieckiego329.
W toku opisywanych tutaj zdarzeń miał miejsce proces jednoczenia Wojsk Wielkopolskich z podległym warszawskim ośrodkom władzy
Wojskiem Polskim. Dnia 25 maja 1919 r. Naczelna Rada Ludowa podporządkowała – pod względem operacyjnym – formacje Wojsk Wielkopolskich Naczelnemu Wodzowi, czyli Józefowi Piłsudskiemu. Początkowo
jednak decyzję tę „z przyczyn politycznych” utrzymywano w tajemnicy,
choć już od następnego miesiąca siły podległe dotychczas generałowi
Dowbor-Muśnickiemu w swojej organizacji miały przestrzegać etatów
opracowanych dla „wojsk krajowych”, czyli dla podległego warszawskim
ośrodkom władzy Wojska Polskiego. Dalsze kroki w tej sprawie poczyniono, gdy 28 czerwca 1919 r. Niemcy podpisały traktat pokojowy. Wobec tego 15 sierpnia Komisariat Naczelnej Rady Ludowej przesłał do Warszawy
dekret o podporządkowaniu „pod każdym względem” Wojsk Wielkopolskich Naczelnemu Dowództwu Wojska Polskiego. Decyzja ta została zaakceptowana przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, który na
mocy dekretu z 20 sierpnia od następnego dnia objął nad nimi władzę
w sposób formalny.
W konsekwencji tych faktów od 21 sierpnia 1919 r. Wojska Wielkopolskie przestawały istnieć, a ich formacje stały się częścią odrodzonego Wojska Polskiego. Kolejnym krokiem był podział kompetencji pomiędzy Dowództwo Frontu Wielkopolskiego, a utworzone wówczas Dowództwo Okręgu Generalnego Poznań i następnie także Dowództwo
Okręgu Generalnego Pomorze. Pamiętać jednak należy, że pomimo tego
procesu unifikacyjnego oddziały tworzone w szeroko rozumianej Wielkopolsce jeszcze przez pewien czas zachowały pewną odrębność organizacyjną. Często bowiem nie można było spełnić postulatów stawianych w tej

Szerzej zob.: Tamże, s. 158 i passim.
Tamże, s. 166 i passim. Obszerniej zob. także: Walki o Lwów i Małopolskę
Wschodnią 1918-1919, t. V: Udział Wojsk Wielkopolskich w walkach marzec
1919 r.-maj 1919 r. Wybór materiałów źródłowych, wybór dokumentów i opracowanie B. Polak, wstęp B. Polak, E. Śliwiński, Koszalin 2003; B. Kruszyński, Poznańczycy
w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, Poznań 2010; Wielkopolanie w walce
o granicę wschodnią Rzeczypospolitej 1918-1920, XIV Ogólnopolskie Seminarium
Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, praca zbior. pod red. B. Polaka,
E. Śliwińskiego, Kościan 2013.
329 B. Polak, Wojsko Wielkopolskie 1918-1920..., s. 174-187. Szerzej zob. również:
Front Przeciwniemiecki 1919 r. Wybór dokumentów wojskowych...; P. Łossowski,
Między wojną a pokojem. Niemieckie zamysły na wschodzie w obliczu traktatu wersalskiego marzec-czerwiec 1919 roku...
327
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materii przez warszawskie Ministerstwo Spraw Wojskowych i Naczelne
Dowództwo Wojska Polskiego. Trudno też było pozbyć się starych, niejako już sprawdzonych, wzorców organizacyjnych330.
Kończąc wątek powstania wielkopolskiego oraz Wojsk Wielkopolskich, należy zauważyć, że od drugiej połowy lutego do końca 1919 r.
generał broni Józef Dowbor-Muśnicki oraz podległe mu Dowództwo
Główne dzięki trudnemu do przecenienia zaangażowaniu społeczeństwa
Wielkopolski oraz Zachodnich Kujaw i Pałuk, na którego ofiarności spoczywało utrzymanie silnej regularnej armii, nie tylko zrealizowali pierwotne plany dotyczące jej formowania, ale nawet znacznie je przekroczyli. Bowiem dzięki zbiorowemu wysiłkowi mieszkańców tej części byłego zaboru pruskiego powstały zdyscyplinowane, dobrze zorganizowane
dzielnicowe siły zbrojne, jednolicie – solidnie – wyszkolone i bardzo dobrze umundurowane oraz racjonalnie uzbrojone, a także wyposażone
w niezbędne środki transportu i sprzęt techniczny. Tym samym wojsko to
stało się niezmiernie ważnym instrumentem siły odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej oraz niezwykle cennym komponentem Wojska Polskiego331.

CAW, Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego. Oddział I, 301.7.2. Pismo szefa Oddziału I Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego Nr 357/I Tjn. z 29 V 1919 r.; Tamże, 301.7.24. Rozkaz szefa Departamentu I Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr
3344/Org. z 20 X 1919 r.; Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Wybór materiałów źródłowych..., s. 368, dok. nr 270 – Dekret Naczelnego Wodza
z 20 VIII 1919 r.; B. Polak, Zjednoczenie Armii Wielkopolskiej z Wojskiem Polskim
w 1919 roku [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. (artykuły i przyczynki)...,
s. 107-125; Tenże, Siły Zbrojne Byłego Zaboru Pruskiego – Wojsko Wielkopolskie
1918-1920. Organizacja i zjednoczenie z Wojskiem Polskim [w:] Wojsko Polskie 1914-1922, t. 2, praca zbior. pod red. B. Polaka, Koszalin 1986, s. 27-34; Tenże, Wojsko
Wielkopolskie 1918-1920..., s. 195-206; M. J. Szczepkowski, Zjednoczenie Wojska
Polskiego [w:] Wojsko Polskie 1914-1922, t. 2..., s. 104.
331 Gdy w grudniu 1919 r. dawne formacje Wojsk Wielkopolskich ostatecznie włączano
w struktury Wojska Polskiego, to okazało się, że kompletny wysiłek mobilizacyjny
szeroko rozumianej Wielkopolski objął: dowództwo frontu, trzy pełne dywizje piechoty (12 pułków piechoty wraz z batalionami zapasowymi) razem ze służbami intendenckimi, dwa kolejne pułki piechoty (zapasowe); dowództwa trzech brygad artylerii oraz
trzy pułki artylerii polowej i dwa pułki artylerii ciężkiej, a także dywizjon artylerii
konnej – wraz z bateriami zapasowymi i trzema składami amunicji; jedną trzypułkową brygadę jazdy oraz jeden pułk ułanów, traktowany jako zalążek jazdy dywizyjnej – wszystkie wraz ze szwadronami zapasowymi; dwa bataliony saperów wraz
z kompanią zapasową; cztery eskadry lotnicze i odpowiednie formacje zapasowe; dwa
bataliony telegraficzne i trzy stacje radiowe; jeden czterokompanijny batalion kolejewy oraz trzy pociągi pancerne; pięć kolumn samochodowych – w tym jedna zapasowa; kolumny taborowe amunicyjne i prowiantowe dla artylerii i piechoty; cztery lazarety polowe oraz trzy kompanie sanitarne i jeden pociąg sanitarny; pięć magazynów
prowiantowych („żywnościowych”); pięć plutonów żandarmerii polowej; trzy lazarety
koni oraz pocztę polową. W sumie stanowiło to ok. 100 tys. żołnierzy. Nie należy też
zapominać o wysiłku organizacyjnym i wydatkach poniesionych na szkolnictwo
wojskowe, a także o ogromnym wkładzie w sformowanie późniejszej 16 Pomorskiej
330
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Sytuacja taka spowodowała, że w okresie międzywojennym, zarówno wśród ówczesnych historyków wojskowych, jak i historyków cywilnych, panowała opinia o szczególnej wartości, jaką podczas „walk o niepodległość i granice” w latach 1918-1921 reprezentowały oddziały sformowane w Wielkopolsce332. Podobnie czynią historycy polscy zajmujący się
współcześnie tą problematyką333.

Dywizji Piechoty, podobnie jak o pomocy w zakresie uzbrojenia oraz amunicji, a także
o koniach, które w końcu 1918 i na początku 1919 r. przekazano na potrzeby formacji
Wojska Polskiego tworzonych przez warszawskie ośrodki władzy – zob. choćby:
Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów źródłowych..., s. 376-389 – dok. nr 274 – Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych
z 10 XII 1919 r. w sprawie przeprowadzenia zjednoczenia sił zbrojnych Wielkopolski
z armią krajową. Poza częścią wcześniej cytowanych źródeł i literatury zob. także:
W. Lewandowski, Udział Wielkopolski w odbudowie Rzeczypospolitej w latach 1918
i 1919, Poznań 2018.
332 Głównodowodzący Wojskami Wielkopolskimi, mianowicie generał broni Józef
Dowbor-Muśnicki, tak w swoich wspomnieniach (J. Dowbór-Muśnicki, Wspomnienia, Warszawa 2003, s. 237) skomentował ten problem: „Armia niemiecka podczas
wojny światowej zdała egzamin, przeto postanowiłem trzymać się jej systemu szkolenia i taktyki, modyfikując je tylko nieznacznie w zależności od posiadanych środków. Swoim pomocnikom podkreślałem, aby byli ostrożni w wprowadzaniu innowacyj i szanowali to, do czego miejscowa ludność była przyzwyczajona, choćby wydawało
się to nieodpowiednim. Poleciłem też zawsze podkreślać, że tworzące się wojsko będzie wyłącznie z Polaków złożone (...)”.
Natomiast jeden z ówczesnych oficerów dowództwa Frontu Litewsko-Białoruskiego, a mianowicie kpt. Sztabu Generalnego Stanisław Rostworowski, latem
1919 r. napisał: „Na rynku [w Mińsku Litewskim – przyp. A. S.] stoją bataliony Wielkopolan [z pułków należących do 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich – przyp. A. S.].
Karabiny w kozły ustawione. Żołnierz wspaniale ubrany i wyekwipowany przy taborach. Konie jak na pokaz. Porządek wzorowy. Od tych szeregów bije moc i pewność
zwycięstwa. Pomimo ostrych marszów i ciężkiej bitwy, zmęczenia nie znać – tacy gonić wroga potrafią” – zob.: Stanisław Rostworowski. Listy z wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920, wybór i opracowanie S. J. Rostworowski, Warszawa 1995, s. 134
– dok. Nr 64 – list z 8 VIII 1919 r.
333 Zob. choćby: Tadeusz Jabłoński (dz. cyt., s. 213-214), który już przed wojną stwierdził: „Gdy w październiku 1919 r. nastąpiło ostateczne połączenie sił zbrojnych zaboru
pruskiego z armią polską, dorobek wojskowy naszych ziem zachodnich w dziele organizowania piechoty przedstawiał się bardzo poważnie. Wielkopolska przekazywała
naszej armii trzy pełne dywizje, każda po cztery doborowe pułki, świetnie zaopatrzone
i przeszkolone”. Opinię tę, niemal dosłownie, powtórzył współcześnie Zdzisław Jagiełło (zob.: Tenże, dz. cyt., s. 31). Ponadto zob. także: Bohdan Mincer (zob.: Tenże,
Ubiór Wojska Polskiego z lat 1918-1922. Przedmowa, „Broń i Barwa”. Biuletyn Sekcji
Muzealnej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii, Londyn 1952,
Nr 7-8, s. 17), który po latach napisał: „Było to najlepsze wojsko, jakie Polska wówczas
miała”. Podobną opinię zdają się podzielać również: B. Skaradziński, Polskie lata
1919-1920, t. 1: Polski rok 1919..., s. 144 i passim; J. J. Piątek, Charakterystyka zdolności bojowych i charakteru prowadzonych walk przez oddziały wielkopolskie
w okresie walk o granicę wschodnią Rzeczypospolitej 1918-1920 [w:] Wielkopolanie
w walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej 1918-1920. XIV Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, praca zbior. pod red.
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Wydaje się, iż najpełniej poglądy te wyraził oficer brytyjski lord
Edgar Vincent dʼAbernon, który pod datą 8 sierpnia 1920 r. w swoim
dzienniku napisał:
Poznańczycy uważają się za coś wyższego od reszty Polaków, zarówno pod względem zdolności wojennych, jak i ogólnej tężyzny
życiowej. Istotnie, są oni zupełnie odmiennego pokroju. Pułki
poznańskie uważane są za najlepsze w całej armii. W tej części
świata urok Niemiec i armii niemieckiej, trwający do dziś dnia,
najmniej wątpliwą jest rzeczą. Wojna światowa nie zmniejszyła
go ani trochę; niemieckie wyszkolenie wojskowe stało się tu synonimem doskonałości. Dobrą opinię, jaką cieszą się pułki poznańskie, zawdzięczać należy temu, iż są one bardziej niemieckie od reszty wojsk polskich334.

Bardzo wysoką ocenę Wojskom Wielkopolskim wystawił także
ówczesny oficer artylerii konnej i późniejszy generał Stanisław Kopański,
który w swoich wspomnieniach zanotował po latach:
Opowiadał [jeden z oficerów – przyp. A. S.], że był świadkiem
walk grupy poznańskiej płk. Konarzewskiego (1 Pułk Strzelców
Wielkopolskich, dywizjon artylerii i inne pododdziały). Dzielni
starzy żołnierze, niejednokrotnie „spod Verdunu”, strzelali nieraz w ruchu, stojąc lub z kolana, uważając tego rodzaju wojnę
[polsko-ukraińską – przyp. A. S.] za zabawkę w porównaniu
z walkami wielkiej wojny na Zachodzie. Gdy na ulicach Gródka
spotykałem żołnierzy Wielkopolskich, byłem pod wrażeniem ich
wspaniałej postawy, ekwipunku i dyscypliny. Wyglądaliśmy przy
nich [mowa o oddziałach formowanych na terenie byłego Królestwa Polskiego i Galicji – przyp. A. S.] zupełnie jak „pospolite
ruszenie”335.

Podobne opinie wyrażali również inni oficerowie Wojska Polskiego336 oraz obcokrajowcy, którzy w 1919 i 1920 r. mieli kontakt z oddziałami pochodzącymi z Wojsk Wielkopolskich337.

B. Polaka, E. Śliwińskiego, Kościan 2003, s. 104; J. Odziemkowski, Piechota polska
w wojnie z Rosją bolszewicką 1919-1920..., s. 189.
334 Zob.: Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. Pod Warszawą 1920 r.,
Warszawa 1932, s. 73.
335 S. Kopański, Moja służba w Wojsku Polskim 1917-1939, Londyn 1965, s. 61.
336 Zob. choćby: S. Kawczak, Milknące echa, Warszawa – bez roku wydania.
337 Zob. chociażby: A. Carton de Wiart, Moja odeseja. Awanturnik, który pokochał
Polskę, przekład K. Skonieczny, Warszawa 2016.
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Podsumowanie
Podsumowując, należy stwierdzić, że w okresie od listopada 1918
do wiosny 1919 r., a następnie także w 1920 r. odrodzona Rzeczpospolita
Polska poniosła ogromny wysiłek organizacyjny oraz demograficzny i finansowy, by sformować możliwie liczne i silne narodowe siły zbrojne,
czyli w praktyce Wojsko Polskie. Powstało ono jak przysłowiowy Feniks
z popiołów – mianowicie z niczego. Brakowało bowiem ludzi, głównie oficerów i dobrze wyszkolonych podoficerów, przemysłu wojennego, uzbrojenia i amunicji, umundurowania i obuwia, koni i środków transportu,
a nawet – pomimo rolniczego charakteru państwa – żywności dla ludzi
i paszy dla koni. Stąd też kluczowe znaczenie miała możliwość importu
materiałów wojennych z zagranicy. Często jednak pozyskiwane w ten
sposób uzbrojenie było bądź stare, bądź też zużyte podczas pierwszowojennych walk ich poprzednich właścicieli. Kolejny problem stanowiła
jego różnorodność, utrudniająca formowanie oddziałów oraz ich jednolite
wyszkolenie. Poza tym armia powstawała w ogniu walk o granice odrodzonego kraju, co znacząco utrudniało, a niekiedy wręcz uniemożliwiało
racjonalne jej formowanie.
Wskazane powyżej niedobory oraz ubóstwo ówczesnej Polski spowodowały, że w Wojsku Polskim dominowały oddziały i wielkie jednostki
piechoty i kawalerii wsparte artylerią polową. Nie oznacza to jednak, że
nie posiadało ono także formacji nowoczesnych, jakie pojawiły się wskutek doświadczeń Wielkiej Wojny. Udało się bowiem sformować liczne,
często bardzo skutecznie działające338, eskadry lotnicze, pociągi pancerne, wojska saperskie itd. Wspomnieć też wypada o 1 Pułku Czołgów, który
przybył z Francji do Polski wraz z „Błękitną” Armią generała Józefa Hallera. Posiadał on 120 nowoczesnych wówczas czołgów Renault FT-17, stanowiących aż do początku lat 30. trzon wojsk pancernych Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętać też trzeba, że w tym samym czasie powstała
Polska Marynarka Wojenna.

338 W sposób szczególny znaczenie polskiego lotnictwa uwidoczniło się w wojnie polsko-sowieckiej, przede wszystkim zaś podczas kampanii letniej 1920 r. – szerzej, poza
częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: J. Meissner, Jak dziś pamiętam...,
Warszawa 1971; A. Smoliński, Lotnictwo Wojska Polskiego w walce z 1 Armią Konną
w obronie Galicji Wschodniej oraz Lwowa latem 1920 r., „Semper Fidelis”. Pismo
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, (Wrocław)
2006, Nr 6 (95); Tenże, Udział lotnictwa Wojska Polskiego w walce z 1 Armią Konną
podczas kampanii 1920 r., „Przegląd Historyczno-Wojskowy” (Warszawa) 2007,
R. VIII (LIX), Nr 1 (216); Tenże, 7 Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki 1918-1921, Warszawa 2011; Tenże, Tadeusz Kościuszko 7th Fighter Squadron 1918-1921,
Warszawa 2011.
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Czyż można było wówczas zrobić więcej? Wydaje się, że nie. Zarówno bowiem państwo, jak i polskie społeczeństwo podjęło wysiłek mobilizacyjny o skali, dla której trudno byłoby szukać analogii w całych ponad tysiącletnich dziejach polskiej państwowości.

prof. dr. Aleksander Smoliński
Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń

Formațiuni militare poloneze
din anii Primului Război Mondial
și reconstruirea Armatei Poloneze
în perioada octombrie 1918-martie 1919
Rezumat

Din anul 2018, în Polonia au loc manifestări cu ocazia centenarului redobândirii independenței naționale, în noiembrie 1918. Ele se vor
încheia abia în luna iunie 2022, în anul când se vor împlini 100 de ani de
la reîntoarcearea Sileziei la Patria Mamă. Acestea au fost cele mai importante evenimente în cei peste o mie de ani de istorie a națiunii și a statului polonez. Ele au reprezentat nu doar efectul avantajoaselor schimbări politice în Europa și în lume ca urmare a Primului Război Mondial,
dar și rezultatul acțiunilor politice și militare de peste un secol ale polonezilor care în mod consecvent aspirau la redobândirea statalității pierdute în sec. al XVIII-lea. În afară de construirea structurilor administrative statale, o sarcină la fel de importantă care a apărut odată cu renașterea Republicii Polone, era necesitatea de formare a propriei armate, numeroasă și eficientă. Se pare că acesta a fost cea mai grea sarcină pentru
societatea poloneză de atunci pe lângă procesul de unire a teritorilor împărțite timp de 123 de ani.
Din toamna anului 1918 până în primăvara anului 1919, precum
și în anul 1920, Republica Polonă renăscută a făcut un imens efort organizatoric, precum și demografic și financiar pentru a crea forțe miltare
naționale cât mai numeroase și mai puternice, în practică Armata Poloneză. Aceasta s-a ridicat din cenușă ca o pasăre Phoenix.

Andrzej Rybicki
Muzeum Historii Fotografii
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Rumunia i Rumuni
w zbiorach Muzeum Historii Fotografii
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

W zbiorach Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie zgromadzono dwie zwarte kolekcje fotografii związanych
z Rumunią, czy to w ujęciu jej historycznego terytorium, czy aktualnych
granic politycznych. Obie kolekcje wiążą się z Bukowiną: są to zdjęcia
różnych autorów ofiarowane przez Marię Ambros oraz fotografie Wiesława Tomaszkiewicza. Ten ostatni zbiór zawiera również kilkanaście fotografii z terenu Siedmiogrodu. Obie kolekcje mają ustaloną proweniencję,
a liczebność pozwala na uznanie ich za reprezentatywne dla zbioru czy
działalności autorów. Kolekcje przedstawiono na poprzednich konferencjach: fotografie Wiesława Tomaszkiewicza zaprezentowała Małgorzata
Kanikuła w 2016 r.1, a zdjęcia legionowe Marii Ambros przedstawił niżej
podpisany w 2017 r.2 W zbiorach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
znajdują się również mniejsze kolekcje, innych autorów oraz zespoły
o nieustalonym autorstwie, ale także związane z Rumunią. Niektóre
z tych kolekcji zabarwione są pewnym elementem przypadkowości, jednak nie są pozbawione walorów interesującego materiału badawczego dla
wielu dziedzin nauki. Zasługują na szerszą prezentację w celu wprowadzenia ich do naukowego obiegu. Autor podzielił je na kilka grup tematyczno-chronologicznych.

M. Kanikuła, Rumuńskie zabytki na fotografiach mistrza reportażu Wiesława Tomaszkiewicza [w:] Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich. Istoria şi
prezentul relaţiilor polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017, s. 353-356.
2 A. Rybicki, Kampania bukowińska Legionów Polskich w obiektywie fotografów
w mundurach. Zbiory Muzeum Fotografii w Krakowie źródłem fotograficznej dokumentacji wydarzeń na Bukowinie w 1915 roku [w:] Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Legături istorice şi culturale polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2018, s. 333-357.
1
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W okopach I wojny światowej na Bukowinie
W 1996 r. do Muzeum trafiła niewielka kolekcja zdjęć podarowanych przez Annę Spiss, związanych z jej rodziną3. Prezentują one działania armii austro-węgierskiej na Bukowinie w 1917 r.4 Autor służył najpewniej w artylerii, co można wywnioskować z kilku fotografii lub podpisów autorskich zdjęć. Niewielką kolekcję otwierają dwie fotografie
z forsowania przez oddziały austro-węgierskie karpackiej przełęczy
w drodze na Câmpulung Moldovenesc; rozproszone kolumny wojskowe
wraz ze sprzętem na górskiej drodze na przełęczy5. Widoczny pod fotografią podpis: „W marszu na Kimpulung” umiejscawia obraz w przestrzeni, a więc geograficznie, zaś data – „29 VIII 1917”, widoczna na odwrociu
odbitki – chronologicznie (fot. 1).

Fot. 1. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 15861/II.

Muzeum pozyskało fotografie w drodze zakupu w 1996 r.; zostały one opracowane
i otrzymały numery inwentarzowe: MHF 15834/II-15870/II.
4 27 sierpnia 1916 r. Rumunia wypowiedziała wojnę państwom centralnym. Zachęcona początkowymi sukcesami – ofensywą Brusiłowa, przystąpiła do państw Ententy.
Skutkowało to objęciem kraju działaniami wojennymi. Zdjęcia pochodzą z okresu tzw.
austriacko-niemieckiej ofensywy Mărășești. G. E. Torrey, The Romanian Battlefront
in World War I, University Press of Kansas, 2011, s. 210-236.
5 Można założyć, że jest to fragment drogi pod Mestecăniș.
3
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Na kolejnym zdjęciu również widzimy drogę na przełęcz i podpis
na odwrociu: „Odpoczynek w czasie marszu na Kimpulung” oraz datę:
„29 VIII 1917” (fot. 2).

Fot. 2. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 15862/II.

W kolekcji znalazła się również fotografia przedstawiająca tymczasowe kwatery w górach, opatrzona dowcipnym podpisem: „Nasze wille w Iacobene” (rum. Iacobeni) (fot. 3).

Fot. 3. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 15857/II.
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Kolejne zdjęcie pokazuje kilkunastu żołnierzy austro-węgierskich
i rosyjskich, którzy spotkali się przy zasiekach w 1917 r. (fot. 4).

Fot. 4. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 15863/II.

Obraz o pacyfistycznym wyrazie, scena znana również z innych
frontów – szczególnie z zachodniego, ilustruje spotkanie żołnierzy z różnych, walczących przeciwko sobie armii w wyjątkowej sytuacji6. Na froncie wschodnim akty bratania się były o wiele rzadsze, ale jak dokumentuje przedstawiona fotografia, również i tu zdarzały się takie przypadki.
Interesujący jest fakt, że takie wydarzenie miało miejsce w późniejszym
okresie działań wojennych.
Tragizm wojny – śmierć i cierpienie zobrazowane – są na dwóch
fotografiach: „W godzinę po odparciu ataku” (fot. 5) oraz „Za rowami
strzeleckimi, wojenny cmentarz” (fot. 6). Pierwsza fotografia to ujęcie
zwłok zabitego żołnierza, które leżą na krawędzi okopu. Zapewne wyskakiwał z niego, poderwany do walki komendą, i w tej samej chwili otrzy6 Wydarzenia te nazwano Rozejmem Bożonarodzeniowym (ang. Christmas truce,
niem. Weihnachtsfrieden). W Boże Narodzenie 1914 r. na froncie zachodnim pod
Ypres doszło do wstrzymania walk pomiędzy oddziałami angielskim i niemieckimi.
Żołnierze, z czasem również niektórzy oficerowie obu stron, wychodzili z okopów i dochodziło do spotkań, wymiany podarków, a nawet odbył się mecz piłkarski. Zdarzenie
to trafiło także do popkultury; Paul McCartney nagrał utwór „Pipes of Peace” i teledysk w fabularny sposób opowiadający o tym (1983 r.). R. Gonsalves, Remembering
a Christmas truce, http://grottonetwork.com/make-an-impact/heal/christmastruce-snoopys-christmas/ (dostęp: 20.01.2019); D. Condell, Bertie Felstead. Last
survivor of a famous first world war Christmas truce, „Guardian”, 3.08.2001,
https://www.theguardian.com/news/2001/aug/03/guardianobituaries1
(dostęp: 26.12.2018).
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mał śmiertelny postrzał. W tle zasieki z drutu kolczastego, zmora atakujących żołnierzy. Druga fotografia przedstawia improwizowany cmentarz
polowy; kilka grobów na zboczu, ogrodzenie z nieokorowanych pni
drzew. Na grobach krzyże, z charakterystycznym daszkiem, i żołnierz,
ujęty z profilu przed cmentarzem. Wojenne cmentarze, tymczasowe miejsca pochówku poległych, są nieodłącznym elementem każdego frontu, jak
również świadectwem dramatycznych wydarzeń, które jeszcze przez wiele
lat po ich zaistnieniu przypominają o wojnie i jej ofiarach.

Fot. 5. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 15859/II.

Fot. 6. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 15860/II.
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Fot. 7. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 15858/II.

Kolejna fotografia to obraz z nieznanej rampy kolejowej w rumuńskich Karpatach (fot. 7). Przedstawia grupę jeńców rosyjskich, zidentyfikowanych po elementach umundurowania, charakterystycznych papachach7 na głowach i długich obszernych szynelach. Obok zaledwie kilku
żołnierzy armii niemieckiej pilnujących jeńców, których bez problemu
można rozpoznać po pikielhaubach8. Również i ta scena nie stanowi rzadkości w fotorelacjach z każdego frontu. Podpis z rewersu jest potwierdzeniem tego, co bez trudu możemy zaobserwować na zdjęciu: „Jeńcy rosyjscy 917”. Warto jeszcze przedstawić jedno ujęcie z tej kolekcji, portret
niedźwiadka z podpisem: „Sierotka, wychowanek baterii” (fot. 8).
Fotografie czarno-białe wykonane są w technice żelatynowo-srebrowej, tonowane w kolorze sepii; odbitki wykonano w formacie tzw.
małej pocztówki, 8,6 x 13,4 cm; w części są one uszkodzone i ze śladami
procesu zaniku obrazu. Na odwrociu widzimy nadruk pocztówki – to oryginalny druk na papierze fotograficznym. Wskazuje on na wielofunkcyjność takich fotografii, które oprócz spełniania roli fotopamiętnika, opatrzone znaczkiem pocztowym i tekstem wykorzystywane były do korespondencji9.

Papacha – rodzaj nakrycia głowy spotykany w armii carskiej Rosji, jak również później w korpusie wyższych oficerów Armii Czerwonej. Używana także przez wyższych
oficerów armii Turcji Osmańskiej i Persji.
8 Pikielhauby – nakrycie głowy charakterystyczne dla armii niemieckiej, używane
do końca I wojny światowej. Kaiser’s bunker, http://www.kaisersbunker.com/
index2.htm (dostęp: 12.12.2018).
9 A. Rybicki, Kampania bukowińska Legionów…, s. 338.
7
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Fot. 8. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 15870/II.

Reprezentacja Rumuńskiej Kawalerii w Warszawie
Okres międzywojenny reprezentowany jest przez ciekawy zbiór
kilkunastu zdjęć z albumu poświęconego Zawodom Hippicznym „Konkurs Armii Polskiej im. Marszałka Polski” na hipodromie w warszawskich
Łazienkach w 1934 r.10 Album trafił do muzeum w 1993 r. jako zakup11.
Fotografie m.in. przedstawiają zawody na hipodromie i delegację kawalerii Armii Królestwa Rumunii, która przybyła do Warszawy (fot. 9). Zdjęcia z hipodromu są dynamiczne: skoki (fot. 10), upadki na parkurze, wiwatujący kawalerzyści i lekko oszołomieni ci, którzy spadli z konia. Na
kadrach widzimy: Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, generałów Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, Gustawa Orlicz-Dreszera. Na jednej z fotografii sportretowano kpt. Petre
Kirculescu12, który mimo uchwyconego w kadrze efektownego upadku na
przeszkodzie, na koniu Gascony zdobył II nagrodę w konkursie (fot. 11).

10 Międzynarodowe zawody hippiczne w Warszawie, „Światowid”, nr 24 (461),
10.06.1933 r., s. 4.
11 Album z bogato zdobioną, oklejoną płótnem okładką, jednak bez żadnych tekstów
pozwalających na identyfikację miejsca i czasu. Wszelkie dane zostały uzyskane
w trakcie opracowania obiektu. Album wpisany do inwentarza Muzeum pod numerem MHF 1946/II/1-95.
12 Petre Kirculescu (1889-1975) – kapitan kawalerii rumuńskiej, członek narodowej
reprezentacji Królestwa Rumunii na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 r.
Trener olimpijskiej reprezentacji Rumunii w latach 1958-1962. R. Gustav, Die Reitkunst der Welt an den Olympischen Spielen 1936, New York 1978, s. 16.
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Fot. 9. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 1946/II/18.

Fot. 10. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 1946/II/12.
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Fot. 11. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 1946/II/59.

W albumie jest też dokumentacja wydarzenia towarzyszącego zawodom w Warszawie. Zgodnie z tradycją, przed ich rozpoczęciem ekipy
uczestniczące w zawodach składały wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Fot. 12. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 1946/II/60.
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Fot. 13. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 1946/II/54.

Fot. 14. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 1946/II/51.
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Relacja z uroczystości również trafiła na fotografie. Na szarfie
zdobiącej wieniec można przeczytać: „Cavalerii Români” (fot. 12). Później
delegacja wpisała się jeszcze do Księgi Pamiątkowej, co też zostało
udokumentowane (fot. 13). Rumuńscy kawalerzyści zostali także przyjęci
przez księcia Janusza Radziwiłła, prezesa Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych w Polsce. Portret delegacji
z księciem wykonano w sali konferencyjnej Ministerstwa Spraw Wojskowych (fot. 14). Reprezentacja kawalerii Armii Królestwa Rumunii od
lat 20. XX w. gościła niemal na wszystkich zawodach hippicznych w Polsce13.
Pożegnanie szefa 16 pułku piechoty w Fălticeni
Ważnym momentem w relacjach polsko-rumuńskich było przybycie delegacji 16 pułku piechoty Armii Królestwa Rumunii na pogrzeb
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, szefa tego pułku14.
W zbiorach Muzeum znajdują się cztery fotografie dokumentujące udział
delegacji rumuńskiej w uroczystościach krakowskich. Dwa zdjęcia są autorstwa Stanisława Muchy15, legionisty Legionów Polskich, krakowskiego
reportażysty, współpracownika wielu krakowskich redakcji16. S. Mucha
dokumentował przebieg uroczystości i uchwycił w kadrze rumuńską delegację, której przewodniczył marszałek Rumunii Constantin Prezan17.
Reportaż z pogrzebu, w tym ujęcia pokazujące delegację 16 pułku pie-

13 Reprezentacja Rumunii pojawiła się po raz pierwszy na zawodach hippicznych
w Polsce w 1929 r. Wtedy to Puchar Narodów został uświetniony ufundowaniem
trofeum przez króla Rumunii Michała I. L. Kon, Międzynarodowe zawody konne
1929 r. w Warszawie, „Jeździec i Hodowca” 1929, nr 25, s. 350, nr 24, s. 335, nr 23,
s. 314.
14 Uroczystość przyjęcia szefostwa pułku odbyła się w Fălticeni 20 kwietnia 1932 r.
A. Smoliński, Szefostwo Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego nad
16 Regimentem Piechoty armii Królestwa Rumunii [w:] Związki polsko-rumuńskie
w historii i kulturze. Legături istorice şi culturale polono-române, Suczawa 2018,
s. 42-61.
15 Stanisław Mucha (1895-1976) – urodzony w Olszówce koło Mszany Dolnej w Małopolsce, legionista 4 pułku piechoty Legionów Polskich, fotograf, fotoreporter „Nowości Ilustrowanych”, „Światowida”, „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Autor
znanych reportaży prasowych, m.in.: rewii kawalerii 1933 r., pogrzebu Józefa Piłsudskiego, budowy Kopca Józefa Piłsudskiego, panoram Krakowa, zdjęć z Krynicy-Zdroju i in. E. Piotrowska, Stanisław Mucha. Fotograf-dokumentalista i miłośnik Krakowa, Kraków 2007.
16 Pozyskane zostały w 1993 r. w formie zakupu i wpisane do inwentarza Muzeum pod
numerami MHF 2536II i MHF 2537/II.
17 18 maja 1935 r. Józef Piłsudski pochowany na Wawelu, „Nowa Historia Interia”,
18 maja 2017, https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-18-maja1935-r-jozef-pilsudski-pochowany-na-wawelu,nId,2394186 (dostęp: 2.03.2019);
Ostatni akt żałobnej uroczystości, „Dziennik Piotrkowski”, nr 135, rok XXI,
20.05.1935, s. 1.
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choty, trafiły do obiegu w dziesiątkach egzemplarzy. Na jednej z fotografii
widzimy przemarsz Kompanii Reprezentacyjnej pułku przez płytę Rynku
Głównego; zwraca tu uwagę charakterystyczny element umundurowania
– bermyce. Kompanię prowadzi marszałek Constantin Prezan (fot. 15).
Na drugiej fotografii żołnierze różnych formacji, w tym z Armii Królestwa
Rumunii, niosą odznaczenia Marszałka. Józef Piłsudski posiadał dwa najwyższe odznaczenia Królestwa Rumunii: cywilne – Wielką Wstęgę Orderu Karola I – nadane w 1928 r. i wojskowe – Order Michała Walecznego
– nadane w 1922 r. Zdjęcie wykonano na ul. Dunajewskiego.
Kolejne dwie fotografie również przedstawiają kondukt pogrzebowy i przemarsz rumuńskich żołnierzy18. Jedno zdjęcie jest sygnowane
pieczątką: „Siermontowski Aleksander”19. Można przyjąć, że jest on autorem również drugiego ujęcia. Podobnie jak S. Mucha autor na swoich
zdjęciach uchwycił przemarsz rumuńskiego oddziału i żołnierza rumuńskiego niosącego odznaczenia Marszałka (fot. 16).

Fot. 15. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 2537/II.

Zakup w 2014 r., wpisane do Księgi inwentarzowej pod numerami MHF 34099/F
i MHF 34100/F.
19 Aleksander Siermontowski (1889-1942) – architekt, taternik i fotograf, urodzony
w Tarnowie. Fotografował w Tatrach, Krakowie i Małopolsce; wydawał pocztówki i albumy. Przez krótki okres prowadził własny zakład fotograficzny w Krakowie. Zmarł
tamże. A. Żakowicz, Fotografia galicyjska do roku 1918, Częstochowa-Kraków-Lwów
2008, s. 117.
18
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Fot. 16. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 34100/II.

II wojna światowa – kolejny rozdział
w stosunkach polsko-rumuńskich
Z chwilą napaści Rosji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r.
walki na przedmościu rumuńskim20 zostały skazane na niepowodzenie21.
Po wyjeździe z kraju rządu polskiego do Rumunii 17/18 września exodus
armii i cywilów nabrał znacznych rozmiarów. W zbiorach Muzeum odnajdujemy fotografię ilustrującą wychodźstwo dowództwa Wojska Polskiego. Pochodzi ona z fotoarchiwum Ryszarda Zielińskiego22. Zdjęcie przed-

20 Przedmoście rumuńskie – koncepcja militarna powstała w obliczu postępów niemieckiej agresji we wrześniu 1939 r. Zakładała ona utrzymanie ostatniego skrawka terytorium II RP na górzystym obszarze Małopolski Wschodniej do czasu czynnego wystąpienia Anglii i Francji. Obrona miała być wsparta od południa o granice z Rumunią
i Węgrami oraz rzeki Dniestr i Stryj. Pozwoliłoby to, w zamyśle autorów koncepcji, na
swobodne zaopatrzenie walczącej Armii Polskiej w sprzęt wojenny przez terytorium
Rumunii. W. Włodarkiewicz, Przedmoście Rumuńskie 1939, Warszawa 2001.
21 Tamże, s. 139-140, 164-166.
22 Ryszard Zieliński (1926-1994) – krakowski literat i dziennikarz, urodzony w Krakowie. Obszarem jego zainteresowania była historia wojskowości w XX w., szczególnie walki Legionów Polskich, kampania wrześniowa 1939 r., działania polskiego podziemia w czasie II wojny światowej oraz zbrodnia katyńska 1940 r. Poseł na Sejm RP
w latach 1989-1991. Do ilustracji swoich tekstów gromadził materiał ikonograficzny,
głównie fotografie. Zbiór ten przekazała do Muzeum jego żona Maria Przemecka-Zielińska w 1998 r. Zbiór został opracowany w 2000 r. i otrzymał numery od MHF
6748/II/1-38 do MHF 7198/II/1-2; publikowana fotografia opatrzona jest numerem
inwentarzowym MHF 7077/II.
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Fot. 17. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 7077/II.

stawia kolumnę samochodów i grupę oficerów, wśród nich, według podpisu, generała brygady Aleksandra Litwinowicza, ówczesnego II zastępcy
ministra obrony narodowej23 (fot. 17). Ujęcie wykonano już po przekroczeniu granicy polsko-rumuńskiej, na przejściu granicznym Kuty – Wyżnica, tuż za mostem granicznym na Czeremoszu. Na zdjęciu widzimy kolumnę samochodów osobowych na drodze; przy pierwszym pojeździe stoi
grupa oficerów, z których jeden w pozycji zasadniczej oddaje honory.
W Rumunii generał Litwinowicz został przetransportowany do Băile Herculane na południowym zachodzie kraju, gdzie władze internowały go
w obozie dla wyższych dowódców i rodzin polskich polityków24. Podczas
analizy fotografii można nabrać pewnych wątpliwości co do obecności generała w kadrze. Widoczny oficer, pasujący posturą, jest w stopniu pułkownika. Tak więc postawienie pytajnika przy nazwisku generała wydaje
się nad wyraz wskazane.

23 Aleksander Litwinowicz (1879-1948) – urodzony w Petersburgu, absolwent Politechniki Lwowskiej, członek polskich organizacji niepodległościowych w zaborze austriackim, legionista-intendent I Brygady Legionów Polskich, uczestnik walk o Lwów
w 1918 i 1919 r., generał Wojska Polskiego II RP. W II RP piastował stanowiska w ministerstwie i pełnił służbę w jednostkach wojskowych, m.in. jako dowódca Okręgu
Korpusu w Grodnie i Lwowie, był też pierwszym szefem wojskowego klubu sportowego „Legia” Warszawa. We wrześniu 1939 r. II wiceminister spraw wojskowych i szef
administracji armii. T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski niepodległej, Warszawa 1991, s. 122.
24 P. Stawecki, Generałowie polscy w wojnie obronnej 1939 roku i ich dalsze losy wojenne, cz. 2 [w:] „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, nr 15 (66)/3, (249), s. 93-94.
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Obcowanie z wielką sztuką
Kolejny cykl zdjęć to trzy fotografie o wymiarach 9,0 x 13,2 cm
w formacie małej pocztówki25; przedstawiają one polskich żołnierzy
z obozu internowanych w Târgu Jiu26 na południu Rumunii. Zdjęcia
– trzy portrety grupowe z okresu kwiecień-maj 1940 r., wykonane w ówczesnym Parku Miejskim, przedstawiają internowanych żołnierzy Wojska
Polskiego i osoby cywilne. Niestety nie udało się zidentyfikować bohaterów ujęć. Na odwrociu widoczny jest odręczny podpis z nazwą miejscowości, datą i określeniem miejsca wykonania fotografii. Widzimy też
okrągłą pieczęć tuszową: „Stalag XA, 70”. Prawdopodobnie pochodzi ona
z późniejszego okresu, kiedy to właściciel fotografii przebywał już w niemieckim obozie jenieckim – obóz stalag XA znajdował się w Schleswigu,
na terenie III Rzeszy.
Opis wydarzeń w obozie Târgu Jiu znajdziemy w wydanych już po
wojnie wspomnieniach Wojciecha Dąbrowskiego, który służył w Komisariacie Straży Granicznej w Kutach na granicy z Rumunią i po kampanii
wrześniowej 1939 r. trafił do obozu w Târgu Jiu:
Dnia 5 XII 39 o g[odz.] 6 rano przybyliśmy do T[ârgu]-Juiu
[Jiu]. Po wyładowaniu nas z wagonów zostaliśmy zaprowadzeni
do obozu. Obóz składał się z 70 baraków. W barak[u] może się
pomieścić 250 ludzi – prycze są podwójne – jest bardzo ciasno
– na polu błoto po kolana 27.

Autor relacjonował także czas świąt Bożego Narodzenia spędzony w obozie. Pod datą 23 grudnia 1939 r. zapisał:
…w obozie roiło się jak w ulu, wszyscy robili porządki przedświąteczne, ale jakoś nam kiepsko szło, gdyż każdy myślał
o swym domu i swoich najbliższych.

Fotografie zakupiono do zbiorów w 2006 r., zostały zinwentaryzowane i opatrzone
numerami MHF 17951/II – MHF 17953/II.
26 Obóz internowanych w Târgu Jiu utworzono jesienią 1939 r. W szczytowym okresie
przebywało tam 6 tys. Polaków. Podzielony był na część wojskową i cywilną. Ostatni
Polacy opuścili obóz w 1941 r., władze rumuńskie przekazały internowanych żołnierzy
Niemcom. Później był to obóz dla przeciwników Iona Antonescu; przebywał w nim
m.in. Nicolae Ceaușescu. I. Agrigoroaiei, M. Petraru, Situația României în preajma și
în timpul Celui de-Al II-lea Război Mondial și drama refugiaților polonezi în România, http://www.clipa.com/a233-Situatia-Romaniei-in-preajma-si-in-timpul-Celuide-al-II-lea-Razboi-Mondial-si-Drama-Refugiatilor-Polonezi-in-Romania.aspx
(dostęp: 31.12.2019); Fostul lagăr de la Târgu Jiu, abandonat de autorităţi, https://
www.gds.ro/Local/2007-09-11/Fostul+lagar+de+la+Targu+Jiu%2C+abandonat+
de+autoritati/ (dostęp: 22.12.2018).
27 W. Dąbrowski, Pamiętnik od czasu wyjazdu z domu... (fragmenty), wstęp Wojciech Wesołkin [w:] „Rocznik Sanocki”, Sanok 2011, s. 194-199.
25
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Wieczorem tegoż dnia otrzymaliśmy zapomogę od władz polskich po 550 lei. Z powodu tego wszystkiego miny nam się poprawiły – gdyż każdy sobie coś kupił na święta.

I dalej pod datą 24 grudnia 1939 r. czytamy:
otrzymaliśmy podarki, wieczorem odbyło się łamanie opłatkiem,
kolacja wigilijna i kolędy – po kolacji zostałem zaproszony do
kolegi, gdzie trochę się zabawiłem. O [godz.] 24 odbyła się pasterka.

I kolejne święta w Târgu Jiu – Wielkanoc 1940 r.:
23 III 40 od władz polskich otrzymaliśmy zapomogę w kwocie
250 lei.
24 III 40, to jest w Wielką Sobotę od samego rana panował wielki ruch przedświąteczny. Każdy robił porządki oraz czynił zakupy na święta. Po południu otrzymaliśmy po 40 dkg kiełb[asy],
2 jaja, ¼ kg bułki – te dary ułożyliśmy na stole do święcenia.
O g[odz.] 15-tej zebraliśmy się w pobliżu stołu, potem przyszedł
ks. maj[or] Stec i poświęcił nam te dary, następnie chciał do nas
przemówić i złożyć nam życzenia, lecz zanim parę słów przemówił, rozpłakał się i my wszyscy z nim – tak że nikt słowa nie
przemówił – tej chwili długo nie zapomnę. O g[odz.] 18 odbyła
się u nas rezurekcja z procesją po obozie.

Wartość historyczna tych kilku fotografii znacznie wzrośnie, kiedy
zwrócimy uwagę na plener i drugi plan, jaki został utrwalony na zdjęciach. Wszystkie trzy łączą się z postacią wybitnego rumuńskiego rzeźbiarza Constantina Brâncuşiego28. Na jednej z nich widzimy żołnierzy pozujących przy pracy artysty „Stół milczenia” (fot. 18), który jest jednym
z trzech elementów kompleksu rzeźb znajdujących się do dzisiaj w miejskim parku29. Na kolejnej fotografii żołnierze ujęci są na tle „muzeum”,
jak możemy wyczytać z odręcznej adnotacji na odwrociu zdjęcia (fot. 20).
Obecnie jest to „Centrul Municipal Constantin Brâncuși” (Miejskie Cen28 Brâncuşi Constantin [w:] Dicţionarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX,
vol. I, Lit. A-G, coordonator I. Vlasiu, Bucharest 2011, s. 83-92.
29 Zespół rzeźb plenerowych w parku miejskim w Târgu Jiu zamówiony został przez
władze miasta w 1936 r. dla upamiętnienia 20. rocznicy wielkiej bitwy pod Târgu Jiu
z okresu I wojny światowej, w której zginęło wielu rumuńskich żołnierzy. Kompleks
składa się z kilku elementów: „Stołu milczenia” (Masa tăcerii), „Alei krzeseł” (Aleea
scaunelor), „Bramy pocałunków” (Poarta sărutului) i „Kolumny Nieskończoności”
(Coloana Infinitului). Constantin Brâncuși, http://ro-ma-nia.blogspot.com/2012/
10/constantin-brancusi.html (dostęp: 12.12.2018).
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trum Constantina Brâncușiego). Na ostatnim ujęciu widzimy żołnierza
i postacie w cywilu, ustawionych u wylotu „Alei krzeseł” – kolejnego elementu zespołu rzeźb Constantina Brâncușiego (fot. 19). Autor, ale i właściciel fotografii, przygnieciony sytuacją, zapewne nie zwrócił uwagi na
okazję, jaką stworzyła mu wojenna tułaczka. Los rzucił go do Târgu Jiu
i dał możliwość zapoznania się z dziełami wybitnego rumuńskiego rzeźbiarza. Fotografia przedstawiająca żołnierzy, którzy obsiedli „Stół milczenia”, jedno z dzieł artysty, zdaje się podkreślać tę żołnierską niewiedzę.

Fot. 18. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 17952/II.

Fot. 19. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 17953/II.
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Fot. 20. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 17951/II.

243
Warto zwrócić jeszcze uwagę na samą sytuację fotograficzną. Bohaterowie są ujęci poza obozem internowanych, na spacerze w mieście;
czyżby mieli aż taką swobodę w poruszaniu się po Târgu Jiu? Odpowiedź
znajdujemy w przywołanych wspomnieniach W. Dąbrowskiego.
Dnia 8 II [19]40 odbył się na placu barokowym sąd nad 6-ma
żołnierzami rumuńskimi za to, że wypuścili kilku żołnierzy
Pol[aków] za druty i za to pobrali łapówki. Od tego czasu dostanie się za druty było niemożliwe, gdyż obóz wieczorem był otoczony 3-ma liniami post[erunków] i wewnątrz obozu krążyły patrole.
Dnia 15 III [19]40 w nocy straże rum[uńskie] raniły dwóch naszych żołnierzy, którzy chcieli się przedostać do miasta 30.

Kolejną kwestią jest sam fakt wykonania tych portretów, co daje
impuls do zadania pytania o autora zdjęć. Odbitki nie są sygnowane, ale
można przyjąć, że fotograf pochodził z tego samego środowiska co portretowani – był to prawdopodobnie żołnierz z obozu, towarzysz z niewoli,
który zachował, a może nabył już w Rumunii aparat fotograficzny.
W trudnej obozowej sytuacji, już po tragedii września 1939 r. dalej fotografował. Niewielka liczba zdjęć z kampanii wrześniowej i późniejszej tułaczki pozwala postawić tezę, że aparat fotograficzny nie lubi klęski31.
Bogaty bukowiński strój ludowy
W zbiorze występują nie tylko fotografie o charakterze wojskowym. Chciałbym zwrócić uwagę na kolekcję portretów mieszkańców wsi
bukowińskich, na kilkanaście fotografii nieznanego autora lub autorów,
wykonanych najprawdopodobniej w 1915 r. podczas walk II Brygady
Legionów Polskich na Bukowinie w okolicach Czerniowiec. Pochodzą one
z fotoarchiwum Ryszarda Zielińskiego32. Ujęcia przedstawiają mieszkańców bukowińskiej wsi w strojach regionalnych (fot. 21). Postacie są upozowane: pojedynczo, czasem parami pozują wojennemu reporterowi (fot.
22). Na fotografiach widzimy w większości kobiety: nastolatki i kobiety
z dziećmi. Portretowane postacie mają na sobie bogate bukowińskie stroje. Jednym z ciekawszych przedstawień jest portret dwóch dziewczyn
w haftowanych koszulach – soroczkach, po lewej bogato haftowana wyszywanka, a po prawej uboga w haft hłopanka (fot. 23). Postacie mają

W. Dąbrowski, Pamiętnik od czasu wyjazdu…, s. 198.
A. Rybicki, Klęska nie jest dobrym motywem kadru [w:] Przełamywać bariery,
wojna na fotografii niemieckiego i polskiego żołnierza, katalog wystawy, Kraków
2004, s. 9-12.
32 Zob. przypis 22.
30
31

244

Fot. 21. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 6784/II.

Fot. 22-23. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 33991/II-MHF 6815/II.
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też na koszulach charakterystyczny dla Bukowiny element, bogate aplikacje, naszywane bezpośrednio na materię monety, zwane salba. Są to
elementy stroju niezamężnych dziewcząt z bogatych domów. Spódnice
wykonane są z tkaniny horbatka, zakręcane były wokół bioder i przepasane pasem zwanym krajką. Wiele tych elementów odnajdujemy na kolejnych fotografiach mieszkańców bukowińskiej wsi reprezentowanych na
innych ujęciach z tego cyklu.
Interesującą kolekcję stanowi kilkanaście fotografii autorstwa
prof. Jana Walasa33, botanika, specjalizującego się w geografii roślin,
dr. hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1 grudnia 1945 r. profesora
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dziekana Wydziału Biologii
i Nauk o Ziemi, od 1970 r. ponownie wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi34.

Fot. 24-25. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 33994/II-MHF 33873/II.

33 Zdjęcia stanowią część większej kolekcji, obejmującej ponad 150 fotografii przekazanych w formie daru do Muzeum w 2014 r. przez rodzinę profesora. Dar zarejestrowany został w księdze inwentarzowej pod numerami MHF 14693/II – MHF
34008/II.
34 Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-2004. Materiały do biografii, S. Kalembka (red.), Toruń 2006, s. 712.
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Fot. 26. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 33993/II.

Fot. 27. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 33887/II.
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W okresie międzywojennym, podczas jednej ze swoich podróży
prof. J. Walas przebywał w północnej Rumunii. W zbiorach MHF znajdują się fotografie z Bystrzycy (rum. Bistrița) – miasta w północnym
Siedmiogrodzie i okolic. Zainteresowanie fotografa wzbudziły postacie
w strojach ludowych, kobiecych i męskich. Często ujęcia wykonano
w trakcie pracy, w zdecydowanej części są to portrety, ale także sceny rodzajowe (fot. 24). Cykl nie jest jednorodny, w kolekcji odnajdujemy np.
fotografie Hucułki na koniu (fot. 25). Zbiór ten obejmuje fotografie
portretowe dzieci, kobiet i mężczyzn, ale również ujęcia reporterskie:
scenki uliczne, architekturę35 (fot. 26), a nawet fotografie krajobrazowe
rumuńskich Karpat, wykonane w innych częściach kraju (fot. 27).
Varia
Na zakończenie chciałbym wyróżnić dwa zdjęcia z grupy fotografii
artystycznych. Pierwsza fotografia pochodzi z 1968 r. i nosi tytuł „Eforia
Nord” (fot. 28). Jej autorką jest Helena Łyczywek36. Praca obejmuje dwie
odbitki, które przedstawiają identyczną sytuację: grupę kuracjuszek-wczasowiczek w tytułowej Eforii Nord, mieście nad Morzem Czarnym,
jednym z najstarszych ośrodków wypoczynkowo-kuracyjnych na wybrzeżu. Ujęcie przedstawia kobiety zażywające słonecznych kąpieli, których
ciała pokryte są leczniczym błotem, tzw. borowiną.
Druga fotografia, którą chciałbym zaprezentować, autorstwa
Krzysztofa Paweli37, przedstawia grupę Romów, głównie dzieci, przy pędzącym wozie zaprzężonym w dwa konie (fot. 29). Zdjęcie jest niezwykle
dynamiczne; wszystkie ujęte postacie są w ruchu. Można zadać sobie pytanie, czy to aparat fotograficzny spowodował taką reakcję, zwłaszcza
u pozujących w bardzo energetyczny sposób dzieci.

35 Na ujęciu widzimy pierzeję ulicy w Bystrzycy, z otwartą bramą na wprost i zakładem usługowym po lewej stronie, na szybie wystawowej napis w języku węgierskim:
„Szabó & Haraszty”. Bogato zdobiona brama zachowała się do dnia dzisiejszego, a cała pierzeja znajduje się przy obecnej ulicy Dornei w Bystrzycy.
36 Krystyna Łyczywek – urodzona w 1920 r. w Poznaniu, od 1945 r. mieszka w Szczecinie. Romanistka, tłumacz literatury francuskiej, artysta fotografik, dziennikarz. Była
organizatorem szczecińskich sympozjów poświęconych historii i teorii fotografii.
Dwie odbitki o tej samej tematyce trafiły do Muzeum w formie daru autorki, zostały
opracowane i wpisane do inwentarza pod numerami MHF 34556/II i MHF 34557/II
w 2014 r.
37 Krzysztof Pawela – urodzony w 1956 r. w Poznaniu, w 1975 r. fotoreporter warszawskich tygodników „ITD” i „Perspektywy”, członek ZPAF-u.
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Fot. 28. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 34556/II.

Fot. 29. Zbiory Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. MHF 22629/II.
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Podsumowanie
Przedstawione kolekcje, w porównaniu ze zbiorami wspomnianymi na wstępie, ze względu na liczbę fotografii mogą być postrzegane jako mniej atrakcyjne. Tymczasem niewielka ilość ujęć w poszczególnych
cyklach nie wpływa na wartość przekazu. Niektóre fotografie podlegały
reinterpretacji. Działania te spowodowały ujawnienie nowych treści, czasem dając odmienny rezultat od zamierzeń autora fotografii. Takim przykładem są zdjęcia internowanych polskich żołnierzy w Târgu Jiu. Zamierzeniem autora było wykonanie portretów żołnierzy w plenerze, w parku.
Kadr budują: żołnierze – na pierwszym planie bohaterowie ujęcia, oraz
w tle rzeźby Constantina Brâncușiego, tworzące drugi plan. Reinterpretacja fotografii pozwoliła na obserwację interakcji tych dwóch planów
i w konsekwencji na ich zamianę. Żołnierze, anonimowe postacie, musieli
ustąpić miejsca kompozycji rzeźbiarza i budynkowi muzeum (Centrum).
To one przyjęły na siebie rolę głównego elementu kadru. Ten niewielki,
trzyelementowy cykl fotografii wywołał liczne pytania, na część z nich
znaleźliśmy odpowiedzi, na inne jeszcze nie.
Kadry, na których ujęto miejscową ludność z północnej Bukowiny, będące efektem krótkotrwałych, okazyjnych pobytów fotografa na
terenie Rumunii, pozwalają zauważyć sposób postrzegania sytuacji, ludzi
i miejsc podlegających fotograficznej eksploracji. Profesor J. Walas, fotografując, zwrócił uwagę na elementy etnograficzne: stroje, życie codzienne miejscowej ludności. Inaczej legionowy anonimowy fotograf, który
ograniczył swoje fotograficzne, pozamilitarne zainteresowanie do wykonania portretów mieszkańców Bukowiny. Można przyjąć, że obecne na
zdjęciach bogate stroje są elementem dodatkowym. To postacie – mieszkańcy Bukowiny uwiecznieni na fotografiach – są najważniejszym motywem kadru. W kolejnej kolekcji, tej z bukowińskiego frontu I wojny światowej, bez problemu dostrzeżemy humorystyczne podejście fotografa do
tematu zdjęcia. Podpisy fotografii, np.: „Nasze wille w Iacobene” czy kadr
z misiem opatrzony tekstem: „Sierotka, wychowanek baterii” są tego
przykładem. Kolekcja z frontu I wojny światowej upoważnia do podniesienia jeszcze jednej kwestii. Autor tego cyklu jest zapewne legionistą
– żołnierzem, który trafił na Bukowinę, aby walczyć, a fotografował przy
okazji. Utrwalał to, co stało się dla niego nie tylko nowe, ale i interesujące, warte naciśnięcia spustu migawki. Inaczej działał profesor J. Walas.
Fotografia była dla niego częścią aparatu naukowego; do Rumunii wyruszył po samodzielnej decyzji, a przedstawiony cykl zdjęć stanowi poboczne zainteresowania profesora, którego głównym obszarem badawczym
była miejscowa flora.
Różnorodność tematów i ujęć powoduje, że niewielkie kolekcje
zdjęć są interesującym elementem poznawczym Rumunii, przybliżającym
obraz tego kraju w latach minionych. Odmiennie, zdjęcia prezentujące
wizyty obywateli Rumunii w Polsce są oficjalne, dokumentują pobyt urzędowych delegacji, najczęściej wojskowych. Jest to przejawem pewnej za-
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uważalnej asymetrii w relacjach polsko-rumuńskich w okresie międzywojennym. Warto poświęcić temu zagadnieniu więcej miejsca, może nawet w formie projektu badawczego, w dużej części opartego na kwerendach w zbiorach fotograficznych polskich i rumuńskich muzeów.

Andrzej Rybicki
Muzeul de Istorie a Fotografiei
„Walery Rzewuski” din Cracovia

România și românii în colecțiile
Muzeului de Istorie a Fotografiei
„Walery Rzewuski” din Cracovia
Rezumat

Colecțiile Muzeului de Istorie a Fotografiei din Cracovia includ
numeroase fotografii din zonele din vecinătatea Poloniei. Bucovina și, în
sens mai larg, România, atât de apropiată cândva și, totodată, atât de departe de granițele actuale, este și ea prezentă în aceste colecții.
În Muzeul se găsesc două colecții compacte de fotografii legate de
România – ambele prezentând Bucovina. Colecțiile au fost prezentate în
timpul simpozioanelor din anii trecuți. În posesia Muzeului se găsesc de
asemenea colecții mai mici, precum și seturi de fotografii, cu autor neidentificat, legate de România care merită prezentate. Autorul refetatului
le-a împărțit în câteva grupuri tematico-cronologice: în tranșeele din Bucovina din timpul Primului Război Mondial, un set interesant de fotografii din lagărul din Târgu Jiu în care au fost internați soldați polonezi în
septembrie 1939, fotografii de la concursurile hipice de la Varșovia la care participau și ofițeri români sau fotografii de la ceremoniile funerare
ale Mareșalului Józef Piłsudski cu participarea militarilor din Regimentul
16 Infanterie Fălticeni.

dr hab. Henryk Walczak
prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Wizyta następcy tronu Rumunii
– ks. Michała w Warszawie
w dniach 24-25 maja 1937 roku

Przymierze polsko-rumuńskie po niepowodzeniu pośrednictwa
Warszawy w doprowadzeniu jesienią 1932 r. do zawarcia przez Bukareszt
paktu o nieagresji z Moskwą uległo znaczącemu osłabieniu. W kolejnych
miesiącach następowało pogłębienie tego procesu. W 1934 r. natomiast
weszło w fazę postępującej degradacji w związku z nowym kursem rumuńskiej polityki zagranicznej, przyjętym przez Nicolae Titulescu – szefa
dyplomacji rumuńskiej. Zamierzał on dokonać zbliżenia ze Związkiem
Sowieckim w ramach kształtującego się systemu paktów wzajemnej pomocy. Jego elementami były już układy tego typu zawarte z ZSRR w maju
1935 r. przez Francję i Czechosłowację. Titulescu pragnął doprowadzić do
podobnego układu ze Związkiem Sowieckim. Konsekwencją postępującego zacieśnienia relacji rumuńsko-sowieckich stało się coraz większe
rozluźnianie przez Bukareszt sojuszniczej współpracy z Polską. Polityka
ta, zagrażająca podporządkowaniem Rumunii Moskwie, napotykała na
wzrastający opór ze strony wielu tamtejszych polityków wspieranych
przez polskich dyplomatów, którzy w działaniach przeciwko Titulescu nie
cofali się przed intrygami oraz angażowaniem się po stronie opozycji.
W wyniku tych działań udało się 29 sierpnia 1936 r. doprowadzić do dymisji szefa rumuńskiego MSZ. Jego następca – Victor Antonescu z poparciem króla Karola II powrócił do bliskiej współpracy z Polską. Chcąc
przeciwstawić się rewizjonizmowi terytorialnemu, dostrzegał także konieczność oparcia bezpieczeństwa państwa na współpracy w ramach Małej Ententy (wchodziły w jej skład Rumunia, Czechosłowacja i Jugosławia) i Ententy Bałkańskiej (współtworzyły ją obok Rumunii Jugosławia,
Grecja i Turcja) oraz przyjaźni z Francją. Relacje z ZSRR natomiast pragnął utrzymywać na płaszczyźnie dobrosąsiedzkiej, starając się unikać
konfliktów i tarć1.

H. Bułhak, A. Zieliński, Z dziejów stosunków polsko-rumuńskich (sierpień 1936-wrzesień 1938), Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej, t. XVI, s. 145-152;
N. Dascălu, Relaţii româno-polone în perioada interbelică (1919-1939), Bucureşti
1991, passim; D. Hrenciuc, România şi Polonia 1918-1931. Relaţii politice, diplomatice şi militare, Rădăuţi 2003, passim; Tenże, România şi Polonia – 1932-1939. Relaţii
politice şi diplomatice, Suceava 2005, passim.
1
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Wyrazem konsolidacji aliansu Warszawy i Bukaresztu stały się
wzajemne odwiedziny rumuńskich polityków w Polsce i polskich w Rumunii. W listopadzie 1936 r. gościł w Warszawie minister Antonescu.
W kwietniu 1937 r. przebywał w Bukareszcie minister spraw zagranicznych Józef Beck. Wówczas to pojawiła się propozycja wymiany wizyt między szefami państw. W imieniu króla Karola II rozmawiał w tej sprawie
z szefem polskiej dyplomacji marszałek dworu – Ernest Urdăreanu, deklarując, iż monarcha chętnie pierwszy odwiedziłby Warszawę, jednakże mogliby się tym poczuć dotknięci Czesi i Jugosłowianie – sojusznicy z Małej Ententy. Dlatego też proponował, aby najpierw prezydent RP
Ignacy Mościcki przybył do Bukaresztu, przy czym zaproszenie zawiózłby mu następca tronu – ks. Michał, Wielki Wojewoda Alba Iulia2.

2 Michał Hohenzollern-Sigmaringen urodził się 7 listopada 1921 r. w Sinaia. Jego rodzicami byli ówczesny następca tronu książę Karol i księżna Elena, pochodząca
z greckiej rodziny królewskiej. W lutym 1925 r. książę Karol nawiązał romans z Eleną
„Magdą” Lupescu, z którą w grudniu 1925 r. wyjechał za granicę, informując swego
ojca, króla Ferdynanda o zrzeczeniu się praw do tronu. 4 stycznia 1926 r. Narodowe
Zgromadzenie Konstytucyjne zaakceptowało rezygnację ks. Karola; zmieniono Statut
Domu Królewskiego i proklamowano 4-letniego wówczas ks. Michała następcą tronu,
ustanawiając Regencję (ks. Mikołaj – wuj ks. Michała, patriarcha Rumuńskiej Cerkwi
Prawosławnej Miron Cristea i przewodniczący Sądu Najwyższego Gheorghe Buzdugan), która miała wykonywać władzę monarszą do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności. Po śmierci Ferdynanda, ks. Michała 20 lipca 1927 r. formalnie obwołano
królem, rzeczywiste rządy nadal jednak sprawowała Regencja. 6 czerwca 1930 r. powrócił do kraju książę Karol. Wobec niepopularności rządów regentów zyskał on poparcie większości przywódców rumuńskich partii politycznych dla objęcia tronu królewskiego. 8 czerwca Reprezentacja Narodowa Rumunii anulowała rezygnację z tronu
ks. Karola, którego ogłosiła następcą Ferdynanda i królem. Ks. Michał otrzymał honorowy tytuł Wielkiego Wojewody Alba Iulia. W 1940 r., po stratach terytorialnych
Rumunii na rzecz sąsiadów i abdykacji Karola II, ks. Michał ponownie objął tron
Rumunii. Faktyczne rządy sprawował jednak gen. (marszałek) Ion Antonescu we
współpracy z faszystowską Żelazną Gwardią, a Rumunia znalazła się w przymierzu
z III Rzeszą. Klęski Niemiec na frontach sprawiły, iż król we współpracy z partiami
opozycyjnymi podjął tajne rozmowy z aliantami w sprawie wyjścia Rumunii z wojny.
23 sierpnia 1944 r. nakazał aresztowanie Antonescu w czasie wizyty w swoim pałacu,
powołując na jego miejsce rząd gen. Constantina Sănătescu, złożony z przedstawicieli
opozycji, w tym komunistów. W marcu 1945 r. w obliczu ultimatum sowieckiego musiał mianować gabinet Petru Grozy, całkowicie kontrolowany przez komunistów, którzy zmierzali do likwidacji ugrupowań opozycyjnych oraz podporządkowania Rumunii Związkowi Sowieckiemu. Michał I, przeciwstawiając się tej polityce, udzielił dymisji premierowi Grozie. Wobec odmowy jego ustąpienia, w sierpniu 1945 r. przedsięwziął strajk królewski, przestając podpisywać rządowe dekrety. Uznanie przez USA
i Wielką Brytanię rządu Grozy w lutym 1946 r. zdecydowało o zaprzestaniu strajku.
30 grudnia 1947 r., pod presją wiernych komunistom oddziałów wojskowych, król
Michał I podpisał akt abdykacji i na początku stycznia 1948 r. wyjechał z Rumunii.
Zamieszkał w Szwajcarii. W maju 1948 r. władze komunistyczne pozbawiły go obywatelstwa. Po obaleniu w 1989 r. reżimu Ceaușescu, sprawujący władzę w Rumunii
postkomuniści nie chcieli mu go przywrócić. Nastąpiło to dopiero w 1997 r., po ich
klęsce wyborczej. Michał I zmarł 3 grudnia 2017 r. w Aubonne w Szwajcarii. I. Porter,
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Józef Beck, uzyskawszy telefonicznie aprobatę prezydenta Mościckiego, zgodził się na tę propozycję3.
W kolejnych dniach obie strony precyzowały datę, szczegóły organizacyjne i program pobytu. Ustalono, iż książę przybędzie do Warszawy
24 maja rano pociągiem z Berlina, do którego będzie dołączona salonka,
wysłana tamże przez stronę polską, i opuści stolicę Polski następnego
dnia po południu. Szczególnym życzeniem Karola II było, aby istotny
punkt programu wizyty stanowiło spotkanie syna z polską organizacją
młodzieżową. Warszawa odniosła się pozytywnie do tego postulatu. Rumuni oczekiwali też, że prezydent RP, wydający pierwszego dnia wizyty
śniadanie na cześć ks. Michała, będzie obecny w drugim dniu wizyty na
śniadaniu firmowanym przez Wielkiego Wojewodę w poselstwie rumuńskim. Strona polska oznajmiła, iż Mościcki nie mógłby tego uczynić, gdyż
istniała różnica między oficjalnymi przedsięwzięciami tego typu, w odniesieniu do prezydenta państwa i następcy tronu, który nie tylko był młodociany, ale też jego pozycja nie była równa temu pierwszemu; dyplomaci
RP uważali, że należy to wręcz uwypuklić. W tej sytuacji poseł rumuński
Alexandru Zamfirescu, działając na polecenie króla Karola II, wycofał się
z chęci zamieszczenia tego punktu w programie, wskazując, że lepszym
rozwiązaniem byłoby zorganizowanie drugiego dnia uroczystego przyjęcia „w szerokim gronie” polskiej młodzieży. Z kolei szczególnym oczekiwaniem Polaków było złożenie przez Wielkiego Wojewodę wizyty marszałkowej Aleksandrze Piłsudskiej, na co król przystał i polecił synowi zadośćuczynienie temu życzeniu4.

Mihai I al României. Regele şi ţara, București 2016, s. 12 i n.; T. D. Lazăr, Jurnalul
Regelui Mihai I de România. Reconstituit după acte și documente contemporane,
vol. I: 1921-1940, indice de persoane de A. Ioniță, Iași 2011, s. 9 i n.; T. Niculescu
Bran, Mihai I, ultimul rege al românilor, București 2016, s. 7 i n.; LW [Lech Wojciechowski], Michał I Hohenzollern-Sigmaringen [w:] Słownik biograficzny Europy
Środkowo-Wschodniej XX wieku, red. W. Roszkowski i J. Kofman, Warszawa 2004,
s. 824-825.
3 Diariusz i teki Jana Szembeka (1935-1945), t. III. Dokumentacja za styczeń-marzec
1937 r., diariusz Jana Szembeka za rok 1937, dokumentacja do diariusza za rok 1937,
oprac. T. Komarnicki, London 1969, s. 90; Telegram Becka do poselstwa w Bukareszcie z 1 V 1937, nr 40, Hoover Institution Archivs (dalej: HIA). Poselstwo Rumunia
(dalej: Rumunia). Księga szyfrów (dalej: Ks.szyf.) nr 7, pudło (dalej: p.) 3, folder
(dalej: f.) 1; J. Beck, Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926-1939, oprac.
A. M. Cienciała, wprowadzenie M. Kornat, Warszawa-Kraków 2015, s. 171; Regele Carol al II-lea al României, Însemnări zilnice 1937-1951, vol. I: 11 martie 1937-4 septembrie 1938 (caietele 1-6), ediţie îngrijită, note, glosar şi indice de V. Moisuc,
N. Rauş, Bucureşti 2001, s. 70; H. Bułhak, A. Zieliński, Z dziejów…, s. 152-153; D. Citirigă, Prinţul Moştenitor în vizită oficială (1937). Marele Voievod Mihai la Varşovia, Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa – Seria Istorie, 2015-2016, t. 12-13,
s. 215-216.
4 Telegramy Arciszewskiego do MSZ z 28 IV (nr 20 i 21) i 4 V (nr 23), 12 V (nr 25
[stąd cytat] i 26) 1937, HIA. Rumunia. Ks.szyf. nr 7, p. 3, f. 1; Telegram Romera do
poselstwa w Bukareszcie z 29 IV (nr 39) i 4 V (nr 41) 1937, tamże; Pismo okólne gen.
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Ks. Michał miał odwiedzić Polskę, wracając z Londynu, gdzie reprezentował swego ojca Karola II i Rumunię w uroczystościach koronacyjnych króla angielskiego Jerzego VI. Władze polskie starały się nadać
wizycie Wielkiego Wojewody możliwie uroczystą oprawę. Podniosły charakter miał już wyjazd z brytyjskiej stolicy 21 maja; wówczas to rumuński
gość był żegnany m.in. przez ambasadora RP nad Tamizą Edwarda Raczyńskiego. Wieczorem przybył do Brukseli w towarzystwie kmdr. Predy
Fundăţeanu – adiutanta króla. Tam spędził kolejne dwa dni: został przyjęty przez królową matkę Elżbietę (wdową po królu Albercie) w Laeken,
uczestniczył w spotkaniach z udziałem króla Leopolda III, ministra spraw
zagranicznych Paula-Henri Spaaka, szefa belgijskiego sztabu generalnego
gen. Edouarda-Marie van den Bergena, następcy tronu Norwegii ks. Olafa i jego żony ks. Marty, posła rumuńskiego Radu Djuvary, posła RP
Tadeusza Jackowskiego oraz brytyjskiego chargé dʼaffaires sir Noela
Charlesa. W tym czasie Jackowski wręczył następcy tronu program pobytu w Polsce5. Zawierał on m.in. punkt przewidujący protokolarną rewizytę prezydenta RP u księcia Michała. Odnosząc się do niego, poseł RP
poinformował warszawski MSZ, iż Wielkiemu Wojewodzie nie przysługują takie honory, gdyż nie był pełnoletni i co więcej, pozostawało to
w sprzeczności z ceremoniałem obowiązującym na dworze rumuńskim;
poza tym – jak podkreślał Jackowski – król Leopold III nie oddał wizyty
ks. Michałowi, który był traktowany na miejscowym dworze „jako małoletni kuzyn belgijskiej rodziny królewskiej”. Poseł RP wyczulał centralę
na fakt, iż ks. Michał nie władał językiem francuskim i w rozmowie z nim
posługiwał się angielskim. Było to dla Jackowskiego dość zaskakujące,
gdyż język francuski był wówczas w Rumunii bardzo rozpowszechniony.
Przebieg wizyty w Polsce potwierdził obserwacje posła RP – z następcą
tronu porozumiewano się po angielsku6.

J. Głuchowskiego – I wiceministra spraw wojskowych z 15 V 1937, nr 1011-10; Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Sztab Generalny (dalej: SztG), 617, k. 194-194a; Program pobytu w Polsce Jego Królewskiej Wysokości Księcia Michała Rumuńskiego,
Wielkiego Wojewody Alba Julia w dniach 24 i 25 maja 1937, tamże, k. 195-196;
Wizyta Następcy Tronu Rumuńskiego W.Ks. Michała w Lotnictwie, tamże; Diariusz
i teki Jana Szembeka…, s. 96-99; T. Jackowski, W walce o polskość, Kraków 1972,
s. 407.
5 Jego najważniejsze punkty zostały zamieszczone na łamach prasy polskiej i rumuńskiej. Zob. np.: Urzędowy program wizyty księcia Michała rumuńskiego w Polsce,
„Ilustrowany Kurier Codzienny”, 23 V 1937, s. 13; Voevodul Mihai va vizita Varşovia
la 25 mai. Programul oficial al primiri, „Adevărul”, 23 V 1931, s. 8.
6 Jak podejmowany będzie w Warszawie gość P. Prezydenta Rzplitej wielki wojewoda Michał, „Polska Zbrojna”, 22 V 1937, s. 1; Przed przybyciem do Warszawy rumuńskiego następcy tronu, „Polska Zbrojna”, 23 V 1937, s. 2; Wyjazd ks. Michała do
Warszawy, „Gazeta Polska”, 24 V 1937, s. 1; Wojewoda Michał wśród młodzieży,
tamże, 26 V 1937, s. 1; T. Jackowski, dz. cyt., s. 407 (stąd cytat); T. G. Sidorovici, Din
viaţa unui fiu de rege, Bucureşti [1938] [w:] https://clasapalatina.wordpress.com/
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Rumuński następca tronu opuścił Brukselę po południu 23 maja,
żegnany na dworcu przez posłów Djuvarę i Jackowskiego oraz członków
poselstwa rumuńskiego i polskiego. Na granicy belgijsko-niemieckiej
spotkał się z nim Ion Ciuntu – rumuński konsul generalny w Kilonii, a od
Hanoweru towarzyszył mu w podróży do Berlina Nicolae Petrescu-Comnen – poseł rumuński w Niemczech. Po przybyciu ok. godz. 24:00 do stolicy III Rzeszy7 ks. Michał został powitany na Dworcu Śląskim przez
przedstawicieli Auswärtiges Amt, ambasadora RP w Niemczech Józefa
Lipskiego, attaché wojskowych, polskiego ppłk. Antoniego Szymańskiego
oraz rumuńskiego ppłk. Petre Antonescu, miejscowych studentów rumuńskich oraz żonę posła Antoinette Petrescu-Comnen, która wręczyła
mu piękny bukiet kwiatów8.
Po opuszczeniu wagonu Wielki Wojewoda przeszedł do salonów
recepcyjnych dworca, gdzie nastąpiła prezentacja osób przybyłych na powitanie. Po ok. 30 minutach rumuński gość skierował się do przysłanej
z Polski salonki, na której stopniach powitał go płk Włodzimierz Ludwig
– były attaché RP w Bukareszcie, teraz przydzielony na czas pobytu do
osoby księcia. O godz. 0:20 24 maja pociąg ruszył w drogę ku granicy
z Polską. Ok. 4:30 znalazł się on w Poznaniu, gdzie na peronie dworca
bogato udekorowanego w barwy polskie i rumuńskie zgromadziły się ze
sztandarami oddziały żeńskie i męskie „Orląt”9 oraz Związku Harcerstwa
Polskiego. Powitań jednak nie było, gdyż książę w tym czasie spał i nie
chciano zakłócać jego odpoczynku10.
Na Dworzec Główny w Warszawie ks. Michał przybył ok. godz.
9:00. Na dolnym peronie, wystawnie przystrojonym flagami rumuńskimi

2014/05/10/din-viata-unui-fiu-de-rege-mr-teofil-sidorovici-22-ambasador-pestehotare/ (dostęp: 10.122017); T. D. Lazăr, dz. cyt., s. 51; D. Citirigă, dz. cyt., s. 216.
7 Podczas podróży w Akwizgranie, w czasie przesiadania się Wielkiego Wojewody ze
składu belgijskiego do niemieckiego, obsługa przeładowała część bagaży księcia do
niewłaściwego pociągu. Po zauważeniu tego faktu w Belinie, władze niemieckie przesłały bagaż do Warszawy samolotem, który dotarł tam przed południem 24 maja. Przygoda z bagażem na kolejach niemieckich, „Ilustrowany Kurier Codzienny”,
26 V 1937, s. 14; Brak bagaży, „Gazeta Polska”, 25 V 1937, s. 3.
8 W drodze do Warszawy, „Polska Zbrojna”, 24 V 1937, s. 1; Wyjazd ks. Michała do
Warszawy, „Gazeta Polska”, 24 V 1937; Trecerea prin Germania, „Adevărul”,
25 V 1931, s. 5; Podróż ks. Michała do Warszawy, „Dziennik Berliński”, 25 V 1931,
s. 2; T. D. Lazăr, dz. cyt., s. 126; D. Citirigă, dz. cyt., s. 216; D. Hrenciuc, Vizitele…,
s. 51.
9 Organizacja młodzieżowa powstała w 1933 r. przy Związku Strzeleckim; skupiała
młodzież między 11. a 16. rokiem życia; liczyła ok. 40 tys. członków. M. Gałęzowski,
Orlęta Warszawy. Organizacja Orląt Związku Strzeleckiego w Warszawie, Warszawa 2009, s. 27 i n.
10 Rumuński następca tronu ks. Michał gościem P. Prezydenta Rzplitej na Zamku
Królewskim, „Polska Zbrojna”, 25 V 1937, s. 1; Trecerea prin Germania...; Serdeczne powitanie rumuńskiego następcy tronu w Warszawie, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 26 V 1937, s. 14.
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i polskimi, ustawiła się kompania honorowa Szkoły Podchorążych Saperów ze sztandarem i orkiestrą. Natomiast przed dworcem stanęły: kompania honorowa Związku Strzeleckiego, oddziały harcerzy oraz młodzież
szkolna. W imieniu prezydenta RP powitał Wielkiego Wojewodę szef polskiej dyplomacji Józef Beck, a za nim pierwszy wiceminister spraw wojskowych gen. Janusz Głuchowski, szef Gabinetu Wojskowego prezydenta
RP gen. Kazimierz Schally, zastępca pierwszego wiceministra spraw
wojsk. gen. Bronisław Regulski, szef Departamentu Artylerii MSWojsk.
gen. Leopold Cehak, dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego gen. Józef Olszyna-Wilczyński, podsekretarz stanu w MSZ Jan Szembek, dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ Karol Romer, przedstawiciele państw obcych w Warszawie
– ambasador Francji Léon Noël, posłowie: rumuński Zamfirescu, czechosłowacki Juraj Slávik, jugosłowiański Prvislav Grisogono, estoński Johannes Marcus, norweski Niels Christian Ditleff, grecki Kimon Collas
oraz polski w Bukareszcie Mirosław Arciszewski, a także komendant miasta st. Warszawy płk Stanisław Machowicz, komisarz rządu m. st. Warszawy Włodzimierz Jaroszewicz i in. Wśród witających zwracał na siebie
uwagę Lascăr Zamfirescu – syn posła i równolatek Wielkiego Wojewody, który był ubrany w mundur rumuńskiej organizacji młodzieżowej
„Straja Țării”11.
Po uroczystości powitania i przejściu przed frontem kompanii honorowych wojska, Związku Strzeleckiego i drużyny harcerskiej, Wielki
Wojewoda w towarzystwie gen. Schally i płk. Ludwiga udał się na Zamek
Królewski, gdzie miał zamieszkać jako gość prezydenta Mościckiego.
U wejścia na schody władysławowskie powitał księcia Stanisław Łepkowski – szef Kancelarii Cywilnej prezydenta, który wraz z adiutantem szefa
państwa zaprowadzili go do apartamentów przygotowanych na parterze
gmachu głównego Zamku12.
Po krótkim odpoczynku i przebraniu się w mundur podoficera
szkoły podchorążych rumuński gość w asyście dyrektora Romera, kmdr.
Raport rumuńskiego chargé d’affaires w Warszawie N. Dimitrescu [jest Dumitrescu] do ministra spraw zagranicznych Rumunii Victora Antonescu z 5 czerwca
1937, Documente Diplomatice Române (dalej: DDR), seria a II-a, vol. 19, partea I,
1 ianuarie-30 iunie 1937, red. A.-V. Matei, L. Constantiniu, A. Șiperco, B. Antoniu,
București 2016, s. 471; Następca tronu Rumunii ks. Michał w Warszawie, „Gazeta
Polska”, 25 V 1937, s. 1, 3; Rumuński następca tronu ks. Michał gościem P. Prezydenta Rzplitej na Zamku Królewskim...; Voevodul Mihai a sosit la Varşovia, „Adevărul”, 25 V 1931, s. 7; Serdeczne powitanie rumuńskiego następcy tronu w Warszawie...; T. D. Lazăr, dz. cyt., s. 126-127; D. Citirigă, dz. cyt., s. 216-217; Zob. też: J. Slávik, Moja pamäť – živá kniha. Moje poslanie vo Varšave 1936-1937, ed. J. Němeček
v spolupráci s A. Essenom a J. Kuklikom, Bratislava 2010, s. 404-405.
12 Następca tronu Rumunii ks. Michał w Warszawie, „Gazeta Polska”, 25 V 1937, s. 1,
3; Rumuński następca tronu ks. Michał gościem P. Prezydenta Rzplitej na Zamku
Królewskim...; Voevodul Mihai a sosit la Varşovia...; Serdeczne powitanie rumuńskiego następcy tronu w Warszawie...; D. Citirigă, dz. cyt., s. 217.
11

257
Fundăţeanu i płk. Ludwiga podążył o godzinie 11:00 do salonów Zamku
Królewskiego znajdujących się na drugim piętrze, gdzie oczekiwał go prezydent RP Ignacy Mościcki, który wręczył mu insygnia Orderu Orła Białego. Następnie Wielki Wojewoda złożył wizytę małżonce prezydenta Marii
Mościckiej, po czym powrócił do swoich apartamentów, by przyjąć rewizytę prezydenta RP13.
Następnie rumuński gość udał się do Generalnego Inspektoratu
Sił Zbrojnych, by złożyć wizytę generalnemu inspektorowi marszałkowi
Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi, następnie pojechał w tym samym celu
do marszałkowej Piłsudskiej, do jej mieszkania przy ul. Klonowej. Po
powrocie o godzinie 13:20 przyjął w swoich apartamentach na Zamku rewizytę marszałka Śmigłego, by o 13:30 znaleźć się na uroczystym śniadaniu wydanym na swoją cześć przez prezydenta RP oraz jego małżonkę.
W konwentyklu tym uczestniczyli również marszałek Śmigły, szef Sztabu
Głównego – gen. Wacław Stachiewicz, premier Felicjan Sławoj Składkowski, minister Beck z małżonką Jadwigą, poseł rumuński Zamfirescu z żoną Lucią, wiceminister Szembek z żoną Izabelą, kmdr Fundăţeanu, poseł
Arciszewski, szef Kancelarii Cywilnej Łepkowski, radca poselstwa rumuńskiego Nicolae Dimitrescu, komisarz Jaroszewicz, dyrektor Romer z małżonką Olgą, szef Gabinetu Wojskowego gen. Schally z małżonką Marią,
dyrektor gabinetu ministra spraw zagranicznych Michał Łubieński z małżonką Heleną, wicedyrektor Departamentu Polityczno-Ekonomicznego
MSZ Tadeusz Kobylański, rumuński attaché wojskowy w Warszawie mjr
Nicolae Baiculescu, polski attaché wojskowy w Bukareszcie płk Jan Kowalewski oraz płk Ludwig14.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie infrastruktury lotniczej w Warszawie, realizowane pod kierunkiem dowódcy polskiego lotnictwa wojskowego gen. Ludomiła Rayskiego. Przy oprowadzaniu po
Państwowych Zakładach Lotniczych pomocą służył ich dyrektor generalny Kazimierz Kazimierczak. Rumuński następca tronu interesował się
awiacją, stąd też widok wytwórni płatowców oraz fabryki silników był dla
niego dużym przeżyciem. Wizytował też ks. Michał lotniska cywilne i wojskowe na Okęciu. Z urządzeniami i personelem pierwszego z lotnisk za-

13 Raport Dimitrescu do Antonescu z 5 VI 1937, DDR 1937, s. 471; Następca tronu
Rumunii ks. Michał w Warszawie..., s. 3; Rumuński następca tronu ks. Michał gościem P. Prezydenta Rzplitej na Zamku Królewskim...; Serdeczne powitanie rumuńskiego następcy tronu w Warszawie...; Ultime informații, „Adevărul”, 26 V 1931,
s. 7; T. D. Lazăr, dz. cyt., s. 127; D. Citirigă, dz. cyt., s. 217; E. A. Buhman, Patru decenii în serviciul Casei Regale a României. Memorii 1898-1940, ediţie îngrijită de
C. Scarlat, Bucureşti 2006, s. 419 (autor mylnie podaje, że ks. Michał został odznaczony Orderem Polonia Restituta); G. Sidorovici, dz. cyt.
14 Raport Dimitrescu do Antonescu z 5 VI 1937, DDR 1937, s. 471; Następca tronu
Rumunii ks. Michał w Warszawie...; Rumuński następca tronu ks. Michał gościem
P. Prezydenta Rzplitej na Zamku Królewskim...; T. D. Lazăr, dz. cyt., s. 127; D. Hrenciuc, Vizitele…, s. 52; D. Citirigă, dz. cyt., s. 217; G. Sidorovici, dz. cyt.
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znajamiał gościa naczelny dyrektor Polskich Linii Lotniczych LOT Wacław Makowski. W asyście uszeregowanych przed dworcem lotniczym
pracowników wręczył on Wielkiemu Wojewodzie złotą odznakę LOT-u.
Na lotnisku wojskowym następca tronu obejrzał hangary oraz rozmaite
typy samolotów wojskowych. Przypatrywał się również przez dłuższy czas
pokazom akrobacji lotniczej 16 samolotów oraz zwiedził koszary 1 pułku
lotniczego15.
Po powrocie do swoich apartamentów Wielki Wojewoda odbył
dłuższą rozmowę telefoniczną z ojcem, królem Karolem, który złożony
grypą przebywał w Bukareszcie16. Ks. Michał zdał zapewne relację z przebiegu dotychczasowych wizyt oraz odebrał zalecenia odnośnie do dnia
następnego.
Wieczorem 24 maja o godzinie 20:15 minister Beck wraz z żoną
Jadwigą wydali obiad na cześć ks. Michała, a później odbył się raut.
Chcąc zrobić dobre wrażenie na gospodarzach, Wielki Wojewoda wystąpił
na obu tych wydarzeniach z insygniami Orderu Orła Białego. W obiedzie
i raucie wzięli udział poseł Zamfirescu z małżonką, kmdr Fundăţeanu,
radca Dimitrescu, attaché wojskowy mjr Baiculescu, szef Sztabu Głównego gen. Stachiewicz z małżonką Wandą, wiceminister Szembek z małżonką, kontradmirał Jerzy Świrski z małżonką Marią, gen. Rayski z małżonką
Stanisławą, poseł Arciszewski, dyr. Romer z małżonką, wicedyrektor Kobylański i płk Ludwig17.
Drugi dzień pobytu, tj. 25 maja ks. Michał ubrany w skautowski
mundur rozpoczął o godzinie 8:45 odwiedzinami Belwederu, by oddać
tam hołd pamięci Marszałka Piłsudskiego. W asyście spieszonego szwadronu 1 pułku szwoleżerów, przy jego rozwiniętym sztandarze i dźwiękach hymnów polskiego i rumuńskiego, odegranych przez orkiestrę pułkową, oraz w obecności posłów Zamfirescu i Arciszewskiego, dyr. Romera, generałów Cehaka i Regulskiego oraz kmdr. Fundăţeanu i płk. Ludwiga rumuński następca tronu złożył przed popiersiem Marszałka wieniec
udekorowany szarfą o rumuńskich barwach narodowych. Następnie
Wielki Wojewoda dokonał wpisu do księgi pamiątkowej oraz zwiedził
Muzeum Belwederskie18.

15 Raport Dimitrescu do Antonescu z 5 VI 1937, DDR 1937, s. 471; Następca tronu
Rumunii ks. Michał w Warszawie...; Serdeczne powitanie rumuńskiego następcy
tronu w Warszawie...; G. Sidorovici, dz. cyt.; D. Citirigă, dz. cyt., s. 218.
16 Następca tronu Rumunii ks. Michał w Warszawie...; Regele Carol al II-lea al României, dz. cyt., s. 63.
17 Raport Dimitrescu do Antonescu z 5 VI 1937, DDR 1937, s. 471; Następca tronu
Rumunii ks. Michał w Warszawie...; Serdeczne powitanie rumuńskiego następcy
tronu w Warszawie...
18 Rumuński następca tronu ks. Michał wśród młodzieży polskiej, „Polska Zbrojna”,
26 V 1937, s. 1; Wielki wojewoda Michał wśród młodzieży, „Gazeta Polska”,
26 V 1937, s. 1; Ks. Michał rumuński wśród młodzieży polskiej, „Ilustrowany Kurier
Codzienny”, 27 V 1937, s. 14; G. Sidorovici, dz. cyt.; D. Citirigă, dz. cyt., s. 218.
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Kolejnym celem była siedziba Oficerskiego Yacht Klubu przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, gdzie następcę tronu powitał jego komandor
– płk Władysław Spałek. Ks. Michał spotkał się z członkami klubu, w tym
z młodymi adeptami żeglarstwa. Po kilkuminutowym pobycie odpłynął
wraz ze świtą na Bielany motorówką prezydenta RP „Neptun” w efektownej eskorcie kilkudziesięciu najbardziej okazałych łodzi motorowych reprezentujących miejscowe yacht kluby19.
Na przystani bielańskiej, do której „Neptun” przybił o godzinie
9:30, czekali już na księcia generałowie Olszyna-Wilczyński i Stanisław
Rouppert oraz komendanci Związku Strzeleckiego – ppłk Marian Frydrych i Junackich Hufców Pracy – płk Bogusław Kunc, a także naczelnik
harcerzy – inż. Zbigniew Trylski i naczelniczka harcerek – Jadwiga
Wierzbiańska. Po ceremoniach powitalnych Wielki Wojewoda zwiedził
obóz batalionu hufców szkolnych Przysposobienia Wojskowego i obejrzał
ćwiczenia oraz popisy gimnastyczne zgromadzonych oddziałów. Następnie wraz z towarzyszącymi osobami udał się do położonego nieopodal
ośrodka Związku Harcerstwa Polskiego. Do osoby następcy tronu został
wówczas przydzielony harcmistrz Maksymilian Dudryk, władający językiem rumuńskim, który objaśniał mu pokaz drużyny harcerskiej stawiającej obóz, wkopującej maszt i wciągającej nań flagi polską i rumuńską.
W dalszej kolejności następca tronu zwiedził jeszcze obozy Żeńskich
Junackich Hufców Pracy oraz Orląt Związku Strzeleckiego, gdzie przypatrywał się popisom orkiestr i chórów oraz tańcom, grom i zabawom20.
Ok. godziny 11:00 książę Michał przyjechał wraz z otoczeniem do
Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego (CIWF). Powitali go ustępujący dyrektor płk dr Zygmunt Gilewicz oraz jego następca płk dr Jerzy
Nadolski. Wspólnie oprowadzali go po laboratoriach, muzeum anatomicznym, salach gimnastycznych i boiskach. Po zakończeniu zwiedzania
przed Wielkim Wojewodą odbyła się defilada batalionu hufców szkolnych, junaków i junaczek, harcerzy i harcerek, Orląt ZS oraz słuchaczy
i słuchaczek CIWF. Na chwilę przed nią Wacław Pietraszkiewicz – prezes
Bratniej Pomocy Słuchaczy CIWF poprosił księcia o przyjęcie honorowego członkostwa organizacji oraz wręczył odznakę, celem upamiętnienia
jego odwiedzin w instytucie. Po defiladzie dyrektor CIWF płk Gilewicz
podjął rumuńskiego gościa śniadaniem, w którym uczestniczyli również
posłowie Arciszewski i Zamfirescu, kmdr Fundăţeanu, attaché wojskowi mjr Baiculescu i płk Kowalewski, komisarz Jaroszewicz, generałowie

Rumuński następca tronu ks. Michał wśród młodzieży polskiej...; Wielki wojewoda Michał wśród młodzieży...; Ks. Michał rumuński wśród młodzieży polskiej...;
D. Citirigă, dz. cyt., s. 218.
20 Raport Dimitrescu do Antonescu z 5 VI 1937, DDR 1937, s. 472; Rumuński następca tronu ks. Michał wśród młodzieży polskiej...; Wielki wojewoda Michał wśród
młodzieży...; Ks. Michał rumuński wśród młodzieży polskiej...; D. Citirigă, dz. cyt.,
s. 218; G. Sidorovici, dz. cyt.
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Rouppert, Olszyna-Wilczyński i Cehak, płk Ludwig, komendanci płk
Kunc i płk Frydrych oraz kurator warszawskiego okręgu szkolnego
– Wiktor Ambroziewicz21.
Ok. godziny 15:00 Wielki Wojewoda złożył wizytę pożegnalną
prezydentowi Mościckiemu. Zapewne wówczas w imieniu Karola II książę oficjalnie zaprosił polską głowę państwa do odwiedzenia Rumunii.
Następnie w towarzystwie szefa Gabinetu Wojskowego gen. Schallyʼego
wyruszył samochodem zamkowym na Dworzec Główny. Tam żegnany
wśród owacji publiczności przez ministra Becka, wiceministra Szembeka,
pierwszego wiceministera spraw wojsk. gen. Głuchowskiego, posła Arciszewskiego, posłów państw akredytowanych jednocześnie w Warszawie
i Bukareszcie, członków poselstwa rumuńskiego, komisarza Jaroszewicza
oraz generałów Regulskiego, Olszynę-Wilczyńskiego i Cehaka wyruszył
o godzinie 15:35 w drogę powrotną do Bukaresztu. Do granicy dotrzymywał mu towarzystwa płk Ludwig22.
Po drodze ok. godz. 17:15 pociąg zatrzymał się na dworcu w Dęblinie, gdzie powitały księcia delegacje harcerzy i organizacji młodzieżowych, które w trakcie kilkuminutowego postoju wręczyły stojącemu w oknie salonki rumuńskiemu następcy tronu bukiety kwiatów. Ok. godziny
18:30 skład osiągnął Lublin, gdzie zgromadzona młodzież szkolna manifestowała przyjazne uczucia do Rumunii, a w imieniu miasta i regionu
witali księcia wojewoda Józef Rożniecki, dowódca OK II Lublin gen. Mieczysław Smorawiński oraz prezydent miasta Bolesław Liszkowski. Na kolejnych stacjach postojowych w Przemyślu i we Lwowie rumuński gość
spotykał się z podobnymi wyrazami sympatii23.
Ok. godziny 4:00 skład osiągnął granicę. Towarzyszący Wielkiemu Wojewodzie płk Ludwig pożegnał się z jego rumuńskim otoczeniem
(ks. Michał w tym czasie spał). W imieniu opuszczającego Polskę następcy tronu zwyczajowo został przesłany do prezydenta Mościckiego i jego
małżonki telegram z podziękowaniami za gorące przyjęcie. Szczególnie

Rumuński następca tronu ks. Michał wśród młodzieży polskiej..., s. 1-2; Wielki
wojewoda Michał wśród młodzieży...; Ks. Michał rumuński wśród młodzieży polskiej...; G. Sidorovici, dz. cyt.; D. Citirigă, dz. cyt., s. 218.
22 Raport Dimitrescu do Antonescu z 5 VI 1937, DDR 1937, s. 471; Rumuński następca tronu ks. Michał wśród młodzieży polskiej..., s. 2; Zaproszenie p. Prezydenta
Rzplitej do Bukaresztu, tamże; Wielki wojewoda Michał wśród młodzieży..., s. 4;
W początku czerwca p. Prezydent Rzplitej wyjeżdża z wizytą do Bukaresztu, tamże;
D. Hrenciuc, Vizitele…, s. 52; T. D. Lazăr, dz. cyt., s. 127; G. Sidorovici, dz. cyt.; D. Citirigă, dz. cyt., s. 218.
23 Rumuński następca tronu ks. Michał wśród młodzieży polskiej...; Powrót ks. Michała do Rumunii, „Gazeta Polska”, 27 V 1937, s. 2; D. Citirigă, dz. cyt., s. 218-219.
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podkreślono w nim niezatarte wrażenia Wielkiego Wojewody związane
z pobytem wśród młodzieży harcerskiej24.
Do Bukaresztu na dworzec Mogoșoaia przybył następca tronu
26 maja ok. godziny 17:00, witany przez marszałka dworu Ernesta Urdăreanu, dworzan, członków gabinetu z premierem Gheorghe Tătărescu,
członków poselstwa RP z chargé d’affaires Alfredem Ponińskim oraz pomocnikiem attaché wojskowego kpt. Marianem Zimnalem. Po zakończeniu ceremonii ks. Michał wyruszył do pałacu Cotroceni, gdzie znajdował
się jego ojciec Karol II, który nie mógł przybyć na dworzec, ponieważ
cierpiał na grypę25.
Wizyta Wielkiego Wojewody odbyła się zgodnie z oczekiwaniami
strony polskiej i rumuńskiej. Następca tronu wykonał powierzoną mu
misję i przekazał zaproszenie do odwiedzin Rumunii prezydentowi Mościckiemu. W czasie pobytu demonstrował zainteresowanie krajem gospodarzy i starał się robić jak najlepsze wrażenie w czasie organizowanych
na jego cześć uroczystości. Ze względu na wiek jego polscy interlokutorzy
nie prowadzili z nim rozmów politycznych. Nie znaczy to jednak, iż sama
wizyta nie miała wymiaru politycznego. Polacy podkreślali jej rangę, wyrażającą się w spotkaniach z prezydentem, premierem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. „Na co dzień” też towarzyszył księciu minister
spraw zagranicznych Beck. Symboliczny wymiar, służący podkreśleniu
znaczenia sojuszu polsko-rumuńskiego, miały odwiedziny u Aleksandry
Piłsudskiej – małżonki współtwórcy tego aliansu. Wagę wzajemnych relacji miała także podnieść współpraca organizacji młodzieżowych, stąd
też w programie wizyty znalazło się zwiedzanie Centralnego Instytutu
Wychowania Fizycznego oraz obozów młodzieżowych ZHP i Związku
Strzeleckiego. Czyniono również wiele starań, aby uatrakcyjnić księciu
pobyt w wymiarze osobistym. Wiedząc o jego zainteresowaniach żeglarskich oraz lotniczych, zorganizowano mu odwiedziny w Oficerskim Yacht
Klubie oraz przejażdżkę łodzią motorową, a także wyjazd na Okęcie i pokazy akrobacji lotniczej. Każdemu krokowi Wielkiego Wojewody towarzyszył rozgłos medialny. Na łamach polskiej prasy wizyta była na bieżąco
relacjonowana i bogato dokumentowana fotografiami. Szczegółowe informacje były też zamieszczane w serwisach radiowych. Wszystko to w zamiarach polskich gospodarzy miało stworzyć odpowiedni grunt dla zbliżającej się wymiany wizyt szefów obu państw oraz podjęcia na nowo ścisłej współpracy sojuszniczej.

Depesza pożegnalna ks. Michała do p. Prezydenta Rzplitej, „Polska Zbrojna”,
27 V 1937, s. 2; Telegram ks. Michała do p. Prezydenta Rzplitej, „Gazeta Polska”,
27 V 1937, s. 2; Powrót ks. Michała do Rumunii, tamże.
25 Ludność owacyjnie witała powracającego ks. Michała, „Polska Zbrojna”,
27 V 1937, s. 2; Przyjazd do Bukaresztu, „Gazeta Polska”, 27 V 1937, s. 2; D. Hrenciuc, Vizitele…, s. 52; T. D. Lazăr, dz. cyt., s. 127-128; Regele Carol al II-lea al României, dz. cyt., s.63; G. Sidorovici, dz. cyt.
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Universitatea din Szczecin

Vizita urmașului la tronul României,
prințul Mihai, la Varșovia
în zilele de 24-25 mai 1937
Rezumat

Alianța polono-română a intrat într-o fază de stagnare, după ce
încercările Bucureștiului de a încheia un pact de neagresiune cu Moscova, încercări intermediate de Varșovia, s-au terminat cu un fiasco. În anii
1934-1936 aceasta a înregistrat chiar un regres total, urmare a politicii
externe duse de șeful diplomației românești, Nicolae Titulescu, care dorea să renunțe la alianța cu Polonia. Abia după demisia acestuia s-au creat condiții de refacere a alianței și, cu acest scop s-au organizat vizite reciproce ale politicienilor români în Polonia și ale politicienilor polonezi în
România. Din acest punct de vedere, o importanță deosebită a avut-o
anul 1937, în care au avut loc vizite ale șefilor de stat: a președintelui
Mościcki în România și a regelui Carol al II-lea în Polonia. Chestiunea legată de protocol privind ordinea și cine ar trebui să facă prima vizită
a fost rezolvată la modul în care prima vizită urma să o facă președintele
Mościcki, în schimb, în numele regelui Carol al II-lea, invitația urma să-i
fie adusă acestuia la Varșovia de moștenitorul tronului – principele Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia.
Oaspetele român a sosit în capitala Poloniei pe 24 mai și a plecat
a doua zi. Partea polonă s-a străduit să organizeze vizita sa cu un fast cât
mai mare. Moștenitorul tronului a fost cazat în Palatul Regal ca oaspete
al președintelui Mościcki. Chiar în debutul vizitei a primit de la gazda sa
cea mai înaltă distincție poloneză – insigna ordinului Vulturului Alb.
A avut întâlniri și cu Inspectorul General al Forțelor Armate – mareșalul
Edward Rydz-Śmigły, cu premierul Felicjan Sławoj Składkowski și cu ministrul afacerilor externe Józef Beck. A vizitat întreprinderea de avioane
de la Varșovia, dar și aeroportul civil și pe cel militar de la Okęcie. I-a făcut o vizită Aleksandrei Piłsudska și a vizitat palatul Belweder pentru a-și
prezenta omagiile Mareșalului Piłsudski, al cărui bust se afla acolo. A mai
vizitat tabere de cercetași și a urmărit defilarea acestora. În încheierea șederii la Varșovia a avut loc înmânarea invitației oficiale adresate de regele
Carol al II-lea șefului statului polonez de a vizita România. Fastul cu care
a fost organizată vizita principelui Mihai și cordialitatea cu care a fost
acesta primit au fost dovezi clare ale intențiilor părții polone de a conduce la o reanimare cât mai rapidă a alianței cu România.

dr hab. Piotr Gołdyn
prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polsko-rumuńska konwencja
o współpracy kulturalno-oświatowej
z 1937 roku

Po odzyskaniu niepodległości, po ponad studwudziestoletniej
niewoli, Polska stanęła przed koniecznością nawiązania współpracy z innymi państwami europejskimi. Obszary tej współpracy były różne – od
gospodarczych, poprzez kulturalno-oświatowe, aż do militarnych (wojskowych). Jeśli chodzi o te związane z kulturą i oświatą, to w dwudziestoleciu międzywojennym, w drugiej połowie lat 30. podpisano siedem
takich umów, konwencji: z Belgią (w roku 1937), Bułgarią (1935), Francją
(1936), Jugosławią (1934), Szwecją (1936), Węgrami (1935) i Rumunią
(1937). Ta ostatnia będzie przedmiotem zainteresowania w niniejszych
rozważaniach.
Zanim jednakże pojawi się meritum tychże rozważań, trzeba podkreślić, że główne działania w zakresie podpisywania umów, których rezultatem miała być współpraca kulturalna (i oświatowa) pomiędzy Polską
a innymi państwami, leżały w gestii Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego (MWRiOP). W tym zakresie prowadzono jednak ścisłą współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To pierwsze ministerstwo miało za zadanie zorganizowanie specjalnej międzynarodowej komisji. W ramach jej działalności funkcjonować miały dwie
podkomisje – jedna na terenie Polski (Warszawa), a druga w kraju, z którym umowa miała być podpisana. W określonych okolicznościach można
było zastąpić je komitetami. Niezależnie od tego, czy miały to być podkomisje czy komitety, ich kompetencje określone zostały bezpośrednio
w konwencji. Między innymi:
Podkomisje i komitety mają za zadanie opracowywać wnioski
zmierzające do wykonania postanowień (względnie zamierzeń),
zawartych bądź w konwencjach (względnie protokołach), bądź
niekiedy także w tzw. rozmowach ministrów oświaty. Postanowienia te, względnie zamierzenia, dotyczą w większości wypadków stosunku z krajami konwencyjnymi w zakresie trzech głównych działów: nauki, sztuki i szkolnictwa. W niektórych wypadkach zakres jest zawężony1.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: AAN, MWRiOP), sygn. 281, Organizacja podkomisyj przy
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Podkomisje te obradowały pod przewodnictwem ministra oświaty, a więc ich ustalenia były niemal automatycznie aprobowane przez
„autorytatywne czynniki”. W wyjątkowych przypadkach, gdy obradami
kierował wiceprzewodniczący – miały one charakter doradczy. Zaznaczono wcześniej, że MWRiOP współpracowało z MSZ. Przedstawiciele tego
ostatniego byli stałymi członkami owych podkomisji (komitetów). Wspomniane organa miały również prawo bezpośredniego korespondowania
ze swoimi odpowiednikami za granicą. Dodatkowo przekazywały sobie
nawzajem protokoły z posiedzeń. Jeśli chodzi o ich skład, to stan liczebny
był różny i liczył od pięciu do dwunastu osób. Jak wspomniano wcześniej,
przewodniczącym był minister, a wiceprzewodniczącym – wiceminister
lub jeden z profesorów uniwersyteckich. Poza tym w ich skład wchodzili:
jeden z urzędników MWRiOP, delegat z MSZ oraz przedstawiciel poselstwa zagranicznego (tego kraju, z którym podpisana była umowa). Oczywiście minister mógł dobrać do składu podkomisji również inne osoby,
zarówno spośród urzędników ministerialnych, jak również spoza tego
środowiska. Warto podkreślić, że jeśli zamiast podkomisji działały komitety, to nie miały one w składzie przedstawicieli poselstw2.
Instrukcja określała również, że przy każdej z podkomisji powinny powstać sekcje. Przewidywano przynajmniej cztery takie ciała: ogólną,
naukową, artystyczną i szkolną. Zdarzało się jednakże, że było ich mniej
lub więcej, a wynikało to bezpośrednio z zapisów konwencji. Podkomisja
wyznaczała przewodniczącego sekcji, a ten dobierał jej członków. Angażowano najczęściej osoby, które można było uznać za specjalistów w danym
obszarze.
Zadaniem każdej sekcji jest zasadniczo: dawanie inicjatywy oraz
obmyślanie sposobu realizacji bądź własnych wniosków, bądź
uchwał podkomisji, niekiedy także przeprowadzanie (organizowanie) powierzonej jej do wykonania uchwały. Sekcja ogólna
ma ponadto za zadanie koordynowanie działalności sekcji specjalnych i przygotować porządek dziennych posiedzeń podkomisji. Wnioski i uchwały sekcji rozważane są w Wydziale Nauki,
który ewentualne kieruje je do podkomisji3.

Zadania, jakie stawiano przed podkomisjami, były różnorodne.
W dziale naukowym chodziło przede wszystkim o tworzenie instytutów
i ich utrzymywanie, a także prowadzenie lektoratów, zjazdów, kursów,
wymianę wydawnictw i wymianę pracowników naukowych. Dział artystyczny stawiał sobie za zadanie organizowanie wystaw, koncertów,

Ministerstwie Wyzn. Rel. i Ośw. Publ. przewidzianych konwencjami kulturalnymi
z Państwami obcymi, k. 25.
2 Tamże, k. 26-28.
3 Tamże, k. 28-29.
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przedstawień teatralnych, a także przekładów artystycznych. Z kolei
w dziale szkolnictwa stawiano na inicjatywy związane z programami
i podręcznikami szkolnymi, wydawnictwami dla młodzieży, ze sprawami
„równoważności świadectw” oraz współdziałaniem organizacji młodzieżowych. Poza tym zajmowano się wymianą młodzieży, korespondencją
międzyszkolną itp. Dodatkowo powoływano sekcję radiowo-filmową,
której zadaniem była wymiana programów radiowych i filmów4.
Przygotowania do podpisania konwencji z Rumunią rozpoczęto
już w roku 1935, a jednym z głównych zadań było zaproszenie rumuńskiego ministra oświaty do Polski. Próby takie podjęto mniej więcej
w październiku 1935 r. Poseł Mirosław Arciszewski5 miał dokonać oficjalnego zaproszenia ministra, jednakże planowane spotkanie nie doszło do
skutku z powodu nagłego wyjazdu Constantina Angelescu. Sprawa została scedowana na Alfreda Ponińskiego, któremu udało się spotkać z rumuńskim ministrem oświaty i przekazać mu zaproszenie. O wizycie tej
powiadomiony był również premier Gheorghe Tătărescu, który uznał ją
za wysoce pożądaną. W dokumentach wspomina się również o tym, że
polski minister oświaty Konstanty Chyliński, długoletni prezes Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego we Lwowie, z przyjemnością zaznajomi „swego rumuńskiego kolegę” z działalnością różnych instytucji oświatowych
w Polsce. Angelescu miał wówczas odpowiedzieć,
(…) że od dawna wybiera się do Polski, że w jesieni jego plany
w tym kierunku zostały pokrzyżowane pilnymi jego pracami
w Rumunii i rozjazdami służbowymi, że wyraża swą wdzięczność za oficjalne zaproszenie, które przyjmuje. Co się tyczy konwencji kulturalnej, to mówił już o gotowości zawarcia takiego
układu z prof. Górką, który pod auspicjami P. Ministra Chylińskiego zdziałał już wiele na polu wzajemnego zbliżenia kulturalnego. Pan Angelescu podziela pogląd naszego Rządu, że zawarcie konwencji, którą Polska posiada już z innymi krajami, byłoby w stosunkach sojuszniczych polsko-rumuńskich rzeczą pożądaną6.

Tamże, k. 29.
Więcej na temat działalności Mirosława Arciszewskiego w Rumunii zob.: J. Durka,
Szkic do biografii Mirosława Arciszewskiego – posła Rzeczypospolitej Polskiej
w Bukareszcie w latach 1932-1938 [w:] Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich. Istoria şi prezentul relaţiilor polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017, s. 73-87.
6 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: AAN MSZ),
sygn. 6421, Pismo do Ministra Spraw Zagranicznych z 28 listopada 1935, k. 3-4.
4
5
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Dalsze prace nad tekstem konwencji prowadził już dyrektor Constantin
Kiriţescu – generalny dyrektor szkół średnich przy Ministerstwie Oświaty
Rumunii7. Minister Angelescu zasugerował, że mógłby przyjechać do Polski po 15 stycznia 1936 r.
Niestety w tym czasie wizyta nie doszła do skutku, a i tekst konwencji nie był jeszcze gotowy. Z zachowanych materiałów źródłowych wynika, że opóźnienia leżały po stronie rumuńskiej. Co prawda z wizytą
w Polsce w tej kwestii był dyrektor Kiriţescu, ale prace na konwencją
i nad wizytą Angelescu w Warszawie przeciągały się. Wspomniany A. Poniński – chargé d’affaires – sugerował Ministerstwu Spraw Zagranicznych ponowienie zaproszenia, jednakże stało ono na stanowisku, że skoro
zaproszenie zostało wystosowane, nie należy naciskać, a poczekać na reakcję strony rumuńskiej8. Była to chyba dobra decyzja, bowiem sprawy
drgnęły i ostatecznie ustalono wszelkie szczegóły, o czym informował
Arciszewski w listopadzie 1936 r. Pisał on, że sporne punkty i tekst preambuły zostały uzgodnione z „miarodajnymi czynnikami rumuńskimi”,
a program wizyty ministra Angelescu przewiduje podpisanie przez niego
konwencji9.
Jak się okazało, opóźnienia, które pojawiły się w dopracowaniu
i podpisaniu konwencji, spowodowane były między innymi działaniami
Nicolae Titulescu. Sprawa dotyczyła nawiązania bezpośrednich stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rumunią a ZSRR, którym z jednej strony Polska była przychylna, z drugiej zaś – nie godziła się, czy nie mogła
wyrazić swojej aprobaty wobec polityki zagranicznej Rumunii, w której
Warszawa została pominięta. Działania ministra Titulescu ochłodziły nieco relacje pomiędzy Polską a Rumunią i dopiero po jego odwołaniu polsko-rumuńskie stosunki dyplomatyczne zaczęły wracać na „tory przyjaźni”10. Jeszcze w listopadzie 1936 r. (list z 19 listopada) Poniński informował, że Angelescu wyraził zgodę, aby konwencję podpisał minister
spraw zagranicznych Rumunii – Victor Antonescu, który przebywał
w Polsce w listopadzie 1936 r. Temu ostatniemu, jak relacjonuje Poniński, bardzo na tym zależało. W dalszej części swojego listu polski chargé
d’affaires pisał między innymi:
Ze swej strony zaznaczyłem, że oceniliśmy należycie jego chęć
przyjazdu do Polski w okresie pewnego rodzaju sztucznego zatamowania stosunków oraz fakt, że do tego projektu z takim na-

W polskich dokumentach jego nazwisko zapisywano w takiej postaci: Kiritzescu.
AAN MSZ, sygn. 6421, Pismo MSZ z 4 lipca 1936 r., k. 31.
9 Tamże, Telegram Arciszewskiego, k. 42.
10 A. Dubicki, Dzieje polskiej placówki dyplomatycznej w Bukareszcie (1919-1940),
Łódź 2014, s. 64 i n.; 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, red. A. Smoliński, Toruń 2017, s. 77-96.
7

8
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ciskiem i stałością powracał. Wyraziłem też nadzieję, że obecnie
w pomyślniejszej koniunkturze będziemy go mogli w Warszawie
powitać. P. Angelescu przyjął to oświadczenie z prawdziwym zadowoleniem i odpowiedział, że trwa w zamiarze odbycia wizyty
w Warszawie, i że upatruje dobrą po temu okazję w momencie,
kiedy powołane zostaną do życia zapowiedziane w konwencji
mieszane komisje. Nadmienił też, że oceniając motywy polityczne, które kierowały Ministrem Antonescu, chętnie ustąpił mu
zaszczytu podpisania obecnie umowy, tym bardziej, że wskutek
ciężkich swych i rozległych zadań w kraju oraz niezbyt silnego
zdrowia nie mógłby w najbliższym czasie wybrać się za granicę 11.

Kwestia podpisania konwencji przez Antonescu spowodowała, że
Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło starania o uzyskanie
pełnomocnictw do jej sygnowania ze strony polskiej dla ministra Józefa
Becka12. Próba podpisania konwencji na poziomie ministerstw spraw zagranicznych została negatywnie odebrana przez Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Dr Bolesław Kielski wyraził żal, że
przy zawieraniu konwencji kulturalnej polsko-rumuńskiej nie pytano
o zdanie właśnie przedstawicieli MWRiOP, które we wszystkich tego typu
przypadkach „posiada odnośnie każdego kraju specjalne interesy, które
pragnęłoby widzieć uwzględnione w konwencji”13. Jak wynika z dokumentacji MSZ – konwencja została podpisana 27 listopada 1936 r., stąd
też ministerstwo delegowało do pracy w podkomisji swojego przedstawiciela w osobie Tadeusza Zażulińskiego14.
Prasa, relacjonując wizytę Victora Antonescu15, podawała informację, że w drugim dniu pobytu podpisał on wspomnianą konwencję dotyczącą współpracy kulturalnej pomiędzy obu państwami16. Okazuje się
jednak, że ostateczna ratyfikacja owej konwencji nastąpiła, jak można
wnioskować z materiałów źródłowych, podczas wizyty w Polsce wspominanego już kilkakrotnie ministra oświaty Constantina Angelescu. Było
to w marcu 1937 r. i miało miejsce jeszcze przed pierwszym posiedzeniem
polskiej podkomisji17. Ratyfikacja odbyła się w sali konferencyjnej Mini-

11 AAN, MSZ, sygn. 6421, Pismo A. Ponińskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 19 listopada 1936 r., k. 45-46.
12 Tamże, Pismo z 25 listopada 1936 r., k. 51.
13 Tamże, Notatka z 1 grudnia 1936 r., k. 52.
14 Tamże, Pismo do Biura Personalnego MSZ z 4 stycznia 1937 r., k. 63.
15 Więcej zob.: P. Gołdyn, Wizyty rumuńskich ministrów spraw zagranicznych
w Polsce międzywojennej w świetle doniesień prasowych [w:] Ze wspólnej przeszłości. Studia z dziejów stosunków polsko-rumuńskich..., s. 97-112.
16 Drugi dzień pobytu rumuńskiego ministra w Warszawie, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1936, nr 332, s. 14.
17 Więcej na temat wizyty ministra Constantina Angelescu w Polsce w 1937 r. zob.:
P. Gołdyn, W kręgu polsko-rumuńskiej współpracy oświatowej w pierwszej połowie
XX wieku. Wybrane aspekty. Aspecte ale colaborării polono-române în domeniul
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sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie. Połączona była z uroczystym posiedzeniem podkomisji kulturalnej polsko-rumuńskiej. Sam Angelescu, opuszczając już Polskę, stwierdził, że:
Konwencja kulturalna, zawarta przez Rumunię z Polską, stwarzająca węzły kulturalne i umysłowe między Rumunią a zaprzyjaźnioną i sprzymierzoną Polską, zacieśni w przyszłości więzy
między państwami, które chcą pokoju, by móc osiągnąć swój
rozwój w sposób swobodny i wzmocnić to, co zdobyte zostało
tak wielkimi wysiłkami i tylu ofiarami18.

W pierwotnym projekcie konwencji zakładano, że jej podpisania
dokonają ze strony Polski – prezydent, a ze strony rumuńskiej – król.
Ostatecznie jednak podpisana została przez ministrów (najpierw spraw
zagranicznych, a później oświaty) obu państw. Jakie były przesłanki do
zawarcia takiej umowy? Otóż określone zostały one w preambule do owej
konwencji i wybrzmiały w następujący sposób:
Biorąc za podstawę stosunki sojusznicze, łączące Polskę i Rumunię, ożywieni pragnieniem zacieśniania i pogłębiania węzłów
przyjaźni między obydwoma narodami, przeświadczeni, że
współpraca intelektualna stanowi jeden ze środków, najbardziej
skutecznych dla osiągnięcia tego celu, postanowili zawrzeć
w tym celu konwencję19.

Celem konwencji samym w sobie było również utrwalenie i rozwijanie dorobku kulturalnego obu państw, a także wspólnych „dążeń
umysłowych”, które traktowano jako jedną z wielu podstaw przyjaźni łączących Polskę i Rumunię. W ramach wspólnych negocjacji zgodzono się
na następujące ustalenia:
1. Organizować wyprawy naukowe polskie w Rumunii i rumuńskie w Polsce oraz popierać badania nad stosunkami polsko-rumuńskimi.
2. Zachęcać i ułatwiać wymianę profesorów, studentów, uczniów
szkół powszechnych i średnich oraz członków organizacji sportowych i młodzieżowych obu krajów na najbardziej korzystnych
warunkach.

educaţiei în prima jumătate a secolului al XX-lea, Poznań-Kalisz 2017, s. 13-24,
(tekst w języku rumuńskim s. 25-36).
18 Min. Angelescu dziękuje za serdeczne przyjęcie, „Gazeta Lwowska” 1937, nr 67,
s. 2.
19 AAN, MSZ, sygn. 6421, Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem
Rumunii dotycząca współpracy intelektualnej, k. 19.
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3. Popierać przekłady na język rumuński arcydzieł literatury
i nauki polskiej oraz przekłady na język polski arcydzieł literatury i nauki rumuńskiej.
4. Ułatwić stosunki i współpracę między przedstawicielami nauki, literatury, sztuki, teatru, muzyki, pracy, filmu i radia obydwóch Wysokich Umawiających się stron20.

Uważano również, że główną gwarancją przyjaznych stosunków
pomiędzy państwami jest poznanie drugiego państwa. Dlatego podkreślano, że należy przywiązywać szczególne znaczenie do tego, aby polska
i rumuńska młodzież szkolna nabywały wzajemnie wiedzę o obu krajach.
Aby zrealizować ten zamysł, oprócz wymiany młodzieży, sugerowano
również wprowadzenie w polskich podręcznikach szkolnych rozdziałów
dotyczących Rumunii i odwrotnie, opracowanych w przyjaznym duchu.
Rządzący mieli nawzajem komunikować sobie fakty, które w tych podręcznikach miały się znaleźć21.
Jeśli chodzi o konwencję z Rumunią, to przewodniczącym podkomisji był minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski, a jego zastępcą prof. Stanisław Wędkiewicz. Członkiem podkomisji z ramienia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego był Bolesław Kielski, natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentował T. Zażuliński. Jeśli chodzi o poszczególne sekcje, to w naukowej znaleźli się wspomniany już prof. S. Wędkiewicz oraz
prof. Wacław Sierpiński. Najliczniejsza była sekcja szkolna, do której należeli: Czudowski, Ilkowski (Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego), Baran (Centralny Instytut Wychowania Fizycznego), Łukasiewiczowa
(Strzelec), Kociszczenko (Straż Przednia), Kwapiszewski (harcerstwo),
Skorupski (YMCA), a poza tym urzędnicy z MSZ i Jakiel – pracownik jednego z wydziałów MWRiOP. Sekcję artystyczną reprezentował również
urzędnik MWRiOP o nazwisku Szulz. W komisji radiowej wymienione
zostały osoby o następujących nazwiskach: Górecki, Hulewicz, Mościcki,
Kosidowski, Rudnicki i Sosnowska22. Jak się później okazało, w zasadzie
aktywne były tylko trzy sekcje: naukowa, literacko-artystyczna i młodzieżowa23. Kadencja polskiej podkomisji miała trwać trzy lata – od stycznia
1937 do stycznia 1940 r.24 Jak wiadomo, została ona skrócona o kilka
miesięcy wskutek wybuchu II wojny światowej25.

Tamże, k. 19-20.
Tamże, k. 20.
22 AAN, MWRiOP, sygn. 281, Sekcje (skład osobowy), k. 34.
23 Tamże, Zebrania podkomisji i sekcyj, k. 41.
24 Tamże, Kadencje podkomisji kulturalnych, k. 40.
25 Odnośnie do tego fragmentu nie udało się ustalić pełnych imion.
20
21
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Trudno określić dokładnie – z powodu luk w materiale źródłowym – jak często odbywały się posiedzenia polskiej podkomisji. Wiadomo, że jedno z posiedzeń odbyło się 29 kwietnia 1937 r., a wypracowano
na nim następujące wnioski:
1. Zawiadomić podk. w Bukareszcie o ukonstytuowaniu się sekcji w Warszawie.
2. Opracowanie wykazu dzieł z dziedziny literatury i historii
– jako podstawy do tłumaczeń.
3. Zwrócić się do podk. w Bukareszcie w sprawie wydawnictwa
periodycznego, które nadawałoby się do umieszczania sprawozdań z ruchu naukowego i literackiego polskiego26.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wymiana profesorów
Wycieczki szkolne
Korespondencja szkolna
Wystawy i imprezy
Stypendia wymienne,
zwrotne i kursy wakacyjne
Wydawnictwa
Artykuły
Administracja i komunikacja
Lektoraty
Razem

2250
1500
300
2500
12 000
900
5000
1500
500
13 000
39 450

250
5100
5350

Pozostaje
do pokrycia

Z tego daje
MWRiOP

Potrzeba

Rumunia

Lp.

Oczywiście działalność podkomisji mogła być skuteczna przy odpowiednim zabezpieczeniu środków finansowych. Oceniono, że potrzeba
prawie 40 tys. złotych na realizację wytyczonych zadań. Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przeznaczyło na ten cel zaledwie nieco ponad 5 tys. złotych. Deficyt sięgał kwoty 34 tys. złotych.
Dokładne wyliczenia obrazuje poniższa tabela27.

2000
1500
300
2500
6900
900
5000
1500
500
13 000
34 100

Wracając do wspomnianego posiedzenia komisji z 29 kwietnia
1937 r., warto zauważyć, że przyjęto wówczas regulamin działalności oraz
zorganizowano wspomniane wcześniej sekcje specjalne – naukową (konkretnie nauk ścisłych), literacko-artystyczną oraz spraw młodzieżowych.

26

AAN, MWRiOP, sygn. 281, Rumunia. Wnioski, k. 48.
k. 71.

27 Tamże,
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Tak przynajmniej wynika ze sprawozdania przechowywanego w materiałach archiwalnych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Z tego też sprawozdania wiadomo, że sekcja ogólna odbyła
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dwa zebrania, które miały miejsce
w październiku 1937 oraz w marcu 1938 r. Aktywniejsza była sekcja młodzieżowa, która w okresie od kwietnia 1937 do kwietnia 1938 r. spotkała
się pięć razy. Pominięto w sprawozdaniu zupełnie aktywność sekcji artystyczno-literackiej28.
Jeśli chodzi o dokonania sekcji ogólnej, to trzeba zaznaczyć, że są
one dość znaczące. Na czoło wysuwa się powołanie Instytutu Polskiego
w Bukareszcie, który rozpoczął swoją działalność 23 listopada 1937 r. Jego dyrektorem został prof. Stefan Glixelli. Sprawował tę funkcję do
20 maja 1938 r., pozostając w tym czasie na płatnym urlopie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego asystentem, a równocześnie bibliotekarzem był dr Tadeusz Gostyński, który otrzymywał stypendium wymienne
rządu rumuńskiego, a równocześnie dopłatę w wysokości 160 zł z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Prowadzona
przez niego biblioteka liczyła 700 tomów, z czego wszystkie stanowiły jego prywatną własność. W ramach działalności instytutu prowadzono między innymi lektorat języka polskiego. Zadanie to realizował Glixelli, przeznaczając na nie jedną godzinę w tygodniu. Organizowano również odczyty, których łącznie wygłoszono ponad 20, z czego 12 w języku polskim
(Gostyński – sześć, Glixelli – cztery, Poniński – dwa), 15 w języku rumuńskim (prelegentami byli profesorowie rumuńscy) oraz jeden w języku francuskim (został wygłoszony przez prof. Małeckiego29). Prof. Małecki był jednym z trzech polskich naukowców, którzy przyjechali do Rumunii w ramach wymiany. Reprezentował on Uniwersytet Jagielloński, podobnie jak prof. Zygmunt Zawirski. Trzecim był prof. Jerzy Kuryłowicz
z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Ich pobyt w Rumunii możliwy był dzięki subwencjom. Takich też udzielono Uniwersytetowi Warszawskiemu, który przyjął u siebie prof. Puşcarina, i Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na pobyt prof. Popovici30.
Kolejnym obszarem działalności polskiej w dziedzinie kulturalnej
na terenie Rumunii była organizacja wystaw. Jedna z nich poświęcona
została polskiej sztuce nowoczesnej. Poza tym:

Tamże, Akcja polska, k. 397.
Nie udało się ustalić imienia.
30 AAN, MWRiOP, sygn. 281, Akcja polska, k. 397-398. Niestety nie udało się ustalić
imion tych profesorów.
28
29
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Planuje się wystawę o Polsce dla szkół średnich w Rumunii, która obejmie ilustracje szkolne, fotografie, mapy, wzory przedstawiające krajobrazy, przemysł, historię, architekturę Polski.
Opracowany konspekt wiadomości tłumaczy się na język rumuński i odbije drukiem; będzie on uzupełnieniem wystawy31.

Aktywność widoczna była także w dziedzinie wydawnictw. W Bukareszcie w 1938 r. wydana została w języku francuskim książka autorstwa Alfreda Ponińskiego „La Polonge au XV siecle sa civilisation son
rayonnement”. Wszystkie rumuńskie uniwersytety (również rumuńskie
ministerstwo oświaty) otrzymywały Dzienniki Urzędowe Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz czasopismo wydawane przez ten resort – „Oświata i Wychowanie”. Lektor języka polskiego
w Klużu – Gheorghe Duzinchievici – otrzymał za pośrednictwem Witolda
Truszkowkiego polskie utwory literackie, które zamierzał tłumaczyć na
język rumuński. Dodatkowo opracowano wykaz dzieł literackich, szczególnie wartych tłumaczenia na język południowego sąsiada Polski. Natomiast „Przegląd Współczesny” użyczył swoich łamów do publikowania
sprawozdań z ruchu naukowego, literackiego i artystycznego w Rumunii,
aby zapoznać z nimi polskie społeczeństwo. Warto również wspomnieć,
że Uniwersytet Warszawski (im. Józefa Piłsudskiego) otrzymał 1000 zł
dotacji na zorganizowanie biblioteki rumuńskiej, działającej przy seminarium romanistycznym. Poza tym ministerstwu oświaty w Bukareszcie
przekazano albumy fotograficzne, będące prezentacją polskiego szkolnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące szkół polskich otrzymał także
sekretarz generalny Kiriţescu. Podjęto również działania w kierunku rewizji rumuńskich podręczników szkolnych, której celem miało być pokazanie Polski i jej dorobku w dobrym świetle32.
W Warszawie przyjęto trzech rumuńskich stypendystów – dwóch
na kierunku historia; byli to: Ion Chiţimia i Horia Oprişan, i jednego na
filologii polskiej – o nazwisku Dionid Ştrungari. Dwóch innych Rumunów otrzymało stypendium na wakacyjne kursy wiedzy o polskiej kulturze przeznaczone specjalnie dla cudzoziemców. Dyskutowano również
wysłanie polskich słuchaczy na kursy prof. Nicolae Iorgi do Klużu. Zasiłek na swoje badania otrzymał również dr Widermal33. Prowadził on
w archiwach na terenie Rumunii kwerendę dotyczącą stosunków polsko-rumuńskich w XIX w. Podjęto ponadto starania o uruchomienie Instytutu Rumuńskiego w Warszawie34.

Tamże.
Tamże.
33 Nie udało się ustalić imienia.
34 AAN, MWRiOP, sygn. 281, Akcja polska, k. 399.
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Konwencja przewidywała także wymianę młodzieży pomiędzy
Polską a Rumunią. Z zachowanego sprawozdania podkomisji polskiej wynika, że:
Akcję wymiany młodzieży podzielono na letnią i zimową, celem
nadania jej charakteru stałego; zwołano w kwietniu 1937 [r.]
konferencję polsko-rumuńską w Bukareszcie, w której z polskiej
strony wzięli udział przedstawiciele MWRiOP i MZS, PUWF 35,
Harcerstwa, Strzelca, Straży Przedniej, CIWF 36. Na konferencji
tej ustalono zasady współpracy młodzieży. Druga taka konferencja odbyła się w styczniu 1938 r. w Bukareszcie, w której wziął
udział sekretarz Sekcji Młodzieży w Podkomisji Polsko-Rumuńskiej37.

W czasie ferii letnich z Polski do Rumunii wyjechało około 400
osób. Szacunkowo – 150 ze Związku Harcerstwa Polskiego (100 harcerzy
i 50 harcerek), 150 członków Strzelca (100 Strzelców i 50 Strzelczyń)
i 100 członków Straży Przedniej (odpowiednio 80 chłopców i 20 dziewcząt). Poza tym członkowie Strzelca zorganizowali wycieczkę motocyklową po Rumunii, a harcerze urządzili spływ kajakowy rzeką Prut. Obozy dla polskiej młodzieży organizowano w takich miejscowościach, jak:
St. Georghe, Predeal, Braşov, Muntella (taka nazwa występuje w dokumentach), Carnasebeş. Kilka obozów zlokalizowanych było również nad
Morzem Czarnym, w Mamai i Eforii. Były też grupy harcerskie, które
przebywały na Bukowinie, po stronie rumuńskiej, blisko granicy z Polską,
w wioskach zamieszkiwanych przez Polaków. Organizowano także obozy
wędrowne. Jeden miał siedzibę w wąwozie Bicaz (Chieile Bicazului), drugi w Vatra Dornei i trzeci w – jak to wówczas nazywano – Alpach Transylwańskich. Dodatkowa grupa wędrowna stacjonowała w Eforii. Młodzież polska organizowała również wycieczki po Rumunii, aby lepiej poznać ten kraj38.
Tak wyglądał udział Polski w akcji letniej 1937 r. Natomiast aktywność strony rumuńskiej w sprawozdaniu opisano następująco:
Plan wymiany podpisany obustronnie w r. 1937 Rumuni wykonali tylko częściowo. Ze strony polskiej wysłano cały ustalony
kontyngent (400 osób), natomiast Rumuni przysłali do Polski
około 100 osób, przeważnie instruktorów, z tych około 80 osób
pozostało w obozach normalnych, a 20 osób w obozach instruktorskich. Rumuni przebywali w obozach harcerskich, strze-

Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego.
Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
37 AAN, MWRiOP, sygn. 281, Akcja polska, k. 400.
38 Tamże, k. 400-401.
35
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leckich i Straży Przedniej w Szczawnicy, w Beskidach Śląskich,
w Naroczy itd. Niektórzy instruktorzy wzięli udział w kursie szybowcowym i żeglarskim. Nadto dla Rumunów urządzono wycieczkę krajoznawczą po Polsce (Śląsk – Kraków – Gdynia
– Warszawa)39.

Podjęto również działania zmierzające do organizacji akcji zimowej w roku 1938. Ze strony polskiej do Rumunii wyjechało około 70 osób
– głównie członków ZHP, Strzelca i Straży Przedniej. Ze strony rumuńskiej w wymianie mieli brać udział przedstawiciele Straja Țării. Niestety
przedstawiciele młodzieży rumuńskiej nie przyjechali do Polski, ze względu na problemy wewnętrzne w kraju. A w Polsce przygotowano dla nich
kursy Straży Przedniej na Lubelszczyźnie, Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie. Poza tym ZHP przygotowało kursy narciarskie w Zakopanem
i Zwardoniu. Dodatkowo strona polska planowała organizację międzyszkolnych polsko-rumuńskich konkursów sportowych. Jak można zauważyć, akcja zimowa „nie wypaliła”, plany były o wiele ambitniejsze. Mimo
tych niepowodzeń podjęto starania mające na celu przygotowanie w roku
1938 akcji letniej, która miała mieć większy rozmach niż ta z 1937 r. Niestety nie zachowały się żadne dane dotyczące jej realizacji40.
W okresie międzywojennym Rumuni swoje święto narodowe obchodzili 10 maja. Polska młodzież z wymienionych wcześniej organizacji
świętowała je uroczyście zarówno w roku 1937, jak i w 1938. Poza tym
każdy z instruktorów młodzieżowych grup wyjeżdżających do Rumunii
zobowiązany był odbyć jeden z kursów języka rumuńskiego, które organizowane były w Warszawie i we Lwowie. Należy zauważyć, że oba ukończyło 70 osób (odpowiednio 40 i 30). Trwały one cztery miesiące, a realizowane były na przełomie roku 1937 i 1938. Żeby ułatwić młodzieży obu
krajów porozumiewanie się w czasie bytności na obozach, opracowany
został specjalny słowniczek „obozowo-rozmówkowy” polsko-rumuński
i rumuńsko-polski. Wszystkie wymienione organizacje młodzieżowe partycypowały w organizacji wystaw oraz wymieniały się pismami organizacyjnymi. Co więcej, nawiązano korespondencję szkolną pomiędzy młodzieżą obu państw, a dla tych najbardziej aktywnych i zaawansowanych
w tym przedsięwzięciu planowano specjalne premie41.
Warto jeszcze wspomnieć o tym, jak ta akcja wyglądała ze strony
rumuńskiej. Oprócz wspomnianej już wymiany profesorów zorganizowana została wystawa architektury rumuńskiej, która odbyła się na Politechnice Warszawskiej. Strona rumuńska przekazała „pewną ilość” wy-

Tamże, k. 401.
Tamże.
41 Tamże, k. 402.
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dawnictw o Rumunii, które przesłane zostały do szkół średnich. W dwóch
gimnazjach w Bukareszcie prowadzono kursy języka polskiego, a na uniwersytecie utrzymywano lektorat języka polskiego42.
Realizację konwencji przerwał wybuch wojny. Współpraca kulturalno-oświatowa pomiędzy Polską a Rumunią kontynuowana była również po roku 1945, choć już w zmienionych „okoliczościach” społeczno-politycznych. Świadczą o tym konwencje, które zostały podpisane w roku
1948 i 1964. Również po upadku komunizmu oba państwa w 1994 r. zawarły umowę, która w swej wymowie pełni podobną rolę do tej z 1937 r.
Nie można także zapomnieć o inicjatywach oddolnych. Przykładem może
być działalność „odrodzonego” w 2001 r. Instytutu Polskiego w Bukareszcie, spadkobiercy tego przedwojennego – będącego „owocem” ówczesnej konwencji. Do tego można włączyć działalność wielu Domów Polskich (choćby w Bukareszcie, Suczawie, Nowym Sołońcu), które podtrzymują i promują polskość również wśród Rumunów. Można wymieniać
wiele takich elementów, jak choćby działalność literacką i translatorską
prof. Constantina Geambaşu. W ducha wspomnianej konwencji wpisują
się także sympozja naukowe dotyczące stosunków polsko-rumuńskich
w dziedzinie historii i kultury organizowane w Suczawie przez Związek
Polaków w Rumunii od ponad dwudziestu lat. Tak więc mimo oficjalnego
wygaśnięcia konwencji kulturalnej z 1937 r. jej założenia są nadal realizowane.

42

Tamże, k. 403.

prof. dr. Piotr Gołdyn
Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań

Convenția de colaborare cultural-educațională
dintre Polonia și România din anul 1937
Rezumat

În timpul vizitei în Polonia a ministrului educației – Constantin
Angelescu, a fost semnată între cele două țări o convenție de colaborare
cultural-educațională. Efectele acesteia urmau să se materializeze prin
schimburi de cercetători, deplasări sportive ale tinerilor, demararea de
colaborări între literați polonezi și români. De asemenea, elevii din școlile
poloneze urmau să meargă în excursii școlare în România, iar copiii
români să călătorească în Polonia. Ambele țări își declarau intenția de
a organiza manifestări culturale și expoziții. Totodată, partea polonă declara intenția de a finanța burse de studii pentru studenții români. Se făceau planuri de organizare de cursuri de limba română în Polonia, cât și
de editare a unui dicționar polon-român și român-polon. Acest articol va
face o analiză a împrejurărilor în care această convenție a fost pregătită,
a activității subcomisiilor mixte, cât și a consecințelor intrării acesteia în
vigoare.

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

Mniejszości narodowe w Rumunii
w ocenie Oddziału II Sztabu Głównego
Wojska Polskiego z 1934 roku

Podstawą bezpieczeństwa międzywojennej Rzeczypospolitej Polskiej, obok sojuszu z Francją, był polsko-rumuński układ polityczny
i konwencja wojskowa podpisane 3 marca 1921 r. Z tego więc względu
dysponowanie pełnymi i wiarygodnymi informacjami o sytuacji militarnej, politycznej, gospodarczej i społecznej sojuszniczej Rumunii było niezmiernie ważne dla polskich władz. Najistotniejsze wiadomości pochodziły z dwóch źródeł. Pierwszym było Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
którego placówki dyplomatyczne i konsularne wykonywały dwie podstawowe grupy zadań1. Do pierwszej grupy obowiązków – kluczowych, jawnych, uregulowanych przepisami prawa krajowego i międzynarodowego
– należały: reprezentowanie i ochrona interesów Polski i jej obywateli,
utrzymywanie dyplomatycznych stosunków Polski z państwami, w których te placówki się znajdowały, działania informacyjne, propagowanie
i ochrona interesów gospodarki polskiej oraz współpraca z Polonią.
W drugiej grupie zadań, realizowanych w sposób niejawny, najważnieszymi były: propolskie działania propagandowe oraz inspirowanie opinii publicznej korzystne dla Rzeczypospolitej, „wspieranie polskiego życia narodowego wśród mniejszości polskiej i Polonii (…), wsparcie dla działań
polskiego wywiadu wojskowego”2. To „wsparcie” zapewniali en masse oficerowie Wojska Polskiego oddelegowani do służby cywilnej, którzy po
formalnym przeniesieniu do rezerwy byli zatrudnieni najczęściej na stanowiskach urzędników kontraktowych w poselstwach (ambasadach)
i konsulatach. Wykonywali oni zadania zlecone przez Oddział II Sztabu
Generalnego (od 1928 r. Sztabu Głównego) Wojska Polskiego3. Wspomniane zasady obowiązywały także w placówkach, ulokowanych na terenie
sojuszniczej Rumunii. Bazując na napływających informacjach, od jesieni

Szerzej zob.: Historia dyplomacji polskiej, t. IV: 1918-1939, pod red. P. Łossowskiego, Warszawa 1995.
2 W. Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2996, s. 9.
3 Tamże, s. 355-366. Zob. też: W. Skóra, Oficerowie wojska w służbie konsularnej
II Rzeczypospolitej (1926-1939) [w:] Siły zbrojne – polityka. Studia ofiarowane
profesorowi Jerzemu Przybylskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red.
P. Kurendy, J. Romanowicza, A. Rossy i B. Zalewskiego, Toruń 2005, s. 333-352.
1
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1921 r. Sekretariat Departamentu Dyplomatycznego MSZ rozpoczął wydawanie ściśle tajnego tygodniowego biuletynu „Sytuacja Międzynarodowa”. Biuletyn wysyłano do poszczególnych komórek w centrali MSZ, do
wszystkich placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej i niektórych
konsulatów oraz do Prezydium Rady Ministrów. Tematykę tego biuletynu
stanowiły m.in. położenie wewnętrzne i polityka zagraniczna poszczególnych państw, informacje o międzynarodowych konferencjach, konwencjach, oficjalnych spotkaniach dyplomatycznych itp. Jednocześnie Sekretariat rozpoczął wydawanie drugiego – tajnego – tygodniowego biuletynu
(dla tych samych odbiorców) pt. „Biuletyn Informacyjny Polska a Zagranica”. Tutaj jednak głównym tematem była polityka zagraniczna Polski.
W biuletynach tych wiele miejsca poświęcano Rumunii – jej pozycji międzynarodowej i kwestiom wewnętrznym4.
Drugim kanałem, którym do polskich najwyższych władz płynęły
informacje o Rumunii, był Oddział II Sztabu Generalnego (Sztabu Głównego). Interesowało go praktycznie wszystko, co dotyczyło spraw rumuńskich. Zgromadzone dane – po analizie i opracowaniu – stanowiły materiał do sporządzania najrozmaitszych sprawozdań, raportów, referatów
i komunikatów informacyjnych. Co pewien czas, w zależności od potrzeby, w Oddziale II przygotowywano obszerne syntetyczne opracowania
obrazujące wybrane zagadnienia. Jedno z takich analitycznych studiów
zrealizowanych w 1934 r. dotyczyło sytuacji mniejszości narodowych
w Rumunii.
Autorzy dokumentu zatytułowanego „Mniejszości narodowe
w Rumunii” podkreślali, że badanie zagadnień mniejszościowych napotyka na wiele trudności, gdyż władze rumuńskie, bardzo wyczulone na tę
kwestię, nie publikują materiałów obrazujących sytuację mniejszości narodowych. Z kolei dane podawane przez poszczególne mniejszości są nieścisłe i rozproszone w licznych publikacjach i prasie (dziennikach i periodykach), przez co trudne do skondensowania i analizowania. Z tego też
względu z góry zastrzegali, iż przedstawione przez nich opracowanie ma
wiele luk, powinno więc być potraktowane jako pierwsza próba ustalenia
stanu faktycznego i podstawa do dalszych szczegółowych badań. Mimo to
sądzili, że ich dzieło „ogólnie daje wierny obraz stanu i życia mniejszości
w Rumunii”5.
We „Wstępie” do elaboratu jego autorzy zwracali uwagę, że do
I wojny światowej w Rumunii nie było problemu z mniejszościami narodowymi. Stanowiły one tylko około 10% całej ludności Królestwa. Do te-

Więcej na ten temat zob.: Z tajnych biuletynów MSZ Rzeczypospolitej. Rumunia,
państwa naddunajskie i bałkańskie w latach międzywojennych, red. E. Kołodziej,
M. Willaume, Lublin 2914.
5 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Oddział II Sztabu Głównego (Generalnego) (dalej: Oddział II Szt. Gł.), sygn. I.303.4.2227, Mniejszości narodowe w Rumunii. 1934 rok, s. 2.
4
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go, poza Żydami, którzy tworzyli połowę całej populacji mniejszości zamieszkujących Rumunię, pozostałe grupy nie przekraczały liczby kilkudziesięciu tysięcy osób. Zmieniło się to po zakończeniu I wojny światowej
i powstaniu România Mare (Wielkiej Rumunii). Jej terytorium powiększyło się bowiem z
137 903 km² Starego Królestwa do 294 967 km² Wielkiej Rumunii6. Ilość [liczba – przyp. W. R.] ludności skoczyła
z 7 623 000 w 1915 r. do 15 495 000 po przyłączeniu nowych
dzielnic do Starego Królestwa, a więc powiększyła się też dwukrotnie7.

Na skutek dużych nabytków terytorialnych o mieszanej strukturze narodowościowej procent mniejszości
wzrósł do 30%. Rumunia stała się typowym państwem mniejszościowym. (…) Zaznaczyć należy, iż najliczniejsze grupy
mniejszościowe jak: węgierska, niemiecka i żydowska kulturalnie stoją wyżej od Rumunów i jeszcze długo będą wywierać swój
wpływ na otaczający go element rumuński8.

Ogólne dane
Oficerowie Oddziału II akcentowali, że do początku lat 30. w Rumunii nie ukazała się oficjalna statystyka narodowościowa. Niewiarygodne są rumuńskie publikacje, m.in. prof. Longinescu, który – korzystając ze spisu ludności dokonanego 30 grudnia 1930 r. – próbował udowodnić, że w Rumunii tylko 25% ludności stanowią mniejszości narodowe9. Polscy analitycy uważali, że są to publikacje „tendencyjne i podają

W haśle „Rumunia”, zamieszczonym w wydanym w 1938 r. 64 zeszycie „Encyklopedii Wojskowej” pod redakcją Ottona Laskowskiego na s. 302 przeczytamy, że
Rumunia „ma 295 049 km² i przeszło 19 000 000 m[ieszkańców]”. Wspomniana encyklopedia była edytowana przez Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Wojskowej
i Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, który powstał na mocy rozkazu ministra
spraw wojskowych Józefa Piłsudskiego z 8 listopada 1934 r. Instytut podlegał bezpośrednio Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych, a na wypadek wojny – Naczelnemu Wodzowi. Jego zadaniem było wspieranie działalności oświatowej i wychowawczej w Wojsku Polskim, nadzorowanie pracy wszystkich bibliotek wojskowych. Instytut odpowiadał także za zaopatrywanie sił zbrojnych w literaturę fachową. Można
więc uznać, że publikacje przez niego firmowane zawierały najrzetelniejsze informacje.
7 CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 2.
8 Tamże.
9 Chodzi zapewne o dr. Ionela N. Longinescu, autora artykułu „Populația României
din punct de vedere etnografic”, opublikowanego w piśmie „Natura” (nr 3 z 15 marca
6
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liczby mniejszości in minus”. Według nich nie można także wierzyć oficjalnym danym, zgodnie z którymi mniejszości stanowiły 26,9% ogółu
ludności. Zwracali też uwagę, iż
komisarze spisowi mieli poufną instrukcję obniżać % mniejszości przez zaliczanie do Rumunów mało uświadomionej ludności Besarabii, która podawała się za „tutejszych” i „besarabczyków”, lub Bukowiny – podającej się za „bukowińczyków”. Do
tego dodać należy Żydów – podających się za Rumunów wyznania mojżeszowego10.

Na podstawie zebranych materiałów oficerowie Oddziału II doszli
do wniosku, że „jako najbliższe prawdy należy przyjąć około 32% mniejszości, tj. około 5 778 000”11. Swoich ustaleń nie mogli jednak potwierdzić źródłowo. Dlatego też zastrzegli, iż punkt wyjścia do szczegółowych
analiz stanowić będą oficjalne dane – wyniki spisu ludności z roku 1930
– oraz wyniki studiów demograficznych opublikowane przez prof. Longinescu.
Według spisu z roku 1930 Rumunię zamieszkiwało 18 057 000
osób, z tego według prof. Longinescu 13 505 000 było Rumunami, co
oznaczało, że stanowią oni 74,9% całej populacji; pozostałe 4 527 000
osób należało do najrozmaitszych mniejszości narodowych (25%), zaś
25 tys. (0,1%) to obcokrajowcy, czasowo przebywający na terytorium rumuńskim.
Spośród mniejszości narodowych najliczniejsi byli Węgrzy
– 1 370 000 (7,6%), następnie Niemcy – 755 tys. (4,2%), później Żydzi
– 720 tys. (4%), Ukraińcy – 660 tys. (3,3%), Bułgarzy – 370 tys. (2,1%),
Rosjanie – 250 tys. (1,4%), Turcy – 190 tys. (1%), inne narodowości
– 245 tys. (1,4%).
Mniejszości narodowe były rozmieszczone w Rumunii nierównomiernie. Najbardziej jednolite pod względem narodowościowym było
tzw. Stare Królestwo, tj. obszar stanowiący Królestwo Rumunii do I wojny światowej. Według autorów dokumentu przebywało tam tylko 525 tys.
osób należących do różnych mniejszości, co stanowiło niecałe 6,3% ogółu
jego mieszkańców. Prawie połowę tych mniejszości (261 tys.) tworzyli Żydzi, rozsiani po miastach, głównie w północnej części Starego Królestwa.
Po nich najliczniejsi byli Bułgarzy – 66 tys., osiedli głównie w Dobrudży.
Później Rosjanie, liczący 48 tys., którzy prawie wszyscy byli starowiercami (staroobrzędowcami), zgrupowanymi przy ujściu Dunaju w powiatach
Brăila, Gałacz i Tulcea. Na kolejnym miejscu byli Turcy – 35 tys., wszyscy

1932 r.), http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/68054/1/BCUCLUJ_FP_
493856_1932_021_003.pdf (dostęp: 23.07.2019).
10 Tamże, s. 3.
11 Tamże.
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zamieszkujący w Dobrudży. Po nich Niemcy – 28 tys. osób, rozsiani po
całym Królestwie, ale większe ich skupiska znajdowały się w powiatach
Konstanca i Tulcea. Następnie Węgrzy – 24 tys., których większe skupiska występowały w powiatach Bacău i Prahova oraz w Bukareszcie. Pozostałe mniejszości – 37 tys. (Grecy, Ormianie, Włosi) – osiedlone były na
południu kraju i w Bukareszcie12.
Silnie zróżnicowana narodowościowo była Transylwania (Siedmiogród), w której na 5 847 000 mieszkańców w 1930 r. aż 2 235 000
należało do mniejszości, co stanowiło 40,3% całej populacji. Autorzy dokumentu podkreślali, iż są to dane rumuńskie. W materiałach przedstawianych przez mniejszości wykazuje się znacznie wyższy wskaźnik.
Twierdzi się w nich, że stanowią oni aż 50% ludności Transylwanii. Z kolei w źródłach sowieckich jest mowa o 44%.
Bezspornym było, że wśród mniejszości narodowych z Transylwanii najliczniejszą stanowili Węgrzy – 1 330 000 (24,1% ogółu mieszkańców), po nich Niemcy – 565 tys. (10,2%,), Żydzi – 190 tys. (3,4%), Ukraińcy – 30 tys. (w większości byli to Huculi z powiatów Maramureș, Satu
Mare i Arad) oraz Bułgarzy – 10 tys. (wszyscy mieszkali w Banacie, powiat Timiş). Na resztę, liczącą 110 tys. osób, składali się głównie Czesi
i Słowacy (około 40 tys.) oraz Serbowie (45 tys.).
Inaczej wyglądała sytuacja na Bukowinie, liczącej 846 tys. mieszkańców, wśród których prawie połowa – 406 tys. (46%) – należała do
mniejszości narodowych. Z kolei w materiałach wytworzonych przez
mniejszości wykazuje się ich znacznie większy odsetek, gdyż aż 60%, natomiast w źródłach sowieckich jest mowa o 56%.
Na Bukowinie największą nierumuńską grupą narodową byli
Ukraińcy, których liczebność oceniano na 202 tys., co stanowiło 24%
wszystkich osób zamieszkujących Bukowinę. Na drugim miejscu plasowali się Żydzi – 84 tys. (10%), dalej Niemcy – 81 tys. (9,5%), Węgrzy
– 13 tys. (1,5%) i inni (głównie Polacy) – 26 tys. (3%).
W Besarabii z 2 856 000 mieszkańców aż 1 060 000 (37%) należało do mniejszości narodowych. Według źródeł sowieckich ich odsetek
miał być znacznie większy i dochodzić do 52%. Najliczniejsi byli Ukraińcy
– 367 tys. (12,9%), którzy mieszkali głównie w północnych powiatach.
Drugą pozycję zajmowali Rosjanie – 202 tys. (7%), wśród których
przeszło 100 tys. stanowili starowiercy. Spore były także grupy Żydów
– 183 tys. (6,4%) i Bułgarów – 140 tys. (4,9%). Znacznie mniej było
Niemców – 81 tys. (2,8%), Turków – 23 tys. (0,8%) i innych (Ormian,
Greków, Węgrów, Tatarów, Polaków).

12 Tamże, s. 4. Autorzy dokumentu prawdopodobnie nie doszacowali którejś z wymienionych grup narodowych lub popełnili błąd przy wpisywaniu danych. Po podsumowaniu stanu liczbowego wszystkich mniejszości otrzymamy bowiem tylko
499 tys., a powinno być 525 tys. osób.

282

Analizie poddano tylko południową Dobrudżę (dwa powiaty), którą włączono w skład Rumunii na mocy traktatu pokojowego podpisanego
z Bułgarią 10 sierpnia 1913 r., ponieważ reszta Dobrudży należała do Rumunii znacznie wcześniej, od 1878 r., i potraktowana została przez polskich oficerów jako komponent Starego Królestwa. Uznali oni, że południową Dobrudżę zamieszkuje 378 tys. osób, z których przygniatająca
większość, gdyż aż 300 tys. (78,4%), nie była Rumunami. Podkreślali, iż
może to być nawet liczba zaniżona, ponieważ według źródeł sowieckich
odsetek ten miał sięgać 97%. Prawdopodobnie z tych samych materiałów
źródłowych korzystał Juliusz Demel, który w „Historii Rumunii” napisał,
że w przyłączonej do Rumunii południowej Dobrudży „Mniej więcej połowę mieszkańców stanowili (…) Bułgarzy, całą niemal resztę muzułmanie
– Turcy, Tatarzy, natomiast Rumuni nieliczną garstkę, niespełna 3%”13.
We wspomnianych dwóch powiatach południowej Dobrudży miało być: Bułgarów – 155 tys. (40%), Turków – 132 tys. (34%), Żydów
– 2 tys. (0,6%), innych – 11 tys. (3,9%), wśród których najliczniejsi byli
Rosjanie. Polscy analitycy zwracali uwagę, że odsetek Rumunów w tej
części Dobrudży podniósł się znacznie dopiero po włączeniu jej do Królestwa Rumunii w wyniku osadzania kolonistów rumuńskich pochodzących ze Starego Królestwa, których przybyło ok. 25 tys., a także przez napływ urzędników i wojska. Przed I wojną światową odsetek Rumunów nie
przekraczał 8-10%.
W kolejnych partiach dokumentu dokonano dokładnej charakterystyki poszczególnych mniejszości narodowych, aby na tej podstawie
przedstawić uogólniające wnioski. Zwracano przy tym uwagę na takie elementy, jak: liczebność i rozmieszczenie w terenie danej mniejszości, stopień zorganizowania, potencjał polityczny – reprezentację w państwowych organach przedstawicielskich i w samorządach lokalnych, zasoby
gospodarcze i możliwości finansowe, sytuację kulturalną, oświatową,
kwestie wyznaniowe, a nawet pokazywano antagonizmy i konflikty, które
w tych populacjach występowały.
Węgrzy
Na pierwszym miejscu polscy autorzy elaboratu zaprezentowali
Węgrów, stwierdzając, iż według opracowania prof. Longinescu miało ich
być w Rumunii 1 370 000, sami zaś Węgrzy obliczali swoją liczebność na
1,8 mln. Źródła sowieckie informowały o 2 mln Węgrów mieszkających
w granicach Rumunii. Nie mając możliwości zweryfikowania podawanych danych, polscy specjaliści uznali, że liczba 1,6 mln Węgrów będzie
najbardziej prawdopodobna.

13 J. Demel, Historia Rumunii, wyd. II poprawione i uzupełnione, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 343.
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Z 1 370 000 Węgrów rumuńskich wykazywanych przez prof. Longinescu prawie wszyscy zamieszkiwali Transylwanię. Było tam ich aż
1 330 000. Największym zwartym skupiskiem Węgrów było zachodnie
Podkarpacie, tzw. ziemia seklerska (Szökler)14 obejmująca powiaty: Trei
Scaune, Ciceul, Odorhei i południowo-zachodnią część Mureş, gdzie ludność węgierska stanowiła prawie 90% całej populacji. Z tego obszaru, już
znacznie rozrzedzonym pasem, obejmującym północną część Transylwanii, skupiska Węgrów ciągnęły się ku granicy węgierskiej, w pobliżu której ich liczba ponownie się zwiększała. Południowa część Transylwanii
była znacznie słabiej zasiedlona przez Węgrów.
Według oficjalnych danych na początku lat 30. Węgrzy mieli stanowić w Transylwanii 24,1% populacji. Mieszkający tam Węgrzy obliczali
natomiast swój potencjał znacznie optymistyczniej – na 30-35%. Chociaż
i w tym wypadku stanowili mniejszość ludności Transylwanii, ale „dzięki
opanowaniu miast, swej wysokiej kulturze w porównaniu z Rumunami,
dobrobytowi i poparciu Niemców transylwańskich, czują się tu nadal gospodarzami kraju”15.
Według badań prof. Gârboviceanu16, na które powoływali się polscy specjaliści z Oddziału II, ludność miejska Transylwanii przedstawiała
się następująco: 364 050 Węgrów (45%), Żydów – 129 900 (16%), Niemców – 114 840 (14%) i Rumunów – 202 640 (24%). W miastach więc Węgrzy, których popierali również Niemcy i Żydzi, dominowali w samorządach miejskich. W ten sposób skutecznie nie dopuszczali do rumunizacji
miast, pomimo dużych wysiłków podejmowanych w tym kierunku przez
rumuńskie władze centralne w Bukareszcie.
Polscy analitycy nie dysponowali kompletnymi oficjalnymi danymi odnośnie do składu rad miejskich w Transylwanii. Jednak na podstawie kilku ujawnionych przez prasę wykazów odnotowali, że w gminie
miejskiej Satu Mare członkami rady było siedmiu Rumunów, 19 Węgrów
i sześciu Żydów, w gminie miejskiej Salonta: czterech Rumunów, 13 Węgrów, jeden Żyd, w gminie Beiuş: sześciu Rumunów, czterech Węgrów,
ośmiu Żydów, w gminie Oradea Mare – ośmiu Rumunów, pozostałych
24 reprezentowało mniejszości narodowe, w gminie Kluż – 15 Rumunów,
17 Węgrów. Konkludując stwierdzili, iż mając opanowane miasta i kontrolując wraz z Niemcami miejscowy handel i przemysł, Węgrzy mają
wpływ na bieg spraw w całej Transylwanii.
Wskazywano jednak, że gros transylwańskich Węgrów (około
1 mln) to zamożni, dobrze zagospodarowani chłopi. Ich domy i zabudowania gospodarcze są murowane, inwentarz żywy rasowy i dobrze utrzymany. Domy mieszkalne są wygodnie urządzone. We wsiach węgierskich

Ziemia seklerska – po węgiersku Székelyföld, po niemiecku Szeklerland.
CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 7.
16 Mowa zapewne o Petre Gârboviceanu i jego opracowaniu: Minoritățile din România, București 1928.
14
15
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widoczny jest dostatek i pewność siebie ich mieszkańców. Do czasu przyłączenia do Rumunii były tam wielkie węgierskie posiadłości ziemskie.
Przeprowadzona przez władze rumuńskie reforma rolna, uchwalona
przez parlament w 1921 r., drastycznie jednak ograniczyła stan posiadania Węgrów. Wielkie majątki ziemskie w Starym Królestwie ograniczono
bowiem do 500 ha, natomiast w Transylwanii, w Besarabii i na Bukowinie, gdzie właścicielami najczęściej nie byli Rumunii, granicę tę zmniejszono tylko do 100 ha. Pozbawieni swoich majątków węgierscy ziemianie
przenieśli się na Węgry i drogą procesów sądowych starali się o należne
im odszkodowanie. Zgodnie bowiem z założeniami reformy połowę odszkodowania za wywłaszczoną ziemię miał wypłacić skarb państwa,
a drugą połowę chłopi, nowi właściciele gruntów17. Tak przeprowadzona
reforma rolna doprowadziła do zniszczenia w Transylwanii dworów, będących wiodącymi ośrodkami kultury węgierskiej na wsi. Doszło również
do drastycznego zmniejszenia węgierskiego stanu posiadania, ponieważ
ziemia z parcelacji prawie całkowicie przeszła w ręce Rumunów. Pierwszeństwo w jej nabyciu mieli bowiem byli żołnierze rumuńscy oraz wdowy i sieroty po nich. Polscy analitycy podkreślali jednak, że pomimo tych
zauważalnych zmian wciąż chłopski element węgierski góruje swą zamożnością, kulturą i organizacją nad Rumunami.
Na początku lat 30. Transylwania należała do najbardziej uprzemysłowionych regionów Rumunii. Czynnych było tam 1740 zakładów
przemysłowych zatrudniających około 83 tys. robotników. Poza paroma
większymi zakładami przemysłowymi (Reşița, Copşa Mică, Petroşani),
w znacznym stopniu kontrolowanymi przez państwo, resztę stanowiły
niewielkie fabryczki i wytwórnie, gęsto jednak rozsiane po całej krainie.
Ze względu na rolniczy charakter regionu był to przemysł pracujący na
jego potrzeby lub przetwarzający produkty rolne. Wykorzystując miejscowe surowce, pracowały zakłady cementowe, cegielnie i przemysł drzewny.
Prawie 40% zakładów przemysłowych znajdowało się w rękach węgierskich. W stosunku do swej liczby Węgrzy kontrolowali więc znacznie
większy odsetek przemysłu.
Podobna sytuacja panowała w handlu. Cały handel w Transylwanii podzielili pomiędzy sobą Węgrzy i Niemcy. Rola Żydów w drobnym
handlu była niewielka, co – tak przypuszczano – było wynikiem stosunkowo niskiego odsetka Żydów w całej Transylwanii. Natomiast w przedsięwzięciach handlowych na większą skalę odgrywali oni dużą rolę. Polscy analitycy informowali, że „Ostatnio władze rumuńskie przez różne
udogodnienia kredytowe starają się wprowadzić do handlu Rumunów”18.
Dobrze zagospodarowani w Transylwanii Węgrzy posiadali odpowiednio rozbudowane instytucje finansowe. Jeszcze przed I wojną światową na tym terenie istniała sieć kooperatyw, banków samopomocowych

17
18

J. Demel, dz. cyt., s. 369.
CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 9.
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i innych instytucji o charakterze spółdzielczym, obok węgierskich banków
państwowych. Po przyłączeniu Transylwanii do Rumunii, w ramach prowadzonej akcji samoobrony, węgierskie instytucje samopomocowe znacznie się rozrosły, tak pod względem liczby członków, jak i wysokości kapitału, niekiedy otrzymując pomoc materialną z Budapesztu, gdy dana instytucja znalazła się w tarapatach.
Ogółem w Transylwanii na początku lat 30. istniały następujące węgierskie instytucje samopomocowe: 45 kooperatyw rolnych
(4060 członków i 2 mln lei kapitału), 375 kooperatyw spożywczych
(89 324 członków, 25,2 mln lei kapitału), 275 kooperatyw kredytowych
(99 654 członków, 47,1 mln lei kapitału), 50 banków z 52 filiami
i z 840,01 mln lei kapitału. Przeciętnie każdy statystyczny Węgier mieszkający w Transylwanii był członkiem którejś z kooperatyw. Ponieważ ówczesna rodzina składała się średnio z 4-6 osób, to teoretycznie każdy Węgier reprezentowany przez głowę rodziny należał do jakiejś kooperatywy.
Przeciętnie na jednego Węgra wypadało 687 lei kapitału zakładowego
węgierskich instytucji samopomocowych, czyli około 3 435 lei na rodzinę,
co w przeliczeniu na polskie złote, po ówczesnym kursie, odpowiadało sumie około 170 zł.
Rumuński system edukacji przewidywał w gminach mniejszościowych zakładanie rządowych szkół powszechnych (siedmioklasowych)
z wykładowym językiem danej mniejszości w pierwszych czterech klasach. W wyższych trzech klasach język mniejszości pozostawał jako
przedmiot, nauka zaś odbywała się w języku rumuńskim. W liceach rządowych (czteroklasowych) w miejscowościach, gdzie mniejszość była liczniejsza od Rumunów, zezwalano na tworzenie w klasie grup mniejszościowych z językiem wykładowym danej mniejszości, jednak pod warunkiem, że do grupy tej zapisze się minimum 25 uczniów na 45 w klasie,
przewidzianych przez ustawę. Jednak w tych liceach język i literatura rumuńska, historia Rumunii i powszechna oraz geografia obowiązkowo były wykładane w języku rumuńskim. O ile ustawa o liceach liczbowo określała, kiedy i w jakich warunkach można żądać wykładów w języku macierzystym, o tyle w zakresie szkolnictwa ludowego świadomie ten element
przez rumuńskich prawodawców został pominięty. Starano się nie dawać
mniejszościom podstaw prawnych do żądania nauki w ich języku. Dzięki
temu mniejszości gorzej zorganizowane, pomimo swej dużej, niekiedy nawet absolutnej przewagi w gminach, mogły najwyżej uzyskać wykładanie
rodzimego języka jako przedmiotu w szkołach powszechnych.
W mniejszościowym szkolnictwie prywatnym, w szkołach odpowiadających rządowym szkołom powszechnym, pierwsze cztery lata nauki odbywały się w języku danej mniejszości. Język rumuński był wykładany jako przedmiot. W wyższych klasach szkół typu powszechnego
i średnich zakładach naukowych język rumuński, historia literatury, historia Rumunii i powszechna oraz geografia obowiązkowo były wykładane w języku rumuńskim.
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Polscy autorzy dokumentu zwracali uwagę, iż „Węgrzy toczą zaciętą walkę z władzami rumuńskimi o szkoły prywatne i uprawnienia dla
języka węgierskiego w szkołach rządowych”19. Ich wysiłki w dziedzinie
rozwijania oraz utrzymywania szkół prywatnych dają jednak widoczne rezultaty.
Szkolnictwo prywatne z roku na rok wzrasta. Prowadzona jest
wśród Węgrów usilna propaganda popierania własnych szkół.
Rodzice – Węgrzy oddający swe dzieci do szkół rządowych, tam,
gdzie jest szkoła węgierska, uważani są za zdrajców, usuwa się
ich poza społeczność węgierską i są przez swoich ziomków stale
szykanowani20.

Stan szkolnictwa węgierskiego na początku lat 30. prezentuje tabela 1.
Tab. 1. Szkolnictwo węgierskie w Rumunii na przełomie lat 20. i 30. XX w.
Ilość szkół węgierskich
Ilość szkół rządowych
prywatnych
z językiem węgierskim
w 1929 r.
w 1919 r.
w 1929 r.
Szkoły powszechne
770
1200
561
Progimnazja
28
46
22
Licea
24
30
9
Szkoły handlowe
1
11
6
(średnie i niższe)
Seminaria
12
nauczycielskie
Konserwatorium
1
Źródło: CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 11.

Do utrzymania w dobrym stanie szkolnictwa węgierskiego w Rumunii przyczyniał się w dużym stopniu rząd węgierski w Budapeszcie,
który pod najrozmaitszymi postaciami udzielał pomocy swej mniejszości
w Rumunii. W wyniku tego liczba szkół prywatnych węgierskich ciągle
wzrastała. Wyrazem patriotyzmu i ambicją Węgrów stało się bowiem
kształcenie dzieci we własnych szkołach.
Według oficjalnych danych rumuńskich z 1929 r. w Rumunii było
257 356 dzieci narodowości węgierskiej w wieku szkolnym (od 5 do 18 roku życia). Jednak tylko ich część uczęszczała do szkoły – rządowej lub
prywatnej (zob. tabela 2).
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Tab. 2. Dzieci węgierskie w szkołach rumuńskich
Rodzaj szkoły
Liczba uczących się w szkołach
rządowych
prywatnych
Przedszkola
13 842
1653
Szkoły powszechne
73 747
64 088
Szkoły zawodowe
672
niższe
Progimnazja
1675
3126
Licea
2435
6910
Seminaria
144
768
nauczycielskie
Razem
92 515
76 545
Źródło: CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 11.

Uwagi
Dla dzieci
w wieku 5-7 lat
Brak danych

Ogółem: 169 080

Polscy autorzy dokumentu zwracali uwagę, iż przedstawione w tabeli dane nie są kompletne, nie obejmują bowiem uczniów prywatnych
szkół handlowych i przemysłowych, których jest co najmniej kilka tysięcy.
Poza tym w wykazie nie uwzględniono dzieci i młodzieży uczących się
w domu i zdających tylko egzaminy oraz uczących się na Węgrzech.
Do I wojny światowej życie społeczno-kulturalne było silnie rozwinięte wśród Węgrów. Sytuacja zmieniła się po przyłączeniu Transylwanii do Rumunii. Od tego momentu Węgrzy skupiali się na kultywowaniu
i rozwijaniu kwestii narodowych, ograniczając swoją aktywność w stowarzyszeniach kulturalnych, śpiewaczych, religijnych, sportowych itp. Nadal
jednak posiadali w Transylwanii 233 różne stowarzyszenia kulturalne, co
oznacza, iż statystycznie na jedno z nich przypadało 5700 osób.
Bardzo dobrze rozwinięty był wśród Węgrów sport. Wiele zwycięstw w imprezach międzynarodowych zawdzięczali Rumuni przedstawicielom klubów węgierskich, m.in. w piłce nożnej (41 klubów), narciarstwie, lekkoatletyce. Stare Królestwo zaczynało bowiem dopiero rozwijać
sport. Marnie pod względem sportowym prezentowała się także Besarabia. Znacznie lepiej wyglądało to na terenach wchodzących wcześniej
w skład monarchii austro-wegierskiej, stąd też były one bazą, z której pozyskiwała Rumunia sportowców na zawody międzynarodowe.
Wielką rolę w podtrzymywaniu życia narodowego odgrywały węgierskie teatry i kina. Węgrzy mieli własną operę w Klużu, której dyrektorem był niejaki Ianowicz, zatrudniającą 30-40 artystów. Oprócz tego
posiadali w Transylwanii 11 teatrów stałych (średnio w każdym po dziesięciu artystów) i dwa zespoły objazdowe. Tymczasem Rumuni w Transylwanii mieli w tym czasie tylko jeden teatr i operę w Klużu. Filmy w kinach w Transylwanii były wyświetlane z napisami w trzech językach: rumuńskim, węgierskim i niemieckim. Większość kinoteatrów w Transylwanii była w rękach węgierskich, toteż pomimo niskiej wartości artystycznej filmów węgierskich wyświetlane one były wyjątkowo często.
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W Transylwanii bardzo dobrze rozwinięte było kolekcjonerstwo
i muzealnictwo. Praktycznie nie było miasteczka, gminy, szkoły lub organizacji, które nie miałby swoich zbiorów. Wśród węgierskich muzeów bogate zbiory posiadały: Muzeum Etnograficzne w Klużu, Narodowe Muzeum Węgierskie w Sfântu Gheorghe, Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Klużu,
Muzeum Batthyaneum w Alba Iulia, Muzeum Etnograficzne w pałacu
Matia Corvina z XV w., Muzeum Rodziny Lászlöffy w Gherla, Pałac Kultury w Aradzie. Poza tym czynnych było 12 muzeów różnych miast węgierskich oraz kolegium Bethlen w Aiud, założone w XV w., dysponujące
najstarszymi zbiorami szkolnymi.
Przy wszystkich muzeach były biblioteki. Poza tym każde miasto
i każdy węgierski dom ludowy posiadały własne biblioteki i czytelnie.
Biblioteka w Klużu, zorganizowana przez Węgrów, administrowana przez
miejscowy uniwersytet, dysponowała 600 tys. tomów woluminów,
500 tys. dokumentów i 4 tys. rękopisów. Na początku lat 30. była to najbogatsza pod względem zbiorów biblioteka w Rumunii. Biblioteka istniejąca przy Muzeum Etnograficznym w Klużu posiadała 180 tys. tomów,
biblioteka przy Narodowym Muzeum Węgierskim w Sfântu Gheorghe
– 40 tys. tomów, przy Pałacu Kultury w Aradzie – 60 tys. woluminów,
Muzeum Batthyaneum w Alba Iulia – 35 tys., w Pałacu Kultury w Târgu
Mureş – 20 tys. Oprócz tego istniało wiele drobniejszych bibliotek, o zasobach mniejszych niż 20 tys. woluminów, które gęstą siecią pokrywały
ośrodki zamieszkałe przez Węgrów.
Na czele węgierskiego ruchu narodowo-kulturalnego stali działacze znani ze swojej aktywności także poza granicami Transylwanii. Byli
to: hrabia Bánffy, były minister spraw zagranicznych Węgier, obywatel
Rumunii, założyciel klubu literackiego „Helikon”; biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Makkai, zaliczany do najlepszych ówczesnych
powieściopisarzy węgierskich; baron Kemény – mecenas sztuki węgierskiej; Gyarfas, finansista, bankier, działacz społeczny, główny organizator
banków i kas węgierskich.
O wielkim potencjale i aktywności narodowo-kulturalnej Węgrów
świadczyła wydawana przez nich prasa. W Rumunii wychodziło 99 dzienników i periodyków węgierskich, nie licząc gazet abonowanych z Węgier.
Za dużą liczbą tytułów prasowych nie szła jednak ich jakość merytoryczna. Z wyjątkiem czterech-pięciu dzienników o większym nakładzie
i dobrze redagowanych, pozostałe tytuły prasy polityczno-informacyjnej
to drobne gazetki prowincjonalne, edytowane prawie w każdym miasteczku węgierskim. Znacznie lepiej merytorycznie wyglądały periodyki specjalizujące się w poszczególnych zagadnieniach. Stały one bowiem na wysokim poziomie i cieszyły się sporą poczytnością wśród osób zainteresowanych daną problematyką.
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Tab. 3. Podział prasy węgierskiej w Rumunii pod względem specjalizacji
Specjalizacja
Liczba tytułów
Dzienniki informacyjne polityczno-społeczne
31
oraz ekonomiczno-kulturalne
Periodyki informacyjne polityczno-społeczne
36
oraz ekonomiczno-kulturalne
(wychodzące dwa-trzy razy w tygodniu)
Periodyki literackie
9
Periodyki poświęcone przemysłowi
9
Periodyki poświęcone handlowi,
2
ubezpieczeniom i transportowi
Periodyki poświęcone rolnictwu
2
Periodyki poświęcone sportowi
1
Periodyki poświęcone teatrowi
1
Periodyki poświęcone tematom medycznym
3
Periodyki poświęcone pedagogice
1
Periodyki poświęcone kwestiom religijnym
1
Periodyki poświęcone sprawom różnym
3
Razem
99
Źródło: oprac. własne na podstawie: CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…,
s. 14.

Węgrzy transylwańscy, podobnie jak i pozostali Węgrzy, uważali
się za pokrzywdzonych postanowieniami traktatu wersalskiego21 i włączeniem ziem przez nich zamieszkiwanych do Rumunii.
Tu, gdzie uważali się za panów kraju, a miejscową ludność rumuńską traktowali jako rasę niższą, siłę roboczą – obecnie sami
zeszli do rzędu obywateli drugiej klasy. Stąd nienawiść do Rumunów, skrzętnie podtrzymywana przez miejscowych działaczy
polityczno-narodowych i przez Budapeszt. Przywódcy polityczni
podtrzymują ludność węgierską w wierze tymczasowości obecnego stanu, przepowiadając powrót w niedługim czasie na łono
ojczyzny i nawołują do wytrwania. Poza uczuciem nienawiści
prowodyrzy węgierscy budzą wśród swoich rodaków lekceważenie i pogardę dla Rumunów, a przekupstwo, niesolidność
i krętactwo Rumunów ułatwiają pracę propagandzie węgierskiej22.

Polscy autorzy dokumentu dokonali – prawdopodobnie nieświadomie – skrótu myślowego, pisząc o postanowieniach traktatu wersalskiego. Faktycznie tam zapadły
decyzje. Formalnie jednak kwestie granic Rumunii regulowały traktaty pokojowe
z Austrią (podpisany 10 września 1919 r. w podparyskiej miejscowości Saint-Germain-en-Laye), Bułgarią (podpisany 27 listopada 1919 r. w Neuilly-sur-Seine pod Paryżem) i z Węgrami (zawarty 4 czerwca 1920 r. w pałacu Grand Trianon w Wersalu).
22 CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 14-15.
21
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Oficerowie Oddziału II twierdzili, że Rumunii są
dobrze zorientowani w nastrojach węgierskich i korzystając ze
swojej obecnej przewagi starają się na każdym kroku zwalczać
i tępić te nastroje. To wywołuje zaognienie i osiąga skutek wręcz
odwrotny i jeszcze bardziej skupia mniejszość węgierską23.

Węgrzy byli jedyną mniejszością w Rumunii, która od 1926 r. szła
zawsze do wyborów parlamentarnych samodzielnie, nie wchodząc w bloki
i sojusze z partiami rumuńskimi. Postępowali w taki sposób, chociaż nawet silna organizacyjnie mniejszość niemiecka szła do wyborów w bloku
rządowym.
Pod względem politycznym mniejszość węgierska rozpadała się
na trzy główne odłamy: zachowawczy (burżuazja miejska i fabrykanci),
demokratyczny – najsilniejszy (przeważnie włościanie i duchowieństwo)
oraz socjaldemokratyczny (najsłabszy). Jednak na czas wyborów wszystkie tworzyły blok węgierski, a podział zdobytych mandatów następował
w obrębie bloku. Stosując tę taktykę, Węgrzy unikali rozbicia głosów, a co
za tym idzie i straty mandatów. Ta jedność węgierskich ugrupowań politycznych, występująca w czasie wyborów, nie świadczyła jednak o zgodzie
w życiu codziennym. Tam partie się zwalczały, zabiegając o jak największą liczbę elektoratu. Rumuni starali się wykorzystać wewnętrzne
tarcia i rozbić jedność węgierską, lecz do początku lat 30. z minimalnym
rezultatem. Jedynie w czasie wyborów w 1933 r. udało się Rumunom
oderwać od bloku węgierskiego część wyborców, głównie chłopów, zmuszonych do tego częściowo szykanami, częściowo zachęconych obietnicami różnych ulg. Tak zwana „partia porozumienia” poszła do wyborów
zblokowana z partią rządzącą (liberałami) i otrzymała w parlamencie dwa
miejsca, oprócz ośmiu mandatów zdobytych przez blok węgierski.
W poszczególnych wyborach Węgrzy zdobyli następującą liczbę
mandatów poselskich: 1927 r. – 13, 1928 r. – 15, 1931 r. – 10, 1932 r. – 14,
1933 r. – 10 (z tego osiem z listy własnej i dwa z listy rządowej). Było to
niewiele na ogólną liczbę 307 posłów i grupa węgierska w parlamencie
nie była w stanie realizować najważniejszych własnych postulatów, ale
wykorzystując tarcia i walki polityczne w parlamencie bukareszteńskim,
toczone pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami, była w stanie oddać
spore usługi węgierskiej sprawie narodowej, głównie w obronie autonomii kulturalnej.
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Niemcy
W dokumencie sporządzonym w Oddziale II w Warszawie wiele
uwagi poświęcono niemieckiej mniejszości z Rumunii. Obawiano się
prawdopodobnie, iż zostanie ona wykorzystana przez kierownictwo nazistowskich Niemiec w razie wojny z Polską. Skonstatowano, iż składa się
ona z czterech grup kolonistów osiadłych w różnych częściach Rumunii
w niejednolitym czasie. Byli to:
- Sasi zamieszkujący w powiatach Hunedoara, Alba, Sibiu, Târnava-Mică,
Târnava-Mare, Făgăraş, Braşov, Mureş i Năsăud; ogółem było ich
240 tys. Zostali sprowadzeni do Transylwanii w okresie od XI do XIII w.
przez królów węgierskich znad Renu (obszar dzisiejszego Luksemburga),
znad Mozeli, a nawet z Flandrii. Nazwa Sasów przyjęła się u nich dopiero
pod koniec XIII w. Osiedlani byli na ziemiach królewskich jako ludzie
wolni, otrzymywali wiele praw i przywilejów samorządowych, które obowiązywały aż do 1878 r., kiedy to ziemie saskie podzielono na powiaty
i oddano pod zarząd administracji ogólnopaństwowej. Od wschodu i południa ziemie saskie były chronione od napadów Tatarów i Turków przez
główny łańcuch Karpat oraz liczne grody warowne i zamki. Ze względu na
sporą izolację od zewnętrznego otoczenia, aż do lat 30. XX w. Sasi zachowali język, zwyczaje i obyczaje, a nawet ubiory średniowieczne. Największym ich ośrodkiem kulturalnym i politycznym było Sibiu (niem.
Hermannstadt);
- Szwabi zasiedlający Banat, głównie powiaty Arad, Timiş, Severin i Caraş. Ich populację obliczano na początku lat 30. na 250 tys. osób. Pierwsi
koloniści zostali sprowadzeni do Banatu na początku XVIII w. Kolejni
przybywali aż do 1829 r. Podobnie jak Sasi, korzystali oni z wielu specjalnych przywilejów i uprawnień, nadanych im głównie w 1782 r. przez cesarza Józefa II. Również i oni zachowali swoje zwyczaje i obyczaje, tworząc zwartą i zgraną społeczność, która oparła się madziaryzacji. Najważniejszym ośrodkiem kulturalno-politycznym była Timişoara (niem. Temeswar);
- Niemcy besarabscy (około 80 tys.) zamieszkujący głównie powiaty Tighina, Cetatea Albă (Akkerman), Cehul i Izmaił. Sprowadzeni zostali na
początku XIX w. przez władze rosyjskie i osadzeni na południu ówczesnej
Rosji. Pochodzili z południowych Niemiec, głównie z Wirtembergii, Badenii i Hesji. Koloniści besarabscy stanowili na początku XX w. część większego pasa osadników, który ciągnął się aż pod Mikołajów nad morzem
Czarnym. Największym ośrodkiem Niemców besarabskich było Tarutino
w powiecie akkermańskim;
- Niemcy austriaccy (około 80 tys., z tego połowa to ludność miejska) będący głównie mieszkańcami Bukowiny. Wywodzili się w części z kolonistów, w części z napływowych urzędników, kupców, wojskowych, którzy
pozostali na tym terenie po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej.
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Głównym ich ośrodkiem były Czerniowce. Niewielkie ich grupy były również rozproszone po Transylwanii, Starym Królestwie i starej części Dobrudży.
Działacze mniejszości niemieckiej w Rumunii obliczali jej liczebność na milion osób. Wymieniany wcześniej prof. Longinescu w swoich
publikacjach określał ją na tylko 755 tys.: w Transylwanii – 565 tys., na
Bukowinie – 81 tys., w Besarabii – 81 tys., w Starym Królestwie – 28 tys.
Polscy analitycy uznali, iż na przełomie lat 20. i 30. XX w. było ich najprawdopodobniej 850 tys.
W odróżnieniu od Węgrów, rozproszonych na wielkich przestrzeniach, Niemcy skupiali się w grupach, a każda z grup była zdolna żyć
samowystarczalnie, koncentrując w swoich rękach proporcjonalnie do
swoich potrzeb i możliwości rolnictwo, rzemiosło, przemysł i handel.
Z 755-tysięcznej – według prof. Longinescu – całej populacji Niemców,
ludności miejskiej było 200 tys., tj. 26%, a to nieznacznie tylko przekraczało przeciętny wskaźnik ludności miejskiej w całej Rumunii (21%). Polscy autorzy dokumentu podkreślali, że:
Przy poczuciu solidarności narodowej Niemców, pobudzonej
jeszcze obecnie przez propagandę hitlerowską, Niemcy w Rumunii zawsze stanowić będą zgraną ekonomicznie grupę i opierającą się wszelkim zakusom rozbicia24.

Gospodarstwa rolne Niemców stanowiły wzór dla rolników nie
tylko w Rumunii. Chłopi niemieccy byli zamożni, dobrze zagospodarowani, a posiadany przez nich inwentarz żywy był rasowy. Chłop niemiecki, często ze średnim wykształceniem, wyśmienicie przygotowany fachowo i racjonalnie prowadzący swe gospodarstwo, nawet w czasie kryzysu
ekonomicznego z przełomu lat 20. i 30., potrafił osiągnąć dochód ze swego gospodarstwa. Dlatego we wsiach niemieckich nie było widać kryzysu.
Wsie, przeważnie duże, wyglądały jak małe miasteczka, gdyż miały murowane domy, piękne stare świątynie, przeważnie w stylu gotyckim, oraz
okazałe budynki szkolne. We wszystkich większych wsiach niemieckich
mieszkali lekarz i adwokat.
Reforma rolna nie dotknęła mniejszości niemieckiej, ponieważ
prawie nie było wśród niej wielkich właścicieli ziemskich. Pośrednio nawet im pomogła, gdyż po przeprowadzeniu reformy spadła jakość produktów rolnych i właściwie tylko Niemcy stali się dostawcami najwyższych jakościowo produktów rolnych.
W miastach i miasteczkach będących ośrodkami niemczyzny
przeciętnie 50-70% rzemiosła, handlu i wolnych zawodów było w ich rękach. W Transylwanii około 35% zakładów przemysłowych należało do
Niemców, zaś niektóre segmenty: przemysł metalowy, włókienniczy oraz
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browary, były całkowicie opanowane przez Niemców. Inaczej było na
Bukowinie i w Besarabii, gdzie ich obecność w przemyśle była tylko śladowa, jeżeli nie liczyć drobniejszych warsztatów i młynów.
Polski Oddział II Sztabu Głównego posiadał informacje, iż w skupiskach Niemców rumuńskich dobrze działają ich najrozmaitsze kooperatywy i banki. Jak sam przyznawał, nie miał jednak pełnej wiedzy
o wszystkich aspektach tej aktywności niemieckiej. Na podstawie fragmentarycznych informacji ustalono jedynie, że Niemcy posiadają w Transylwanii 274 kooperatywy (liczące w sumie 35 904 członków) z kapitałem
zakładowym 10 mln lei. Tylko w rękach Sasów było 110 kooperatyw
(11 134 członków) i 1,66 mln lei kapitału. Po udzieleniu wsparcia przez
władze hitlerowskie nastąpił znaczący rozwój niemieckich kooperatyw
w Rumunii. Wiedziano także, że w Rumunii jest 41 banków niemieckich
z 68 filiami, dysponujących kapitałem 1 067 950 000 lei.
Poza Bukowiną prywatne szkolnictwo niemieckie istniało w Besarabii i Transylwanii. Stworzono je jeszcze przed I wojną światową w celu
obrony młodego pokolenia Niemców przed madziaryzacją i rusyfikacją.
O ile więc po I wojnie światowej Węgrzy musieli wykonać duży wysiłek,
aby takie szkolnictwo stworzyć praktycznie od zera, to Niemcy swoje
przystosowali tylko do zmienionych warunków politycznych.
W szkołach rządowych Niemcy najłatwiej ze wszystkich mniejszości uzyskali prawa języka wykładowego. Dotyczyło to szkół, gdzie liczba uczniów narodowości niemieckiej stanowiła większość. Rumuni bowiem uważali Niemców za najlojalniejszą mniejszość, która nie ma aspiracji do oderwania się od Rumunii. Według oficjalnych rumuńskich statystyk w 1929 r. było w Rumunii 131 163 dzieci niemieckich w wieku
szkolnym (od 5 do 18 roku życia). W tymże roku do różnego typu szkół
uczęszczała ich większość – 103 772 (zob. tabela 4).
Tab. 4. Szkolnictwo niemieckie w Rumunii w 1929 r.
Rodzaj szkoły
Liczba uczących się
w szkołach
rządowych
prywatnych
niemieckich
Szkoły dla małych
7536
5608
dzieci
Szkoły ludowe
42 026
37 696
Szkoły zawodowe
167
Licea
1510
2223
Progimnazja
1663
4666
Seminaria
78
343
nauczycielskie
Szkoły handlowe
256
Razem
53 236
50 536
Źródło: CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 20.

Uwagi

Wiek od 5 do 7 lat
Brak danych

Dane tylko
z Transylwanii
Brak danych
Razem: 103 772
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Polscy autorzy opracowania podkreślali, iż w tabeli nie uwzględniono kilku tysięcy młodzieży niemieckiej uczęszczającej do prywatnych
szkół handlowych i przemysłowych. W Warszawie oceniano, iż uwzględnienie w wyliczeniach dodatkowych kilku tysięcy uczniów tych szkół jest
w pełni uzasadnione, ze względu na duży nacisk, jaki Niemcy w Rumunii
przywiązują do przygotowania specjalistycznego młodzieży. Podkreślano
również, że spory odsetek młodzieży starającej się uzyskać wykształcenie
wyjeżdża do Niemiec, gdzie przeważnie studiuje na uniwersytetach medycynę lub agronomię, albo uczy się na politechnikach na kierunkach inżynierskich.
Chociaż Niemcy mieszkający w Rumunii tworzyli tylko wyspy
wśród innych narodowości, to od wieków prowadzili w tych skupiskach
pracę społeczno-kulturalną, wykorzystując do tego celu różne związki
i towarzystwa: śpiewacze, religijne, popierania mowy ojczystej, biblioteczne, muzyczne, krajoznawcze, sportowe, hodowlane, łowieckie itd.
Pozwoliło to podnieść niemieckie życie społeczno-kulturalne na wysoki
poziom. Nie było prawie żadnej dziedziny życia społecznego, która nie
uzewnętrzniłaby się w jakiejś formie organizacyjnej. Praca społeczna była
prowadzona solidnie, do tego kierowały nią poważne i odpowiedzialne
osoby. Okolice zamieszkałe przez Niemców pokrywała sieć dobrze zaopatrzonych bibliotek i domów ludowych.
Niemcy rumuńscy mieli swoich artystów, pisarzy, zdolnych dziennikarzy. Autorzy dokumentu stwierdzali, że „niemieckie ośrodki kulturalne, jak Sibiu, Sighişoara, Timişoara są prawdziwymi pomnikami wysokiej
kultury ze swoimi stylowymi świątyniami, zamkami, ratuszami, bibliotekami i muzeami”25. W Transylwanii kwitło kolekcjonerstwo i muzealnictwo. Niemcy kontrolowali najstarsze i najbogatsze muzea i zbiory należące do miast, gmin i stowarzyszeń oraz osób prywatnych. Wymienić
można chociażby: Narodowe Muzeum Saskie w Braszowie, Muzeum Towarzystwa Nauk Przyrodniczych, założone w 1849 r., Muzeum Broni (istniejące od 1872 r.), Muzeum Miejskie w Sighişoara, w starej wieży zamkowej z XV w., Muzeum Banatu (szwabskie) w Timişoara. Muzeum Saskie Brukenthala w Sibiu założone w 1817 r. posiadało w 20 salach galerię
obrazów mistrzów holenderskich, flamandzkich, niemieckich i włoskich,
m.in. takich wybitnych twórców jak: Jan van Eyck, Łukasz Cranach, Hans
Memling, Philips Wouwermann, Frans van Mieris, Frans Hals, Dawid
Teniers, Lorenzo Lotto, Vecellio di Cadore. Oprócz tego były tam bogate
zbiory archeologiczno-historyczne, siedem sal ludowej sztuki saskiej i biblioteka licząca około 100 tys. tomów, z licznymi „białymi krukami”. Muzeum szwabskie w Timişoara posiadało wielkie zbiory archeologiczno-historyczne, galerię obrazów z około 600 płótnami – dziełami sławnych mistrzów, takich jak: Donato Veneziano, Agostino Carracci, Łukasz Cranach, Antoni van Dyck. Do tego trzeba doliczyć bogate zbiory miniatur
25

Tamże, s. 21.

295
i okazów numizmatycznych, m.in. około 30 tys. monet, zbiory porcelany
i ceramiki, eksponaty etnograficzne, zabytkowe egzemplarze broni i cenne okazy przyrodnicze. Archiwum posiadało 5 tys. dokumentów, a biblioteka 5 tys. tomów26.
W rozwoju kulturalnym i organizacji życia społecznego przodowały niemieckie społeczności Sasów i Szwabów. Niemcy besarabscy
z chwilą przyłączenia Besarabii do Rumunii stracili swój przodujący ośrodek kulturalny, który pozostał w granicach sowieckiej Rosji. W nowej rzeczywistości geopolitycznej Tarutino i Sărata stały się centrami niemczyzny besarabskiej, chociaż wcześniej były małymi prowincjonalnymi
ośrodkami. Z tego też powodu na początku lat 30. XX w. Niemcy besarabscy nie posiadali jeszcze prężnych instytucji społeczno-kulturalnych.
Oprócz tego mniejszość niemiecka była tutaj liczebnie słabsza niż w Transylwanii.
Najgorzej byli zorganizowani Niemcy bukowińscy. W czasach austro-węgierskich korzystali oni ze wszystkich państwowych instytucji kulturalnych – byli bowiem grupą uprzywilejowaną. Po I wojnie światowej
wszystkie te instytucje, niemające charakteru stowarzyszeń prywatnych,
przejęli Rumuni i zrumunizowali, m.in. teatr i muzeum niemieckie
w Czerniowcach. Wprawdzie po pewnym czasie ruch społeczno-kulturalny wśród Niemców bukowińskich wzmógł się znacznie, jednak efekty były
mało widoczne. Niemcy z Bukowiny byli bowiem psychologicznie odmienni od innych grup swoich pobratymców, mniej pracowici i wytrwali,
brakowało im wiekowej tradycji życia na obczyźnie, którą w ciągu kilku
wieków nabyli Sasi i Szwabi.
Hasła hitlerowskie rozpowszechniane wśród Niemców w Rumunii
wywołały oddźwięk także w ich życiu społeczno-kulturalnym. Hasła te bowiem przyjęli Niemcy jako nakaz moralny jeszcze większego skonsolidowania się i wzmożenia akcji nacjonalistycznej na odcinku pracy kulturalnej. Powstały nowe organizacje kulturalne, sportowe, a nawet, na wzór
Szwabów, drużyny pracy, zlikwidowane przez Rumunów, a mające na celu pracę na rzecz gminy niemieckiej w dziedzinie poprawy dróg gminnych
i zadrzewienia, budowania gmachów szkolnych, domów ludowych itp.
Podkreślano jednak, że chociaż hasła hitlerowskie rozpaliły na nowo we
wsiach i koloniach niemieckich w Rumunii chęć dołączenia do awangardy
Niemców w opanowaniu świata, to po pewnym czasie zapał ten przygasł.
Emisariusze z Rzeszy nawiązali jednak kontakt z kolonistami i przekonywali ich, że „macierz niemiecka pamięta o swych dzieciach rozsianych po
całym świecie i liczy na ich współudział i pomoc w wielkim dziele przodowania narodom”27.

26
27
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Stosunkowo silna liczebnie i materialnie mniejszość niemiecka
w Rumunii wydawała 68 najrozmaitszych dzienników i periodyków (zob.
tabela 5).
Tab. 5. Prasa niemiecka w Rumunii pod względem specjalizacji
Specjalizacja
Liczba tytułów
Dzienniki polityczno-ekonomiczno-informacyjne
16
Periodyki polityczno-ekonomiczno-informacyjne
27
(wychodzące raz-dwa razy w tygodniu)
Periodyki literackie
4
Periodyki poświęcone przemysłowi
5
Periodyki poświęcone handlowi i transportowi
3
Periodyki poświęcone rolnictwu
4
Periodyki poświęcone medycynie
1
Periodyki poświęcone pedagogice
1
Periodyki religijne
3
Periodyki ogłoszeniowo-reklamowe
1
Periodyki różne
3
Razem
68
Źródło: CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 23.

Kilka dzienników i periodyków było bardzo dobrze redagowanych
i cieszyło się dużą poczytnością. Oprócz tego, że Niemcy rumuńscy czytali
własną mniejszościową prasę, prenumerowali także wiele gazet z Niemiec. Organem Rady Zjednoczenia Niemców w Rumunii (Verland der
Deutschen in Rumänien) był dziennik „Bukarester Tageblatt”. Saskim organem były dzienniki: „Siebenbürgisch Deutschen Tageblatt” i „Die neue
Zeitung” oraz ukazujący się od początku lat 30. tygodnik polityczny o kierunku hitlerowskim – „Ostdeutscher Beobachter”. Organem Szwabów
były dzienniki: „Banater Deutsche Zeitung” i „Temeswarrer Zeitung”,
natomiast Niemców bukowińskich – „Deutsche Tagepost” i „Czernowitzer Allgemaine Zeitung”, a Niemców besarabskich – periodyki polityczne: „Deutsche Zeitung Besarabiens” i hitlerowski „Besarabischer
Beobachter”.
Niemcy zamieszkujący w Rumunii mieli znaczne doświadczenie
i wyrobienie polityczno-społeczne, nabyte przez wiele wieków życia
w zamkniętych społecznościach, ale z możliwością korzystania z dużej autonomii. Nawet Niemcy bukowińscy byli dobrze zorganizowani. Korzystali bowiem z efektów dawnej polityki rządu austriackiego, który popierał różne niemieckie stowarzyszenia i instytucje społeczne na Bukowinie,
uważając je za jeden ze środków germanizacji.
Każda z czterech wcześniej wskazanych grup niemieckich dla
efektywnego kierowania życiem polityczno-społeczno-narodowym stworzyła własną Radę Narodową, wybieraną w głosowaniu powszechnym, na
której czele stał prezes.
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Wybory do wspomnianej Rady odbywały się zgodnie z przyjętymi
zasadami. Każda gmina wybierała swoich przedstawicieli, którzy w ustalonym dniu przyjeżdżali do centrum danej grupy. Tu na plenarnym posiedzeniu stara Rada Narodowa przedstawiała sprawozdanie ze swojej działalności, po czym składała swoje pełnomocnictwa. Następnie delegaci
gmin na plenarnym posiedzeniu wybierali nową Radę Narodową, uchwalali plan działania, a po zrealizowaniu programu posiedzenia rozwiązywali zgromadzenie plenarne.
Rada Narodowa występowała na zewnątrz jako reprezentacja narodowa danej grupy Niemców, utrzymywała łączność z Radami Narodowymi innych grup, ustalała kandydatów do parlamentu i senatu w wyborach w Rumunii oraz stanowisko i taktykę Niemców w wyborach do parlamentu i ciał samorządowych.
Rada Narodowa podzielona była na kilka sekcji: polityczną, gospodarczo-finansową, kulturalno-oświatową itp.
Rady Narodowe poszczególnych grup wybierały spośród siebie
przedstawicieli do Rady Zjednoczenia Niemców w Rumunii. W 1934 r. na
czele Rady Zjednoczenia Niemców w Rumunii stał Kasper Ruth, Szwab
z Banatu, zasłużony działacz społeczny na polu bankowości. Politycznie należał do obozu zachowawczego, ale nie był osobą o poglądach
wstecznych, lecz człowiekiem rozumnym i taktownym oraz dobrym politykiem. Większość członków Rady stanowili także przedstawiciele nurtu
zachowawczego. W 1934 r. zwolennicy idei hitlerowskiej byli jeszcze
w mniejszości.
Inaczej było wśród Sasów. W Saskiej Radzie Narodowej po wyborach przeprowadzonych pod koniec 1933 r. zdecydowaną większość
miejsc (70%) zajmowali zwolennicy Hitlera. Na czele rady stał dr Otto
Fritz Jiskeli (Jigheli), jeden z najaktywniejszych i najgorliwszych propagatorów hitleryzmu wśród Sasów.
Rada szwabska (Deutsch-Schwäbische Volksgemeinschaft) reprezentowana była w większości przez element zachowawczy, z prałatem
Blaskowitzem na czele. Wybory do Szwabskiej Rady Narodowej przeprowadzone w kwietniu 1933 r. dały następujące rezultaty: partia jedności
(prawica – zachowawcza) zdobyła 46% głosów, partia ludowa (centrum
– zachowawcze) – 34%, hitlerowcy – tylko 20%28.
W 1934 r., tj. w chwili redagowania dokumentu przez polskich
analityków, w Besarabii były już przeprowadzone wybory do Rady Narodowej (Volksrat), ale nie ogłoszono jeszcze ich wyniku. Z prowizorycznych obliczeń wynikało jednak, że hitlerowcy uzyskają około 70% głosów.
Do czasu wyborów Volksratem kierował pastor Haase.

28
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Skład Rady na Bukowinie (Nationale Einheit der Deutschen Rumäniens) był w większości zachowawczy, z dr. Aloisem Leboutonem na
czele. W Warszawie przewidywano jednak, iż najbliższe wybory przyniosą
zwycięstwo hitlerowcom, gdyż ich wpływy wśród Niemców bukowińskich
potężniały.
Autorzy dokumentu podkreślali, że po dojściu do władzy Hitlera
w Niemczech jego program polityczny znalazł podatny grunt wśród
Niemców rumuńskich. Dotychczasowi kierownicy polityczni i starsze pokolenie zrozumieli go jako nowy nurt, który jeszcze bardziej skupi społeczność niemiecką i pobudzi energię narodową. Uważali jednak, że programu Hitlera nie da się zrealizować w całości w Rumunii, gdzie Niemcy
byli mniejszością i musieli legalnie działać zgodnie z prawodawstwem rumuńskim. Dlatego też starali się oni skierować energię nowego ruchu na
wzmocnienie już istniejących instytucji kulturalnych i oświatowych. Inaczej rozumowała młodzież. Z jej inicjatywy zaczęto formować bojówki hitlerowskie, wprowadzono umundurowanie, obowiązek powszechnej pracy, rozpoczęto bojkot Żydów.
Przedstawiając perspektywy rozwoju ruchu hitlerowskiego w Rumunii w 1934 r., analitycy z Oddziału II Sztabu Głównego twierdzili, że
sprawująca władzę w tym czasie „partia nacjonal-caranistyczna przychylnie odnosiła się do ugrupowań nacjonalistycznych tak niemieckich,
jak i swoich, jak »Żelazna Gwardia« i »Cuziści«”29. Stworzone więc zostały dobre warunki do rozwoju ruchu hitlerowskiego. Najszybciej rozwijał się on wśród Sasów, kierowany przez energicznego przywódcę Fritza
Fabriciusa, który następnie stał się duchowym wodzem ruchu hitlerowskiego w całej Rumunii, zaś Sasi głównym ośrodkiem hitleryzmu. Później
ruch ten ogarnął Besarabię i Bukowinę. Najsłabiej na propagandę hitlerowską reagowali Szwabi.
Po dojściu do rządu partii liberalnej w Rumunii, przeciwnej ruchowi skrajnie prawicowemu, zabronione zostały wszelkie organizacje umundurowane, rozwiązano organizację „Żelaznej
Gwardii” i postanowiono zahamować ruch hitlerowski wśród
Niemców. Liberałowie postanowili wykorzystać tu wybory do
parlamentu.
Niemcy, którzy do wyborów idą zawsze w bloku rządowym,
osiągając tą drogą najwięcej korzyści, zgłosili i w grudniu 1933 r.
swoje przystąpienie do bloku. Liberałowie jednak postawili warunek:
1. rozwiązać oddziały samopomocowe, tzw. „Selbsthilfemannschaften”,

29 Tamże, s. 26. Używając terminu „Cuziści” miano na uwadze organizację „Wszystko
dla Ojczyzny”, kierowaną przez gen. Gheorghe Cantacuzino.
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2. zorganizować kontrole nad organizacjami młodzieży przez
przedstawicieli kościoła i niemieckiej partii narodowej,
3. zmienić nazwę narodowo-socjalistycznej organizacji na
„Deutsche Volkshilfebewegüng in Romänien”,
4. zobowiązać się do nienoszenia mundurów i znaczków hitlerowskich,
5. używać nazw, oznaczających funkcje w organizacjach, ogólnie
przyjętych, jak: prezes, wiceprezes, sekretarz itp.,
6. wszystkie niemieckie ugrupowania polityczne zgrupuje się
w niemieckim bloku narodowym30.

Umiarkowana część Niemców zgodziła się na te warunki, natomiast zwolennicy hitleryzmu sprzeciwili się. Z tego powodu omal nie doszło do rozłamu wśród rumuńskich Niemców. Ostatecznie jednak ugrupowaniu umiarkowanemu udało się przekonać wyznawców hitleryzmu,
że wchodzenie w otwarty konflikt z władzami rumuńskimi będzie szkodliwe nie tylko dla niemieckiej mniejszości, lecz także dla ruchu hitlerowskiego. Wówczas hitlerowcy ustąpili i zgodzili się na warunki uczestniczenia we wspólnym bloku wyborczym z liberałami.
W wyborach Niemcy uzyskali dziewięć miejsc w rumuńskim parlamencie (pięciu posłów reprezentowało Sasów, dwóch – Szwabów, jeden
– Niemców besarabskich i jeden – Niemców bukowińskich) oraz trzy
miejsca w Senacie. Po wyborach przez pewien czas nastąpiło uspokojenie
nastrojów. Trwała wówczas wśród hitlerowców spokojniejsza praca i szukanie nowych form organizacyjnych. Stworzono Nationale Erneuerungenbewegung Deutscher Rumäniens (NEDR) z Fritzem Fabriciusem na
czele i w nim poprowadzono pracę hitlerowską. Spokój trwał jednak niedługo. Walka Hitlera rozpoczęta z duchowieństwem znalazła swoje odzwierciedlenie także wśród Niemców w Rumunii. Tu jednak duchowieństwo odgrywało wielką rolę w pracy politycznej, a szczególnie narodowej
i kulturalnej, znacznie poważniejszą niż w Niemczech.
Rozpoczął tę walkę Fritz Fabricius. Pomiędzy jego najbliższymi
współpracownikami, dr. Jickelim i Gustem, Sasami, i głową Kościoła
ewangelicko-augsburskiego w Rumunii, bp. Viktorem Glondysem31, doszło do ostrego starcia na punkcie propagandy hitlerowskiej, którą biskup
uznał za szkodliwą dla sprawy niemieckiej. Duchowieństwo niemieckie
stanęło po stronie Glondysa i we wszystkich czterech grupach rozpoczęła
się walka z duchowieństwem. Między innymi na skutek tej walki zmuszony był ustąpić z przewodnictwa Volksratu Niemców besarabskich ober-

CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 26.
Był to Viktor Glondys (ur. 7 grudnia 1882 r. w Bielsku, zm. 28 października 1949 r.
w Sybinie) – niemiecki duchowny i teolog luterański związany z Bukowiną i Siedmiogrodem, biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Rumunii w latach 1932-1941 i 1944-1945. Sprzeciwiał się rosnącym nastrojom faszystowskim i wzywał do pokojowego współżycia w Siedmiogrodzie ludzi różnych narodowości i wyznań.
30
31
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pastor Hasse. Obie skonfliktowane strony zorientowały się jednak, że
walka ta osłabia ogromnie całą mniejszość niemiecką. Dlatego też
16 marca 1934 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Nationale
Erneuerungenbewegung Deutscher Rumäniens, tj. Fabriciusem, i biskupem Glondysem. Zgodnie z zawartą umową NEDR zadeklarował, iż nie
będzie stawiał wyznawcom Kościoła ewangelickiego żadnych żądań
sprzecznych z nauką, przepisami i obowiązkami, wynikającymi z przynależności do tego Kościoła. W razie nieświadomego pogwałcenia tego
punktu porozumienia NEDR obiecał odnośne zarządzenia natychmiast
cofnąć, o ile zostanie mu na to zwrócona uwaga. Kierownictwo NEDR zadeklarowało, że rezygnuje ze stosowania „Führerprincip”32 w odniesieniu
do spraw, które należą do dziedziny normowanej przez Kościół. Przywódcy ruchu NEDR, będący członkami Kościoła ewangelickiego, uznawali jego przepisy i porządek jako obowiązujące także i ich. Pracownicy
(„Angestellte”) Kościoła ewangelickiego w Rumunii, będący członkami
NEDR, mieli złożyć pisemne deklaracje, iż nie będą uznawać zarządzeń
NEDR sprzecznych z zawartą umową. W swoich organizacjach młodzieży
pozaszkolnej NEDR miał nie dopuszczać do naruszenia postanowień
o „Bruderschafen” i „Schwestenschaften”, nie pozwalać na podkopywanie
autorytetu Kościoła oraz na wciąganie młodzieży do walki politycznej.
W odniesieniu do młodzieży szkolnej NEDR miał powstrzymać się w ogóle od wszelkiej akcji i wpływania na nią. Przeznaczone dla młodzieży materiały szkoleniowe miały być przedstawiane władzom kościelnym do zapoznania się z nimi. Ze swej strony Kościół zadeklarował, że będzie podawał do wiadomości kierownictwa NEDR materiały przeznaczone do religijnego wychowania młodzieży.
Po zawarciu porozumienia ostra walka została złagodzona i w następnych miesiącach 1934 r. stosunki między skonfliktowanymi stronami
układały się znacznie lepiej.
W Warszawie nie posiadano szczegółowych danych o liczbie zwolenników hitleryzmu w niemieckich ośrodkach w Rumunii. Opierając się
jednak na rezultatach wyborów do Rad Narodowych poszczególnych grup
oraz do zarządów różnych organizacji i stowarzyszeń niemieckich w Rumunii, uznano, że stanowią oni bezwzględną większość, około 60-79%33.
Do 30 stycznia 1933 r., czyli do czasu objęcia stanowiska kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera, mniejszość niemiecka w Rumunii była elementem spokojnym i lojalnym, niemającym innych aspiracji poza
utrzymaniem swego stanu posiadania w dziedzinie narodowej, oświaty
i instytucji kulturalno-społecznych.

Führerprincip (zasada wodza) – fundamentalne podstawy władzy politycznej
w strukturach rządowych III Rzeszy. Zasadę tę rozumiano jako oznaczającą, że „słowo
przywódcy jest przede wszystkim prawem pisanym” i że polityka rządu, decyzje
i urzędy powinny działać na rzecz realizacji tego celu.
33 CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 28.
32
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Przyłączenie swe do Rumunii traktowali jako rzecz nieprzyjemną, gdyż Rumunami pogardzają, chętnie widzieliby się w granicach Węgier, lecz z drugiej strony rozumieli, że w Rumunii więcej mogą zyskać niż na Węgrzech, wobec liczenia się z nimi Rumunii. Idea hitlerowska rozbudziła w nich chęć służenia awangardą dla poszerzenia wpływów wszechniemieckich na Bałkanach, do spełnienia jakiejś roli w ruchu odrodzenia i potęgi Niemiec. Konkretnie, jak dotychczas, hitleryzm ożywił łączność rumuńskich Niemców z macierzą i wpłynął na podniesienie się poczucia swej wartości34.

Żydzi
Według danych przedstawionych przez prof. Longinescu na początku lat 30. miało mieszkać w Rumunii 720 tys. Żydów. W Warszawie
oceniano jednak, iż jest to liczba zaniżona, gdyż podczas spisu ludności
spory odsetek Żydów podawał się za Rumunów wyznania mojżeszowego.
Stąd też – według polskich analityków Oddziału II Sztabu Głównego
– bliższa rzeczywistości była liczba 850-900 tys.
Rozlokowanie Żydów na obszarze Rumunii w Warszawie widziano następująco: Stare Królestwo – 261 tys., Transylwania – 190 tys., Bukowina – 84 tys., Besarabia – 183 tys., Dobrudża (dwa powiaty przyłączone po I wojnie światowej) – 2 tys. Gros, gdyż 525 tys., mieszkało
w miastach i miasteczkach, pozostali – 195 tys. – na wsi, gdzie byli karczmarzami i drobnymi kupcami35.
Większość Żydów zajmowała się handlem. Brak danych statystycznych nie pozwolił polskim oficerom ustalić, w jakim stopniu ta dziedzina życia gospodarczego Rumunii była opanowana przez Żydów. Z zebranych jednak danych wynikało, iż większa część rumuńskich obrotów
handlowych, tak wewnętrznych, jak i zagranicznych, była w rękach Żydów. Wywóz produktów naftowych (bez eksploatacji kopalń), rolnych
i drzewnych, jako głównych artykułów eksportu rumuńskiego, był
w większości opanowany przez Żydów rumuńskich lub innych krajów. To
samo było z importem towarów do Rumunii.
Największe zakłady przemysłu ciężkiego, tekstylnego i drzewnego
były w rękach Żydów. Oprócz tego kontrolowali oni prasę rumuńską,
gdyż byli właścicielami głównych dzienników. W ten sposób odgrywali
znaczącą rolę w życiu ekonomicznym Rumunii.
Liczba bardzo majętnych Żydów nie była jednak duża. Ich gros
stanowili właściciele sklepów, magazynów i hurtowni w miastach i miasteczkach. Poza tym pewien odsetek Żydów, głównie w Besarabii i na Bukowinie, stanowili rzemieślnicy.

34
35

Tamże, s. 29.
Tamże, s. 30.
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Na początku lat 30. mniejszość żydowska w Rumunii pod względem kulturalno-językowym dzieliła się na trzy grupy. Pierwsza z nich,
wywodząca się z dawnego obszaru austriackiego, podlegała wpływom węgiersko-niemieckim, z językiem węgierskim w Transylwanii i niemieckim
na Bukowinie. Druga – w Besarabii – znajdowała się pod wpływem kultury rosyjskiej, z językiem rosyjskim. W trzeciej – ze Starego Królestwa
– dominował języki rumuński. Po kilkunastu latach bytności w Rumunii
Żydzi z Besarabii i z dawnego terenu austriacko-węgierskiego mówili już
po rumuńsku (lepiej lub gorzej), jednak zawsze chętniej posługiwali się
językami węgierskim, niemieckim lub rosyjskim.
Więzy kulturalno-językowe na początku lat 30. wciąż wpływały na
Żydów pod względem przynależności państwowej. Żydzi w Transylwanii
wraz z Węgrami i Niemcami marzyli o powrocie tej dzielnicy do Węgier.
Z kolei besarabscy Żydzi, na których kryzys najsilniej się odbijał, liczyli
na zmianę kursu politycznego w Rosji sowieckiej i połączenia Besarabii
z Rosją.
Do czasu przewrotu hitlerowskiego w Niemczech Żydzi w Rumunii ze względu na rozwinięte kontakty handlowe z Niemcami byli pod dużym wpływem kulturalnym Niemiec. Po 1933 r., widząc zagrożenie ze
strony hitleryzmu, nawet w Rumunii, wobec narastającego ruchu nacjonal-socjalistycznego, rozwinęli dużą działalność agitacyjną w celu zwalczania Niemiec hitlerowskich i ruchu nacjonal-socjalistycznego w Rumunii. Rozwiązanie „Żelaznej Gwardii” przez liberalny rząd w dużej mierze
było zasługą Żydów, którzy zagrozili wstrzymaniem wpłat środków finansowych do kasy partyjnej. Partia liberalna utrzymywana była bowiem
przez wielki przemysł i handel, w dużym stopniu przez nich opanowany.
Życie kulturalno-narodowe Żydów skupiało się w żydowskich stowarzyszeniach kulturalnych, z których prawie każde posiadało swoją bibliotekę. Takich stowarzyszeń było w Transylwanii osiem, na Bukowinie
16, w Besarabii 36, w Starym Królestwie 30. Poza tym w Bukareszcie
i w Czerniowcach mieli Żydzi swoje teatry, których zespoły wyjeżdżały ze
spektaklami na prowincję.
We wszystkich większych skupiskach żydowskich były żydowskie
szpitale, towarzystwa dobroczynności, przytułki.
Żydzi rumuńscy aktywni byli również w sporcie. Posiadali oni
około 20 klubów sportowych, z których tylko sekcja piłki nożnej liczyła
około tysiąca członków. Inne sekcje, jak hokejowa, łucznicza, tenisowa,
lekkoatletyczna, były mniej liczne. W sumie jednak około 2 tys. młodzieży
żydowskiej było zrzeszonych w klubach sportowych.
Kiedy weźmie się pod uwagę fakt, iż część dzieci żydowskich
w wieku 5-7 lat nie uczęszczała jeszcze ani do przedszkola, ani do szkoły,
a w wieku od 15-16 do 18 lat już przestała do szkoły chodzić, oraz odsetek
dzieci z różnych powodów niezdolnych do nauki w szkole, to okazuje się,
że wszystkie dzieci żydowskie uczęszczały do szkół.
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Prasa poświęcona wyłącznie Żydom (niemal cała prasa rumuńska
została opanowana przez Żydów) była redagowana w czterech językach.
Kilka periodyków wychodziło po hebrajsku, kilka w żargonie (jidysz), kilka po niemiecku, po węgiersku i rumuńsku.
Tab. 6. Szkolnictwo żydowskie w Rumunii w 1929 r.
Rodzaj szkoły
Liczba uczących się
Liczba
w szkołach
przygotowywanych
(edukowanych)
w domu
rządowych prywatnych
Przedszkola
7648
2280
Szkoły
48 226
19 607
171
powszechne
Zawodowe
508
202
szkoły żeńskie
Niższe szkoły
1311
623
handlowe
Wyższe szkoły
1009
1022
handlowe
Progimnazja
6133
723
Licea
6925
5116
Seminaria
12
nauczycielskie
Razem
70 772
27 726
2018

Uwagi

Ogółem:
10 0516

Źródło: CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 32.
Tab. 7. Prasa żydowska w Rumunii pod względem specjalizacji
Specjalizacja
Liczba tytułów
Dzienniki polityczno-informacyjne
3
Periodyki polityczno-ekonomiczno-kulturalne
16
Periodyki literackie, humorystyczne i polityczne
2
Periodyki handlowe
1
Periodyki pedagogiczne
3
Periodyki religijne
3
Razem
28
Źródło: CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 23.

Politycznie Żydzi byli podzieleni na trzy główne grupy: partia narodowa, syjoniści i socjal-demokraci. Do wyborów do parlamentu i samorządów miejskich ugrupowania te występowały łącznie, jako blok żydowski, samodzielnie lub zblokowani z rządzącą partią rumuńską, w zależności od korzyści politycznych, które zamierzali osiągnąć. Na przykład
w wyborach do parlamentu w 1932 r. Żydzi poszli do wyborów samodzielnie, nie chcąc się łączyć z partią nacjonal-caranistyczną, jako partią
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popierającą ruch skrajnie nacjonalistyczny. Uzyskali wtedy pięć miejsc
w parlamencie. W 1933 r. Żydzi zblokowali się z partią liberalną, przeciwną polityce nacjonalistycznej. Uzyskali wtedy trzy miejsca w parlamencie,
gdyż większość Żydów głosowała wprost na partię rządzącą, według zaleceń komitetu żydowskiego.
Wzrost ruchu nacjonalistycznego w Rumunii mocno zaniepokoił
Żydów. Świadczyły o tym kampanie prasowe w związku z ekscesami studenckimi i drobnymi zajściami w miastach rumuńskich, skierowanymi
przeciwko Żydom. Wykorzystując swoje wpływy w prasie, dzięki odpowiedniej propagandzie i korzystając z przychylności liberalnych władz
centralnych, udało im się zahamować otwartą i szeroką propagandę nacjonalistyczną. Wiedzieli jednak dobrze, że akcji tej nie da się zdławić
środkami policyjnymi, tym bardziej, że przywódca tego ruchu – Kornel
Zelea Codreanu z niespotykanym w Rumunii zapałem i uporem prowadził swą propagandę i zyskiwał zwolenników. Oficerowie polskiego Oddziału II Sztabu Głównego wskazywali na polskie pochodzenie Zelea Codreanu36 i pisali w 1934 r., że
Żydzi obecnie liczą się z możliwością dojścia „Żelaznej Gwardii”
za parę lat do władzy, nawet o własnych siłach, bez wchodzenia
w porozumienie i blokowania z innymi ugrupowaniami politycznymi. Niepokoi ich to silnie, mają jednak nadzieję, znając charakter Rumunów, iż pod dojściu do władzy „Żelazna Gwardia”
złagodzi swój kurs antyżydowski i że można będzie różnymi
koncesjami uniknąć ostrych zarządzeń antyżydowskich ze strony rządu i nie dopuścić do zjawisk, jakie miały miejsce w Niemczech. Liczą też Żydzi, jako na pomoc, na trudny problem mniejszościowy w Rumunii, jeżeli nacjonaliści dojdą do władzy. Obecnie idzie Żydom o utrzymanie się przy rządzie partii liberalnej,
w której mają duże wpływy i tą drogą [chcą] hamować rozwój
„Żelaznej Gwardii”37.

36 Corneliu Zelea Codreanu (ur. 13 września 1899 r. w Huși, wMołdawii, zm. zamordowany w konwoju do twierdzy Jilava 30 listopada 1938 r.) – mistyk, rumuński polityk faszystowski, przywódca Ruchu Legionowego (Legion Archanioła Michała) oraz
jego zbrojnego ramienia – Żelaznej Gwardii. Faktycznie wywodził się z polsko-niemieckiej rodziny Zielińskich (Zelea) mieszkającej na Bukowinie.
37 CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 34.
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Ukraińcy
Ukraińcy byli skupieni na Bukowinie (202 tys.), w Besarabii
(367 tys.) i częściowo w północnej części Transylwanii (30 tys.). W tej
ostatniej byli to właściwie Huculi, zaliczani przez Rumunów do Ukraińców. Tylko śladowa była obecność Ukraińców w Starym Królestwie
(1 tys.). W sumie w Rumunii mieszkało 600 tys. Ukraińców według oficjalnych danych. Źródła zagraniczne, m.in. angielska encyklopedia, oceniały ich liczebność na 792 tys. Sami Ukraińcy kwestionowali te dane,
uważając je za zaniżone. Twierdzili, iż było ich od 900 tys. do 1 mln,
z tego na Bukowinie 300 tys. i w Besarabii 600 tys. Największy odsetek Ukraińców był w powiatach: czerniowieckim (90%), storożynieckim
(75%), chocimskim (50%), akermańskim (35%), sorockim (20%), izmailskim i powiecie Radowce (po 15%). Polscy analitycy z Oddziału II Sztabu
Głównego wyliczyli, że najprawdopodobniej było ich od 750 do 800 tys.38
Przygniatająca większość Ukraińców była chłopami, gdyż w miastach mieszkało ich tylko 70-80 tys., z tego gros stanowili niewykwalifikowani robotnicy i służba domowa.
Pod względem uświadomienia narodowego i poziomu społeczno-kulturalnego Ukraińcy w Rumunii dzielili się na dwie grupy: Ukraińców
z byłego państwa austriackiego (Bukowiny) i carskiej Rosji (Besarabii).
Ukraińcy bukowińscy stali znacznie wyżej w hierarchii społecznej od swoich pobratymców besarabskich. Pierwsi posiadali swoje ugrupowania polityczne, rozwiniętą sieć spółdzielni, szereg stowarzyszeń kulturalno-oświatowych i ukształtowaną grupę działaczy narodowych. W Besarabii
mniejszość ukraińska była zupełnie niezorganizowana, uświadomienie
narodowe praktycznie nie istniało, a inteligencja, która wywodziła się
z dołów społecznych, szybko się rusyfikowała. Po wejściu Bukowiny i Besarabii w skład Rumunii Ukraińcy bukowińscy rozpoczęli pracę narodową w najbliżej położonym powiecie chocimskim. Piętnastoletnia praca
dała pewne pozytywne wyniki. Były one jednak skromne, ponieważ władze rumuńskie wszelkimi sposobami starały się przeszkadzać promieniowaniu ukraińskich wpływów Bukowiny na Besarabię.
Najpoważniejszym ukraińskim ośrodkiem kulturalno-narodowym
i politycznym na Bukowinie były Czerniowce. Tam miał swoją siedzibę
komitet Narodowej Partii Ukraińskiej, tam drukowane były wszystkie
czasopisma ukraińskie.
W Czerniowcach miały swoją siedzibę także wszystkie najważniejsze ukraińskie organizacje społeczno-oświatowe:
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- Towarzystwo „Ukraiński Narodnyj Dom” – centrala w Czerniowcach,
z siedzibą we własnym dużym gmachu, z obszerną salą teatralną. Występował w nim stały zespół artystyczny (15-20 osób) – tzw. „Teatr Ukraiński Iwana Dudzica”. Teatr wyjeżdżał na występy na prowincję, nie tylko
na Bukowinę, lecz także do Besarabii. Poza tym w gmachu tym mieściły
się: Muzeum Narodowe, dość zasobne w eksponaty, biblioteka, czytelnia
z czasopismami, sale zebrań. Towarzystwo miało swoje filie na prowincji,
ulokowane w większych ośrodkach we własnych domach;
- Ukraińskie Towarzystwo Przyjaciół Mieszczaństwa;
- kobieca organizacja „Zinocza Gromada” (z prezesem Fedorowiczem)
z kilkoma oddziałami prowincjonalnymi;
- Towarzystwo sportowo-kulturalne „Bukowina” (prezes Światosław Haworuk);
- Korporacja akademicka „Czernomorie” (prezes Siergiej Brindzon);
- Korporacja akademicka „Zaporoże”;
- Towarzystwo czytelni „Ruska Besida” z filiami na prowincji;
- „Ukraińskie Bractwo Prawosławne” – organizacja polityczno-religijna.
Dzięki jej działaniom wyborczym Ukraińcy uzyskali 14 miejsc w Radzie
Archidiecezji Bukowińskiej;
- Towarzystwo „Proświta”39.
Wszystkie wymienione powyżej to organizacje bukowińskie.
W Besarabii nie było organizacji narodowo-kulturalnych. Ukraińcy bukowińscy znajdowali się pod dużym wpływem politycznym i kulturalnym
ukraińskich działaczy z Galicji Wschodniej.
Władze rumuńskie wszelkimi sposobami starały się nie dopuścić
do rozwoju świadomości narodowej Ukraińców. Szczególną uwagę zwróciły na szkolnictwo. Pomimo istniejących przepisów o nauce w gminach
mniejszości w języku narodowym do 24 godzin tygodniowo w szkołach
powszechnych, Ukraińcom bukowińskim udało się do początku lat 30.
uzyskać tylko sześć godzin tygodniowo na język ojczysty i naukę religii po
ukraińsku. Przez wprowadzenie egzaminów z języka rumuńskiego dla
nauczycieli niebędących Rumunami Ukraińcy stracili wiele posad, które
zostały obsadzone przez Rumunów, często nieznających zupełnie języka
ukraińskiego.
W Besarabii było jeszcze gorzej. Lekcje języka ukraińskiego odbywały się tylko w nieznacznym odsetku szkół. Nawet nauka religii prowadzona była w języku rumuńskim lub rosyjskim. W Besarabii znaczny odsetek dzieci ukraińskich w ogóle nie uczęszczał do szkoły.
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Tab. 8. Szkolnictwo ukraińskie w Rumunii w 1929 r.
Rodzaj szkoły
Liczba uczących się
w szkołach
rządowych prywatnych
Przedszkole
Szkoły ludowe
Elementarne szkoły
handlowe
Elementarne szkoły
rzemieślnicze i zawodowe
Progimnazja
Średnie szkoły handlowe
Licea
Seminaria nauczycielskie

3583
65 719
45

90
-

172

-

590
5
395
67

140
59
-

Razem
67 346
289
Źródło: CAW, Oddział II Szt. Gł., Mniejszości…, s. 20.

Uwagi

Ogółem: 67 635

Według danych oficjalnych w 1929 r. było w Rumunii 170 015
dzieci ukraińskich w wieku szkolnym (od 5 do 18 roku życia). Do szkoły
uczęszczało jednak tylko 67 635 (zob. tabela 8).
Prywatne szkolnictwo ukraińskie właściwie nie istniało, gdyż poza
jednym liceum i jedną szkołą miejską mniejszość ukraińska nie posiadała
więcej swoich szkół. Wykazana w tabeli 8 liczba 289 uczniów szkół prywatnych obejmowała również Ukraińców, którzy uczęszczali do prywatnych szkół niemieckich.
Mniejszość ukraińska w Rumunii miała własną prasę, ale była
ona dość skromna. Składały się na nią:
- dziennik „Czas” redagowany przez dr. Kohuta, członka komitetu Narodowej Partii Ukraińskiej; pismo polityczno-narodowe, deklarujące się jako niezależne. Z posiadanych w Warszawie informacji wynikało, że „Czas”
poza nieznacznymi subwencjami z komitetu Narodowej Partii Ukraińskiej nie otrzymywał żadnego wsparcia finansowego z zagranicy;
- dziennik „Gołos Bukowiny” – organ rumuńskiej partii liberalnej, wydawany w języku ukraińskim dla zwolenników i sympatyków – Ukraińców.
Dziennik ten był subsydiowany przez liberałów i miał wyraźny rumuński
kierunek partyjno-narodowy;
- tygodnik „Narodnia Siła” – oficjalny organ Narodowej Partii Ukraińskiej;
- tygodniki „Samostijnik” – organ młodych nacjonalistów ukraińskich
o zabarwieniu faszystowsko-hitlerowskim, antyżydowski;
- tygodnik „Chliborobska Prawda” – organ Ukraińskiej Chliborobskiej
Partii w Rumunii, ukraińskiej części rumuńskiej partii chłopskiej. Tygodnik ten był subsydiowany przez rumuńską partię chłopską;
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- tygodnik „Nowe Żyttia” – organ ukraińskiej grupy socjal-demokratów
rumuńskich. Ponieważ socjal-demokratyczna grupa ukraińska była nieliczna, tygodnik wychodził nieregularnie, często z paromiesięcznymi
przerwami.
W 1932 r. i przez kilka miesięcy 1933 r. ukazywał się jeszcze tygodnik „Borec”, organ komunistów rumuńskich, ale został zamknięty.
Polscy specjaliści oceniali, że wszystkie ukraińskie pisma edytowane w Rumunii były marnie redagowane, obliczone głównie na czytelnika – chłopa. Inteligencja ukraińska prenumerowała dzienniki głównie
z Polski, częściowo z Czech.
Ukraińcy besarabscy nie posiadali żadnych własnych ugrupowań
politycznych. Do wyborów szli niezorganizowani i głosowali według osobistych sympatii na partie rumuńskie. Na początku lat 30. Ukraińcy bukowińscy podjęli, mało energicznie, akcję w celu poszerzenia wpływów
politycznych ugrupowań ukraińskich. W Warszawie uważano, że „Jak dotychczas akcja ta nie daje rezultatów i prawdopodobnie nieprędko je da,
wobec w ogóle małego uświadomienia narodowego i politycznego Ukraińców besarabskich”40.
Na Bukowinie najpoważniejszą organizacją polityczną była Narodowa Partia Ukraińska, nastawiona ugodowo w stosunku do Rumunów.
W Warszawie podkreślano, iż jej kierunek polityczny jest ideowo zbieżny
z polską narodową demokracją sprzed I wojny światowej. Przywódcy Narodowej Partii Ukraińskiej, wychowani w austriackiej szkole politycznej,
dążą jedynie do uzyskania możliwie największych zdobyczy na polu narodowo-oświatowym i kulturalnym. Na to nastawiona jest praca partii. Zabiega o język ukraiński w szkołach rządowych i o popów – Ukraińców
w parafiach ukraińskich. Pracuje nad uświadomieniem narodowym przez
organizowanie i popieranie ukraińskich stowarzyszeń kulturalnych. Obawiając się represji i ewentualnego rozwiązania partii, nie prowadzi żadnych działań mających na celu doprowadzenie do niepodległości Ukrainy
i oderwania się od Rumunii. Najbardziej radykalna narodowo grupa Kohuta, redaktora „Czasu” jest stale hamowana w działaniach przez bardziej
ugodowych przywódców partii.
W 1934 r. w skład Centralnego Komitetu Narodowej Partii Ukraińskiej wchodzili: dr Włodzimierz Załoziecki (prezes), Jurij Serbeniuk
(sekretarz generalny), dr Denis Majer-Michalski, dr Antoni Kiriliw,
inż. Maksim Glinskij, Dawid Kupczanko (inspektor szkolny, prezes Ukraińskiego Narodowego Domu w Czerniowcach), Izydor Filipowicz, Marko
Fardiny, inż. Iwan Zukowskij.
Partia ta grupowała w swoich szeregach gros inteligencji ukraińskiej, miała także w porównaniu do innych ugrupowań najwięcej zwolenników wśród włościan. Jednak na początku lat 30., pod wpływem nara40
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stających tendencji nacjonalistycznych, a także zwiększającej się propagandy nacjonalistów ukraińskich z Polski i Czech, Ukraińska Partia Narodowa zaczęła tracić wpływy wśród młodzieży. Aby przeciwstawić się temu, partia powołała do życia związki młodzieży pod nazwą „Junactwo”
i znacznie aktywniej zajęła się pracą wśród młodego pokolenia.
Znacznie mniejsze znaczenie i wpływy od Narodowej Partii Ukraińskiej miały:
- ukraińska grupa rumuńskiej partii liberalnej. Na czele tej grupy stali
Aleksander Kegasiuk i Teodor Stasiek;
- Ukraińska Chliborobska Partia, która stanowiła ukraińską grupę rumuńskiej partii chłopskiej;
- ukraińska grupa rumuńskiej partii socjaldemokratycznej, najmniej liczna, miała tylko kilkuset zwolenników.
Oprócz legalnych ugrupowań Ukraińcy bukowińscy mieli także
organizacje nielegalne. Były to:
- „Wyzwolenie” – ugrupowanie tajne, dążące do niezależności Ukrainy,
z Bukowiną i Besarabią jako jej częściami składowymi. „Wyzwolenie”
działało głównie wśród młodzieży. W lipcu 1933 r. władze rumuńskie
przeprowadziły nawet szereg aresztowań członków tej organizacji;
- Komunistyczna Partia – posiadająca niewielu zwolenników wśród
Ukraińców. Zwalczana była z dwóch stron: przez własne, ukraińskie
ugrupowania polityczne i przez władze rumuńskie.
Konkludując, polscy analitycy z Oddziału II Sztabu Głównego
uważali, że:
Na ogół mniejszość ukraińska w Rumunii pod względem politycznym jest jeszcze słaba. W Besarabii brak zupełny jakiejkolwiek organizacji daje możność Rumunom prowadzenia akcji
wynaradawiania przez szkołę i cerkiew rumuńską oraz wiązanie
ludności z partiami rumuńskimi. Na Bukowinie Rumuni działają w kierunku rozbicia ludności ukraińskiej na drobne ugrupowania i pozbawienia jej własnego, jednolitego przedstawicielstwa. Poza tym osłabiają Ukraińców i walki wewnętrzne o wpływy i pierwszeństwo. Nic więc dziwnego, iż Ukraińcy, liczebnie
dorównujący Niemcom, przeprowadzają zaledwie 2-3 swych
przedstawicieli do sejmu i senatu. W obecnych izbach reprezentują Ukraińców posłowie: dr Załoziecki Włodzimierz z Ukraińskiej Partii Narodowej, która poszła do wyborów w bloku z rumuńską radykalno-chłopską partią Junjana i Stere, i Stusiak
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z ukraińskiej grupy rumuńskiej partii liberalnej oraz senator
Megasiuk z ukraińskiej grupy rumuńskiej partii liberalnej 41.

W Rumunii znajdowała się dość liczna emigracja ukraińska obliczana na około 4-5 tys. Jej gros stanowili byli żołnierze armii petlurowskiej, którzy z bronią w ręku i zwartymi oddziałami przeszli na terytorium
Rumunii. Dla nich utworzono „Gromadiansko-Dopomogowyj Komitet
Ukrainskoj Emigracji w Rumynji”, jako organizację petlurowską, na czele
z dr. Trebke, Herodotem i płk. Parachiwskim. Komitet skupił w swoich
szeregach około 3 tys. osób, głównie wojskowych z byłej armii Symona
Petlury. Do końca 1932 r. była to jedyna organizacja polityczna emigracji ukraińskiej w Rumunii. Początkowo działała jako organizacja zwarta
i zdyscyplinowana. Jej członkowie zwartymi grupami byli rozmieszczeni
w ośrodkach przemysłowych: w Ploieşti, Câmpina, w kopalni w Petroşani
i w większych zakładach przemysłowych w Bukareszcie i w Transylwanii.
Z biegiem czasu zaczęły się rozluźniać więzi wewnątrz organizacji. Członkowie rozproszyli się po całym kraju, zaczęli żyć całkowicie samodzielnie.
Tracili kontakt z komitetem, którego rola znacznie zmalała. Do tego doszła agitacja nowych ugrupowań politycznych wśród emigracji i działania
destrukcyjne prowadzone przez agentów sowieckiego GPU.
Aby dostosować się do nowych warunków, płk Parachiwski zaproponował przeprowadzenie przeglądu stanu kadrowego organizacji, pozbycie się osób małowartościowych lub całkowicie biernych. Pozostali mieli utworzyć nowe ugrupowanie, znacznie mniej liczne, ale wyróżniające
się wysokim poczuciem narodowym. Plan ten zaczęto realizować dopiero
w 1934 r.
W 1932 r. przyjechał do Bukaresztu z Berlina emisariusz Pawło
Skoropadskiego, hetmana Państwa Ukraińskiego od 29 kwietnia 1918 do
26 grudnia 1918 r., Bohdan Szemet, z zadaniem utworzenia ugrupowania
hetmańskiego. Ponieważ od razu natrafił na duży opór ze strony petlurowców, zaczął werbować zwolenników wśród zrusyfikowanych emigrantów ukraińskich. Ostatecznie w listopadzie 1933 r., po rocznej pracy organizacyjnej i agitacyjnej, Szemetowi udało się zebrać około 300 osób, które
podczas zjazdu utworzyły organizację pod nazwą „Wsieukraińska Uprawa
Getmancew w Rumunji”. Prezesem został wybrany były pułkownik artylerii Potocki, uważający się za Rosjanina, zaś sekretarzem – Szemet. Oficerowie polscy prognozowali, iż w istniejącej sytuacji, czyli na skutek prowadzonego przez petlurowców przeglądu kadrowego w ich organizacji,
usunięte osoby dołączą do ugrupowania zwolenników Skoropadskiego.
Kolejną ukraińską strukturą działającą na obszarze Rumunii była
utworzona w Bukareszcie przez Teodora Dubovika organizacja „Poworotczancew”, stawiająca sobie za cel powrót emigrantów ukraińskich na
Ukrainę sowiecką. W Warszawie uważano, iż organizacja ta jest owocem
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długiej, systematycznie i konsekwentnie prowadzonej akcji sowieckiej,
której celem było rozbicie emigracji ukraińskiej w ogóle, a szczególnie
emigracji ukraińskiej w Rumunii, jako jednej z najbardziej zintegrowanych i silnych. „Poworotczancew” w 1934 r. liczyła około 50 członków, ale
nie miała zbyt dużego powodzenia wśród emigrantów.
Konkludując, polscy analitycy uważali, iż emigracja ukraińska
w Rumunii jest znacznie lepiej zorganizowana niż rosyjska, która właściwie nie posiadała żadnych struktur organizacyjnych zdolnych do przeprowadzenia poważniejszej akcji politycznej. Ukraińcy mieli także w swoich
szeregach sporo ludzi ideowych i wartościowych.
Kierownicy emigracji petlurowskiej utrzymywali tajne kontakty
z kierownictwem Ukraińskiej Partii Narodowej i organizacją „Wyzwolenie”. Kontakty te ukrywali przed władzami rumuńskimi42.
Ogólne uwagi
Stara Rumunia, bardzo słabo uprzemysłowiona, miała stosunkowo niewielki procent inteligencji. Przyłączenie Transylwanii i Besarabii
wpłynęło jeszcze bardziej na obniżenie się odsetka inteligencji rumuńskiej, gdyż w obu tych prowincjach ludność rumuńską przed I wojną
światową stanowił prawie wyłącznie element chłopski, a osoby, które
z mas chłopskich wychodziły, bardzo szybko się germanizowały, madziaryzowały lub rusyfikowały. Po zakończeniu wojny, wraz z przeszło dwukrotnym powiększeniem się terytorium państwa i liczby jego ludności,
zwiększyło się raptownie zapotrzebowanie na własną inteligencję pracującą, potrzebną chociażby do obsadzenia struktur administracyjnych,
sądowych, policyjnych, oświatowych i kulturalnych. Taką masą własnej
inteligencji władze Rumunii nie dysponowały. Skorzystały z tego mniejszości: węgierska, niemiecka, żydowska, a nawet rosyjska (wielu emigrantów było optantami), które opanowały wiele dziedzin w wolnych zawodach, w handlu i przemyśle, a nawet w administracji państwowej.
Polscy analitycy z Oddziału II Sztabu Głównego konkludowali, iż
brak danych statystycznych, a nawet celowe ich ukrywanie przez władze
rumuńskie utrudniały im dokładne ocenienie stopnia opanowania życia
społecznego przez mniejszości, jednak ze szczątkowych danych można
było wnioskować, iż udział ten był znaczny. Przykładem tego byli farmaceuci. Na 6860 farmaceutów dyplomowanych zarejestrowanych w Rumunii aż 80% stanowiły osoby reprezentujący mniejszości, głównie byli to
Żydzi. W 1933 r. na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu w Bukareszcie 58% studentów wywodziło się z mniejszości, w Jassach aż 72%,
a w Klużu – 70%. Mniej więcej taki sam odsetek dziennikarzy wywodził
się z mniejszości narodowych. Na liście członków kasy emerytalnej dziennikarzy w dniu 31 marca 1933 r. było 224 Rumunów i 231 dziennikarzy
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reprezentujących różne mniejszości. W Agencji Telegraficznej „Rador”
naczelnym dyrektorem był niejaki Hartig, Żyd pochodzący z Jass, zaś kilku redaktorów wywodziło się z mniejszości narodowych. Przemysł metalurgiczny był w 31% kontrolowany przez mniejszości, farmaceutyczny
w 41%, tekstylny w 38%, naftowy w 100%, zaś handel produktami naftowymi był prawie całkowicie w rękach obcokrajowców43.
Tab. 9. Skład narodowościowy urzędników w miastach (w %)
Miejscowość
Urzędnicy
Urzędnicy
Rumuni w % z mniejszości w %
Bukowina
Radăuţi
30
70
Văscăţi
23
67
Vişniţa
0
100
Gura Homoruloi
28
72
Vatra Dornei
50
50
Besarabia
Tatar Buran
0
100
Hoţin
36
64
Chahul
38
62
Tighina
42
58
Transylwania
Careia Mare
38
62
Zălău
23
77
Salonta
33
67
Aiud
25
75
Gherla
40
60
Cluj
34
66
Gheorgheni
25
75
Reghin
25
75
Topliţa Română
25
75
Orşova
27
73
Jimbolea
28
72
Târgu Mureş
35
65
Sânnicolaul Mureş
27
63
Reşiţa
44
56
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CAW, Oddział II Szt. Gł.,
Mniejszości…, s. 44-45.

Z opublikowanego memoriału Ogólnego Związku Inżynierów
w Rumunii wynikało, że prawie całe życie ekonomiczne w państwie było
w rękach mniejszości i obcokrajowców. Na 40 przedsiębiorstw filmowych
(handel filmami) tylko dwa były rumuńskie. W administracji drogowej na
60 zatrudnionych w niej inżynierów – szefów służby drogowej w powiatach – 28 było Rumunami, pozostałych 32 wywodziło się z mniejszości
narodowych. W kolejnictwie, które miało ogromne znacznie gospodarcze
i militarne, w dziale służby drogowej – w centrali 70% inżynierów po-
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chodziło z mniejszości, a na liniach kolejowych – wśród 70 inżynierów
– 55 było osobami reprezentującymi mniejszości narodowe. Z 1186 naczelników stacji – 400 nie było Rumunami, z 3100 urzędników służby ruchu – 915 pochodziło z mniejszości, a wśród 2657 maszynistów – 900 było z mniejszości. Ogółem w służbie kolejowej było zatrudnionych 250 inżynierów, którzy nie byli Rumunami. Zajmowali oni często bardzo odpowiedzialne stanowiska w kolejnictwie. Na przykład szefem wydziału mobilizacyjnego w centrali zarządu kolei był Rosjanin Balbow, szefem biura
studiów w kierownictwie służby ruchu był Rosjanin inż. Moczarow, szefem sekcji zaopatrywania stacji w wodę – węgierski Żyd Keri, szefem
służby zaopatrującej kolej w materiały pędne, z uwzględnieniem zapasów
mobilizacyjnych – Rosjanin Graniszkin, szefem biura, które wspólnie
z władzami kolejowymi kierowało rozbudową systemów załadowczych
na stacjach – Rosjanin inż. Radowicz, szefem wydziału personalnego
– inż. Reich, Węgier.
Podobna była sytuacja na rumuńskiej poczcie, w sieci telegraficznej i telefonicznej, gdzie na przykład na Bukowinie, w Czerniowcach
wśród wyższych urzędników tylko 52 było Rumunami, zaś 107 pochodziło
z mniejszości, a wśród wszystkich urzędników tylko 24% stanowili Rumuni, reszta (76%) – przynależała do mniejszości (zob. tabela 9).
Znaczny odsetek kadry kierowniczej zakładów przemysłu wojennego stanowiły osoby reprezentujące rumuńskie mniejszości albo obywatele innych państw. Na przykład w zarządzie zakładów Reşiţa dyrektorami byli: Carol Revay – obywatel Austrii, Blum (dyrektor „Sokomet”)
– obywatel Węgier, Roxhal (dyrektor Wydziału Uzbrojenia) – obywatel
Wielkiej Brytanii, Fleischacker (mniejszość narodowa44), Rechowski
– obywatel Czechosłowacji, B. Mikescz – rumuński Węgier, Hans Göbl
– mniejszość narodowa45, Ferrand – obywatel Włoch, Rennert – mniejszość narodowa46, Popp (dyrektor „pomocniczy”) – Rumun. W sumie
w zarządzie i administracji wspomnianych zakładów 64% personelu stanowili obcokrajowcy lub przedstawiciele mniejszości z obszaru Rumunii.
Zajmowali oni do tego najbardziej znaczące stanowiska. Z kolei pracujący
tam Rumuni byli urzędnikami zatrudnionymi tylko czasowo lub na stanowiskach podrzędnych (buchalterzy, stróże, tragarze, wagowi, woźni,
portierzy). Próbując wyjaśnić przyczyny tego stanu, polscy oficerowie napisali:

W dokumencie nie podano, do jakiej mniejszości narodowej należał.
W dokumencie nie podano, do jakiej mniejszości narodowej należał.
46 W dokumencie nie podano, do jakiej mniejszości narodowej należał.
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45

314
Inteligencja rumuńska nie lubi zawodów, które wymagają pracy
i dużego wysiłku, woli spokojną pracę urzędnika, który „bakszyszem” (łapówki) dorabia sobie na dostatni żywot. Stąd Rumunia
przedwojenna [przed I wojną światową – przyp. W. R.] miała
tylko dwa stany – urzędnicy i posiadacze ziemscy (wielkich
własności i chłopów), przemysł rozwinięty bardzo słabo, a handel grupował się głównie w rękach Żydów. Po wojnie i przyłączeniu nowych dzielnic, głównie uprzemysłowionej Transylwanii, dla inteligencji rumuńskiej zjawił się jeszcze jeden zawód
– „prezesów” różnych przedsiębiorstw. Wobec szykan ze strony
władz, chcących rumunizować obce przedsiębiorstwa, ostatnie
zaczęły „wynajmować prezesów” – Rumunów. Władze zapisują
takie przedsiębiorstwa jako rumuńskie, a prezes obowiązany
jest jedynie dzielić „bakszysze” tak, by nikt do przedsiębiorstwa
nie miał pretensji47.

Trudno dziś z całą pewnością stwierdzić, w jakim stopniu ustalenia i dane liczbowe zawarte w wykonanym w 1934 r. opracowaniu oficerów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego wpłynęły w następnych latach na postrzeganie w Polsce mniejszości narodowych w Rumunii. Pewnym tylko wskaźnikiem może być dzieło firmowane przez
centralną instytucję Wojska Polskiego – Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy – w którym w 1938 r. można było przeczytać:
Ludność R.[umunii] składa się w 1. rzędzie z Rumunów, którzy
zaludniają dawną Wołoszczyznę i Mołdawię, w innych dzielnicach mają przewagę liczebną, ale stykają się z szeregiem innych narodowości. Mniejszości narodowe w R.[umunii] obejmują Węgrów, Niemców (w Siedmiogrodzie, na Bukowinie),
Bułgarów, Tatarów i Turków (w Dobrudży), Polaków (na Bukowinie) i Rusinów (w Besarabii i na Bukowinie), Serbów (w Banacie) itd. Żydzi, których jest ok. 1 000 000, rozrzuceni są po
całym kraju48.
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prof. dr. Waldemar Rezmer
Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń

Minoritățile naționale din România
în evaluarea Secției a II-a a Statului Major General
al Armatei Polone din 1934
Rezumat

Baza securității Republicii Polone interbelice era reprezentată,
alături de alianța cu Franța, de acordul politic și convenția militară semnată între Polonia și România la 3 martie 1921. Din acest considerent era
așadar foarte important ca organele statului polon să aibă informații
complete și credibile privind situația militară, politică, economică și socială a României aliate. Informațiile erau colectate de Secția a II-a a Statului Major General (din 1928 Statul Major Central) al Armatei Polone.
Aceasta era interesată practic de tot ce se referea la România. Datele
colectate – după ce erau analizate și prelucrate – alcătuiau materialul pe
baza căruia erau întocmite diverse dări de seamă, rapoarte, referate și comunicate de informare. La anumite intervale de timp, după necesități,
Secția a II-a pregătea materiale sintetice cuprinzătoare care prezentau un
anume aspect. Unul din aceste materiale, întocmit în 1934, avea ca subiect situația minorităților naționale din România.
Autorii documentului subliniau că analiza subiectelor legate de
minorități întâmpină multe dificultăți, deoarece instituțiile românești,
foarte circumspecte în aceste chestiuni, nu publică materiale care să prezinte situația minorităților naționale. Pe de altă parte, datele comunicate
de diversele minorități nu sunt foarte exacte și apar dispersate în diverse
publicații și în presă (ziare și periodice), ceea ce face să fie dificil de colectat și analizat. Atrăgeau atenția că, înainte de Primul Război Mondial, în
România nu existaseră probleme cu minoritățile naționale. Acestea
reprezentau doar cca. 10% din populația Regatului. În plus, cu excepția
evreilor, care reprezentau jumătate din toată populația minoritarilor din
România, celelalte grupe nu depășeau câteva zeci de mii. Situația s-a
schimbat după încheierea Primului Război Mondial și crearea „României
Mari”. Teritoriul acesteia se mărise, de la „137 903 km² Vechiul Regat la
294 967 km² România Mare. Numărul de locuitori a crescut de la
7 623 000 în 1915 la 15 495 000, după alipirea noilor teritorii la Vechiul
Regat, așadar a crescut de două ori”. Ca urmare a alipirii noilor teritorii,
cu structură etnică diversificată, România a devenit un „stat minoritar ti-
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pic. (…) Trebuie precizat că grupurile minoritare cele mai numeroase,
precum: cel maghiar, german și evreiesc, au un nivel de cultură mai ridicat decât al românilor și vor continua vreme îndelungată să influențeze
elementul românesc care le înconjoară”.
Ofițerii Secției a II-a accentuau că, de la începutul anilor ʼ30, în
România nu au fost publicate statistici oficiale pe naționalități.
Pe baza materialelor colectate, ofițerii Secției a II-a au ajuns la
concluzia că „ar trebui considerat drept cel mai aproape de adevăr procentul de 32% minorități, respectiv aproximativ 5 778 000” de persoane.

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

1938 – România, Polonia
și sfârșitul „ordinii” de la Versailles
în estul Europei

Pe 30 ianuarie 1933, Adolf Hitler era numit în funcţia de cancelar
al Germaniei, după ce Partidul Naţional-Socialist al Muncitorilor Germani, pe care îl conducea, câştigase, pe cale democratică, alegerile generale. Venirea sa la putere nu a fost întâmplătoare şi s-a datorat, în bună
parte, profundei crize economice şi sociale în care se adâncise Germania
şi lumea întreagă. În pofida faptului că programul său politic era un apel
constant la naţionalismul german, era anticomunist şi promitea înlăturarea umilinţelor pe care tratatul de la Versailles le impusese Germaniei,
principiile politicii sale păreau că reprezintă un mijloc eficient de a combate efectele crizei.
De partea cealaltă, majoritatea liderilor politici britanici considerau că era oricum mai important ca greşelile săvârşite la Versailles să
fie îndreptate decât să se decidă o eventuală intervenţie, lipsită de finalitate1 pentru menţinerea statutului Renaniei şi apărarea acordurilor de la
Locarno. Cea mai sigură cale de îndeplinire a acestui obiectiv părea să fie
utilizarea ofertelor lui Hitler pentru obţinerea unui acord permanent cu
Germania, chiar dacă prin aceasta alianţele răsăritene ale Franţei erau
compromise şi se deschidea calea instaurării unei hegemonii germane în
centrul şi estul Europei2. Oamenii politici şi opinia publică britanică îşi
exprimau convingerea că aceasta era cea mai potrivită soluţie de echilibru pentru bătrânul continent3.
În plus, după o succesiune rapidă a evenimentelor din 1935-1936,
anul 1937 a fost unul destul de liniştit, în Europa, cu excepţia oarecum
izolată a războiului civil spaniol, iar la 28 mai 1937, în Marea Britanie
a fost numit ca prim-ministru Neville Chamberlain, cel care avea să-şi

Experienţa ocupării Ruhr-ului fusese edificatoare, iar în 1936 o eventuală intervenţie aliată s-ar fi făcut împotriva unui stat german încă neînarmat şi ale cărui pretenţii faţă de zona renană erau considerate în Marea Britanie ca perfect îndreptăţite şi
juste. Vezi A. J .P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial, traducere şi
note de Lucian Leuştean, postfaţă de Ioan Ciupercă, Iaşi, Polirom, 1999, p. 87.
2 Henry Kissinger, Diplomaţia, traducere din limba engleză: Mircea Ştefancu, Radu
Paraschivescu, Bucureşti, Editura All, 1998, p. 277-278.
3 Martin Gilbert, Richard Gott, Conciliatorii, Bucureşti, Editura Politică, 1966, p. 57.
1
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identifice numele cu politica de conciliere a Germaniei. Convins de forţa
lui de persuasiune şi de logica poziţiei sale, el era încrezător în faptul că
odată clarificat statutul punctelor sensibile din Europa, spre care se îndreptau aspiraţiile justificate ale Germaniei – Danzig-ul, Austria ori zona
sudetă din Cehoslovacia – obţinerea unei reglementări generale a situaţiei europene va fi perfect posibilă4. Chiar și un eventual Anschluss, de
exemplu, nu îngrijora prea mult guvernul britanic. Sprijinul Marii Britanii pentru Austria nu fusese niciodată promis, astfel încât britanicii nu
erau datori să respecte vreun angajament în favoarea Vienei. Dimpotrivă,
alipirea Austriei la Germania naţional-socialistă nu numai că oferea Marii Britanii timp pentru reînarmare, dar ar fi constituit o lovitură grea
pentru Italia şi astfel Roma putea fi determinată să se alăture şi să sprijine interesele Londrei, nu doar în Mediterana, ci şi în Europa Centrală şi
de Răsărit5.
Calculul s-a dovedit greşit. Mussolini, simţind pericolul izolării
Italiei, nu s-a îndreptat spre Marea Britanie, ci spre Germania, chiar cu
preţul abandonării Austriei. Ceea ce îi îngrijora însă Foreign Office-ul nu
era soarta Austriei, ci, din nou, calea aleasă de germani pentru realizarea
Anschluss-ului6. Totuşi, mai mult decât orice, Marea Britanie dorea pacea în Europa şi era pregătită să facă sacrificii şi să-şi asume riscuri mari
pentru ca toate problemele continentale şi mai ales aspiraţiile Germaniei,
nu numai faţă de Austria, dar şi în cazul Cehoslovaciei, să se realizeze pe
cale paşnică. Dacă acesta era preţul pe care Marea Britanie trebuia să-l
plătească pentru a se ajunge la o înţelegere finală şi definitivă cu Hitler,
Londra era pregătită să facă acest pas7. În fond, aşa cum am mai subliniat, Marea Britanie nu oferise niciodată garanţii speciale Austriei sau
Cehoslovaciei, astfel încât se considera că singurele obligaţii ale Londrei
faţă de aceste două state derivau exclusiv din statutul lor comun de membre ale Ligii Naţiunilor8.

Bentley B. Gilbert, Britain Since 1918, New York and Evanston, Harper & Row Publishers, 1967, p. 103-104.
5 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Bucureşti (în continuare A.M.A.E.), Fond 71,
Anglia, Volumul 40, Raport confidenţial al Legaţiei României de la Londra din 19
februarie 1938 f. 29-30.
6 A.M.A.E., Fond 71, Anglia, Volumul 40, f. 25.
7 Documents on British Foreign Policy 1919-1939 (în continuare D.B.F.P.), edited by
E. L. Woodward, M.A., F.B.A. and Rohan Butler, M.A., assisted by Anne Orde, M.A.,
Third Series, volume I: 1938, London, His Majesty’s Stationary Office, 1949, doc. nr.
8, p. 3-4.
8 O declaraţie publică în aceşti termeni a fost făcută de Sir John Simon, pe atunci
ministru de finanţe în cabinetul condus de N. Chamberlain, la 21 februarie 1938. Vezi
British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from the Foreign Office
Confidential Print (în continuare B.D.F.A.), General Editors Kenneth Bourne, D. Cameron Watt and Michael Partridge, part II: From the First to the Second World War,
series F: Europe, 1919-1939, volume 66: Scandinavia and Baltic States, January
1938-December 1938, University Publications of America, 1996, doc. nr. 99, p. 99.
4
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Hitler, pe de altă parte, era pregătit, în primăvara anului 1938 să
modifice graniţele naţionale ale Germaniei, fixate de Tratatul de la Versailles. Astfel, după ce s-a asigurat de sprijinul Italiei şi de neutralitatea Poloniei9, la 12 martie 1938, după o lună întreagă de tensiuni şi ameninţări,
trupele germane au trecut graniţa cu Austria, aproape imediat ce Berlinul
a adresat Vienei un ultimatum10. Faptul că Marea Britanie protestase, cu
o zi înainte, în termenii cei mai categorici, faţă de ultimatumul german şi
faţă de ameninţarea utilizării forţei în cazul în care pretenţiile Berlinului
nu erau satisfăcute de îndată, nu a avut nici un rezultat11.
În realitate, acţiunea germană în Austria nu a determinat altceva
decât proteste şi indignare în Franța și Marea Britanie, chiar dacă evenimentele finale ale crizei austriece şi forţarea, de către Berlin, a Anschluss-ului au luat Europa prin surprindere12. În rest nimic nu se schimbase. Guvernul britanic nu lua în considerare nici măcar aducerea în discuţie a evenimentelor din Austria în faţa Ligii Naţiunilor, considerând că
un asemenea gest ar fi fost complet inutil13. De data aceasta francezii erau
de acord cu britanicii. La rândul lor, şi ei considerau că punerea în funcţiune a aparatului birocratic al Ligii nu folosea la nimic14.
Ca răspuns la evenimentele din Austria, Gheorghe Tătărescu a încercat să convoace o conferință a Micii Înțelegeri, pentru ca astfel cele
trei țări aliate să poată fi în măsură să adopte o atitudine comună, coordonată, în fața pericolului creat de anexarea Austriei de către Germania.
Din păcate însă, inițiativa lui Gheorghe Tătărescu nu s-a bucurat de succes, ministrul român de externe informându-l pe ambasadorul Franței la
București în acest sens, la 13 martie 193815. Consecințele acestui eșec nu
aveau să se lase așteptate, deoarece, la sfârșitul lunii martie, Jan Szembek, subsecretar de stat din ministerul afacerilor externe de la Varșovia, îl
informa pe Alexandru Duiliu Zamfirescu, ministrul României, în capitala
polonă, că evenimentele recente din Europa au creat posibilitatea imediată a rezolvării neînțelegerilor dintre România și Ungaria. Era însă necesar, din punctul de vedere al diplomatului polonez, ca această chestiune să fie rezolvată cât mai curând, deoarece în toamnă ar fi fost deja mult
prea târziu, până atunci fiind așteptate evenimente importante ce aveau
să afecteze integritatea teritorială a Cehoslovaciei, aliata României16.

Emilian Bold, Ioan Ciupercă, Europa în derivă (1918-1940). Din istoria relaţiilor
internaţionale, Iaşi, Casa editorială Demiurg, 2001, p. 196.
10 Henry Kissinger, op. cit., p. 282.
11 D.B.F.P., Third Series, volume I: 1938, doc. nr. 39, p. 18-19.
12 Bentley B. Gilbert, op. cit., p. 107.
13 D.B.F.P., Third Series, volume I: 1938, doc. nr. 57, p. 32.
14 Ibidem, doc. nr. 72, p. 41-42.
15 Maria G. Brătianu, Roumanie 1938-1940 vue de France. Recherche dans les archives françaises, Paris, 1996, p. 24.
16 Nicolae Dascălu, Relații româno-polone în perioada interbelică (1919-1939), București, Editura Academiei Române, 1991, p. 68. Zvonuri legate de faptul că Germania,
9
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Coincidenţă sau nu17, în perioada crizei din Austria, a mai existat
o dispută în Europa care i-a deranjat pe britanici. Pe 17 martie 1938, ministrul polonez de la Tallin înmâna ministrului lituanian din capitala Estoniei un comunicat prin care Varşovia cerea Lituaniei stabilirea imediată
de relaţii diplomatice, fără nicio condiţie prealabilă. În plus, polonezii
mai cereau guvernului lituanian deschiderea imediată a unei căi ferate şi
reluarea legăturilor poştale dintre cele două state, o înţelegere mutuală
asupra problemelor legate de minorităţi, încheierea unui tratat comercial
şi vamal, abrogarea articolelor din Constituţia lituaniană care numeau
oraşul Vilna (astăzi Vilnius) ca fiind capitala ţării şi rezolvarea urgentă
a tuturor disputelor frontaliere18.
Lituanienii eu ezitat la început, dar, în cele din urmă au decis să
accepte şi să dea curs cererilor Varşoviei, fapt privit cu destulă uşurare la
Paris, Londra sau București. Existau însă şi destule temeri. Ultimatumul
şi ameninţările poloneze puteau foarte bine să constituie un precedent
periculos în zona baltică. Pe viitor, Germania putea foarte bine să aplice
aceeaşi metodă pentru a recâştiga controlul asupra portului Memel. În
acest caz, era de dorit, cu atât mai mult, ca legăturile celor trei state baltice cu Polonia să fie cât mai strânse, iar ameliorarea relaţiilor polono-lituaniene ar fi fost, din acest punct de vedere, extrem de valoroasă, putând sprijini atât politica de conciliere în Europa de Est, cât şi planurile
Varşoviei de a construi un nou „cordon sanitar” între Germania şi Uniunea Sovietică19.
În realitate, britanicii priveau cu un optimism moderat finalul crizei polono-lituaniene, considerând că Lituania nu avea nimic de câştigat
dacă ar fi continuat să întrerupă relaţiile diplomatice cu Polonia, iar acceptarea ultimatumului polonez nu ar fi însemnat în niciun caz sacrificarea vreunui interes naţional. Lipsa relaţiilor diplomatice şi tensiunile
continue nu puteau determina decât fricţiuni politice şi pauperizarea districtelor de graniţă, de ambele părţi ale frontierei. În plus, chiar dacă metoda aleasă de Varşovia, nu era cea mai potrivită, guvernul polonez redactase cererile sale ultimative cu destulă moderaţie, astfel încât ele să
nu afecteze independenţa Lituaniei, iar presei poloneze i se ceruse să se
abţină de la orice comentariu de natură să umilească Lituania20.

în cazul în care avea să fie nevoită să forţeze rezolvarea pretenţiilor sale faţă de Cehoslovacia, intenţiona să-şi asigure neutralitatea Poloniei şi Ungariei, promiţându-le
teritoriile cehoslovace locuite preponderent de minorităţile poloneze, respectiv maghiare au apărut încă de la sfârşitul lui februarie şi începutul lui martie 1938. A se vedea B.D.F.A., part II, series F, volume 66, doc. nr. 25 şi 26, p. 26-27.
17 Vezi Anthony Polonsky, Politics in Independent Poland 1921-1939. The Crisis of
Constitutional Government, Oxford at the Clarendon Press, 1972, p. 475.
18 B.D.F.A., Part II, series F, volume 66, doc. nr. 34, p. 35. Aceste cereri suplimentare
au fost cuprinse într-o anexă a ultimatumului polonez.
19 Ibidem, doc. nr. 42, p. 47.
20 Ibidem, doc. nr. 34, p. 36.
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În acest context, autorităţile lituaniene au decis să accepte şi să
dea curs cererilor Varşoviei, fapt privit cu destulă uşurare la Londra.
Existau însă şi destule temeri. Ultimatumul şi ameninţările poloneze puteau foarte bine să constituie un precedent periculos în zona baltică. Pe
viitor, Germania putea foarte bine să aplice aceeaşi metodă pentru a recâştiga controlul asupra portului Memel. În acest caz, era de dorit, cu atât
mai mult, ca legăturile celor trei state baltice cu Polonia să fie cât mai
strânse, iar ameliorarea relaţiilor polono-lituaniene ar fi fost, din acest
punct de vedere, extrem de valoroasă, putând sprijini atât politica britanică de conciliere în Europa de Est, cât şi planurile Varşoviei de a construi un nou „cordon sanitar” între Germania şi Uniunea Sovietică21.
Odată încheiată însă criza austriacă, nimeni nu se mai îndoia că
următoarea pe lista lui Hitler era Cehoslovacia, iar toată lumea se aştepta
ca Berlinul să ceară, din acest punct de vedere, cel puţin neutralizarea
acestei ţări, în genul Belgiei sau Elveţiei. Între diplomaţii occidentali
exista convingerea fermă că Hitler nu va continua să tolereze statul cehoslovac în flancul său sud-estic, dar că Praga va rămâne pe poziţie dacă va
simţi că poate să conteze pe alianţa cu Franţa, iar Franţa, la rândul ei, că
poate să conteze pe un ajutor britanic rapid în cazul în care va intra în
război pentru Cehoslovacia22.
Londra spera însă să nu se ajungă până acolo, iar în ceea ce-i privea pe francezi, guvernul britanic intenţiona să poată colabora cât mai
strâns cu ei, în speranţa că pacea în Europa va putea fi păstrată. Parisul
însă nu pierduse nicio ocazie pentru a face cunoscut faptul că, dacă va fi
nevoie, îşi va îndeplini cu stricteţe obligaţiile asumate faţă de Praga, în
timp ce Marea Britanie nu se simţea legată cu nimic de Cehoslovacia, exceptând angajamentele derivate din Tratatul de la Locarno23 şi, aşa cum
am mai subliniat, obligaţiile unui stat membru al Ligii Naţiunilor faţă de
un altul24.
Guvernul britanic se confrunta aşadar cu o dilemă. Londra putea
fie să-i asigure pe francezi de întregul său sprijin în cazul în care ar fi
intrat în război pentru Cehoslovacia, însă lua în considerare şi atragerea
unor alte puteri europene într-un angajament ferm, care să specifice asistenţa militară deplină în favoarea Pragăi, dacă Cehoslovacia ar fi fost
atacată. Era însă vorba despre o zonă în care Marea Britanie, spre deosebire de Franţa, nu avea interese vitale, astfel încât Londra nu se considera deocamdată pregătită să acorde vreo formă de garanţie pentru Cehoslovacia25. Cea mai bună variantă rămânea aşadar încercarea de a se obţine o soluţie paşnică pentru satisfacerea pretenţiilor germane faţă de Ce-

Ibidem, doc. nr. 42, p. 47.
D.B.F.P., Third Series, volume I: 1938, doc. nr. 86, p. 55-56.
23 Ibidem, doc. nr. 114, p. 96.
24 Ibidem, doc. nr. 106, p. 83; vezi şi doc. nr. 110, p. 90-91.
25 Ibidem, doc. nr. 114, p. 97.
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hoslovacia, cu atât mai mult cu cât ele păreau să se limiteze la regiunea
sudetă, locuită într-o proporţie covârşitoare de etnici germani26, iar una
dintre soluții putea fi o colaborare cu Franţa, Italia şi, evident, Germania27. Parisul oricum informase Londra de faptul că va urma orice iniţiativă britanică în direcţia rezolvării crizei cehoslovace, chiar dacă sublinia în continuare că va sprijini Cehoslovacia în cazul unei agresiuni germane28, iar în aceste condiţii, guvernul britanic îşi declara disponibilitatea de a merge până la capăt în încercarea de obţine o soluţie paşnică29.
Din acest punct de vedere, cea mai bună opțiune părea să fie organizarea
unei conferinţe la care să participe patru puteri: trei care contribuiseră
decisiv la crearea statului cehoslovac – Franţa, Marea Britanie şi Italia
– şi una direct implicată în disputa din 1938, Germania30.
Această conferinţă a avut loc la 28-29 septembrie 1938, la München, însă până atunci, premierul britanic, Neville Chamberlain, a încercat, de unul singur, o rezolvare directă a crizei. Astfel, Chamberlain s-a
dus personal în Germania şi l-a întâlnit, la 15 septembrie, pe Hitler, fără
a avea măcar un interpret britanic. Interpretul lui Hitler, Paul Schmidt,
a fost singurul martor al conversaţiilor dintre cei doi. Potrivit acestuia,
Führer-ul german i-a vorbit lui Chamberlain despre situaţia dramatică
a minorităţii germane din Cehoslovacia, subliniindu-i, totodată, faptul că
alipirea zonei sudete la Reich reprezenta ultima revendicare teritorială
a Berlinului în Europa31.
Chamberlain nu a avut nevoie de mai multe argumente. La fel ca
mulţi britanici şi el considera că Germania fusese nedreptăţită prin Tratatul de la Versailles, astfel încât revizuirea clauzelor sale şi satisfacerea
nemulţumirilor naţionale germane reprezentau cea mai bună cale pentru
conciliere şi pace în Europa. În consecinţă, atunci când, trei zile mai târziu, s-a întâlnit la Londra cu reprezentanţii guvernului francez, Édouard
Daladier şi Georges Bonnet, el a putut să-i convingă pe aceştia de faptul
că o împărţire a Cehoslovaciei putea fi acceptată pentru salvarea păcii. În
plus, ca niciodată înainte, s-a arătat dispus, la cererea lui Daladier, să
ofere o garanţie britanică formală noilor frontiere ale Cehoslovaciei32.
Mai mult, dacă iniţial fusese luată în calcul organizarea unui plebiscit în
zonele locuite de germani, britanicii au propus reprezentanţilor francezi
ca toate teritoriile locuite într-o proporţie mai mare de 50% de germani
să fie cedate Reich-ului fără o consultare populară prealabilă33.

Ibidem, doc. nr. 121, p. 119.
Ibidem, doc. nr. 164, p. 198-201.
28 Ibidem, doc. nr. 257, p. 336-337. Vezi şi Georges Bonnet, Le Quai D’Orsay sous
trois Républiques 1870-1961, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1961, p. 199.
29 D.B.F.P., Third Series, volume I: 1938, doc. nr. 263, p. 341.
30 Ibidem, doc. nr. 532, p. 614.
31 Cf. Emilian Bold, Ioan Ciupercă, op. cit., p. 207.
32 Ibidem, p. 208.
33 Georges Bonnet, op. cit., p. 211.
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Sub aceste auspicii s-a desfăşurat Conferinţa de la München. În
lipsa oricărei opoziţii franceze sau britanice, a fost semnat, la 29 septembrie, un Acord între cele patru puteri participante. Londra și Parisul erau
de acord cu cedarea regiunii sudete în favoarea Germaniei. Noile frontiere ale Cehoslovaciei erau garantate de Marea Britanie şi Franţa, Germania şi Italia urmând să se alăture acestei garanţii după ce autorităţile de
la Praga rezolvau chestiunea minorităţilor maghiare şi poloneze34. În
plus, Marea Britanie şi Germania încheiau un tratat de neagresiune, document pe care Chamberlain îl socotea de o importanţă deosebită pentru
asigurarea a ceea ce el a numit atunci „pacea zilelor noastre”35.
În acelaşi timp, München-ul a lăsat un gust amar liderilor politici
de la Londra36 şi a reprezentat un capăt de linie pentru politica britanică
de conciliere. Duplicitatea lui Hitler, faptul că nu îşi respecta promisiunile, felul în care se comportase în timpul conferinţei de la München consumaseră şi ultima fărâmă de bunăvoinţă a Marii Britanii. Chamberlain
cedase şi de această dată, însă era hotărât ca pe viitor să răspundă cu totul altfel la un eventual nou şantaj din partea Germaniei.
România, pe de altă parte, era îngrijorată în cel mai înalt grad de
consecinţele potenţiale ale acordului de la München. Cehoslovacia era
furnizorul principal de armament pentru statele Micii Înţelegeri, iar Bucureştii înţelegeau să se comporte cu loialitate în contextul situaţiei dificile a aliatului său. În plus, liderii politici români se temeau ca nu cumva
în urma acordului de la München, Bulgaria şi Ungaria să nutrească iluzia
posibilităţii unei modificări radicale a situaţiei din Europa Centrală şi Răsăriteană şi a revizuirii frontierelor stabilite în regiune după încheierea
„Marelui Război”37.
Temerile României erau justificate şi de faptul că nu doar Germania obţinuse teritorii cehoslovace. La rândul lor, Polonia şi Ungaria folosiseră contextul favorabil al crizei sudete pentru a formula propriile pretenţii teritoriale faţă de statul cehoslovac. Încă din iunie 1938, Józef Beck

Emilian Bold, Ioan Ciupercă, op. cit., p. 210-211.
La sosirea în Marea Britanie, Neville Chamberlain a păşit pe scara avionului, arătând mulţimii care îl întâmpinase hârtia cu textul acestei înţelegeri şi spunând că
a câştigat „pacea zilelor noastre”. În aceeaşi zi, a ţinut un discurs, pe această temă, în
faţa reşedinţei de pe Downing Street 10, subliniind că „pentru a doua oară în istorie
un prim-ministru britanic s-a întors din Germania aducând cu el o pace onorabilă”.
Vezi textele acestor discursuri la adresa de internet: http://www.lib.byu.edu/~rdh/
eurodocs/uk/peace.html (consultată: 3.09.2018).
36 Vezi referatul întocmit de Radu Florescu, de la Legaţia României la Londra şi intitulat Asupra politicii engleze după Acordul de la München, în Marusia Cârstea, Din
istoria relaţiilor anglo-române (1936-1939), Bucureşti, Editura „Mica Valahie”,
2004, Anexa 16, p. 297.
37 Aceste temeri au fost exprimate de Nicolae Petrescu Comnen, pe atunci ministru al
afacerilor străine al Regatului României, într-o convorbire purtată cu vicontele Halifax, la Londra, în data de 15 noiembrie 1938. Pentru mai multe detalii vezi A.M.A.E.,
Fond 71, Anglia, Volumul 40, f. 117-121.
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avertiza că în cazul izbucnirii ostilităţilor dintre Germania şi Cehoslovacia, Polonia va anexa imediat regiunea Teschen38, însă preciza că nu
avea nicio pretenţie în legătură cu Slovacia. Britanicii bănuiau însă contrariul, suspectând faptul că Varşovia năzuia să atragă Slovacia într-o formă oarecare de federalizare, astfel încât, dacă avea să se producă vreodată dezintegrarea Cehoslovaciei, Polonia să obţină graniţă comună cu
Ungaria39.
În septembrie 1938, atunci când criza cehoslovacă atingea apogeul, Varşovia cerea Marii Britanii ca orice concesie făcută în cazul minorităţii germane din Cehoslovacia să fie extinsă şi asupra celei poloneze,
astfel încât, dacă se hotăra organizarea unui plebiscit în zona sudetă, de
pildă, să se ia o măsură similară şi în cazul polonezilor din regiunea Teschen40. Britanicii au reacţionat cu oarecare întârziere şi ambiguitate la
solicitarea poloneză. Totuși, relaţiile cu Varşovia erau în acest moment
prea importante, astfel încât Londra nu intenţiona să le compromită din
pricina regiunii Teschen. Ori dacă Praga nu era obligată la concesii şi în
această direcţie, exista un risc real ca presiunea Poloniei să se adauge şi
să o amplifice pe aceea a Germaniei41.
În consecinţă, guvernul britanic, alături de cel francez, s-a hotărât
să exercite presiuni la Praga cât mai rapid cu putinţă, pentru ca guvernul
cehoslovac să dea curs pretenţiilor teritoriale poloneze, invocând tocmai
pericolul unei potenţiale apropieri a Poloniei faţă de Germania în cazul
unui refuz42. Demersul nu era lipsit de fundament, deoarece Parisul şi
Londra aveau motive să creadă faptul că guvernul de la Praga ar fi fost de
acord să cedeze regiunea Teschen în schimbul garantării de către Polonia
a unei neutralităţi binevoitoare43.
Evenimentele s-au precipitat însă în ajunul conferinţei de la
München. Nu numai că Varşovia adoptase o atitudine intransigentă, înaintând guvernului de la Praga o notă ultimativă. Ceea ce au cerut polo-

Relaţiile dintre Polonia şi Cehoslovacia în perioada interbelică au fost marcate
aproape permanent de disputa asupra acestei regiuni, în fapt o zonă industrială din
Silezia. Cehoslovacia îşi baza stăpânirea asupra ei pe motive istorice, iar Polonia îşi
susţinea pretenţiile pe argumentul etnic, fiind o zonă locuită de o majoritate poloneză
ce număra aproximativ 80.000 de locuitori. Vezi nota nr. 6 de la The Polish Ultimatum to Lithuania. The Despatch of Lithuanian Minister J. Baltrušaitis in Moscow,
translated and annotated by Robert A. Vitas, în „Lituanus”, Lithuanian Quarterly
Journal of Arts and Sciences, volume 31, No. 4, Winter 1985, nota nr. 23, ediţia
electronică, la adresa de internet http://www.lituanus.org/1985/85_4_02.htm
(consultată: 3.09.2018).
39 D.B.F.P., Third Series, volume I: 1938, doc. nr. 438, p. 512.
40 D.B.F.P., edited by, E. L. Woodward, M.A., F.B.A. and Rohan Butler, M.A., assisted
by Margaret Lambert, Ph.D., Third Series, volume III: 1938-39, London, His Majesty’s Stationary Office, 1950, doc. nr. 5, p. 3.
41 Ibidem,doc. nr. 23, p. 16-17; vezi şi doc nr. 36, p. 25.
42 Ibidem, doc. nr. 40, p. 28.
43 Vezi ibidem, nota nr. 1 la doc. nr. 53, p. 38.
38

325
nezii Cehoslovaciei seamănă izbitor cu cererile formulate de Hitler în cazul germanilor sudeţi, dar chiar și așa, la 1 octombrie 1938, guvernul de
la Praga a anunţat acceptarea tuturor cererilor formulate de polonezi44,
spre uşurarea cancelariilor occidentale. Mai mult, acum, după ce acordul
de la München fusese încheiat, iar diferendul cehoslovaco-polon părea că
luase sfârşit, guvernul britanic considera că anumite cesiuni teritoriale
către Ungaria erau inevitabile şi a informat autorităţile de la Praga asupra punctului său de vedere45.
La rândul său şi Józef Beck îşi dorea ca Cehoslovacia să cedeze
Ungariei măcar Rutenia, însă ambiţiile lui în această direcţie mergeau
mult mai departe. Dacă Ungaria primea Rutenia, Polonia ar fi obţinut
mult dorita frontieră comună cu maghiarii, iar acesta ar fi fost pasul decisiv în direcţia ralierii Italiei la construcţia unui bloc politic şi militar care
să se opună expansiunii germane în sud-estul Europei. Singurul element
care putea să compromită acest plan era opoziţia României, aliatul Varşoviei, care avea toate motivele să creadă că dacă Ungaria obţinea Rutenia, va fi astfel încurajată să facă presiuni şi în ceea ce priveşte Transilvania46. În ciuda opoziţiei clare a României, Polonia a continuat să facă presiuni la Praga, în octombrie 1938, cu scopul de a obţine măcar o rectificare a frontierei polono-slovace. În cele din urmă, după ce refuzase trimiterea în Slovacia şi Rutenia a unui oficial britanic în calitate de mediator47,
Polonia a cerut la 31 octombrie, din nou pe un ton ultimativ, rectificarea
în şase puncte a acestei graniţe. Nu era vorba despre zone cu o populaţie
numeroasă, dar acolo existau importante noduri de comunicaţie. A doua
zi, la 1 noiembrie, pe fondul tăcerii cabinetelor occidentale, care-i garantaseră noile frontiere, Cehoslovacia a anunţat acceptarea tuturor acestor
cereri48.
Această tăcere nu a fost una întâmplătoare. A doua zi, la 2 noiembrie 1938, reprezentanţii guvernelor de la Praga şi Budapesta au convenit
la Viena, cu arbitraj german şi italian, asupra teritoriilor pe care Cehoslovacia urma să le cedeze Ungariei, însă Rutenia nu figura printre ele49. În
plus, atunci când agitaţia în jurul anexării Ruteniei a crescut la Budapesta, chiar şi după acceptarea de către guvernul maghiar a arbitrajului
de la Viena, Berlinul a avertizat că dacă Ungaria va intra în această regiune o va face pe riscul său şi fără nicio asistenţă din partea Germaniei50.

Ibidem, doc. nr. 91, p. 63.
Ibidem, doc. nr. 105, p. 74-75.
46 B.D.F.A., part II, series F, volume 66, doc. nr. 166, p. 160.
47 Ibidem, doc. nr. 183, p. 153.
48 Ibidem, doc. nr. 241 şi 242, p. 211-212.
49 Pentru mai multe detalii vezi ibidem, doc. nr. 249, p. 220-221.
50 Ibidem, doc. nr. 268, p. 236.
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Un avertisment similar a primit Budapesta şi din partea României. Bucureştii subliniau faptul că dacă Ungaria va recurge la forţă, guvernul României nu va fi răspunzător pentru consecinţe51.
Ca urmare, Ungaria şi Polonia au renunţat la planurile de realizare a unei frontiere comune în 1938. Se putea deci spune că în cele din urmă acordul de la München fusese îndeplinit în totalitate. Însă dacă Cehoslovacia a fost sacrificată, Hitler, la rândul său, a epuizat în 1938 toate argumentele morale care până atunci îl făcuseră irezistibil52. După München el nu a mai avut la dispoziţie decât forţa. Conciliatorismul puterilor
occidentale faţă de aspiraţiile continentale ale Germaniei și nedreptățile
de la Versailles luase sfârşit, chiar dacă este puţin probabil ca în epocă cineva să fi putut percepe clar acest lucru.

51
52

Ibidem, doc. nr. 276, p. 242.
A. J. P. Taylor, op. cit., p. 152.
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1938 – Rumunia, Polska
i koniec porządku wersalskiego
na wschodzie Europy
Streszczenie

W 1938 r. mocarstwa zachodnie bardziej niż czegokolwiek innego
pragnęły uniknąć kolejnej wojny w Europie i gotowe były do dużych poświęceń i ryzyka, aby doprowadzić do rozwiązania wszelkich problemów
europejskich, przede wszystkim w związku z aspiracjami Niemiec, nie tylko względem Austrii, ale także Czechosłowacji, na drodze pokojowej, prowadząc politykę ustępstw wobec Hitlera. Ten zaś wiosną 1938 r. gotowy
był do zmiany niemieckich granic państwowych, ustanowionych traktatem wersalskim. Po zapewnieniu sobie poparcia ze strony Włoch i neutralności Polski, 12 marca 1938 r. wojska niemieckie dokonały aneksji
Austrii.
Wraz z zakończeniem kryzysu austriackiego, nikt nie miał wątpliwości, że kolejna na „liście” Hitlera będzie Czechosłowacja. Pokojowe rozwiązanie tej kwestii możliwe było dzięki współpracy Wielkiej Brytanii,
Francji, Włoch i oczywiście Niemiec. To z ich udziałem właśnie odbyła się
konferencja w Monachium, podczas której, przy braku sprzeciwu ze strony francuskiej czy brytyjskiej, podpisano 29 września porozumienie dotyczące przyłączenia części terytoriów Czechosłowacji do Rzeszy Niemieckiej. Dodatkowo Wielka Brytania i Niemcy zawierały traktat o nieagresji,
któremu premier Chamberlain przypisywał nadzwyczajną wagę dla zachowania pokoju. Jak mówił do swoich rodaków po konferencji monachijskiej: „Porozumienie to oznacza pokój dla naszych czasów”.
Rumunia ze swojej strony zaniepokojona była w najwyższym
stopniu potencjalnymi konsekwencjami porozumienia monachijskiego.
Obawy Rumunii spowodowane były także faktem, że nie tylko Niemcy zyskali część terytorium Czechosłowacji. Także Polska i Węgry wykorzystały
sprzyjające im warunki kryzysu sudeckiego, aby wysunąć własne roszczenia terytorialne względem Czechosłowacji. Jedynym elementem, jaki
mógł zagrozić realizacji tego planu, był sprzeciw Rumunii, sojusznika
Warszawy, który miał wszelkie podstawy do tego, aby wierzyć, że jeśli
Węgry uzyskałyby Ruś, byłaby to dla nich zachęta do nacisków w kwestii
Siedmiogrodu.

Paweł Bielicki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Obraz polityki wewnętrznej i zagranicznej Rumunii
w ujęciu polskiej publicystyki emigracyjnej w Londynie
w latach 1945-1956

Wprowadzenie
Polska emigracja polityczna w Londynie po 1945 r. odnosiła się
w swoich pismach do sytuacji w krajach, które uważała za bezpośrednio
podległe Związkowi Sowieckiemu i zagrożone sowieckim ekspansjonizmem. Jednym z takich państw była Rumunia, będąca od 1945 r. w orbicie
sowieckich wpływów. Wydarzenia tam zachodzące, oparte na stopniowym przejmowaniu władzy przez komunistów z nadania Moskwy, odegrały znaczącą rolę w późniejszym postrzeganiu zjawisk, obecnych w Polsce po decyzjach podjętych przez przedstawicieli Wielkiej Trójki w Teheranie i Jałcie. Celem mojego artykułu jest przedstawienie najważniejszych
uwarunkowań i zależności, charakteryzujących politykę wewnętrzną i zagraniczną Rumunii w latach 1945-1956, obecną w opiniach polskich polityków i publicystów emigracyjnych w Londynie. Przedmiotem mojego zainteresowania będą m.in. poglądy „polskiego Londynu” na przewrót komunistyczny w Rumunii, pogłębiający się proces sowietyzacji kraju,
współpraca emigracyjnych środowisk środkowoeuropejskich czy wreszcie
wydarzenia mające miejsce po śmierci Stalina. Na wstępie poruszę problem genezy wprowadzenia ustroju komunistycznego w przedmiotowym
kraju, prezentowanej przez przedstawicieli polskiego wychodźstwa.
Geneza zainstalowania rządów komunistycznych w Rumunii
w ujęciu polskiej emigracji politycznej.
Proces sowietyzacji kraju
Komentatorzy emigracyjni sporo miejsca poświęcili przewrotowi
komunistycznemu w Rumunii i wydarzeniom mającym miejsce bezpośrednio po nim. Podkreślano, że w przeszłości komuniści nie odgrywali
większej roli w życiu publicznym, a ich znaczenie wzrosło dopiero po zamachu stanu 23 sierpnia 1944 r. i obaleniu rządu gen. Iona Antonescu.
Bezpośrednio po zmianie ustroju została zainicjowana działalność „unii
patriotycznej”, której głównym celem było nie tylko rozczłonkowanie partii demokratycznych w Rumunii, ale także powołanie syndykatów robotniczych, występujących formalnie jako odrębna organizacja polityczna,
lecz blisko powiązanych z komunistycznymi zrzeszeniami. Ponadto nie-
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pokój wzbudzała czystka aparatu administracyjnego z elementów „legionowo-faszystowskich”, co posłużyło komunistom do wysuwania żądań
pozbycia się wszystkich wrogów swojej ideologii. Sabotażystą nazwany
został m.in. minister sprawiedliwości Aureliu Căpățână, szef resortu gospodarki gen. Gheorghe Potopeanu oraz minister spraw wewnętrznych
gen. Aurel Aldea, określony w propagandzie „reakcjonistą” i „faszystowskim pachołkiem”, gdyż przeciwstawiał się agresywnej działalności komunistycznych bojówek, uzurpujących sobie władzę w organach administracji samorządowej w Rumunii. Według Zbigniewa Serwera, publicysty
„Orła Białego”, „lekcja” rumuńska jest niezwykle pouczająca dla innych
krajów, wyzwalanych przez wojska sowieckie1. Z czasem wysuwano wniosek, że dla komunistów wrogiem jest każdy, kto się sprzeciwia bezprawiu
i ustrojowi komunistycznemu, a odsunięty od władzy w marcu 1945 r. generał Nicolae Rădescu był przeciwnikiem utworzenia „trybunałów ludowych”, masakry inteligencji oraz wdrożenia nasilonej „reformy” gospodarczej, dowodząc, że odbudowa gospodarki powinna nastąpić po zakończeniu działań wojennych. Argumentując ostry atak „Prawdy”, zarzucającej byłemu szefowi rządu „nieudolność” i sabotowanie zmian społecznych, wyżej wymieniony autor stwierdzał, że okres kiereńszczyzny w Rumunii dobiegł końca, a kraj będzie pokazową lekcją zainstalowanego
przez Kreml „krymskiego” porządku w całej Europie Wschodniej. Zdaniem publicysty wraz z odmową utworzenia rządu przez księcia Barbu
Știrbeya i mianowaniem Petru Grozy na stanowisko premiera Moskwa
nie zgodzi się na żaden kompromis wobec składu personalnego gabinetu2. Podobny ton był utrzymany w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza”, gdzie forsowano pogląd, że chociaż rząd Rădescu miał problemy
z utrzymaniem stabilności w kraju, to wynikały one przede wszystkim
z czynnej destabilizacji państwa przez komunistów, którzy uzyskali większość w parlamencie i w powołanym przez Grozę rządzie. Redaktor wyrażał przekonanie, że jeśli Kreml nie przychyli się do wniosku USA o wspólne konsultacje w sprawie Rumunii, to niniejsza kwestia będzie przedmiotem zainteresowania ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Trójki dopiero po konferencji w San Francisco w kwietniu 1945 r., co może doprowadzić do wchłonięcia do tego czasu Rumunii do ZSRR. Według niego
świat z uwagą śledzi sytuację w Bukareszcie, gdyż wykazuje ona daleko
idące rozbieżności w interpretacji układów jałtańskich między sygnatariuszami porozumienia, które Moskwa traktuje wyłącznie jako świstek
papieru3.

Z. Sewer, Od zielonej dyktatury do czerwonej demokracji, „Orzeł Biały”, nr 2(137),
14.01.1945, s. 2.
2 Tenże, Koniec kiereńszczyzny w Rumunii, „Orzeł Biały”, nr 11(146), 18.03.1945, s. 2.
3 Czy jeszcze jeden „świstek papieru”?, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 68,
20.03.1945, s. 2.
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Przykład rumuński służył także uwypuklaniu na łamach prasy
emigracyjnej różnic w procesie sowietyzacji każdego kraju na wschód od
Renu. Uzasadniano, że o ile w przypadku Jugosławii doszło w 1945 r. do
rozszerzenia koalicji rządowej, to w przypadku Rumunii Front Narodowo-Demokratyczny, w którym większość mieli przedstawiciele komunistyczni, przejął najważniejsze ministerstwa, w tym kluczowe resorty
spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości. Pomimo wszystko publicysta
m.in. „Jutra Polskiego” twierdził, że ze względu na obecność w rządzie
ministra spraw zagranicznych Gheorghe Tătărescu i deklarowaną wierność królowi Michałowi I nie można mówić o całkowitym opanowaniu
kraju przez komunistów, a scenariusze na przyszłość należy rozpatrywać
w dwóch wymiarach: niechęci Moskwy i rumuńskich komunistów wobec
Rădescu, stanowiącego przeszkodę dla sowietyzacji kraju, oraz skupienia
się wokół premiera sił profaszystowskich, odpowiedzialnych za okrucieństwa wojsk rumuńskich w czasie II wojny światowej. Piszący zauważał, że
wydarzenia w Jugosławii i w Rumunii są istotne dla sytuacji polskiej,
gdyż pozwalają one określić dalszą taktykę Moskwy w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Zaznaczał on, że Polska ma większe szanse niż Rumunia na stworzenie bardziej reprezentatywnego rządu, gdyż na naszym terenie nie odnotowywano znaczących przejawów kolaboracji z okupantem
hitlerowskim4. Coraz bardziej skłaniano się ku tezie, że końcowym wynikiem sowietyzacji miała być aneksja poszczególnych krajów przeprowadzona dwiema drogami. Pierwsza z nich polegała na politycznym, kulturalnym i moralnym odizolowaniu od Europy Zachodniej zajętych przez
Związek Sowiecki terenów na wschód od Łaby. Druga droga była realizowana poprzez skłócanie przez Związek Sowiecki państw wschodnioeuropejskich, rozkładając Czechosłowację i Jugosławię na części, zmuszając
Polskę, Rumunię i Węgry do ustępstw terytorialnych5. Nieprzypadkowo
we współczesnym dyskursie emigracyjnym prof. Tadeusz Wolsza w swojej interpretacji podzielił sowietyzację na trzy etapy. Pierwszy, od jesieni
1944 do lutego 1945 r., objawiał się powolnym przejmowaniem inicjatywy
przez komunistów w niektórych krajach (jak w Rumunii, gdzie wysłannik
Kremla, wiceminister spraw zagranicznych Andriej Wyszynski zażądał od
króla Michała I zmian w rządzie Rumunii i wprowadzenia do rządu ludzi
związanych z partią komunistyczną). Drugi etap charakteryzował się
przejmowaniem władzy przez namiestników Moskwy, eliminacją opozycji
politycznej, zgodnie z taktyką salami, oraz powolnym uzależnianiem gospodarczym od Sowietów (od konferencji w Jałcie do przewrotu komunistycznego w Czechosłowacji w lutym 1948 r.). Trzeci etap, od 1948 r. do

T., Monopartia czy demokracja?, „Jutro Polski”, nr 11(13), 18.03.1945, s. 1.
T. Wolsza, Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki
i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii
1944/1945-1953, Warszawa 2005, s. 39.
4
5
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wojny koreańskiej w 1950 r., przejawiał się zaostrzeniem konfliktu między dwoma systemami. Pojawiało się przekonanie, że dotychczasowa
zimna wojna przekształci się w gorącą6.
Wraz z upływem miesięcy utrwalało się wśród polskiej emigracji
przekonanie, potwierdzone wizytą bliskiego współpracownika prezydenta
Trumana w Rumunii, że rząd Grozy realizuje wytyczne Moskwy i jest
dyktaturą skrajnej lewicy, zaś król Michał odmawia współpracy z nowymi
władzami7. Ekspert „Jutra Polskiego” dostrzegł, że przedstawiciele opozycji, szczególnie Gheorghe I. Brătaniu, wyrazili zaniepokojenie uchwałami
konferencji moskiewskiej, zakładającej wymuszenie na młodym władcy
dokooptowania przedstawicieli partii chłopskiej i liberalnej do rządu.
W jego przekonaniu udział opozycji w gabinecie Grozy będzie czysto fasadowy, a jej członkowie będą pełnić w nim wyłącznie rolę obserwatorów8.
Sytuację w Rumunii dobitnie scharakteryzował jeden z publicystów piłsudczykowskiego periodyku „Listy z Londynu”, twierdząc, że podobnie
jak w Bułgarii, w Rumunii mamy do czynienia z narzuconą przez Moskwę
pewną formą kompromisu przy jednoczesnej infiltracji gabinetu przez
stronnictwa komunistyczne, które krok po kroku, metodą faktów dokonanych doprowadzają do secesji i podziałów wśród najważniejszych ugrupowań opozycyjnych, wykorzystując przy tym obawę społeczeństwa przed
okupantami i możliwym podburzeniem ulicy9. Dlatego bez ogródek konstatowano dziesięć tygodni po obradach jałtańskich i konferencji w San
Francisco, że wszelkie działania sowieckie wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym wobec Rumunii, są nader czytelne, a współdziałanie trzech mocarstw na terenie Europy Środkowej jest niemożliwe10. Podobnie stwierdzał inny działacz emigracyjny, Adam Pragier. Według niego proces włączenia w „orbitę Wschodu” wszystkich krajów środkowoeuropejskich, w tym Rumunii, będzie postępował we wszystkich możliwych dziedzinach11. Jednocześnie wykazywano, że Sowieci w każdym kraju będą realizowali taktykę zupełnie inną, w zależności od stopnia poparcia partii komunistycznej w danym państwie. Redaktor „Listów z Londynu” opisywał, że o ile w Bułgarii i Jugosławii komuniści posiadają znaczne wpływy albo już przejęli władzę, to w przypadku Rumunii muszą zaczynać wszystko od początku12. W innym artykule w „Dzienniku Polskim
i Dzienniku Żołnierza” zauważano, że sowiecką taktykę ułatwiły przede
wszystkim podziały polityczne i społeczne, ukształtowane jeszcze za rzą-

T. Wolsza, Sowietyzacja Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu polskich
kręgów emigracyjnych na Wyspach Brytyjskich (1944-1950) [w:] Emigracja polska
wobec sowietyzacji kraju, R. Sudziński (red.), Toruń 2007, s. 23.
7 W Europie i Azji, „Jutro Polski”, nr 48(50), 2.12.1945, s. 2.
8 W Rumunii, „Jutro Polski”, nr 2(56), 13.01.1946, s. 2.
9 Nowy rozdział, „Listy z Londynu”, nr 2(76), 23.01.1945, s. 2.
10 Przed San Francisco, „Listy z Londynu”, nr 7(80), 27.04.1945, s. 1.
11 T. Wolsza, Za żelazną kurtyną..., s. 38.
12 Tamże, s. 39.
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dów Karola II i sprawowania władzy przez Antonescu, gdyż faszystowski
dyktator w celu umocnienia swojej władzy rozbił wszystkie ruchy opozycyjne, przeciwstawiające się jego reżimowi. Dzięki temu komuniści bez
większych przeszkód opanowali prefektury, urzędy gminne, przedsiębiorstwa przemysłowe i majątki ziemskie. Istotne okazało się także opanowanie przez nich związków zawodowych (kierowanych przez Gheorghe Apostola i zrzeszających 600 tys. robotników, o których nikt nie słyszał w czasie wojny – przyp. P. B.), które poprzez swoją aktywność dezorganizują
działalność niezależnej prasy, będącej na skraju bankructwa. Dlatego autor z niepokojem odnosi się do przyszłości kraju. W tym celu unaocznia
słowa Any Pauker, sugerujące wprost, że Rumunia może pozostać państwem niepodległym tylko w przyjaźni z ZSRR, która jest możliwa wyłącznie w przypadku przejęcia pełni rządów i zrealizowania społeczno-politycznego programu przez partię komunistyczną13.
Kolejnym z etapów utrwalania sowieckiej kontroli nad krajem,
zauważonym w „polskim Londynie”, stały się wybory parlamentarne
z września 1946 r. Analitycy emigracyjni zgodnie stwierdzali, że kampania wyborcza przebiega pod znakiem rosnącego terroru komunistycznego, morderstw dokonywanych na działaczach opozycji, szczególnie na
działaczach powiązanych z Iuliu Maniu oraz liberalną partią Brătianu,
m.in. na sekretarzu generalnym partii chłopskiej Nicolae Penescu i jego
kuzynie Ionelu Popie. Za przykład represji, prowadzonych w ścisłej koordynacji z Armią Czerwoną, podano rozmowę Penescu z ministrem spraw
wewnętrznych Rumunii, podczas której działacz chłopski na prośbę ministra, skierowaną „w celu zapewnienia zgromadzonym bezpieczeństwa”,
podał informacje o zbliżających się wyborach władz kierowanego przez
siebie ugrupowania. Następnego dnia budynek, w którym odbywały się
obrady, został otoczony ciężarówkami z uzbrojonymi po zęby bojówkami
komunistycznymi, które zaatakowały zebranych. Wskutek starć zabito
kilka osób, a wiele innych, w tym sam Penescu, zostało rannych14. Wyniki
głosowania zostały przyjęte przez przedstawicieli „polskiego Londynu”
z oburzeniem, aczkolwiek nie bez racji konstatowano, że w krajach bałkańskich, m.in. w Bułgarii i w Rumunii, tradycja fałszowania wyborów
i kontroli przebiegu wyborów przez rząd jest realizowana jeszcze od czasów austro-węgierskich. Pisząc, że blok demokratyczny „uzyskał” prawie
80% głosów, a ciesząca się cichym poparciem rządu w Bukareszcie mniejszość węgierska w Siedmiogrodzie dostała 29 mandatów w parlamencie,
autor wyraził zdziwienie, że partia chłopska uzyskała dużo mniejszą ilość
głosów pomimo przytłaczającego poparcia wśród szerokich warstw chłopstwa. W związku z powyższym publicysta przekonywał, że kampania

Rumuńska cena za przyjaźń z Rosją, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 18,
20.01.1945, s. 2.
14 Rumuńskie wybory pod znakiem terroru, mordów, anarchii i gwałtów, „Dziennik
Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 194, 19.08.1946, s. 4.
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wyborcza stała pod znakiem procesów opozycjonistów i oskarżania ich
o współpracę z reżimem faszystowskim, co stanowi tradycyjną metodę
szkalowania przeciwnika przez stronę komunistyczną. Według niego rozwój sytuacji będzie zależał od postawy króla, który pomimo niechęci do
komunizmu zaakceptował formalnie wyniki wyborów, wygłaszając mowę
tronową na I sesji nowego parlamentu15. W analizach emigracyjnych dodatkowo wzmiankowano zachodnie protesty kierowane wobec władz rumuńskich w związku z kampanią terroru i żądaniami przeprowadzenia
wolnych wyborów i stanowisko rządu Grozy, że władze rumuńskie nie
mogą spełnić oczekiwań zachodnich, gdyż stanowią one ingerencję w wewnętrzne sprawy Rumunii. Co ciekawe, komuniści powoływali się na
układ o zawieszeniu broni z 12 września 1944 r., zakazujący innemu krajowi prawa do czynnej ingerencji w sytuację w Rumunii16. Dlatego w prasie emigracyjnej, szczególnie w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza”, opisywano, że mocarstwa anglosaskie, a zwłaszcza Wielka Brytania,
po sfałszowanych wyborach rozważają zerwanie stosunków dyplomatycznych z władzami w Bukareszcie. Jak trafnie wówczas komentowano, taki
ewentualny krok stanowiłby doniosły precedens, gdyż rząd w Rumunii
został sformowany w podobnych okolicznościach i uznany pod takimi samymi warunkami, jak Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w Polsce17.
Narastająca izolacja Rumunii od świata zachodniego za pomocą
żelaznej kurtyny była również akcentowana w publicystyce emigracyjnej
poprzez stopniowe i konsekwentne przejmowanie przez Rumunię sowieckich „wzorców”. Za niezwykle cenne w tej mierze należy uznać spojrzenie
korespondenta „The Times”, który w październiku 1946 r. opisywał sytuację wewnętrzną kraju. W jego przekonaniu, chociaż rumuński aparat
administracyjny generalnie pozostał bez zmian, to coraz bardziej jest
widoczna wymiana kadr, a wszelkie nominacje są zależne wyłącznie od
przedstawicieli partii komunistycznej. Według dziennikarza kluczową
rolę w nowym rozdaniu odgrywa generał Emil Bodnăraș, blisko powiązany z NKWD, uważany za prawdziwego szefa państwa, który stał na czele „policji bezpieczeństwa”. Podobne zmiany zaszły w wojsku, gdzie zgodnie z sowiecką strukturą wprowadzono urząd komisarzy politycznych.
W przekonaniu korespondenta wszystkie powyższe zmiany nie spotykają
się z aprobatą społeczną, szczególnie na wsi, gdzie w dalszym ciągu
znacznym poparciem cieszy się Maniu, uważany za symbol oporu rumuńskiej opozycji w walce z komunistami. Według autora jedyną szansą dla

A. Romer, W Rumunii i Bułgarii, „Jutro Polski”, nr 49(103), 8.12.1946, s. 2.
Kalesony dla prawdziwych „demokratów”. Wybory bułgarskie pod terrorem. Rumunia odrzuca żądania Zachodu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 260,
4.11.1946, s. 1.
17 Po sfałszowanych wyborach i dymisji ministrów opozycyjnych. Cofnięcie uznania
rządowi Rumunii? Możliwość doniosłego precedensu dla Polski, „Dziennik Polski
i Dziennik Żołnierza”, nr 277, 23.11.1946, s. 1.
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przeciwników nowego reżimu jest możliwość odrodzenia się faszyzmu, co
mogłoby, wraz z zaostrzeniem sowieckiej kontroli nad krajem, przyczynić
się do pogłębiana społecznej frustracji i nienawiści, skierowanej wobec
Kremla18. Następnym elementem, prowadzącym do dalszego odosobnienia Rumunii, obecnym w publicystyce polskiego wychodźstwa, stała się
niechęć władz do przyjęcia zachodniej pomocy ekonomicznej, m.in. USA,
ze względu na ciężkie położenie materialne ludności. Jednym z takich
przykładów była klęska głodu z lutego 1947 r., kiedy to rząd Grozy odrzucił amerykańską propozycję wsparcia ekonomicznego. Według specjalnego wysłannika Reutera do Bukaresztu, Huberta Harrisona, od trzech do
pięciu mln ludzi wyczerpało zapasy jedzenia, a niedostateczne przeciwdziałanie rządu wobec trudności zaopatrzeniowych może doprowadzić
nie tylko do rozszerzenia obszarów głodu, ale także przyczynić się do występowania epidemii na skutek emigracji z terenów objętych głodem,
szczególnie wśród dzieci. Sytuację pogarszał dodatkowo mróz, który uniemożliwiał wszelkie demonstracje przeciwko działaniom komunistów19.
Problem ten wystąpił szczególnie na wsiach, gdzie przedstawiciele rumuńskiej partii chłopskiej podawali informacje, że w celu uzyskania żywności chłopi masowo sprzedają swoją ziemię.
Obraz zaostrzania polityki reżimu został dopełniony sprawozdaniami z procesu Iuliu Maniu i abdykacji króla Michała. Skupiając uwagę
na odważnej postawie rumuńskiego działacza, emigracyjna publicystyka,
szczególnie „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, opisywała, że wysuwane wobec niego oraz jego najbliższych współpracowników oskarżenia
o współpracę z Amerykanami w celu obalenia rumuńskiego rządu są jednym z przejawów realizowania zwiększonej kontroli Kremla nad sytuacją
w kraju. Należy jednak zaznaczyć, że najczęściej informacje dotyczące
procesów działaczy opozycyjnych były przedstawiane w formie suchych
informacji o ich przebiegu. W jednej z analiz akcentowano, że prokurator
płk Alexandru Georgescu zażądał dla Maniu i jego sojuszników kary
śmierci, która „leży w interesie narodu rumuńskiego”20. Z kolei ustąpienie władcy potraktowano jako obalenie ostatniego bastionu oporu, sprzeciwiającego się komunizacji kraju. Konstatowano, że kwestia zawarcia
przez niego małżeństwa z Anną Burbon była jedynie pretekstem, gdyż
Moskwa oraz władze rumuńskie były coraz bardziej zaniepokojone niezależnością poglądów króla oraz jego poparciem wśród wyższego korpusu oficerskiego. Zdaniem jednego z analityków „Dziennika Polskiego
i Dziennika Żołnierza” Kreml traktował Michała jako zło konieczne, do-

Szablon „demokracji” i okupacji. Rumunia w kleszczach sowieckich, „Dziennik
Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 247, 19.10.1946, s. 4.
19 Milionom Rumunów grozi śmierć głodowa, a rząd Grozy ignoruje ofertę Trumana, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 45, 21.02.1947, s. 1.
20 Maniu zamierzał uciec z Rumunii. Prokurator żąda kary śmierci, „Dziennik Polski
i Dziennik Żołnierza”, nr 263, 5.11.1947, s. 1.
18

335
póki monarcha nie przeszkadzał komunistom w realizacji ich planów
przejęcia pełnej władzy. Za formalny powód abdykacji gazeta przyjęła
niechęć króla do uznania rządu Marcosa w Grecji oraz użycia wojsk rumuńskich w obronie jego władzy21. Niezmiernie interesującą analizę napisał po ustąpieniu króla Aleksander Bregman. W jego przekonaniu ugodowa taktyka monarchy nie przyniosła wymiernych efektów w postaci
m.in. znacznego opóźnienia procesu sowietyzacji Rumunii. Pisząc, że
władca nieświadomie legitymizował nowy rząd komunistyczny, publicysta komentował, że lepszym wyjściem byłaby abdykacja króla po ostrej
rozmowie z Wyszynskim w marcu 1945 r. albo zachowanie na wzór króla
Leopolda w Belgii, który stał się więźniem we własnym pałacu. Analizując
przyczyny takiej postawy Michała, Bregman sugeruje, że jego stanowisko
było uwarunkowane poglądami państw zachodnich, nieskorych do eskalacji sytuacji. Wskazując na całościowe konsekwencje omawianego wydarzenia, komentator sugerował, że wydarzenia w Rumunii stanowią czytelną ilustrację taktyki Moskwy, dążącej do pozbycia się w całym bloku radzieckim ugrupowań niedostatecznie jej posłusznych, w tym komunistów niedostatecznie ślepo wierzących w politykę Kremla22.
Od czerwca 1948 r. w emigracyjnych analizach dostrzegano gwałtowne przyspieszenie zmian w Rumunii oraz wzmożone naciski Kremla
na zaprowadzenie „porządku” w kraju. Szczególną uwagę zwracano na intensyfikację aresztowań wśród ludzi posiadających wartościowe przedmioty, m.in. biżuterię, meble oraz pieniądze. Ponadto na szeroką skalę
przeprowadzono czystki wśród intelektualistów, prawników, byłych oficerów, zmuszając ich do wstąpienia do „Dobrowolnych Brygad Roboczych”,
będących odmianą sowieckiego łagru. Innym elementem było także wywożenie bogactw naturalnych kraju oraz żywności do ZSRR23. Odnotowywano, że po 1948 r. przyspieszeniu uległ proces dostosowywania się gospodarki rumuńskiej do sowieckiej produkcji wojennej, m.in. poprzez
przejmowanie przez państwo zakładów prywatnych. Jak trafnie wnioskował Zbigniew Jordan, głównym zadaniem rumuńskich fabryk było wykonanie dostaw w celu spłaty odszkodowań dla ZSRR, a winą za wszelkie
trudności obarczano działalność prywatnego kapitału24. Jednym z elementów przyczyniających się do postępu sowietyzacji Rumunii było także połączenie partii socjalistycznej i komunistycznej. „Dziennik Polski
i Dziennik Żołnierza” szeroko omówił ten proces. Zdaniem eksperta emigracyjnego obalenie monarchii i fuzja partii są początkiem radykalnych
21 Anna Pauker niepodzielnym dyktatorem Rumunii. Michał nie zgodził się na wysłanie wojsk do Grecji. 10 generałów rumuńskich wydalonych z wojska, „Dziennik
Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 1, 1.01.1948, s. 1.
22 A. B., Murzyn zrobił swoje, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 2, 2.01.1948,
s. 2.
23 Terror i prowokacje w najmłodszej „republice ludowej”. Rumunia na stole operacyjnym, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 134, 6.06.1948, s. 2.
24 Z. Jordan, Ku władzy absolutnej, „Trybuna”, nr 24, 8.01.1949, s. 6.
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zmian ustrojowych w kraju, których elementem będzie także „sojusz”
z chłopami i stworzenie wielkiego obozu „demokratycznego” ze Związkiem Sowieckim na czele. Przybliżając słowa Pauker, że model połączenia partii rumuńskich powinien być wzorem dla Europy Środkowej
i Wschodniej, autor uwidoczniał, że najważniejszymi elementami programu „bloku” jest czynny udział w walce z obozem „imperialistycznym”,
oparcie jednolitego frontu komunistów na naukach Marksa, Engelsa,
Lenina i Stalina, oparcie struktur partii na wzorze ugrupowań „nowego
typu”, potępienie socjalistów, nastawionych w swojej linii politycznej bardziej na „prawo”, walka o zrealizowanie zadań stojących przed partiami
komunistycznymi w poszczególnych krajach oraz mobilizacja klasy robotniczej25. Wreszcie ważnym czynnikiem prowadzącym do totalizacji reżimu było prześladowanie działaczy komunistycznych, niedostatecznie
wiernych Stalinowi i Gheorgiu-Dejowi, m.in. Lucrețiu Pătrășcanu. Podsumowując wszystkie powyższe kroki, autor stwierdzał, że żelazna kurtyna
jest „silnie opuszczona” nad Rumunią, czego dowodem jest brak rzetelnych informacji na temat sytuacji w kraju. Ponadto nie bez racji uwypuklał on, że proces odizolowywania kraju od świata zewnętrznego oznacza,
że w Rumunii dzieje się coś niedobrego26. Na podstawie doniesień prasy
zachodniej, m.in. „Observera”, mniemano, że aresztowanie wyżej wymienionego działacza może przyczynić się do włączenia Rumunii w skład
ZSRR, gdyż poczyniła ona ze wszystkich państw sąsiadujących z ZSRR
największe postępy w dziedzinie sowietyzacji. Według korespondenta gazety Moskwa nakazała władzom w Bukareszcie formalne przygotowanie
kraju do włączenia do ZSRR27. Pogląd ten powielono w styczniu 1953 r.
w „Robotniku”. Podkreślając dane gospodarcze, wskazujące, że Bułgaria
i Rumunia są krajami najszybciej „aspirującymi” do ekonomicznego
wcielenia do ZSRR, Adam Ciołkosz pisał, że Rumunia poprzez uchwalenie nowej konstytucji kraju we wrześniu 1952 r. staje się nieformalnym
sowieckim protektoratem, gdyż dokument oświadcza, że „przyjaźń ze
Związkiem Sowieckim, jego poparcie i pomoc bezinteresowna i braterska
zabezpieczają niepodległość, suwerenność państwową, rozwój i rozkwit
Rumuńskiej Republiki Ludowej”, zaś „Scînteia” z 6 listopada 1952 r. publikowała teksty mówiące o tym, że „zapewnienie pokoju jest możliwe tylko przez przymierze i jedność ze Związkiem Sowieckim”. W związku z powyższym działacz socjalistyczny pytał, czy Rumunia może stać się niedługo siedemnastą republiką sowiecką, a po niej pozostałe kraje regionu,

Program dla socjalistów bloku sowieckiego w opracowaniu Anny Pauker
i w oparciu o wzór rumuński, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 21,
24.01.1948, s. 2.
26 Terror i prowokacje..., s. 2.
27 Masowe aresztowania i kryzys w rządzie. Rumunia zostanie w lecie włączona do
ZSRR? W ślad za nią poszłyby inne państwa Europy Wschodniej, „Dziennik Polski
i Dziennik Żołnierza”, nr 105, 3.05.1948, s. 1.
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w tym Polska28. Nawet jeśli te rachuby były znacznie przesadzone, pokazywało to obawy „polskiego Londynu”, że ewentualnie wchłonięcie Rumunii przez Kreml może oznaczać wstęp do szerzej skoordynowanej
akcji, której ofiarą może paść w przyszłości także Polska i inne kraje bloku wschodniego. Służył temu rozłam w stosunkach Tito – Stalin, wpływający w pośredni sposób na zaostrzenie procesu sowietyzacji w Rumunii.
Dowodem tego były rosnące napięcia w stosunkach jugosłowiańsko-rumuńskich i wysłanie przez Belgrad do władz w Bukareszcie noty, w której
grożono zerwaniem umowy o przyjaźni i współpracy. Sytuację pogorszyła
ucieczka do Rumunii gen. Pero Popiwody, zastępcy dowódcy jugosłowiańskiego lotnictwa i jednego z ważniejszych generałów armii Jugosławii, reprezentującego promoskiewskie nastawienie29.
Następnym z kolei elementem ekspertyz emigracyjnych, dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Rumunii, było przejęcie
sowieckich „wzorców” w sferze kultury i religii. Było ono jednym najważniejszych przejawów sowieckiej dominacji nad Europą Wschodnią, czasem nawet bardziej brzemiennym w następstwa niż sfera polityczna.
W dłuższym czasie sowietyzacja kultury oddziaływała na postawy społeczne i stworzenie nowego „homo sovieticus”, dalekiego od niezależności poglądów i jednocześnie przychylnego komunistycznemu reżimowi.
Ocenę konsekwencji tego procesu dla kultury można opisać w czterech
punktach:
niszczenie czynników duchowych jako konstytutywnej podstawy
wszelkiej (…) kultury, niszczenie osobowości jednostki i poświęcanie prawdy, moralności i piękna na rzecz mechanicznie i odgórnie zorganizowanej masy, dążenie do likwidacji kulturalnej
misji religii i Kościoła katolickiego, szerzenie kultu Rosji jako
modelu, wedle którego kształtować ma się nowa kultura w Polsce30.

Ogólnie rzecz biorąc, zwracano szczególną uwagę na narzucanie sowieckich „wzorców” we wszystkich aspektach, m.in. przedstawianie Adama
Mickiewicza czy Juliusza Słowackiego w Polsce jako piewców ustroju komunistycznego. Ponadto jednym z przejawów kulturalnej dominacji Sowietów nad Polską było intensywne, często nachalne promowanie nauczania języka rosyjskiego we wszystkich typach szkół. Uznawano również za szkodliwe nauczanie niezgodnie z komunistyczną frazeologią.

A. C., Czas nagli, „Robotnik”, nr 1, styczeń 1953, s. 1.
Radio moskiewskie nawołuje Jugosłowian do buntu. Tito zerwie stosunki z Rumunią?, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 206, 28.08.1948, s. 1.
30 P. Wójtowicz, Sowietyzacja ziem polskich w ocenie Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
[w:] Polska w XX wieku. W kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych. Księga pamiątkowa dedykowana śp. profesorowi Tadeuszowi Kisielewskiemu, T. Kuczur, T. Wolsza (red.), Bydgoszcz 2013, s. 162.
28
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Programy nauczania miały służyć wykształceniu „nowego człowieka”, nowych elit, będących posłusznymi komunizmowi31. Jednym ze środków
prowadzących do urzeczywistnienia tych celów była religia. Pomimo negatywnego nastawienia względem niej przejawianego przez bolszewików
już od 1917 r. i krwawych prześladowań księży w ZSRR w latach 20. i 30.,
Stalin od początku Wielkiej Wojny Ojczyźnianej zaczął dostrzegać w religii możliwość przymusowego integrowania innych krajów wyznających
prawosławie. Wykorzystywanie tej sfery życia duchowego przez Kreml do
własnych celów politycznych przybrało na sile po II wojnie światowej,
kiedy to w obliczu budowy sowieckiego imperium w krajach Europy
Wschodniej radziecki dyktator potrzebował Cerkwi w celu ściślejszej integracji państw wyznających religię prawosławną, m.in. Bułgarii, serbskiej
części Jugosławii czy Rumunii. Zakładając stworzenie „Trzeciego Rzymu”, skupionego wokół moskiewskiego centrum, Moskwa chciała poprzez wyznawanie w podległych sobie państwach prawosławia zwiększyć
kontrolę polityczną nad nimi. Wiesław Żyliński pisał o tym w sposób następujący:
Ambitne zamierzenia utworzenia „Trzeciego Rzymu”, centrum
prawosławia dla całego świata w Moskwie, nie opuszczało nigdy
w ciągu wieków kierowników tego Kościoła i władców państwa.
Zbiegały się w tym zamierzeniu imperialistyczne cele dawnej
Rosji i obecnego państwa dyktatury proletariatu32.

Za podsumowanie sowieckiej polityki zagranicznej w zakresie sowietyzacji można uznać wypowiedź profesorów należących do Związku
Pisarzy i Związku Dziennikarzy Polskich w Wielkiej Brytanii, w odniesieniu się do obrad kongresu paryskiego zwolenników „pokoju w wersji komunistycznej”. Przedruk ich oświadczenia znalazł się w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” z 21 kwietnia 1949 r., w którym czytamy:
Wszyscy wolni ludzie są świadomi, że jedyną przeszkodą w odbudowie moralności i sprawiedliwości na świecie – jest Związek
Sowiecki. Rosja sowiecka jest tą potęgą, której nieludzka doktryna, podboje w Europie i Azji oraz despotyczny system rządów
zniszczyły wszystkie zasady ludzkiego współżycia, stanowiące
składową część cywilizacji chrześcijańskiej. To Rosja zniszczyła
niepodległość Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii, Litwy, Łotwy i Estonii. To Rosja zniszczyła budzące się życie narodowe Ukrainy i Białorusi, podobnie jak wie-

31 P. Ziętara, Problemy odbudowy i sowietyzacji kraju na łamach Orła Białego [w:]
Emigracja polska wobec problemów sowietyzacji kraju, R. Sudziński (red.), Toruń
2007, s. 379.
32 T. Wolsza, Za żelazną kurtyną..., s. 204-205.
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lu ludów w Europie i Azji. (…) To despotyczne imperium (…)
pragnie obecnie skonsolidować swoje zdobycze, aby w ten
sposób stworzyć warunki do narzucenia swojej władzy reszcie
świata33.

Aktywność Rumunii w kooperacji
emigracyjnych stronnictw środkowoeuropejskich
Kolejnym interesującym zagadnieniem dotyczącym omawianej
tematyki jest problem potencjalnej kooperacji emigracyjnych stronnictw
z Europy Środkowej. Polscy analitycy emigracyjni dostrzegali, że w celu
zauważenia problemu statusu państw zza żelaznej kurtyny w międzynarodowej opinii publicznej potrzebne są wspólne inicjatywy przedstawicieli środkowoeuropejskiej emigracji. Zdawano sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń, mogących storpedować współpracę powyższych podmiotów. Pogląd ten ilustruje artykuł w „Przeglądzie Polskim” z czerwca
1948 r. Wskazując w nim na konieczność utworzenia bloku państw Europy Środkowej, wiceminister spraw zagranicznych Zygmunt Berezowski
pisał:
Jeśli granica wschodnia Polski nie będzie cofnięta ku wschodowi, ku granicy ryskiej, trudno myśleć o zorganizowaniu w tej
części Europy silnego bloku państw mniejszych. Terytoria bowiem, które zagarnęła Rosja Polsce oraz Czechom, Węgrom
i Rumunii, rozrywają jedność geograficzną środkowej Europy
i stanowią naturalną drogę parcia Rosji w kierunku Dunaju
i Morza Adriatyckiego34.

Za niezwykle interesujące należy uznać także omawiane w „Dzienniku
Polskim i Dzienniku Żołnierza” powołanie przez niezależne partie socjalistyczne „Związku Niezależnych Partii Socjalistycznych Oswobodzenia
Wschodniej Europy”, w którym to partia rumuńska była jedną z sygnatariuszek zawartego porozumienia. W szczególnej mierze odniesiono się do
Planu Marshalla, odrzuconego przez Kreml oraz jego satelitów. Zwracając
szczególną uwagę na konieczność odbudowy Europy Środkowej ze zniszczeń wojennych, podkreślano, że kraje Europy Wschodniej zostały ograbione przez Moskwę ze swoich wszelkich bogactw naturalnych, a proces
ich rozwoju gospodarczego i unowocześnienie przemysłu jest niezwykle
opóźnione. W deklaracji zaznaczono, że polityka reżimów komunistycznych prowadzi do obniżenia stopy życiowej społeczeństw zamieszkałych

Polski świat umysłowy demaskuje komunistyczne oszustwa, „Dziennik Polski
i Dziennik Żołnierza”, nr 94, 21.04.1949, s. 2.
34 Z. Berezowski, Cele i dążenia polityki polskiej, „Przegląd Polski”, nr 6(24), czerwiec
1948, s. 3, 4.
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za żelazną kurtyną, czego ilustracją jest polityka „niskich płac” i „stachanowszczyzny”. Sygnatariusze argumentowali ponadto, że Europa jest całością gospodarczą i bez Europy Wschodniej odbudowa gospodarcza Europy Zachodniej będzie bardzo trudna do zrealizowania, gdyż gospodarki
krajów wschodnich uzupełniają potencjał zachodniej ekonomii35. Podobnie argumentował były szef rumuńskiej dyplomacji Grigore Gafencu, który powiedział w czasie kongresu haskiego w 1948 r., że „Europa Zachodnia nie może żyć, jeśli Europa Wschodnia umrze”. Dyplomata oświadczył,
że „obecna linia podziału jest sztuczna i wytyczona w piasku”, a samo
otwarcie drzwi dla krajów środkowoeuropejskich przez Zachód jest dalece niewystarczającym krokiem36.
Istotnym punktem moich rozważań jest również deklaracja filadelfijska, ogłoszona 11 lutego 1951 r. z inicjatywy Komitetu Wolnej Europy w Filadelfii. W jego skład weszli przedstawiciele środowisk emigracyjnych z Europy Wschodniej. Deklaracja głosiła, że dla Europy Środkowej
i Wschodniej „wolność podobnie jak pokój jest niepodzielna”. Odwołano
się do potrzeby przestrzegania przez wszystkie rządy na świecie Karty
Atlantyckiej37. Należy jednakże zaznaczyć, że swojego udziału w sygnowaniu dokumentu odmówili reprezentanci polskiego ośrodka rządowego
na emigracji. Artykułując przyczyny podjęcia takiej decyzji, Jerzy Zdziechowski położył szczególny nacisk na autonomiczność w podejmowaniu
decyzji przez kraje bezpośrednio podległe sowieckiemu reżimowi38. Uczynił to w czasie spotkania zorganizowanego przez Radę Polityczną w marcu 1951 r. z wysłannikami innych krajów za żelazną kurtyną, którymi byli:
dr Paulina-Todd i dr Smutny z Czechosłowacji, min. Zarin i V. Rositis
z Łotwy, K. Pavlovitch z Jugosławii, G. Constantinescu z Rumunii,
dr V. Reud z Estonii i min. S. Bede z Węgier. Polski polityk mówił też
o niezawartych w niepodpisanym dokumencie dwóch tezach, fundamentalnych dla działania władz emigracyjnych – odrzuceniu postanowień jałtańskich oraz potraktowaniu krajów środkowoeuropejskich jako terenów
rolniczych. Zdaniem Zdziechowskiego otwiera to możliwość ekspansji gospodarczej krajów zachodnich do państw w Europie Środkowej, co może
prowadzić do pogłębienia dystansu ekonomicznego, dzielącego Wschód
i Zachód Europy. Jedynie wolna międzyeuropejska wymiana handlowa

35 Socjalistyczna międzynarodówka ujarzmionych narodów. Polska, Węgry, Rumunia, Jugosławia utworzyły Związek Oswobodzenia Europy Wschodniej, „Dziennik
Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 78, 1.04.1948, s. 2.
36 Kongres w Hadze odrzuca plan wyborów do parlamentu europejskiego. Uznanie
wygnańców z Europy Wschodniej za delegatów demonstracją przeciw żelaznej kurtynie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 111, 10.05.1948, s. 1.
37 M. Wolański, Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej
1945-1975, Wrocław 1996, s. 126-127.
38 Z życia politycznego. Zebranie środkowo-europejskie w Londynie, „Biuletyn Polityczny”, nr 6, 31.03.1951, s. 3.
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mogłaby owe różnice zahamować39 . W odrzuceniu projektu czołową rolę
odegrał też Juliusz Łukasiewicz, który uznał go za nieprecyzyjny i zbyt
rozległy. Zdaniem polskiego dyplomaty Deklaracja Filadelfijska nie rozwiąże najważniejszych problemów, przed którymi stoi polskie wychodźstwo. Gwałtownej krytyce poddał on wówczas politykę Stanów Zjednoczonych, opartą na utrzymaniu zawartych w Teheranie i Jałcie umów dotyczących oddzielenia Europy Wschodniej „żelazną kurtyną”. Stanowisko
Łukasiewicza oddaje jego list do prezydenta Augusta Zaleskiego z 22 lutego 1951 r., w którym pisze:
Co do spraw naszych i środkowo-europejskich, to są one w dalszym ciągu przedmiotem zainteresowania niemal wyłącznie ze
strony Free Europe. (…) Nie mam nadziei na to, by moje usiłowania zainteresowania naszymi i środkowoeuropejskimi sprawami kilku poważniejszych senatorów i kongresmanów mogły
dać cokolwiek konkretnego. Polityka zagraniczna jest tu jednak
wyłącznie w ręku administracji, której stosunek do interesujących nas zagadnień jest albo zupełnie obojętny, albo wręcz niepomyślny40.

Niepowodzenie projektu filadelfijskiego nie zahamowało jednak
prób zintegrowania ze sobą ośrodków władzy na obczyźnie krajów Europy Wschodniej. Co jakiś czas w przestrzeni publicznej pojawiały się projekty mające świadczyć o wzajemnym reprezentowaniu interesów środkowoeuropejskich w oparciu o zachodnie tradycje prawodawcze. Możemy
do nich zaliczyć Deklarację Praw Człowieka i Obywatela z 12 czerwca
1952 r., sygnowaną przez przedstawicieli władz na uchodźstwie z Albanii,
Bułgarii, Czechosłowacji, Estonii, Jugosławii, Litwy, Polski, Rumunii
i Węgier w nawiązaniu do Deklaracji Praw Stanu Wirginia z 12 czerwca
1776 r., co przyczyniło się do powstania Stanów Zjednoczonych. Potępiając podeptanie przez komunistów wszelkich wolności obywatelskich
– wolności prasy, zgromadzeń czy religii, rozumiano, że jakiekolwiek formy dyskryminacji społecznej, m.in. ze względu na pochodzenie, nie mają
prawa być realizowane. Dążąc do stworzenia silnych więzów regionalnych, pisano:
Wiemy, że narody środkowej i wschodniej Europy są mocno
zdecydowane przystąpić po swoim uwolnieniu do wspólnoty
wolnych narodów (…) w celu lepszego współżycia i ściślejszego
związku41.

VIII Sesja Rady Politycznej. Sprawozdanie polityczne Przewodniczącego Wydziału Wykonawczego, „Biuletyn Polityczny”, nr 4, 21.04.1951, s. 3.
40 K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna Rządu RP na uchodźstwie 1945-1990, Warszawa 2003, s. 130.
41 Z życia politycznego emigracji, „Głos Polski”, nr 2310, 4.07.1952, s. 2.
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Na ten sam aspekt zwrócił uwagę Ciołkosz. Wychodząc z założenia konieczności podjęcia szerszej współpracy między państwami wschodnioeuropejskimi, polityk ten zwracał uwagę, że po raz pierwszy od tysiąca lat
Europa Wschodnia ma realną szansę na wzajemny sojusz, polegający na
przezwyciężeniu sowieckiej niewoli. Zdaniem Ciołkosza wyrównywanie
się stopnia rosyjskiej ingerencji w kwestie wewnętrzne tych krajów (przebiegu sowietyzacji – przyp. P. B.) może zintensyfikować możliwości zbudowania bardziej trwałej współpracy regionu42. Słowa socjalistycznego
publicysty znalazły potwierdzenie kilka lat później, kiedy to państwa
środkowoeuropejskie, będące pod sowiecką kuratelą, stanęły przed szansą na wywalczenie chociażby częściowej autonomii od Moskwy.
Obraz Rumunii w ujęciu polskiej emigracji politycznej
w Londynie po śmierci Stalina
Po śmierci Stalina i stopniowych zmianach sytuacji na Kremlu
i przy rosnącej roli Chin oraz innych państw azjatyckich znaczenie Rumunii w emigracyjnej publicystyce zmalało. Co jakiś czas pojawiały się
artykuły, dotyczące głównie położenia rumuńskiej emigracji. Jednym
z przejawów tego zainteresowania był artykuł w „Orle Białym” z lutego
1955 r. poświęcony zajęciu rumuńskiego poselstwa w Bernie przez grupę
rumuńskich emigrantów. Chociaż na łamach gazety nie pochwalano takiego kroku, zauważano, że dowodzi on chęci zwrócenia przez demonstrantów uwagi zachodniej opinii publicznej na pogłębiającą się izolację
Rumunii od Zachodu i spadku zainteresowania losem uwięzionych przez
reżim opozycjonistów oraz księży, m.in. biskupa Iona Suciu, Brătianu,
szefa organizacji chłopskiej Ilie Lazăra czy Antona Mureșana. Pomimo
niechęci innych rumuńskich organizacji antykomunistycznych do całej
akcji prezes Wolnych Rumunów w USA Mihail Fărcășanu sugerował, że
ukradzione przez demonstrantów dokumenty świadczą o dywersyjnej
działalności poselstwa, co według prasy szwajcarskiej miało zostać potwierdzone przez tamtejsze władze43. Co interesujące, w brytyjskim „Observerze” przyjęto punkt widzenia, że zamachowcy byli członkami Żelaznej Gwardii, co zostało sprostowane przez byłego posła rumuńskiego
w Londynie, Viorela Tilea, według którego żaden z nich nie należał do tej
organizacji44.W tym czasie na łamach prasy emigracyjnej, m.in. „Robotnika”, poruszano ponadto wątek procesów dawnych działaczy komunistycznych, mogących na mocy kampanii destalinizacyjnej stanowić
zagrożenie dla Deja i jego ekipy. Nieprzypadkowo dotyczyły one działaczy
partii socjalistycznych, mogących w przyszłości być wykorzystanymi

VIII Sesja Rady Politycznej..., s. 15.
Czyn wolnych Rumunów, „Orzeł Biały”, nr 9(660), 26.02.1955, s. 1.
44 W sprawie czynu wolnych Rumunów w Bernie, „Orzeł Biały”, nr 11(662),
12.03.1955, s. 2.
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przez Kreml w celu uwiarygodnienia zmiany swojej polityki. Głównym
oskarżonym był Constantin Titel Petrescu, jeden z założycieli rumuńskiej
Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela i adwokat, broniący działaczy
lewicowych w procesach sądowych za czasów dyktatury Antonescu. Rozprawy były przeprowadzone także wobec innych przedstawicieli zakładów
przemysłowych z Timișoary, stanowiących w przeszłości bastion ruchu
socjalistycznego w Rumunii45. Także odbywająca się w lipcu 1955 r. konferencja genewska oraz spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych,
Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Francji były okazją do uwypuklenia roli rumuńskiego ośrodka emigracyjnego. Spotkanie to stało się
przedmiotem zainteresowania obradującej sesji Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych. O ogromnych nadziejach związanych ze
szczytem genewskim niech świadczy dokument uchwalony przez przedstawicieli krajów zniewolonych przez ZSRR, przebywających na emigracji, w którym czytamy:
Po długich latach okupacji sowieckiej i w przededniu konferencji Czterech Wielkich Mocarstw, zwołanej celem przywrócenia
warunków pokoju w Europie, narody Albanii, Bułgarii, Estonii,
Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Czechosłowacji znajdują się w następującym położeniu – oderwane siłą od świata wolnego, pozbawione praw obywatelskich i wolności politycznych,
poddane reżymowi szalbierstwa i terroru, który – sfałszowawszy
rozmyślnie ich wolę – narzucił im rządy sztuczne, za pośrednictwem których rządzi dyktatura polityczna, gospodarcza i ideologiczna obcego mocarstwa, 100 milionów Europejczyków w niewoli oczekuje rozpaczliwie dziś uwolnienia. Sytuacja taka podtrzymuje w Europie samowolę, zamieszanie i brak bezpieczeństwa. Jest ona główną przyczyną międzynarodowego napięcia
zagrażającego pokojowi świata. Zgromadzenie przypomina,
że sytuacja obecna krajów środkowej i wschodniej Europy stoi
w oczywistym przeciwieństwie do zasad Karty Atlantyckiej
i Karty z San Francisco, jako też do ścisłych zobowiązań zawartych w umowach między Sprzymierzonymi i traktatach pokojowych mających być fundamentem pokoju europejskiego.
(…) Nadeszła chwila, w której należy zrobić krok naprzód na
drodze do pokoju. Przyjmując z wdzięcznością ostatnie deklaracje odpowiedzialnych mężów stanu Zachodu, Zgromadzenie Narodów Ujarzmionych oczekuje z ufnością, że na najbliższej konferencji Czterech zagadnienie uwolnienia środkowej i wschodniej Europy zostanie stanowczo wysunięte, jak tego wymaga cel
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niniejszej konferencji, którym jest wykluczenie głównych przyczyn napięcia w Europie i przywrócenie pokojowych stosunków
między narodami46.

Również Rząd RP opublikował osobne stanowisko w związku z konferencją Czterech. Podkreślając, że „Rząd Polski uważa za właściwe wypowiedzieć swoje uwagi o sytuacji międzynarodowej, związanej ze sprawą
polskiego narodu”, politycy rządowi wskazują, że Polska była świadkiem
często porzucania swoich interesów z chwilą, kiedy przychodziło do zawierania układów realnych. Jednocześnie rząd RP twierdzi, że zjednoczenie Europy nie będzie wolne bez pełnego wyzwolenia krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, w tym Rumunii. Polscy politycy rządowi opisywali także, że dla zabezpieczenia powszechnego pokoju należałoby postawić
wobec Sowietów następujące żądania: Sowieci powinni wycofać się poza
granice sprzed 17 września 1939 r. zarówno w stosunku do granicy z Polską, jak i z Finlandią, Estonią, Litwą i Rumunią; we wszystkich krajach
ujarzmionych przez ZSRR powinno być przywrócone społeczeństwu prawo decydowania o swoim losie w drodze demokratycznych i powszechnych wyborów; ZSRR winien się zgodzić na zaproponowany przez Zachód
plan rozbrojenia; Komintern należy zobowiązać do samorozwiązania się,
a żelazna kurtyna pomiędzy światem wolnym a Sowietami musi być zniesiona47. Generalnie rzecz biorąc, połowa lat 50. charakteryzowała się
stopniowym spadkiem znaczenia środkowoeuropejskiej emigracji politycznej, w tym rumuńskiej, co po zmianach październikowych w 1956 r.
i czynnym udziale Rumunów w stłumieniu rewolucji węgierskiej oznaczało realną utratę możliwości wpływania na kraje zachodnie w sprawie ich
czynnego zaangażowania w kwestie położenia państw za żelazną kurtyną.
Zakończenie
Rekapitulując niniejsze rozważania, uważam za celowe stwierdzenie, że polska emigracja, szczególnie w latach 1944-1947, traktowała Rumunię jako potencjalne laboratorium procesu przejmowania przez Moskwę kontroli nad wszelkimi przejawami życia społecznego i politycznego
w krajach demokracji ludowej. Przykład rumuński uświadomił krajom
zachodnim, że Moskwa nie jest skora do przestrzegania zobowiązań
ustalonych w Teheranie i Jałcie, a jej wyłącznym celem jest podporządkowanie sobie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rumunia zaś miała
być jednym z pierwszych przejawów realizacji sowieckiej doktryny. Wraz
z upływem czasu wykazywano, że pozbywszy się wszelkiej opozycji w po-

Strasburg czy San Francisco, „Tygodnik. Informuje i służy wspólnej sprawie”, nr
29(50), 17.07.1955, s. 1.
47 IPMS, A11E/1117 (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Stanowisko Rządu Polskiego w związku z Konferencją Czterech, 8 czerwca 1955 r., s. 1.
46
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staci partii chłopskiej, liberalnej oraz króla Michała, Bukareszt stał się
jednym z najważniejszych „sojuszników” Kremla w bloku wschodnim, będącym w swojej polityce całkowicie uległym Stalinowi, szczególnie na płaszczyźnie gospodarczej. Należy pamiętać, że ze względu na charakter faszystowskiej dyktatury w Rumunii i opowiedzenie się Antonescu po stronie Hitlera w czasie II wojny światowej położenie państwa bałkańskiego
było nieco bardziej zróżnicowane niż w przypadku Polski, gdyż na mocy
traktatu pokojowego z lutego 1947 r. Bukareszt był zmuszony do wypłacania Moskwie wielomilionowych odszkodowań i udostępnienia koncesji
gospodarczych na rzecz Sowietów w dużo większym stopniu niż m.in.
Polska i Czechosłowacja. Pomimo tego sytuacja w Rumunii stała się jaskrawym odbiciem występujących analogicznie problemów w Polsce,
gdzie sowiecka polityka, mimo pewnych subtelnych różnic, m.in. związanych ze statusem Kościoła katolickiego, była realizowana w podobny
sposób. Niemożność odzyskania pełnej niepodległości i suwerenności,
a także brak czynnego poparcia ze strony mocarstw zachodnich wobec
postulatów środkowoeuropejskich stronnictw emigracyjnych oznaczały
znaczne zmniejszenie się zainteresowania Rumunią wśród polskiej emigracji, co zostało zmaterializowane po przemianach październikowych
w 1956 r.
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Imaginea politicii interne și externe a României
oglindite în publicistica emigrației poloneze
din Londra în anii 1945-1956
Rezumat

Scopul principal al articolului este să prezinte cele mai importante condiționări și dependențe ce au caracterizat politica României comuniste în perioada 1945-1956, așa cum le vedeau politicienii și publiciștii polonezi aflați după război în emigrație, la Londra. Autorul prezintă
opiniile emigrației poloneze referitoare la situația internă și externă a României după preluarea puterii de către comuniști, în 1945, și până la dezghețul polonez din octombrie 1956 care, ce e drept, nu a adus schimbări
formale radicale pentru România, dar totuși, în realitate, a influențat
considerabil viitoarea politică externă a țării și „independența relativă”
a statului, după retragerea trupelor sovietice în 1958.
În introducere autorul analizează articole de presă și documente
din „Londra poloneză”, referitoare la procesul de instalare de către Kremlin a propriei puteri în România în 1945 și anii ce au urmat. Presa poloneză din emigrație – printre altele „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”
(„Jurnalul polonez și jurnalul militar”) și „Orzeł Biały” („Vulturul Alb”)
– publica informări detaliate despre vizitele la București ale reprezentanților din conducerea establishment-ului sovietic care au jucat rolul cel
mai important în sovietizarea ulterioară a țării. Autorul a analizat, de ase-
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menea, și rolul regelui Mihai care, până la sfârșitul anului 1947 a protejat
țara de dominația sovietică. În continuare autorul concentrează atenția
asupra opiniilor emigrației despre România în perioada stalinistă și procesul derulat atunci, de subordonare a Bucureștiului față de Moscova.
Suplimentar, este îndreptățită și urmărirea poziției activiștilor din emigrație față de situația din România după moartea lui Stalin și de încercările lui Gheorghe-Gheorghiu Dej de a rămâne la putere. O altă chestiune
demnă de luat în considerare este cea a colaborării cercurilor emigranților din Europa Centrală și de Est.
În încheiere autorul încearcă să răspundă la întrebarea în ce măsură a făcut România obiectul interesului emigrației poloneze în discursul emigrației politice poloneze de la Londra la sfârșitul anilor ’40 și începutul anilor ’50. De asemenea, aduce precizări în chestiunea dacă analizele publiciștilor și politicienilor polonezi corespundeau situației politice și economice reale în România.

dr Maria Radziszewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Stan szkolnictwa polskiego w Rumunii
w przededniu wprowadzenia reformy oświaty w 1948 roku
w świetle materiałów archiwalnych

Wprowadzenie
Celem opracowania jest przedstawienie położenia szkolnictwa dla
mniejszości polskiej w Rumunii w pierwszych latach powojennych do
wprowadzenia w życie ustawy o reformie szkolnictwa z 3 sierpnia 1948 r.
w oparciu o dokumenty archiwalne. Analizie poddano materiały archiwalne wytworzone w wyniku działalności Ambasady RP w Bukareszcie
oraz organizacji społecznej pod nazwą Stowarzyszenie „Dom Polski w Rumunii”. Miejscem ich przechowywania jest Archiwum Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Warszawie.
Organizacja szkolnictwa polskiego
w powojennej Rumunii
Na kształt szkolnictwa polskiego w powojennej Rumunii wpłynęło
wznowienie stosunków dyplomatycznych Polski z Rumunią, które nastąpiło 13 sierpnia 1945 r. na szczeblu ambasad. 8 kwietnia 1946 r. na placówkę w Bukareszcie powołano jako chargé d’affaires Stefana Wengierowa1. 14 sierpnia 1947 r. zastąpił go dr Piotr Szymański2.
Duże zasługi na tym polu położyli też działacze Polonii rumuńskiej. Na wyróżnienie zasługuje Mieczysław Jaworowski. Urodził się
w Waszkowcach (rum. Vășcăuți) na Bukowinie. Nabył kwalifikacje pedagogiczne i jako nauczyciel pracował na terenie Rumunii. Na przykład
w okresie działalności Polskiej Macierzy Szkolnej w Rumunii był nauczycielem szkoły w Czerniowcach. W czasie II wojny światowej przeniósł się

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (dalej: AMSZ), zespół:
6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 21, t. 321, spis urzędników Ambasady RP
w Bukareszcie, 12.12.1946, k. 16.
2 M. Radziszewska, Odbudowa szkolnictwa polskiego u schyłku Królestwa Rumunii
[w:] Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Legături istorice și culturale
polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2018, s. 271.
1
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z północnej Bukowiny do Bukaresztu3. Opracował on „Memoriał dotyczący zagadnienia ludności polskiej mieszkającej w Rumunii”, w którym
apelował do rumuńskiego Ministerstwa Wychowania Narodowego
o otwarcie szkół polskich z rokiem szkolnym 1945/1946. Domagał się
uruchomienia 10 szkół na trzech poziomach:
- nauczanie powszechne: szkoły powszechne w Pojanie Mikuli (rum. Poiana Micului), Nowym Sołońcu (rum. Soloneţu Nou), Pleszy (rum. Pleșa),
Kaczyce (rum. Cacica), Suczawie (rum. Suceava), Bulaju (rum. Bulai),
Wikszanach-Rudzie (rum. Vicșani), Lupeni oraz kursy języka polskiego
po cztery godziny tygodniowo w każdej klasie szkół państwowych: Bosancea-Suceava, Gura Humoru (rum. Gura Humorului), Kimpulung (rum.
Câmpulung) i Medjasz4 (rum. Mediaș),
- szkolnictwo średnie: szkoła gospodarstwa domowego dla dziewcząt
w gminie Pojana Mikuli, szkoła średnia rolnicza dla chłopców w gminie
Nowy Sołoniec, liceum przemysłowe dla chłopców w Suczawie,
- szkolnictwo wyższe: lektoraty języka polskiego na uniwersytetach w Bukareszcie (rum. București) i Jassach (rum. Iași)5.
Ponadto Jaworowski dodawał:
Polacy w Rumunii żądają powołania do życia stowarzyszenia
szkół polskich i komitetów szkolnych celem zorganizowania inspekcji szkół tudzież organizacji życia kulturalnego ludności polskiej w Rumunii, a w szczególności urządzania odczytów, przedstawień teatralnych i produkcji muzycznych. W końcu proszą
o poparcie w działalności spółdzielczości celem obrony interesów ubogiej ludności polskiej w Rumunii6.

Dzięki staraniom Polaków rząd rumuński wydał dekret zabezpieczający podstawy rozwoju szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej. 19 stycznia 1946 r. Ministerstwo Oświaty w Bukareszcie mianowało
Inspektora Państwowego Szkolnictwa Polskiego w Rumunii. Został nim
Mieczysław Jaworowski. Rumuńskie Ministerstwo Oświaty przyznało
„społeczeństwu polskiemu prawo na stworzenie sekcji polskich przy państwowych szkołach rumuńskich, wszędzie tam gdzie się znajduje mini-

3 Mieczysław Jaworowski (ur. 10 sierpnia 1910 r. w Waszkowcach nad Czeremoszem)
– aktywny działacz społeczny Polonii w Rumunii.
4 Zapis nazwy miejscowości zgodny z wykorzystanymi aktami zbiorów archiwalnych
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (właściwie: rum. Mediaș,
staropol. Meggesz).
5 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 21, t. 325, Memoriał dotyczący zagadnienia ludności polskiej mieszkającej w Rumunii [1945], k. 106-107.
6 Tamże, k. 106-107.
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malna liczba 30 dzieci polskich”7. Z danych szacunkowych Chargè
d’Affaires Ambasady RP w Bukareszcie Stefana Wengierowa wynika, że
w kwietniu 1946 r. na terenie Rumunii przebywało ok. 50 tys. Polaków,
obywateli rumuńskich8. Bukowinę zamieszkiwał polski element chłopski,
któremu należało „zapewnić jak najdalej idącą pomoc kulturalno-oświatową i kontakt z krajem macierzystym w celu zapobieżenia wynarodowieniu”. Natomiast Polacy wysiedleni z północnej Bukowiny i Besarabii, którzy zubożeli na skutek wojny, zostali rozproszeni po całym kraju. Zdaniem Wengierowa groziło im „całkowite wynarodowienie. Dla nich należałoby znaleźć możliwości powrotu do kraju”9. Zatem w organizowaniu
szkół brano pod uwagę szkoły dla mniejszości polskiej osiadłej w Rumunii przed rokiem 1939, wykluczono natomiast polskich uchodźców10. Stąd
projekt zawierał otwarcie dziewięciu szkół państwowych z polskim językiem nauczania na Bukowinie i dwóch w Siedmiogrodzie11.
Pilna potrzeba organizowania szkolnictwa dla polskich dzieci niosła też ze sobą różne problemy. Brakowało nauczycieli i środków materialnych12. Szczególnie trudna sytuacja panowała na południowej Bukowinie, gdzie dzieci w czasie wojny były pozbawione możliwości uczęszczania do polskich szkół. Odmiennie przedstawiało się położenie szkoły
w Lupenach (rum. Lupeni), która uruchomiona została we wrześniu
1929 r. Zaspokajała ona potrzeby edukacyjne dzieci polskich górników.
W kwietniu 1946 r. na terenie Rumunii funkcjonowały trzy szkoły
polskie. Poza dwiema szkołami uchodźczymi w Bukareszcie i Krajowej13
istniała czteroklasowa polska szkoła prywatna z prawem publiczności
w zakresie siedmiu oddziałów w Lupenach dla 86 uczniów, gdzie pracowało czworo nauczycieli, w tym jeden ksiądz14. Z ustaleń Alfonsa-Eugena Zelionki wynika, że pod koniec roku szkolnego 1945/1946 w Nowym
Sołońcu przywrócono nauczanie języka polskiego w siedmioklasowej

AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny, w. 23, t. 351, Sprawozdanie dotyczące
stanu i dotychczasowych realizacji szkolnictwa polskiego w Rumunii, Bukareszt,
10.02.1947, k. 39.
8 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 22, t. 326, Pismo Chargè
d’Affaires Ambasady RP w Bukareszcie Stefana Wengierowa do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie, Bukareszt, dn. 19.04.1946, k. 1.
9 Tamże, k. 2.
10 W latach 1945-1946 likwidowano wszystkie typy szkół dla polskich uchodźców, które w tym czasie prowadziła Komisja Pomocy Polakom w Rumunii.
11 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 22, t. 326, Pismo Chargè
d’Affaires Ambasady RP w Bukareszcie Stefana Wengierowa do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie, Bukareszt, dn. 19.04.1946, k. 1-3.
12 Tamże.
13 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 21, t. 325, Wykaz oddziałów
komisji i pomocy Polakom w Rumunii, Bukareszt, 26.04.1946, k. 99.
14 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 22, t. 326, Pismo Chargè
d’Affaires Ambasady RP w Bukareszcie Stefana Wengierowa do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie, Bukareszt, dn. 19.04.1946, k. 1.
7
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szkole. Była to pierwsza polska szkoła na Bukowinie po II wojnie światowej. Placówkę 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 Bukareszcie15.

Przy planowaniu kolejnego roku szkolnego Chargè d’Affaires Ambasady RP w Bukareszcie S. Wengierow w piśmie do MSZ w Warszawie
pisał, że należy „ustalić i uwzględnić ilość i strukturę społeczną pozostałych w Rumunii Polaków i dostosować do tych okoliczności program
pracy”. Ponadto dla Polaków nieobjętych repatriacją domagał się podręczników, literatury polskiej, gazet, filmów, płyt gramofonowych i innych środków nauczania oraz wsparcia finansowego zwłaszcza dla szkół,
które mają problemy z utrzymaniem placówki. Uważał też, że tworzenie
ogólnych organizacji polskich takich jak Domy Polskie może „zapewnić
szkołom polskim materialną podstawę”16.
16 czerwca 1946 r. w Bukareszcie doszło do spotkania członków
zarządu Domu Polskiego w Bukareszcie (Tadeusz Zembrzuski, Roman
Zahraj, Józef Piotrowski) z dyrektorem (Józef Krzyżanowski) i pracownikami Komitetu Patriotów Polskich w Rumunii (Emil Dobromil, inż. Piotr
Mizunka, Stanisław Urbaniak) oraz przedstawicielem Ambasady RP (Jerzy Krzeczowski) w sprawie ustalenia stanu prawnego i faktycznego Domu Polskiego. Ustalono, że skoro dotychczas bukareszteński Dom Polski
nie miał osobowości prawnej, to nadal będzie działał jak przed wojną,
czyli jako Dom Polski przy Konsulacie RP w Bukareszcie. Ponadto zakomunikowano, że podjęto „prace przygotowawcze w kierunku stworzenia
jednolitej organizacji obejmującej wszystkich Polaków zamieszkałych
w Rumunii”17.
25 lipca 1946 r. odbyło się walne zgromadzenie Oddziału Domu
Polskiego w Bukareszcie, na którym wybrano zarząd i komisję rewizyjną.
Cztery dni później ukonstytuował się Zarząd Oddziału Domu Polskiego
w Bukareszcie. Przewodniczącym został Franciszek Dąbrowski (aptekarz,

15 A.-E. Zelionca, Nowy Sołoniec. Dzieje wsi i parafii. Soloneţu Nou. Istoria satului și
a parohiei, Suceava 2014, s. 89.
16 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 22, t. 326, Pismo Chargè
d’Affaires Ambasady RP w Bukareszcie Stefana Wengierowa do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie, Bukareszt, dn. 19.04.1946, k. 1-3.
17 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 21, t. 325, Protokół spisany
w Bukareszcie dnia 16 czerwca 1946 r. w sprawie ustalenia stanu prawnego i faktycznego Domu Polskiego Konsulatu RP. W Bukareszcie w obecności przedstawiciela Ambasady RP Attaché Kulturalnego p. mgr. Krzeczowskiego Jerzego, k. 25.
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obywatel rumuński), zastępcą dr Józef Bąkowski (adwokat, obywatel polski), sekretarzem Kazimierz Panecki (nauczyciel, obywatel rumuński),
skarbnikiem Roman Zahraj (dyrektor cukrowni, obywatel polski), gospodarzem Antoni Kozakiewicz (majster, obywatel rumuński)18. Poza Bukaresztem zarządy Domów Polskich wybrano też w Krajowej (rum. Craiova)
i w Turnu Severin. Natomiast w pozostałych miejscowościach, takich jak:
Piteszty (rum. Pitești), Lupeni, Slatina, Suczawa, Ruda, Nowy Sołoniec,
Pojana Mikuli, Medjasz, Ploeszti (rum. Ploiești), trwały prace nad ukonstytuowaniem się zarządów Domów Polskich19.
Nowo wybrany zarząd bukareszteńskiego Domu Polskiego przystąpił do przeprowadzenia legalizacji stowarzyszenia polonijnego, zapowiadając jego rejestrację w sądzie 20 sierpnia 1946 r. Nowa organizacja
polonijna nosiła nazwę Stowarzyszenie „Dom Polski w Rumunii” z siedzibą w Bukareszcie. Statut zezwalał Stowarzyszeniu na prowadzenie
działalności oświatowej i kulturalnej poprzez realizację takich zadań jak:
organizacja szkół polskich oraz kursów języka polskiego, literatury i historii polskiej w ośrodkach polskich, tworzenie bibliotek i czytelni20.
W celu wykonania powyższych zamierzeń Dom Polski musiał podjąć
współpracę z inspektorem szkolnictwa i poszczególnymi ośrodkami polonijnymi.
W nowym roku szkolnym 1946/1947 Polonia dążyła do otwarcia
„10 szkół z polskim językiem wykładowym oraz utworzenia referatu
szkolnego przy Domu Polskim w Bukareszcie”21. Uruchamianiu szkół
sprzyjał rozwój organizacji polonijnych. Pod koniec września 1946 r.
działało 13 oddziałów stowarzyszeń Domu Polskiego, a w roku następnym
ich liczba wzrosła do 2522. W reaktywowanie stowarzyszeń polskich
aktywnie włączali się duchowni (np. ks. Roman Karapczyński z Piteszt,
ks. Walerian Zdanowicz z Pojany Mikuli, ks. Józef Derdak z Lupeni) oraz
nauczyciele (np. Jerzy Swancar z Pojany Mikuli)23.

AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 21, t. 325, Zarząd Oddziału
Domu Polskiego wybrany na walnym zgromadzeniu w dniu 25 lipca 1946 r., k. 26.
19 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 21, t. 325, Program prac
Oddziału Domu Polskiego w Bukareszcie na sierpień i wrzesień [1946 r.], k. 27.
20 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 21, t. 325, Statut Stowarzyszenia „Dom Polski w Rumunii”, k. 29.
21 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 21, t. 325, Program prac
Oddziału Domu Polskiego w Bukareszcie na sierpień i wrzesień [1946 r.], k. 27.
22 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.
23 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.
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W roku szkolnym 1946/1947, w ramach działalności oświatowej,
Stowarzyszenie „Dom Polski w Rumunii” utrzymywało z subwencji rumuńskiego Ministerstwa Wychowania Narodowego sześć państwowych
szkół powszechnych z językiem wykładowym polskim na Bukowinie (Bulaj, Kaczyka, Plesza, Pojana Mikuli, Nowy Sołoniec, Wikszany-Ruda), zaś
na terenie Siedmiogrodu jedną prywatną szkołę powszechną w Lupeni
oraz siedem kursów języka polskiego w miejscowościach: Bukareszt, Krajowa, Jassy, Medjasz, Sybin (rum. Sibiu), Seret (rum. Siret), Suczawa24.
W państwowych szkołach powszechnych z językiem wykładowym polskim nauczycieli zatrudniono jako personel pomocniczy, gdyż w myśl wymagań rumuńskich nie byli nauczycielami kwalifikowanymi z powodu
braku matury rumuńskiej, dobrej znajomości języka rumuńskiego. Kursy
języka polskiego obywały się trzy razy w tygodniu po dwie-trzy godziny
lekcyjne. Brali w nich udział oprócz dzieci i młodzieży także dorośli25.
Kursy te miały specjalny program nauki dostosowany do potrzeb lokalnych, który obejmował język polski oraz podstawowe wiadomości z zakresu historii i geografii Polski. Z kolei w szkołach obowiązywał program
państwowych szkół rumuńskich, gdzie językiem wykładowym był język
polski, zaś język rumuński figurował w programie tylko jako jeden
z przedmiotów. Program obejmował 30 godzin nauki tygodniowo, z czego
cztery godziny przeznaczono na język polski, zaś po jednej godzinie na
historię i geografię Polski. Do nauki tych przedmiotów, za zgodą rumuńskiego Ministerstwa Wychowania Narodowego, nauczyciele i uczniowie
mogli korzystać z podręczników wydanych w Polsce w 1946 r. Dystrybucją podręczników zajął się Instytut Polski w Bukareszcie. Jednak ich ilość
była niewystarczająca, ponieważ zaspokajała potrzeby tylko w zakresie
5% w stosunku do liczby uczniów26. Stąd niezwykle cenne były inicjatywy
nauczycieli w pozyskiwaniu środków dydaktycznych. Na przykład nauczycielka ze szkoły w Pojanie Mikuli Aniela Świderska „własnoręcznie
opracowała i wykonała 30 elementarzy szkolnych o wzorowym charakterze, z których tamtejsze dzieci uczą się czytać i pisać po polsku”27.

AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Szkolnictwo polskie w Rumunii. Załącznik nr 1 do pisma Attaché Kulturalnego mgr. Jerzego Krzeczowskiego do Biura Konsularnego MSZ w Warszawie, 4.09.1947, k. 3.
25 Tamże.
26 M. Radziszewska, dz. cyt., s. 274-276.
27 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Sprawozdanie
z działalności Stow. „Dom Polski w Rumunii” za okres od lipca 1946 do maja 1947 r.,
k. 9.
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W październiku 1946 r. stan ilościowy uczniów szkół polskich
w wieku od 7 do 14 roku życia wynosił 800 osób28 i wzrastał, dając w lutym 1947 r. liczbę 1010 dzieci29. We wszystkich placówkach polskich
pracowało 17 nauczycieli, z czego w siedmioklasowej szkole w Lupenach
zatrudnionych było trzech nauczycieli30. Kadrę nauczycielską stanowili
absolwenci czerniowieckich seminariów nauczycielskich, nauczyciele polskiego szkolnictwa prywatnego z okresu międzywojennego. Z powodu
braku pełnych rumuńskich kwalifikacji zawodowych wynagrodzenie nauczycieli szkół i kursów polskich określanych mianem „nauczycieli posiłkowych” było bardzo niskie31. Dofinansowaniem nauczycieli i szkolnictwa
polskiego w Rumunii zajmowało się polskie Ministerstwo Oświaty. Z dokumentów archiwalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie wynika, że na początku lutego 1947 r. Ambasada RP w Bukareszcie
otrzymała kwotę 90 dolarów z przeznaczeniem na zapomogi dla nauczycieli polskich w Rumunii32. Zauważyć też należy, że w tym powojennym
okresie trudną sytuację, zwłaszcza na Bukowinie, powodowały klęski
żywiołowe. Inspektor szkół polskich w Rumunii w sprawozdaniach do
Ambasady RP relacjonował: „Dzieci polskie są źle odżywiane, bose i obdarte”33. Z kolei S. Wengierow w pismach do Warszawy dodawał, że „niemal codziennie zdarzają się w (…) szkołach wypadki omdlewania dzieci
z głodu, na co oni, nauczyciele są bezradni, gdyż sami nie jedzą nawet
chleba”34. W tej sytuacji M. Jaworowski apelował o pomoc w zorganizowaniu dożywiania dzieci, ale też zaopatrzenia szkół „w opał, sprzęt (…),
jak ławki, tablice itp. oraz niezbędne reperacje, jak wstawienie szyb,
drzwi itp.”35. S. Wengierow nie uważał za celowe inwestować w budynki
28 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Memoriał zawierający potrzeby i dezyderaty szkolnictwa polskiego w Rumunii, Bukareszt, 24.10.1946,
k. 42.
29 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Sprawozdanie
dotyczące stanu i dotychczasowych realizacji szkolnictwa polskiego w Rumunii, Bukareszt, 10.02.1947, k. 40.
30 I. APT, Górnicy polscy w Rumunii, „Świat Górnika”, 1947, nr 4, s. 7.
31 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Memoriał zawierający potrzeby i dezyderaty szkolnictwa polskiego w Rumunii, Bukareszt, 24.10.1946,
k. 42.
32 AMSZ zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Pismo II Sekretarza Ambasady RP Stanisława Żylińskiego do Ministerstwa Oświaty w Warszawie,
5.02.1947, k. 37.
33 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Memoriał zawierjący potrzeby i dezyderaty szkolnictwa polskiego w Rumunii, Bukareszt,
24.10.1946, k. 42.
34 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Pismo Stefana
Wengierowa do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, Bukareszt,
25.10.1946, k. 44.
35 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Memoriał zawierający potrzeby i dezyderaty szkolnictwa polskiego w Rumunii, Bukareszt,
24.10.1946, k. 42.
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szkolne z uwagi na spodziewaną repatriację, ale wykazywał zrozumienie
i występował do władz polskich o „przysłanie w miarę możliwości pewnej
ilości żywności na dożywianie dzieci szkolnych, co uratuje od śmierci wiele dzieci polskich”36. Znaczną pomoc w tym zakresie wniosła zarówno
strona polska, jak i rumuńska.
Duże zasługi w uruchomienie szkolnictwa polskiego w Rumunii
po II wojnie światowej wnieśli Ștefan Voitec37 – minister edukacji narodowej oraz Marius Bucătură – generalny dyrektor szkolnictwa powszechnego w ministerstwie edukacji w Bukareszcie. „Wyżej wymienieni okazali
dla sprawy szkolnictwa polskiego nie tylko pełne zrozumienie, ale wybitną przychylność i sympatię”38.
Nadal sprawami szkolnictwa polskiego na terenie Rumunii zajmowało się Stowarzyszenie „Dom Polski w Rumunii”. W połowie 1947 r.
do Zarządu Głównego tego stowarzyszenia wchodzili: Jan Kodyra (prezes), Mieczysław Jaworowski (zastępca prezesa), dr Zygmunt Bakowski
(sekretarz gen.), ks. Walerian Zdanowicz (sekretarz gen. na Bukowinę),
Kazimierz Panecki (skarbnik)39. Stowarzyszenie zrzeszało 3850 członków
w 21 oddziałach w następujących miejscowościach: Botoszany (rum. Botoșani), Bukareszt, Bulaj, Braszów (rum. Brașov), Krajowa, Dewa (rum.
Deva), Jassy, Kaczyka, Lupeny, Medjasz, Plesza, Ploeszti, Piteszty, Pojana
Mikuli, Radowce (rum. Rădăuţi), Sybin, Seret, Nowy Sołoniec, Suczawa,
Timiszoara (rum. Timișoara), Wikszany. Należy zaznaczyć, że na skutek
wyjazdów Polaków do kraju zlikwidowano Domy Polskie, m.in. w Turnu
Severin i Sighiszoarze (rum. Sighișoara)40.
Repatriacja spowodowała spadek ilościowy Polaków na terenie
Rumunii. We wrześniu 1947 r. w Rumunii przebywało 2818 obywateli
polskich zarejestrowanych w Wydziale Konsularnym, ok. 3 tys. Polaków
– obywateli rumuńskich zrzeszonych w 25 oddziałach Stowarzyszenia
„Dom Polski w Rumunii” i w Kołach Młodzieży przy Domu Polskim i ok.
tysiąca Polaków – obywateli rumuńskich niezrzeszonych41.

AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Pismo Stefana Wengierowa do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, Bukareszt,
25.10.1946, k. 44.
37 Ștefan Voitec (1900-1984), minister edukacji narodowej w okresie od 4 listopada
1944 do 27 grudnia 1947 r.
38 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Pismo prezesa Stowarzyszenia „Dom Polski w Rumunii” do Ambasady RP w Bukareszcie,
5.03.1947, k. 16.
39 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Szkolnictwo polskie w Rumunii. Załącznik nr 1 do pisma Attaché Kulturalnego mgr. Jerzego Krzeczowskiego do Biura Konsularnego MSZ w Warszawie, 4.09.1947, k. 4.
40 Tamże.
41 Tamże, k. 2.
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Dane demograficzne ludności polskiej w Rumunii miały wpływ na
projektowanie sieci szkół. Szkoły utrzymywało się tam, gdzie liczba dzieci przekraczała 30, a kursy tam, gdzie liczba dzieci wynosiła powyżej
15 uczestników42.
Na kolejny rok szkolny 1947/1948 zaplanowano prowadzenie
sześciu szkół powszechnych państwowych z językiem wykładowym polskim, jednej szkoły powszechnej prywatnej w Lupenach i siedmiu kursów
języka polskiego, historii i geografii. W planowaniu uwzględniono następujące koszty zatrudnienia personelu pedagogicznego i utrzymania szkół
i kursów:
- trzy siły nauczycielskie w szkole prywatnej w Lupenach – 10 tys. lei
- siedem sił nauczycielskich w szkołach państwowych (wyrównanie po
2 tys. lei miesięcznie – 14 tys. lei
- siedem sił nauczycielskich dla kursów języka polskiego, historii i geografii – 7 tys. lei
- pomoce naukowe – 4 tys. lei
- dożywianie dzieci górników w Lupenach – 10 tys. lei
- wyjazdy inspektora – 5 tys. lei43.
Planowano też prowadzić kursy języka polskiego w Suczawie, Bulaju, Kaczyce, Nowym Sołońcu i w Serecie44.
W statystykach Stowarzyszenia „Dom Polski w Rumunii” wykazywano 650-700 dzieci w wieku szkolnym na Bukowinie, z czego w roku
szkolnym 1947/1948 do szkół polskich uczęszczało 450 dzieci45. Dzieci te
uczyły się w sześciu państwowych szkołach powszechnych. Były to szkoły
jednoklasowe, siedmiooddziałowe z pełnym programem nauczania w języku polskim. Szkoły te znajdowały się w takich ośrodkach jak: Wikszany,
Nowy Sołoniec, Pojana Mikuli, Plesza, Kaczyka i Bulaj. W szkołach tych
pracowało sześciu nauczycieli.
Do lutego 1948 r. istniała prywatna szkoła polska w Lupenach,
która została zlikwidowana na skutek wyjazdu do Polski znacznej części
ludności i nauczycieli46. Po 18 latach pracy szkołę opuścił jej ostatni kierownik Wilhelm Zöller47. Pozostałe w ośrodku w Lupenach dzieci polskie
przeszły do szkoły rumuńskiej lub węgierskiej. Budynek, w którym mie-

Tamże.
Tamże.
44 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z podróży służbowej na Bukowinę (11-17.08.1948), k. 35-45.
45 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z życia i działalności Polonii w Rumunii (okres sprawozdawczy pracy 3 lipca-31 sierpnia 1948 r.), k. 10.
46 Tamże, k. 19.
47 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Zaświadczenie
Attaché Kulturalnego mgr. Jerzego Krzeczowskiego, 13.11.1947, k. 46.
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ściła się szkoła, przejęła kopalnia i przeznaczyła na stołówkę. „Sprzęt
szkolny uległ częściowo dewastacji, częściowo zaginął. Wśród ludności
pozostał żal i rozgoryczenie, że dzieci pozbawiono szkoły”48.
W szkołach obowiązywał program państwowych szkół rumuńskich. Przedmiotów specyficznie polskich, takich jak historia i geografia,
uczono w języku polskim. Naukę utrudniał brak dostatecznej ilości podręczników i całkowity brak literatury pomocniczej oraz niedobór nauczycieli, np. w szkole w Bulaju jedna nauczycielka uczyła 130 uczniów.
Nauczyciele pracujący w szkołach polskich stanowią tzw. siły
pomocnicze i z tego tytułu są słabo wynagradzani, niektórzy
z nich są to emeryci państwowi i pracując w szkole polskiej nie
pobierają wcale od państwa rumuńskiego wynagrodzenia za
swoją pracę. Wobec powyższego, ażeby umożliwić egzystencję
nauczycielom polskim, Ambasada za pośrednictwem Domu Polskiego dopłaca nauczycielom po 2 500 lei (około 6-7 dolarów)
miesięcznie. Nauczyciele skarżą się na niedostateczną wysokość
poborów, wysuwając takie argumenty, jak to, że lata przepracowane w szkolnictwie polskim w charakterze sił pomocniczych
nie są zaliczane do emerytury lub że praca nauczyciela w ośrodku polonijnym nie kończy się na pracy szkolnej, ale wymaga od
niego poświęcenia całego niemal czasu dla życia ośrodka49.

W roku szkolnym 1947/1948 „Dom Polski w Rumunii” zorganizował i utrzymywał prywatne kursy języka polskiego w siedmiu miejscowościach. W kursach uczestniczyło ok. 150 osób. Na przykład na kurs języka polskiego w Suczawie uczęszczało ok. 10 dzieci50. Kursy były prowadzone w wymiarze sześciu godzin tygodniowo. Program obejmował naukę języka polskiego, historii i geografii Polski51.
Zdaniem referenta Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bukareszcie w roku szkolnym 1947/1948 stosunek rumuńskiego ministerstwa oświaty do szkół polskich był dobry, a inspektor szkolnictwa polskiego, Mieczysław Jaworowski, „swoje funkcje spełniał w sposób właściwy
i ze znajomością zagadnień związanych ze szkolnictwem”52.

AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z podróży służbowej do Lupeni i Dewy w dn. 26-31.07.1948, k. 29.
49 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z życia i działalności Polonii w Rumunii (okres sprawozdawczy pracy 3 lipca-31 sierpnia 1948 r.), k. 20.
50 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z podróży służbowej na Bukowinę (11-17.08.1948), k. 38.
51 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z życia i działalności Polonii w Rumunii (okres sprawozdawczy pracy 3 lipca-31 sierpnia 1948 r.), k. 22.
52 Tamże, k. 20-21.
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Stan szkolnictwa polskiego w roku szkolnym 1948/1949
a rumuńska reforma oświaty
Organizacja szkolnictwa polskiego w roku szkolnym 1948/1949
napotykała różne problemy, m.in. brak osób do pracy, gdyż wyjazdy Polaków do kraju powodowały odpływ najenergiczniejszych i najaktywniejszych działaczy w pracy kulturalno-oświatowej.
3 lipca 1948 r., z ramienia Wydziału Konsularnego Ambasady RP
w Bukareszcie, opiekę nad szkolnictwem polskim w Rumunii objęła Jadwiga Saloni. Pomimo okresu wakacyjnego referentka przyjęła za obowiązek „położyć nacisk na zagadnienia związane ze szkolnictwem i jego
przygotowaniem do rozpoczęcia roku szkolnego”53. Organizacji szkolnictwa sprzyjały nowe zezwolenia władz rumuńskich na tworzenie szkoły
mniejszościowej już dla grupy 20 dzieci, nie jak to było dotychczas
– 30 dzieci. Wobec powyższego pojawiła się możliwość zorganizowania
szkół w tych ośrodkach, w których ich do tej pory nie było, a w których
ilość dzieci nakazywałby zająć się ich nauką. Nowe placówki oświatowe
planowano uruchomić w Lupeni, Medjasz, Suczawie-Ickanach (rum. Iţcani), Serecie i ewentualnie Timiszoarze.
W Lupenach po wyjeździe ostatniego transportu repatriacyjnego
pozostało ok. 35 dzieci w wieku szkolnym, 20-25 – w wieku przedszkolnym oraz około 20-25 młodych ludzi w wieku od 15 do 21 lat. Wobec tego
planowano otworzyć szkołę i przedszkole polskie oraz zorganizować dożywianie dzieci w tych placówkach54. Drugą szkołę na terenie Siedmiogrodu próbowano uruchomić w Medjasz, gdzie mieszkała grupa polskich
hutników.
W Suczawie w tym czasie działały dwie polskie organizacje: Stowarzyszenie Dom Polski oraz Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy
i Czytelnia Polska (zał. w 1903 r.)55. Towarzystwo zarządzało też majątkiem ruchomym w Bulaju, który był użytkowany przez szkołę. Dom Polski w Suczawie zrzeszał 60 członków, zaś jego zarząd tworzyli: emeryt
Stanisław Stronczyński (prezes), chłop z Bulaju Jan Zuber (wiceprezes),
nauczyciel [Władysław] Sidak (sekretarz); członkowie: adwokat dr Aleksander Łojowski, Antoni Rojowski, Franciszek Skokan56. Z racji warunków lokalowych i liczebności Polonii w Suczawie i okolicach referentka
J. Saloni proponowała utrzymać kurs języka polskiego w Suczawie,
a „niezależnie od kursu spróbować otworzyć szkołę. Wyrobić na nią zeTamże, k. 5.
AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z podróży służbowej do Lupeni i Dewy w dn. 26-31.07.1948, k. 29-32.
55 E. Barnaś-Baran, M. Radziszewska, Działaność kulturalno-oświatowa Polonii
w Rumunii na przykładzie Czerniowiec i Suczawy, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2019, nr 1-2, s. 120-129.
56 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z podróży służbowej na Bukowinę (11-17.08.1948), k. 37.
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zwolenie i zrobić zapisy. Wówczas będzie można zorientować się dokładnie jaka ilość dzieci do szkoły zdecyduje się chodzić i czy warto będzie ją
utrzymywać. Do Mihoven [rum. Mihoveni – przyp. M. R.] zorganizować
raz w tygodniu dojazd nauczycielki na kurs języka polskiego”57. Natomiast w Bulaju, gdzie w poprzednim roku szkolnym uczyło się 130 osób,
szkołę utrzymać, „dopóki repatriacja nie zostanie zakończona”58.
O możliwości otwarcia szkoły polskiej w Serecie traktuje poniższe
sprawozdanie:
W zeszłym roku pobudziło się duże zainteresowanie Domem
Polskim, wielu ludzi zgłaszało się jako Polacy. Według opinii
zarządu przynętą były paczki dla dzieci przysłane przez Ambasadę. (…) Dom Polski mieści się w domu parafialnym (…), dzieci
z Seretu, Waszkowiec i Pariełówki w ubiegłym roku szkolnym
uczęszczały na kurs języka polskiego w Serecie, bardzo jednak
nieregularnie. Mimo to, zarząd ocenia wyniki kursu, jak i w ogóle wyniki swojej rocznej pracy jako dodatnie. Ilość dzieci na terenie oddziału wynosi około 40-u. (…) Rodzice jednak niezbyt
skłonni posyłać dzieci do polskiej szkoły, gdyż wielokrotnie jest
to przeciwne dalszym interesom życiowym. Książki polskie i gazety czytane są bardzo chętnie. (…) Ze względu na rozrzucenie
ludności po kilku miejscowościach i niezbyt chętny stosunek
ludności do posyłania dzieci do szkoły polskiej szkoła taka ma
małe szanse powodzenia. Można jednak wyrobić zezwolenie na
szkołę i przeprowadzić zapisy. W zależności od wyników zapisów szkołę istotnie poprowadzić lub też z niej zrezygnować. Raczej jednak zachować tylko kurs, na którym poza nauką prowadzić akcję dożywiania i ubierania dzieci59.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Bukareszcie prognozował
utrzymanie dotychczasowych szkół polskich w Kaczyce (nauczycielka Helena Czechowska)60, w Pleszy, Pojanie Mikuli (nauczycielka Aniela Świderska), Rudzie, Bulaju (nauczycielka Janiołowa) i w Nowym Sołońcu
(nauczycielka Amelia Schnirch). Zalecał otwarcie nowych szkół, w których wymagana była ilość 20 dzieci, oraz przedszkola w Lupenach. Łącznie w nowym roku szkolnym 1948/1949 miało funkcjonować 10 lub
11 szkół polskich oraz cztery kursy języka polskiego: w Bukareszcie, Jassach, Krajowej i Sybinie61. Ponadto należało zwiększyć liczbę nauczycieli,

Tamże, k. 38.
Tamże, k. 39.
59 Tamże, k. 41-43.
60 Tamże, k. 40.
61 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z życia i działalności Polonii w Rumunii (okres sprawozdawczy pracy 3 lipca-31 sierpnia 1948 r.), k. 21-22.
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zwłaszcza w tych ośrodkach, gdzie liczba dzieci przekracza 50 osób, np.
w Nowym Sołońcu62. Planowano podnieść pensje nauczycielskie oraz zaopatrzyć dzieci w odpowiednią ilość podręczników sprowadzonych z Polski (dotychczas jeden, ewentualnie trzy podręczniki na klasę) i w książki
i pisma polskie dla dzieci, a także w wydawnictwa specjalistyczne dla nauczycieli, np. wydawane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego63.
Warto dodać, że w dążeniu do uporządkowania i ujednolicenia
programów szkolnych rumuńskie Ministerstwo Wychowania Narodowego przystąpiło do tłumaczenia podręczników rumuńskich na języki mniejszości posiadających w Rumunii szkoły. Pod kierunkiem inspektora
M. Jaworowskiego został utworzony zespół tłumaczący na język polski.
Znaleźli się w nim pracownicy Instytutu Polskiego oraz referent kulturalno-oświatowy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bukareszcie.
Jednak dopóki podręczniki nie zostały wydrukowane i wprowadzone do
szkół, uczniowie nadal uczyli się z tych wydanych w Polsce64.
Tymczasem w Rumunii zaszły zmiany. Z chwilą wymuszonej abdykacji króla Michała 30 grudnia 1947 r. Rumunia przestała być królestwem, przekształcono ją w republikę. Po władzę państwową sięgnęła Rumuńska Partia Komunistyczna, która zaczęła realizować swoją politykę
w każdej dziedzinie życia. Na gruncie oświatowym 3 sierpnia 1948 r.
ogłoszono ustawę o reformie szkolnictwa, wprowadzając tym samym
edukację państwową i świecką65. Zdaniem Ambasadora RP Piotra Szymańskiego celem wychowania w myśl ustawy o nowej strukturze szkolnictwa było „1) usunięcie analfabetyzmu, 2) udostępnienie wykształcenia
wszystkim dzieciom w wieku szkolnym, 3) wychowanie młodzieży na
zasadach demokracji ludowej, 4) podniesienie poziomu kulturalnego
mas”66. Struktura szkolnictwa publicznego obejmowała: nauczanie przedszkolne dla dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat, nauczanie elementarne (szkoła siedmioletnia), czteroletnie szkolnictwo średnie (licea, szkoły pedagogiczne, szkoły techniczne, szkoły zawodowe) i szkolnictwo wyższe (uniwersytety i politechniki od czterech do sześciu lat oraz instytuty
wyższego nauczania od trzech do czterech lat)67. Art. 4 Ustawy mówił, że:
„Nauczanie narodowości współzamieszkujących ma miejsce w szkołach

AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z podróży służbowej na Bukowinę (11-17.08.1948), k. 41.
63 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z życia i działalności Polonii w Rumunii (okres sprawozdawczy pracy 3 lipca-31 sierpnia 1948 r.), k. 26.
64 Tamże, k. 22.
65 J. Demel, Historia Rumunii, wyd. II, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
1986, s. 415.
66 AMSZ zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 24, t. 375, Raport polityczny za okres od 1 lipca do 31 sierpnia 1948 r., k. 15.
67 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 24, t. 372, Ustawa o reformie szkolnictwa z dnia 3 sierpnia 1948 r., k. 40-46.
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wszystkich stopni, w języku macierzystym, język rumuński będąc wprowadzonym od klasy I szkoły elementarnej”68. Szkoła elementarna miała
być bezpłatna, a klasy od I do IV powszechne i obowiązkowe. „Podręczniki szkół elementarnych będą jednolite, zaś program szkolny położy nacisk na szerokie nauczanie przedmiotów podstawowych, jak: języka, literatury, historii i geografii narodowej, matematyki, nauk przyrodniczych,
wychowania fizycznego. W szkołach dla narodowości współzamieszkujących będzie brany pod uwagę ich charakter swoisty. Od klasy IV wykładany będzie język rosyjski”69. Obowiązkowo wprowadzony język rosyjski
wyeliminował język francuski, zaadaptowany przez Rumunów już na początku XVIII w.70 Pierwsze egzemplarze nowych elementarzy były tłumaczeniami sowieckich podręczników, którym patronował ówczesny minister nauczania publicznego Gheorghe Vasilichi71.
Stan liczebny Polaków w Rumunii na dzień 1 września 1948 r.
przedstawiał się następująco: uchodźcy wojenni 280 osób, emigranci
przedwojenni 950, obywatele rumuńscy pochodzenia polskiego 150072.
W ostatnim kwartale 1948 r. na terenie Rumunii działało 20 oddziałów
Stowarzyszenia Dom Polski i trzy jego pododdziały. Jednak z powodu
zorganizowanych i indywidualnych wyjazdów Polaków do kraju zdekompletowała się liczba członków polonijnych stowarzyszeń. Stąd w praktyce
cała praca kulturalno-oświatowa spoczęła na Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Bukareszcie73.
Rok szkolny 1948/1949 z powodu wprowadzania reformy rozpoczął się z opóźnieniem, w październiku 1948 r. Nauczyciele nie czekając
na nominacje na stanowiska od władz rumuńskich, uruchomili szkoły
polskie w Pojanie Mikuli, Nowym Sołońcu, Pleszy i w Bulaju. W tej ostatniej, po 19 października, z powodu braku nominacji nauczycielka musiała przerwać prowadzenie nauki polskiej74. Na poważne trudności natrafiła sprawa otwarcia nowych szkół. Choć wnioski o utworzenie nowych
szkół w Lupenach, Suczawie, Serecie i w Medjasz zostały złożone w odpowiednim czasie przez inspektora szkół polskich M. Jaworowskiego, to rumuńskie Ministerstwo Nauczania Publicznego ociągało się z wystawie-

Tamże, k. 40.
Tamże.
70 A. Paleologu, Rumuńska frankofonia [w:] Łacińska wyspa. Antologia rumuńskiej
literatury faktu, wybór, opracowanie i komentarze B. Luft, Warszawa 2018, s. 44.
71 Gheorghe Vasilichi (1902-1974), minister edukacji publicznej w Rumunii w latach
1948-1949. C. Diac, Manualele vremurilor noi, https://www.9am.ro/stiri-revistapresei/2007-09-17/manualele-vremurilor-noi.html (dostęp: 16.01.2019).
72 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Notatka służbowa, 4.09.1948, k. 4.
73 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 385, Sprawozdanie
z referatu kulturalno-oświatowego za okres od dn. 1.11 do 31.12.1948 r., k. 27-28.
74 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z podróży służbowej do Suczawy w dn. 12-15.11.1948 r., k. 49.
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niem zezwoleń na otwarcie szkół polskich i nominacje dla nauczycieli75.
Ostatecznie szkoła w Medjasz nie została otwarta z powodu małej liczby
dzieci, natomiast w Lupenach zabrakło nauczyciela. Z kolei w Serecie
i w Suczawie szkoły zostały zatwierdzone, jednak nauczyciele dla tych
szkół nie otrzymali swoich nominacji ze strony rumuńskiego Ministerstwa Edukacji76. Referentka Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bukareszcie podsumowała, że „Projektowane szkoły nie ruszyły więc tak jak
przewidywano i nie należy się już tego spodziewać w obecnym roku szkolnym”77. Należy przypuszczać, że niedociągnięcia organizacyjne ze strony
rumuńskiej wynikały ze zmian personalnych w rumuńskich władzach
oświatowych, a także ze zmiany regulacji prawnych dotyczących nowej
struktury szkolnictwa.
Pod koniec roku 1948, na podstawie nowej ustawy o szkolnictwie,
wszystkie szkoły polskie zostały z powrotem otwarte, w tym również szkoły w Bulaju, Kaczyce i Wikszanach. Specjalna komisja przy Ministerstwie
Nauczania Publicznego zajęła się tłumaczeniem nowych podręczników
rumuńskich na język polski78. Chociaż Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało z Warszawy podręczniki oraz mapy ścienne Polski i mapki
administracyjne, to wciąż szkoły polskie odczuwały brak lektury pomocniczej, pism dziecięcych i biblioteczek79. Uruchomiono też kursy języka
polskiego w kilku miejscowościach, a mianowicie: w Bukareszcie (jeden
dla dzieci, drugi dla dorosłych), w Sybinie, Krajowej, Medjasz, Suczawie,
Serecie i w Jassach. Planowano zwiększyć ich liczbę, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie były szkoły, ale wiele dzieci polskich nie uczyło się języka
polskiego80.
Poważnym problemem stał się wakat na stanowisku inspektora
szkół polskich81, co egzemplifikuje poniższe sprawozdanie:
Mimo szeregu rozmów i wielokrotnych starań nie udało się znaleźć odpowiedniego kandydata na miejsce ob. Jaworowskiego,
gdyż nie ma wśród Polonii człowieka, który spełniałby wymagania stawiane przez Ministerstwo. (…) inspektorem może zostać
człowiek o pełnych kwalifikacjach nauczycielskich, który jest

Tamże.
AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 385, Sprawozdanie
z referatu kulturalno-oświatowego za okres od dn. 1.11 do 31.12.1948 r., k. 37.
77 Tamże.
78 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 24, t. 375, Raport polityczny za okres od 1 września do 31 października 1948 r., k. 83.
79 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 385, Sprawozdanie
z referatu kulturalno-oświatowego za okres od dn. 1.11 do 31.12.1948 r., k. 41.
80 Tamże, k. 43.
81 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z życia i działalności Polonii w Rumunii (okres sprawozdawczy pracy 3 lipca-31 sierpnia 1948 r.), k. 26.
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etatowym nauczycielem państwowego szkolnictwa rumuńskiego, a więc obywatelem rumuńskim. (…) Dom Polski przedstawił
w rezultacie kandydaturę ob. Niedzielskiego Józefa 82, nauczyciela w Medjaszu, który ma wymagane kwalifikacje naukowe – jest
mgr. filozofii – nie jest jednak etatowym nauczycielem, tylko tzw. siłą pomocniczą. (…) Ob. Niedzielski nie został jednak zatwierdzony na inspektora. Ob. Jaworowski wyjechał
d. 17.XII.1948 r. do Polski, nie zostawiając nikogo na swoje
miejsce. Nie wiadomo na razie co Ministerstwo zrobiło, ewentualnie co zrobi ze szkolnictwem polskim. Można przypuszczać, że
przydzieli je któremuś z inspektorów szkolnictwa innej narodowości, ewentualnie mianuje na to stanowisko Rumuna 83.

Sierpniowa reforma szkolna na poziomie edukacji elementarnej
wprowadziła dwa cykle nauczania. Pierwszy obejmował obowiązkową
naukę od siódmego do jedenastego roku życia w klasach od I do IV szkoły
powszechnej. Drugi cykl to dalsze lata nauki w klasach od V do VII. Ze
sprawozdań wynika, że w roku szkolnym 1948/1949 dla szkolnictwa narodowościowego uruchomiono tylko pierwszy cykl nauczania. Natomiast
dzieci, będące na poziomie drugiego cyklu nauczania pozostały poza
szkołą lub (jak dzieci żydowskie, ukraińskie, niemieckie) uczęszczały do
szkół rumuńskich84. W tej sytuacji edukacja elementarna dzieci starszych
stanęła pod znakiem zapytania.
Nie jest w chwili obecnej jeszcze wiadomo, jakie są zamiary rumuńskiego Ministerstwa Oświaty w sprawie dalszych lat nauki
dzieci należących do innych narodowości. Nie wiadomo także
jeszcze, czy cykl II nauki, jeśli ewent.[ualnie] zostanie uruchomiony, będzie traktowany jako osobna szkoła i czy wobec tego
władze będą wymagały osobnego personelu nauczycielskiego 85.

Z pewnością kolejne lata szkolne mogą pokazać, jak została rozwiązana
kwestia edukacji dzieci mniejszości polskiej w Rumuńskiej Republice
Ludowej.

82 Józef Niedzielski (1910-1961) urodził się na Bukowinie w rodzinie inteligenckiej.
Studiował w Katolickim Uniwersytecie Teologicznym w Jassach, ale wojna przeszkodziła mu w zostaniu księdzem. Ukończył Wydział Filologii i Filozofii na Uniwersytecie
w Bukareszcie. Po wojnie społecznie zajmował się prowadzeniem Biblioteki Domu
Polskiego w Bukareszcie. D. Roman, Niedzielscy i ich dom rodzinny, „Polonus” 2017,
nr 9, s. 44.
83 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 385, Sprawozdanie
z referatu kulturalno-oświatowego za okres od dn. 1.11 do 31.12.1948 r., k. 41.
84 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 378, Sprawozdanie
z podróży służbowej do Suczawy w dn. 12-15.11.1948 r., k. 49.
85 AMSZ, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 25, t. 385, Sprawozdanie
z referatu kulturalno-oświatowego za okres od dn. 1.11 do 31.12.1948 r., k. 39.
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Pod względem rozmieszczenia wszystkie szkoły powszechne państwowe z wykładowym językiem polskim istniały na wsiach na południowej Bukowinie. Kursy natomiast zlokalizowane były w głównych miastach krain historycznych Rumunii, tj. w Mołdawii Zachodniej (Jassy),
Muntenii (Bukareszt), Oltenii (Krajowa), Siedmiogrodzie (Sybin, Medjasz), na Bukowinie (Suczawa, Seret) (patrz mapa fot. 4).
Zakończenie
Organizacja szkolnictwa polskiego w Rumunii po II wojnie światowej spotkała się z przychylnością władz rumuńskich i polskich, w tym
przedstawicieli służby dyplomatycznej. Do znacznego rozwoju szkół polskich na Bukowinie przyczyniła się też aktywność działaczy Polonii rumuńskiej, skupionych w centralnych i lokalnych Stowarzyszeniach Domu
Polskiego, oraz Instytutu Polskiego w Bukareszcie. Instytut zajmował się
rozprowadzaniem podręczników do szkół i na kursy oraz skryptów na
lektoraty języka polskiego na uniwersytetach w Bukareszcie, Jassach
i Klużu (rum. Cluj)86. Przed wprowadzeniem reformy szkolnictwa państwowego w 1948 r. mniejszość polska w Rumunii posiadała sześć szkół
państwowych z wykładowym językiem polskim w zakresie siedmiu oddziałów oraz siedem prywatnych kursów języka polskiego i trzy uniwersyteckie lektoraty języka polskiego. Nadzór nad szkolnictwem powszechnym spoczywał w rękach inspektora szkół polskich, którym do 17 grudnia
1948 r. był przedstawiciel Polonii rumuńskiej.
Nowa ustawa o reformie szkolnictwa zagwarantowała państwu
rumuńskiemu przejęcie wszystkich szkół narodowościowych. Wprawdzie
Polakom mieszkającym w Rumunii udało się otworzyć w roku szkolnym
1948/1949 sześć szkół elementarnych w bukowińskich wsiach, to jednak,
w myśl nowej reformy szkolnictwa, były to tylko placówki o czterech
pierwszych klasach I cyklu nauczania. Starsze dzieci przeszły do szkół
rumuńskich. Zatem nowa rzeczywistość polityczna i oświatowa nadała
kierunek zmierzający ku rumunizacji szkolnictwa.

86 AMSZ, zespół: 7 Departament I za lata 1949-1960, w. 40, t. 389, Sprawozdanie
z działalności Instytutu Polskiego w Rumunii za m-ce luty i marzec 1948 r., k. 90.
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Aneks

Fot. 1. Źródło: Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Pismo Ministerstwa Oświaty
w Warszawie do Ambasady RP w Bukareszcie, 2.01.1947, k. 38.
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Fot. 2. Źródło: Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Pismo prezesa Stowarzyszenia
„Dom Polski w Rumunii” do Ambasady RP w Bukareszcie, 5.03.1947, k. 16.
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Fot. 3. Źródło: Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zespół: 6 Departament Polityczny 1945-1948, w. 23, t. 351, Zaświadczenie Attaché Kulturalnego mgr. Jerzego Krzeczowskiego, 31.10.1947, k. 45.
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Fot. 4. Szkoły powszechne państwowe z wykładowym językiem polskim
i prywatne kursy języka polskiego w Rumunii w II połowie 1948 r. Źródło:
Opracowanie dr inż. Beata Wieczorek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

dr. Maria Radziszewska
Universitatea „Varmia-Mazuria” din Olsztyn

Situația învățământului în limba polonă din România
în ajunul introducerii reformei învățământului din 1948,
pe baza materialelor din arhive
Rezumat

Sursele care stau la baza acestei lucrări sunt documentele Ambasadei Republicii Polone din București păstrate în Arhiva Ministrului Afacerilor Externe.
În luna februarie a anului 1946, Ministerul Educației de la București a acordat polonezilor care locuiau în România dreptul de a înființa
secții poloneze pe lângă școlile de stat românești. De organizarea școlilor
poloneze și a cursurilor de limba polonă s-a ocupat Asociația, înființată în
perioada vacanței din 1946, „Casa Polonă din România” („Dom Polski
w Rumunii”), cu sediul la București. Aceasta era o organizație a diasporei
poloneze care avea filiale și în afara capitalei.
Primele școli și cursuri pentru minoritatea poloneză din România
au fost înființate în anul școlar 1946/1947. Toate aceste unități administrative erau în subordinea Ministerului român al Educației, iar din
punct de vedere didactic erau supravegheate de inspectorul pentru școlile
poloneze, delegat de ministrul român.
La sfârșitul anului școlar 1947/1948, situația învățământului în
limba polonă în România se prezintă după cum urmează: școli generale
de stat în șase centre ale diasporei poloneze, respectiv: Vicșani (Ruda),
Solonețu Nou, Poiana Micului, Pleșa, Cacica și Bulai, iar cursuri de limba
polonă în șapte localități. Școlile aveau câte o clasă, șapte secții, cu program complet de predare în limba polonă și funcționau în Bucovina. În
schimb, cursurile de limba polonă erau organizate în cicluri de șase ore
pe săptămână. Programa includea predarea limbii polone, a istoriei și
geografiei Poloniei. La cursuri au participat în jur de 150 de persoane, iar
la școli erau înscriși în jur de 450 de elevi.
Odată cu introducerea reformei învățământului în România anul
școlar 1948/1949 a început cu întârziere și dificultăți de organizare a învățământului pentru minorități, care au afectat și minoritatea poloneză.

dr Michał Białkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pomiędzy uwikłaniem a zachowaniem tożsamości.
Rumuński Kościół Prawosławny
i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
wobec totalitaryzmu komunistycznego
– przegląd wybranych zagadnień1

Zakotwiczeni pomiędzy Wschodem a Zachodem
100. rocznica odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości
i 100. rocznica Wielkiego Zjednoczenia Rumunii skłaniają nas do refleksji
nad korzeniami tożsamości obu państw i narodów, do poszukiwania
wspólnych elementów dziedzictwa europejskiego. Bez wątpienia wiele
podobieństw w dziejach Polski i Rumunii niesie ze sobą fakt uwarunkowań historycznych oraz geograficznych. Rzeczpospolita i Rumunia leżą
bowiem na peryferiach, pograniczu, w miejscu stykania się cywilizacji zachodniej i wschodniej, kultury Rzymu i Bizancjum, wpływów języka łacińskiego i greckiego/ruskiego. Jest to przestrzeń spotkania Kościoła Zachodniego i Wschodniego, katolicyzmu i prawosławia, współżycia wielu
narodów i grup etnicznych2.
Polska na przestrzeni wieków XIV-XVIII obejmowała nie tylko
obszar ściśle przynależny do świata cywilizacji zachodniej, ale również
wschodniej, tereny wpływów kultury bizantyjskiej z dominacją języka
ruskiego oraz wyznawcami Kościołów Wschodnich (prawosławnego i katolickiego)3. Ślady tej wielokulturowości, wielokonfesyjności i wieloet-

Podjęcie tego tematu jest szczególnie ważne w kontekście zachodzących ostatnio
procesów w świecie prawosławnym. Wydarzenia z grudnia 2018 r. i stycznia 2019 r.
(zjednoczenie i nadanie autokefalii Kościołowi Prawosławnemu Ukrainy) mają bowiem przełomowe znaczenie dla ustalenia granic wpływów oraz oddziaływań dwóch
rywalizujących ze sobą Patriarchatów: Konstantynopolitańskiego i Moskiewskiego.
Nieuniknione jest zajęcie stanowiska w tej kwestii również przez Cerkwie prawosławne w Polsce i w Rumunii.
2 Zob. ciekawe ustalenia w książkach: Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje,
red. A. K. Link-Lenczowski, M. Markiewicz, Kraków 1999; Tradycje różnorodności
kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 2003; Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu,
red. Z. Dalewski, Warszawa 2014. W dyskursie tym szczególnie ważną rolę odgrywa
kanoniczna praca Bohdana Cywińskiego, Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów
Europy Wschodniej, Warszawa 2013.
3 J. Kłoczowski, Historia Polski do końca XV wieku, Lublin 2000.
1
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niczności należą do skarbów naszej przeszłości i odnajdujemy ich trwały
ślad we współczesności. Podkreślić należy jednak, że elementy orientalne
nigdy nie dominowały, ale ubogacały kulturę materialną, umysłową i polityczną – zarówno Korony polskiej, jak i Rzeczpospolitej Obojga Narodów4. Nawet jeśli byliśmy kulturowo ukierunkowani na Wschód, to zakorzenieni byliśmy i wyrośliśmy z cywilizacji świata zachodniego. To
pierwiastek okcydentalny nadał formę naszej państwowości i wyznaczał
kierunki kształtowania się nowoczesnego narodu polskiego. Dlatego byliśmy i jesteśmy wschodnim pograniczem, rubieżą, kresem Europy Zachodniej5.
Nieco odmiennie potoczyła się historia ziem, które po wielu burzach dziejowych tworzą dzisiaj geograficzny kształt państwa rumuńskiego: Wołoszczyzny, Mołdawii, Transylwanii (Siedmiogrodu) i Dobrudży6.
Wypada przynajmniej przypomnieć, że dwa hospodarstwa – Wołoszczyzny i Mołdawii – mimo doraźnych wpływów z Europy łacińskiej (Polska,
Węgry) – pozostały trwałą częścią cywilizacji wschodniej, osadzonej
w kręgu sztuki i kultury bizantyjskiej, której religijnym centrum był i pozostaje Konstantynopol7. Przecinający Rumunię łuk Karpat wyznacza naturalną granicę pomiędzy obszarami kultury Europy Zachodniej i Europy
Wschodniej. Po stronie północno-zachodniej pozostaje Transylwania, zamieszkana przez katolików obrządku łacińskiego i greckiego, prawosławnych, protestantów (luteran, kalwinistów i unitarian)8. Po stronie południowo-wschodniej Wołoszczyzna i Mołdawia, w których zdecydowanie
przeważa żywioł rumuński i prawosławny9. Ta górska granica jest też granicą kultur, co czyni z Rumunii zachodnią flankę świata bizantyjskiego,
odwołującego się do tradycji wschodniego chrześcijaństwa10.

4 Wielowątkowe rozważania na ten temat prowadził w klasycznej monografii Jan
Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków
2011.
5 Rzeczpospolita wielokulturowa – dobrodziejstwo czy obciążenie?, red. J. Kłoczowski, Warszawa 2009.
6 Jest to pewne uproszczenie, gdyż z punktu widzenia geografii historycznej współczesną Rumunię tworzą następujące regiony historyczne: Wołoszczyzna (Oltenia
i Muntenia), Mołdawia, Bukowina, Dobrudża, Transylwania (Maramuresz, Kriszana,
Banat, Satmar).
7 V. Florea, Sztuka rumuńska, przekł. E. Łuczak, Warszawa 1989, s. 38 i n.
8 K. Jajecznik, Fenomen Transylwanii – analiza etnopolityczna [w:] Państwa naddunajskie a Unia Europejska, red. D. Popławski, Warszawa 2010, s. 133-153.
9 L. Boia, Dlaczego Rumunia jest inna?, przekł. J. Kornaś-Warwas, Kraków 2016,
s. 13-19.
10 Z drugiej strony wspomniane już elementy cywilizacji zachodniej wciąż są zauważalne w sferze językowej, wszak język rumuński należy do rodziny języków romańskich. Ponadto istotnym elementem tworzenia się nowoczesnego języka rumuńskiego
był proces jego reromanizacji i latynizacji, czego najlepszym dowodem jest zastąpienie w 1860 r. cyrylicy alfabetem łacińskim. Inny ślad obecności cywilizacji łacińskiej
niesie ze sobą obecność na obszarze Transylwanii i Banatu – od prawie tysiąca lat
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W niniejszych rozważaniach chcę szczególną uwagę zwrócić na
istnienie w obu państwach Kościołów prawosławnych – Rumuńskiego
Kościoła Prawosławnego (rum. Biserica Ortodoxă Română) i Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Obie wspólnoty religijne, mimo odmiennych potencjałów demograficznych (w Rumunii prawosławie
jest wyznaniem większości = dominującym; w Polsce mniejszości = marginalnym) oraz zróżnicowanej skali oddziaływania religijno-kulturowego
i społeczno-politycznego, pozostawiły trwały ślad w historii. Również
współcześnie odgrywają niebagatelną rolę, będąc najważniejszymi instytucjonalnymi reprezentantami Kościołów Wschodnich11.
Pozycja prawosławia w Polsce i w Rumunii
w pierwszej połowie XX wieku
Rumuński Kościół Prawosławny ogłosił autokefalię już dwa lata
po politycznym zjednoczeniu Mołdawii i Wołoszczyzny, a więc w 1864 r.
Akt ten został uznany przez Patriarchat Konstantynopola 25 kwietnia
1885 r.12 Obie decyzje miały dalekosiężne skutki. Po pierwsze służyły
umocnieniu suwerenności i niezawisłości państwa rumuńskiego; po drugie potwierdzały fakt istnienia odrębnej tradycji prawosławia rumuńskiego; po trzecie legitymizowały dominujące statystycznie wyznanie zdecydowanej większości Rumunów, wpisane w język i kulturę narodową13.
Przypomnijmy w tym miejscu, że demograficznie prawosławie posiadało
ogromną większość. Wedle danych z 1859 r. prawosławni stanowili
94,89%, w 1899 r. – 91,52%, w 1912 r. – 93,09%14.
Począwszy od roku 1918 r., Kościół prawosławny miał znaczący
wpływ na scalanie wszystkich ziem, które znalazły się w nowych granicach Królestwa Rumunii. Rok później wszyscy biskupi prawosławni weszli w skład zjednoczonego Świętego Synodu Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. W 1923 r. prawosławie uznane zostało za wyznanie uprzywi-

– znaczącego odsetka ludności węgierskiej (Seklerzy/Szeklerzy) i niemieckiej (Sasi
i Szwabi). Zob.: P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na terenie Transylwanii,
„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, XLIII, s. 221-243.
11 Churches in the Century of the Totalitarian Systems, vol. 1-2, ed. by J. Kłoczowski,
W. Lenarczyk, S. Łukasiewicz, Lublin 2001; R. Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii
a sakralizacją etnosu (narodu), Wrocław 2011.
12 R. G. Roberson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, tłum. K. Bielawski, Kraków
2005.
13 K. Kuczera, Od Pawła do Bartłomieja. Kościół w Europie Południowo-Wschodniej
(krąg bizantyński), Warszawa 2016, s. 299-300.
14 S. Negruți, The Evolution of the Religious Structure in Romania since 1859 to the
present day, „Revista Română de Statistică – Supliment”, nr 6/2014, s. 40.
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lejowane, co znalazło potwierdzenie w konstytucji. Ustawa zasadnicza
uznawała jednak dwa Kościoły za narodowe. Drugim był Rumuński
Kościół Greckokatolicki15.
Ostatecznie w 1924 r. w Rumuńskim Kościele Prawosławnym
wprowadzono kalendarz gregoriański, a w wyniku reform metropolity
Wołoszczyzny Mirona (Cristea) (1868-1939) od 1926 r. obchodzono
Święta Wielkanocne w tym samym czasie co w Kościele katolickim16.
W lutym 1925 r. Święty Synod Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego powołał do życia Patriarchat Rumuński, a w październiku tego roku metropolita Miron objął tron patriarszy17. Lata 20. i 30. XX w. były czasem rozwoju struktur Kościoła, zgromadzeń zakonnych i życia parafialnego. Teologię prawosławną można było studiować na Wydziałach Teologicznych
w Bukareszcie, Czerniowcach i Kiszyniowie oraz w kilkunastu akademiach teologicznych. Świadectwem żywotności było wiele świeckich ruchów odrodzeniowych18. Mimo znaczących zmian demograficznych, spowodowanych przyłączeniem Transylwanii, w okresie międzywojennym
(1930 r.) prawosławni dominowali w strukturze religijnej, stanowiąc
aż 72,60% ludności Rumunii. Pozostałe wyznania stanowili: katolicy
obrządku greckiego – 7,90%; katolicy obrządku łacińskiego – 6,83%; żydzi – 4,19%; ewangelicy reformowani (kalwiniści) – 3,94%; luteranie
– 2,21%; muzułmanie – 1,03%19.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej rządy w Kościele objął
nowy patriarcha, dawny metropolita mołdawski Nikodem I (Munteanu)
(1864-1948).
Z kolei dla Kościoła prawosławnego w Polsce jednym z najważniejszych problemów po 1918 r. było uniezależnienie się od Patriarchatu
Moskiewskiego oraz podjęcie skutecznych działań zmierzających do uzyskania autokefalii. Spadkiem epoki zaborów były bowiem silne związki
organizacyjno-personalne prawosławia polskiego z rosyjskim. Hierarchia
w całości była pochodzenia rosyjskiego20.
Początkowo zwierzchnikiem Cerkwi został arcybiskup Włodzimierz (Tichonicki) (1873-1959). Hierarcha ten nie podejmował jednak
starań o autokefalię. Stąd władze państwowe w 1920 r. cofnęły mu uznanie, a zwierzchnictwo eparchii chełmsko-warszawskiej powierzyły arcybiskupowi Jerzemu (Jaroszewskiemu) (1872-1923). Sprawując od stycznia
1922 r. godność metropolity warszawskiego, doprowadził on do przyjęcia

K. Kuczera, dz. cyt., s. 367.
E. Kocój, Kalendarz liturgiczny Kościoła prawosławnego w Rumunii – lokalna
transformacja tradycji bizantyjskiej, „Balcanica Posnaniensia” 2012, R. XIX, s. 98.
17 A. Cioroianu, Piękne początki [w:] Łacińska wyspa. Antologia rumuńskiej literatury faktu, wybór, opracowanie i komentarze B. Luft, Warszawa 2018, s. 20.
18 K. Kuczera, dz. cyt., s. 370.
19 S. Negruți, dz. cyt., s. 43.
20 Perspektywę prawosławną tego zagadnienia odnajdziemy w publikacji: A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok 2001.
15

16
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„Tymczasowych przepisów o stosunku rządu do Kościoła prawosławnego
w Polsce” i przekonał lokalny sobór do uchwalenia autokefalii. W tym samym 1922 r. zwrócił się do patriarchy Konstantynopola o jej formalne
potwierdzenie. Zamordowanie w 1923 r. arcybiskupa Jerzego przez przeciwnika autokefalii – archimandrytę Smaragda – nie powstrzymało starań o uniezależnienie się od Moskwy21. Jego następcą został biskup Dionizy (Waledyński) (1876-1960), który kierował Cerkwią prawosławną
w Polsce aż do 1948 r.22
Postanowieniem z 13 listopada 1924 r. patriarcha konstantynopolitański Grzegorz VII potwierdził niezależność Cerkwi prawosławnej
w Polsce23. Uroczyste ogłoszenie autokefalii miało miejsce w Warszawie,
we wrześniu 1925 r. Akt ten nie został jednak uznany przez Patriarchat
Moskiewski24. Sytuację prawną Cerkwi prawosławnej w Polsce uregulował ostatecznie dekret Prezydenta RP o stosunku Państwa do Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dnia 18 listopada 1938 r.
W latach 30. XX w. silny stał się nurt domagający się ukrainizacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego25.
Wysoki status społeczny i ekonomiczny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w dwudziestoleciu międzywojennym dobrze ilustruje porównanie kilku podstawowych danych statystycznych.
W 1931 r. blisko 11,80% ludności Polski deklarowało wyznanie prawosławne, w 1939 r. odsetek ten szacowano na 11,50%, a więc blisko 4 mln
220 tys. osób. Natomiast w pierwszych powojennych latach prawosławni
stanowili od 0,63% do 1,26% ludności Polski. Dane – według różnych
źródeł – wskazują, że w tym czasie w nowych granicach żyło od 150 do
300 tys. prawosławnych (w 1946 r. liczba ludności Polski wynosiła
23 mln 640 tys.). Liczba duchownych zmniejszyła się z 1725 do 190. Początkowo z pięciu przedwojennych diecezji istniała tylko jedna – warszawska, i skrawki grodzieńskiej. Liczba parafii z 1579 uległa zmniejszeniu do 169, w 1951 r. – do 132, a liczba świątyń z 1947 do 223. Można
więc zauważyć, że Kościół prawosławny w Polsce uległ gwałtownej demograficznej „redukcji”26.
Bolesnym wydarzeniem – które rzuciło cień również na lata powojenne – była akcja niszczenia przez wojsko cerkwi na terenie Chełm-

21 M. Bendza, Droga Kościoła prawosławnego w Polsce do autokefalii, Białystok
2006.
22 S. Dudra, Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876-1960, Warszawa 2010.
23 D. Sawicki, Problemy Kościoła prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym, „Rocznik Teologiczny” 2014, nr 56/2, s. 94.
24 K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970 (rys historyczny), Kraków
1996, s. 43-44.
25 A. Mironowicz, Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej, Białystok 2018.
26 K. Urban, dz. cyt., s. 112, 147-163, 183-184; W. Bendza, Regulacja kościelnych
spraw majątkowych na przykładzie Kościoła prawosławnego w Polsce, Warszawa
2009, s. 43.
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szczyzny i Lubelszczyzny w czerwcu 1938 r. W ciągu kilku tygodni – za
zgodą władz państwowych – zburzono 114 świątyń, a około 190 zamknięto lub przekazano w użytkowanie Kościołowi katolickiemu. Nie zachowała się ani jedna cerkiew garnizonowa. W przededniu II wojny światowej na terenie Chełmszczyzny i Lubelszczyzny pozostały zaledwie
22 świątynie z 326 istniejących w 1918 r.27
Pierwsze lata rządów komunistów
Zasadnicze zmiany przyniosło włączenie Rumunii w orbitę wpływów Związku Sowieckiego oraz przejmowanie władzy przez komunistów,
co ostatecznie nastąpiło z chwilą proklamowania Rumuńskiej Republiki
Ludowej 30 grudnia 1947 r.28 Natomiast podejmowane próby podporządkowania Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatowi Moskiewskiemu zakończyły się fiaskiem. Jeszcze do 1947 r. rumuńscy działacze komunistyczni publicznie manifestowali swoją religijność, czego wyrazem był np. udział delegacji partyjnej w ceremonii poświęcenia soboru
Trzech Świętych Hierarchów w Timișoarze, jednak życie cerkiewne – we
wszystkich aspektach – zaczęło podlegać kontroli aparatu bezpieczeństwa. Kierunki zmian wyznaczone zostały między innymi podczas obradującego 19 listopada 1947 r. krajowego Kongresu Kleru Prawosławnego,
na którym minister Stoian Stanciu nakreślił program współdziałania Kościołów w budowie socjalizmu29.
Po śmierci w lutym 1948 r. patriarchy Nikodema I jego miejsce
zajął Justynian (Marina) (1901-1977), dotychczasowy metropolita mołdawski. Hierarcha ten został wybrany przez Święty Synod dzięki poparciu
komunistów, przy czym cała jego zawrotna kariera kościelna usłana była
setkami ingerencji komunistycznej administracji wyznaniowej. W sierpniu 1945 r. został konsekrowany na biskupa pomocniczego metropolity
Mołdawii i Suczawy, a już w listopadzie 1947 r. został wybrany arcybiskupem Jass i metropolitą Mołdawii30. Jednocześnie – wraz z rządami Justyniana – w życiu Kościoła rozpoczął się okres permanentnej inwigilacji
i prześladowań, który będzie z różnym natężeniem trwał aż do upadku
dyktatury Nicolae Ceaușescu w grudniu 1989 r. Według znawców przedmiotu blisko 80% duchownych Cerkwi rumuńskiej było współpracownikami Securitate.

D. Sawicki, dz. cyt., s. 99-100.
J. Demel, Historia Rumuni, Wrocław 1986, s. 403-414.
29 B. Cywiński, Ogniem próbowane. Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego
w Europie Środkowo-Wschodniej, t. 2: „…i was prześladować będą”, Lublin-Rzym
1990, s. 347.
30 Zob.: G. Enache, A. N. Petcu, Patriarhul Justinian şi Biserica Ortodoxă Română în
anii 1948-1964, Galaţi 2009.
27

28
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Jeszcze w 1948 r., wraz z przyjęciem nowej socjalistycznej konstytucji, usunięto religię ze szkół, zamknięto wszystkie wyższe seminaria duchowne, wydalono duszpasterzy z wojska, ze szpitali i więzień, uniemożliwiono prowadzenie działalności charytatywno-dobroczynnej. Zaczęto
także zamykać większość Wydziałów i Akademii Teologicznych. Pozostawiono tylko dwa instytuty teologiczne – w Bukareszcie i w Sybinie (przekształcony z Akademii Teologicznej w Sybinie)31. Nasiliły się prześladowania duchowieństwa, wielu duchownych zmarło w więzieniach. Liczna
grupa kapłanów z rejonów Besarabii i Bukowiny została zesłana przez
władze sowieckie na Syberię32.
Po zakończeniu działań wojennych rządy w Cerkwi prawosławnej
w Polsce objął metropolita Dionizy (Waledyński) (1876-1960). Jednak
z uwagi na fakt złożenia w okresie okupacji niemieckiej deklaracji lojalności wobec władz hitlerowskich, został w lutym 1948 r. aresztowany i aż
do swojej śmierci w 1960 r. przebywał w areszcie domowym. Innym powodem odsunięcia od rządów metropolity Dionizego było uznanie przez
niego, że autokefalia, którą Cerkiew prawosławna w Polsce otrzymała
z rąk Konstantynopola, ma charakter kanoniczny i niepodważalny33.
W czerwcu 1948 r. zarządzający Kościołem biskup Tymoteusz (Szretter)
(1901-1962) udał się wraz z delegacją do Moskwy, gdzie zrzekł się niezależności, a następnie po zjednoczeniu z Patriarchatem Moskiewskim
uzyskał ponownie autokefalię – tym razem z Moskwy34.
W 1951 r. urząd metropolity warszawskiego i całej Polski objął
z namaszczenia władz komunistycznych – wskazany przez patriarchę
Moskwy i całej Rusi Aleksego I – metropolita Makary (Oksijuk) (1884-1961)35. Wcześniej „zasłynął” on z likwidacji struktur Kościoła greckokatolickiego na terenie Małopolski Wschodniej (w latach 1945-1946)36. Po
ośmiu latach rządów schorowany wyjechał do Moskwy, gdzie zmarł
w 1961 r. Do znaczących decyzji w okresie jego rządów zaliczyć należy
utworzenie we wrześniu 1951 r. kolejnej, obok istniejących już warszawsko-bielskiej, białostocko-gdańskiej, łódzko-poznańskiej, diecezji – wrocławsko-szczecińskiej. Inspiracja nie pochodziła bynajmniej od samego

K. Górski, Relacje państwo – Kościół w Rumunii w latach 1944-1989 [w:] Państwo
– religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. J. Durka, Kalisz 2018, s. 273.
32 K. Kuczera, dz. cyt., s. 373.
33 S. Dudra, Kwestia metropolity Dionizego jako element polityki państwa wobec
Cerkwi prawosławnej w Polsce po drugiej wojnie światowej, „Athenaeum. Polskie
Studia Politologiczne”, vol. 24, 2010, s. 70-83.
34 E. Przybył, Prawosławie, Kraków 2006, s. 51-52.
35 S. Dudra, Polityka władz państwowych wobec wyboru i działalności metropolity Makarego, zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
„Sprawy Narodowościowe”, Seria nowa, 46/2015, s. 72-84.
36 A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku...,
s. 251-254.
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metropolity, ale od władz państwowych, które chciały w ten sposób przeciwdziałać prężnie rozwijającej się strukturze administracyjnej Kościoła
katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Również w tym samym czasie dokonał reorganizacji Prawosławnego Licem Teologicznego
w Warszawie, które otrzymało status Seminarium Duchownego37.
Uległość systemowi represji i prześladowania
Do niechlubnych kart Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego należą działania nowego patriarchy, który wezwał rumuńskich grekokatolików, by zerwali więzi z Rzymem i powrócili na łono prawosławia.
W dniach 27-29 września 1948 r. księża greckokatoliccy otrzymali możliwość podpisania aktu powrotu do rumuńskiej Cerkwi prawosławnej. Mimo zastraszania dokument podpisało tylko 423 duchownych (22% kapłanów greckokatolickich w Rumunii). Ich przedstawiciele – 38 księży greckokatolickich zebranych w gimnazjum w Klużu – podpisali 1 października
1948 r. likwidację unii, zrywając tym samym jedność z papieżem38. Duchowni, którzy nie aprobowali tej deklaracji – a była ich zdecydowana
większość – poddani zostali represjom. W 1953 r. co najmniej 300 duchownych znajdowało się w obozach pracy. W tym samym roku patriarcha Justynian został odznaczony Gwiazdą Rumuńskiej Republiki Ludowej I klasy39.
Dotkliwe represje nie ominęły jednak Cerkwi rumuńskiej.
W okresie apogeum prześladowań – na przełomie lat 40. i 50. XX w.
– przeszło 1600 duchownych było aresztowanych, przesłuchiwanych oraz
osadzonych w więzieniach (Aiud, Gherla, Jilava, Pitești). Wielu skierowanych zostało na budowę kanału Dunaj – Morze Czarne40. Przeszło
2500 kapłanów, mnichów, mniszek i świeckich było aresztowanych, skazanych, osadzonych w więzieniach lub obozach pracy41.
Patriarcha Justynian próbował pogodzić i syntetyzować koncepcje marksistowskie z teologią prawosławną, a nawet przyzwalał na posługiwanie się symbolami religijnymi przez władze komunistyczne. Postawa
hierarchy nacechowana ugodowością oraz daleko idące kompromisy
przyniosły mu przydomek „czerwonego patriarchy”. Aktywność publiczna
dostojnika ograniczona była wyłącznie do aktów o charakterze reprezentacyjnym, udziału w kongresach, sympozjach, działalności ekumenicznej, wystąpień na forum Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościo-

K. Urban, dz. cyt., s. 77-78, 153-156, 195-196.
B. Cywiński, Ogniem próbowane. Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego
w Europie Środkowo-Wschodniej..., s. 354-355.
39 S. P. Ramet, Nihil Obstat: Religion, Politics, and Social Change in East-Central
Europe and Russia, Durham 1998, s. 191.
40 M. Păcurariu, Scurta istorie a Bisericii Române, Cluj-Napoca 2002, s. 248-249.
41 K. Górski, dz. cyt., s. 274.
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łów Europy. Zainteresowania duszpasterskie polegały głównie na trosce
o edukację teologiczną oraz o zachowanie dziedzictwa kulturowego prawosławia. Silne wpływy aparatu bezpieczeństwa i naciski Patriarchatu
Moskiewskiego zadecydowały, że pierwsze powojenne kanonizacje wyraźnie nawiązywały do historycznych relacji hospodarstw Wołoszczyzny
i Mołdawii z Rosją carską, jednocześnie odzwierciedlając współczesne
relacje Bukareszt – Moskwa. W 1955 r. uroczyście świętymi ogłoszeni zostali: Sava Brancovici (1615-1683), Visarion Sarai (1714-po 1745) oraz Sofronie z Cioary. Pierwszy, jako prawosławny metropolita Transylwanii,
utrzymywał silne więzi z Moskwą. Drugi, będąc hieromnichem, wzniecił
antykatolickie wystąpienia skierowane przeciwko unii. Trzeci, choć był
tylko skromnym mnichem, przewodził powstaniu rumuńskiej ludności
prawosławnej w Transylwanii wymierzonemu przeciwko polityce habsburskiej. Wybierano więc osobowości posiadające w życiorysach karty
antykatolickie i antyunijne, podkreślając jednocześnie znaczenie powiązań słowianofilskich42.
Głoszone przez patriarchę Justyniana teoretyczne koncepcje zbliżenia materializmu i religii przyjęły kształt oryginalnej rumuńskiej harmonii chrześcijaństwa z komunizmem. Otrzymały one nazwę „apostolatu
społecznego”43. Postawa „czerwonego patriarchy” wobec reżimu komunistycznego oparta była na minimalizmie zakładającym przetrwanie podstawowej tkanki cerkiewnej zapewniającej rozwój w wymiarze liturgicznym, kulturalnym, społeczno-ekonomicznym. W literaturze określona została pojęciem justynianizmu44.
Mimo tak daleko posuniętej uległości wobec reżimu komunistycznego w 1958 r. patriarcha Justynian został osadzony w areszcie domowym. W 1957 r. komuniści utworzyli Departament Wyznań Religijnych,
który zastąpił wcześniej działające Ministerstwo Wyznań Religijnych.
W latach 1959-1964 prześladowania weszły w nową, zaawansowaną fazę.
Aresztowano wówczas ponad 1700 duchownych i mnichów prawosławnych. Represje władz wpłynęły również na znaczne ograniczenie życia
monastycznego. W 1971 r. w Rumunii było tylko 575 monasterów, a przed
1959 r. – 1657. Nastąpił więc spadek liczby klasztorów aż o 65,30%45.
Począwszy od 1962 r., zauważalne było nieznaczne złagodzenie
kursu polityki wyznaniowej, gdyż władze partyjno-państwowe uznały
prawosławie za przydatne w procesie budowy socjalizmu. Jednocześnie
coraz większemu osłabieniu ulegały wpływy i kontakty z Patriarchatem
Moskiewskim46. Wyraźnym znakiem drobnych ustępstw – ze strony deL. Boia, Rumuni: świadomość, mity, historia, przekł. i posłowie K. Jurczak, Kraków 2003, s. 122-134.
43 G. Enache, A. N. Petcu, dz. cyt., s. 11.
44 K. Górski, dz. cyt., s. 280.
45 B. Kumor, Historia Kościoła, t. VIII, Lublin 2004, s. 567.
46 Ujawniło się to najwyraźniej w okresie rządów patriarchy Moskwy i całej Rusi Pimena (lata 1971-1990), o czym pisze M. Muszyński, Rosyjski Kościół Prawosławny
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cydentów partyjnych – była organizacja kongresu prawosławnych teologów w 1964 r. w Bukareszcie. Dwa lata później, w 1966 r. przedstawiciele
władz państwowych uczestniczyli w uroczystościach 500-lecia słynnego
monastyru w Putnie na Bukowinie. Z drugiej strony ceną, jaką przyszło
zapłacić Kościołowi prawosławnemu w Rumunii, było między innymi
przystąpienie w 1974 r. do Frontu Socjalistycznej Jedności47. Aktywny
udział w strukturach komunistycznego państwa pozwolił jednak na utrzymanie stosunkowo dużej liczby duchownych. W 1963 r. Rumuński Kościół Prawosławny prowadził 8568 parafii obsługiwanych przez ponad
9 tys. duchownych, z czego 228 placówek duszpasterskich funkcjonowało w Bukareszcie. Natomiast w 1975 r. w Rumunii żyło 12 tys. duchownych prawosławnych. W 1983 r. liczbę wiernych Kościoła obliczano na
15-17 mln, przy całkowitej liczbie ludności Rumunii szacowanej na niecałe 22 mln 590 tys. mieszkańców. W tym najtrudniejszym okresie totalitaryzmu komunistycznego prawosławni stanowili wciąż od 66,40% do
75,25% ludności Rumunii.
W latach 1959-1961 Cerkwią prawosławną w Polsce ponownie zarządzał arcybiskup Tymoteusz, który w latach 1961-1962 piastował godność metropolity warszawskiego i całej Polski. Wybór metropolity Tymoteusza w 1961 r. miał charakter niekanoniczny i był wymuszony naciskami ze strony Urzędu do spraw Wyznań. W latach 1965-1970 kolejnym
metropolitą został arcybiskup Stefan (Rudyk) (1891-1969). Wybór arcybiskupa Stefana nastąpił po trzech latach od śmierci jego poprzednika na
katedrze warszawskiej, metropolity Tymoteusza. Fakt, iż Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny przez trzy lata nie posiadał zwierzchnika, wynikał z postawy władz komunistycznych, które nie dopuszczały do dokonania chirotonii czwartego hierarchy i uzyskania tym samym kanonicznie
wymaganej liczby biskupów w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym. Dopiero w 1964 r. władze pozwoliły na wyświęcenie czwartego
biskupa – księdza Mikołaja Niesłuchowskiego, który przyjął imię zakonne
Nikanor48.
W 1963 r. Służba Bezpieczeństwa rozpoczęła prowadzenie sprawy
obiektowej o kryptonimie „Bizancjum”, skierowanej przeciw Polskiemu
Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu. Ostatnie materiały operacyjne sporządzono w 1989 i 1990 r. Jej celem było agenturalne opanowanie kierownictwa Cerkwi w celu zapewnienia kontroli nad jej działalnością zarówno w kraju, jak i na forum międzynarodowym49.

w epoce patriarchy Pimena, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2004, R. XVII,
s. 201-218.
47 K. Kuczera, dz. cyt., s. 374-375.
48 K. Urban, dz. cyt., s. 218-219.
49 M. Krzysztofiński, K. Sychowicz, W kręgu „Bizancjum”. Kościół prawosławny
w Polsce po 1944 r., „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2008, nr 1, s. 79-153.
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W ramach sprawy obiektowej pozyskano wśród najwyższych rangą duchownych wielu tajnych współpracowników. Współpracownikami
SB byli m.in.: arcybiskup Stefan (TW „Fidelis”), arcybiskup Bazyli
(Doroszkiewicz) (TW „Włodzimierz”), arcybiskup Sawa (Hrycuniak)
(TW „Jurek”), biskup Adam (Dubec) (TW „Marek”), arcybiskup Nikanor
(Niesłuchowski) (TW „Magister”), arcybiskup Szymon (Romańczuk)
(także TW „Marek”), arcybiskup Miron (Chodakowski) (TW „Mirek II”),
arcybiskup Abel (Popławski) (TW „Krzysztof”), arcybiskup Jeremiasz
(Anchimiuk) (TW „Janek”) oraz wielu innych hierarchów i księży50.
Podkreślić należy, że jedynym hierarchą Cerkwi prawosławnej
w Polsce, który oparł się współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, był Jerzy
(Korenistow), arcybiskup łódzko-poznański. Hierarcha ten dwukrotnie
– w latach 1962-1965 i 1969-1970 – pełnił godność locum tenens (tymczasowego zarządcy) metropolii warszawskiej. Jednak wobec braku podjęcia współpracy, z powodu żywych kontaktów z dostojnikami Kościoła
katolickiego oraz sprzeciwu w sprawie wyznaczania przez Urząd do spraw
Wyznań kierunków bieżącej polityki Kościoła skutecznie zablokowano
jego wybór na metropolitę warszawskiego i całej Polski51.
Dominujące wpływy hierarchów pochodzenia rosyjskiego i całkowite podporządkowanie Cerkwi prawosławnej w Polsce administracji wyznaniowej potwierdza jej stan działalności wydawniczej. Ukazujące się
w latach 60. i 70. XX w. periodyki zawierały przede wszystkim testy w języku rosyjskim, a język polski traktowany był jako dodatkowy. Jedynym
tytułem wydawanym nieprzerwanie był rocznik – „Kalendarz Prawosławny”, który w 1962 r. ukazał się – obok wersji podstawowej rosyjskiej
– w języku ukraińskim. Wymienić należy również „Cerkiewny Wiestnik”
i „Wiadomości PAKP”52.
W styczniu 1970 r. nowym metropolitą warszawskim i całej Polski
został arcybiskup Bazyli (Doroszkiewicz) (1914-1998), pełniący wcześniej
urząd biskupa wrocławsko-szczecińskiego. Hierarcha ten – jeszcze nim
objął godność metropolity – okazywał całkowitą lojalność wobec władz
państwowych, a jego „promoskiewskie” sympatie były całkowicie akceptowane przez Urząd do spraw Wyznań53.
Hierarcha bez entuzjazmu wypowiadał się na temat narodzin
NSZZ „Solidarność” latem 1980 r., krytycznie oceniał natomiast strajki
wiosną 1981 r. W okresie stanu wojennego podkreślał, że wyznawcy prawosławia angażują się w reformatorskie działania władz państwowych.
W pełni identyfikując się z polityką ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego,
w 1982 r. wszedł w skład Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodze-

Tamże, s. 152.
R. Michalak, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014, s. 123.
52 K. Urban, dz. cyt., s. 296-297.
53 R. Michalak, dz. cyt., s. 220-221.
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nia Narodowego54. Dzięki jego staraniom 6 września 1983 r. udało się
erygować kolejną diecezję – przemysko-nowosądecką. Zwieńczył tym samym trwające ponad 20 lat starania, by powstrzymać konwersję ludności
łemkowskiej na katolicyzm i przeciwdziałać odrodzeniu Kościoła greckokatolickiego na Podkarpaciu. Natomiast 1 marca 1989 r. utworzył diecezję
lubelsko-chełmską.
Próby zachowania tożsamości
i pojedyncze akty sprzeciwu
Ugodowa postawa patriarchy i hierarchów Rumuńskiego Kościoła
Prawosławnego kontynuowana była po śmierci Justyniana, kiedy w roku
1977 głową Cerkwi – z namaszczenia Nicolae Ceaușescu ‒ został mołdawski metropolita Justyn (Moisescu) (1910-1986). W tym czasie do nielicznych działań – podejmowanych przez biskupów oraz duchowieństwo
– na rzecz zachowania przez Cerkiew rumuńską autonomii i tożsamości
zaliczyć należy duszpasterską troskę o obecność wiernych na Świętej Liturgii, dostęp do sakramentów, upowszechnienie sobotnich katechez dla
młodzieży oraz starania o zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego prawosławia. Udało się również wydać księgi liturgiczne, katechizm
i Pismo Święte55. Jeszcze w okresie rządów patriarchy Justyniana widoczna była zgoda reżimu na udział wiernych w niedzielnej liturgii, ponadto
udało się odrestaurować wiele zabytkowych cerkwi. Patriarcha Justyn
wyremontował katedrę patriarchalną św. Konstantyna i św. Heleny w Bukareszcie. Władze nie mogły sprzeciwiać się tradycyjnym pielgrzymkom
do najważniejszych sanktuariów i monasterów, w tym do słynnego klasztoru w Putnej. Jednocześnie w pamięci pozostał brak oporu wobec aktów
niszczenia 22 zabytkowych cerkwi w historycznym centrum Bukaresztu
po trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło stolicę Rumunii w marcu 1977 r.56
Postawę uległości kontynuował również wybrany w 1986 r. patriarcha
Teoktyst (Arăpașu) (1915-2007). To właśnie na początku jego rządów zakończono wyburzanie w Bukareszcie monumentalnego monasteru Văcărești z początku XVIII w.57

S. Dudra, Hierarchia i duchowieństwo prawosławne wobec tzw. Ziem Odzyskanych i przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1945-1989, „Studia Zachodnie” 2015, nr 17, s. 170-172.
55 K. Kuczera, dz. cyt., s. 375.
56 A. Cioroianu, Piękna opowieść o historii Rumunów, przekł. B. Luft, Wrocław 2018,
s. 234.
57 Absurdalną „modernizację” Bukaresztu, w tym zniszczenie monasteru Văcărești,
opisał w swoich wspomnieniach Gheorghe Leahu, Arhitect în „Epoca de Aur”, Fundaţia Academia Civica, Bukareszt 2013; również L. Boia, Dlaczego Rumunia jest inna?..., s. 372.
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Nie brakowało nielicznych – choć spektakularnych – aktów odwagi pojedynczych duchownych. Wyrazem postawy sprzeciwu jest działalność ojca Gheorghe Calciu-Dumitreasa (1925-2006), który w latach 70.
XX w., głosząc w swych kazaniach krytykę reżimu Nicolae Ceaușescu, stał
się wrogiem państwa. Po raz pierwszy skazany już w 1948 r., opuścił więzienie w 1962 r. W 1978 r. został ponownie osadzony w więzieniu, w którym spędził kolejnych sześć lat. W 1984 r. karę zamieniono na areszt domowy, a następnie pozwolono duchownemu wyemigrować do Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Ojciec Gheorghe Calciu-Dumitreasa protestował między innymi wobec aktów niszczenia zabytkowych cerkwi. Ze strony swoich przełożonych – patriarchów Justyniana i Justyna– spotkały go
wyłącznie napomnienia i kary58.
W latach 70. i 80. XX w. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny uchronił swą tożsamość dzięki przetrwaniu życia zakonnego i odrodzeniu tradycji pielgrzymek pieszych do miejsc świętych. Przypomnijmy, że monastycyzm męski zachował nieprzerwaną ciągłość istnienia
w stauropigialnym klasztorze św. Onufrego w Jabłecznej, natomiast monastycyzm żeński rozwijał się od 1947 r. w klasztorze św. Marii i św.
Marty na Grabarce. Z miejscem tym związane były pielgrzymki na Świętą
Górę, które od 1986 r. organizowano corocznie. Od początku animowała
je liczna grupa młodzieży prawosławnej59. Drugim czynnikiem kształtującym niezależność było Seminarium Duchowne w Warszawie, które kształciło dojrzałych religijnie prawosławnych – również świeckich, gdyż nie
wszyscy absolwenci decydowali się na przyjęcie święceń diakonatu i prezbiteratu. Trudno natomiast wskazać nawet na indywidualne zachowania,
które wyrażałyby jawny sprzeciw, choć zanotowano pojedyncze przypadki
omowy podjęcia współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, niepodlegania naciskom zewnętrznym, a nawet oskarżania biskupów o współpracę z aparatem bezpieczeństwa na szkodzę Cerkwi (księża Aleksander Wysocki,
Witalis Czyżewski i Teodor Tokarzewski)60.

D. Deletant, Ceaușescu and the Securitate: Coercion and Dissent in Romania,
1965-1989, New York 1995, s. 322 i n.
59 E. Przybył, dz. cyt., s. 53.
60 R. Michalak, dz. cyt., s. 224.
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Wnioski
Rumuński Kościół Prawosławny i Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny funkcjonowały w reżimach komunistycznych w oparciu
o zasadę symfonii61. Ceną przetrwania obu wspólnot było całkowite podporządkowanie się aparatowi partyjno-państwowemu i administracji wyznaniowej. Niewątpliwie obie Cerkwie mocno uwikłały się w sieci różnorodnych uzależnień, przy czym w przypadku Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego – z uwagi na jego znaczenie kulturowe i społeczne – przyniosło to bardziej widoczne skutki, szczególnie w kontekście oskarżeń
o powiązania z reżimem Nicolae Ceaușescu62. Uległość duchownych wobec władzy nie uchroniła – przynajmniej Cerkwi rumuńskiej – od represji, a nawet masowych prześladowań.
Z perspektywy trzech dekad, jakie upłynęły od upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, wydaje się, że tożsamość prawosławia rumuńskiego i polskiego przetrwała dzięki następującym czynnikom:
– autentycznej wierze świeckich prawosławnych oraz ich determinacji
w trwaniu przy Cerkwi niezależnie od koniunkturalnej postawy znacznej
części hierarchów i duchowieństwa;
– środowisku społecznemu, w którym najsilniej zakorzenione było prawosławie – zarówno w Rumunii, jak i w Polsce była nim wieś (w Rumunii
w 1960 r. aż 65,80% ludności żyło na wsi, w 1973 r. jeszcze 57,6%; w Polsce natomiast obszarem w sposób zwarty zamieszkiwanym przez ludność
prawosławną pozostały tereny wiejskie Podlasia)63;
– nielicznym wspólnotom zakonnym prowadzącym życie według zasad
monastycyzmu wschodniego;
– częściowemu utrzymaniu ruchu pielgrzymkowego do najważniejszych
sanktuariów jako tradycyjnej formy religijności;
– zachowaniu w szczątkowej formie kształcenia seminaryjnego duchowieństwa;
– staraniom o restaurację najcenniejszych zabytków architektury i sztuki
sakralnej, co pozwoliło zachować substancję materialną religii.

A. Chryń, Zasada symfonii: relacja Kościoła i państwa w prawosławiu, „Studia
Warmińskie” 2003, nr 40, s. 129-140.
62 E. Behr, Kiss the Hand You Cannot Bite. The Rise and Fall of the Ceausescus, New
York 1991; T. Kunze, Ceaușescu. Piekło na ziemi, przekł. J. Czudec, Warszawa 2016.
63 L. Skibińska-Opoka, Geografia prawosławia w Polsce, „Peregrinus Cracoviensis”
1998, z. 6, s. 175-187; M. Barwiński, Podlasie jako region pogranicza, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2014, t. 3, s. 281-306.
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Între implicarea politică și păstrarea identității.
Biserica Ortodoxă Română
și Biserica Ortodoxă Autocefală din Polonia
față de totalitarismul comunist
– trecere în revistă a unor chestiuni selectate
Rezumat

Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Autocefală din
Polonia s-au găsit, după cel de Al II-lea Război Mondial, în condiții socio-politice complet noi. Preluarea puterii de către comuniști (în România,
în cele din urmă, în anii 1946-1947, iar în Polonia în anii 1947-1948) însemna practic, că puterea se afla în mâinile dușmanilor religiei. Ortodoxia din România – ce cuprindea un procent de 66-75% din populație
– a fost supusă unor reglementări represive ce limitau posibilitatea de
predare a religiei, de funcționare liberă a cultului, cât și de practicare
a religiei. În mod asemănător, în Polonia, chiar dacă aceasta era religia
unei minorități (ca urmare a modificării granițelor și strămutării populației s-a înregistrat o scădere de la 12% în 1931, la mai puțin de 1% în
1950), a devenit totuși foarte repede un element în relația cu Uniunea Sovietică, bazat pe mecanisme de dependență (între altele chestiunea autocefaliei).
Perioada primilor ani de după război trebuie descrisă ca fiind faza
în care se preia controlul asupra structurilor ambelor biserici. Conducerea de partid și de stat din amândouă țări i-au înlocuit pe capii bisericilor
ortodoxe. În Polonia a fost înlăturat mitropolitul Dionizy (Waledyński) și
s-a trecut la alegerea, fără respectarea canoanelor, a mitropolitului Tymoteusz (Szretter); de două ori a fost blocată alegerea ca mitropolit a arhiepiscopului Jerzy (Korenistow). În mod similar, în România, alegerea
patriarhului Justinian – în 1948, Iustin– în 1977 și a lui Teoctist I – în
1986 s-a făcut exclusiv cu permisiunea conducerii de partid și de stat.
Subordonarea celor două biserici ortodoxe conducerii de partid și
de stat a aruncat o umbră și asupra relațiilor celor două biserici cu Biserica Catolică (unirea forțată și ilegală a bisericilor greco-catolice cu cea
ortodoxă). O altă filă dureroasă din istoria celor două biserici ortodoxe
a fost puternica implicare în colaborarea cu aparatele de securitate a unei
părți a clerului (mulți episcopi și egumeni au devenit colaboratori/informatori ai Securității în România, respectiv a serviciilor de securitate poloneze). O altă formă de cedare a fost lipsa împotrivirii față de actele de
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distrugere a monumentelor bisericești din centrul istoric al Bucureștiului, în perioada lui Nicolae Ceaușescu. Pe de altă parte, Biserica Ortodoxă
Română a încercat, cel puțin în faza de început a totalitarismului comunist, să-și păstreze independența și identitatea. Nivelul la care s-a manifestat acest fenomen este ilustrat de faptul că, numai în anul 1953, peste
trei sute de preoți ortodocși au fost deportați în lagăre de muncă.
Identitatea ortodoxiei românești și poloneze s-a păstrat în perioada totalitarismului comunist datorită: 1) credinței adevărate a mirenilor
și determinării lor de a rămâne aproape de Biserică; 2) mediului social în
care a fost înrădăcinată ortodoxia – atât în România, cât și în Polonia
acesta a fost mediul rural; 3) puținelor așezări mănăstirești, unde se ducea viața după reguli monahale răsăritene; 4) păstrării parțiale a pelerinajelor, ca formă tradițională a religiozitătii, la sanctuarele cele mai importante; 5) păstrarea, într-o minimă formă, a seminarelor; 6) eforturilor
de renovare a celor mai prețioase monumente ale arhitecturii și a artei
religioase ceea ce a permis la păstrarea bazei materiale.
Trebuie însă subliniat că viața religioasă a fost însoțită, în toată
perioada postbelică, de diferite greutăți de natură administrativă, diverse
tipuri de represiuni sau chiar persecuții. În România, numărul mănăstirilor s-a redus de la 1657 – câte erau în 1958, la 575 – în 1971 și a fost
desființată majoritatea seminarelor teologice și facultăților de teologie
ortodoxă. În RPP, modesta bază de activitate a Bisericii Ortodoxe Autocefale din Polonia era alcătuită, în 1951, din patru dieceze și 132 de parohii
(în 1970 erau deja 176 de parohii și 42 de filiale), Seminarul Teologic
Ortodox din Varșovia, înființat în același an și doar două mănăstiri (Jabłeczna și Grabarka). În plus, începând din 1957, la Academia de Teologie Creștină din Varșovia, a fost înființată o Secție de Teologie Ortodoxă.

dr hab. Urszula Kozłowska
prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
dr hab. Tomasz Sikorski
prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Kooperacja w sporcie wyczynowym
w krajach Bloku Wschodniego na przykładzie
kontaktów polsko-rumuńskich (1948-1953).
Aspekty społeczno-polityczne

Na sport w krajach tzw. demokracji ludowej, podobnie jak na inne dziedziny życia społecznego i kulturalnego, wpływ miały uwarunkowania polityczne (poniekąd także ideologiczne), społeczne i gospodarcze.
W państwach znajdujących się pod ścisłą kontrolą Moskwy praktycznie
już od 1945 r. wdrażano sowiecki, instytucjonalny model organizacji kultury fizycznej. W 1945 r. na czele Wszechzwiązkowego Komitetu Kultury Fizycznej i Spraw Sportowych stanął Nikołaj Romanow. Rozpoczęto
wówczas kolejną już czystkę w środowisku sportowym, wzmocniono pozycję milicyjnych i wojskowych klubów resortowych, ale także umiędzynarodowiono radziecki sport poprzez wprowadzenie sportowców wyczynowych na areny światowe. W latach 1948-1953 Komitet doprowadził do
całkowitej centralizacji i ideologizacji sportu wyczynowego i wypoczynku.
Po śmierci Józefa Stalina w 1953 r. Wszechzwiązkowy Komitet Kultury
Fizycznej i Spraw Sportowych został przekształcony w Główny Zarząd
Kultury Fizycznej i Sportu. Formalnie był on podporządkowany Ministerstwu Zdrowia, ale w praktyce najważniejsze decyzje dotyczące sportu
podejmowano w wąskim gremium Biura Politycznego i Sekretariacie KC
KPZR1.
W interesującym nas okresie, tj. w latach 1948-1956 r., we wszystkich państwach Bloku Wschodniego wprowadzono niemal identyczne
wzorce organizacji sportu. W Polsce już w 1946 r. „żywiołowy” proces rozwoju sportu uległ stopniowemu zahamowaniu. Utworzono wówczas przy
Ministerstwie Obrony Narodowej Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW) oraz Państwową Radę
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PRWFiPW).
Obie instytucje miały się zająć szkoleniem nowych kadr instruktorskich
i trenerskich, przygotowywaniem projektów aktów normatywnych dotyPor. szerzej: A. Pasko, Społeczno-polityczne aspekty sportu w ZSRR i krajach bloku
socjalistycznego do 1989 roku, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Kultura Fizyczna” 2011, z. 10, s. 117-118; J. Riordan, Sowiet sport.
Background to the Olympics, Oxford 1980, s. 163-168.
1

387
czących powszechnego wychowania fizycznego, koordynowaniem akcji
przysposobienia wojskowego, odbudową albo budową od podstaw obiektów sportowych. Kierownikiem nowego urzędu został bezpartyjny, przedwojenny lwowski działacz sportowy Tadeusz Kuchar, co miało stwarzać
wrażenie kontynuacji przedwojennej tradycji i pełnego pluralizmu w polskim sporcie. PUWFiPW oraz PRWFiPW podlegał także utworzony
w marcu 1946 r. Związek Polskich Związków Sportowych (ZPZS)2. Następnie w marcu 1946 r. reaktywowano również Polski Komitet Olimpijski, którego zadaniem było utrzymywanie kontaktów z międzynarodowym ruchem olimpijskim3. Działały nadal sięgające do przedwojennej
tradycji organizacje i kluby sportowe związane z ruchem socjalistycznym,
robotniczym i ludowym.
Względny pluralizm na płaszczyźnie koncepcyjnej zniknął w momencie umocnienia się pozycji PPR, po sfałszowanych wyborach do Sejmu w styczniu 1947 r. W konsekwencji już wiosną 1947 r. rozpoczęto prace nad projektem reorganizacji struktur zarządzających sportem. W lutym 1948 r. na mocy ustawy „o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz organizacji kultury fizycznej i sportu” w miejsce
PRWFiPW i PUWFiPW powołano nowy centralny urząd, wzorowany na
radzieckich doświadczeniach – Główny Urząd Kultury Fizycznej (GUKF),
a następnie wojewódzkie urzędy kultury fizycznej oraz powiatowe inspektoraty kultury fizycznej4. Nad wykonaniem ogólnych zaleceń (wytycz-

Poprzednikiem ZPZS była powołana jesienią 1945 r. Międzyzwiązkowa Komisja
Porozumiewawcza „dla koordynacji praw i reprezentacji sportu polskiego”. Pierwszy
krok do odbudowy Związku Związków, „Przegląd Sportowy”, 5 XI 1945, nr 25; Sejm
sportu polskiego w Warszawie, „Przegląd Sportowy”, 25 III 1948, nr 13. Zob. też:
A. Pasko, Polski Komitet Olimpijski w okresie stalinizmu, „Dzieje Najnowsze” 2010,
nr 1, s. 107; S. Wilk, Struktura organizacyjna ruchu sportowego w latach 1944-1949,
„Wychowanie Fizyczne i Sport” 1979, nr 1, 165-167; P. Markiewicz, Zarządzanie polskim sportem w latach 1944-1948, „Komunizm: System – Ludzie – Dokumentacja”
2015, nr 4, s. 98; L. Szymański, Sport w polityce II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej
– studium porównawcze, „Kwartalnik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu” 1994, nr 3, s. 72; P. Godlewski, Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944-1956, Poznań 2006, s. 67.
3 Por.: B. Tuszyński, Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002), Warszawa 2004,
s. 185; A. Pasko, Polski Komitet Olimpijski…, s. 106-109; A. Gutowski, Drogi rozwoju
kultury fizycznej w Polsce Ludowej w latach 1944-1956, Warszawa 1965, s. 35-36;
S. Wilk, dz. cyt., s. 165-166; P. Godlewski, Sport w Polsce…, s. 68; Tenże, PKOL
w służbie PRL (1946-1956) [w:] Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu
i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, red. J. Chełmecki, t. 2, Warszawa 2007, s. 159-170.
4 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz
organizacji spraw kultury fizycznej i sportu, Dz. U., 1948, nr 12, poz. 90. Zob. również: P. Godlewski, Sowietyzacja sportu w Polsce (1948-1956) [w:] Studia z dziejów
kultury fizycznej. Księga Pamiątkowa dla Profesora Bernarda Woltmana, Gorzów
2
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nych) dotyczących kultury fizycznej i sportu miała czuwać Naczelna Rada
dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej (przewodniczący: Stefan Ignar).
Natomiast bezpośrednim powszechnym kierownictwem nad przysposobieniem obronnym odtąd miała się zająć Powszechna Organizacja
„Służba Polsce” (komendantem głównym „SP” został płk Edward Braniewski), kontrolowana politycznie przez PPR, a następnie PZPR, za pośrednictwem (kolejno) Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Młodzieży
Polskiej5.
W skład liczącego ok. 40 osób GUKF wchodzili reprezentanci kilku ministerstw (m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej, Zdrowia, Oświaty), delegaci organizacji młodzieżowych, zrzeszeń sportowych i związków
zawodowych oraz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (np. Apolinary Minecki). Powołanie GUKF rozpoczęło proces „czystek” zarówno
w centralnych organach zarządzających sportem, jak i w strukturach terenowych. Tadeusza Kuchara zastąpił aparatczyk partyjny (wcześniej związany z OMTUR – Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego) Lucjan Motyka6 (wiodącą rolę na „odcinku ideologicznym”

Wielkopolski 2002, s. 448-450; Tenże, Proces upolityczniania sportu w PRL [w:]
Z dziejów turystyki i sportu w PRL, red. T. Jurek, K. Obodyński, S. Zaborniak, Rzeszów 2009, s. 150-151; Tenże, Z ideologicznych problemów kierowania sportem
w Polsce w latach 1944-1948 [w:] Pokolenia spełnionego obowiązku: studia z dziejów Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie w XX wieku, dedykowane Profesorowi
Józefowi Garlińskiemu, red. J. Faryś, R. Nir, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski
2004, s. 458-459; Tenże, Sport w Polsce…, s. 42, 65 i n.; A. Pasko, Sport wyczynowy
w polityce państwa 1944-1989, Kraków 2012, s. 68-80; M. Ordyłowski, L. Szymański, Sport w polityce – polityka w sporcie. Stalinizm w Polsce w latach 1949-1956,
„Człowiek i Ruch” 2000, nr 2, s. 14; H. Laskiewicz, Pierwsza w Polsce ustawa o wychowaniu fizycznym, „Kultura Fizyczna” 1963, nr 2, s. 179-181.
5 Powszechna Organizacja „Służba Polsce” została zlikwidowana w 1955 r. Na jej miejsce w 1958 r. powołano Ochotnicze Hufce Pracy. Na temat działalności „SP” zob. szerzej: K. Danił, Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w latach 1948-1955, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1984, nr 1, s. 81-111; J. Hellwig, Powszechna Organizacja „Służba Polsce”, Warszawa 1977; A. Kiełbicka, Junacy w służbie Polski Ludowej.
Wkład Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” do gospodarki i kultury narodowej
w latach 1948-1955, „Studia Historyczne” 1974, z. 2, s. 167-197; W. Gąsiorowski, Żołnierze z kilofami, Płock 2001; Ł. Kamiński, Do roboty!, „Biuletyn Instytutu Pamięci
Narodowej” 2002, nr 2, s. 23-27; K. Lesiakowski, Werbunek młodzieży do brygad
Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”(1948-1955), „Dzieje Najnowsze” 2004,
nr 2, s. 155-175; Tenże, Powszechna Organizacja „Służba Polsce” (1948-1955): powstanie, działalność, likwidacja, t. 1-2, Łódź 2008; Tenże, Powstanie PO „SP”. Z polityki stalinowskiej wobec młodzieży polskiej, „Przegląd Nauk Humanistycznych”
2002, nr 1, s. 123-144; L. Szuba, Pierwsze lata działalności Powszechnej Organizacji
„Służba Polsce”, „Czasy Nowożytne” 2003, s. 177-203; Tenże, Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w latach 1948-1955, Lublin 2006.
6 Lucjan Motyka (1915-2006), z zawodu robotnik budowlany, działacz młodzieżowy,
sportowy i państwowy. W II Rzeczypospolitej należał do PPS (1931-1935), a następnie
do KPP (do 1937 r.), był więźniem obozu w Berezie Kartuskiej. W 1940 r. ponownie
wstąpił do PPS. Po 1945 r. był I sekretarzem KW PPS w Krakowie, sekretarzem KCZZ,
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odgrywał w tym czasie sekretarz GUKF Henryk Szemberg, adiutant gen.
Karola Świerczewskiego, pracownik Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego oraz radziecki generał Józef Bordziłowski, jako przedstawiciel MON). Z kierowniczych (i nie tylko) stanowisk na
terenie województw, powiatów, ze związków i zrzeszeń sportowych zaczęto usuwać „obcych klasowo” działaczy międzywojennych, oskarżając ich
o sprzyjanie „reakcyjnym tendencjom burżuazyjnym w sporcie”. W ich
miejsce w odbywającej się na „terenie sporu” walki klasowej pojawiały się
młode, aktywne kadry uświadomionych klasowo towarzyszy. Stopniowo
zdelegalizowano niezależne organizacje sportowe, jak gniazda „Sokoła”
i polską sekcję Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej YMCA7. Rok
później „zreorganizowano” Akademicki Związek Sportowy8, rozwiązano
Związek Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych (jego struktury podporządkowano Międzyzwiązkowej Radzie Kultury Fizycznej i Sportu przy
Centralnej Radzie Związków Zawodowych), Związek Polskich Związków
Sportowych, odgórnemu „zjednoczeniu” uległy również organizacje młodzieżowe (OMTUR, Związek Młodzieży Demokratycznej, Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”), tworząc Związek Młodzieży Polskiej (ZMP)9. 22 grudnia 1948 r. w nowej strukturze organizaprzewodniczącym OMTUR, w latach 1948-1949 sekretarzem generalnym ZMP.
W okresie stalinizmu był dyrektorem GUKF (do 1950 r.), a następnie pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W 1948 r. wstąpił do PZPR, gdzie do 1980 r. zasiadał
w KC. W latach 1957-1964 był I sekretarzem KW PZPR w Krakowie, później kilkakrotnym ministrem kultury i sztuki, członkiem Ogólnopolskiego Komitetu FJN, posłem do KRN i Sejmu PRL I, II, III, IV, V i VII kadencji, ambasadorem PRL w Pradze,
Sofii, Bernie, członkiem RN i ZG ZBOWiD. Por.: T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 400.
7 A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną w Polsce w latach 1944-2005, Rzeszów 2005, s. 29, 44; A. Pasko, Likwidacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” po
1947 r. [w:] 100-lecie Ogólnopolskiego Zlotu Sokołów w Krakowie – Zlotu Grunwaldzkiego – 100-lecie odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie 1910-2010,
red. A. Łopata, J. Fall, Kraków 2010, s. 97-104; Z. Bujnowski, Próby reaktywowania
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” po 1945 r. [w:] Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, red. Z. Pawlaczuk, Gdańsk 1996, s. 245-248. Na temat organizacji YMCA por. szerzej: E. Kałamacka, Działalność polskiej YMCA w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1989, nr 4, s. 77-90; Taż,
Od duszy do ciała – ewolucja programowa Chrześcijańskiego Związku Młodzieży
Męskiej YMCA, „Kultura Fizyczna” 1994, nr 9-10, s. 11-15.
8 W 1949 r. w miejsce AZS, Akademickiego Związku Morskiego i sekcji „Bratniej Pomocy” powołano Akademickie Zrzeszenie Studentów. Do macierzystej nazwy powrócono dopiero w 1957 r. Por.: K. Obodyński, Rola Akademickiego Związku Sportowego w kształtowaniu się struktur akademickiej kultury fizycznej w latach 1945-2005
[w:] Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, t. 1: Stan i perspektywa
zmian, red. K. Obodyński, Z. Barabasz, Warszawa 2009, s. 8; R. Wryk, Narodziny
i rozwój Akademickiego Związku Sportowego do roku 1947, Warszawa 2014, s. 250.
9 Szerzej na temat ZMP pisali m.in.: M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej i jego
członkowie: studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Warszawa 2006; Tenże, Związek Młodzieży Polskiej a rozwój kultury fizycznej
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cyjnej związki i kluby sportowe podporządkowano pięciu gałęziom zawodowo-resortowym: KCZZ, Związkowi Samopomocy Chłopskiej, Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwu Obrony Narodowej
i AZS10. Koordynacją wychowania fizycznego i sportu na wsi miała się zajmować Główna Rada Sportu Wiejskiego, której podporządkowano terenowe ogniwa Ludowych Zespołów Sportowych11.
Proces centralizacji sportu wedle radzieckiego wzorca, a zarazem
jego propagandowej ideologizacji (w gruncie rzeczy stalinizacji) nabrał
tempa po tzw. zjednoczeniu ruchu robotniczego i utworzeniu Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej (15 grudnia 1948 r.). Doniosłe znaczenie
miała tutaj uchwała Biura Politycznego KC PZPR z 28 września 1949 r.
„W sprawie kultury fizycznej i sportu”. Już we wstępie podkreślano, że
sport i kultura fizyczna są nieodłącznym elementem budowy „podstaw
socjalizmu w Polsce Ludowej”, wychowania „świadomego twórcy nowego, sprawiedliwego ustroju”. W myśl założeń ofensywy ideologicznej
przypuszczono totalną krytykę przedwojennych tradycji i doświadczeń
w dziedzinie sportu i kultury fizycznej. Pisano:
Sanacyjne rządy wykorzystywały sport dla odwracania uwagi
młodzieży i mas pracujących od walki, jaką toczyła klasa robotnicza. Organizacje sportowe kierowane przez sanacyjnych dygnitarzy wychowywały swoich członków w duchu nacjonalizmu
i szowinizmu. Nie było dążności do umasowienia wychowania
fizycznego. Sport przeznaczony był głównie dla klas posiadających, a sukcesy sportowe utalentowanej młodzieży robotniczej
nierzadko wyzyskiwane były przez reakcyjnych „mecenasów”
sportu dla pomnożenia ich dochodów. Zupełnie zaniedbana

w Polsce w okresie stalinowskim (1948-1956) [w:] Magia sportu i słowa. Tom studiów dedykowany Redaktorowi Bohdanowi Tomaszewskiemu, red. A. Dobrowolska, M. Szczerbiński, G. Wieczorek, Gorzów Wlkp. 2008, s. 101-114; Tenże, Postawy
członków ZMP wobec rzeczywistości epoki stalinizmu [w:] „Jesteście naszą wielką
szansą”. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944-1989, red. P. Ceranka, S. Stępień,
Warszawa 2009, s. 48-78; ,,My z Zetempe…”. Upadek i likwidacja Związku Młodzieży Polskiej (1955-1957), opr. M. Wierzbicki, Warszawa 2004; Z. J. Hirsz, Proces narodzin i początki funkcjonowania ZMP (1948-1950) [w:] Zjednoczenie polskiego ruchu młodzieżowego i powstanie ZMP, red. Z. J. Hirsz, Białystok 1990; J. Król, To
idzie… młodość: Związek Młodzieży Polskiej w szkole średniej ogólnokształcącej
w latach 1948-1957, Kraków 2011; Tenże, Związek Młodzieży Polskiej w strukturach
średnich szkół ogólnokształcących w Polsce w latach 1948–1957, „Dzieje Najnowsze”
2013, nr 3, s. 63-80.
10 W KCZZ łączono branżowe związki zawodowe w zrzeszenia sportowe, np. ZS „Kolejarz”, ZS „Górnik”, ZS „Włókniarz”, ZS „Chemik”, ZS „Budowlani”. Przy MON powołano ZS „Legia”, a przy MBP ZS „Gwardia”. Przy ZMP działało jeszcze AZS. Por.:
P. Godlewski, Sport w Polsce…, s. 117-118.
11 Por.: L. Szymański, Ze studiów na modelem kultury fizycznej w Polsce Ludowej
1944-1980, Wrocław 1996, s. 26; A. Nowakowski, dz. cyt., s. 46.

391
w dziedzinie kultury fizycznej wieś, celowo utrzymywana w stanie zacofania gospodarczego i kulturalnego i sztucznie przeciwstawiana miastu12.

„Nowa Polska”, z nowym, socjalistycznym, a więc postępowym, sprawiedliwym i „prawdziwie demokratycznym” ustrojem, miała gwarantować
każdemu obywatelowi dostęp do kultury fizycznej i sportu.
Polska zmierzająca do socjalizmu winna być krajem zdrowych
i mocnych ludzi, radujących się życiem, w którym wychowanie
fizyczne i sport wyrobią siłę woli, opanowanie i odwagę, wytrzymałość na trudy i umiejętność zespołowego życia i wysiłku ludzi
przygotowanych do pracy dla ludowej ojczyzny i do obrony w razie potrzeby jej granic. Powszechne wychowanie fizyczne i masowy sport w Polsce Ludowej to pomnożenie sił budowniczych
Polski socjalistycznej, to jeden ze środków wychowania społeczeństwa w duchu międzynarodowej solidarności sił postępu, to
jeden ze środków walki o trwały i demokratyczny pokój

– stwierdzano13. W uchwale potwierdzano zasadność pełnej centralizacji
polskiego sportu, podniesienia jego ideologicznej (marksistowskiej) „jakości” wedle radzieckich wzorców. Wskazywano na potrzebę „rozliczenia”
się z „burżuazyjnymi” naleciałościami w polskim sporcie, brakiem odpowiedniej atmosfery ideowej, podnoszono problem szkolenia nowych,
fachowych, a jednocześnie uświadomionych ideowo kadr o wysokim poziomie politycznym i wychowawczym. W sprawach organizacyjnych Biuro Polityczne KC PZPR zapowiadało „poddanie kultury fizycznej i sportu jednolitemu, państwowo-społecznemu kierownictwu kontroli”. Nowo
powołany Główny Komitet Kultury Fizycznej przy Radzie Ministrów
(GKKF), faktycznie uzależniony od rządzącej partii (Wydział Propagandy
i Agitacji KC PZPR), miał odtąd koordynować i kontrolować kulturę fizyczną i sport, kierować nimi, dbać o podniesienie poziomu ideologicznego i „fachowego propagandy”.
W niespełna trzy miesiące po przyjęciu uchwały Biura Politycznego KC PZPR Sejm uchwalił „Ustawę o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu”14. Formalnie powołano wówczas do życia GKKF15. Nowym

12 Por.: W sprawie kultury fizycznej i sportu. Uchwała Biura Politycznego KC PZPR
z dn. 28 września 1949 r. [w:] O budownictwie partyjnym. Uchwały Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1949-1953, Warszawa 1954, s. 269-270 (także: Uchwały i dokumenty w sprawie kultury fizycznej za rok 1950, Warszawa 1951, s. 10-11).
13 Tamże, s. 270.
14 Ustawa z dn. 30 XII 1949 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu [w:]
Uchwały i dokumenty…, s. 17-21. Zob. też: A. Zagórska, A. Nowakowski, Ustawa
o kulturze fizycznej w Polsce z 1949 roku [w:] Z najnowszych dziejów kultury fizycz-
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organem kierował L. Motyka, dotychczasowy „szef” GUKF16. Od 1951 r.
GKKF rozpoczął likwidację związków sportowych, co w konsekwencji doprowadziło do utraty osobowości prawnej klubów sportowych (stały się
ogniwami zrzeszeń sportowych). Do rangi symbolu urosła likwidacja tradycyjnych (jak pisano wówczas: „burżuazyjnych”, „sanacyjnych”) nazw
klubów: Wisła, Ruch, Lech czy Polonia. Wzorując się na doświadczeniach
radzieckich, przyjęto również system nomenklatury kadr (podobnie jak
w innych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego) zarówno w centrali, jak i w terenie. Ważne stanowiska w ruchu sportowym obejmowali lojalni wobec PZPR, wyrobieni i uświadomieni ideowo aparatczycy (najczęściej członkowie partii), nierzadko niemający nic wspólnego z kulturą fizyczną i sportem17. Szczególną rolę nowi „włodarze sportu” przypisywali
pracy ideowo-wychowawczej i propagandowej. Sprawy sportu włączono
nej w Polsce (1918-1989): zagadnienia dydaktyczne dla studentów pedagogiki z wychowaniem fizycznym oraz historii in honorem Zdzisław Pawluczuk, red. B. Maksimowski, A. Nowakowski, S. Podobiński, Częstochowa 1999, s. 73-85.
15 Założenia organizacyjne związane z funkcjonowaniem GKKF regulowały: Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1950 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1951 r. Zob. też:
E. Małolepszy, Z dziejów organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w Polsce 1918-1998, „Prace Naukowe. Kultura Fizyczna” 2001, z. 4, s. 92-93; A. Pasko, Sport wyczynowy…, s. 114 i n.; B. Ryba, Podstawy organizacji kultury fizycznej, Poznań 1989,
s. 65-66; A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną…, s. 54-55; L. Szymański,
Model zarządzania kulturą fizyczną w II Rzeczypospolitej i Polsce Ludowej, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1997, t. XLI, nr 1-2, s. 334; M. Ordyłowski, L. Szymański,
Sport w polityce, polityka…, s. 14.
16 W 1951 r. na stanowisku dyrektora GKKF L. Motykę zastąpił Józef Faruga, I sekretarz KW PZPR w Bielsku-Białej, następnie II sekretarz KW PZPR w Białymstoku, I sekretarz KP w Chrzanowie, I sekretarz KW PZPR w Białymstoku, absolwent Szkoły
Partyjnej przy KC PZPR. Po nieudanych dla reprezentacji Polski Igrzyskach Olimpijskich w 1952 r. zastąpił go Włodzimierz Reczek, prawnik, przed wojną członek
OMTUR, ZNMS, po wojnie w PPS, od 1948 r. członek PZPR (m.in. Biura Organizacyjnego KC PZPR), poseł do KRN i Sejmu Ustawodawczego oraz Sejmu I kadencji, dyrektor Spółdzielni Wydawniczej „Wiedza”, wicedyrektor Spółdzielni Wydawniczej
„Czytelnik”, dyrektor GKKF (do 1973 r., od 1960 r. Główny Komitet Kultury Fizycznej
i Turystyki). Sekretarzami GKKF zostali: Edmund Kosman (przedwojenny mistrz Polski w gimnastyce sportowej) i Henryk Szemberg. Zob.: P. Godlewski, Ludzie władzy
w GKKF (przed „odnową” po Październiku 1956 r.) [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 7, red. L. Nowak, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 300-302;
Tenże, Sport w Polsce…, s. 155-163, 189-201; A. Pasko, „Menadżerowie” sportu
w Polsce w okresie stalinizmu (1949-1956), „Studia Podlaskie” 2009/2010, t. XVIII,
s. 224-225.
17 Zob. szerzej: A. Pasko, Sport wyczynowy…, s. 115 n.; Tenże, „Menadżerowie” sportu…, s. 223-236; P. Godlewski, Sport w Polsce…, s. 265-277; M. Ordyłowski, Kadry
– „Oko, ucho i ręka” władzy ludowej w sporcie polskim 1945-1989 [w:] Tenże, Szkice
z dziejów kultury fizycznej, Zielona Góra 2005, s. 181-194 [pierwodruk w: Wokół
historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. S. Ciesielski, Toruń
2004, s. 301-311].
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w system planu 6-letniego, podobnie jak poszczególne gałęzie przemysłu.
I nie chodziło tylko o rozbudowę infrastruktury sportowej czy produkcję
sprzętu, ale również, a może przede wszystkim o ostateczną likwidację
„starych przyzwyczajeń”, podniesienie poziomu ideologicznego i wzmożenie „czujności klasowej”.
Wzorców miały dostarczać doświadczenia radzieckie. W depeszy
GKKF przesłanej do Wszechzwiązkowego Komitetu dla Spraw Kultury Fizycznej przy Radzie Ministrów ZSRR pisano:
Wasz olbrzymi dorobek w dziedzinie rozwoju i upowszechniania
kultury fizycznej i budowy masowego, przodującego w świecie
ruchu sportowego – oparty o granitowe podstawy nauki marksizmu i leninizmu i związany nierozerwalnie z osiągnięciami budownictwa socjalistycznego jest dla nas niewyczerpanym źródłem wzorców i doświadczeń. Wasz przykład i Wasza braterska
pomoc pozwoliły nam na osiągnięcie postępów w dziedzinie
upowszechniania kultury fizycznej i budowie masowego ruchu
sportowego. Wierzymy głęboko, że rozszerzająca się współpraca
sportowców radzieckich i polskich przyczyni się do zacieśnienia
braterskiego sojuszu naszych narodów i do wzmocnienia sił
obozu, skupionego wokół Wielkiego Stalina – obozu walki o pokój i socjalizm18.

Do lutego 1950 r. udało się opracować zestaw ćwiczeń i norm,
który stanowił podstawę do otrzymania specjalnej odznaki: „Sprawny do
Pracy i Obrony”19, a w kwietniu tegoż roku podjęto uchwałę w sprawie tytułów i odznaczeń: „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” i „Zasłużony
Działacz Sportu”20. Wszystkie te odznaczenia wzorowane były na podobnych, już wcześniej nadawanych w sporcie radzieckim21.

18 Do Wszechzwiązkowego Komitetu dla Spraw Kultury Fizycznej przy Radzie Ministrów ZSRR [w:] Uchwały i dokumenty…, s. 57.
19 Odznaka „Sprawny do Pracy i Obrony” została ustanowiona „dla podkreślenia poważnej roli wychowania fizycznego i sportu w podnoszeniu stanu zdrowotności oraz
dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju fizycznego Obywateli i przygotowania ich
do wydajnej pracy i obrony Ludowej Ojczyzny”. Odznaka przyznawana była w czterech stopniach: stopień dziecięcy – dla wieku od 11 do 14 lat; stopień młodzieżowy
– dla wieku od 15 do 18 lat (1950-1952), od 15 do 16 lat (od 1952); stopień I – dla
wieku od lat 19 (1950-1952), od 17 lat (od 1952); stopień II – po uzyskaniu stopnia I
(1950-1952), od 17 lat (od 1952). Zob.: Uchwała Rady Ministrów z 17 kwietnia 1950
w sprawie ustanowienia odznaki „Sprawny do Pracy i Obrony”, M. P. z 1950 r., nr
61, poz. 713; Uchwała nr 746 Rady Ministrów z 10 września 1952 zmieniająca
uchwałę z dnia 17 kwietnia 1950 w sprawie ustanowienia odznaki „Sprawny do
Pracy i Obrony”, M. P. z 1952, nr 80, poz. 1291. Także: Uchwała Rady Ministrów
z dnia 17 IV 1950 r. o Odznace Sprawności Fizycznej [w:] Uchwały i dokumenty…,
s. 43-44.
20 Odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” można było otrzymać za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, podnoszenie poziomu
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Sportowcy, podobnie jak działacze i trenerzy, uczestniczyli we
wszystkich najważniejszych świętach państwowych, od Święta Pracy
(1 maja), święta ogłoszenia Manifestu PKWN (22 lipca), po Dzień Zwycięstwa (9 maja) czy Święto Ludowego Wojska Polskiego (12 października), a także w organizowanych z wielkim rozmachem imprezach sportowych, na których gościli najważniejsi oficjele partyjno-państwowi.
Wkręceni w tryby stalinizmu nie pozostali obojętni na rytualne gesty, jak
choćby czynny udział w społecznych akcjach zbierania podpisów pod
apelem sztokholmskim (1950 r.), pomocy ofiarom wojny w Korei, wspierali inicjatywy Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju. Przed sportem stanęły nowe zadania. Nie były to jedynie wybitne osiągnięcia, rekordy, zwycięstwa, choć i one miały świadczyć o wyższości socjalizmu nad kapitalizmem. Należało przede wszystkim wychować nowy typ „obywatela
– sportowca”, karnego, ofiarnego, zdyscyplinowanego, a jednocześnie
głęboko ideowego. Sportowiec, podobnie jak górnik czy hutnik, miał się
stać bohaterem „nowych czasów”, ukształtowanym ideologicznie, uświadomionym klasowo, zdolnym do ponoszenia wysiłku w budowie socjalizmu, a zarazem sprawnym i ofiarnym obrońcą granic państwa22.
Podobne procesy zachodziły z różną częstotliwością i w różnym
tempie w innych krajach demokracji ludowej. Wprowadzenie modelu radzieckiego w poszczególnych państwach przebiegało bardzo podobnie. Ze
względnego pluralizmu pierwszych lat powojennych cięciem ideologicznego skalpela zrujnowano przedwojenną tradycję, niezależne związki i organizacje, wyeliminowano znanych, utytułowanych sportowców i działaczy. Włodarzami sportu stali się ludzie związani z komunistyczną partią,
nierzadko pozbawieni wiedzy i doświadczenia w sprawach sportu. W konsekwencji postawiono przed całym ruchem sportowym nowe cele i zada-

ideowego i wychowawczego oraz działalność naukowo-badawczą lub metodyczną na
niwie sportowej. Tytuł i odznaczenie: „Zasłużony Mistrz Sportu” nadawano wybitnym, a zarazem zasłużonym sportowcom i działaczom sportowym. Por.: Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu i nadawaniu tytułu i odznaczenia „Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej” i „Zasłużonego Mistrza Sportu”, M. P. z 1950 r., nr 45, poz. 512; S. Oberleitner, Odznaki honorowe (resortowe)
PRL 1944-1989, Rzeszów 2000, s. 108-110.
21 Zob. np.: Z. Dall, Kultura fizyczna i sport w ZSRR, Warszawa 1953; A. Wohl, Socjalistyczny model sportu, „Kultura Fizyczna” 1979, nr 7, s. 6-9; Tenże, 50 lat kultury fizycznej w ZSRR. Rozważania i wnioski, „Sport Robotniczy”, t. IV, 1968, s. 13-48;
Tenże, 50 lat kultury fizycznej w ZSRR, „Kultura Fizyczna” 1967, nr 11, s. 497-505;
W. Reczek, Radziecka kultura fizyczna przoduje światu, „Świat” 1953, nr 28, s. 5;
S. Wołoszyn, Lenin a rozwój nauk o kulturze fizycznej w ZSRR, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1970, nr 3, s. 3-18; Tenże, Nauki o wychowaniu fizycznym i sporcie
w ZSRR, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1970, nr 9, s. 1-7. Także: A. Pasko, Sport wyczynowy…, s. 136-137; Tenże, Społeczno-polityczne aspekty..., s. 120.
22 Szerzej na temat wizerunku jednostki w propagandzie PRL pisze M. Mazur, O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej
Polski Ludowej i PRL 1944- 1956, Lublin 2009.
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nia. W dużym także stopniu uzależniało to kraje satelickie od Moskwy,
a jednocześnie tworzyło coś na wzór „międzynarodowego frontu” (politycznego i ideologicznego) umożliwiającego współpracę, ściśle jednak
kontrolowaną i nadzorowaną przez radzieckie kierownictwo partyjne.
W latach 1947-1949 radziecki wzorzec organizacji sportu wprowadzono
już we wszystkich państwach Bloku Wschodniego. Przyjęte rozwiązania
„konsultowano” z Kremlem i centralami partii komunistycznych od Pragi
po Sofię. W interesującej nas tutaj Rumunii już wiosną 1949 r. (a więc
o kilka miesięcy wcześniej aniżeli w Polsce) Biuro Polityczne Rumuńskiej
Partii Robotniczej przyjęło uchwałę „w sprawie kultury fizycznej i sportu”. Przypominała ona bliźniaczo tekst dokumentu polskiego. Zwracano
tam uwagę na potrzebę umasowienia sportu i wypoczynku, wspominano
o obciążeniu „burżuazyjną”, „kapitalistyczną” tradycją całego ruchu sportowego. Nawiązywano do wychowania nowego typu sportowca23. Utworzono również Komitet do Spraw Kultury Fizycznej i Sportu, a następnie
ufundowano odznakę „Gotowy do Pracy i Obrony Kraju” (GMA – „Gata
pentru muncă și apărarea RPR”). Jak informowała „Trybuna Ludu”, była
to inicjatywa młodych robotników Sovromtractor (fabryka produkująca
wówczas ciągniki) w Braszowie24. Właściwa postawa ideologiczna i sportowa nagradzana była przez władze partyjne i związki sportowe nie tylko
tytułami zasłużonego mistrza sportu, medalami, pucharami, ale również
atrakcyjnymi apanażami, jak wczasy w nadmorskich kurortach, rodzinne
wyjazdy zagraniczne, talony, bony towarowe, perspektywą otrzymania
mieszkania, samochodu, pralki czy mebli. Cały ruch sportowy został włączony w propagandową machinę, stając się jej nieodłączną częścią. Wprowadzenie nowych rozwiązań kontrolowali w Rumunii, podobnie jak w innych krajach socjalistycznych, „etatowi specjaliści” z ZSRR25.
Jak już zostało powiedziane, zasadniczym elementem współpracy
„bratnich narodów” była międzynarodowa kooperacja sportowa. Wiązało
się to oczywiście z różnego rodzaju problemami związanymi choćby
z uzyskaniem paszportu na wyjazd zagraniczny czy przeprowadzeniem
personalnej selekcji, tym bardziej, że chętnych do udziału w zawodach zagranicznych (zwłaszcza w Europie Zachodniej) było najczęściej więcej niż
miejsc wyznaczonych przez organy zarządzające sportem. Z drugiej strony udział polskich zawodników w zawodach rangi międzynarodowej, tak
samo jak wyjazdy działaczy sportowych na konferencje, sympozja i kongresy, miał poważne znaczenie propagandowe. Podobnie było w przypadku zabiegów o organizację imprez o międzynarodowej randze. Była to do-

23 AAN, GUKF, sygn. 58, Uchwała Biura Politycznego Rumuńskiej Partii Robotniczej
w sprawie kultury fizycznej i sportu, k. 75-81.
24 Por.: A. Pasko, Społeczno-polityczne aspekty…, s. 121.
25 AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXII – 177, Ściśle tajne sprawozdanie z konferencji
przedstawicieli Komitetów Kultury Fizycznej ZSRR, Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii, Węgier i Polski, odbytej w Sofii w dniach 19-20 października 1950 r., k. 119.
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skonała okazja do promocji kraju, sportu i socjalizmu. Świadczyło to
także bez wątpienia o pozornej jedynie „normalności” w krajach demokracji ludowej.
Co najmniej do lata 1948 r. władze starały się nie ograniczać międzynarodowych kontaktów sportowych, także z federacjami zachodnioeuropejskimi. Wyjątek stanowiły relacje z Japonią, RFN i Hiszpanią (jak
tłumaczono: „faszystowską”), ale trzeba podkreślić, że podobny bojkot zastosowały także niektóre kraje kapitalistyczne, np. skandynawskie. I tak
np. Polska brała udział w rozgrywkach o Puchar Davisa w tenisie ziemnym (także w prestiżowym turnieju na Wimbledonie), w imprezach lekkoatletycznych, zawodach żużlowych (np. mecze z Danią, Anglią, Austrią
itp.), meczach piłkarskich czy bokserskich. Do końca 1948 r. w planach
i kalendarzach sportowych opiniowanych przez Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego nie dzielono państw
na kapitalistyczne i kraje demokracji ludowej. Podział taki wprowadzono
dopiero rok później. Można wysunąć tezę, że o kontaktach sportowych
z państwami kapitalistycznymi decydowały przede wszystkim dwa względy: możliwości finansowe strony polskiej i korzyści czysto sportowe,
a więc zwycięstwa lub dobre wyniki na tle sportowców zachodnioeuropejskich. W każdym razie międzynarodowe kontakty sportowe z Zachodem po 1949 r. (nie licząc olimpiad oraz imprez rangi mistrzowskiej – np.
mistrzostw Europy lub świata) znacznie ograniczono. Tytułem przykładu,
w I i II kwartale 1949 r. odbyło się 36 spotkań międzynarodowych w kraju w 15 dyscyplinach, z czego na kraje demokracji ludowej wypadało
657 przyjazdów sportowców, a w przypadku krajów kapitalistycznych
– zaledwie 65. W tym samym okresie polscy sportowcy udali się na
44 imprezy zagraniczne, w tym: 434 wyjazdów do państw tzw. obozu,
a jedynie 55 do Europy Zachodniej26. W kolejnych latach proporcje te
ulegały tylko nieznaczącym wahaniom. Ograniczono jedynie znacząco relacje z federacjami zachodnioeuropejskimi, niemal wyłącznie do współpracy w ramach imprez rangi mistrzowskiej. Proces ten trwał nieprzerwanie do 1956 r., a zatem mniej więcej do końca stalinizmu w państwach demokracji ludowej.
Za najważniejszą – priorytetową kwestię uważano w latach 1948-1956 kooperację z państwami socjalistycznymi, choć jak się szybko okazało, nie wszystkimi. W lutym 1949 r., podczas pierwszej konferencji informacyjno-porozumiewawczej krajów socjalistycznych w Zakopanem,
przedstawiciele centralnych organów odpowiedzialnych za zarządzanie
sportem uzgodnili, że będą na bieżąco informować poszczególne federacje państw demokracji ludowej o planowanych przedsięwzięciach. Przyję-

26 AAN, GUKF, sygn. 36, Sprawozdanie GUKF z działalności Urzędów Kultury Fizycznej i Sportu za II i II kwartał 1949 r., k. 8; Tamże, sygn. 70, Notatka w sprawie
kontaktów międzynarodowych za rok 1948 i 1949, k. 1-3.
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to również planowany kalendarz najważniejszych międzynarodowych imprez sportowych na lata 1949-1953 oraz projekt tzw. forum stałych kontaktów międzynarodowych27.
Sportowcy polscy wzięli udział w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie (1948 r.) oraz odbywających się w tym samym roku Igrzyskach Bałkańskich i Środkowoeuropejskich. Z Londynu wrócili tylko z jednym medalem. Brąz zdobył bokser wagi piórkowej Aleksy Antkiewicz, nazywany
w środowisku sportowym „bombardierem z Wybrzeża” (w 1948 r. w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” został wybrany najlepszy sportowcem
w Polsce). Inicjatorem rywalizacji sportowców z Bałkan była Jugosławia,
która po wojnie, wbrew Stalinowi, forsowała koncepcję szerszej, niezależnej od ZSRR współpracy w regionie bałkańskim. Już w tym samym czasie
doszło do sporu z ZSRR na tle interpretacji międzynarodowego komunizmu i „współpracy” z Moskwą, co ostatecznie doprowadziło do wykluczenia Jugosławii z Kominformu pod zarzutem „odchylenia nacjonalistycznego”. I choć Polska w tym sporze stanęła po stronie Kremla, to jednak wystartowała (tylko raz) w Igrzyskach. Uzależnienie krajów satelickich od ZSRR było jednak na tyle duże, że zdecydowano o wycofaniu się
z dalszego udziału w imprezie. Co ciekawe, formalnie wniosek o rezygnację zgłosiła federacja rumuńska, wyjaśniając, że impreza miała charakter
neutralny między rywalizacją sportowców z Zachodu z ZSRR i krajami
demokracji ludowej. A zatem udział w niej krajów socjalistycznych jest
bezcelowy z punktu widzenia politycznego i propagandowego28. W zastępstwie zorganizowano wspólne – środkowoeuropejskie zawody lekkoatletyczne w Bukareszcie. W imprezie tej z oczywistych względów nie wystąpiła już ekipa jugosłowiańska29. Choć udział w Igrzyskach Bałkańskich
i Środkowoeuropejskich w opinii urzędników GUKF był ze wszech miar
pożądany, zarówno od strony sportowej, jak i propagandowej, to jednak
zdecydowano, że priorytetem w sportowym ruchu międzynarodowym powinny być kontakty z ZSRR i krajami socjalistycznymi.
Analiza tzw. kalendarzy imprez sportowych, sporządzanych przez
Wydział Spraw Zagranicznych GUKF potwierdza, że rzeczywiście kontakt
ze sportowcami z Zachodu został w latach 1949-1953 ograniczony niemal

Tamże, sygn. 75, Protokół z konferencji informacyjno-porozumiewawczej odbytej
w dniu 26 II br. o godzinie 15 w hotelu „Morskie Oko” w Zakopanem, k. 53-60. Od
1951 r. intensywność konferencji kongresów przedstawicieli organów zarządzających
sportem w krajach demokracji ludowej znacznie wzrosła. Najczęściej zwoływano je
przed imprezami rangi mistrzowskiej lub olimpiadami.
28 Tamże, sygn. 67, Generalny Sekretariat Igrzysk Bałkańskich i Europy Środkowej,
k. 1. Dokumentacja dot. Igrzysk Bałkańskich i Środkowoeuropejskich (pisma oficjalne, wnioski, korespondencja między organami zarządzającymi sportem w poszczególnych krajach i federacjami sportowymi, kalendarze imprez, sprawozdania, itd.) [w:]
AAN, GUKF, sygn. 67.
29 Por.: Tamże, sygn. 67, Generalny Sekretariat Igrzysk Bałkańskich i Europy Środkowej, k. 3.
27
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wyłącznie do udziału w zawodach rangi mistrzowskiej lub Igrzysk Olimpijskich. Pewnym wyjątkiem była rywalizacja z państwami skandynawskimi (głównie: Szwecją, Norwegią i Finlandią), a także Austrią, ewentualnie z klubami zachodnioeuropejskimi mającymi tradycje lewicowe
(przede wszystkim z Francji, Belgii, Holandii i Włoch). Tak czy inaczej,
w planach na 1949 r. i lata kolejne ustalono, że rywalami sportowców polskich powinni być przede wszystkim zawodnicy z ZSRR i pozostałych
państw tzw. obozu. Sytuacja jednak nie była łatwa. Aby zorganizować zawody o randze międzynarodowej lub wyjechać na imprezę sportową poza
granice państwa, trzeba było spełnić szereg procedur i warunków formalnych. Pamiętać należy, że choć organem bezpośrednio odpowiedzialnym
za kontakty międzynarodowe był Wydział Spraw Zagranicznych GUKF
(pomijamy tutaj wewnętrzny obieg dokumentacji w GUKF), to decyzje
formalne w tej sprawie podejmowało MSZ, ale nie samodzielnie. Kluczowe decyzje zapadały w KC PZPR. Jeśli nie bezpośrednio, to przy akceptacji aktywu partyjnego. Dotyczyło to nie tylko wytypowania państw, z którymi można było rywalizować, ale również ustalenia personalnego składu
drużyn (wraz z trenerami i ekipą techniczną), które miały wyjechać za
granicę. Selekcja obejmowała również dziennikarzy, korespondentów, fotoreporterów sportowych. Osoby, wobec których były jakiekolwiek, nawet
najmniejsze zastrzeżenia, nie otrzymywały paszportów. Wraz z całą ekipą
sportową na zawody poza granicami wyjeżdżali również specjalnie do tego przygotowani „opiekunowie”, których zadaniem było stałe monitorowanie pobytu. Byli to nie tylko funkcjonariusze organów bezpieczeństwa,
ale również etatowi pracownicy klubów sportowych, kierownictwa reprezentacji, współpracujący z bezpieką. Aby usprawnić kontrolę nad przebiegiem zawodów poza granicami państwa, otrzymać pełną informację o ich
przebiegu, zachowaniu zawodników i kierownictwa, także w czasie wolnym (np. podczas imprez towarzyszących, jak wycieczki, obiady, kolacje,
rauty, oficjalne i nieoficjalne spotkania, kontakty z pracownikami ambasad i konsulatów), wprowadzono obowiązek sporządzania pisemnego
sprawozdania z pobytu zagranicznego. Sporządzało je kierownictwo ekipy
sportowej oraz dziennikarze akredytowani na pobyt poza granicami kraju. Następnie dokument otrzymywał GUKF, MSZ, w sytuacjach budzących niepokój (np. niewłaściwe zachowanie, kontakty z ambasadami obcych państw, handel walutą, sprzętem sportowym itp.) odpisy sprawozdań kierowano również do KC PZPR oraz organów bezpieki. Obowiązek
sporządzania sprawozdań nie dotyczył samych sportowców, nie licząc
tych, którzy współpracowali ze służbą bezpieczeństwa i w ramach pracy
operacyjnej przekazywali informacje na temat pobytu za granicą. Jesienią
1950 r. wyjazdy zagraniczne polskich sportowców zostały dodatkowo utrudnione. Powodem były przede wszystkim trudności finansowe,
a właściwie dewizowe. Decyzją Prezesa Rady Ministrów (z 20 października 1950 r.) zmniejszono wydatki budżetowe na wyjazdy zagraniczne.
Każdy wniosek o wyjazd (wraz z kosztorysem dewizowym) musiał uzy-
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skać wcześniejszą zgodę ministra finansów i aprobatę odpowiedniego ministra resortowego (w przypadku sportu było to kierownictwo GUKF)30.
Analiza dokumentów urzędów sportowych i władz partyjnych
skłania do kilku generalnych wniosków. Po pierwsze, co może dziwić,
udział sportowców radzieckich w zawodach sportowych organizowanych
przez Polskę nie był dla władz zadowalający. Doskonale oddają to słowa
mjr. Freda Bettera, naczelnika Wydziału Spraw Zagranicznych GUKF.
W jednym ze sprawozdań za rok 1948 pisał: „Bardzo zależało nam na
kontakcie sportowym ze Związkiem Radzieckim. Kilkakrotnie drogą listowną i drogą dyplomatyczną próbowaliśmy nawiązać ten kontakt, jednak mimo usilnych starań z naszej strony, próby te nie dały dotąd pozytywnego rezultatu”31. Większych efektów poza propagandowymi nie przynosiły również różnego rodzaju akcje „sportowe”, mające podkreślić wagę
sojuszu z ZSRR. Liczono, że deklarowany serwilizm zintensyfikuje wzajemne kontakty. Sztandarowym przykładem była cykliczna impreza pt.
„Miesiąc Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej”, w 1949 r. zorganizowana pod autorskim hasłem Bolesława Bieruta: „Przyjaźń z ZSRR, pomoc
ZSRR, przykład ZSRR – oto podstawowe źródło naszych zwycięstw”32.
Najlepiej układały się relacje między sportowcami polskimi i czechosłowackimi, zarówno na szczeblu ogólnopaństwowym (reprezentacyjnym), jak i klubowym. Na drugim miejscu znajdowały się Węgry, następnie Bułgaria. Bilateralne kontakty sportowe ze sportowymi federacjami
rumuńskimi, choć przebiegały względnie poprawnie, nie były nigdy intensywne. Najczęściej polscy sportowcy rywalizowali z rumuńskimi podczas imprez rangi mistrzowskiej.
W czasie zorganizowanych w Pradze I Mistrzostw Świata w Piłce
Siatkowej Mężczyzn (10-18 września 1949 r.) ekipa Rumunii uplasowała
się na dobrym czwartym miejscu, tuż za Bułgarią, Czechosłowacją i ZSRR
(zwyciężyła we wszystkich rozgrywanych meczach, tracąc tylko jednego
seta). Polska zajęła piąte miejsce. W bezpośrednim pojedynku drużyna
polska uległa Rumunom w stosunku 1:333. Znacznie lepiej powiodło się
polskim siatkarkom, które na równolegle zorganizowanych mistrzostwach Europy zdobyły brązowy medal, ulegając jedynie ekipom z Czechosłowacji i ZSRR. Rumunia znalazła się na czwartym miejscu, przegrywając w bezpośrednim pojedynku z Polską 0:3. Podczas II Mistrzostw
Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, które odbyły się w Moskwie (17-29

30 Tamże, sygn. 132, Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 20 X 1950 r.,
k. 14-19.
31 Tamże, sygn. 36, Sprawozdanie z prac Wydziału Zagranicznego GUKF w okresie
od marca do września 1948 r., k. 29.
32 Tamże, sygn. 70, Pismo TPPR do GUKF, Warszawa 24 VIII 1949 r., k. 18-19; Tamże, sygn. 70, Udział sportu polskiego w Miesiącu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, k. 20-21; Tamże, sygn. 70, Okólnik, k. 22; Tamże, sygn. 70, Zarządzenie organizacyjne,
k. 29-30.
33 K. Mencer, Historia siatkówki – mistrzostwa świata, Katowice 2007, s. 7-12.
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sierpnia 1952 r.), było już znacznie gorzej. Hegemonem pozostali nadal
siatkarze radzieccy, Polacy zajęli dopiero siódme, a Rumuni, podobnie
jak w 1949 r. – czwarte miejsce34. W kolejnych, zorganizowanych w roku
1956 (III) Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn (w Paryżu)
drużyna Rumunii osiągnęła swój największy sukces, zdobywając srebrny
medal (trener: Gheorghe Petrescu; skład: Gabriel Cherebețiu, Gheorghe
Corbeanu, Eduard Derzei, Dumitru Medianu, Sebastian Mihăilescu, Horațiu Nicolau, Caius Miculescu, Ioan Ponova, Marcel Rusescu, Emilian
Mitroi), Polska zajęła czwarte miejsce, choć w bezpośrednim pojedynku
pokonała siatkarzy rumuńskich 3:135.
Na mistrzostwach Europy w koszykówce mężczyzn Polska wystąpiła dopiero w 1955 r. (Węgry) i zajęła ostatecznie piąte miejsce, zaś Rumunia siódme, ale w bezpośrednim pojedynku Polacy ulegli Rumunom.
W poprzednich dwóch imprezach rangi mistrzowskiej (w 1951 i 1953 r.)
ekipa polska nie wzięła udziału, natomiast Rumuni w 1951 r. wycofali się
w ostatniej chwili (stąd przegrali wszystkie mecze walkowerem), a dwa
lata później zajęli odległe 13. miejsce.
Areną rywalizacji polsko-rumuńskiej były również organizowane
cyklicznie mistrzostwa Europy w boksie. Co prawda w 1949 r. (Oslo)
i 1951 r. (Mediolan) Rumuni, w odróżnieniu od zawodników polskich, nie
odnieśli żadnych spektakularnych sukcesów, odpadając najczęściej już
w walkach eliminacyjnych, jednak w 1953 r., podczas zorganizowanych
w Warszawie X Mistrzostw Europy ekipa rumuńska zdobyła aż trzy brązowe medale (Ferencz Ambruș, Nicolae Linca, Nicolae Mândreanu). Był
to zresztą najlepszy w pierwszych latach powojennych okres rozwoju rumuńskiego boksu. „Ikoną Karpat” był wówczas Nicolae Linca, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Melbourne (1956 r.) i dwukrotny medalista mistrzostw Europy (w Warszawie w 1953 r. i Berlinie Zachodnim
w 1955 r.). W warszawskiej imprezie startowało 117 uczestników z 19 krajów, w tym dziesięciu reprezentantów Polski, którzy zdobyli łącznie dziewięć medali w niemal wszystkich kategoriach wagowych. Do historii
przeszły zwycięstwa Zenona Stefaniuka nad Borisem Stiepanowem
(ZSRR), Józefa Kruży nad Aleksandrem Zasuchinem (ZSRR), a zwłaszcza
znokautowanie dziesięciokrotnego mistrza Związku Radzieckiego w wadze półśredniej Siergieja Szczerbakowa (ZSRR) przez Zygmunta Chychłę36. Dla władz partyjnych o wiele ważniejszy niż zwycięstwa Polaków

K. Mencer, dz. cyt., s. 13-18.
Tamże, s. 19-28.
36 Rok wcześniej, podczas Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach, Chychła również pokonał Szczerbakowa. Zob.: J. Pindera, Pięściarze pokazali Rosjanom, kto jest najlepszy,
„Rzeczpospolita”, 27 XI 2011; Tenże, Taki dzień zdarza się raz: to był największy powojenny sukces polskiego sportu, „W Sieci” 2013, nr 20.
34
35

401
był jednak sukces krajów demokracji ludowej nad państwami kapitalistycznymi (zdobyły jedynie dwa złote krążki)37.
Doskonałą okazją do międzynarodowej promocji haseł socjalizmu, postępu i pokoju oraz solidarnej współpracy krajów demokracji ludowej był organizowany od 1948 r. (oficjalnie przez redakcje: „Głosu Ludu”, następnie „Trybuny Ludu”, „Rudé Právo”, od 1952 r. również przez
organ SED „Neues Deutschland” oraz związki kolarskie Polski, Czechosłowacji, a następnie NRD) Międzynarodowy Bieg Kolarski Warszawa
– Praga – Warszawa (od 1950 r. Wyścig Pokoju)38. Oprócz celów sportowych wyścig miał przede wszystkim zadania polityczne i ideologiczne. Do
jego organizacji włączono nie tylko związki kolarskie, zrzeszenia sportowe, ale przede wszystkim KC PZPR, komitety wojewódzkie, powiatowe
i miejskie partii, organizacje młodzieżowe i społeczne, prasę, szkoły (odwoływano zajęcia w szkołach położonych co najmniej 10 km od trasy wyścigu), rady narodowe. Lokalny aktyw partyjny miał zadbać o odpowiednią oprawę zawodów. Trasę wyścigu dekorowano sztandarami, propagandowymi transparentami, portretami przywódców partyjnych i przodowników pracy. Sportowcy oprócz noclegu i posiłków otrzymywali również
flagi i transparenty. W wolnym czasie masowo uczestniczyli w pochodach
organizowanych 1 maja. Imprezie towarzyszyły amatorskie wyścigi kolarskie, pokazy sportowe, konferencje ideologiczne, występy zespołów artystycznych, kapel, orkiestr, pokazy filmowe promujące sport i kulturę fizyczną, spotkania z dziennikarzami i sportowcami. Nie można również
zapominać o tym, że kolarstwo było dyscypliną zespołową, gdzie kolektyw
pracował na zwycięstwo indywidualne zawodnika, co doskonale uzasadniało model sportu socjalistycznego. W tych zawodach, w interesującym
nas okresie, polscy sportowcy odnieśli znaczące sukcesy. Wygrywali corocznie nie tylko kolejne etapy wyścigu, ale zajmowali również wysokie
miejsca w klasyfikacji generalnej. Do historii przeszło już legendarne
zwycięstwo Stanisława Królaka w 1956 r. W przypadku kolarzy rumuńskich nie można było mówić o jakichś spektakularnych sukcesach. Start
w Wyścigu Pokoju dla drużyny rumuńskiej wynikał raczej z poczucia obowiązku promocji haseł walki o pokój i socjalizm. Rywalizacja czysto sportowa schodziła tutaj na dalszy plan. Zdecydowanie najlepiej Rumunia wy-

Zob. szerzej: A. Pasko, Mistrzostwa Europy w Boksie w 1953 r. w ocenie władz
partyjnych i sportowych, „Teki Archiwalne” 2006, t. 9 (31), s. 273-285.
38 Na temat Wyścigu Pokoju pisali m.in.: B. Tuszyński, Wyścig Pokoju 1948-1988,
Warszawa 1989; Tenże, D. Marszałek, Wyścig Pokoju 1948-2001, Warszawa 2002;
J. Ferenc, Sport w służbie polityki. Wyścig Pokoju 1948-1989, Warszawa 2008;
A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1980, Kraków 2009; A. Przynoga, Propaganda w sporcie okresu PRL na przykładzie Wyścigu Pokoju 1948-1989, „Refleksje” wydanie specjalne, wiosna 2012, s. 73-89. Ze starszych prac: K. Małcużyński, Z. Weiss, Kronika wielkiego wyścigu, Warszawa 1952; Ciż, Wyścig Pokoju, Warszawa 1953; Wyścig Pokoju, pod red. W. Gołębiewskiego, Warszawa 1967.
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padła w inauguracyjnym wyścigu w 1948 r. Trzeba jednak zaznaczyć, że
startowało wówczas zaledwie 65 kolarzy z kilku krajów. Nie zgłoszono
żadnej ekipy z zachodniej Europy. Tak czy inaczej, drużyna rumuńska,
która co prawda zajęła ostatnie, dziewiąte miejsce (w klasyfikacji drużynowej), zaznaczyła swoją obecność na trasie wyścigu. Dumitru Pantazescu zajął trzecie miejsce na I etapie, Traian Chicomban na V etapie,
a etap II zwyciężył Marin Niculescu (na III etapie zajął trzecią lokatę)
– zdecydowanie najlepszy kolarz rumuński podczas tych zawodów (nie
uplasował się jednak nawet w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej). Podczas kolejnych edycji wyścigu, kiedy dołączyły do niego również
drużyny z Europy Zachodniej (np. Francja, Dania, Holandia, Anglia),
Rumuni pozostawali tłem dla innych drużyn, nie licząc premiowanych
miejsc (pierwsze dziesięć) w poszczególnych etapach. Do 1956 r. żaden
rumuński kolarz nie znalazł się w czołówce klasyfikacji generalnej
Wyścigu Pokoju. Zaś w klasyfikacji generalnej Rumuni zajmowali zazwyczaj odległe miejsca, najgorsze spośród zawodników z krajów demokracji ludowej.
Kolejną formą kooperacji polsko-rumuńskiej w sporcie były relacje bilateralne. Wydarzeniem o międzynarodowej randze było otwarcie
w 1948 r. stadionu lekkoatletycznego w Bukareszcie. Na uroczystość
oprócz polskich lekkoatletów (łącznie 28 osób) zaproszono również delegatów GUKF. W specjalnie sporządzonym sprawozdaniu delegat GUKF,
tow. Antoni Miller zwracał szczególną uwagę na panującą w Rumunii
atmosferę życzliwości i serdeczności, dobrą oprawę propagandową imprezy, przyzwoite warunki aprowizacyjne. Szczególnie imponujący był
sam stadion, mieszczący ponad 50 tys. kibiców, odbudowany w zaledwie
80 dni przez ochotników, przodowników pracy i młodzieżowe organizacje. Pod względem czysto sportowym można było mówić o pełnym sukcesie reprezentacji Polski, zwłaszcza że w Bukareszcie pojawili się zawodnicy światowej klasy z legendarnym Emilem Zátopkiem, znakomitym czechosłowackim długodystansowcem, czterokrotnym medalistą olimpijskim. Polacy zwyciężyli w trzech dyscyplinach, w pozostałych albo stawali
na podium, albo uplasowali się w czołówce. Większych wątpliwości nie
budziła również strona oficjalna imprezy, przemówienia dygnitarzy partyjnych, włodarzy sportu z Rumunii, Węgier, Czechosłowacji i Polski.
Wszyscy zgodnie zwracali uwagę na konieczność dalszej współpracy bratnich krajów socjalistycznych i przyjacielskiej rywalizacji. We wnioskach
końcowych Miller notował:
Niewątpliwie ten pierwszy w szerszym znaczeniu kontakt
z lekkoatletyką państw ludowo-demokratycznych i zadzierzgnięte więzy koleżeństwa przyczyniają się do znacznego ożywienia
międzynarodowego kalendarza lekkoatletyki polskiej, a tym samym do jej rozwoju i podniesienia poziomu. Z punktu widzenia
politycznego najcenniejszym jest fakt, że wyprawa bukaresztań-
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ska jest niewątpliwie nowym przyczynkiem dla dalszego zacieśniania poprzez sport stosunków z tymi właśnie republikami demokratyczno-ludowymi, które są nam najbliższe ideologicznie 39.

Na dalszą kooperację polsko-rumuńską nie trzeba było długo czekać. Już we wrześniu 1948 r. w Bukareszcie odbył się pierwszy po wojnie
oficjalny dwumecz tenisa ziemnego. Od strony czysto sportowej rywalizacja była bardzo wyrównana i stała na wysokim poziomie. Optymizm budziła zwłaszcza gra Władysława Skoneckiego i Jadwigi Jędrzejowskiej, finalistki Wimbledonu w grze pojedynczej z 1937 r. i finalistki mistrzostw
USA w grze pojedynczej z tego samego roku. Za przegraną drużyny polskiej obarczano zwłaszcza stronę rumuńską, która kilkakrotnie zmieniała
plany turnieju i zbyt późno poinformowała polską federację o ostatecznym terminie. Dodatkowo zawodnicy polscy po męczącej dwudniowej
podróży autobusem do Budapesztu musieli spędzić noc na tamtejszym
dworcu, aby udać się do Rumunii. Na kilka godzin przed meczem, jak informował sprawozdawca GUKF, byli już bardzo zmęczeni i podenerwowani, co miało wpływ na postawę na korcie40. Bez zarzutu była natomiast
organizacja spotkania, miejsce zakwaterowania, posiłki, imprezy towarzyszące, spotkanie z przedstawicielami polskiej ambasady i podarunki
od strony rumuńskiej – kosze z winem i wiązanki kwiatów. Kolejny dwumecz rozegrano rok później, w 1949 r. I choć Polska ponownie przegrała,
ostateczny wynik nie był najważniejszy. Uwagę korespondenta sportowego – redaktora Bohdana Tomaszewskiego – zwróciło „kompromitujące”
zachowanie Władysława Skoneckiego, który najpierw podczas pojedynku
w grze podwójnej odnosił się niewłaściwie do swojego partnera, a później
po konflikcie w sędzią liniowym przestał w ogóle odbijać piłki. Dziennikarze prasy sportowej nie zostawili na Skoneckim, najlepszym wówczas
polskim tenisiście, suchej nitki. Oskarżano go o brak profesjonalizmu,
nieumiejętność pracy w kolektywie i brak odpowiednio wyrobionej świadomości ideowej41. Polscy tenisiści wzięli również udział w rozgrywanych
we wrześniu 1949 r. międzynarodowych zawodach o mistrzostwo Rumunii, spisali się jednak poniżej oczekiwań. Młodym Polakom zabrakło przede wszystkim rutyny, doświadczenia i kondycji – czytamy w sprawo-

39 AAN, GUKF, sygn. 68, Sprawozdanie z podróży jako delegat GUKF wraz z lekkoatletyczną reprezentacją Polski do Rumunii na igrzyska z okazji inauguracji „stadionu Republiki” w Bukareszcie, k. 72.
40 Tamże, Sprawozdanie z meczu Rumunia – Polska rozegranego w Bukareszcie
w dn. 15-20 V 1948 r., k. 168-171.
41 Tamże, sygn. 59, Przegląd Prasy nr 10, k. 33-34; Tamże, Przegląd Prasy nr 12,
k. 41; Kompromitacja, „Kurier Codzienny”, 21 V 1949. Skonecki pomimo incydentu
w Bukareszcie, ze względu na swoje czysto sportowe umiejętności był ceniony przez
aparat partyjny i włodarzy zarządzających sportem. W 1951 r. po meczu ze Szwajcarią
Skonecki nie wrócił do kraju. Błyskawicznie z bohatera stał się „renegatem” i „zdrajcą”. Por.: A. Pasko, Sport wyczynowy…, s. 189.
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zdaniu GUKF42. Pełnym sukcesem zakończyły się natomiast rozgrywane
w Rumunii we wrześniu 1949 r. zawody pływackie. Rybakowski osiągnął
w wyścigu stylem motylkowym na 200 metrów najlepszy powojenny
wynik, ustanawiając przy tym rekord kraju. Zgodnie uznano, że wygrane
przez polskich pływaków zawody stały na wysokim poziomie43.
Jednym z najważniejszych wydarzeń w kontaktach sportowych
między Polską a Rumunią był piłkarski mecz międzypaństwowy rozegrany w Bukareszcie w maju 1949 r.44 W stolicy Rumunii został on rozreklamowany jako jedno z najważniejszych i największych wydarzeń w historii
tamtejszego futbolu. Sprawozdawca z zawodów, z ramienia GUKF, a zarazem kierownik ekspedycji do Bukaresztu ubolewał nad faktem, że strona rumuńska nie była przygotowana do przyjęcia polskiej drużyny. Nie
zorganizowano dodatkowych zajęć w wolnym czasie, imprez towarzyszących, jak to zazwyczaj było praktykowane, poza krótką przechadzką po
centrum miasta. Ponadto, jak czytamy w sprawozdaniu, Polacy mieli problem z dziennikarzami i kibicami rumuńskimi, którzy otoczyli hotel,
gdzie przebywali polscy piłkarze. Również od strony sportowej zarówno
odprawa przedmeczowa, jak i samo już spotkanie rodziły wiele wątpliwości. Rumuni mieli zabiegać o większą, niż ustalono wcześniej, liczbę
zmian podczas meczu. Podczas zawodów stronniczością miał się wykazać
węgierski sędzia, który nie zwracał uwagi na ostrą grę Rumunów (już na
początku spotkania po brutalnym faulu murawę opuścił Gerard Cieślik)
i nie uznał prawidłowo strzelonej bramki przez Polaków. Co oczywiste,
większość publiczności dopingowała gospodarzy. Ale – czytamy dalej
– polscy piłkarze mogli liczyć na doping obecnych na meczu żołnierzy Armii Czerwonej. Dodatkowy zgrzyt pojawił się na wieczornym bankiecie,
na który nie zaproszono polskiego ambasadora45.
W maju 1949 r. do Bukaresztu na oficjalny mecz międzypaństwowy udała się także reprezentacja polskich koszykarzy. Polacy zostali przyjęci bardzo życzliwie. Już na granicy powitała ich specjalna delegacja partyjno-rządowa, członkowie rumuńskiej federacji piłki koszykowej, przedstawiciel Ambasady RP, dziennikarze, fotoreporterzy i sportowcy rumuńscy. Polaków zakwaterowano w reprezentacyjnym, ekskluzywnym hotelu
„Ambasador”, zapewniono szereg atrakcji, jak zwiedzanie miasta, muzeów, koncerty, wystawy. Do wizyty polskich koszykarzy przygotowała się
również rumuńska prowincja, zwłaszcza te miasteczka, gdzie Polacy mieli
do dyspozycji bazę treningową. Witano ich tam z ogromną życzliwością.

AAN GUKF, sygn. 69, Sprawozdanie z Międzynarodowych Mistrzostw Rumunii
w Bukareszcie, k. 286.
43 Tamże, sygn. 59, Przegląd Prasy nr 28, k. 66.
44 Pierwsze oficjalne mecze między Polską a Rumunią rozegrano w 1947 r. Pierwszy
polscy piłkarze przegrali (1:2), a drugi zremisowali (0:0).
45 AAN, GUKF, sygn. 69, Sprawozdanie z wyjazdu na zawody piłki nożnej Polska
– Rumunia w Bukareszcie w dn. 8 V 1949 r., k. 119-120.
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Niemal wszędzie pojawiała się młodzież, przodownicy pracy, weterani
wojenni, orkiestry, delegacje urzędów i zakładów pracy wyposażone w tysiące biało-czerwonych chorągiewek i dziesiątki transparentów. Pobyt
polskich sportowców w Bukareszcie miał jednak swoją drugą, mniej oficjalną stronę. Sprawozdawca z ramienia Polskiego Związku Koszykówki,
Siatkówki i Szczypiorniaka zwrócił uwagę, że ubiór i wyposażenie polskich koszykarzy daleko odbiegały od europejskich standardów. Dresy
były podarte i podniszczone, niektórzy zawodnicy nie mieli również odpowiedniego obuwia. Kilku grało w pożyczonych od Rumunów tenisówkach, a jeden w skórzanych pantoflach na cienkiej podeszwie, całkowicie
nieodpowiednich do gry. Sportowo (ale nie tylko) Rumuni okazali się lepsi i wygrali z koszykarzami polskimi 41:2746.
Na przełomie lipca i sierpnia 1949 r. w Warszawie gościła rumuńska reprezentacja lekkoatletyczna. Same zawody przebiegły w sportowej
atmosferze, bez żadnych incydentów i zakłóceń. Organizatorzy starali się
również zapewnić gościom jak najwięcej atrakcji. Rumuni zwiedzili stare
miasto, nowo wybudowaną trasę W-Z, nowoczesne, socrealistyczne budynki mieszkalne i sportowe (hale, baseny, stadiony). Do największego
incydentu doszło podczas zwiedzania starówki, kiedy zawodników rumuńskich zaczęli zaczepiać przechodnie, pytając, czy są Cyganami. Wywołało to zamieszanie, zakończone dopiero oficjalnymi przeprosinami ze
strony polskiej. Anna Bober – z-ca dyrektora Stołecznego Urzędu Kultury
Fizycznej – zwróciła uwagę na jeszcze jeden fakt, istotny z ideologicznego
punktu widzenia. Mianowicie w zorganizowanych pogadankach ideologicznych zawodnicy rumuńscy mieli się wykazać dużą świadomością klasową, dojrzałością ideologiczną i dyscypliną. Posiadali również znaczną
wiedzę na temat wojny i okupacji. Ten pozytywny z polityczno-propagandowego punktu widzenia obraz zaburzały nieco „drobne” zdarzenia, jak
podejmowane przez sportowców rumuńskich próby zakupu dewiz, kakao
i czekolady za pieniądze przeznaczone na diety, niezbyt pochlebne wypowiedzi na temat polskiej gospodarki czy wartości złotego. Rumuńscy zawodnicy mieli również narzekać na niestrawne i kaloryczne posiłki, jakie
im zaserwowano w Warszawie47.
W 1949 r. sportowcy polscy i rumuńscy rywalizowali jeszcze
w międzynarodowych zawodach szachowych w Sopocie (czwórmecz: Polska, Bułgaria, Rumunia, Węgry), meczu piłki nożnej (drugich drużyn),
międzypaństwowym spotkaniu koszykówki mężczyzn i kobiet, wyścigach
motocyklowych w Bukareszcie, międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych w Pradze, dwumeczu szermierczym w Warszawie, w mistrzostwach Europy w wioślarstwie (Amsterdam), międzynarodowym turnieju

46 Tamże, Sprawozdanie z pobytu koszykarzy polskich w Rumunii w dniach 11-24 V 1949 r., k. 126-127.
47 Tamże, Sprawozdanie z pobytu rumuńskiej drużyny lekkoatletycznej w dn. 30-31 VII i 1 VIII 1949 r. w Warszawie, k. 179-180.
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siatkówki kobiet (Bukareszt)48. W zaplanowanym na rok później kalendarzu imprez przewidywano udział sportowców z Polski i Rumunii w kilku znaczących, międzynarodowych imprezach, takich jak na przykład: zawody wioślarskie krajów demokracji ludowej, międzynarodowy turniej
szachowy (Brno), międzynarodowe zawody jeździeckie krajów socjalistycznych, międzynarodowy bieg kolarski w Bułgarii, turniej bokserski,
międzynarodowy turniej w hokeju na lodzie (Katowice), międzynarodowy wyścig uliczny (samochodowy) o „Złoty Kask Poznania”, turniej tenisa stołowego, turniej tenisa ziemnego (Karlowe Vary) czy zawody strzeleckie49.
W kolejnych latach liczba wspólnych imprez i zawodów nie uległa
zasadniczym zmianom. Utrzymywała się na podobnym poziomie. Niemal
cyklicznie odbywały się turnieje w grach zespołowych, zawody tenisowe
czy biegi kolarskie. Zdarzały się jednak sytuacje, kiedy to zaplanowane
w kalendarzu na kolejny rok imprezy nie doszły do skutku. Decydowały
o tym różne względy. Niekiedy zwyczajnie organizatorzy wycofywali się
z wcześniejszych planów, na przykład w związku z pobytem w tym samym
czasie sportowców na obozach przygotowawczych przed mistrzostwami
Europy bądź świata. Nierzadko decydowały o tym również względy finansowe. Zdarzały się także sytuacje, że propozycje organizacji imprez sportowych zgłaszało MSZ, bez wcześniejszych konsultacji z GUKF. Pojawiająca się kolizja terminów zmuszała GUKF do wycofania się z wcześniejszych planów. A zatem tzw. kalendarz imprez sportowych, choć najczęściej bardzo doprecyzowany, był zmienny, uzależniony od stanowiska innych organów współdecydujących o sporcie wyczynowym i od deficytów
finansowych. Świadczyło to także o tym, że najpierw PUWFiPW, a następnie GUKF miały niewielki stopień samodzielności, a decyzje o międzynarodowych kontaktach sportowych zapadały w innych organach, jak
MSZ czy KC PZPR (najczęściej w Wydziale Propagandy Masowej KC
PZPR, od 1953 r. Wydziale Propagandy i Agitacji KC PZPR lub w Sekretariacie KC PZPR). Trudno było sobie przecież wyobrazić, aby organizacja
dużej międzynarodowej imprezy sportowej odbyła się poza wiedzą politbiura czy też organów bezpieczeństwa publicznego. Należało zadbać nie
tylko o jej przebieg od strony sportowej, ale i polityczno-propagandowej,
zagwarantować bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne (kontakty zawodników z przedstawicielami obcych ambasad, dyplomatami, dziennikarzami z krajów zachodnioeuropejskich). Od 1950 r. pojawiały się
przypadki tzw. „imprez niepożądanych” ze względów politycznych lub
ideologicznych. Kwalifikacji dokonywał wówczas albo Wydział Zagra-

Tamże, sygn. 70, Terminarz imprez międzypaństwowych i międzynarodowych na
rok 1949, k. 168-176; Tamże, sygn. 71, Sprawozdanie cyfrowe za lata 1946-1947
i planowane na rok 1949, bps.
49 Tamże, sygn. 70, Międzynarodowy kalendarz sportowy na rok 1950, k. 179-180;
Tamże, Notatka w sprawach międzynarodowych, k. 226-228.
48

407
niczny KC PZPR, albo Wydział Propagandy Masowej KC PZPR. Patrząc
z nieco innej perspektywy, swoisty chaos decyzyjny i kompetencyjny był
też efektem nadmiernego centralizmu i rozbudowanej biurokracji, co
zresztą charakteryzowało niemal wszystkie dziedziny życia w PRL.
W latach 1952-1954 liczba odwołanych imprez międzynarodowych znacznie wzrosła. Jak wówczas tłumaczono, należało skoncentrować wysiłki na celu nadrzędnym: umasowieniu sportu i rekreacji oraz nadaniu im ideologicznych podstaw. Troska o to, aby polscy sportowcy byli
obecni na międzynarodowych arenach, schodziła na dalszy plan. Dopiero
z początkiem 1955 r. liczba przedsięwzięć sportowych o międzynarodowej
randze wzrosła, co więcej – przekraczała nawet wcześniej zaplanowaną
w kalendarzach sportowych. Zmalała również ingerencja czynników partyjnych w organizację imprez lub udział sportowców polskich w zawodach poza granicami kraju. Był to, jak można sądzić, efekt politycznej
odwilży.
Polsko-rumuńska międzynarodowa kooperacja sportowa w latach
1948-1953 nigdy nie była tak intensywna, jak choćby współpraca ze sportowymi federacjami z Czechosłowacji czy Węgier. Stanowiła jednak stały
element sportowej polityki międzynarodowej, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje z krajami demokracji ludowej. Dopiero po 1956 r., a przede wszystkim w latach 60. i 70. proces ten ewoluował i Rumunia stała się jednym
z najważniejszych partnerów PRL w międzynarodowych stosunkach
sportowych.

prof. dr. Urszula Kozłowska
prof. dr. Tomasz Sikorski
Universitatea din Szczecin

Cooperarea în sportul de performanță
în țările din Blocul Estic
folosind exemplul contactelor sportive
polono-române în perioada 1948-1953.
Aspectele social-politice
Rezumat

Contactele sportive polono-române din perioada postbelică nu au
trezit până acum un interes prea mare din partea cercetătorilor. În prezentul articol sunt abordate următoarele probleme: 1) reorganizarea instituțională a sportului și educației fizice în țările socialiste după încheierea celui de Al II-lea Război Mondial folosind exemplul Poloniei și al
României; 2) relațiile sportive oficiale dintre Polonia și România; 3) participarea sportivilor români la competiții internaționale (între altele,
Campionatul European de Box, Campionatul European de Volei, Cursa
Păcii) și rivalizarea cu sportivii polonezi; 4) succesele înregistrate de
sportul polonez și românesc în anii 1948-1956; 5) dimensiunea instituțională a sportului în Polonia și în România: asemănări și deosebiri (până în
1956). Analiza se va baza în principal pe materialele din arhivele poloneze, cât și pe surse din presă.

Daniel Filip-Afloarei
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Declinul hegemoniei sovietice
odată cu apariția „Solidarității”.
Temerile conducerii românești

Implicațiile pe care mișcarea „Solidaritatea” le-a avut asupra Războiului Rece, a relațiilor sovieto-americane, dar mai ales asupra deznodământului din anul 1989 au fost deseori umbrite de introducerea legii
marțiale în Polonia și de desființarea Sindicatului, iar mai târziu, de căderea zidului Berlinului considerat adevăratul simbol al Cortinei de Fier.
Cu toate că destrămarea Cortinei de Fier a fost un proces mult mai îndelungat de delegitimare politică, ceea ce ne interesează în prima parte a lucrării de față este contribuția evenimentelor poloneze în acest proces,
mai exact, modul cum ele au afectat politica externă sovietică față de statele satelit și, în consecință, pe cea românească, dependentă1 de atitudinile și deciziile Moscovei.
De aceea, pentru a ne forma o perspectivă cât mai complexă despre modul cum apariția „Solidarității” s-a răsfrânt asupra politicii externe
a U.R.S.S. față de blocul sovietic, dar și asupra conducerii române, mi-am
propus un mod de analiză aparte. Ținând cont de contribuțiile existente
în spațiul românesc pe această temă2, care vorbesc despre cauzele interne

Prin această afirmație nu neg existența unui grad de autonomie al R.S.R. față de
U.R.S.S., ci am în vedere similitudinile ideologice dintre cele două regimuri. Ceea ce
conducerea românească își dorea în cadrul blocului sovietic era un grad de libertate
mai mare, nicidecum o schimbare a regimului. Tocmai de aceea criza poloneză reprezenta o situație delicată pentru regimul de la București, prinși între dorința de a-și
menține autonomia în plan extern și cea de a salva regimul comunist polonez.
2 Contribuțiile din spațiul polonez sau occidental sunt extrem de numeroase. Printre
altele, vezi: Roman Laba, The Roots of Solidarity. A Political Sociology of Poland’s
Working-Class Democratization, New Jersey, Princeton University Press, 1991; Lawrence Goodwyn, Breaking the Barrier: The Rise of Solidarity in Poland, Oxford, Oxford University Press, 1991; Timothy Garton Ash, The Polish Revolution: Solidarity,
New York, Random House, 1985; Jan Kubik, The Power of Symbols Against The
Symbols of Power. The Rise of Solidarity and the Fall of State Socialism in Poland,
Pennsylvania, University Park Press, 1994; Andrzej Paczkowski, The Spring Will Be
Ours: Poland and the Poles from Occupied to Freedom, translated by Jane Cave,
Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, University Park, 2003; Idem,
Revolution and Counterrevolution in Poland, 1980-1989. Solidarity, Martial Law
and the End of Communism in Europe, translated by Christina Manetti, New York,
University of Rochester Press, 2015; Michael Szporer, Solidarity. The Great Workers
Strike of 1980, foreword by Mark Kramer, Lanham, Lexington Books, 2012.
1
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ce au dus la apariția „Solidarității”, dar și despre efectele sale în politica
internă a P.C.R., prin această lucrare, voi expune cauzele externe și efectele sale în politica sovietică, urmând ca apoi, pe baza descoperirilor, să
prezint atitudinea conducerii române. Voi urmări creionarea acesteia
prin intermediul presei din vremea respectivă – ziarul „Scînteia” – sau cu
ajutorul unor noi documente descoperite. Acesta constituie unul din
obiectivele majore ale lucrării, cel de al doilea fiind o expunere mai detaliată a cauzelor externe care au dus la apariția „Solidarității” și a efectelor
sale asupra politicii externe a Moscovei. Totodată, în această lucrare voi
chestiona principiul politicii externe a R.S.R., și anume autodeterminarea/neintervenția, încercând să înțeleg mesajul conducerii române, dincolo de susținerea regimului polonez la nivel oficial.
În spațiul românesc, subiectul Războiului Rece și implicațiile
mișcării „Solidaritatea” asupra relațiilor internaționale au ocupat un loc
secundar, atât din considerente ideologice în perioada comunistă, cât și
din cauza fascinației pe care poziția distinctă a României în cadrul Tratatului de la Varșovia a exercitat-o asupra istoricilor. Cu toate că au existat
autori care s-au ocupat de acest subiect3, lucrările acestora au mai degrabă un caracter general. Singura excepție de aici o constituie Larry Watts4,
cu studii bine elaborate despre istoria României în această perioadă, dar
ele necesită o lectură prudentă din cauza stilului encomiastic la adresa
politicii externe a regimului Ceaușescu, fără a face mențiuni despre situația internă din R.S.R. sau la abuzurile comise de acesta. Referitor la mișcarea „Solidaritatea” și consecințele sale în relațiile româno-polone, precum și în plan intern, merită menționate lucrările lui Petre Opriș5 și Ion
3 Vezi: Florin Constantiniu, De la Războiul fierbinte la Războiul rece, București, Ed.
Corint, 1998; Mircea Ovidiu Mândru, Lumea între Războiul Rece și pacea fierbinte.
Strategii operaționale de menținere a păcii, București, Ed. Expert, 2000; Corneliu
Nicolescu, America, Războiul mondial, Războiul rece, Destinderea, Cluj Napoca, CA
Publishing, 2010; Aurel Preda, Tratat de relaţii internaţionale moderne şi contemporane. Războiul rece, vol. al III-lea, București, Ed. Lumina Lex, 2005. Aici pot fi incluse și memoriile lui Mircea Malița, Tablouri din Războiul Rece. Memorii ale unui
diplomat român, București, C. H. Beck, 2007.
4 Larry Watts, Cei dintâi vor fi cei din urmă. România și sfârșitul Războiului Rece,
București, Ed. RAO, 2013; Idem, Oaia albă în turma neagră. Politica de securitate
a României în perioada Războiului Rece, București, Ed. RAO, 2018.
5 Petre Opriș, Criza poloneză de la începutul anilor ’80. Reacția conducerii Partidului Comunist Român, Ploiești, Ed. Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2008. Aceasta este o completare a cercetărilor făcute de autor în cadrul tezei sale de doctorat și
susținută la Iași în 2008: România în Organizația Tratatului de la Varșovia (1955-1991), București, Ed. Militară, 2008. Un alt articol, dedicat crizei poloneze, a fost publicat de autor în cadrul conferinței: From Helsinki to Gorbachev, 1975-1985: The
Globalization of the Bipolar Confrontation – „The Polish Crisis and the Strange
Stance of Romania in the Late 1970s and Early 1980s”, organized by „Machiavelli
Center for Cold War Studies” (Florence, Italy) and „Cold War International History
Project” (Washington D.C., USA), Artimino (Italy), 27-29 April 2006. Pe tema Tratatului de la Varșovia, Petre Opriș a scris și despre: Nicolae Ceaușescu și iluzia sa poli-
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Constantin6, care, deși nu tratează decât parțial chestiunile avute în vedere, rămân importante repere pentru o mai bună înțelegere a evenimentelor poloneze.
Fiindcă operele din afara spațiului românesc sunt numeroase, voi
restrânge numărul acestora la cele care mi-au fost utile pentru atingerea
obiectivelor propuse. În primul rând, pentru a înțelege mai bine concepttele Războiului Rece, dar și evoluția sa, foarte folositoare mi-au fost cele
trei volume editate de Melvyn P. Leffler și Odd Arne Westad7. Pentru situația internațională la sfârșitul anilor ’70 și începutul anilor ’80 am utilizat lucrarea lui Olav Njølstad, care tratează ultimul deceniu al Războiului
Rece8, dar și cea a lui Odd Arne Westad referitoare la strategia superputerilor în acest context9. Un alt text indispensabil, pentru a înțelege strategia Americii din anii ’80, este cel al lui Robert M. Gates, „From the Shadows”10. În ceea ce privește mișcarea „Solidaritatea” și criza poloneză din
1980, ținând cont de faptul că în lucrarea de față urmăresc perspectivele
superputerilor sau ale comuniștilor polonezi față de criză, voi aminti doar
cele care tratează aspectele menționate. Astfel, foarte importante sunt
documentele editate de către Institutul Woodrow Wilson din Washington11, precum și lucrările valoroase publicate de acesta12, majoritatea fiind disponibile în format digital. O importantă colecție de documente,

tică: desființarea concomitentă a NATO și a Tratatului de la Varșovia, în „Arhivele
Totalitarismului” (A.T.), nr. 3-4, 2008, p. 138-150.
6 Ion Constantin, Polonia în epoca „Solidarității”, 1980-1989, București, Institutul
Național pentru Studiul Totalitarismului (INST), 2007. Un alt text al lui Ion Constantin, ce conține o istorie comprehensivă a Poloniei în epoca contemporană, este: Polonia în secolul totalitarismelor, 1918-1989, București, INST, 2007. Alte articole ce privesc cazul „Solidaritatea” și atitudinea societății românești față de aceasta au fost publicate de autor în revista „Arhivele Totalitarismului”: Ion Constantin, Aspecte privind relațiile româno-polone în perioada anilor ’80, în A.T., nr. 3-4, 2005, p. 123-128; Idem, Românii și Sindicatul Solidaritatea, 1981-1989, în A.T., nr. 1-2, 2011,
p. 125-132. Alt articol demn de semnalat, referitor la similitudinile dintre istoriile
contemporane ale celor două țări, este: Idem, Destine paralele: România și Polonia
față în față cu totalitarismele secolului XX, în A.T., nr. 3-4, 2009, p. 165-172.
7 Melvyn P. Leffler, Odd Arne Westad (ed.), The Cambridge History of the Cold War,
Origins, Volume I, New York, Cambridge University Press, 2010; volumul al II-lea,
intitulat Crises and Détente și volumul al III-lea intitulat Endings, toate apărute în
2010.
8 Olav Njølstad (ed.), The Last Decade of the Cold War: From Conflict Escalation to
Conflict Transformation, London, Frank Cass Press, 2004.
9 Odd Arne Westad, The Global Cold War. Third World Interventions and the Making of Our Times, New York, Cambridge University Press, 2007.
10 Robert M. Gates, From the Shadows. The Ultimate Insider’s Story of Five Presidents and How They Won the Cold War, New York, TOUCHSTONE Press, 1997.
11 Pentru colecția de documente digitale, vezi: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/
collection/11/1980-81-polish-crisis (consultată: 14.02.2019).
12 Pentru articolele publicate de Institut, vezi https://www.wilsoncenter.org/program
/cold-war-international-history-project (consultată: 14.02.2019).
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privind discuțiile din Biroul Politic ale P.M.U.P. și P.C.U.S., precum și
atitudinea Americii față de cursul evenimentelor a fost editată de Andrzej
Paczkowski și Malcolm Byrne13. În ceea ce privește politica S.U.A. față de
criza poloneză, menționez aici lucrarea lui Douglas J. MacEachin14.
Având în minte complexitatea evenimentelor, voi preciza și limitele acestei lucrări. În primul rând, este vorba de o limită cronologică, referindu-mă doar la anumite evenimente majore din anii ’70, în funcție de
relevanța lor pentru mișcarea „Solidaritatea” și spațiul Europei Centrale.
Totodată, atunci când voi vorbi despre atitudinea conducerii române, voi
prezenta doar reacția sa față de evenimentele care au avut o semnificație
importantă pentru soarta regimului comunist polonez. În al doilea rând,
nu poate fi trasată o linie directă între situația externă și apariția mișcării, contribuția acesteia fiind mai degrabă indirectă. Totuși, niciun eveniment din contextul internațional nu apare de la sine, ci există o serie de
cauze care-l declanșează și din care voi menționa câteva aici. În al treilea
rând, este vorba de o limită conceptuală, fiindcă nu mi-am propus să
abordez ideea de hegemonie urmărind toate aspectele complicate ale
acestui termen15, ci înțeleg prin acesta dominația Uniunii Sovietice asupra Centrului și Estului Europei, manifestată mai ales prin doctrina Brejnev. În cele din urmă, voi urmări reacția conducerii române pe baza declarațiilor făcute în presă sau în cadrul dezbaterilor Biroului Politic și stabilind modul cum a fost pericolul reprezentat de criza poloneză. Această stabilire nu înseamnă nicidecum o închistare a viziunii române asupra
situației din Polonia, ci o îmbogățire a ceea ce este cunoscut deja, punând-o în cadrul unui context politic extern mai detaliat.
1. Metamorfoza superputerilor în anii ’70
și declinul hegemoniei sovietice
În această parte voi vorbi despre evoluția Războiului Rece în anii
’70 și evenimentele externe premergătoare situației din Polonia, ascensiunea „Solidarității” în Polonia fiind posibilă datorită declinului
P.M.U.P. și a hegemoniei Moscovei în blocul sovietic. De aceea, cu toate
că evenimentele de aici erau într-o anumită măsură similare celor din
Cehoslovacia – 1968 sau Ungaria – 1956, noul context internațional i-a

13 Andrzej Paczkowski, Malcolm Byrne (ed.), From Solidarity to Martial Law. The
Polish Crisis of 1980-1981, A Documentary History, National Security Archive Cold
War Reader, Budapest & New York, CEU Press, 2007.
14 Douglas J. MacEachin, U.S. Intelligence and the Confrontation in Poland, 1980-1981, Pennsylvania, The Pennsylvnia State University Press, 2002.
15 Despre implicațiile culturale ale conceptului de hegemonie, vezi Antonio Gramsci,
Selections from the Prison Notebooks, edited and translated by Quitin Hoare and
Geoffrey N. Smith, New York, International Publishers, 1971. Referitor la cele politice,
vezi Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings,
1972-1977, New York, Pantheon Books, 1980.
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determinat pe sovietici să renunțe la invazie, rezolvând situația cu ajutorul autorităților poloneze. Mai departe, voi urmări care au fost consecințele refuzului de a invada R.P.P. și de a pune capăt crizei prin intermediul armatei poloneze.
La începutul anilor ’70 Statele Unite erau în defensivă, iar Uniunea Sovietică își trăia momentele sale de glorie, fiind recunoscută drept
egalul Americii în urma semnării Acordului SALT I în 1972 și bucurându-se de o creștere economică semnificativă datorită crizei petrolului din
următorul an. Totuși, situația avea să se schimbe treptat în prima jumătate a anilor ’70. Deziluzionați de invadarea Cehoslovaciei, partidele comuniste și intelectualii de stânga din Vestul Europei au început să se îndepărteze de politica Moscovei, căutându-și propriul drum de construire
a comunismului și slăbind influența politicii sovietice. În acest sens, Partidul Comunist Italian, Francez și Spaniol au întemeiat grupul Eurocomuniștilor, avându-l ca lider pe comunistul italian Enrico Berlinguer, ce
propunea cel de „al treilea drum”, situat între democrația socială și socialismul sovietic16. În același timp, intelectualii de stânga au format
mișcarea antitotalitară în Franța, care punea accentul pe autoconducere,
în locul economiei planificate, și pe drepturile omului, acuzând
generația ’68 ca fiind insensibilă la drepturile omului. Toți filosofii din acea perioadă erau considerați lipsiți de moralitate
fiindcă ei nu credeau în altceva decât în putere 17.

Deși este greu de apreciat influența noului curent politic în Polonia, există anumite similarități între compromisul făcut de Partidul Comunist Italian și Biserica Catolică în 1973 și apelul lui Adam Michnik, trei
ani mai târziu, pentru a lupta alături de Biserica Catolică împotriva totalitarismului18. Mai mult decât atât, ecoul curentului antitotalitar s-a făcut
auzit în opere precum cele ale lui Adam Michnik19 sau Vaclav Havel20,
opere care aveau să reconfigureze raporturile dintre societate și puterea
comunistă, mutând accentul dinspre puterea politică înspre drepturile
omului și democrație, în special după semnarea Acordurilor de la Helsin-

16 Silvio Pons, „The Rise and Fall of Eurocommunism”, în Melvyn P. Leffler, Odd
Arne Westad (ed.), op. cit., Volume III, p. 46.
17 Jan-Werner Müler, „The Cold War and the intelectual history of the late twentieth
century”, în Melvyn P. Leffler, Odd Arne Westad (ed.), op. cit., p. 5, 8.
18 Programul mișcării a fost teoretizat de Adam Michnik în lucrarea, The Church and
the Left, edited, translated and with an introduction by David Ost, Chicago, University of Chicago Press, 1993.
19 Adam Michnik, „The New Evolutionism”, în op. cit., p. 135-149.
20 Vaclav Havel, The Power of Powerless: Citizens against the State in Central-Eastern Europe, ed. by John Keane, New York, M. E. Sharpe, 1985.
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ki și introducerea acestora în relațiile Est-Vest21. În urma acestor Acorduri, în Polonia s-a fost format Comitetul de Apărare al Muncitorilor
(KOR), în 1976, iar un an mai târziu, Carta 77 în Cehoslovacia.
Toate aceste neînțelegeri aveau să fie exploatate de administrația
Carter ce a folosit tot mai des chestiunea drepturilor omului împotriva
Moscovei, chestiune incompatibilă cu ideologia politică a acesteia. Astfel,
încă de la sosirea sa la Casa Albă, în urma sfaturilor oferite de Zbigniew
Brzeziński22, noul președinte și-a arătat susținerea față de mișcările dizidente din blocul sovietic, afirmând într-o scrisoare deschisă către Saharov că: „Drepturile omului sunt o preocupare centrală a administrației
mele”23. Pe 1 martie, acesta l-a invitat pe dizidentul Vladimir Bukovski la
Casa Albă, susținând că va sprijini fără reticență drepturile omului24. Decredibilizarea treptată a Moscovei, precum și lipsa ei de voință pentru
a opri desfășurarea rachetelor SS-20 în Europa i-au permis președintelui
Carter să ia măsuri mult mai dure împotriva acesteia, el propunând un
nou program de înarmare și convingându-și aliații N.A.T.O. să mărească
cheltuielile militare la 3% și să-și întărească forțele nucleare prin instalarea rachetelor de croazieră Pershing II25. În cele din urmă, invazia din
Afganistan a fost ultimul element care a pus capăt parității sovieto-americane26, președintele Carter luând măsuri drastice împotriva U.R.S.S.:
a impus embargou asupra comerțului cu cereale, a boicotat jocurile olimpice de la Moscova din 1980, a expulzat diplomați so-

21 Despre efectele prevederilor de la Helsinki, vezi Daniel C. Thomas, The Helsinki
Effect: International Norms, Human Rights and the Demise of Communism, Princeton, Princeton University Press, 2001; Rosemary Foot, „The Cold War and Human
Rights”, în Melvyn P. Leffler, Odd Arne Westad (ed.), op. cit., p. 445-465. Despre modul cum drepturile omului au fost utilizate în relațiile internaționale, vezi David
P. Forsythe, Human Rights in International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
22 Acesta i-a mărturisit președintelui că: „Drepturile omului reprezintă un bun de preț
care poate fi folosit pentru a pune Moscova în defensivă și a încuraja opoziția politică
din interiorul Uniunii Sovietice... Liderii sovietici priveau campania drepturilor omului „ca o provocare directă la politica lor internă și chiar ca o încercare de a le schimba
regimul”, în Zbigniew Brzezinski, Memoirs of the National Security Adviser, 1977-1981, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1983, p. 160-162.
23 Jimmy Carter, White House Diary, New York, Farrar, Straus & Giroux, 2010, p. 22.
24 Ibidem, p. 29.
25 Olav Njølstad, The collapse of superpower détente, 1975-1980, în Melvyn P. Leffler, Odd Arne Westad (ed.), op. cit., p. 149. Vezi și: Nancy Mitchell, „The Cold War
and Jimmy Carter”, în Melvyn P. Leffler, Odd Arne Westad (ed.), op. cit., p. 66-88;
Olav Njølstad, „The Carter Legacy: Entering the Second Era of The Cold War”, în
Olav Njølstad (ed.), op. cit., p. 198-199; Zbigniew Brzezinski, op. cit., p. 310.
26 Invazia din Afganistan a însemnat practic sfârșitul destinderii și reînceperea conflictului sovieto-american într-un mod mult mai deschis. Mai multe despre acest subiect, vezi Richard W. Stevenson, The Rise and Fall of Détente. Relaxations of tension in US-Soviet relations, 1953-84, London, Macmillan Press, 1985.
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vietici și, mai important, Carter a cerut Senatului american să
amâne ratificarea Tratatului SALT II, atâta timp cât sovieticii
rămâneau în Afganistan27.

Totuși, factorul major care a slăbit hegemonia sovietică în cadrul
blocului a venit chiar din sânul acesteia. Din a doua jumătate a anilor ’70,
Uniunea Sovietică și-a pierdut dinamismul și consecvența, odată cu începutul bolii și dependenței lui Brejnev de medicamente. Absența acestuia
din Biroul Politic a dus la perturbarea procesului de luare a deciziilor, politica externă sovietică stagnând, în timp ce politica înarmării continua.
În absența unui lider dinamic, această politică era în mâinile „troicii”:
ministrul de externe, Andrei Gromyko, șeful K.G.B., Iuri Andropov, și
ministrul apărării, Dimitri Ustinov28. Cu toate acestea, cei trei nu constituiau o echipă dinamică, U.R.S.S. stagnând pe plan politic, economic și
social ceea ce a făcut ca la începutul anilor ’80 modelul sovietic să își
piardă potențialul inovativ și credibilitatea nu numai la nivel internațional, ci și național29. Toate aceste neajunsuri politice au generat indubitabil și probleme economice. Primul semnal de alarmă asupra crizei ce
amenința U.R.S.S. a fost tras de C.I.A. într-un raport din 197730, care arăta că elementele ce au stat la baza creșterii economice Sovietice nu mai
erau nicidecum accesibile, fiind necesară o schimbare în politica economică a acesteia. Însă lipsa unei conduceri dinamice însemna lipsa oricărei reforme economice, criza devenind inevitabilă31. Totodată, implicarea
ei în Lumea a III-a a creat costuri prea mari pentru economia sa, punând
presiuni și mai mari asupra sistemului sovietic pentru a-și menține paritatea cu S.U.A. Această stagnare avea să se resimtă și pe plan tehnologic,
U.R.S.S. fiind tot mai des nevoită să importe tehnologie din S.U.A., modernizarea industriei sale din anii ’80 depinzând de atitudinea Americii32. Același raport arăta că deficitul economiei sovietice urma să slăbească controlul său asupra Centrului și Estului Europei, care devenea
tot mai dependent de comerțul cu Occidentul33, fapt care avea să fie speculat de administrația americană.

Olav Njølstad, The collapse of..., p. 151.
Vladislav M. Zubok, „Soviet foreign policy from détente to Gorbachev, 1975-1985”,
în Melvyn P. Leffler, Odd Arne Westad (ed.), op. cit., p. 90-91.
29 Ibidem, p. 93.
30 Central Intelligence Agency, Soviet Economic Problems and Prospects. A study
prepared for the use of the Subcommitte of Priorities and Economy in Government
of the Joint Economic Committee Congress of the United States, August 8, 1977, Washington, U.S. Government Printing Office, 1977, 30 p.
31 Giovanni Arrighi, „The world economy and the Cold War, 1970-1990”, în Melvyn
P. Leffler, Odd Arne Westad (ed.), op. cit., p. 38.
32 Central Intelligence Agency, op. cit., p. 7.
33 Ibidem, p. 24.
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Prin urmare, criza din Polonia a izbucnit într-un moment în care
U.R.S.S. avea deja numeroase probleme și începuse să piardă paritatea
cu S.U.A. Formarea sindicatului „Solidaritatea” la periferia imperiului sovietic, sindicat care întrunea toate caracteristicile noilor curente intelectuale și politice din Europa Occidentală34, alături de elemente specifice
națiunii poloneze, era un simbol al triumfului culturii occidentale în fața
celei sovietice. Totodată, acceptarea acestuia semnifica lipsa unei strategii a regimurilor comuniste în fața noilor mișcări, precum și a unei metode de a soluționa criza poloneză, ele bazându-se pe utilizarea forței. Însă
în noul context internațional de la începutul anilor ’80, acest fapt devenise puțin dezirabil, orice încercare de a repeta experiențele din 1968 sau
1956 ar fi avut consecințe dezastruoase asupra raporturilor Est-Vest, dar
mai ales asupra economiilor comuniste fragile și dependente de creditele
occidentale. Așadar, sindicatul „Solidaritatea” reprezenta o măsură de
compromis nu doar pentru P.M.U.P., ci și pentru Uniunea Sovietică care
căuta o măsură politică alternativă în schimbul doctrinei Brejnev.
Momentul culminant al crizei poloneze, care ar fi putut duce la
activarea doctrinei, a fost în timpul întâlnirii membrilor O.T.V. la Moscova35, pe 3 decembrie 1980, moment ce a generat panică și reacții diverse
la nivel internațional. Însă avertismentul președintelui Carter conform
căruia „o intervenție va fi nefavorabilă atât în relațiile dintre Est-Vest, în
general, cât și în relațiile dintre S.U.A. și U.R.S.S., în particular”36, refuzul părții române de a susține o intervenție în Polonia, recesiunea economiei sovietice, precum și agravarea situației din Afganistan au constituit
factori care i-au determinat pe liderii Moscovei să-și reconsidere politica
față de Varșovia și, în consecință, pilonul politicii sale externe față de blocul sovietic, doctrina Brejnev. Dacă până la sfârșitul anului 1980 invazia
era considerată posibilă, treptat, începând cu anul 1981, liderii sovietici renunță la aceasta, căutând noi soluții și punând presiuni tot mai
mari asupra Varșoviei în speranța că vor adopta „măsuri politice mai decisive”37.
Dincolo de înrăutățirea situației internaționale, fragmentarea
accelerată a P.M.U.P. a fost un alt motiv esențial ce i-a determinat pe liderii sovietici să abandoneze complet ideea unei invazii, fiindcă în lipsa

34 De exemplu, formarea „Mișcărilor orizontale”, care cereau descentralizarea partidului și alegerea liderilor regionali prin intermediul votului secret, a fost catalogată
de sovietici drept „o poziție asemănătoare cu cea Eurocomunistă și ideile social democrate ale pluralismului, sprijinind transformarea socio-economică a Poloniei după
modelul Iugoslav”, în Matthew J. Ouimet, The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine
in Soviet Foreign Policy, Chapel Hill and London, The University of North Carolina
Press, 2003, p. 196.
35 Despre dezbaterile care au avut loc la Moscova și poziția adoptată de Nicolae Ceaușescu, vezi Petre Opriș, Criza poloneză de la începutul anilor ’80..., p. 37-66; 107-192.
36 Andrzej Paczkowski, Malcolm Byrne (ed.), Doc. Nr. 8, op. cit., p. 83.
37 Matthew J. Ouimet, op. cit., p. 175.
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unui partid unit aceștia nu ar fi putut restabili ordinea, ci ar fi creat mai
mult haos, la fel ca în Afganistan. Ultima încercare a acestora de a salva
partidul a fost prin susținerea aripii dure a P.M.U.P.38, care într-o scurtă
întâlnire a Biroului Politic din 10 iunie, a cerut demisia lui Stanisław Kania. Eșecul acestora de a-l demite pe Kania reprezenta compromitirea
oricărei idei de susținere a invaziei în Polonia, prin activarea doctrinei
Brejnev. Astfel, într-o întâlnire a liderilor militari și politici la Moscova,
în a doua jumătate a lunii iunie – 1981, generalul Anatoly Gribkov39
a prezentat mai multe argumente pentru care ideea intervenției trebuia
respinsă. El preciza că
dacă în Cehoslovacia situația s-a dezvoltat în eșaloanele superioare ale puterii, în Polonia, pe de altă parte, poporul este cel
care se ridică împotriva guvernului, încetând să mai creadă în
acesta sau în P.M.U.P. În consecință, Moscova nu ar putea
„normaliza” situația prin înlocuirea conducerii precum în Cehoslovacia. Acum, la fel ca în Afganistan, ei ar trebui să înfrunte
întreaga națiune, hotărâtă să lupte împotriva reimpunerii normelor sovietice. Totodată, spre deosebire de Cehoslovacia, trupele Pactului de la Varșovia ar întâmpina o rezistență armată
puternică, fiindcă armata poloneză ar trece de partea poporului.
În cazul în care forțele aliate vor intra în Polonia, conducerea
Solidarității va ridica poporul împotriva noastră și un război
civil ar putea începe40.

În cele din urmă, afirma generalul:
sub nicio formă nu trebuie să trimitem trupe în Polonia. O asemenea acțiune ar avea consecințe neprevăzute. Noi ne vom pierde influența și mulți prieteni din întreaga lume. Vestul nu va
privi printre degete acțiunile noastre, ci va acționa! 41

Afirmații similare aveau să fie făcute și de Mihail Suslov42.

Era formată din Tadeusz Grabski, Stefan Olszowski ș.a.
Șeful Statului Major al Forțelor Armate Unite.
40 Matthew J. Ouimet, op.cit., p. 199-200.
41 Ibidem, p. 201.
42 Acesta conchidea că „în nicio împrejurare, trupele nu trebuie trimise. Introducerea
trupelor ar fi catastrofală atât pentru Polonia, cât și pentru Uniunea Sovietică”, în
Matthew J. Ouimet, op. cit., p. 202. Deși autorul folosește aceste informații din articolul generalului Gribkov, Doktrina Brezhneva i pol’skii krizis 80-kh godov (The
Brezhnev Doctrine and the Polish Crisis of the Early 1980s), „Voenno-Istoricheskii
Zhurnal” (Military History Journal), no. 9 (1992), dar și din interviurile pe care el le-a
avut cu Gribkov, informațiile acestuia par să fie confirmate și de dezbaterile Biroului
Politic din decembrie același an, când Andropov menționa că decizia de a nu invada
Polonia fusese luată anterior, în Andrzej Paczkowski, Malcolm Byrne (ed.), op. cit.,
38
39
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Cu toate acestea, decizia avea să fie cunoscută liderilor polonezi
abia pe 10 decembrie 1981, când generalul Wojciech Jaruzelski cere ajutorul Moscovei pentru a introduce legea marțială. Răspunsul sovietic este
emblematic în acest sens:
Noi trebuie să fim preocupați, înainte de toate, de soarta țării
noastre și de întărirea Uniunii Sovietice. Aceasta este linia noastră principală43.

Însă refuzul U.R.S.S. de a invada Polonia nu se traduce prin abandonarea
acesteia, care era
mult mai importantă decât Afganistanul, fiind puntea de legătură dintre Forțele Armatei Sovietice din R.D.G. și cele din Vestul
Uniunii Sovietice. Mai mult decât atât, aceasta amenința sfera
de influență a Uniunii Sovietice în Europa 44,

ci printr-o schimbare a strategiei sale. Astfel, ea a făcut tot ce i-a stat în
putință pentru a împinge autoritățile poloneze să adopte legea marțială,
punând presiuni militare asupra regimului ori de câte ori situația devenea prea periculoasă pentru aceasta. Astfel, de fiecare dată când tensiu-

p. 450. Tot acum are loc o înrăutățire a crizei economice din U.R.S.S., dezbaterile
P.C.U.S. sugerând că Moscova nu-și mai putea permite cheltuielile unei noi invazii, ținând cont de specificitățile Poloniei și de situația internațională. În ceea ce privește
funcția lui Suslov, el făcea parte din Comisia ce-i purta numele, înființată pe 25 august 1980, pentru a investiga evenimentele din Polonia; vezi Andrzej Paczkowski,
Malcolm Byrne (ed.), Doc. Nr. 2, op. cit., p. 50. Am putea spune că acesta, investigând
vreme de un an situația de acolo, cunoaștea foarte bine ce se întâmpla în societatea
poloneză, iar afirmațiile sale au avut un rol important atunci când a fost luată decizia
finală.
43 Matthew J. Ouimet, op. cit., p. 234. Dacă în privința existenței unui refuz al
U.R.S.S. de a invada Polonia încă din luna iunie planează suspiciuni, nu același lucru
ar putea fi spus despre cel din decembrie, discuțiile Biroului Politic al P.C.U.S. fiind
editate și publicate; vezi documentele 81 și 82, în Andrzej Paczkowski, Malcolm
Byrne (ed.), op. cit., p. 446-455. O altă dovadă, care arată că sovieticii nu doreau să
intervină în Polonia, în decembrie 1980, este carnețelul lui Anoshkin, consultant al
mareșalului Kulikov, The Anoshkin Notebook on the Polish Crisis, December 01,
1981, History and Public Policy Program Digital Archive, Personal collection of General Victor Anoshkin, obtained and translated by Mark Kramer, publicat în „Cold War
International History Project”, Bulletin 11, Washington D.C., 2001. Pentru formatul
digital, vezi: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/112001 (consultată:
14.02.2019). Despre consecințele acestei decizii, vezi Vojtech Masnty, The Soviet
Non-Invasion of Poland in 1980/1 and the End of the Cold War, in Cold War International History Project, Working Paper No. 23, September 1998, Washington D.C.,
p. 5-36. Pentru formatul digital, vezi: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/
files/ACFB35.PDF (consultată: 14.02.2019).
44 Vladislav M. Zubok, op. cit., p. 105-106.
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nile din Polonia atingeau limite intolerabile pentru Moscova, ea nu ezita
să facă uz de forță trimițând armatele Pactului de la Varșovia la granițele
Poloniei, conștienți de efectele psihologice ale acestei mișcări. De exemplu, atunci când a avut loc primul Congres Național al „Solidarității” în
Gdańsk, în septembrie 1981, s-au desfășurat manevrele flotei militare
„Zapad-81” și cele ale armatei sovietice de pe coasta Mării Baltice și din
Belarus, fiind cele mai mari după cel de Al Doilea Război Mondial45.
Totodată, după ce a fost declarată legea marțială, în ciuda aparentului
refuz al Moscovei de a-l sprijini pe Jaruzelski, ea a trimis unități sovietice
împreună cu altele din Cehoslovacia și R.D.G. de-a lungul granițelor poloneze, iar trupele care staționau în Polonia au fost puse în stare de alertă
maximă46.
2. Temerile conducerii române
În general, reacția conducerii române este cunoscută în mod special prin atitudinea cu care a dezaprobat orice intenție de a interveni în
Polonia. Exprimată în articolul „Cu deplină încredere în capacitatea poporului polonez de a rezolva problemele dezvoltării socialiste”, aceasta
susținea că
poporul polonez, sub conducerea P.M.U.P., are deplina posibilitate și dreptul suveran și inalienabil de a soluționa el însuși, fără
niciun amestec din afară, problemele interne apărute 47.

Această poziție avea să fie susținută mai departe de Ceaușescu și în cadrul întâlnirii O.T.V. de la Moscova, din decembrie 1980, când liderul român afirma
că trebuie să se facă totul de către tovarășii polonezi – cărora le
revine o înaltă îndatorire națională, dar și internațională
– pentru a soluționa cu forțe proprii problemele, asigurând dezvoltarea construcției socialiste. Nu trebuie să scăpăm din vedere
că posibilitatea unei intervenții din afară ar reprezenta pentru
socialism, în general, un lucru grav, iar pentru politica de destindere și de pace cu atât mai mult48.

Andrzej Paczkowski, Malcolm Byrne (ed.), op. cit., p. 27.
Ibidem, p. 32.
47 „Cu deplină încredere în capacitatea poporului polonez de a rezolva problemele
dezvoltării socialiste”, în „Scînteia”, Anul L, nr. 11.825, joi 28 august 1980, p. 5.
48 Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond C.C. al P.C.R.,
Secția Relații Externe, dos. 209/1980, f. 110. În timpul discursului său, Ceaușescu
mai menționează încă de cinci ori faptul că „polonezii trebuie să rezolve situația prin
forțele proprii”, vezi f. 104, 105, 107 și 110.
45

46
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Totuși, în spatele acestui entuziasm, se remarcă îngrijorarea părții române în ceea ce privește modul rezolvării crizei poloneze, exprimată
prin dorința ca problemele „să fie soluționate de către P.M.U.P., de clasa
muncitoare, de poporul polonez într-o deplină unitate...”49. Prin urmare,
soluționarea acestora trebuia să se facă în cadrul restrâns al regimului
politic existent, nicidecum în afara acestuia. Această opinie, la fel ca cea
exprimată în august, arată că, deși Ceaușescu se opunea oricărui amestec
în chestiunile interne, indiferent de natura sa, fie că era vorba de o invazie a U.R.S.S., fie de critici venite din occident, orice abatere de la normele marxist-leniniste era aspru criticată de liderul român.
Faptul că respectarea acestora era o chestiune de interes ridicat
pentru P.C.R., rezultă și din discuția pe care Ceaușescu a avut-o cu Zdzisław Kurowski, membru C.C. al P.M.U.P., la București, în septembrie
1980. Deși la sfârșitul lunii august conducerea românească își exprimase
„deplina încredere” în capacitatea R.P.P. de a-și rezolva problemele, pe
parcursul acestei întâlniri Ceaușescu își exprimă nemulțumirea față de
situația din Polonia și față de compromisul făcut de autorități, sugerându-i delegatului „ca guvernul, statul, partidul polonez să acționeze mai
ferm pentru a nu se ajunge la o intervenție din afară”50. Pe parcursul discuției Ceaușescu menționează „nevoia de fermitate” în acțiunile P.M.U.P.
de nouă ori51, ceea ce arată atât îngrijorarea sa față de evoluția situației,
cât și temerea ca existența regimului politic să nu fie pusă în pericol. Totodată, se pare că deși P.C.R. nega orice posibilitate de invazie în Polonia,
acesta nu respingea presiunile Moscovei asupra P.M.U.P., care ar fi forțat
partidul să ia măsuri mai dure, pentru a nu pierde puterea. În acest sens,
atunci când Parlamentul European a adoptat în aprilie 1981 o rezoluție
cu privire la situația din Polonia52, unde avertiza U.R.S.S. de consecințele
pe care le-ar avea o invazie în R.P.P., R.S.R. respinge această inițiativă,
considerând-o „un amestec în treburile interne”.53 Deși rezoluția era în
conformitate cu principiile exprimate de Ceaușescu, refuzul conducerii
arată faptul că aceasta nu și-ar fi dorit o reducere a presiunii pe care
ANIC, fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dos. 209/1980, f. 105.
ANIC, fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dos. 159/1980, f. 14.
51 ANIC, fond C.C. al P.C.R., Secția Relații Externe, dos. 159/1980 – o dată la f. 12, de
trei la f. 14, de patru ori la f. 15 și încă o dată la f. 19.
52 Textul rezoluției adoptat în parlament și trimis statelor Blocului Sovietic: „Parlamentul European, amintindu-și de evenimentele care s-au petrecut în 1956, 1968 și
1979 în Ungaria, Cehoslovacia și Afganistan, convins că recurgerea la forță ar distruge
în final orice speranță de relansare a destinderii în lume. Avertizează în mod solemn
Uniunea Sovietică că, dacă Polonia nu este lasată să-și reglementeze problemele interne așa cum dorește fără amestec străin, el (Parlamentul) va cere insistent să fie
imediat reconsiderate acordurile încheiate de U.R.S.S. și ALIAȚII săi cu comunitatea
europeană în materie de credit și să se instituie embargo asupra exporturilor oricăror
tehnologii moderne către Uniunea Sovietică”, în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare: AMAE), fond 1981, dos. 1506, f.n.
53 AMAE, fond 1981, dos. 1506, f.n.
49

50
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Moscova o exercita asupra Poloniei, ci din contra, spera ca aceasta să fie
menținută pentru a împiedica „Solidaritatea” să preia puterea, oferind
partidului șansa de a-și întări poziția.
Această poziție prinde contur după apelul lansat de membrii „Solidarității” către muncitorii din Europa Centrală și de Est54, în timpul
Congresului din Gdańsk, și decizia guvernului polonez de a lua măsuri
mult mai dure împotriva „Solidarității”. Astfel, intenția acestora era salutată și încurajată de P.C.R., cerând ca „în caz de supremă necesitate... să
aplice orice mijloace conform prerogativelor statului”55. Deși „nevoia de
fermitate” a mai fost exprimată de conducerea românească, acest fapt nu
fusese făcut niciodată la nivel oficial. De aceea, având în vedere că în
această perioadă s-au înmulțit discuțiile privind introducerea legii marțiale, este posibil ca articolul să fi exprimat, indirect, acordul R.S.R. pentru implementarea acestora. Mai departe, se arată că deși
România nu dorește să se amestece și nu se amestecă în niciun
fel în treburile altor țări, în spiritul relațiilor de prietenie

se cere ca
organele de stat... să acționeze cu toată intrasingența față de
activitățile antistatatele... cu o ripostă categorică față de acțiunea menită să slăbească ordinea și disciplina de stat... 56

În viziunea conducerii, cea mai importantă condiție pentru depășirea
crizei era ca aceasta să se facă în cadrul regimului existent, în niciun caz
în afara acestuia: „învingerea dificultăților... nu sunt de conceput fără îndeplinirea rolului conducător al P.M.U.P.”57. În acest fel, spre deosebire
de celelalte articole privind criza poloneză, se remarcă o schimbare în tonul conducerii române care, dintr-o simplă exprimare a încrederii în
P.M.U.P., trece la încurajarea unor măsuri particulare pentru depășirea
situației.

Mai multe informații despre acest eveniment, vezi în Timothy Garton Ash, op. cit.,
p. 167-170. Întreaga dezbatere a Congresului a fost publicată de George Sanford (ed.),
The Solidarity Congress, 1981. The Great Debate, edited, translated and introduced
by George Sanford, New York, Palgrave Macmillan, 1990. Despre efectele internaționale ale Congresului, dar mai ales al apelului lansat de „Solidaritatea”, vezi The First
Solidarity Congress, în World Affairs, Vol. 145, No. 1, Solidarity: A Documentary
History (Summer 1982), p. 20-62. Nu am identificat autorul acestui articol, cel mai
probabil a fost trimis în mod anonim de unul din membrii K.O.R., pentru a face cunoscut noul program al Mișcării.
55 „În interesul clasei muncitoare, al întregului popor polonez, al dezvoltării ferme
a Poloniei pe calea socialismului, independenței și păcii”, în „Scînteia”, anul LI,
nr. 12.156, marți 22 septembrie 1981, p. 3.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
54
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În cazul de față, ținând cont de faptul că legea marțială era o măsură de compromis între autoritățile poloneze și cele sovietice, realizată
cu sprijinul logistic al celor din urmă, susținerea acesteia de către autoritățile de la București ridică suspiciuni asupra propriului principiu privind
neamestecul în treburile interne. Dacă articolele din presa occidentală
erau catalogate drept un amestec în treburile interne pentru că încurajau
acțiunile „Solidarității”, în schimb nu se făcea nicio referire la publicațiile
sovietice, din contra, după Congresul Sindicatului, apelul lansat de ambasadorul Moscovei la Varșovia a fost publicat integral în ziarul „Scînteia”58. Toate acestea arată limitele principiului promovat de conducerea
românească, punerea în discuție a regimurilor existente în cadrul blocului sovietic apropiind R.S.R. de politica dură a U.R.S.S., salvarea sistemului polonez, chiar și cu sprijinul indirect al Moscovei, devenind acceptabilă la București.
Acest fapt avea să devină evident după introducerea legii marțiale
în Polonia și impunerea sancțiunilor de către Marea Britanie și Statele
Unite, moment în care P.C.R. a depășit tonul aparent neutru față de criza
poloneză, iar dacă în trecut a susținut doar anumite măsuri particulare,
de această dată avea să susțină chiar noul regim. Astfel, la sfârșitul anului
1981, apare un nou articol intitulat „Soluționarea problemelor dezvoltării
Poloniei socialiste – în răspunderea exclusivă a poporului polonez”59,
unde se arată o atitudine deschisă față de regimul militar, menționânduse faptul că în urma introducerii legii marțiale „se constată o îmbunătățire a stărilor de lucruri în covârșitoarea majoritate a sectoarelor de activitate”60. În opinia lui Nicolae Ceaușescu,
Problemele din Polonia sunt probleme care privesc poporul polonez și forțele politice din Polonia, inclusiv P.M.U.P. Noi considerăm că este în interesul poporului polonez, cât și al popoarelor europene... să lăsăm această țară să-și soluționeze problemele singură, fără amestec din afară61.

Totodată, prin „amestec” acesta nu se referea doar la sensul militar al expresiei, ci

„Declarația Ambasadorului URSS la Varșovia”, în „Scînteia”, Anul LI, nr. 12.154,
sâmbătă 19 septembrie 1981, p. 6.
59 „Soluționarea problemelor dezvoltării Poloniei socialiste – în răspunderea exclusivă a poporului polonez”, în „Scînteia”, Anul LI, nr. 12.238, sâmbătă 26 decembrie
1981, p. 6.
60 Ibidem.
61 Ibidem.
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se pune problema de a nu încuraja în niciun fel, din afară, și de
a nu se da sprijin acelor elemente care pun în discuție construcția socialismului și alianțele pe care le are Polonia... 62,

aici fiiind cuprinse sancțiunile S.U.A. sau ale Marii Britanii, dar și opiniile care circulau la nivel internațional cu privire la legitimitatea sau ilegitimitatea regimului lui Jaruzelski. Deși o afirmație similară mai fusese
făcută de Ceaușescu în momentul vizitei lui Józef Czyrek, în iunie63, situația de acum era diferită, puterea fiind preluată de armată, iar partidul
era trecut în plan secund.
De aceea, susținerea unui regim militar instaurat cu sprijinul, dar
mai ales la insistențele Moscovei, ridică îndoieli asupra politicii de nealiniere promovată de România, ea echivalând mai degrabă cu o apropiere
de politica externă a U.R.S.S. față de situația din Polonia, dar și cu
o abandonare a principiului promovat până acum, prin adoptarea unui
limbaj similar celorlalte state ale blocului sovietic. Această renunțare parțială la propriul principiu era determinată de înrăutățirea condițiilor economice din R.S.R, în special, spre sfârșitul anului 1981 când, la fel ca în
cazul Poloniei, guvernul de la Bucureşti a cerut principalilor săi creditori
externi să accepte o amânare cu până la şase luni a achitării ratelor la împrumuturile primite de statul român64. Începând cu această perioadă,
Ceaușescu a decis să reducă importurile din Occident pentru a intensifica
exportul cu statele socialiste și a crește soldul activ, oferindu-i posibilitatea de a-și achita datoriile externe, însă intenția sa era blocată de situația
haotică a economiei poloneze. Astfel, atunci când autoritățile de la Varșovia își exprimă dorința de a lua măsuri dure împotriva Solidarității, intenția acestora a fost salutată și încurajată la București. Mai mult decât
atât, acum este publicat pentru prima dată de la izbucnirea crizei un comentariu al ambasadorulului sovietic de la Varșovia, reprezentând semnalul apropierii sovieto-române, în ceea ce privește modalitatea rezolvării crizei poloneze. Prin urmare, având în vedere faptul că evenimentele
din Polonia s-au produs într-un moment în care raporturile Est-Vest au
devenit tot mai tensionate, iar economiile regimurilor comuniste erau tot
mai fragile și dependente de creditele occidentale, soluționarea crizei de
către autoritățile poloneze, chiar și prin introducerea legii marțiale, a devenit o soluție convenabilă atât pentru P.C.R., cât și pentru P.C.U.S. În
viziunea celor două conduceri, această măsură le-ar fi scutit de implica-

ANIC, fond C.C. al P.C.R., Secția Cancelarie, vol. al III-lea, dos. 101/1981, f. 7.
Ceaușescu: „După convingerea noastră fermă este necesar ca în interesul poporului
polonez, al păcii și securității în Europa și în întreaga lume, să se evite orice fel de
acțiuni de sprijinire din afară, sub o formă sau alta, a elementelor care încearcă să
submineze orânduirea existentă în Polonia (s. n.), să nu se recurgă la nici un fel de
manifestări, inclusiv de ordin propagandistic, de natură să complice și să încordeze
situația din această țară”, în AMAE, fond 1981, dos. 1520, f. n.
64 Petre Opriș, Criza poloneză de la începutul anilor ’80..., p. 82.
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țiile neplăcute pe plan extern pe care continuarea crizei le-ar fi avut pentru ambele regimuri. Apropierea dintre cele două reiese mai ales după intensificarea disputei sovieto-americane când, cu toate că legea marțială
fusese introdusă cu sprijin sovietic, conducerea românească nu face nicio
referire în acest caz, condamnând doar poziția sau măsurile adoptate de
statele occidentale.
În ciuda acestor numeroase dovezi istorice se naște o nouă dilemă în ceea ce privește apropierea dintre R.S.R. și U.R.S.S. și anume, care
a fost cauza acestei apropieri? A fost ea determinată de declinul hegemoniei sovietice sau era vorba doar de o simplă chestie de conjunctură? Dacă ținem cont de faptul că, în general, istoricii examinează evenimente al
căror deznodământ este cunoscut, în cazul de față am fi tentați să credem
că această schimbare în politica conducerii române este rezultatul declinului hegemoniei sovietice, R.S.R. încercând să rămână în sfera de influență a Moscovei și evitând consecințele „nocive” pe care cultura occidentală le-a avut în Polonia. În același timp, refuzul Moscovei de a oferi
sprijin militar Varșoviei nu era cunoscut decât de elita vremii, fiind greu
de crezut că această apropiere ar fi fost una atât de conștientă, ci părea
mai degrabă o armonizare a intereselor celor două țări, cauzată de presiunile crescânde ale Vestului. Așadar, într-o anumite măsură, răspunsul
cuprinde ambele probleme, fiind vorba atât de o apropiere determinată
de declinul hegemoniei sovietice și ascensiunea S.U.A. în planul relațiilor
internaționale, cât și de o chestie de conjunctură provocată de caracterul
incontrolabil al evenimentelor poloneze. În cele din urmă, în ceea ce privește efectele acestei apropieri, pe termen scurt ele au fost puțin vizibile,
însă pe termen lung, ele s-au caracterizat prin rigidizarea politicii externe a regimului de la București și printr-o izolare internațională tot mai
acută.

Daniel Filip-Afloarei
Uniwersytet im. Alexandru Ioana Cuzy w Jassach

Schyłek sowieckiej hegemonii
wraz z pojawieniem się „Solidarności”.
Obawy władz rumuńskich
Streszczenie

Z uwagi na luki w rumuńskich badaniach na temat kryzysu w Polsce z początku lat 80. XX w. autor początkowo koncentruje się na zewnętrznych przyczynach, jakie doprowadziły do powstania w Polsce ruchu „Solidarności”, a następnie na zmianach, jakie nastąpiły w planie
międzynarodowym w latach 70. XX w. Ponieważ większość prac na ten
temat dotyczyła tego, w jaki sposób wydarzenia w Polsce wpłynęły na politykę wewnętrzną Socjalistycznej Republiki Rumunii, niniejszy artykuł
pokazuje, jak kryzys w PRL-u odbił się na polityce zagranicznej Rumunii.
Nowatorskość podejścia do tematu stanowi próba zaprezentowania
wpływu wydarzeń mających miejsce w Polsce na politykę zagraniczną
SRR jako państwa członkowskiego Układu Warszawskiego, ukazując
reakcję krajów mniejszych i wykraczając poza pozycję supermocarstw
wobec tych wydarzeń.
Nie oznacza to całkowitego pominięcia w rozważaniach stanowiska Stanów Zjednoczonych czy Związku Radzieckiego – relacje pomiędzy
tymi dwoma supermocarstwami w latach 70. są zasadnicze dla tematu,
ale umieszczenie reakcji rumuńskich władz i skutków na prowadzoną
przez nie politykę zagraniczną w o wiele szerszym kontekście, który daje
większe możliwości interpretacji. Po zaprezentowaniu sytuacji międzynarodowej z początku lat 80., przeanalizowana została więc postawa rumuńskich władz wobec kryzysu w Polsce, w celu określenia, czy nie wyrażała ona czegoś znacznie głębszego, poza oficjalnie zajmowanym stanowiskiem.

dr hab. Piotr Chrobak
Uniwersytet Szczeciński

Władza ustawodawcza w Polsce i Rumunii
po 1989 roku w analizie porównawczej

Uwagi wstępne
W artykule przeanalizowano pozycję i rolę organów państwa posiadających władzę ustawodawczą w Polsce i Rumunii po przemianach
demokratycznych, jakie nastąpiły po 1989 r., w świetle przepisów obowiązujących konstytucji1. Przebadana została m.in. pozycja władzy ustawodawczej w różnych systemach politycznych, a także uprawnienia poszczególnych izb parlamentu w Polsce i Rumunii względem siebie oraz
gabinetu i urzędu prezydenta. Przeanalizowany został również wpływ
parlamentu na funkcjonowanie systemu politycznego we wspomnianych
państwach.
Charakterystyka reżimu politycznego
Ściśle określony zespół reguł, wartości, zachowań, a także relacji
charakteryzujących życie polityczne nazywamy reżimem politycznym.
Jest to także uregulowany odpowiednimi normami tryb postępowania,
ograniczający swobodę jego uczestników. Wyznacza on instytucjonalne
ramy działania poszczególnych uczestników życia politycznego w procesie
podejmowania decyzji, poprzez dystrybucję władzy pomiędzy różnorodnymi rolami politycznymi. Jest to również układ formalnych i nieformalnych zasad oraz mechanizmów, mających regulować funkcjonowanie
władzy politycznej, a także określających sposób powiązania władzy ze
społeczeństwem. Reżim polityczny można określić jako specyficzną formę
organizacji politycznej, odgrywającą ważną rolę w procesie stabilizacji
systemu politycznego2.

W Rumunii obecna konstytucja obowiązuje od 21 listopada 1991 r., wcześniej obowiązywała konstytucja z 21 sierpnia 1965. Natomiast w Polsce obecna konstytucja
obowiązuje od 2 kwietnia 1997 r., wcześniej obowiązywała tzw. Mała konstytucja
z 17 października 1992 r., a wcześniej konstytucja uchwalona 22 lipca 1952 r.
2 A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa
2007, s. 168; Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław
2002, s. 385; M. Podolak i M. Żmigrodzki, System polityczny i jego klasyfikacje [w:]
Współczesne systemy polityczne, pod red. M. Żmigrodzkiego i B. Dziemidok-Olszewskiej, Warszawa 2009, s. 14.
1
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Jak zaznaczają Andrzej Antoszewski i Ryszard Herbut, w węższym rozumieniu jest to oznaczenie normatywnych zależności charakteryzujących tylko jeden aspekt systemu politycznego, czyli układ relacji
między władzą ustawodawczą a wykonawczą. Wspomniani badacze piszą,
że reżim polityczny określa
ogół relacji prawnopolitycznych, zachodzących pomiędzy dwiema strukturami decyzyjnymi: pochodzącym z rywalizacyjnych
wyborów parlamentem (legislatywą) a rządem (egzekutywą).
(...) W tym sensie reżim polityczny jest niczym innym, jak konkretnym rozwiązaniem kwestii podziału władzy, traktowanego
jako jedna z głównych zasad współczesnej demokracji. Podział
władzy wymaga nie tylko wyodrębnienia oddzielnych organów
państwa, wyposażonych w kompetencje prawodawcze i wykonawcze, ale ustanowienia określonego modelu zachodzących
między nimi relacji. Relacje te mogą być różnie ukształtowane,
aczkolwiek w ostatecznym rezultacie winny stanowić instrumentarium ograniczania arbitralności rządzących, czy to pełniących funkcje deputowanych, czy też działających w ramach instytucji władzy wykonawczej3.

Z kolei Małgorzata Podolak oraz Marek Żmigrodzki wyróżniają cztery cechy charakteryzujące demokratyczny system polityczny: 1) stabilny oraz
jasno określony zespół instytucji, jak i czytelny podział ról w zarządzaniu
nimi, 2) dążenie zarówno obywateli, jak i grup społecznych do osiągnięcia
własnych interesów bezpośrednio poprzez system polityczny lub wykorzystując organizacje pośredniczące, takie jak ugrupowania polityczne czy
grupy interesu, 3) decyzje, jakie zapadają w strukturach systemu politycznego, mają rozstrzygający wpływ na dystrybucję środków ekonomicznych, a także na charakter zachowań społecznych oraz politycznych,
4) stały, wzajemny związek między otoczeniem systemu politycznego
a podejmowanymi w procesach decyzyjnych rozstrzygnięciami4. Natomiast Waldemar Żebrowski stwierdza, że aby system mógł zostać uznany
za demokratyczny, dane państwo musi być zorganizowane według czterech kluczowych zasad: 1) suwerenności narodu, 2) pluralizmu politycznego, 3) podziału władz, 4) państwa prawa5.
Reżimy polityczne możemy podzielić na demokratyczne i niedemokratyczne. Reżimy demokratyczne dzieli się na demokracje skonsolidowane (posiadające stabilny system polityczny) i nieskonsolidowane
(charakteryzujące się jeszcze nie w pełni ukształtowanym systemem poli-

A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 168-169. Patrz też: L. Garlicki, Polskie prawo
konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 71.
4 M. Podolak i M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 15.
5 W. Żebrowski, Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata, Olsztyn 2005, s. 26.
3
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tycznym). Ponadto wśród reżimów demokratycznych, w zależności od
sposobu powoływania, struktury i odpowiedzialności egzekutywy wyróżniamy reżimy parlamentarne (parlamentarno-gabinetowe6 i parlamentarno-komitetowe), prezydenckie oraz hybrydalne (semiprezydenckie).
Natomiast reżimy niedemokratyczne dzielimy na totalitarne i autorytarne. Te ostatnie możemy podzielić na autorytaryzm nieskonsolidowany
(występujący w łagodniejszej formie) oraz skonsolidowany (będący w pełni rozwiniętą formą autorytaryzmu). Z kolei analizując charakter i sposób
obsadzania jednoosobowego organu, którym jest głowa państwa, wyróżniamy wśród państw monarchie oraz republiki. Innym kryterium podziału jest porządek terytorialno-administracyjny, czyli relacje panujące między władzą centralną a częściami składowymi danego państwa. Na tej
podstawie wyróżnia się państwa unitarne (wewnętrznie jednolite) oraz
złożone (wewnętrznie niejednolite)7.
Reżim parlamentarny
W reżimie parlamentarnym parlament samodzielnie powołuje
i odwołuje gabinet (należy zaznaczyć, że decydujący wpływ na proces
powstawania rządu ma układ sił politycznych w parlamencie), będący
rzeczywistym centrum władzy wykonawczej, decydującym o celach oraz
środkach zarówno polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Ponieważ
skład parlamentu zostaje wyłoniony w wyniku demokratycznych wyborów, oznacza to, że jest on jedyną demokratycznie uprawomocnioną instytucją, od której w pełni zależą uprawnienia egzekutywy. Władza gabinetu pochodzi od parlamentu w podwójnym stopniu. Z jednej strony, aby
rząd mógł rozpocząć funkcjonowanie, musi uzyskać wotum zaufania,
a z drugiej strony, rząd w każdej chwili może otrzymać wotum nieufności.
Oznacza to, że gabinet ponosi przed parlamentem bezpośrednią odpowiedzialność za swoje działania polityczne. Jednak parlament nie ma pełnej dominacji nad gabinetem, gdyż rząd ma możliwość doprowadzenia do
skrócenia kadencji parlamentu i rozpisania przedterminowych wyborów.
Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że istnieje zależność między władzą ustawodawczą a wykonawczą, co prowadzi do względnej równowagi między obu rodzajami władzy8.
Należy podkreślić, że głównym czynnikiem charakteryzującym reżim parlamentarny jest fakt, że w wyniku elekcji parlamentarnej okazuje

Waldemar Żebrowski, dzieląc reżimy parlamentarne, oprócz parlamentarno-gabinetowych i parlamentarno-komitetowych wyróżnia jeszcze gabinetowo-parlamentarne. Patrz szerzej: W. Żebrowski, dz. cyt., s. 47-48.
7 Tenże, dz. cyt., s. 25-26; Leksykon politologii..., s. 385; A. Antoszewski, R. Herbut,
dz. cyt., s. 169; M. Podolak i M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 15.
8 A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 169-170; Leksykon politologii..., s. 297-298;
M. Podolak i M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 15; W. Żebrowski, dz. cyt., s. 47-48.
6
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się, które z ugrupowań w koalicji zdobędzie możliwość sprawowania władzy lub nie oraz jaki polityk stanie się przywódcą politycznym kraju.
Oznacza to, że personalizacja przywództwa politycznego jest efektem rezultatu elekcji parlamentarnej9. Jak piszą A. Antoszewski i R. Herbut:
Modelowo określony reżim parlamentarny przedstawia się następująco: 1) parlament (a przynajmniej jego izba niższa, gdy
jest dwuizbowy) pochodzi z powszechnych wyborów rywalizacyjnych; 2) władza wykonawcza jest rozproszona między dwie
instytucje: jednoosobową głowę państwa i kolegialny rząd z premierem na czele; 3) układ sił politycznych w parlamencie (i podjęte w nim uzgodnienia, w razie gdy żadna z partii nie uzyska
większości) przesądza o powołaniu premiera i uformowaniu gabinetu, niezależnie od tego, kto formalnie podejmuje taką decyzję; 4) głowa państwa (w postaci monarchy bądź prezydenta) nie
kreuje polityki, ani wewnętrznej, ani zagranicznej; spełnia jedynie funkcje reprezentacyjne i ceremonialne, a także wykonawcze
wobec woli większości parlamentarnej (np. powołanie premiera,
zarządzanie przedterminowych wyborów); 5) głowa państwa nie
ponosi odpowiedzialności politycznej; ponosi ją natomiast rząd
(solidarnie) i poszczególni ministrowie; 6) odpowiedzialność
polityczna rządu wyraża się w formie wyrażenia mu przez parlament wotum nieufności, pociągającego za sobą ustąpienie co
najmniej premiera, najczęściej zaś całego gabinetu; 7) dla zachowania równowagi rząd dysponuje prawem do rozwiązania
parlamentu (jego izby niższej, gdy jest dwuizbowy) przed upływem kadencji, co powoduje konieczność rozpisania przedterminowych wyborów; 8) między parlamentem a rządem istnieje system powiązań organizacyjnych funkcjonalnych i personalnych
(ministrowie mogą być i często są deputowanymi), co oznacza
brak separacji władzy ustawodawczej i wykonawczej 10.

Polska jest państwem, którego reżim polityczny spełnia powyższe kryteria
reżimu parlamentarnego11.
Wyróżnia się kilka typologii parlamentaryzmu. Ze względu na relacje siły parlamentu i siły rządu wyróżnia się parlamentaryzm gabinetowy i komitetowy. Z kolei uwzględniając mechanizm decyzyjny, który
kształtuje się w ramach parlamentaryzmu, wyróżniamy parlamentaryzm
konsensualny (zapewniający reprezentatywność władzy) i większościowy
(zapewniający efektywność władzy). Patrząc na pozycję głowy państwa,
możemy wyróżnić parlamentaryzm z dominującą prezydenturą, parlamentaryzm z korygującą prezydenturą (występuje m.in. w Polsce i Ru-

A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 170.
Tamże, s. 170-171. Patrz też: Leksykon politologii..., s. 297-298.
11 A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 171.
9
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munii), parlamentaryzm z symboliczną prezydenturą oraz parlamentaryzm monarchiczny. O tym, do której z wymienionych kategorii należy
dany kraj, decydują konstytucyjne uprawnienia głowy państwa, a nie
praktyka polityczna. Na podstawie sposobu, w jaki gabinet uzyskuje legitymizację do działania, wyróżniamy parlamentaryzm pozytywny (jeżeli
do rozpoczęcia funkcjonowania rządu wymagane jest uzyskanie wotum
zaufania, wyrażające wolę większości parlamentarnej) lub parlamentaryzm negatywny (w sytuacji, kiedy do rozpoczęcia pracy rządu wystarczy
upoważnienie uzyskane w sposób dorozumiany, bez konieczności podjęcia formalnej uchwały). Parlamentaryzm można podzielić jeszcze na
parlamentaryzm klasyczny (sprawdzający się w systemie ustabilizowanej
dwupartyjności) i parlamentaryzm zracjonalizowany (występuje, kiedy
elekcje parlamentarne odbywają się w systemie wyborczym proporcjonalnym, w którym stosowana jest klauzula zaporowa oraz w przypadku odwołania rządu musi być zgłoszone konstruktywne wotum nieufności.
Ponadto prezydent ma szereg uprawnień, umożliwiających przezwyciężanie decyzyjnej niemocy skonfliktowanego parlamentu. To wszystko ma
minimalizować negatywne następstwa konfliktu na linii większości parlamentarnej z gabinetem)12.
Reżim prezydencki
W reżimie prezydenckim o tym, jaki polityk będzie sprawował
faktyczną władzę polityczną, decydują spersonalizowane wybory prezydenckie. Natomiast wybory parlamentarne mają tylko znaczenie pomocnicze. W tym systemie trójpodział władzy Monteskiusza jest najbardziej
wyrazisty, gdyż dochodzi do wzajemnego hamowania się i równoważenia
władz. Równowagę zapewnia ścisłe oddzielenie od siebie legislatywy i egzekutywy na zasadzie organizacyjnej i funkcjonalnej13. Jak piszą A. Antoszewski i R. Herbut:
Separacja ta oznacza: 1) na płaszczyźnie organizacyjnej – odrębne wybory parlamentu i prezydenta, zakaz łączenia funkcji deputowanego i członka gabinetu, niemożność przedterminowego
rozwiązania parlamentu; 2) na płaszczyźnie funkcjonalnej – autonomię parlamentu w dziedzinie tworzenia prawa oraz prezydenta w zakresie jego wykonywania, brak instytucji kontroli
parlamentu nad prezydentem oraz brak odpowiedzialności politycznej egzekutywy przed parlamentem14.

Tamże, s. 173-176. Patrz też: A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 387-390.
A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 176-177; Leksykon politologii..., s. 345;
W. Żebrowski, dz. cyt., s. 49; Patrz też: A. Heywood, dz. cyt., s. 390.
14 A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 177.
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Poszczególni ministrowie są powoływani przez prezydenta i to przed nim
ponoszą polityczną odpowiedzialność. Można stwierdzić, że bardziej pełnią funkcje doradcze. W ten sposób dochodzi do powstania monolitycznej egzekutywy. Prezydent jednocześnie pełni funkcję zarówno głowy
państwa, jak i szefa rządu. Prezydent nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Posiada weto zawieszające, które może zostać odrzucone ponowną
uchwałą parlamentu. Głowa państwa ponosi jedynie odpowiedzialność
konstytucyjną, co oznacza, że w przypadku złamania prawa może zostać
wszczęta procedura impeachmentu15.
Reżim semiprezydencki
Reżim semiprezydencki (zwany też parlamentarno-prezydenckim
lub mieszanym) charakteryzuje się tym, że o tym, kto sprawuje realną
władzę polityczną, rozstrzyga się w zależności od sytuacji w wyniku elekcji parlamentarnej lub prezydenckiej16. Jak zaznaczają A. Antoszewski
i R. Herbut:
Od strony normatywnej zasadniczymi założeniami semiprezydencjalizmu są: 1) dualizm władzy wykonawczej, która jest rozdzielona pomiędzy prezydenta i gabinet z premierem na czele;
2) szczególne właściwości prezydentury; prezydent jest powoływany w wyborach powszechnych (lub przez specjalne w tym celu zwołane kolegium elektorów) na określony konstytucyjnie
i niezależny od zmiany układu sił politycznych w parlamencie
czas; dysponuje on kompetencjami umożliwiającymi podejmowanie decyzji politycznych w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej, w szczególności w stosunku do rządu (powoływanie
i odwoływanie premiera oraz ministrów) i parlamentu (rozwiązanie przedterminowe); jest również kreatorem polityki zagranicznej, za swą działalność nie odpowiada przed parlamentem
(przewidziana jest natomiast – podobna do USA – odpowiedzialność prawna za naruszenie konstytucji oraz polityczna
– przed wyborcami); 3) podwójna odpowiedzialność rządu, który może być w każdej chwili obalony przez parlament (poprzez
wotum nieufności) oraz przez prezydenta (poprzez decyzję
o zdymisjonowaniu gabinetu)17.

Leksykon politologii..., s. 345; M. Podolak i M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 15-16;
W. Żebrowski, dz. cyt., s. 49-50.
16 A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 179; Leksykon politologii..., s. 402; W. Żebrowski, dz. cyt., s. 50.
17 A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 179. Patrz też: A. Heywood, dz. cyt., s. 390-391.
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W reżimie semiprezydenckim wybierany w powszechnych wyborach prezydent aktywnie wpływa na prace gabinetu i parlamentu, a szczególnie
uczestniczy w procesie formowania oraz trwałości gabinetu. Jednak premier wraz z rządem nie odpowiadają przed prezydentem, tylko przed parlamentem. Występuje tu dualizm egzekutywy, gdyż prezydent jest głową
państwa, a premier szefem rządu. W ten sposób można taki reżim określić jako mieszany, gdyż funkcjonują w nim elementy zarówno typowego
parlamentaryzmu, jak i prezydencjalizmu18.
Władza ustawodawcza
Sam fakt istnienia parlamentu w systemie politycznym danego
państwa nie świadczy jeszcze, że jest to państwo demokratyczne, a nie autorytarne. Natomiast jego brak oznacza już, iż w danym państwie funkcjonuje niedemokratyczny system polityczny. Bez względu na to, czy parlamenty pochodzą z rywalizacyjnych czy z pozorowanych wyborów, są
one powoływane we wszystkich rodzajach reżimów politycznych. Jednak
między poszczególnymi parlamentami zachodzi szereg różnic, takich jak:
nazwy, sposoby powoływania, struktury, rozmiary, zakres uprawnień,
aktywność czy rozmiar wpływu na politykę państwa. Jednak w każdym
z państw są symbolem idei ludowładztwa, będącego rzeczywistym przeciwieństwem absolutnej władzy jednostki lub ugrupowania politycznego,
albo mają stanowić fasadę, za którą ukrywa się niedemokratyczna władza. Jeżeli parlament zostaje powołany w wyniku rywalizacyjnych wyborów oraz stanowi samodzielny podmiot polityki, to reżim polityczny takiego państwa uznaje się za demokratyczny19.
W państwie demokratycznym o tym, jak duży będzie wpływ parlamentu na formułowanie i stanowienie prawa oraz podejmowanie decyzji
politycznych, decyduje zarówno jego konstytucyjny model, jak również
typ systemu partyjnego. Jednak kwestią fundamentalną jest fakt, że bez
względu na to, czy będziemy mieli do czynienia z systemem parlamentarnym, prezydenckim czy semiprezydenckim, to parlamentowi powierza się
władzę ustawodawczą20. Jak zauważają A. Antoszewski i R. Herbut:
Niezależnie od różnic w budowie, rozmiarze czy też w sposobie
działania, parlament w systemie demokratycznym jest wyposażoną we władzę stanowienia ustaw i pochodzącą z rywalizacyjnych wyborów, kolegialną reprezentacją interesów indywidual-

A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 179; Leksykon politologii..., s. 402; M. Podolak i M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 16; W. Żebrowski, dz. cyt., s. 50-51.
19 A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 222. Patrz też: J. Kuciński, Demokracja
przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2007,
s. 155-156.
20 A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 222-223. A. Heywood, dz. cyt., s. 391-392.
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nych wyborców oraz elektoratu jako całości. Jest instytucją najłatwiej dostępną dla partii politycznych, które dzięki obecności
w parlamencie mogą oddziaływać na opinię publiczną. (...) Jest
miejscem dyskusji o sprawach publicznych, ale stanowi także
faktyczny ośrodek decyzyjny (już choćby z uwagi na możność
ustanowienia reguł działania, kontrolowania i ograniczania władzy innych podmiotów). Jest areną ujawniania się poglądów
i interesów mniejszości. Jest też miejscem prezentowania ocen
krytycznych wobec rządu, a więc stanowi szczególną wartość dla
opozycji21.

Funkcje parlamentu można rozpatrywać od strony prawnej lub
faktycznych działań politycznych. Patrząc od strony prawnej, parlament
pełni funkcję m.in.: 1) ustawodawczą, czyli ma możliwość stanowienia
prawa (w Polsce prawo do inicjatywy ustawodawczej posiada: grupa obywateli w liczbie 100 tys. osób, 15 posłów, Senat jako całość, rząd oraz prezydent. Wspomniane podmioty występują z projektem ustawy do izby
niższej. W Rumunii wspomniane prawo do inicjatywy ustawodawczej
przysługuje: liczbie 100 tys. obywateli oraz rządowi, deputowanym i senatorom), 2) kontrolną (kontroluje działalność innych organów państwowych, zwłaszcza rządu oraz administracji rządowej), 3) legitymizacyjną
– powołującą lub odwołującą rząd (najczęściej poprzez udzielenie wotum
zaufania lub nieufności. W Polsce wotum zaufania udziela tylko izba niższa, natomiast w Rumunii obie izby. Ponadto w Rumunii wotum nieufności uchwalane jest wobec całego rządu, a w Polsce można je uchwalić także wobec poszczególnych ministrów), 4) w niektórych przypadkach powołuje prezydenta (np. w Polsce miało to miejsce w 1989 r., po tzw. wyborach kontraktowych), 5) kreującą lub likwidującą konstytucyjne organy
państwa (w zależności od regulacji prawnych może też powoływać i odwoływać ich obsadę personalną), 6) czasami bierze też udział w sądzeniu
funkcjonariuszy publicznych za ich czyny popełnione w związku z urzędowaniem (w Rumunii parlament może wystąpić z oskarżeniem poszczególnych ministrów, kierując sprawę do Sądu Najwyższego, a w Polsce do
Trybunału Stanu. Ponadto zarówno w Polsce, jak i w Rumunii parlament
może wystąpić z oskarżeniem wobec prezydenta). Funkcje pełnione przez
parlament można także podzielić na trzy obszerne kategorie: 1) funkcja
legitymizacji – oznaczająca, że parlament udziela formalnej akceptacji
pozostałym organom państwa do funkcjonowania, tym samym legitymizuje ich działania i przejmuje za nie odpowiedzialność. Ponadto powinien
też rozładowywać napięcia i konflikty polityczne, pod warunkiem, że cieszy się szacunkiem i autorytetem w społeczeństwie, 2) funkcja rekrutacji
i socjalizacji – oznaczająca, że z parlamentu rekrutują się elity polityczne
państwa, propagujące wartości demokratyczne, 3) funkcja ustrojodawcza

21

A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 223.
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i ustawodawcza – pozwalająca parlamentowi na ustalenie zasad ustroju
politycznego i ekonomicznego zawartego w konstytucji, a także stanowienie prawa za pomocą ustaw na podstawie konstytucji oraz sprawowanie
kontroli nad administracją. Mając na uwadze powyższe, to jednak do
najważniejszych uprawnień parlamentu należy zaliczyć prawo uchwalania budżetu oraz ustanawiania podatków, co umożliwia większości parlamentarnej kreowanie polityki wewnętrznej państwa. Jednak w niektórych państwach decyzje parlamentu mogą być zakwestionowane przez
władzę wykonawczą, wyposażoną w prawo weta22. W Polsce prezydent
posiada prawo weta, natomiast w Rumunii głowa państwa może jednorazowo skierować ustawę do ponownego rozpatrzenia przez parlament23.
Analizując strukturę parlamentów, należy stwierdzić, że parlamenty mogą się różnić organizacją wewnętrzną, gdyż mogą być jednoizbowe, czyli unikameralne, lub dwuizbowe, czyli bikameralne (zarówno
w Polsce, jak i w Rumunii parlamenty są bikameralne), wielkością
(w Polsce Sejm liczy 460 posłów, a Senat 100 senatorów, natomiast
w Rumunii Izba Deputowanych oraz Senat nie mają stałego składu i są
uzależnione od liczby obywateli. Jednak w obu krajach izba wyższa jest
zawsze mniej liczna niż izba niższa), sposobem kreacji izby wyższej, gdyż
wybór izby niższej zawsze pochodzi z wyborów bezpośrednich i powszechnych (w Polsce i Rumunii Senat pochodzi z wyborów powszechnych. W Polsce obowiązuje system większościowy, a w Rumunii proporcjonalny24), a także długości kadencji (w Polsce i w Rumunii kadencje
obu izb trwają cztery lata, a wybory do obu izb odbywają się w tym samym dniu i w ich wyniku wymieniany jest cały skład parlamentu. Ponadto w obu państwach izby wyższej nie można rozwiązać, a skrócenie kadencji izby niższej oznacza automatycznie rozwiązanie całego parlamentu). Długość kadencji ma istotne znaczenie. Plusem krótkiej kadencji jest
zapewnienie utrzymywania stałych związków z wyborcami, a parlament
jest odzwierciedleniem w miarę aktualnych poglądów politycznych społeczeństwa. Natomiast minusem jest czas, jaki nowi posłowie muszą poświęcać na wdrożenie się w ramy pracy parlamentarnej, a także częstsze
koncentrowanie się przez deputowanych na działaniach mających zapew-

22 Tamże, s. 224-228; Leksykon politologii..., s. 295-296; B. Dziemidok-Olszewska,
W. Sokół, M. Żmigrodzki, Instytucje demokratycznych systemów politycznych [w:]
Współczesne systemy polityczne..., s. 40-43; W. Żebrowski, dz. cyt., s. 34-36; A. Heywood, dz. cyt., s. 391-396.
23 Na temat uprawnień prezydenta w Polsce i w Rumunii patrz szerzej: P. Chrobak,
Urząd Prezydenta w Polsce i Rumunii po 1989 roku w świetle Konstytucji [w:]
Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk
i E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2018, s. 289-309.
24 Na temat systemów wyborczych w Polsce i w Rumunii patrz szerzej: P. Chrobak,
System wyborczy w Polsce i w Rumunii po 1989 roku [w:] Historia i dzień dzisiejszy
relacji polsko-rumuńskich, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk i E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017, s. 243-270.
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nić im reelekcję. Z kolei plusem długiego czasu trwania kadencji jest stabilność pracy parlamentu oraz zaoszczędzenie na kosztach ponoszonych
na przeprowadzenie wyborów. Do minusów zalicza się większe usamodzielnienie się parlamentarzystów, co może prowadzić do wyobcowania
się ze społeczeństwa, gdyż deputowani nie muszą tak często starać się
o głos wyborców. Długość kadencji zazwyczaj trwa od dwóch do dziewięciu lat, a najczęściej wynosi cztery lata. Parlamenty mogą pracować permanentnie (przez cały okres trwania kadencji, jak ma to np. miejsce
w Polsce) lub sesyjnie (czas pracy parlamentu dzieli się na okres jego
aktywności, wówczas obraduje na sesjach zwykłych lub nadzwyczajnych,
oraz na czas, kiedy parlament nie pracuje, czyli na okres międzysesyjny)25. Odnośnie do sposobu powoływania izb wyższych i niższych, A. Antoszewski i R. Herbut zauważają:
Różnorodność rozwiązań w zakresie wyłaniania izb wyższych
jest znaczna. Pod tym względem wyraźnie różnią się one od izb
niższych, co rzutuje z kolei na problem legitymizacji jednych
i drugich. Ma to znaczenie nie tylko formalne. Pomijając znaczenie tradycji, sens istnienia drugiej izby sprowadza się do tego, by
struktura reprezentowanych w niej interesów różniła się od tej,
jaka ukształtowana została w izbie niższej, wyłanianej na zasadzie reprezentacji terytorialnej. Można to osiągnąć przez wypracowanie odmiennego modelu powoływania izby wyższej.
E. Zwierzchowski przytacza opinię J. Cadarta, wedle którego
„druga izba jest niepotrzebna, jeśli obie izby są wybierane w tym
samym czasie, na ten sam okres i w ten sam sposób, tzn. przez
tych samych wyborców i w tym samym trybie. Jest ona wówczas
kopią pierwszej i niczemu nie służy”. Trudno nie zgodzić się
z tym stwierdzeniem, bowiem upodobnienie składu obu izb
komplikuje jedynie proces decyzyjny, nie zapewnia natomiast
uwzględnienia odmiennego punktu widzenia niż ten, który wyraziła większość deputowanych w izbie niższej 26.

Z taką sytuacją, o której wspomina cytowany Jacques Cadart, mamy do
czynienia zarówno w Polsce, jak i w Rumunii.
Odnośnie do bikameralizmu, to w płaszczyźnie funkcjonalnej
dzieli się go na silny (symetryczny), występujący m.in. w Rumunii, oraz
słaby (asymetryczny), funkcjonujący m.in. w Polsce. Pierwszy polega na
tym, że sprawowanie władzy ustawodawczej przez parlament podzielone
jest między obie izby, które dysponują równymi kompetencjami. Z kolei
drugi charakteryzuje się tym, że izba niższa gromadzi w swoim ręku wła-

25 A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 232-234; Leksykon politologii..., s. 295;
B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 38; W. Żebrowski,
dz. cyt., s. 11-12; A. Heywood, dz. cyt., s. 396-399.
26 A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 235-236.
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dzę ustawodawczą w szerszym zakresie niż izba wyższa. Bikameralizm symetryczny sprowadza się głównie do tego, że aby ustawa mogła zostać
uchwalona, niezbędna jest akceptacja obu izb. W tym przypadku obie izby mogą być zrównane w procesie stanowienia prawa, co oznacza, że bez
zgody którejkolwiek z nich ustawa nie wejdzie w życie lub izba wyższa
może zostać wyposażona w prawo weta, z możliwością przegłosowania go
przez izbę niższą, tak jak ma to miejsce m.in. w Polsce. Natomiast w Rumunii przeprowadza się wspólne obrady obu izb, aby wypracować rozwiązanie, lub powołuje się wspólne komisje mediacyjne. Gdy powyższe
działania nie odniosą skutku, to sprawa pozostaje nierozstrzygnięta. Ponadto bikameralizm symetryczny charakteryzuje się również poziomem
demokratycznej legitymizacji izby wyższej. Gdy skład izby wyższej zostaje
wyłoniony w wyniku powszechnych wyborów, tak jak ma to miejsce m.in.
w Polsce i w Rumunii, to pozycja polityczna izby wyższej upodabnia się
do pozycji izby niższej27.
To, czy mamy do czynienia z bikameralizmem silnym lub słabym,
ma największe znaczenie w momencie, kiedy w obu izbach panuje odmienny układ sił. Jednak nawet jeśli w izbie wyższej przewagę uzyska
opozycja, to i tak ostatecznie nie może zablokować działań podejmowanych w izbie niższej. Dlatego najważniejszym jest zawsze fakt, która z sił
politycznych ma przewagę w izbie niższej. Należy podkreślić, że w reżimie
parlamentarnym oraz semiprezydenckim to izba niższa decyduje o wotum zaufania lub wotum nieufności dla gabinetu (m.in. tak jest w Polsce).
Jeden z nielicznych wyjątków stanowi Rumunia, gdyż tam obie izby mają
wpływ na powołanie lub odwołanie rządu. Także izba niższa decyduje
o skróceniu kadencji, co w przypadku Polski i Rumunii oznacza skrócenie
kadencji obu izb28.
Analizując relacje parlamentu z władzą wykonawczą, patrząc pod
kątem funkcji decyzyjnej, Nelson Polsby podzielił parlamenty na: 1) wysoce transformatywne – mające zdolność kreowania polityki oraz przekształcania inicjatyw politycznych w obowiązujące prawo, 2) umiarkowanie transformatywne, 3) umiarkowane areny, 4) pełne areny – które są
jedynie miejscem oddziaływania na siebie różnych opcji politycznych29.
Natomiast Michael Mezey parlamenty podzielił na: 1) silne – posiadające zdolność do modyfikacji i odrzucenia propozycji gabinetu,
a także do wytyczania własnego kierunku politycznego, 2) umiarkowanie
silne – mające zdolność do modyfikacji propozycji rządu, ale nieposiadające możliwości ich odrzucenia, 3) słabe – zdominowane przez gabinet
lub prezydenta (w zależności od reżimu). Wspomniany badacz, kierując
się poziomem poparcia społecznego dla instytucji parlamentu, podzielił

Tamże, s. 236-237; Leksykon politologii..., s. 295; B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 37.
28 A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 237-238.
29 Tamże, s. 238.
27
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je na cztery typy: 1) aktywne – posiadające zdolność do modyfikacji propozycji gabinetu, niezagrożone przedterminowym rozwiązaniem oraz cieszące się uznaniem społecznym, 2) reaktywne – mające mniejsze możliwości ograniczenia władzy gabinetu, zagrożone przedterminowym rozwiązaniem oraz cieszące się poparciem społecznym (takie parlamenty
występują m.in. w Polsce i w Rumunii), 3) wrażliwe – posiadające zdolność do modyfikacji propozycji gabinetu, zagrożone przedterminowym
rozwiązaniem oraz niecieszące się poparciem społecznym, 4) marginalne
– posiadające ograniczoną zdolność do modyfikacji propozycji gabinetu
oraz ograniczoną władzę do kształtowania budżetu, a także cieszące się
umiarkowanym poparciem elit politycznych30.
Warto też wspomnieć, że ograniczeniem wpływu parlamentu na
politykę państwa na rzecz gabinetu jest m.in. dyscyplina partyjna. Im silniejsza dyscyplina, tym łatwiej liderom ugrupowań sprawujących władzę
wymuszać na parlamencie bezwarunkową akceptację projektów rządowych. Patrząc na strukturę wewnętrzną parlamentu, można wyróżnić:
organy kierujące pracami izby (np. w Polsce kierowanie powierzone jest
organowi jednoosobowemu i kolegialnemu, czyli marszałkowi Sejmu lub
Senatu oraz Prezydium Sejmu lub Senatu), organy pracy, czyli komisje
i organy gromadzące deputowanych, takie jak kluby, koła czy frakcje31.
Parlament jest jedną z najważniejszych instytucji, w których ścierają się różne interesy polityczne poszczególnych ugrupowań, zarówno
sprawujących władzę, jak i pozostających w opozycji. To właśnie w parlamencie poszczególne partie mogą wyrażać swoje stanowiska dotyczące
polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej państwa. Ugrupowania polityczne
zasiadające w parlamencie, zarówno te sprawujące władzę, jak i pozostające w opozycji, mają też możliwość wypracowywania wspólnego stanowiska podczas obrad komisji parlamentarnych (choć w praktyce bywa
różnie, o czym może świadczyć m.in. przykład VIII kadencji Sejmu RP).
Należy podkreślić, że parlament jest jednym z najważniejszych elementów demokratycznego systemu politycznego32.
Władza ustawodawcza w Polsce
Decyzje podjęte przy Okrągłym Stole rozpoczęły procesualną
zmianę ustrojową od zliberalizowanego systemu socjalistycznego z końca
lat 80. do demokracji parlamentarnej. Formalnie Polska Rzeczpospolita
Ludowa przestała istnieć 29 grudnia 1989 r. Wówczas tzw. Sejm kontraktowy dokonał zmiany w konstytucji33 z 1952 r., wprowadzając nową na-

Tamże, s. 239.
Tamże; B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 38-39.
32 A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 244.
33 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. 1952, nr 33, poz. 232.
30
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zwę państwa – Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z nowym zapisem wprowadzonym do konstytucji Polska została określona jako demokratyczne
państwo prawa, w którym władza zwierzchnia należy do narodu, a sprawowana jest za pośrednictwem Sejmu i Senatu, wybranych w wolnych
wyborach. Natomiast 17 października 1992 r. Sejm RP uchwalił ustawę,
tzw. Małą konstytucję34, która regulowała relacje między władzą ustawodawczą a wykonawczą oraz dotyczyła samorządu terytorialnego35. Warto
zaznaczyć, że A. Antoszewski wyróżnia pięć faz przebudowy reżimu politycznego Polski po 1989 r.:
1) normatywny (ale nie faktyczny) semiprezydencjalizm z okresu prezydentury W. Jaruzelskiego, 2) normatywny i faktyczny
semiprezydencjalizm z okresu prezydentury L. Wałęsy do momentu wejścia w życie Małej konstytucji, 3) ograniczony semiprezydencjalizm po wejściu w życie Małej konstytucji, 4) ewolucję w kierunku parlamentaryzmu po wyborach prezydenckich
z 1995 r. oraz 5) zracjonalizowany parlamentaryzm gabinetowy
pod rządami konstytucji z 1997 r.36

Właściwa Konstytucja RP37 została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r. Zgodnie z nią ustrój Rzeczypospolitej
Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, wykonawczą prezydent i Rada Ministrów, a sądowniczą sądy i trybunały. Izba niższa sprawuje kontrolę nad działalnością gabinetu w zakresie
określonym przepisami konstytucji oraz ustaw38. Jak zaznacza J. Kuciński, w przeciwieństwie do Konstytucji Rumunii Konstytucja RP nie wskazuje w sposób bezpośredni na przedstawicielski charakter Sejmu i Senatu. Jednak zdaniem wspomnianego badacza niezależnie od sposobu konstytucyjnej regulacji odnośnie do tych kwestii należy uznać, że istotą par-

Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między
władzą ustawodawczą a wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie
terytorialnym, Dz.U. 1992, nr 84, poz. 426.
35 W. Żebrowski, dz. cyt., s. 149-150; T. Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje – Procedury – Obywatele, Toruń 2006, s. 132.
36 A. Antoszewski, Forma rządu [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej
w perspektywie porównawczej, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław
1998, s. 59-60.
37 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.
38 Konstytucja RP..., art. 10, 95. Patrz szerzej: J. Kuciński, dz. cyt., s. 47-53, 166-170;
W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2008,
s. 57-59, 62-65.
34
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lamentu w państwie demokratycznym jest ukształtowanie go jako organu
reprezentacji narodu-suwerena, a więc właśnie jako organu przedstawicielskiego39.
Sejm składa się z 460 posłów, a Senat ze 100 senatorów. Wybory
do obu izb zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem
czterech lat od rozpoczęcia kadencji parlamentu, wyznaczając głosowanie
na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem
czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Wybory do izby
wyższej są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Natomiast do izby niższej oparte są na tych samych zasadach co do
Senatu, jednak dodatkowo w konstytucji zaznaczono, że są równe i proporcjonalne40. Wprowadzenie zapisu, że wybory do Sejmu mają się odbywać w systemie proporcjonalnym, oznacza, że w przypadku chęci wprowadzenia systemu większościowego wymagana jest zmiana zapisu w konstytucji, co skutecznie utrudnia próby modyfikacji systemu wyborczego.
Natomiast konstytucja nie reguluje ewentualnego wprowadzenia tzw.
progów wyborczych oraz ich wysokości, metody przeliczania głosów czy
ilości oraz rozmiarów okręgów wyborczych. Te regulacje znajdują się
w ordynacjach wyborczych41.
Kadencje Sejmu i Senatu trwają cztery lata42. Rozpoczynają się
w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu i trwają do dnia poprzedzającego
dzień zebrania się izby niższej następnej kadencji. Sejm może skrócić
swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów
ustawowej liczby posłów. Ponadto prezydent, po zasięgnięciu opinii marszałków Sejmu i Senatu, może w określonych przypadkach zarządzić
skrócenie kadencji Sejmu (Tadeusz Godlewski zauważa, że w odniesieniu
do znowelizowanej Konstytucji PRL oraz tzw. Małej konstytucji kompetencje prezydenta odnośnie do możliwości rozwiązania Sejmu zostały
ograniczone43). W obu przypadkach oznacza to jednoczesne skrócenie kadencji Senatu. Prezydent, skracając kadencję Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do obu izb. Data elekcji wyznaczana jest nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji izby niższej. Następnie

J. Kuciński, dz. cyt., s. 161.
Konstytucja RP..., art. 96-98. Patrz też: J. Kuciński, dz. cyt., s. 63-99; W. Skrzydło,
Ustrój polityczny RP..., s. 112-124.
41 Na temat systemu wyborczego w Polsce patrz szerzej: W. Sokół, Geneza i ewolucja
systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007,
s. 261-363.
42 Odnośnie do długości kadencji patrz szerzej: L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 201.
43 T. Godlewski, dz. cyt., s. 103-104.
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pierwsze posiedzenie nowego Sejmu zostaje zwołane przez prezydenta
nie później niż w 15. dniu od dnia przeprowadzenia elekcji44.
Bierne prawo wyborcze do Sejmu wynosi 21 lat, do Senatu 30 lat.
Kandydować może obywatel Polski posiadający czynne prawo wyborcze.
Kandydatów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy. Nie można
kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu, natomiast zasady oraz tryb
zgłaszania pretendentów, przeprowadzania i ważności wyborów określa ordynacja wyborcza. O ważności wyborów decyduje Sąd Najwyższy, do którego każdy wyborca ma prawo zgłosić protest przeciwko ich
ważności45.
Nie można być równocześnie posłem i senatorem. Mandatu parlamentarzysty nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członków Rady Polityki
Pieniężnej oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz
z zatrudnieniem w Kancelariach Sejmu, Senatu lub Prezydenta, a także
w administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej. Ponadto sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie
wojskowej, funkcjonariusze policji oraz służb ochrony państwa nie mogą
sprawować mandatu parlamentarzysty. Szczegółowe przypadki zakazu łączenia mandatu z funkcjami publicznymi oraz zakazu jego sprawowania
określa ustawa. Parlamentarzysta nie może także prowadzić działalności
gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego ani nabywać tego majątku. W przeciwnym wypadku,
uchwałą Sejmu lub Senatu podjętą na wniosek marszałka danej izby,
może być postawiony przed Trybunałem Stanu, w celu pozbawienia go
mandatu46.
Ponieważ konstytucja wyraźnie stwierdza, że parlamentarzyści są
przedstawicielami narodu47, więc nie wiążą ich instrukcje wyborców48
(jest to tzw. mandat wolny lub przedstawicielski49). Jednocześnie parlaKonstytucja RP..., art. 98. Patrz szerzej: W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP...,
s. 128-129.
45 Konstytucja RP..., art. 99-101.
46 Tamże, art. 102, 103, 107. Patrz też: J. Kuciński, dz. cyt., s. 141-145; W. Skrzydło,
Ustrój polityczny RP..., s. 148.
47 Każdy parlamentarzysta składa ślubowanie o treści: „Uroczyście ślubuję rzetelnie
i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów
Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać
Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Odmowa złożenia ślubowania oznacza
zrzeczenie się mandatu.
48 Patrz szerzej: J. Kuciński, dz. cyt., s. 117-134.
49 Jak pisze W. Skrzydło: „Mandat tego rodzaju określa się jako wolny, zwany też
przedstawicielskim, mieści się w ramach klasycznej koncepcji przedstawicielstwa,
który charakteryzuje się tym, że jest on: a) generalny – mandatariusz wyraża wolę ca44
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mentarzysta nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za działalność dotyczącą sprawowania mandatu w czasie jego trwania oraz po jego
wygaśnięciu. Natomiast w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu
lub Senatu, albo na własne życzenie. Ponadto od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu parlamentarzysta nie może
być pociągnięty bez zgody Sejmu lub Senatu do odpowiedzialności karnej. Oznacza to, że postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed
dniem wyboru jej na posła lub senatora ulega na żądanie Sejmu lub Senatu zawieszeniu – podobnie jak bieg przedawnienia sprawy – do czasu
wygaśnięcia mandatu. Parlamentarzysta nie może być także zatrzymany
lub aresztowany bez zgody Sejmu lub Senatu, z wyjątkiem ujęcia go na
gorącym uczynku i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia
prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu lub Senatu, który może nakazać jego natychmiastowe zwolnienie50.
Sejm i Senat obradują na posiedzeniach, które są jawne. Jednak
jeżeli wymaga tego dobro państwa, to dana izba może bezwzględną większością głosów uchwalić tajność obrad. Pierwsze posiedzenia zwołuje prezydent nie później niż 30 dni od dnia wyborów. Izby wybierają ze swojego
grona marszałków oraz wicemarszałków. Marszałek przewodniczy obradom izby, strzeże praw oraz reprezentuje izbę na zewnątrz. Izby powołują
komisje stałe oraz mogą powoływać komisje nadzwyczajne. W szczególnych przypadkach Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy. Organizację wewnętrzną i porządek prac izb oraz tryb powoływania i działalności ich organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec
obu izb określają regulaminy Sejmu i Senatu uchwalone przez poszczególne izby. Natomiast Sejm i Senat, obradując na wspólnym posiedzeniu
pod przewodnictwem marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie marszałka
Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe, w ramach uchwalonego
przez siebie regulaminu51.
Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej o stanie wojny lub zawarciu pokoju. Uchwałę o stanie wojny podejmuje się jedynie w razie

łego narodu, ma obowiązek kierować się jego dobrem i interesami, a nie tylko interesami wyborców okręgu, w którym otrzymał mandat, b) niezależny – co oznacza,
że przedstawiciel nie ma żadnych obowiązków prawnych wobec tych, którzy go wybrali, nie musi więc składać im sprawozdań, przyjmować instrukcji co do sposobu
działania w parlamencie, na przykład sposobu głosowania, c) jest on nieodwołalny,
gdyż raz udzielony w akcie głosowania nie może być przez wyborców cofnięty w trakcie kadencji organu przedstawicielskiego”. Źródło: W. Skrzydło, Ustrój polityczny
RP..., s. 130.
50 Konstytucja RP..., art. 104, 105. Patrz też: T. Godlewski, dz. cyt., s. 104-105.
51 Konstytucja RP..., art. 109-114. Patrz też: W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP...,
s. 133-136.
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zbrojnej napaści na terytorium państwa lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeżeli
Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia prezydent. Natomiast zasady użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami kraju,
a także pobytu lub przemieszczania się obcych wojsk na terenie Polski
określają ratyfikowane umowy międzynarodowe lub ustawy52.
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, senatorom, prezydentowi, rządowi oraz grupie co najmniej 100 tys. obywateli, mających
czynne prawo wyborcze do Sejmu. Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, muszą przedstawić skutki finansowe jej wykonania53.
Jak zaznacza Wiesław Skrzydło:
Wprawdzie funkcja ustawodawcza Sejmu i Senatu nie wyczerpuje zakresu kompetencji tych organów, stanowi jednak istotną
domenę ich działalności, w toku której reprezentacja narodu
realizuje ważną część zadań, jakie wyznaczyli im wyborcy. Jest
to przekładanie na język norm prawnych deklaracji programowych prezentowanych w toku kampanii wyborczej przez partie
stanowiące aktualnie koalicję rządzącą 54.

Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez izbę
niższą przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom i gabinetowi. Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która
uprzednio nie była przedłożona komisji. Wnioskodawca może wycofać
projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu
zakończenia drugiego czytania projektu. Sejm uchwala ustawy zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby
posłów, chyba że konstytucja przewiduje inaczej. W tym samym trybie
obie izby podejmują uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała nie stanowi inaczej. Po uchwaleniu ustawy przez izbę niższą marszałek Sejmu przekazuje
ją Senatowi, który w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania może ją przyjąć
bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym
przez Sejm. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci
jej bezwzględną większością głosów55. Brak możliwości definitywnego zablokowania przez Senat uchwalenia ustawy sprzyja – jak zauważa T. GodKonstytucja RP..., art. 116, 117.
Tamże, art. 118. Na temat funkcji ustawodawczej parlamentu patrz szerzej: J. Kuciński, dz. cyt., s. 185-211.
54 W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP..., s. 108.
55 Konstytucja RP..., art. 119-121. Patrz też: W. Żebrowski, dz. cyt., s. 152-153; T. Godlewski, dz. cyt., s. 108-110; W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP..., s. 137-141.
52
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lewski – funkcjonowaniu Senatu jako „izby refleksji”, a nie „izby oporu”.
Jednak w stosunku do Sejmu Senat w procesie legislacyjnym pełni rolę
drugoplanową56.
Następnie marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do
podpisu prezydentowi, który ma 21 dni na jej podpisanie i zarządzenie jej
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Jeżeli prezydent ma wątpliwości co do
zgodności ustawy z konstytucją, to może przed jej podpisaniem wystąpić
do Trybunału Konstytucyjnego (TK). Jeżeli TK nie będzie miał zastrzeżeń, to głowa państwa nie może odmówić jej podpisania. Natomiast
w przypadku uznania jej niezgodności prezydent nie może jej podpisać.
Jeśli jednak niezgodność z konstytucją dotyczy tylko poszczególnych
przepisów ustawy, a TK nie orzeknie, że są one nierozerwalnie 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 izby niższej w celu usunięcia niezgodności.
Zamiast występować do TK, prezydent może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez izbę niższą większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów prezydent ma siedem
dni na podpisanie ustawy i ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw RP. W razie
ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm prezydentowi nie przysługuje
prawo skierowania jej do TK. Wystąpienie prezydenta do TK z wnioskiem
w sprawie zgodności ustawy z konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu
o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg określonego terminu do
podpisania ustawy57.
Rząd może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny,
z wyjątkiem projektów ustaw podatkowych, dotyczących wyboru prezydenta, Sejmu i Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, regulujących ustrój oraz właściwość władz publicznych, a także kodeksów. Regulaminy obu izb określają odrębności w postępowaniu ustawodawczym
w sprawie projektu pilnego. W trybie pilnym Senat ma 14 dni na rozpatrzenie, a prezydent siedem dni na podpisanie58.
W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. Może je zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów lub prezydent za zgodą Senatu, wyrażoną
również bezwzględną większością głosów. Wynik referendum jest wiążący
w przypadku, kiedy weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Ważność referendum stwierdza Sąd Najwyższy, a zasady i tryb jego przeprowadzania określa ustawa59.

T. Godlewski, dz. cyt., s. 111.
Konstytucja RP..., art. 122. Patrz też: W. Żebrowski, dz. cyt., s. 152-153.
58 Konstytucja RP..., art. 123.
59 Tamże, art. 125.
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Z kolei w przypadku projektu ustawy o zmianie konstytucji musi
on zostać przedłożony przez minimum 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydenta. Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy
uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i w ciągu 60 dni przez
Senat. Pierwsze czytanie może odbyć się nie wcześniej niż po upływie
30 dni od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Ustawę uchwala
Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów.
Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub
XII konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 60 dni od
dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy. Jeżeli ustawa o zmianie
konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, członkowie obu izb
lub prezydent mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie należy się zwrócić do marszałka Sejmu, który zarządza
niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących. Po zakończeniu postępowania marszałek Sejmu przedstawia prezydentowi uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy i zarządza jej ogłoszenie
w Dzienniku Ustaw RP60.
Premier może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie gabinetowi wotum zaufania, które następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Natomiast Sejm wyraża Radzie
Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na
wniosek zgłoszony przez minimum 46 posłów i wskazujący kandydata na
premiera. Jeżeli uchwała została przyjęta, prezydent przyjmuje dymisję
gabinetu i powołuje nowego szefa Rady Ministrów, a na jego wniosek
członków rządu. Powyższy wniosek może być poddany pod głosowanie
nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku, chyba że wystąpi z nim
co najmniej 115 posłów, wówczas termin może być krótszy niż wspomniane trzy miesiące. Ponadto na wniosek co najmniej 69 posłów Sejm
większością głosów ustawowej liczby posłów może wyrazić wotum nieufności konkretnemu ministrowi. Wówczas prezydent odwołuje takiego
ministra. Premier oraz pozostali członkowie Rady Ministrów mają obo-

60 Tamże, art. 235. Na temat funkcji ustrojodawczej parlamentu patrz szerzej: J. Kuciński, dz. cyt., s. 178-185.
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wiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni, a w sprawach bieżących na każdym posiedzeniu Sejmu61. Jak
zaznacza W. Skrzydło:
Konstytucja powierza Sejmowi ważne zadanie w zakresie pociągania Rady Ministrów i jej członków do odpowiedzialności parlamentarnej (politycznej), a także konstytucyjnej. Tej ostatniej
odpowiedzialności podlega także prezydent, przy czym w jego
przypadku prawo stawiania go w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu jest realizowane przez posłów i senatorów tworzących łącznie Zgromadzenie Narodowe62.

Jak stwierdza W. Żebrowski, twórcy konstytucji zagwarantowali
wyraźną przewagę Sejmowi nad Senatem:
Widać to wyraźnie w przypadkach: obowiązku wnoszenia projektów ustaw do Sejmu; całego procesu ustawodawczego; pozycji marszałka Sejmu w czasie wspólnego posiedzenia obu izb;
obsady organów państwowych; kontroli nad działalnością Rady
Ministrów, która przysługuje tylko Sejmowi. Sejm decyduje też
w imieniu RP o stanie wojny i o zawarciu pokoju, a marszałek
Sejmu tymczasowo wykonuje obowiązki prezydenta w sytuacji
opróżnienia tego urzędu oraz zarządza wybory prezydenta63.

O przewadze ustrojowej Sejmu nad Senatem wspomina również J. Kuciński. Model polskiej dwuizbowości określa jako bikameralizm zróżnicowany lub nierównorzędny. Zaznacza także, że można spotkać się z określeniem modelu polskiej dwuizbowości jako niesymetrycznego lub niepełnego czy ułomnego64. Podobne zdanie prezentuje W. Skrzydło65. Mając na
uwadze powyższe stwierdzenie, warto przywołać wypowiedź T. Godlewskiego, który wskazuje, w jakim obszarze konstytucja wzmocniła Senat:
Sejm pełni uprzywilejowaną rolę w funkcji legislacyjnej i kreacyjnej, a dominującą w funkcji kontrolnej wobec egzekutywy.
Tym niemniej Konstytucja RP w pewnym stopniu dowartościowała Senat. Zwłaszcza jego udział w zmianach konstytucyjnych,
w zakresie ratyfikowania umowy międzynarodowej, przekazują-

Konstytucja RP..., art. 115, 158-160. Na temat funkcji kontrolnej parlamentu patrz
szerzej: J. Kuciński, dz. cyt., s. 211-232; W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP..., s. 142-147.
62 W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP..., s. 109.
63 W. Żebrowski, dz. cyt., s. 153-154.
64 J. Kuciński, dz. cyt., s. 158-159. Patrz też: P. Winczorek, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 159.
65 W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP..., s. 126-127.
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cej suwerenne kompetencje władzy państwowej na rzecz organizacji lub organu międzynarodowego (art. 90), w przesądzeniu
statusu Zgromadzenia Narodowego jako wspólnych obrad obu
izb66.

Natomiast, jak zaznacza J. Kuciński, pod względem reprezentacji suwerena pozycja prawnoustrojowa Sejmu i Senatu jest w pełni równoprawna,
gdyż obie izby według przepisów konstytucji są reprezentantem narodu67.
Natomiast A. Antoszewski stwierdza, że porównując doświadczenia Polski i Rumunii, należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do Rumunii, w Polsce rozwój polityczny w latach 90. XX w. nie doprowadził do ustanowienia silnej władzy jednostki68.
Władza ustawodawcza w Rumunii
Jak zwracają uwagę A. Antoszewski i R. Herbut, w Rumunii reżim
polityczny wykazuje cechy reżimu semiprezydenckiego. Wynika to z faktu, że Konstytucja Rumunii była wzorowana na wzorcach ustrojowych
V Republiki Francuskiej. Pochodzący z powszechnych wyborów prezydent Rumunii, w myśl konstytucji, czuwa nad przestrzeganiem konstytucji oraz nad właściwym funkcjonowaniem władz publicznych. Pełni także funkcje mediacyjne między władzami państwowymi oraz między państwem a społeczeństwem69. Jednak prezydent Rumunii ma bardziej ograniczone uprawnienia niż prezydent Francji70. Zdaniem Luciana Boi kompetencje prezydenta Rumunii:

T. Godlewski, dz. cyt., s. 112.
J. Kuciński, dz. cyt., s. 162. Patrz też: A. Bałaban, Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2000, s. 7-8.
68 A. Antoszewski, dz. cyt., s. 62.
69 A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 188-189. Na temat uprawnień prezydenta
Rumunii patrz szerzej: P. Chrobak, Urząd Prezydenta w Polsce i Rumunii..., s. 304-308.
70 Jak piszą A. Antoszewski i R. Herbut: „Trzeba jednak zaznaczyć, że semiprezydencjalizm rumuński w zasadzie wyklucza tak charakterystyczną dla V Republiki koabitację do 2003 r.: kadencja prezydenta i parlamentu pokrywa się, a obie elekcje odbywają się w tym samym terminie, co – jak dotąd – powoduje, że władza dostaje się
w ręce jednego obozu politycznego. Co więcej, osobiste uprawnienia prezydenta wobec parlamentu i gabinetu są – w stosunku do francuskiego pierwowzoru – istotnie
ograniczone. Prezydent może wprawdzie rozwiązać parlament – ale jedynie wówczas,
gdy ten dwukrotnie nie udzieli wotum zaufania wymaganego do utworzenia gabinetu.
Podstawą takiej decyzji nie może być natomiast arbitralna ocena głowy państwa, że
parlament utracił społeczne zaufanie. Warto podkreślić, że z wyjątkiem 1992 r., żaden
parlament rumuński nie został rozwiązany przed terminem. (...) Prezydent potrafi
jednak wymusić dymisję premiera (w 1991 i 1999); może też odegrać decydującą rolę
w przeforsowaniu nowego kandydata na to stanowisko, zwłaszcza w sytuacji wewnętrznego skłócenia obozu rządzącego”. Źródło: A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt.,
s. 189.
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Są jednak nieco mniej rozległe niż uprawnienia prezydenta
Francji. Dylemat polegał zapewne na tym, jak powierzyć Iliescu
możliwie najwięcej władzy, ale bez zbytnich nacisków, w Rumunii, która jeszcze nie zapomniała o tyranii Ceauşescu 71.

Warto zaznaczyć, że rząd w Rumunii odpowiada politycznie tylko przed
parlamentem, a prezydent nie ma prawa odwołania zarówno premiera,
jak i poszczególnych ministrów. Oznacza to, że analizując relacje między
legislatywą a egzekutywą, bliżej reżimowi Rumunii do reżimu parlamentarnego72. Natomiast Wojciech Sokół stwierdza, że konstytucja wprowadziła system mieszany czy prezydencko-parlamentarny z nachyleniem
parlamentarnym. Wspomniany autor zaznacza, że:
Przyjęty system rządów był rezultatem dążenia do ustanowienia
silnej władzy wykonawczej, co wynikało z potrzeb państwa
w warunkach transformacji, a także z cech kultury politycznej,
braku tradycji demokratycznych i poparcia dla silnej władzy jednostki73.

Ponadto na ustanowienie takiej formy rządów miał wpływ brak partii politycznych, zdolnych do uzyskania trwałego poparcia wśród obywateli
oraz sprawowania władzy w ramach systemu parlamentarnego74.
Zgodnie z konstytucją uchwaloną 21 listopada 1991 r.75 Rumunia
jest suwerennym, niezależnym, jednolitym i niepodzielnym państwem
narodowym. Jest demokratycznym i socjalnym państwem prawa, w którym godność człowieka, prawa i wolności obywatelskie, swobodny rozwój
osobowości oraz sprawiedliwość i pluralizm polityczny stanowią wartości najwyższe w duchu demokratycznych tradycji narodu rumuńskiego
oraz ideałów rewolucji z 1989 r. Rumunia jest republiką, zorganizowaną w myśl zasady trójpodziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, w ramach demokracji konstytucyjnej. Władza

71 L. Boia, Dlaczego Rumunia jest inna?, Kraków 2016, s. 190. Patrz też: J. Darski,
Rumunia. Historia, współczesność, konflikty narodów, Warszawa 1993, s. 31-49.
72 A. Antoszewski, R. Herbut, dz. cyt., s. 189; W. Skrzydło, Republika Rumunii [w:]
Ustroje państw współczesnych, pod red. E. Gdulewicz, Lublin 2002, s.157-159, 167.
Patrz też: A. Burakowski, System polityczny współczesnej Rumunii, Kraków-Warszawa 2014, s. 1-272.
73 W. Sokół, dz. cyt., s. 425.
74 Tamże. Patrz też: J. Steiner, Demokracje europejskie, Rzeszów 1993, s. 204.
75 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.).
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zwierzchnia należy do narodu, który ją realizuje poprzez organy przedstawicielskie, ukonstytuowane w wyniku wolnych i cyklicznie przeprowadzanych wyborów lub w drodze referendum76.
Parlament, składający się z Izby Deputowanych oraz Senatu, jest
najwyższym organem przedstawicielskim narodu i jedyną władzą ustawodawczą w kraju. Elekcja przeprowadzana jest najpóźniej w ciągu trzech
miesięcy od upływu kadencji lub rozwiązania parlamentu. Obie izby są
wybierane w drodze głosowania powszechnego, równego, bezpośredniego, tajnego i wolnego, zgodnie z ordynacją wyborczą. Liczba deputowanych i senatorów nie jest stała. Jeden deputowany przypada na 70 tys.
obywateli, a jeden senator na 160 tys. obywateli77. W przypadku gdy organizacje zrzeszające mniejszości narodowe nie osiągną w wyborach parlamentarnych dostatecznej liczby głosów, aby wprowadzić swoją reprezentację, to dana mniejszość narodowa, która może być reprezentowana tylko przez jedną organizację, ma prawo do jednego mandatu deputowanego. Kadencja obu izb trwa cztery lata i może zostać przedłużona tylko
w stanie mobilizacji, wojny, oblężenia lub wyjątkowym, aż do jego zakończenia. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego parlamentu zwoływane
jest przez prezydenta, najpóźniej w dwudziestym dniu od zakończenia
wyborów. Kadencja izb trwa do momentu zebrania się nowego parlamentu. Między zakończeniem wyborów a zebraniem się nowego parlamentu
nie mogą być dokonywane zmiany konstytucji oraz uchwalane, zmieniane
lub uchylane ustawy organiczne. Natomiast postępowanie nad projektami ustaw lub wnioskami ustawodawczymi wniesionymi do poprzedniego
parlamentu jest kontynuowane przez nowy78.
Izby funkcjonują według uchwalonych przez siebie regulaminów,
zgodnie ze środkami finansowymi określonymi w budżetach przez nie zatwierdzanych. Każda izba wybiera swoje Prezydium, na czele którego stoi
przewodniczący, wybrany na okres całej kadencji. Pozostali członkowie
Prezydiów wybierani są na początku każdej sesji i mogą być odwoływani
przed upływem okresu, na który zostali wybrani. Deputowani i senatorowie mogą organizować się w grupy parlamentarne, stosownie do regulaminów izb. Izby ustanawiają komisje stałe i mogą powoływać komisje
śledcze lub inne komisje nadzwyczajne. Ponadto izby mogą powoływać
komisje wspólne. Prezydia oraz komisje są tworzone przy uwzględnieniu
parytetu politycznego w każdej z izb79.

Konstytucja Rumunii..., art. 1-2. Na temat systemu wyborczego w Rumunii patrz
szerzej: P. Chrobak, System wyborczy w Polsce i w Rumunii..., s. 258-270; W. Sokół,
dz. cyt., s. 428-451.
77 Patrz szerzej: P. Chrobak, System wyborczy w Polsce i w Rumunii..., s. 258-259;
T. Goduń, M. Cygnarowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk, Leksykon systemów politycznych, Warszawa 1999, s. 225-226; W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii,
Warszawa 2006, s. 68.
78 Konstytucja Rumunii..., art. 61-63.
79 Tamże, art. 64.
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Izba Deputowanych oraz Senat obradują na oddzielnych posiedzeniach, z wyjątkiem: przyjęcia orędzia prezydenta; zatwierdzenia budżetu zarówno państwa, jak i państwowych ubezpieczeń społecznych;
ogłoszenia powszechnej lub częściowej mobilizacji; ogłoszenia stanu wojny; zawieszenia lub zakończenia działań wojennych; zatwierdzenia narodowej strategii obrony kraju; rozpatrzenia sprawozdań Najwyższej Rady
Obrony Kraju; mianowania, na wniosek prezydenta, dyrektorów służb informacyjnych80, a także przeprowadzenia kontroli działalności tych służb;
powołania Adwokata Ludu; określenia statusu deputowanych i senatorów, ustalenia ich wynagrodzeń oraz ich pozostałych uprawnień; realizacji innych kompetencji, które w myśl konstytucji lub regulaminu są wykonywane na wspólnych posiedzeniach. Obie izby zbierają się na dwóch sesjach zwyczajnych w ciągu roku. Pierwsza rozpoczyna się w lutym i nie
może trwać dłużej niż do końca czerwca, natomiast druga rozpoczyna się
we wrześniu i nie może trwać dłużej niż do końca grudnia. Ponadto izby
zbierają się na sesjach nadzwyczajnych, zwoływanych przez ich przewodniczących, na wniosek prezydenta, Prezydium każdej izby lub na wniosek
co najmniej 1/3 ich członków. Posiedzenia są jawne, chyba że izby postanowią o tajności niektórych obrad81. W. Skrzydło zauważa, że przepis
o tajności obrad jest bardzo ogólny, gdyż nie precyzuje, odnośnie do jakich spraw oraz w jakim trybie uchwała o tajności obrad może być przez
daną izbę podjęta82.
W sprawowaniu mandatu deputowani i senatorowie pozostają
w służbie narodu. Rozpoczęcie sprawowania mandatu zaczyna się w dniu
pierwszego zebrania się izby, której są członkami, po złożeniu przyrzeczenia. Natomiast mandat wygasa w dniu zebrania się nowo wybranych izb
lub w przypadku zrzeczenia się, utraty praw wyborczych, niepołączalności
funkcji lub śmierci. Nie można łączyć mandatu deputowanego i senatora
oraz pełnić jakiejkolwiek funkcji we władzach publicznych, z wyjątkiem
zasiadania w rządzie. Z powodu sposobu głosowania lub głoszonych opinii politycznych parlamentarzyści nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej. Natomiast mogą zostać oskarżeni za czyny, które nie
mają związku z głosowaniami lub wyrażanymi opiniami politycznymi.
Jednak bez zgody izby, której są członkami, nie mogą być przesłuchiwani,
zatrzymywani lub aresztowani. Postępowanie karne może być prowadzone jedynie przez urząd prokuratorski przy Wyższym Sądzie Kasacyjnym
i Sprawiedliwości. Wspomnianej instytucji przysługuje także wyłączna
kompetencja sądzenia. W przypadku ujęcia na gorącym uczynku parlamentarzyści mogą zostać zatrzymani i poddani przeszukaniu. Następ-

Chodzi o Radę Dyrektorów, organ kierowniczy jednej ze służb specjalnych, Rumuńskiej Służby Informacyjnej (Serviciul Român de Informaţie – SRI).
81 Konstytucja Rumunii..., art. 65-66, 68.
82 W. Skrzydło, Republika Rumunii..., s. 170.
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nie minister sprawiedliwości powiadamia niezwłocznie o wszystkim przewodniczącego izby, a w przypadku gdy dana izba stwierdzi, że nie ma
podstaw do zatrzymania, zarządza natychmiastowe zwolnienie83.
Izby uchwalają ustawy, uchwały oraz wnioski w obecności większości swoich członków. Parlament uchwala ustawy konstytucyjne, organiczne (wprowadzone wzorem Konstytucji Francji z 1958 r., które są kategorią pośrednią między ustawami konstytucyjnymi a zwykłymi84) oraz
zwykłe. Ustawą konstytucyjną dokonuje się zmiany konstytucji. Ustawą
organiczną reguluje się: ordynację wyborczą, organizację i funkcjonowanie Państwowej Komisji Wyborczej; tworzenie, funkcjonowanie i finansowanie partii politycznych; status deputowanych i senatorów, ustalanie ich
wynagrodzenia i pozostałych uprawnień; organizowanie i przeprowadzanie referendum; organizację rządu i Naczelnej Rady Obrony Kraju; warunki stanu mobilizacji częściowej i powszechnej sił zbrojnych oraz stanu
wojennego; warunki stanu oblężenia i stanu wyjątkowego; przestępstwa,
kary i warunki ich wykonywania; udzielenie amnestii lub abolicji; status
urzędników publicznych; postępowanie administracyjne; organizację
i funkcjonowanie Najwyższej Rady Sądownictwa, organów sądowych,
prokuratury oraz Izby Obrachunkowej; ogólny status prawny własności
i dziedziczenia; ogólną organizację szkolnictwa; organizację lokalnej administracji publicznej, organizację terytorialną, jak też ogólne warunki
dotyczące samorządności lokalnej; ogólne warunki dotyczące stosunków
pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz opieki społecznej; status mniejszości narodowych w Rumunii; ogólny status wyznań; pozostałe dziedziny, dla których w konstytucji przewiduje się przyjęcie ustaw organicznych85.
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje rządowi, deputowanym, senatorom, jak też co najmniej 100 tys. obywateli uprawnionych do głosowania, wywodzących się z co najmniej 1/4 województw kraju, a w każdym
z tych województw lub w mieście wydzielonym Bukareszcie powinno zostać zarejestrowanych co najmniej 5 tys. podpisów popierających taką
inicjatywę. Jednak przedmiotu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej
nie mogą stanowić sprawy fiskalne, o charakterze międzynarodowym,
amnestia oraz abolicja. Rząd wykonuje inicjatywę ustawodawczą, wnosząc projekt ustawy do izby właściwej do jego przyjęcia, jako pierwszej izbie rozpatrującej. Deputowani, senatorowie oraz wspomniani obywatele mogą przedkładać wnioski ustawodawcze tylko w formie wymaganej
dla projektów ustaw. Wnioski ustawodawcze poddawane są najpierw pod
obrady izby właściwej do ich przyjęcia, jako pierwszej izbie rozpatrującej86.

Konstytucja Rumunii..., art. 69-72.
W. Skrzydło, Republika Rumunii..., s. 170-171.
85 Konstytucja Rumunii..., art. 67, 73.
86 Tamże, art. 74. Patrz też: W. Skrzydło, Republika Rumunii..., s. 170-171.
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Izbie Deputowanych, jako pierwszej izbie rozpatrującej, przedkłada się w celu rozpatrzenia i uchwalenia projekty ustaw i wnioski ustawodawcze dotyczące ratyfikacji traktatów lub innych umów międzynarodowych oraz aktów ustawodawczych wynikających z zastosowania tych
traktatów lub umów, jak też projekty ustaw organicznych. Pozostałe projekty ustaw lub propozycje ustawodawcze przedkładane są do rozpatrzenia i uchwalenia Senatowi jako pierwszej izbie rozpatrującej. Izba, która
rozpatruje jako pierwsza, wypowiada się w terminie 45 dni, chyba że
ustawa jest szczególnej złożoności, wówczas termin wynosi 60 dni.
W przypadku przekroczenia terminów uznaje się, że projekty ustaw lub
wnioski ustawodawcze zostały przyjęte. Po przyjęciu lub odrzuceniu przez
pierwszą izbę rozpatrującą projekt lub wniosek ustawodawczy zostaje
przesłany drugiej izbie, która podejmuje ostateczną decyzję. W przypadku gdy pierwsza izba rozpatrująca przyjmie przepis w materii, która
wchodzi w zakres jej kompetencji decyzyjnych, przepis ten zostanie ostatecznie przyjęty, jeżeli druga izba udzieli swej zgody. W przeciwnym razie
ustawa zostaje zwrócona do pierwszej izby rozpatrującej, która w trybie
pilnym podejmie ostateczną decyzję w przedmiocie tego przepisu. Postanowienia dotyczące zwrotu ustawy stosuje się odpowiednio również
w przypadku, gdy izba podejmująca ostateczną decyzję przyjmie przepis
w materii, w której kompetencja decyzyjna przysługuje pierwszej z izb87.
Ustawy organiczne oraz uchwały w sprawie regulaminów izb
przyjmowane są głosami większości członków każdej izby. Ustawy zwykłe
oraz inne uchwały przyjmowane są głosami większości obecnych członków każdej izby. Na wniosek rządu lub z własnej inicjatywy parlament
może uchwalać projekty ustaw lub wnioski ustawodawcze w trybie pilnym, określonym w regulaminie każdej z izb88.
Ustawa zostaje przekazana w celu jej promulgacji prezydentowi,
który ma 20 dni na jej podpisanie. Zanim tego dokona, może jednorazowo zażądać od parlamentu ponownego jej rozpatrzenia (jak stwierdza
W. Skrzydło, jest to rodzaj weta zawieszającego89) lub zwrócić się o zbadanie jej zgodności z konstytucją. Wówczas promulgacja następuje w ciągu 10 dni od momentu otrzymania ponownie uchwalonej ustawy lub
otrzymania orzeczenia Sądu Konstytucyjnego, potwierdzającego jej zgodność z konstytucją. Ustawa zostaje ogłoszona w Monitorul Oficial al României i wchodzi w życie w ciągu trzech dni od daty jej opublikowania lub
w innym późniejszym terminie przez nią określonym90.

Konstytucja Rumunii..., art. 75. Patrz też: T. Goduń, M. Cygnarowski, S. Dudek,
P. Iwaniszczuk, dz. cyt., s. 225-226.
88 Konstytucja Rumunii..., art. 76.
89 W. Skrzydło, Republika Rumunii..., s. 172.
90 Konstytucja Rumunii..., art. 77-78.
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Rada Legislacyjna jest specjalistycznym organem doradczym parlamentu, opiniującym projekty aktów normatywnych pod kątem systematyzowania, ujednolicania i koordynacji całego ustawodawstwa. Rada
prowadzi urzędowy rejestr ustawodawstwa Rumunii91.
Odnośnie do stosunków między parlamentem a rządem92 należy
zaznaczyć, że gabinet oraz pozostałe organy administracji publicznej
są zobowiązane, w ramach kontroli parlamentarnej nad ich działalnością,
do przedkładania informacji i dokumentów żądanych przez którąś z izb
lub komisje parlamentarne, za pośrednictwem ich przewodniczących.
W przypadku wniesienia projektu ustawy, który powoduje zmianę budżetu państwa lub państwowych ubezpieczeń społecznych, złożenie takiej informacji jest obowiązkowe. Członkowie rządu mają wstęp na obrady parlamentu, natomiast w przypadku zarządzania ich obecności ich udział
w obradach jest obowiązkowy. Ponadto rząd oraz każdy z jego członków
są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na zapytania i interpelacje wnoszone przez parlamentarzystów w trybie przewidzianym regulaminami
obu izb. Izby mogą podjąć rezolucję określającą ich stanowisko w sprawie jakiegoś problemu dotyczącego polityki wewnętrznej lub zagranicznej
bądź, w zależności od okoliczności, innego zagadnienia stanowiącego
przedmiot interpelacji93.
Izby na wspólnym posiedzeniu mogą większością głosów wyrazić
rządowi wotum nieufności. Taki wniosek może zostać wniesiony przez co
najmniej 1/4 ogólnej liczby członków obu izb i jest przekazywany do wiadomości gabinetu w dniu jego zgłoszenia. Następnie po upływie trzech
dni jest rozpatrywany na wspólnym posiedzeniu izb. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, parlamentarzyści, którzy go podpisali, nie mogą podczas tej samej sesji wnieść nowego wniosku o wotum nieufności, z wyjątkiem przypadku, w którym rząd przyjmuje odpowiedzialność w związku
z programem, oświadczeniem dotyczącym ogólnej polityki lub projektem
ustawy wobec obu izb na wspólnym posiedzeniu. Natomiast gabinet zostaje odwołany, jeżeli wniosek o wotum nieufności, wniesiony w ciągu
trzech dni od przedstawienia programu, oświadczenia lub projektu ustawy, zostanie przegłosowany. Jeżeli rząd nie zostanie odwołany, przedłożony projekt ustawy zmieniony lub uzupełniony, w zależności od przypadku, wraz z poprawkami zaakceptowanymi przez rząd uznaje się za
przyjęty, a program lub oświadczenie dotyczące ogólnej polityki stają się
dla rządu wiążące. Jeżeli prezydent zażąda ponownego rozpatrzenia tak
uchwalonej ustawy, rozpatrzenie takiej ustawy odbywa się na wspólnym
posiedzeniu obu izb94.

Tamże, art. 79.
Odnośnie do pełnienia funkcji kontrolnej parlamentu wobec rządu patrz szerzej:
W. Skrzydło, Republika Rumunii..., s. 172-173.
93 Konstytucja Rumunii..., art. 111-112.
94 Tamże, art. 113-114.
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Parlament może uchwalić ustawę upoważniającą rząd do wydawania rozporządzeń w dziedzinach, które nie stanowią przedmiotu ustaw
organicznych. Taka ustawa ustala w sposób wiążący przedmiot i okres,
w jakim mogą być wydawane rozporządzenia. Jeżeli ustawa upoważniająca tak stanowi, rozporządzenia, zgodnie z procedurą ustawodawczą, są
przedkładane parlamentowi do zatwierdzenia, zanim wygaśnie termin jego ważności. Niezachowanie tego terminu pozbawia rozporządzenie skutków prawnych. Rząd może wydawać rozporządzenia o charakterze pilnym tylko w sytuacjach wyjątkowych, których uregulowanie nie może być
odroczone, mając przy tym obowiązek uzasadnienia pilności w treści
danego aktu. Takie rozporządzenie wchodzi w życie dopiero po przedłożeniu go do rozpatrzenia w trybie pilnym izbie właściwej do jego rozpatrzenia oraz po jego ogłoszeniu w Monitorul Oficial al României. Izby,
jeżeli nie są zebrane na sesji, zwołuje się obowiązkowo w ciągu pięciu dni
od dnia przedłożenia lub, w zależności od przypadku, od daty wysłania
rozporządzenia. Jeżeli w ciągu maksymalnie 30 dni od przedłożenia izba
rozpatrująca nie wypowie się w sprawie takiego rozporządzenia, uznaje
się, że zostało ono przyjęte i przesłane do drugiej izby, która decyduje
również w trybie pilnym. Rozporządzenie o charakterze pilnym regulujące materię ustaw organicznych zatwierdza się większością głosów członków każdej izby. Rozporządzenia o charakterze pilnym nie mogą być wydawane w sprawach regulowanych ustawami konstytucyjnymi, nie mogą
naruszać ustroju podstawowych instytucji państwa, a także praw, wolności i obowiązków określonych w konstytucji, praw wyborczych ani nie
mogą przewidywać środków przymusowego przejmowania niektórych
dóbr na własność publiczną. Rozporządzenia przedłożone parlamentowi
są zatwierdzane lub odrzucane w drodze ustawy obejmującej także rozporządzenia, które przestały wywierać skutki prawne. W ustawie zatwierdzającej lub odrzucającej rozporządzenie ustala się, jeżeli zachodzi taka
konieczność, niezbędne środki dotyczące skutków prawnych spowodowanych stosowaniem danego rozporządzenia95.
Parlament realizuje także funkcję kreacyjną, poprzez dysponowanie prawem powoływania określonych organów oraz części ich składu.
Senat powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich. Na wspólnym posiedzeniu izby wybierają na czteroletnią kadencję Najwyższą Radę Sądownictwa, członków Izby Obrachunkowej, a także na wniosek prezydenta powołują dyrektora Rumuńskiej Służby Informacyjnej. Ponadto każda z izb
powołuje na dziewięcioletnią kadencję po trzech sędziów Sądu Konstytucyjnego. Zdaniem W. Skrzydło parlament rumuński realizuje typowe dla
tego organu kompetencje, w które został wyposażony przepisami konstytucji, ustaw organicznych oraz zwykłych96.

95
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Tamże, art. 115.
W. Skrzydło, Republika Rumunii..., s. 173.
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Uwagi końcowe
Zarówno w Polsce, jak i w Rumunii funkcjonują reżimy parlamentarne. Patrząc pod kątem układu relacji między władzą ustawodawczą a wykonawczą, w przypadku Polski możemy mówić o systemie parlamentarno-gabinetowym, a w odniesieniu do Rumunii o parlamentarno-gabinetowym z elementami semiprezydencjalizmu.
Porównując pozycję parlamentu w Polsce i Rumunii w systemach
politycznych tych państw, można stwierdzić, że jest ona podobna. Mimo
iż oba kraje są państwami unitarnymi, to parlamenty przyjęły strukturę
bikameralną (charakterystyczną dla państw federalnych), gdzie izba niższa jest liczniejsza od izby wyższej. Z tą jednak różnicą, że w Polsce liczba
posłów i senatorów jest stała, a w Rumunii zależy od liczby obywateli.
W obu krajach kadencja parlamentu trwa cztery lata, a wybory do obu izb
są powszechne i odbywają się w tym samym czasie, podczas których wybierany jest cały skład parlamentu. Jednak z tą różnicą, że w Polsce mamy do czynienia z odmiennymi przepisami ordynacji wyborczej, gdyż do
Sejmu obowiązuje system proporcjonalny, a do Senatu większościowy.
Natomiast w Rumunii do obu izb obowiązuje system proporcjonalny.
W obu państwach skrócić można tylko kadencję izby niższej, co automatycznie skraca również kadencję Senatu. W Polsce parlament pracuje permanentnie, a w Rumunii sesyjnie.
W Polsce występuje bikameralizm asymetryczny, gdyż pozycja
Sejmu jest silniejsza niż Senatu, co najlepiej widać w procedurze legislacyjnej czy przy udzielaniu wotum zaufania dla gabinetu, którego to udziela tylko Sejm. Natomiast w Rumunii funkcjonuje bikameralizm symetryczny, ponieważ Izba Deputowanych i Senat zachowują równowagę.
Bez zgody obu izb nie zostanie uchwalona żadna ustawa, a gabinet musi
uzyskać wotum zaufania od obu izb.
Ponieważ, jak wspomniano wyżej, oba państwa są unitarne,
a obie izby posiadają podobne kompetencje oraz pochodzą z wyborów powszechnych, przeprowadzanych w tym samym czasie na ten sam okres
trwania kadencji, to warto rozważyć zmianę struktury na unikameralną,
likwidując w Polsce i w Rumunii Senat, pozostawiając Sejm oraz Izbę Deputowanych, co mogłoby się przyczynić do usprawnienia procesu decyzyjnego oraz zredukować koszty działania parlamentu.

dr. Piotr Chrobak
Universitatea din Szczecin

Puterea legislativă
în Polonia și România după 1989
– analiză comparativă
Rezumat

Articolul analizează poziția și rolul instituțiilor statului care dețin
puterea legislativă în Polonia și România, după transformările democratice ce au avut loc după 1989, în lumina prevederilor constituției în vigoare. În România constituția actuală este în vigoare din 21 noiembrie
1991, înainte fiind în vigoare constituția din 21 august 1965. În schimb, în
Polonia constituția actuală este în vigoare din 2 aprilie 1997, înainte fiind
în vigoare așa-numita „Mica constituție” din 7 octombrie 1992, iar mai
înainte constituția adoptată pe 22 iulie 1952.
A fost analizată, printre altele, poziția puterii legislative în diferite
sisteme politice, precum și competențele camerelor parlamentului în
Polonia și România una față de celelaltă, față de guvernul și instituția
președintelui. A fost analizată, de asemenea, influența parlamentului
asupra funcționarea sistemului politic în Polonia și România.

dr Andrzej Rudowski
prof. dr hab. Radosław Zenderowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sytuacja społeczno-kulturalna Polaków
zamieszkujących rumuńską Bukowinę1

Wstęp
W ramach badań terenowych w środowisku Polaków mieszkających na rumuńskiej2 Bukowinie przeprowadzono dwanaście pogłębionych wywiadów z osobami, które można uznać za liderów mniejszości
polskiej w Rumunii. Wśród respondentów byli: poseł do parlamentu rumuńskiego, radni gminni (dwaj wykonujący zawód listonosza, jeden właściciel firmy), nauczyciel, dyrektor szkoły, duchowni, pracownik Związku
Polaków w Rumunii, kierownik Domu Polskiego. Wywiady prowadzone
były na trzy miesiące przed wyborami parlamentarnymi w Rumunii, które miały miejsce w dniu 11 grudnia 2016 r., a w których po serii licznych
i głośnych afer korupcyjnych z udziałem czołowych polityków partii rządzącej zwyciężyła Partia Socjaldemokratyczna (PSD – Partidul Social Democrat), oraz trzy miesiące po wyborach samorządowych, które odbyły
się w dniu 5 czerwca 2016 r. A zatem badania przeprowadzono w „gorącym” okresie przed- i powyborczym przy zastosowaniu techniki wywiadu
swobodnego (IDI – ang. In-Depth Interview) we wrześniu 2016 r. w następujących miejscowościach: Suczawa, Plesza, Nowy Sołoniec, Kaczyka,
Paltynosa, Pojana Mikuli (miejscowości o znaczącym odsetku osób narodowości polskiej). Głównym celem i przedmiotem prowadzonych badań była aktywność polityczna (zwłaszcza wyborcza) i poglądy polityczne
miejscowych Polaków. Jednakowoż w trakcie rozmów z respondentami
pojawiło się kilka wątków, które z perspektywy późniejszej lektury zapisu
przeprowadzonych wywiadów uznano za istotne, choć niemieszczące się
w obszarze aktywności i postaw politycznych.
Są to takie zagadnienia jak: (a) fakt licznych przypadków emigracji osób z polskich i rumuńskich rodzin oraz konsekwencje kulturowe
i społeczne wynikające z tego tytułu; (b) związki religii katolickiej z polską
tożsamością narodową na Bukowinie; (c) tzw. rodziny mieszane etnicznie

W świetle wyników badań terenowych (2016) (na marginesie badań dotyczących zachowań i postaw politycznych).
2 Bukowina jest regionem transgranicznym. Północna część leży w granicach Ukrainy,
południowa – w granicach Rumunii. W przeszłości był to region sporny, a Rumunia
wysuwała roszczenia terytorialne do regionu Czerniowców.
1
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i wyznaniowo jako wyzwanie dla tożsamości kulturowej Polaków; (d) porównanie Polaków i Rumunów w sferze aktywności społeczno-kulturalnej; (e) znaczenie dostępu do telewizji w języku polskim dla utrzymania
związków z polskością; (f) społeczno-kulturalna rola Domu Polskiego
w Rumunii. Artykuł prezentuje syntetyczne wnioski z przeprowadzonych
badań, z przywołaniem wybranych fragmentów wypowiedzi respondentów3.
Odnośnie do badań nad Polonią bukowińską wyraźny jest deficyt
badań o charakterze socjologicznym. Prowadzone były i są nadal natomiast badania ludoznawcze o charakterze etnograficznym4 oraz badania
historyczne5. Część opracowań ma charakter pamiętnikarski i biograficzny. Tymczasem, zwłaszcza po przystąpieniu Rumunii do Unii Europejskiej (2007), pojawił się szereg nowych zjawisk o charakterze społeczno-kulturowym i gospodarczym, istotnie zmieniających warunki życia miejscowej społeczności. Jednym z nich jest liczna emigracja zagraniczna
w celach zarobkowych, która w widoczny sposób zmieniła strukturę wiekową Polaków na Bukowinie.

Część ww. wątków znajduje swój wyraz także w reportażu Polskiego Radia autorstwa
M. Zdziarskiego i M. Nabel pt. Maleńka ojczyzna z roku 2004: https://www.
polskieradio.pl/80/4198/Artykul/1324281,Malenka-ojczyzna (dostęp: 23.07.2018).
4 Zob.: K. Feleszko, J. Molas, Wł. Strutyński (red.), Bukowina. Blaski i cienie „Europy
w miniaturze”, Warszawa 1995; K. Feleszko, J. Molas (red.), Bukowina. Wspólnota
kultur i języków, Warszawa 1992; Z. Greń, H. Krasowskа, Słownik górali polskich na
Bukowinie, Warszawa 2008; E. Kłosek, Polskie wsie na Bukowinie [w:] K. Feleszko
i J. Molas (red.), Wspólnota kultur i języków, Warszawa 1992; H. Krasowska, Bukowina. Mała ojczyzna – Pietrowce Dolne, Pruszków 2002; Taż, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Warszawa 2006;
H. Krasowska, E. Kłosek, M. Pokrzyńska, Z. Kowalski, Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu, Warszawa-Wrocław-Zielona Góra-Piła 2010; J. Parecka, Dziedzictwo kulinarne Górali bukowińskich, Żagań 2010; Z. Seul, Gwarili na
Bukowinie. Baśnie, legendy i historie prawdziwe, Gorzów Wielkopolski 2009.
5 Zob.: E. Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie, Kraków 1973; J. Bujak, Zaczyny dziennikarstwa polskiego na Bukowinie, Kraków 2006; A. Grzeszczuk, Polacy na
Bukowinie Rumuńskiej. Historia i dzień dzisiejszy, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska” 1994 nr 2; W. Jankowski, Ukraińcy, Rumuni i Polacy bukowińscy wobec kwestii przynależności Bukowiny w 1918 roku, „Płaj. Almanach Karpacki”, nr 32
(wiosna 2006); H. Krasowska, Bukowina. Żywa historia Kościoła, Kraków 2006;
M. Petraru, Polacy na Bukowinie w latach 1775-1918. Z dziejów osadnictwa polskiego, Kraków 2004; O. M. Żukowski, Bukowina pod względem topograficznym, statystycznym i historycznym ze szczególnym uwzględnieniem żywiołu polskiego, Czerniowce-Lwów 1914.
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Polacy na rumuńskiej Bukowinie:
historia osadnictwa, liczebność, rozmieszczenie,
organizacja życia społecznego
Pierwsi polscy osadnicy pojawili się w regionie pod koniec wieku
XVIII, a związane było to z austriacką kolonizacją Bukowiny przyłączonej
do Monarchii Habsburgów w 1775 r. (do tego czasu Bukowina wchodziła
w skład Hospodarstwa Mołdawskiego, będącego lennem Imperium
Osmańskiego). Pierwszą falę imigracji ludności polskiej stanowili górnicy
z kopalń soli w Wieliczce i Bochni, którzy osiedlili się we wsi Kaczyka,
znajdując zatrudnienie w miejscowej kopalni. Kilka lat później pojawiła
się grupa górali z okolic słowackiej miejscowości Czadca (Čadca), leżącej
na pograniczu słowacko-polskim. Ich pochodzenie z terenów pogranicza
przejściowego zamieszkałego przez trzy bliskie sobie językowo etnosy
– polski, słowacki i czeski, z pewną domieszką ludności niesłowiańskiej
(wołoskiej), rodziło pewne kontrowersje dotyczące ich tożsamości etnicznej. Ludność ta, pierwotnie osiadła na północnej Bukowinie w okolicy
Czerniowiec, w latach 30. i 40. XIX w. założyła następnie wsie: Nowy Sołoniec, Plesza i Pojana Mikuli. Kolejną falę polskich imigrantów stanowili
uciekinierzy po upadku powstania listopadowego (1831) i tzw. rabacji
galicyjskiej oraz powstania krakowskiego (1846). W kolonizacji Bukowiny
brały udział różne grupy etniczne. Do zasiedziałych tam Rumunów i Rusinów napływali ich pobratymcy z Galicji i Siedmiogrodu, a także Niemcy
ze Spisza i Sudetów, Węgrzy, Ormianie, Rosjanie (Lipowanie), Żydzi, Cyganie i wspomniani wcześniej Polacy. Eugeniusz Kłosek pisze, że
w przypadku wielu przybywających tu grup mieliśmy do czynienia z typową lokalną świadomością etniczną przy braku wyraźnie ukształtowanych tożsamości narodowych, które w miejscowych warunkach były kwestią przyszłości. U mieszkających tam
Polaków obserwowano fenomen formowania się polskiej świadomości narodowej z dala od ojczyzny ideologicznej.

Dalej wspomniany autor stwierdza, że
Bukowina stała się wspólną ojczyzną wielu narodów, położoną
na styku różnych „światów”, między innymi tego „zachodniego”
i „wschodniego”, słowiańskiego, romańskiego i germańskiego.
Powstała przestrzeń kulturowa stanowiła swoisty obszar wieloetnicznego pogranicza. Można było obserwować tutaj zjawiska
społeczno-kulturowej integracji, pojętej jako proces, w którym
przy równoczesnym poszanowaniu odrębności i aktywnej iden-
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tyfikacji grupowej, wyzwalają się podstawy tolerancji w stosunku do przedstawicieli innych grup, w myśl zasady: ‘my żyjemy
po swojemu, a wy żyjecie po swojemu’6.

Wilhelm i Andrzej Skibińscy zauważają, że
w okresie międzywojennym Polonia na Bukowinie była dobrze zorganizowana. Polacy posiadali swoje szkoły, kościoły, lokale, banki.
Funkcjonowały liczne organizacje społeczne, polityczne, sportowe,
młodzieżowe, kulturalno-folklorystyczne i religijne. Szczególnie
prężnie działała „Polonia Bukowińska”. Istotną rolę odgrywała polska prasa. Stanowiła ona bardzo istotny czynnik wymiany myśli,
doświadczeń, kultury, obyczajów również z innymi narodowościami tam żyjącymi. Ten wielowiekowy dorobek został w czasie
II wojny światowej, a następnie sowieckiego totalitaryzmu prawie
całkowicie zniszczony7.

Odrodzenie życia społeczno-kulturalnego możliwe stało się dopiero wraz
z upadkiem komunizmu w 1989 r. Wówczas to zasadniczej zmianie uległa
polityka etniczna Rumunii.
Polacy w rozumieniu obywateli rumuńskich przyznających się do
polskości w spisach powszechnych stanowią obecnie niewielką społeczność
zamieszkującą Rumunię, przy czym zdecydowana ich większość zamieszkuje
województwo Suczawa w północno-wschodniej części kraju przy granicy
z Ukrainą. Według ostatniego spisu powszechnego z 2011 r. do polskości
przyznały się 2543 osoby, z czego 1922 zamieszkują województwo Suczawa,
gdzie stanowią 0,3% populacji. Jest to 75,6% ogółu Polaków mieszkających
w Rumunii. Liczba ludności polskiej systematycznie spada. W 1948 r. Rumunię zamieszkiwało 6753 Polaków, w 1956 – 7627, w 1966 – 5860, w 1977
– 4641, w 1992 – 4232, w 2002 – 3559. Spadek li-czebności polskiej grupy
etnicznej jest zatem wyraźny i wynika przede wszystkim z dobrowolnej asymilacji głównie do etnosu rumuńskiego (małżeństwa mieszane, stałe osiedlenie się poza obszarem Bukowiny). Zdecydowanie większą grupę tworzą zatem osoby deklarujące inną niż polska narodowość, mające jednakowoż polskie korzenie ze strony któregoś z przodków. Na tle pozostałych, ponad 20
mniejszości narodowych i etnicznych (z których 20 uznanych jest oficjalnie

E. Kłosek, O niektórych elementach świadomości Polaków z bukowińskich wsi
w Rumunii (doniesienie z badań) [w:] K. Feleszko (red.), Bukowina po stronie dialogu, Sejny 1999, s. 153. Szerzej na temat polskiej emigracji do Bukowiny: K. Nowak,
Do Rumunii „za chlebem”. Z dziejów polskiej emigracji zarobkowej na ziemie rumuńskie w II poł. XIX i I poł. XX w. [w:] H. Walczak (red.), Wielowiekowe bogactwo
polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Bogăţia multiseculară
a legăturilor istorice şi culturale polono-române, Suceava 2014, s. 137-143.
7 W. i A. Skibińscy, Reemigranci polscy z pogranicza Ukrainy i Rumunii po 1945 roku na ziemi lubuskiej, „Rocznik Lubuski” 2004, t. XXX, s. 200.
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przez prawodawstwo rumuńskie), stanowiących 11,4% społeczeństwa rumuńskiego, Polacy zaliczani są do grupy najmniej licznych społeczności. Mniejszościami mniej liczebnymi od Polaków są tylko: Macedończycy
(1264), Ormianie (1361), Csángó (1536) oraz Czesi (2477) (zob. tabela poniżej). Zdecydowana większość Polaków jest wyznania rzymskokatolickiego,
do którego przyznaje się 4,33% osób w całej Rumunii (katolikami są również
Niemcy-Szwabi i Węgrzy – grupy narodowe podzielone wyznaniowo na katolików i protestantów, ponadto także Włosi, Chorwaci, Czesi, Słowacy,
Csángó, a nawet… banaccy Bułgarzy oraz stosunkowo niewielka grupa Rumunów)8.
Przeprowadzone badania dotyczyły zatem bardzo nielicznej grupy
ludności polskiej zamieszkującej Bukowinę. Według różnych szacunków
wspólnota ta liczy sobie zaledwie 1,8-3 tys. osób, zamieszkujących kilka
oddalonych od siebie o kilka lub kilkanaście kilometrów wsi i miast. Polacy zamieszkują miejscowości – wsie należące do dziesięciu gmin (zob.
tabela poniżej), przy czym kluczowe znaczenie mają gminy: (a) Kaczyka
(Kaczyka, Nowy Sołoniec); (b) Mănăstirea Humorului (Plesza, Pojana
Mikuli).
Ludność polską cechuje natomiast wysoki poziom zorganizowania, czego wyrazem są: (a) powszechne uczestnictwo w Związku Polaków
w Rumunii jako oficjalnym przedstawicielstwie mniejszości polskiej
w kontaktach z władzami rumuńskimi i polskimi; (b) aktywny udział
w życiu kościelnym – w bieżących praktykach religijnych, ale także uroczystościach (przy)parafialnych o charakterze społeczno-kulturalnym;
(c) rozbudowana sieć Domów Polskich, będących materialnym wyrazem
życia wspólnotowego polskiej mniejszości narodowej, wyróżniających się
bardzo wyraźnie w lokalnym krajobrazie społecznym i będących przedmiotem zazdrości/podziwu ze strony innych mniejszości zamieszkujących Bukowinę, ale także samych Rumunów; (d) utrzymywanie regularnych kontaktów z Polską w postaci wyjazdów wakacyjnych dzieci, wyjazdów zespołów folklorystycznych, wizyt oficjalnych delegacji państwowych, także na szczeblu rządowym itd. A zatem na tle pozostałych mniejszości narodowych i etnicznych Polacy, jakkolwiek nie stanowią znaczącej
liczebnie społeczności, wyraźnie wyróżniają się, jeśli chodzi o instytucjonalny wymiar aktywności społecznej.

J. Pieńkowski, Polityka etniczna Rumunii [w:] H. Chałupczak, R. Zenderowski,
W. Baluk (red.), Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2015, s. 388-393.
8

Miasto

1890

Suceava | Suczawa
Rădăuți | Radowce
Gura Humorului
| Gura Humora
Siret | Seret

Gmina
Mănăstirea
Humorului

Moara
Mușenița
Păltinoasa | Paltynosa
Scheia

Cacica | Kaczyka

Pleșa | Plesza;
Poiana Micului
| Pojana Mikuli

Wikszany (Ruda)

Soloneţu Nou
| Nowy Sołoniec
Cacica | Kaczyka

3233

4384
1871
4909
9577

624

142
76
56
13

55
744

7976
3712

Ludność
ogółem

111
35
34

Polacy

92 121
23 822
13 667

%
Ludności
19,3

3,24
4,1
1,14
0,14

0,69
20,0

0,12
0,15
0,25
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Tab. 1. Liczebność Polaków na Bukowinie według spisu powszechnego
z 2011 r.

Uwzględniono miejscowości, w których zamieszkuje 10 lub więcej Polaków
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tab 8. Populaţia stabilă după
etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune [w:]
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2 (dostęp: 25.09.2018).

Wieś
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Rezultaty badań terenowych
Najbardziej wyrazistym i wyraźnie nasyconym emocjonalnie wątkiem w wywiadach był obserwowany przez respondentów z zaniepokojeniem i troską fakt licznych przypadków emigracji osób z polskich
i rumuńskich rodzin, a zwłaszcza całych rodzin na Zachód, w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy czy ogólnie – lepszego życia. Na marginesie należy przypomnieć, że mówimy tu o osobach należących do społeczności,
która dwa wieki lub niespełna dwa wieki temu sama doświadczyła masowej emigracji, gdy grupy polskich osadników zostały sprowadzone na ziemie Bukowiny przejętej z rąk tureckich przez Austrię. Wspomniane przez
respondentów ruchy migracyjne należy podzielić na kilka kategorii.
I tak, w pierwszym planie wspomina się o najnowszej emigracji,
będącej w znaczącej mierze konsekwencją przystąpienia Rumunii do Unii
Europejskiej w 2007 r. Wspominane są przypadki pojedynczych osób lub
całych rodzin (z dziećmi), które wyjechały na Zachód, przy czym rozróżnia się migracje sezonowe (na kilka miesięcy) oraz migracje na dłuższy
okres, być może także na stałe. Wskazuje się na znaczący odsetek emigrantów (nawet w okolicach połowy mieszkańców danej wsi!). Migrują
zwłaszcza osoby młode i w wieku średnim, co zresztą można było zauważyć w lokalnym krajobrazie społecznym wyraźnie zdominowanym przez
osoby starsze (od około 50. roku życia), a co może mieć związek ze słabym zaangażowaniem społeczno-politycznym, które było przedmiotem
badań omówionych w odrębnym artykule. Zdania respondentów co do
szans na powrót z emigracji członków lokalnej wspólnoty są podzielone.
Jedni uważają, że zasadniczo migracje te mają charakter trwały i wiążą
się z chęcią osiedlenia się w jednym z państw Zachodu lub w Polsce, inni
wskazują na interesujące zjawisko budowania nowych domów na Bukowinie przez Polaków i Rumunów, którzy w ten sposób inwestują swoje
dochody z pracy za granicą. Jako najbardziej popularny kierunek migracji, z racji podobieństwa językowego, wskazuje się kraje romańskie (Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Francję), a ponadto – Austrię, Niemcy oraz
Szwecję.
(…) Stąd to połowę wsi wyjechało. [Tak? Połowa?] Połowa wsi
w ogóle. Młodych ludzi. (1) 9/ (…) no 148, liczyłam dwa tygodnie
temu, wyjechało do pracy, z Pleszy (…), a 207 było w tym momencie, a z tych 207 czasami wyjechują, czasami wracają, i tak
(6) / No mało [zostało – przyp. A. A. i R. Z.], bo wyjechało, dużo
Rumunów i tyle. (1) / (…) w Nowym Sołońcu, dużo ludzi wyjechało, z nas, na zewnątrz. (3) / (…) nasi wyjeżdżają, dużo osób
właśnie wyjeżdża za granicę. No mój mąż też jest za granicą, tak
że no [gdzie jeździcie?] do Niemiec, do Włoch jeżdżą nasi, do

9

Numer respondenta. Zapis poszczególnych wypowiedzi w oryginalnym brzmieniu.

463
Hiszpanii, do Francji też (…) tak się dzieje, że dzięki tej naszej
mowie, nasi Sołonczanie, i nasi nie tylko Sołonczanie, ale którzy
mówią po polsku, wyjeżdżając tam, naprawdę mają dużo lepiej,
dlatego że spotykają tam Polaków też (3) / Dużo, bardzo dużo.
Dużo wyjechało, z rodzinami (…) chyba trzy rodziny wyjechały,
z dziećmi, (…) i zabrali nam czwórkę, szóstkę, czwórkę (3) / (…)
no wyjechali (…), nasza wspólnota traci to, bo zostaje coraz
mniej osób, są starsze, starsze pokolenie (8) / (…) młodsze,
większość wyjechała, (…) to jak na przykład do Polski jadą na
studia, to wraca 1% (…) a powoli, że w ogóle, nie będą wracali,
bo nie mają do czego, bo tam szybciej znajdą pracę, lepiej płatną, tutaj przyjdą i szukać pracy, no wiadomo, że przyjdzie jakaś
osoba nowa, to wiadomo, że ma 1200-1500 lei (8) / (…) są takie
rodziny, co zabrały sobie dzieci, tam mają dzieci w szkole, i mówią tak, no wiesz, wrócilibyśmy, podoba nam się tu, chcielibyśmy tu żyć, ale niestety nie mamy tu pracy, dzieci już tam w szkole i to już trudno jest, żeby wrócili, a dużo młodzieży jest takiej,
co idzie na przykład, tam, na parę miesięcy do pracy, i wraca (6)
/ (…) oni sobie skończą studia czy pójdą studiować za granicą,
i już prawie że nie wracają (8) / (…) dużo osób wyjechało nawet
z Sołońca, z Kaczyki, z Pleszy, tak że też są powiązania, powiedzmy w Sołońcu, jest jedna duża rodzina, bo wszyscy są między sobą, tak, rodziną, jakoś powiązani (8) / (…) te rodziny, co tutaj
mają dzieci, to te wracają, budują i mówią, że nigdy by nie chcieli stąd wyjechać, i tutaj by chcieli żyć, chociaż biednie, bo widać,
tutaj są góry, i tak jak jest (6) / (…) ale to zależy, kiedy kto jest
w domu i kiedy ta uroczystość jest, bo na przykład jak nie ma
młodych chłopaków, wyjechali akurat, jak wychodzą do pracy do
Szwecji, na wycinki, to wszystkie chłopaki prawie, trzy czy cztery
chłopaki zostali tylko, w Pleszy (6)/ (…) oni po prostu wyjeżdżają, ale też mają zamiar wracać z powrotem, bardzo dużo osób
pracuje za granicą, ale tutaj budują sobie domy [ale wracają do
nich rzeczywiście potem?] tak mówią, że będą wracali [na emeryturę?] tak, (…) to zależy, jaka sytuacja, bo na przykład teraz
we Włoszech coraz gorzej, część wraca z powrotem do Rumunii,
w Hiszpanii tak samo jest problem z zatrudnieniem, tak że oni
powoli budują sobie tutaj domy, najwyżej osoby, które przyszły,
założyły sobie jakąś działalność i próbują się tutaj (8) / (…) bardzo dużo też wyjechało do Polski, nie, pracują w Polsce, wyjechali gdzieś tam, do Francji, do Włoch, pracują, bardzo dużo też
do Anglii, tak że pod tym względem nie jest wesoło, bo rodziny
się rozbiły, dzieci poszły, rodzice zostali, czy tam mężowie, tam
gdzieś pracują w lasach w Austrii, nie? A żony z dziećmi są tu,
no i nie jest tak wesoło, to znaczy o wiele gorzej, bo za komuny
jednak było pracy, ale jak to wszędzie, to nie tylko w Rumunii
(9) / (…) no wracają, wracają, może nie wszystkie, ale część wracają (…), no są i takie, i takie, które są już na stałe, są tacy, które
sezonowo jadą i wracają tu i budują domek, kupują sobie samo-
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chody i tak dalej, są też, które już nie wracają, zostają tam, i tu
co zbudowali, co kupili, jest spieniężane, na sprzedaż (10) / (…)
oni żeby chleb był, nie, oni też dlatego wyjazdy za granicę, sporo
młodych też wyjeżdża, staruszkowie też próbują jakoś dożyć godziwie, no i tyle (11) / (…) też jest sporo młodych rodzin, które
też prawdopodobnie już nie wrócą, chociaż takie pocieszające
jest dla mnie, że widzę, że budują domy, są jakieś domy, może
kiedyś na starość wrócą, dzieci ich, dzieci, jest takie prawdopodobieństwo, że zostaną (11) / (…) życie się poprawiło też z Europą, kto pracował w Germanii [dużo ludzi wyjeżdża, tak?] no tak,
dużo (12) / (…) młodzi, młodzi są wyjechani, a starsi, to to jest
baza, jak się będzie (… ), a jest wyjechane, jest, już teraz wiedzą,
że już z dziećmi nawet już wyjechali [tak? całymi rodzinami?],
mają domy, tu wystawili, ale nie ma pracy, nie ma co, muszą wyjechać, to wszędzie tak już. (…) młodzi są wyjechani, a starsi, bo
to, bo dostaną rentę, bo to, starsi (13) / (…) tam z trzech miesięcy można zarobić na cały rok (13) / Ogólnie Hiszpania, Portugalia, Austria, no tak (1) / (…) do Niemiec, do Włoch jeżdżą nasi,
do Hiszpanii, do Francji też (3).

Wskazano także na przypadki emigracji Polaków z rumuńskiej
Bukowiny do Polski zaraz po upadku reżimu komunistycznego w 1989 r.:
(…) po rewolucji to wyjechało parę rodzin do Polski, w Polsce
mieszkają (…) mojego męża kuzyn to tam wyjechał, później jego
siostra też z mężem, jakaś znajoma też z mężem, to chyba cztery
rodziny wyjechały do Polski (6).

Kilka osób przypomniało o powszechnej za czasów reżimu Nicolae Ceaușescu polityce rozbijania tradycyjnych, lokalnych społeczności,
a zwłaszcza wspólnot mniejszości narodowych pod hasłem „systematyzacji”. Polegała ona na przesiedlaniu grup ludzi w regiony znacznie oddalone od pierwotnych siedlisk, rozpraszaniu mniejszości narodowych.
Bo tutaj wiadomo, tu nie ma ziemi takich. No i oni za bardzo,
tak sądzę, że tak się tego nie czepiali, ale niestety tu było tak, że
każdy kończył szkołę. No i później dostawał pracę. I wszyscy
dostawali pracę w ogóle. Z szczególnie stąd, z tego co pamiętam,
na końcu, krańcu Rumunii. (1) / Stąd, ale nie tylko nas, bo na
przykład też Rumunów też tak, w ogóle wysyłali, powiedzmy, nie
wiem, do Timișoary (1) / Ceaușescu chciał nas porozciągać,
zabrać, po całej Rumunii, stąd zabrać, (…) żeby nasz rozproszyć
po Rumunii, i dlatego, że my tu byli skupisko, i żeby się to zagubiło (3).
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Odnotowano także fakt „zniknięcia” Niemców bukowińskich, którzy niegdyś wyraźnie zaznaczali swoją obecność w lokalnym krajobrazie
etniczno-kulturowym. Wyemigrowali oni masowo z Rumunii w czasie
II wojny światowej (przypadek np. Pojany Mikuli) lub w okresie komunistycznym, co nota bene stanowiło swoisty element polityki zagranicznej
ówczesnego reżimu, który w zamian za pieniądze lub inne profity zgadzał
się na opuszczanie kraju zwłaszcza przez Niemców i Żydów.
(…) a bo tam byli Niemcy, cała wioska, była Niemcy, gdzie Kościół tam byli, ceper, Niemcy, wszyscy wyjechali, oni wszyscy
wyjechali (13) / (…) w Pojana Mikului byli Niemcy, (…) wszyscy
wyjechali (6).

Drugim relewantnym wątkiem są związki religii katolickiej
z polską tożsamością narodową. Respondenci powszechnie podkreślali, że polskie życie narodowe, przetrwanie języka polskiego, polskich
zwyczajów i obyczajów możliwe było dzięki wierze i instytucji Kościoła
katolickiego. Uczestnictwo w praktykach religijnych jest – zdaniem osób
wywiadowanych – niemal powszechne. Interesujący wydaje się wątek kapłanów z tego względu, że tworzą oni jakby trzy grupy. Po pierwsze są to
polscy duchowni, którzy generalnie są bardzo dobrze postrzegani i oceniani. Po drugie są to duchowni pochodzenia innego niż polskie (rumuńskiego, niemieckiego, węgierskiego oraz czangijskiego10), którzy albo zostali zaakceptowani przez polską społeczność (druga grupa), albo między
nimi a Polakami panowały dość chłodne stosunki (trzecia grupa). Dla respondentów ma duże znaczenie, czy ksiądz niepolskiego pochodzenia stara się opanować język polski w stopniu umożliwiającym mu codzienną
komunikację z wiernymi.
(…) chodzenie do Kościoła, nie, to nas, wszystko. To jest taki ten
trójkąt, mówię, że Kościół, Dom Polski i szkoła (3). / (…) największe znaczenie ma Kościół, największe, (…) wszyscy idą na
mszę, (…) było święto w zeszłym tygodniu i chodzili coś mienić,
po domach, nie wiem co. Liczniki, od prądu coś mienić, no
i w jednym momencie mówi ten, no nie wiem, co się stało, nikogo nie ma w domach, od domu do domu idzie, nikogo nie ma,
o 9 godzinie wracają z Kościoła i tam mówi: słup wysiadł, ale
o tej godzinie nikogo nie znajdziesz w domu, jak jest dzieciak,
starszy, młodszy, wszystkie idą do Kościoła (6) / (…) wszyscy się
zbierają po prostu wokół Kościoła, wszystko zaczyna się od Kościoła, ksiądz jakby jakoś prowadzi to i jest bardzo dobra współpraca między osobami, które tam mieszkają, a Kościołem, księdzem, i jest to przywiązanie do Kościoła. (…) na przykład jest

Czangowie, węg. Csángók, madziarskojęzyczna grupa etniczna zamieszkująca
obecnie głównie tereny górskie regionu Mołdawii w obecnych granicach Rumunii.
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bardzo dobra współpraca i w Sołońcu, gdzie jest ksiądz pochodzenia polskiego, i Pojana Mikului też dobrze się rozwijają (8) /
(…) już Kaczyka też się traci wszystko, głównie gdzie jest ksiądz
polski, wokół Kościoła oni się zbierają, polskość może być zachowana, myślę, że w każdej narodowości tak jest, jak nie ma
księdza polskiego, to już się sypie, że tak powiem (11) / (…) jeżeli
chodzi o takie spotkania, no to jest zespół, oni się spotykają tam,
tego, no główną rolę tutaj gra Kościół, ksiądz, a ważne jest też,
że jeżeli ten ksiądz jest Polak, to jest inaczej (…) (9).
(…) on [ksiądz – Niemiec] też odprawiał po polsku, też znał polski, na tyle, na ile znał (11) / (…) to jest Gabriel ksiądz też, on się
nauczył polskiego, nauczył się polskiego, jeszcze i innych (12)
/ (…) mają księdza, który w ogóle nauczył się języka polskiego,
nie mówił, jest Rumunem, czyta po polsku, rozumie troszeczkę
po polsku, ale jakoś jeszcze po prostu w to wszedł i lubi to, co
robi, i po prostu robi to też na rzecz Polonii (8) / (…) pobudowali Kościół, może kiedyś tam się tłukli, no i może dzisiaj też
różnie to bywa, ale tu był Kościół, no przy nim to musieli razem
pracować. (…) ksiądz, który tu był, to musiał umieć po polsku
i po niemiecku, i kazanie, bo to msza była po łacinie, ale kazanie
było raz po niemiecku, raz po polsku, nie, w jednym tygodniu
było polskie, drugim po niemiecku (9).
(…) się nazywał, to było 30 lat temu, 37 lat kiedy ja wyszłam za
mąż, nie, i on był taki bardzo nacjonalista [Czangiem był?]
Czangiem był, a on bardzo na przykład lubiał moją rodzinę, nas
wszystkich, a potem jak powstał ten Dom Polski zaraz po tej rewolucji, no to był nasz wróg, a ja już zaczęła działać w tym Domu Polskim, no to od razu się tak zmieniła sytuacja, że on już
nas w ogóle nienawidział, że my jesteśmy w tym Domu Polskim,
ja przede wszystkim, no i cała moja rodzina, nie, i bardzo się tak
starał, żeby cały czas na nas coś złego mówić, żeby nawet na kazaniu, bała się, bałam się, że on coś nie powie, że coś zrobiłam,
że coś zdziałałam, że coś, i ten ksiądz bardzo dużo popsuł ludzi,
w tym sensie, no to są ludzie, i teraz w tej Kaczyce, którzy się
nazywają (…), to mój wujek był, a on mówił, że przecież jesteś
Rumunem, nie masz żadne pochodzenie polskie, bo ty się narodził w Rumunii, no jak ty możesz mówić, że ty nie masz, no i potem, ten mój wujek, kiedy spisali ludzie, nie, i się pytali, jakie
masz, tego, a on mówił, ja jestem Rumunem, ja nie jestem Polakiem, a ty jesteś (...), i ty jesteś, albo (...), i ty mówisz, że ty nie
masz nic wspólne z Polakiem? Jak, a to jest, to była praca tego
księdza (…) (10).

467
Trzeci wątek, który niewątpliwie zasługuje na uwagę, stanowią
tzw. rodziny mieszane etnicznie i wyznaniowo. Należy zauważyć,
że regułą w przypadku niewielkich liczebnie społeczności etnicznych lub
wyznaniowych jest nieprzychylny stosunek do zamierzających poślubić
osobę o innej przynależności narodowościowej, a zwłaszcza wyznaniowej,
albowiem w społecznościach tradycyjnych wyznanie zdaje się mieć pierwszorzędne znaczenie. Dopuszczalne czasem są związki osób o różnej narodowości, ale należących do tego samego Kościoła. Jedną z przyczyn niechęci wobec małżeństw mieszanych jest obawa związana z „rozrzedzeniem”, stopniową dezintegracją i rozpadem wspólnoty, która nierzadko
żyje w poczuciu osaczenia, wrogości lub niechęci ze strony narodu dominującego na danym terenie. Z wypowiedzi respondentów wynika rzeczywiście duży dystans do małżeństw mieszanych, z drugiej jednak strony
– pogodzenie się z nieuchronnym zjawiskiem wpływu kultury masowej
i mediów, sprzyjającym tego typu zachowaniom.
(…) rodziny mieszane to nie są rodziny (9) / Tak, tu się chodzi
do Kościoła, tu jest, yhym, no byłe, kiedyś były takie, takie problemy, że jak jakiś chłopak Polak nieraz Rumunkę sobie brał, to
to już jest, oni są prawosławni, aaa, to były takie problemy, bo
to, hmm, tu Kościół katolicki, nie pozwalał, nie żeby, a teraz już
ni ma, to już jest taka, jakaś, tu u nas ten ma swoje, a ja mam
swoje (2) / (…) tu wieś jest mała, i dziewczynki może zakochają
się za jakiegoś Rumuna, ale zawsze to problem jest, myślą
o tym, no jak to będzie, ja bym chciała, żeby moja wiara była,
a on by chciał, żeby jego wiara była, i to dosyć jest, zakochuje się
taka dziewczyna powiedzmy stąd w Rumunie i teraz, no ona ma
rodziców, ma dziadków, i co, i jaki ich stosunek do tego jest?
Zniechęcają ją do niego, daj spokój, będzie ci ciężko, będziesz
miała ciężkie życie, lepiej weź Polaka. Kiedyś to rodzice albo
babcie to nie pozwalali, w ogóle, a teraz to już, nie zgadzali się,
nie zgadzali się z tym, zostań sama, ale Rumuna nie, hehehe (…)
(6) / (…) tu już takie rodziny trwałe, i takie takie, no, po prostu
polskie rodziny, to są polskie rodziny, mąż, żona, Polacy, no jeśli
już tam doszło do tego, to do teraz było, było raczej, przechodzili
jakoś tak na polskie, znaczy przyjmowali religię nie, (…) i już
tam musieli także w domu dzieci, no to po polsku tam przeważnie, przeważnie było po polsku, (…) no ci co wyjechali z tych
miejscowości, nie, i już tam naokoło jest są Rumuni, no to już
mamy takie przypadki, że nawet dzieci nie umieją po polsku, nie
czy tam matka, czy tam ojciec, nie, teraz jeszcze, jeszcze inna
moda jest taka, jakby to przetłumaczyć, no taka moda na rodziny mieszane, czyli że każdy zostaje przy swoim, oni się tam, mają ten ślub, nie, ale każdy ma swoją religię, przeważnie też religia tu bardzo dużą rolę ma, nie, Polacy nie chcą odchodzić od
katolicyzmu, przeważnie nie, no różnie to bywa, tam zakochają
się i idą i tak dalej, no, ale Rumuni też nie za bardzo chcą prze-
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chodzić, niektórzy, niektórzy przechodzą, ale niektórzy to raczej
nie, też trzymają się twardo, i tak że powstała taka taka mieszanina (9).
(…) kobiety raczej no dbają o to, żeby te dzieci jako tak, tam po
polsku, nie po polsku, ale co widzę też, to tak, chrzczą powiedzmy takie mieszane rodziny, chrzczą chłopca, skąd pochodzi ojciec, dziewczynka, skąd pochodzi matka, nie wiem, bo to jest
nowe teraz takie, jak to pójdzie, jak to będzie (9) / (…) na przykład ja, mój tata był Ukrainiec, nie, moja mama Polka, mój brat,
bo my jesteśmy trójka, dwa dziewczyny i jeden chłopak, mój
brat był chrzczony w ukraińskim kościele, ślub oni moi rodzice
brali w polskim, my jako dziewczyny byliśmy chrzczone tutaj
w katolickim kościele nie, no, spędzaliśmy, bo to święta wielkanocne nie są razem, nie, no to spędzaliśmy i jeden Wielkanoc
i drugi Wielkanoc, dla nas było fajnie, bo mama gotowała i robiła tam ciasta na dwa święta (…) (10) / (…) ma dwójkę dzieci, jej
mąż jest Węgrem, aha, to dzieci znają polski, rumuński i węgierski (3) / a teraz tak jakoś inaczej patrzą, na to, mówią, by zgoda
w rodzinie by była, i tam wierzysz w sercu jakoś, ale też są święta, różnią się te święta, są takie rodziny, co wielkanocne święta
są i po katolicku, i po prawosławiu, tak (6) / (…) a że se mąż po
prostu swoją wiarę, dajmy na to, że jest katolikiem, to swoją
wiarę po prostu, było tak, są takie małżeństwa, jest i ten ksiądz,
i katolicki, i prawosławny ksiądz przy ich ślubie (3).

Część respondentów, przy okazji tematu małżeństw mieszanych
czy aktywności społeczno-politycznej Polaków, decydowała się na dokonanie porównania Polaków i Rumunów. Polacy na tle Rumunów jawią się jako lepiej zorganizowani, solidni, punktualni. Rozmówcy nie
wskazywali zasadniczo na przyczyny takiego stanu rzeczy, choć wydaje
się, że nie bez znaczenia może być fakt długiej koegzystencji Polaków
i Niemców w obrębie jednej wspólnoty kościelnej.
(…) już nie pamiętam, ale tak rodzice, i ten, to mówili, dziadkowie, się tłukli między sobą z Rumunami, no ale Rumuni to byli
nie, bo nasi byli z Niemcami, tak z Niemcami się nie tłukli za
bardzo, nie (9). / (…) bo Polacy byli bardziej, bardziej tacy przyzwyczajeni, powiedzmy, do Niemców, bardziej rygorystyczni tacy, bardziej tacy, o mam to zrobić, to to robię, od tej pory do tej
pory, tak, i słowni, nie, a Rumun to był taki, a przyjdę, dobra,
kiedy? jutro, dobra, jutro, o której? o trzeciej, no ale, to, to nawet (9) / (…) jeszcze u Rumunów bardzo dużo zobaczycie, te
rzeczy, na przykład zaczną i a w środku było tak, jak było, nie, to
w Polsce to tak Cyganie robią, słuchajcie, tak to jest, nasi to raczej, żeby w środku było wygodnie, dobrze, i żeby było co zjeść
porządnie, żeby, jak Anglicy mówią, dwie rzeczy muszą być wy-
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godne: łóżko i buty, bo w nocy się śpi w łóżku, a cały dzień się
chodzi w butach, nie, i Polacy to już tak dbają o to, żeby, żeby jako tako było, nie, nie rzucają się za bardzo, nie, budujemy, jakiś
tam, dom, nie wiem jaki, a później nie da się go wykończyć, nie,
raczej nie, na zewnątrz są bardzo piękne, a w środku jeden dwa
pokoje ukończone, ale na zewnątrz to samochód musi być jakiś
tam, ubrani tak jak się, tam jakąś skórę, nie skórę, bo takie
modne, tam skórzane, nie skórzane (9) / (…) ja myślę też, że oni
nie są tacy, wiara ta ich, prawosławna, nie jest taka mocna jak
nasza wiara też, tak też to myślim, na przykład oni się spowiadają tylko dwa razy w roku, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie,
u nich nie ma takiej świętej Komunii jak u nas, nie ma też na
przykład, oni, u nich też trwa ta msza bardzo dużo i oni nie idą
tak od początka do końca, oni idą tak, kiedy im przyjdzie, siedzą
trochę, wychodzą, i tak dalej, i tak cały czas, wiem, że też jeżeli
się do nas do Kościoła przyjdą, bo na przykład zapraszamy ich
na weseli, na pogrzeb, na tak dalej, to oni są takie bardzo, no,
dziwią się, że u nas jest tak, wszystko na czas, ta msza ma początek, ma końca, i tak dalej, i tak dalej (10) / (…) ja się zawsze denerwowałem, jak spotykałem się z niepunktualnością (11) / (…)
bo Polak ma słowo [jest słowny], to jest, nie, a Rumun nie ma
słowa, wiecie? (12) / (…) Rumuni akcentują, Polaka, jak do pracy, w lesie najwięcej, się pracuje, nie (12) / U nas jest, u nas,
a, i czasami może i, a teraz już się to zmienił, to jest, nawet może
i lepiej, bo wiesz, jest z Polski czy tam skąd, z… z… Polska jest
bardzo dobrze widziana, tutaj nawet jest, dawana takim, jak
by to powiedzieć… Wzorcem. No, no. Bardzo dobrze jest widziana (2).

Respondenci zwracali również uwagę na zjawisko, które jeden
z nich określił jako „przepolaczenie”, a mianowicie sytuację, w której osoba niepolskiego pochodzenia, mieszkając w środowisku polskim (w „góralskiej wsi”) decyduje się na naukę języka polskiego lub nawet przyjmuje
pewne cechy, styl życia charakterystyczny dla miejscowych Polaków.
Trudno jednoznacznie orzec, z czego takie zjawisko może wynikać i jakie
ma rozmiary. Tak czy inaczej może być to przyczynkiem do dalszych, bardziej pogłębionych badań.
Rumuni, co są tutaj, to też są tak troszeczkę, jak to powiedzieć,
przepolaczeni są (9) / (…) mówi mama mi, musiałam się nauczyć po polsku, dlatego że moje dziecko tylko po polsku mówi,
a ona Rumunka, musiała się nauczyć dlatego, żeby się porozumiewać z dzieckiem, nie, to też, już rozmawiają, po naszemu, po
góralsku (3) / (…) na przykład mam sąsiadkę z Bakowa [Bacău],
z pochodzenia węgierskiego, ale ona jest katoliczką, ona nie znała polskiego języka, bo w Bakowie bardzo dużo Węgrów z pochodzenia. Tak i ona tutaj mieszka, nauczyła się języka polskiego,
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i teraz mówi: oj, wiesz co, czasami idę do miasta i ciężko mi po
rumuńsku mówić (6) / W Pojana Mikului też dobrze się rozwijają, bo mają księdza, który w ogóle nauczył się języka polskiego,
nie mówił, jest Rumunem, czyta po polsku, rozumie troszeczkę
po polsku, ale jakoś jeszcze po prostu w to wszedł i lubi to, co
robi, i po prostu robi to też na rzecz Polonii (8) / [a teraz obecny
ksiądz to jest jakiej narodowości?] to jest Rumun [umie po polsku?], nauczył się po polsku (…) no ksiądz robi tak, jeśli chodzi,
jako organizator, to jest, jest, tylko, że tego ducha mu brak, polskiego, nie (9) / (…) bo jeżeli jest ojciec Polak, który przechodzi,
ma żonę Rumunkę, to już wiadomo, że ta żona, no, jeśli mieszka
w środowisku polskim, w środowisku polskim, to ona się tu już
nauczy po polsku, są takie przypadki i tam po polsku, do Kościoła i tak dalej, to już inaczej wygląda (9).

Piąty wątek związany jest z na pozór dość prozaiczną sytuacją,
a mianowicie z dostępem do telewizji w języku polskim. W przypadku wielu członków mniejszości polskiej zamieszkujących tereny położone z dala od terytorium Polski, a zwłaszcza w przypadku osób należących do starszego pokolenia, dostęp do programów telewizyjnych nadawanych w języku ojczystym ma istotne znaczenie w procesie podtrzymywania tożsamości narodowej. Z wypowiedzi respondentów można było
się dowiedzieć, że po pierwsze – dostęp do polskojęzycznych kanałów telewizyjnych był lepszy w latach 90. ubiegłego wieku, po drugie – zmiany
na lokalnym rynku medialnym doprowadziły do dość kuriozalnej sytuacji, w której albo w ogóle nie można odbierać polskiej telewizji (bo nie ma
jej w ofercie sieci telewizji kablowych), albo też możliwy jest odbiór samej
wizji, bez dźwięku (uwaga ta dotyczyła TVP Polonia). Po trzecie, respondenci wskazywali na Telewizję Trwam jako alternatywę dla TVP Polonia.
(…) wiem, że gdzieś tam w latach 90. to był tak, było TVP Polonia, TVN, była i jeden (…), ale to niedużo później to skodowali,
także, to nie ma tego, nie, tylko Polonia została, ale to ludzie
prosili tą firmę, żeby, żeby to, powiedzieli, że my się do tego zapiszemy, no będziemy wam płacić, nie, tylko żeby była przynajmniej Polonia (9).
(..) nadaje się, ale nie ma głosu, nie ma głosu (3). / (…) tylko
obraz, bo telewizja, bo do tej pory oni mieli taką umowę podpisaną z firmą z Gura Humorului, ta firma została wykupiona
przez większą firmę i strona polska, jeżeli chce, żeby leciała Polonia, to muszą podpisać umowę i tam płacić jakiś ryczałt (8)
/ (…) później zmienili na UPC jakieś tam, ja akurat nie zmieniłam se, no bo sąsiadki, sąsiadki mówiły, że nie ma polskiego, nie
ma coś tam, nie ma coś tam, nie ma coś tam, no to mówię, no
tam, sorry, ja nie będę już wtrącać się do tego (6) / (…) czasami
u niektórych nie ma, u niektórych jest głos, nie ma, jest to jest,

471
jeśli chodzi o sprawy techniczne, nie, nie wiem, bo teraz inna
sieć, jakiś nie wiem (9) / [Telewizji Polonia chyba nie ma teraz?]
jest, mamy, ale nie ma głosu, (…) nie działa, nie ma głosu, nie
ma głosu, ile tam, tydzień czy dwa dokładnie był głos, ale znów
nie ma głosu, nie wiem (13).
TV Polonia to doszła później, a Trwam to [a, czyli pierwsze
Trwam było?] tak, tak (3) / (…) oglądamy po polsku, wiem że
tutaj nasze panie, które są starsze, oglądały, też miały jakiś serial albo sobie oglądały różne tam programy telewizyjne, ale teraz wiem, że wykupują też dekoder z Polski i który tutaj se życzy.
(…) a w Sołońcu wiem, że mają Trwam [tak, tak, i to podobno
pierwsza była ta Telewizja Trwam?] tak, bo łatwiej było po prostu nawiązać współpracę z nimi niż z Polonią11 (8) / (…) nie mogę się wypowiedzieć merytorycznie, dlatego że nie oglądam TV
Polonia już od paru lat i nie wiem w tej chwili, czy są jakieś
zmiany, kiedyś, ale kiedyś to ceniłem sobie, cenię sobie w ogóle
TV Polonia, z tego co znam, w ostatnich latach, to teraz oglądam
Trwam tylko, bo tylko tyle mam, jest kablówka (11) / (…) jest to
dla ludzi starszych też, bardzo dużo ludzi starszych ogląda Telewizję Trwam, z tego, co słyszę w Sołońcu (11).

Szósty, ostatni wątek, związany jest z instytucją Związku Polaków
w Rumunii, jak i siecią kilku Domów Polskich – budynków wzniesionych w różnych miejscowościach regionu (Suczawa, Paltynosa, Nowy Sołoniec, Kaczyka, Wikszany (Ruda), Plesza – ostatnio wybudowany), a stanowiących bazę lokalową dla aktywności społeczno-kulturalnej polskiej
mniejszości narodowej. Obiekty te są przedmiotem zazdrości nie tylko
pozostałych mniejszości narodowych, ale także samej społeczności rumuńskiej, albowiem wspólnoty te nie posiadają na ogół tak korzystnych
warunków dla rozwoju życia społeczno-kulturalnego jak Polacy. Respondenci po pierwsze wskazują na obecność tych domów w wielu miejscowościach zamieszkanych przez Polaków, po drugie – doceniają ich użyteczność dla celów rozwoju życia społeczno-kulturalnego lub towarzyskiego,
po trzecie – akcentują fakt, że Polacy potrafią i chcą dzielić się nimi ze
swoimi rumuńskimi czy ukraińskimi sąsiadami. Można by zatem śmiało
rzec, że stanowią one swoiste soft power w polityce zagranicznej, budując
pozytywny obraz Polski jako kraju dbającego o Polaków mieszkających za
granicą.
(…) hmm, ten Dom Polski nasz jest taki, no to można było, wtedy, no każdy był zadowolony, że to jeszcze remontowali, bo to
było, taki stary Dom Polski, drugi, stary, stary, stary taki. No

11 W rzeczywistości TVP Polonia nadawana była przez firmy kablowe w Suczawie już
w latach 90., nieco później także w Gura Humorului i Kaczyce, a więc docierała do
Nowego Sołońca, Pojany Mikuli czy Pleszy wcześniej niż TV Trwam.
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i jest trochę mały, jak na, na wesele (2) / (…) prawie w każdej
miejscowości, gdzie mieszkają Polacy, jest Dom Polski (8) / (…)
i już teraz, no nie ma miejscowości takiej, no może jedna, ale to
już mało takich miejscowości, że nie ma, żeby nie było Domu
Polskiego (9).
[Rumuni korzystają też z Domu Polskiego?] tak [robią swoje jakieś imprezy tam?] no jeśli mają jakieś wesele, no to nie możemy ich wygonić, bo oni tam nie mają takiej tego, takiego domu
nie, to chcą jakieś chrzciny czy nie chrzciny, no to tego, proszę
bardzo, no to nie mamy nic przeciwko (9) / (…) dożynki są organizowane dla całej społeczności polskiej z Rumunii akurat w Sołońcu, bo jest duży dom, jest dobra lokalizacja, to zjeżdżają się
z całej Rumunii, niedawno świętowaliśmy właśnie (…) i oczywiście i sąsiedzi, Rumuni z Pârteşti czy Ukraińcy z Kaczyk też są
obecni, Niemcy też ze swoim, swoją grupką z Kympulungu, czy
gdzieś tam z różnych okolic, także są zapraszani też inne mniejszości są zapraszane na to wydarzenie (11).

Zakończenie
Przedstawione powyżej wyniki badań terenowych dotyczą kwestii
pobocznych w stosunku do pierwotnego celu badań, jakim była aktywność polityczna (wyborcza) Polaków zamieszkujących rumuńską część
Bukowiny. Jednakowoż, na dość szerokim marginesie odpowiedzi na pytania o politykę, pojawiło się wiele wypowiedzi dotyczących obecnej sytuacji społeczno-kulturalnej polskiej mniejszości. Z przedstawionych rezultatów badań wynika, że polskość jest postrzegana jako coś jednocześnie trwałego, „uparcie trwającego”, ale i atrakcyjnego. Bycie Polakiem
daje powód do dumy. Niewątpliwie tym, co w pierwszym rzędzie pozwala
podtrzymywać polskość na tych terenach, jest silny związek z Kościołem
rzymskokatolickim, z którym od wieków związani byli Polacy oraz miejscowi Niemcy, przy czym Polacy pozostali na tych ziemiach, a Niemców
jest już bardzo niewielu. Obok instytucji Kościoła dużą rolę w animowaniu polskiego życia społeczno-kulturalnego odgrywa instytucja Domu
Polskiego, aktywnie działającego na tym polu. Nie bez znaczenia dla
trwania polskości jest dobra infrastruktura w postaci Domów Polskich
i obiektów parafialnych, która stanowi przedmiot zazdrości i podziwu nie
tylko ze strony pozostałych mniejszości (głównie Ukraińców), ale także
ludności rumuńskiej. Panuje przekonanie, że Polska troszczy się o swoich
rodaków mieszkających za granicą, co z pewnością buduje też pozytywny
wizerunek kraju w Rumunii. Jeśli zaś polskość jest w jakiś sposób zagrożona na Bukowinie, to zwrócić należy w pierwszej kolejności uwagę na
narracje dotyczące emigracji. To zjawisko może faktycznie przyczynić się
do depolonizacji „polskich wiosek”, tak jak kilkadziesiąt lat wcześniej
przyczyniło się do degermanizacji niemieckich miejscowości.
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Situația socio-culturală a polonezilor
care trăiesc în Bucovina românească
Rezumat

Articolul prezintă rezultatele cercetărilor de teren efectuate în
toamna anului 2016, în rândul polonezilor care locuiesc în Bucovina.
Scopul principal și subiectul cercetărilor efectuate prin folosirea tehnicii
interviului liber (IDI – engl. In-Depth Interview) a fost activitatea politică (mai ales cea electorală) polonezilor bucovineni și opiniile lor politice.
În timpul interviurilor au apărut și câteva subiecte secundare interesante
pe care autorii cercetărilor le-au considerat relevante din cauza repetabilității lor în toate interviurile. Acestea au fost: (a) problema numeroaselor
cazuri de emigrare a persoanelor din familii poloneze sau române, precum și consecințele culturale și sociale rezultate din acest fapt; (b) asocierea religiei catolice cu identitatea națională poloneză din Bucovina; (c)
așa-numitele familii mixte etnic și religios ca o provocare pentru identitatea culturală a polonezilor; (d) compararea polonezilor și a românilor în
sfera activității socio-culturale; (e) semnificația accesului la televiziune în
limba polonă pentru menținerea legăturilor cu spiritul polonez; (f) rolul
socio-cultural al Caselor Polone. Articolul prezintă concluzii sintetice ale
cercetărilor efectuate cu prezentarea fragmentelor selectate din declarațiile respondenților.

dr Małgorzata Sikora-Gaca
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wsparcie makrofinansowe Unii Europejskiej
dla Republiki Mołdawii w latach 2007-2017
– analiza zakresu przyznanych dotacji
i wybranych projektów

Wprowadzenie
W 2009 r. Unia Europejska uruchomiła nowy instrument wsparcia dla byłych republik radzieckich – Partnerstwo Wschodnie (PW), którym objęto Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę.
Celem powołania tej inicjatywy było przede wszystkim pogłębienie relacji
politycznych, ale również zainicjowanie współpracy gospodarczej wskazanych podmiotów politycznych z obszarem Wspólnoty. Szczególnie istotny
jest również zakres wsparcia finansowego, którym Unia Europejska objęła poszczególne państwa, przy czym najwyższy poziom otrzymanych
dotacji osiągnęła Republika Mołdawii (RM), określana często mianem
success story1 inicjatywy partnerskiej.
W niniejszym artykule dokonano analizy korzyści finansowych,
jakie z tytułu współpracy z Unią Europejską (w tym w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa) odniosła Republika Mołdawii. Przeanalizowano
lata 2007-2017 i konkretne źródła finansowania oraz przykładowe inicjatywy realizowane w ramach budżetu. Scharakteryzowano również rozwój
stosunków między Republiką Mołdawii i Unią Europejską. Zastosowano
ilościową i jakościową metodę badawczą. W procesie badawczym wykorzystano dane, jakie we wskazanym zakresie prezentuje Komisja Europejska2. Celem badań było podsumowanie zakresu wsparcia finansowego,
jakiego Unia Europejska udzieliła Republice Mołdawii w latach 2007-2017 oraz źródeł finansowania wszystkich przekazanych dotacji bezzwrotnych. Interesujące wydawało się zweryfikowanie, jaka część tych
środków została przekazana na badania, kadry i innowacje, a więc czynniki z obszaru B+R, generujące w sposób znaczny rozwój każdego państwa. Główna hipoteza badawcza zakłada, że Republika Mołdawii, mimo
licznego wsparcia ze strony donatorów międzynarodowych, nie osiągnęła
zadowalających wskaźników rozwojowych. Hipoteza szczegółowa odnosi
P. Oleksy, Niechciane success story, „Nowa Europa Wschodnia” 2013, nr 1, s. 59-66.
Szczegółowe dane znajdują się na stronie internetowej FTS – Financial Transparency System, należącej do Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/budget/fts/
index_en.htm (dostęp: 10.10.2018).
1

2
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się bezpośrednio do faktu realizacji konkretnych inwestycji na terenie
państw biorców pomocy rozwojowej i mówi o tym, że Unia Europejska
powinna odejść od bezpośrednich transferów finansowych do budżetu
państw biorców na rzecz projektów realizowanych przez wyspecjalizowane jednostki, co być może zwiększy odsetek osiąganych rezultatów w projektach.
Rozwój stosunków Republiki Mołdawii z Unią Europejską,
Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS),
Partnerstwo Wschodnie (PW)
i realizacja zasady more for more
Działania Unii Europejskiej podejmowane w wymiarze polityki
wschodniej mają na celu wzmacnianie procesów integracyjnych w przestrzeni postradzieckiej, w tym w Republice Mołdawii3. Formalne zainicjowanie stosunków unijno-mołdawskich miało miejsce w 1994 r., kiedy
to podpisano Umowę o współpracy i partnerstwie (PCA, ang. Partnership
Cooperation Agreement). Dokument ten regulował najistotniejsze wymiary relacji z Unią, jednakże nie prowadził do pogłębienia współpracy.
Przewidywał on m.in. liberalizację handlu, współpracę społeczno-kulturową i finansowo-ekonomiczno-inwestycyjną, a także wsparcie tranzycji
ustrojowej, w tym procesów demokratyzacji, prywatyzacji i przejścia do
gospodarki wolnorynkowej. Współpraca między Republiką Mołdawii
a Unią Europejską została zinstytucjonalizowana na trzech poziomach:
ministerialnym (Rada Współpracy), wyższych urzędników państwowych
(Komitet Współpracy) oraz parlamentarnym (Komitet Współpracy Parlamentarnej)4. Dariusz Milczarek wskazuje, że była to umowa przewidująca
bardziej zaawansowaną formę relacji wzajemnych, tzw. umowa drugiej
generacji5.
Pierwsza oficjalna deklaracja chęci przystąpienia Republiki Mołdawii do Unii Europejskiej miała miejsce w 1998 r.6 Kolejnym krokiem
w kierunku umacniania proeuropejskiego kursu Republiki Mołdawii było
wejście do Paktu Stabilności w Europie Południowo-Wschodniej (paktu

R. Kunert-Mielcarz, Rozwój stosunków Mołdawii z Unią Europejską, „Wrocławskie
Studia Politologiczne” 2013, nr 14, s. 43-60.
4 Tamże, s. 45.
5 D. Milczarek, Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – geneza, rezultaty, perspektywy, „Studia Europejskie” 2014, nr 1, s. 17.
6 M. Sikora-Gaca, System partyjny Mołdawii w latach 1989-2009, Toruń 2013,
s. 184.
3
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Edouarda Balladura)7, zorientowanego na rozwiązywanie sporów granicznych i tych dotyczących mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej8.
W 2002 r. podpisano dwa dokumenty, które stały się podstawą
rozwoju relacji między Brukselą i Kiszyniowem: „Bezpieczna Europa
w lepszym świecie – Europejska Strategia Bezpieczeństwa” oraz „Szersza
Europa – Sąsiedztwo: nowe ramy dla stosunków z naszymi wschodnimi
i południowymi sąsiadami”. Był to początek koncepcji Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa (EPS), która całościowo została zaprezentowana
w 2004 r.9 Wystąpienie prezydenta Władimira Woronina podczas szczytu
w Belgradzie w 2003 r. (South East Europe Cooperation) tylko potwierdziło chęć wzmacniania procesu integracji z UE. Ponadto Bruksela wydaną 24 listopada 2003 r. rezolucją – „Sąsiedztwo rozszerzonej Europy: nowa struktura relacji ze wschodnimi i południowymi sąsiadami” ‒ zachęciła byłe republiki radzieckie nie tylko do ubiegania się o członkostwo
w UE, ale również do inicjowania dalszych form pogłębiania wspólnych
relacji10. W 2004 r. Republikę Mołdawii zaproszono do Europejskiej Polityki Sąsiedztwa11.
W 2005 r. Unia Europejska otworzyła w Kiszyniowie Stałe Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Powołano specjalnego przedstawiciela UE na Mołdawię (Adriaan Jacobovits de Szeged12, później Kálmán
Mizsei), którego mandat przedłużany był pięciokrotnie13. Bruksela przy-

Podpisany w 1995 r. Zob.: D. Milczarek, dz. cyt., s. 8-35.
R. Kuźniar, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej [w:] Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, J. Barcz i inni (red.), Warszawa 2018,
s. 57. Również: K. Mróz, Stosunki francusko-niemieckie i ich wpływ na kierunki procesów integracyjnych we Wspólnocie Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” 2007, nr 1, s. 170.
9 R. Kunert-Mielcarz, dz. cyt., s. 47.
10 Tamże, s. 45-46.
11 Tamże, s. 49.
12 Parlament Europejski, Opracowanie dotyczące sytuacji politycznej i gospodarczej
w Mołdawii oraz stosunków z Unią Europejską, Bruksela 2005, s. 19. Również: Rada
Unii Europejskiej, Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka 2006, Bruksela 2007, s. 31. Zadaniem specjalnego przedstawiciela UE ds. Mołdawii było również
monitorowanie realizacji trzyletniego Planu Działania Unia Europejska – Mołdawia,
zob.: M. Gołdysiak, Ekipy rządowe Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej wobec Naddniestrza w latach 2005-2016. Inicjatywy polityczne i polsko-naddniestrzańska współpraca ekonomiczna [w:] Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich. Istoria și prezentul relațiilor polono-române, oprac. red.
K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017, s. 276-278.
13 N. Cwicinskaja, Udział Unii Europejskiej w rozwiązywaniu konfliktu naddniestrzańskiego [w:] Spotkania polsko-mołdawskie: księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, M. Kosienkowski (red.), Lublin 2013, s. 333. W 2011 r. mandat
specjalnego przedstawiciela został zakończony na skutek decyzji UE o ograniczeniu
liczby specjalnych przedstawicieli, zob.: B. Piskorska, Wpływ procesów antydemo7
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łączyła się nie tylko do negocjacji naddniestrzańskich, ale również zainicjowała misję ds. szkoleń i kontroli granicznej, w celu zapewnienia
przejrzystego zarządzania granicą mołdawsko-ukraińską (EBUAM)14.
W tym samym roku wszedł w życie plan działania UE – Republika Mołdawii (w ramach EPI)15.
W 2006 r. Komisja Europejska wydała dokument „ENP Progress
Report Moldavia”, w którym wskazywała na brak skuteczności wprowadzania reform16. Natomiast w 2007 r., kiedy Rumunia stała się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty, rola Republiki Mołdawii w kształtowaniu polityki wschodniej UE znacznie wzrosła. Już w 2008 r. UE przedstawiła nową inicjatywę, której zadaniem była modernizacja poziomu zaangażowania Brukseli nie tylko w Republice Mołdawii, ale i w innych byłych
republikach radzieckich17.
W 2009 r. z inicjatywy Polski i przy współudziale Szwecji przyjęto
tzw. Partnerstwo Wschodnie (szczyt w Pradze)18. Budowanie silnych więzów z Unią Europejską miało zostać zainicjowane m.in. dzięki zawieraniu
z krajami-adresatami umów stowarzyszeniowych czy tworzeniu stref wolnego handlu19. W tym samym roku Komisja Europejska zaproponowała również ustanowienie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (CSF, Eastern Partnership Civil Society Forum)20.
W 2010 r. podczas Forum Partnerstwo dla Mołdawii ówczesny premier
Vlad Filat zaprezentował plan naprawczy – „RM Rethink Moldova”. Już
wtedy międzynarodowi donatorzy zadeklarowali dodatkowe wsparcie finansowe dla RM w zakresie reform strukturalnych do 2020 r.21
W 2011 r. władze w Kiszyniowie skierowały do Brukseli swoje stanowisko w sprawie Partnerstwa Wschodniego: „Proposals of the Republic
of Moldova on the future development of the Eastern Partnership”22.
W 2011 r. odbyło się w Brukseli Forum Unia Europejska – Mołdawia,
gdzie swoją działalność zapoczątkowała nieformalna rumuńsko-francuska Grupa Przyjaciół Mołdawii23. Parafowanie w 2013 r. umowy stowarzyszeniowej między Mołdawią a UE oraz złagodzenie reżimu wizowego
kratycznych w państwach Partnerstwa Wschodniego na Europejską Politykę Sąsiedztwa, Warszawa 2014, s. 109.
14 R. Kunert-Mielcarz, dz. cyt., s. 47-48.
15 Tamże, s. 47.
16 Tamże, s. 48.
17 Tamże, s. 49.
18 Zob.: Rada Unii Europejskiej, Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu partnerstwa wschodniego w Pradze, Praga 2009. Również: M. Sydoruk, Wizje Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w relacjach Unii i Ukrainy, „Analizy/Polityka” 2017, nr 15,
s. 14.
19 Zob.: D. Milczarek, dz. cyt., s. 25.
20 R. Kunert-Mielcarz, dz. cyt., s. 50.
21 Tamże, s. 51-52.
22 Tamże, s. 51.
23 Tamże, s. 52.
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w ruchu osobowym24, czyniło w tym okresie z Republiki lidera w realizacji idei Partnerstwa Wschodniego. Umowa weszła w życie w 2014 r. wraz
z porozumieniem o pogłębionej i poszerzonej współpracy (DCFTA)25. Kolejnym istotnym krokiem w intensyfikacji relacji dwustronnych między
UE a RM jest Program Rządu Republiki Mołdawii na lata 2016-2018,
który uwzględnia m.in. kwestie ekonomiczne, a nawet przyszłe członkostwo w UE26. W 2015 r. Unia Europejska osiągnęła status największego
partnera gospodarczego Republiki Mołdawii, a jej udział w wymianie
handlowej tego państwa wyniósł 53% i był wyraźnie większy od udziału
Rosji (13%). W 2016 r. wskaźnik wymiany handlowej między UE a RM
osiągnął poziom 62%27.
Przez cały okres inicjowanych relacji dwustronnych Unia Europejska udzielała Republice Mołdawii wsparcia finansowego na wielu płaszczyznach. Pomoc UE w kierunku byłych republik radzieckich była realizowana w oparciu o zasadę redystrybucji, tzw. more for more, która zakłada, że środki unijne powinny być przyznawane na podstawie wymiernych efektów reform, opartych na przejrzystych zasadach politycznych
i gospodarczych28. Nie zawsze jednak Wspólnota stosuje się do tej zasady,
dlatego też finansowanie Partnerstwa Wschodniego pozostaje kwestią
sporną. Fundusze UE w ramach EPS bardzo często bezpośrednio wspierają państwa biorące udział w programie, co z kolei nie przekłada się na
faktycznie realizowane projekty na miejscu. Tylko do końca 2013 r. budżet PW oszacowano na 600 mln euro. Ustanowiono również instrumenty finansowe – dodatkowe, takie jak m.in. Inwestycyjny na rzecz Sąsiedztwa29. Interesujące wydaje się omówienie wszystkich źródeł finansowania
wspierających państwa Partnerstwa Wschodniego. W dalszej części opracowania kwestie te zostaną dokładnie omówione w stosunku do Republiki Mołdawii.

Tamże, s. 33.
A. Kamińska, Republika Mołdawii a Unia Europejska, https://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:N53CluPu3zUJ:https://repozytorium.uph.e
du.pl/bitstream/handle/11331/2263/Kaminska%2520A.%2520Republika_Moldawii
_a_Unia_Europejska.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (dostęp:
27.02.2019). Zob. również: J. Lachert, Naddniestrze w polityce Unii Europejskiej
i Rosji, „Przegląd Europejski” 2016, nr 3, s. 31 oraz K. Bielaj, Możliwości inwestycyjne a klimat gospodarczy w Republice Mołdawii po parafowaniu Pogłębionej i Kompleksowej Umowy o Wolnym Handlu (DCFTA), „Transport i Komunikacja” 2014,
nr 1, s. 62-65.
26 A. Kamińska, Wybrane problemy Republiki Mołdawii w świetle zmian w ładzie
międzynarodowym, „Studia Europejskie” 2017, nr 4, s. 194.
27 Komisja Europejska, Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii, Bruksela 2017, s. 5.
28 R. Kunert-Mielcarz, dz. cyt., s. 50.
29 Tamże, s. 51.
24
25
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Źródła transferów budżetowych przyznanych przez UE
Republice Mołdawii w latach 2007-2017
Biorąc pod uwagę finansowy aspekt Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego oraz dotychczasowych relacji między
Republiką Mołdawii a Unią Europejską, wskazać należy na 34 różne źródła wsparcia finansowego, które zostały wdrożone w ramach inicjowanych relacji dwustronnych. Łącznie w latach 2007-2017 europejscy donatorzy przekazali Republice Mołdawii ponad 1 mld euro (ok. 20 mld lei
mołdawskich30). W stosunku do PKB Republiki Mołdawii, które w 2017 r.
wyniosło 8128 mld USD31 (7164 mld euro) jest to znacząca kwota dodatkowego wsparcia finansowego, która w oparciu o zasadę redystrybucji
powinna przełożyć się na istotne i wymierne efekty, zarówno społeczno-polityczne, jak i ekonomiczne.
Wykres 1. Najważniejsze źródła wsparcia finansowego udzielonego przez
Unię Europejską Republice Mołdawii w latach 2007-2017, w mln euro
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/budget/fts/
index_en.htm (dostęp: 23.02.2019).

W latach 2007-2017 w Republice Mołdawii wdrożono 34 różne
źródła wsparcia finansowego. Na wykresie 1. przedstawiono cztery najistotniejsze. Były to: Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
(EISP), Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI), Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont 2020” oraz Wspólnotowa pomoc makrofinansowa (MFA). Łącznie 856,67 mln euro.

Kurs euro z dnia 26.09.2018 r., gdzie 1 euro = 19,73 leja mołdawskiego.
Zob.: https://pl.tradingeconomics.com/moldova/gdp-per-capita
(dostęp: 23.02.2019).
30
31
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Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) finansuje
plany działań poszczególnych państw partnerskich w zakresie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, uwzględniające krótkoterminowe i średnioterminowe priorytety. W perspektywie finansowej 2014-2020 został on zastąpiony przez Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)32 (a właściwie
uzupełniony, bowiem transfery w ramach ENI i EISP wypłacane są równocześnie). W latach 2007-2017 w Republice Mołdawii za pośrednictwem
EISP wdrożono 355,08 mln euro (ponad 7 mld lei mołdawskich), przy
czym najwyższy zakres wsparcia odnotowano w roku 2013 – 80,44 mln
euro i 2009 – 79,54 mln euro. Szczegółowy zakres wsparcia EISP w poszczególnych latach dla RM przedstawiono na wykresie 2. Kluczowe obszary wsparcia w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa obejmowały inwestycje polegające m.in. na33: wspieraniu dialogu
politycznego i procesu demokratyzacji, reformach w instytucjach krajowych, promowaniu ochrony środowiska i praw człowieka, inicjowaniu
współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, sprawach wewnętrznych, prewencji czy walki z terroryzmem34. Od roku 2014 Republika Mołdawii
otrzymywała transfery finansowe w ramach Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa (ENI). Łącznie w latach 2014-2017 wdrożono w Republice
Mołdawii 197,04 mln euro – 3,88 mld lei mołdawskich (2014 r. – 58,26
mln euro, 2015 r. – 71,15 mln euro, 2016 r. – 55,34 mln euro, 2017 r.
– 12,27 mln euro).
Wykres 2. Transfery finansowe przekazane Republice Mołdawii za
pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)
w latach 2007-2017, w mln euro
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/budget/fts/
index_en.htm (dostęp: 23.02.2019).

Zob.: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/what/glossary/e/europeanneighbourhood-investment (dostęp: 25.02.2019).
33 Zob.: B. Jurkowska, Unijne programy współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 w państwach członkowskich i sąsiadujących z Unią Europejską, „Studia Lubuskie” 2011, t. 7, s. 194-195.
34 A. Kalicka-Mikołajczyk, Ramy prawne i zasady unijnej europejskiej polityki sąsiedztwa wobec partnerów wschodnich, Wrocław 2013, s. 93-94.
32
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W ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych
i innowacji – „Horyzont 2020”, podobnie jak w przypadku ENI, wsparcie
finansowe dla Republiki Mołdawii udzielane było w latach 2014-2020
(2014 r. – 13,67 mln euro, 2015 r. – 44,41 mln euro, 2016 r. 85,69 mln
euro, 2017 r. – 25,76 mln euro). Łącznie wdrożono 169,55 mln euro
– 3,34 mld lei mołdawskich. Umowa stowarzyszeniowa do programu
„Horyzont 2020” została podpisana z Republiką Mołdawii 1 lipca 2014 r.
Obowiązywała ona z mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 r. i umożliwiła
mołdawskim jednostkom badawczym wykorzystanie możliwości programu od samego początku35. W ramach programu „Horyzont 2020” realizowane są projekty partnerskie, posiadające wymiar europejski, w których zainicjowane konsorcja muszą składać się z co najmniej trzech partnerów. Projekty do dofinansowania wyłania w konkursie Komisja Europejska, a poziom wsparcia może wynieść nawet 100%. Dzięki inwestycjom w ramach programu „Horyzont 2020” oraz środkom finansowym
przekazanym Republice w ramach 7. Programu ramowego UE (7PR)
w 2012 r. stworzono m.in. MOST – Mołdawski Urząd ds. Nauki i Technologii (ang. Moldovan Office for Science and Technology)36. Do 20 lutego 2018 r. MOST koordynowany był przez Akademię Nauk Mołdawii,
aktualnie zarządza nim Narodowa Agencja ds. Badań i Rozwoju. Głównym celem MOST jest rozwój współpracy między Republiką Mołdawii
a UE w obszarze naukowo-technicznym. W ramach programu „Horyzont
2020” w Republice Mołdawii realizowano również inne przedsięwzięcia, tj. m.in.: „WaterWorks2015”37, MAGIC38, GEANT202039, IDEAL-IST201840 oraz wiele innych.
Rozwój naukowo-badawczy w Republice Mołdawii wspierany był
nie tylko przez inwestycje realizowane w ramach programu „Horyzont
2020”. Transfery finansowe przekazywano również za pośrednictwem
7. Wspólnotowego ramowego programu badawczego (7 PR), 6. Programu
ramowego w dziedzinie badań naukowych oraz źródeł finansowania sklasyfikowanych jako dziedzina badań i innowacji oraz bezpośrednie badania naukowe.

Zob.: https://www.kpk.gov.pl/?p=16080 (dostęp: 26.02.2019).
Zob.: https://www.h2020.md/en/most (dostęp: 26.02.2019).
37 Zob.: https://www.h2020.md/en/waterworks2015-h2020, http://www.waterjpi.
eu/ (dostęp: 26.02.2019).
38 Zob.: https://www.h2020.md/en/magic-h2020, http://magic-h2020.eu/ (dostęp:
26.02.2019).
39 Zob.: https://www.h2020.md/en/geant2020-h2020, http://renam.md/ (dostęp:
26.02.2019).
40 Zob.: https://www.h2020.md/en/idealist2018-h2020, https://www.ideal-ist.eu/
(dostęp: 26.02.2019).
35

36
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7. Wspólnotowy ramowy program badawczy (7 PR) finansował w Republice Mołdawii realizację następujących inwestycji: EAST
– HORIZONT41 (technologie informacyjno-komunikacyjne), IDEAL-IST201442 (technologie informacyjno-komunikacyjne), PROMITHEAS-443 (rozwój, transfer i upowszechnianie wiedzy), HIIT200844 (zdrowie w czasach transformacji: trendy w polityce zdrowia i zdrowie ludności w krajach WNP), HP-SEE45 (europejska infrastruktura badawcza,
e-infrastruktura; Związek Sieci i Badań Edukacyjnych), PICTURE46
(technologie informacyjne i komunikacyjne), INCONET CA/SC47 (międzynarodowa sieć współpracy dla krajów Azji Środkowej i Południowego Kaukazu; Akademia Nauk Mołdawii), MOLD-ERA48 (Instytut Inżynierii Elektronicznej i Nanotechnologii; nanotechnologia), MOLD-NANONET49 (nanotechnologie, materiały zaawansowane, zaawansowane wytwarzanie i przetwarzanie oraz biotechnologia), NANOALLOY50
(nanotechnologie, materiały zaawansowane, zaawansowane wytwarzanie
i przetwarzanie oraz biotechnologia; Instytut Fizyki Mołdawskiej Akademii Nauk), NUTRILAB51 (bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone
rolnictwo i leśnictwo, badania morskie, morskie i śródlądowe oraz biogospodarka; Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii Politechniki Mołdawii), RAIDs52 (zdrowie, zmiany demograficzne, bioinformatyka; Instytut Onkologiczny), H2ESOT53 (energia elektryczna, zrównoważone ekologiczne urządzenia termoelektryczne; Politechnika Mołdawii),
DynSysApll54 (układy dynamiczne, systemy dynamiczne m.in. w medycynie, w neurologii; Instytut Matematyki i Informatyki, Państwowy Uni-

41 Zob.: https://www.h2020.md/en/content/there-are-many-variations-passages-0,
https://eeca-ict.eu/about-partners/east-horizon/overview (dostęp: 26.02.2019).
42 Zob.: https://www.h2020.md/en/content/lorem-ipsum-has-been-industrys
(dostęp: 26.02.2019).
43 Zob.: https://www.h2020.md/en/promitheas-4-fp7, http://www.promitheasnet.
kepa.uoa.gr/Promitheas4/ (dostęp: 26.02.2019).
44 Zob.: https://www.h2020.md/en/hitt-2008-fp7, https://www.increast.eu/en/
864.php (dostęp: 26.02.2019).
45 Zob.: https://www.h2020.md/en/hp-see-fp7 (dostęp: 25.02.2019).
46 Zob.: https://www.h2020.md/en/picture-fp7 (dostęp: 25.02.2019).
47 Zob.: https://www.h2020.md/en/inconet-casc-fp7 (dostęp: 25.02.2019).
48
Zob.: https://www.h2020.md/en/mold-era-fp7, https://www.era.europa.eu/
(dostęp: 25.02.2019). Również: 15 Years of European Public-Public Partnerships in
Research & Innovation, Manchester 2017, s. 17.
49 Zob.: https://www.h2020.md/en/mold-nanonet-fp7 (dostęp: 26.02.2019).
50 Zob.: https://www.h2020.md/en/nanoalloy-fp7 (dostęp: 26.02.2019).
51 Zob.: https://www.h2020.md/en/nutrilab-fp7 (dostęp: 26.02.2019).
52 Zob.: https://www.h2020.md/en/raids-fp7 (dostęp: 26.02.2019).
53 Zob.: https://www.h2020.md/en/h2esot-fp7 (dostęp: 26.02.2019).
54 Zob.: https://www.h2020.md/en/dynsysapll-fp7 (dostęp: 26.02.2019).
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wersytet Mołdawski, Państwowy Uniwersytet w Tyraspolu) oraz EECA-2-HORIZON55 (technologie informacyjno-komunikacyjne, platformy technologiczne).
W Republice Mołdawii pomoc finansowa w ramach 7. Wspólnotowego ramowego programu badawczego (7 PR) wdrażana była
w latach 2009-2014 i osiągnęła wartość 49,38 mln euro, co stanowi ok.
974 mln lei mołdawskich (2009 r. – 1,38 mln euro, 2010 r., – 3,21 mln
euro, 2011 r. – 10,2 mln euro, 2012 r. – 8,46 mln euro, 2013 r.
– 24,32 mln euro, 2014 r. – 1,79 mln euro). Za pośrednictwem 6. Programu ramowego w dziedzinie badań naukowych przekazano Republice
Mołdawii dwa transfery: w 2012 r. – 38 tys. euro oraz w 2013 r.
– 243,5 tys. euro. Łącznie wdrożono ok. 0,28 mln euro – 5,55 mln lei
mołdawskich. Za pośrednictwem źródła finansowania określanego jako
dziedzina badań i innowacji (ang. research and innovation) wdrożono
ponad 35,59 mln euro – 702,15 mln lei mołdawskich (w 2009 r.
– 600 tys. euro, w 2013 r. – 1,85 mln euro, w 2014 r. – 2,8 mln euro,
w 2015 r. – 1,87 mln euro, w 2016 r. – 2,68 mln euro, a w 2017 r.
– 25,76 mln euro). Z kolei działania określane mianem bezpośrednich badań naukowych (ang. direct research) przyniosły Republice Mołdawii inwestycje na poziomie 1,08 mln euro – ok. 21,4 mln lei mołdawskich
(2009 r. – 69,73 tys. euro, 2010 r. – 145,9 tys. euro, 2011 r. – 20 tys. euro, 2014 r. – 167,63 tys. euro, 2015 r. – 347,46 tys. euro, 2016 r.
– 334 tys. euro). Należy podkreślić, iż w latach 2007-2017 mołdawski
sektor naukowo-badawczy został objęty intensywnym zakresem wsparcia
finansowego ze strony Unii Europejskiej, jednakże nadal prezentuje on
jeden z najniższych poziomów w skali międzynarodowej (np. w stosunku
do liczby patentów czy też indeksowanych publikacji naukowych).
W ramach Wspólnotowej pomocy makrofinansowej (MFA) Republika Mołdawii otrzymała dwa duże transfery finansowe: w roku 2007
– 45 mln euro oraz w roku 2010 – 90 mln euro56, łącznie ok. 2,66 mld lei
mołdawskich. MFA dostępna jest tylko dla tych krajów, które korzystają
z pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w których wystąpiły trudności związane z bilansem płatniczym. Wspólnotowa pomoc makrofinansowa wypłacana jest bankom centralnym i może stanowić np.
bezpośrednie wsparcie budżetowe lub też zostać wykorzystana w celu
interwencji na rynku walutowym57. MFA stanowi nadzwyczajny środek
wsparcia budowy stabilnych ram makroekonomicznych, równowagi płatZob.: https://www.h2020.md/en/eeca-2-horizon-fp7 (dostęp: 25.02.2019).
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 938/2010/UE z dnia 20.10.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy, http://data.
consilium.europa.eu/doc/document/ST-17895-2010-REV-1/pl/pdf
(dostęp: 20.02.2019).
57
Zob.: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscalpolicy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistancemfa-non-eu-partner-countries_en (dostęp: 25.02.2019).
55

56
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niczej czy zrównoważenia budżetu. Nie jest to pomoc regularna. Wsparciem dla działań MFA w Republice w roku 2017 był Roczny Program
Działania, który przyniósł Mołdawii dotację bezzwrotną w wysokości
40 mln euro58 (789 mln lei mołdawskich), w celu wprowadzenia w życie
najważniejszych reform strukturalnych.
Za pośrednictwem Instrumentu Finansowania Współpracy na
rzecz Rozwoju (DCI) w latach 2007-2017 wdrożono w Republice Mołdawii 25,99 mln euro – ok. 512,71 mln lei mołdawskich (2007 r.
– 15,11 mln euro, 2009 r. – 810 tys. euro, 2010 r. – 1,5 mln euro, 2011 r.
– 414,02 tys. euro, 2012 r. – 624,22 tys. euro, 2014 r. – 51,14 tys. euro,
2015 r. – 6,87 mln euro, 2016 r. – 590,57 tys. euro). Głównym celem DCI
jest wspieranie w krajach partnerskich rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych oraz ograniczenie ubóstwa.
W ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka (EIDHR) w Republice Mołdawii wdrożono
7,16 mln euro – ok. 141,34 mln lei mołdawskich (2008 r. – 511,71 tys. euro, 2009 r. – 391,99 tys. euro, 2011 r. – 356,93 tys. euro, 2012 r.
– 1,32 mln euro, 2013 r. – 496,39 tys. euro, 2014 r. – 942,32 tys. euro,
2016 r. – 699,71 tys. euro, 2017 r. – 2,43 mln euro). EIDHR wspiera działania związane z rozwojem demokracji, poszanowaniem praw człowieka
i podstawowych wolności59. Instrument ten finansował w RM m.in. projekty przeciwdziałające dyskryminacji grup społecznych najbardziej zagrożonych czy też liczne projekty regionalne.
Działania wyżej wymienione opisują tylko część źródeł finansowania wdrożonych w Republice Mołdawii w latach 2007-2017. Wśród pozostałych należy wymienić:
- Zdrowie i bezpieczeństwo żywności – 5,22 mln euro (103,07 mln lei
mołdawskich). Wdrażany w latach 2015-2017 (2015 r. – 1,02 mln euro,
2016 r. – 2,34 mln euro, 2017 r. – 1,85 mln euro);
- Program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży
i sportu Erasmus dla wszystkich/Erasmus + – 2 mln euro (39,6 mln lei
mołdawskich). Wdrażany w latach 2013-2017 (2013 r. – 156,64 tys. euro,
2015 r. – 318,79 tys. euro, 2016 r. – 284,11 tys. euro, 2017 r. – 1,24 mln
euro);
- Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 1,93 mln euro (38,03 mln lei
mołdawskich). Transfer środków finansowych nastąpił w roku 2015;

Dodać należy, że kwota ta została wsparta dodatkowo 60 mln euro z budżetu UE,
które przekazano RM w formie pożyczek. Zob.: Komisja Europejska, Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii, Bruksela 2017, s. 3.
59 T. Kapuśniak, Wymiar wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Inkluzja bez członkostwa?, Warszawa 2010, s. 29.
58
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- Społeczeństwo informacyjne i media – 1,84 mln euro (36,32 mln lei
mołdawskich). Działania wdrażane w latach 2010-2017 (2010 r.
– 105,61 tys. euro, 2011 r. – 96 tys. euro, 2015 r. – 500 tys. euro, 2016 r.
– 595,66 tys. euro, 2017 r. – 543,83 tys. euro);
- Unijny program działań w zakresie zdrowia – 1,19 mln euro (23,67 mln
lei mołdawskich). Środki wypłacone w 2017 r.;
- Zdrowie publiczne –1,09 mln euro (21,55 mln lei mołdawskich). Transfer środków finansowych nastąpił w 2013 r.;
- Podatki i Unia celna – 0,81 mln euro (15,98 mln lei mołdawskich).
Program wdrażany w latach 2014-2017 (2014 r. – 200 tys. euro, 2015 r.
– 200 tys. euro, 2016 r. – 240 tys. euro, 2017 r. – 170 tys. euro);
- Unijny mechanizm ochrony ludności – 0,44 mln euro (8,86 mln lei
mołdawskich). Transfer środków finansowych nastąpił w 2017 r.;
- Wydatki administracyjne przypisane obszarom działalności – 0,43 mln
euro (8,6 mln lei mołdawskich). Działania w tym zakresie były podejmowane w Republice Mołdawii w latach 2009-2010 (2009 r. – 65,69 tys. euro, 2010 r. – 370,67 tys. euro);
- Instrument Finansowy Ochrony Ludności – 0,2 mln euro (3,94 mln lei
mołdawskich). Wdrożony jednorazowo w 2010 r.;
- Program działania dla ceł – 0,18 mln euro (3,55 mln lei mołdawskich).
Realizowany w 2013 r.;
- Uczenie się przez całe życie – 0,16 mln euro (3,24 mln lei mołdawskich).
Wdrażany w latach 2010-2013 (2010 r. – 26,66 tys. euro, 2011 r. – 28,98
tys. euro, 2012 r. – 24,93 tys. euro, 2013 r. – 83,93 tys. euro).
- 2. Program ramowy Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość
i MSP – 0,15 mln euro (3,04 mln lei mołdawskich). Transfery finansowe
przekazane w roku 2013 – 69,5 tys. euro oraz w 2015 – 85 tys. euro.
- Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich – 0,14 mln euro, (2,78 mln lei
mołdawskich). Środki przekazane jednorazowo w 2015 r., jednakże w obszarze tego zagadnienia zaangażowanie donatorów międzynarodowych
(nie tylko UE, m.in. USA, Polski, Niemiec) jest zdecydowanie większe60,
podobnie jak i zakres przekazywanych środków finansowych;
- System wczesnego ostrzegania o niebezpieczeństwie pochodzącym
z żywności lub pasz (RASFF) – 0,14 mln euro (2,92 mln euro), 2017 r.
Działania polegające przede wszystkim na organizowaniu kampanii informacyjnych z odpowiednimi agencjami, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi na temat wymogów dostępu do rynku UE oraz ze społeczeństwem obywatelskim na temat konsumenckich aspektów bezpieczeństwa żywności i pasz61;

Zob.: M. Sikora-Gaca, Сельское хозяйство и развитие сельских регионов
– главный приоритет польской программы сотрудничества и поддержки
в целях развития для Молдовы (w druku).
61 Komisja Europejska, Decyzja Rady w sprawie stanowiska Unii w Radzie Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europej60
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- Usługi językowe – 0,12 mln euro (2,47 mln lei mołdawskich). Inicjatywa
realizowana jednorazowo w 2014 r.;
- Program „Kreatywna Europa” – 45,13 tys. euro (890,6 tys. lei mołdawskich). Działania krótkoterminowe realizowane w 2016 r., polegające na
wspieraniu udziału podmiotów kulturalnych i audiowizualnych z Republiki Mołdawii w programach UE;
- Instrument polityki zagranicznej (FPI) – 40,81 tys. euro (805,3 tys. lei
mołdawskich). Działania realizowane w latach 2007-2011 (2007 r.
– 3 tys. euro, 2008 r. – 1,8 tys. euro, 2009 r. – 22,97 tys. euro, 2010 r.
– 2,53 tys. euro, 2011 r. – 10,51 tys. euro);
- Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie: Zatrudnienie, sprawy społeczne
i włączenie społeczne – 34,9 tys. euro (68,85 tys. euro). Działanie jednorazowe, realizowane w 2008 r.;
- Zwalczanie nadużyć finansowych – 13,5 tys. euro (266,35 tys. lei mołdawskich), 2011 r.;
- Bezpieczniejszy Internet – 2,13 tys. euro (42,06 tys. lei mołdawskich),
2010 r.
- Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz sektora MSP (COSME) – 0,37 mln euro (7,24 mln lei mołdawskich). Realizowany w latach 2016-2017 (2016 r. – 183,48 tys. euro, 2017 r. – 183,48
tys. euro). Programem COSME objęto m.in. takie inicjatywy, jak Europejska Sieć Przedsiębiorczości, program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców czy projekty dotyczące współpracy klastrów. Priorytetem jest
wzmacnianie zdolności stosownych instytucji i zainteresowanych podmiotów z sektora prywatnego w Republice Mołdawii62;
- Młodzież w działaniu – 0,52 mln euro (10,34 mln lei mołdawskich).
Transfer finansowy z budżetu UE w roku 2012 r., jednakże inicjatywa realizowana była zdecydowanie szerzej z uwagi na zaangażowanie finansowe donatorów międzynarodowych. Przykładowo, dzięki współpracy Republiki Mołdawii z polską Narodową Agencją Programu Młodzież w działaniu63 zrealizowano w tym kraju 67 projektów w latach 2007-2013 (projekty wysyłające i goszczące; wymiana młodzieży, projekty szkoleniowe
i sieciowe). Ze strony mołdawskiej w inicjatywę zaangażowanych było
46 wolontariuszy.

ską, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi,
z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia
programu stowarzyszeniowego UE – Republika Mołdawii, Bruksela 2017, s. 46.
Zob. również: Wizyta delegacji Republiki Mołdawii, „Wiedza i Jakość” 2011, nr 3,
s. 3.
62 Program Stowarzyszeniowy UE – Republika Mołdawii, Bruksela 2017, s. 68.
63 Zob.: A. Pavlovych, M. Jeżowski, Polityka młodzieżowa w krajach Partnerstwa
Wschodniego. Przegląd polityki młodzieżowej w krajach Partnerstwa Wschodniego
i europejskich mechanizmów jej wspierania, Warszawa 2018, s. 50.
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Liczba inicjatyw realizowanych w Republice Mołdawii przy udziale środków unijnych jest naprawdę duża, szczególnie że w wielu kwestiach kraj ten nie realizuje określonych w zapisach stowarzyszeniowych
reform czy też nie są one na poziomie zadowalającym Brukselę. Dodać
należy, że znaczna część środków pomocowych została wstrzymana
z uwagi na liczne problemy polityczne Mołdawii64. Powyższe zestawienie
zawiera dane dotyczące przekazanej pomocy bezzwrotnej. Pomoc udzielana w formie zwrotnej dla Mołdawii to osobne zagadnienie, które stanowi materiał na odrębne opracowanie. Unia Europejska nie jest jedynym
donatorem międzynarodowym udzielającym wsparcia finansowego Republice.
Wsparcie makrofinansowe Unii Europejskiej
dla Republiki Mołdawii w latach 2007-2017
Jak już wspomniano wcześniej, Unia Europejska w latach 2007-2017 przekazała Republice Mołdawii ponad 1 miliard euro (ok. 20 miliardów lei mołdawskich) w transferach budżetowych. Największy zakres
wsparcia odnotowano w roku: 2016 – 152,95 mln euro, 2015 – 140,92
mln euro, 2014 – 139,7 mln euro oraz w 2010 – 138,37 mln euro. Szczegóły zaprezentowano na wykresie 3. W pierwszych latach transferów finansowych z Brukseli na rzecz Republiki Mołdawii funkcjonowały zaledwie cztery źródła finansowania. W roku 2010, kiedy wartość wsparcia
UE dla Mołdawii po raz pierwszy przekroczyła 100 mln euro, liczbę źródeł finansowania zwiększono do 11 (EISP – 42,13 mln euro, DCI
– 1,5 mln euro, MFA – 90 mln euro, FPI – 2,53 tys. euro, 7 PR – 3,21 mln
euro, Bezpośrednie badania naukowe – 145,9 tys. euro, Instrument Finansowy Ochrony Ludności – 200 tys. euro, Uczenie się przez całe życie
– 26,66 tys. euro, Społeczeństwo informacyjne i media – 105,61 tys. euro,
Bezpieczny Internet – 2,13 tys. euro, Wydatki administracyjne – 370,67
tys. euro). W ostatnim badanym roku budżetowym było ich już 14 (Roczny Program Działania – 40 mln euro, EISP – 4 mln euro, ENI – 12,27
mln euro, EIDHR – 2,43 mln euro, „Horyzont 2020” – 25,76 mln euro,
Dziedzina badań i innowacji – 25,76 mln euro, Unijny mechanizm ochrony ludności – 449,23 tys. euro, Społeczeństwo informacyjne i media
– 543,83 tys. euro, Zdrowie i bezpieczeństwo żywności – 1,85 mln euro,
Unijny program działań w dziedzinie zdrowia – 1,19 mln euro, RASFF
– 148,18 tys. euro, Podatki i Unia celna – 170 tys. euro, Erasmus+ – 1,24

64 Zob. szerzej: M. Sikora-Gaca, The Meaning of Geopolitical Factors in the Development of the State of Moldova in 2014 and 2015 [w:] Eastern Chessboard. Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Causes, P. Bajor, K. Schöll-Mazurek (red.), Kraków 2015, s. 157-173.
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mln euro, COSME – 183,48 tys. euro). Poniżej uwzględniono wybrane
inicjatywy realizowane dzięki pomocy bezzwrotnej UE w Republice,
w różnych latach budżetowych.
Zrealizowano następujące przykładowe projekty i inwestycje:
- Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze przygranicznym między Rumunią a Mołdawią w Mingir w Mołdawii;
- Rozwój możliwości inwestycyjnych w strefie turystycznej Hîncești-Leușeni;
- Zintegrowana rewitalizacja miast historycznych w celu promowania
zrównoważonego rozwoju;
- W kierunku wdrożenia unijnej inicjatywy wodnej i zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w Mołdawii;
- Remont i utrzymanie drogi M1 Ivanovca – Obileni – Cotul Morii;
- Rozwój kulturalny społeczności lokalnych, promocja wartości kulturowych i tradycyjnych, rewitalizacja infrastruktury kulturalnej Primării wsi
Feștelița;
- Rewitalizacja ośrodka opieki dla osób starszych w Sorokach;
- Utworzenie 32 obszarów selektywnej zbiórki odpadów, budowa w rejonie Anenii Noi stacji do selekcji odpadów;
- Promowanie demokracji i praw człowieka w mołdawskich mediach;
- Promowanie wolności słowa, wolności prasy, wolności zgromadzeń pokojowych w Republice Mołdawii;
- Wzmocnienie potencjału mediów mołdawskich;
- Wsparcie reformy sektora energetycznego;
- Europejskie badanie kliniczne dotyczące stosowania regeneracyjnych
zastawek serca;
- Wzmocnienie mołdawskich organizacji społecznych w zakresie zapobiegania HIV/AIDS oraz opieki nad więźniami;
- Rozwój opieki zastępczej dla dzieci niepełnosprawnych w Republice
Mołdawii;
- Monitorowanie reformy sektora sprawiedliwości w celu zwiększenia odpowiedzialności rządu;
- Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz zrównoważonego rozwoju;
- Wsparcie działań w zakresie zdrowia publicznego i ochrony zdrowia;
- Mołdawia w rozwoju regionalnym i transgranicznym UE;
- Wsparcie reformy polityki finansów publicznych w Mołdawii;
- Wsparcie wdrożenia reformy kształcenia i szkolenia zawodowego
w Mołdawii;
- Wsparcie dla wdrożenia planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego;
- Akademia Biznesu dla Kobiet;
- Wsparcie dla władz lokalnych Gagauzji oraz wiele innych.
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Wykres 3. Wsparcie UE na rzecz Republiki Mołdawii
w latach 2007-2017, w mln euro
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/budget/fts/
index_en.htm (dostęp: 23.02.2019).
Wykres 4. Liczba źródeł finansowania z budżetu UE
na rzecz Republiki Mołdawii w latach 2007-2017, w szt.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/budget/fts/
index_en.htm (dostęp: 23.02.2019).

Analiza źródeł finansowania w poszczególnych latach pokazuje
wyraźnie zmieniające się preferencje inwestycyjne Unii Europejskiej na
rzecz Republiki Mołdawii – od bezpośrednich transferów finansowych do
budżetu na rzecz projektów realizowanych przez wyspecjalizowane jednostki. Szczególnie widoczne na tle pozostałych nakładów wydają się
środki finansowe zaangażowane w rozwój badań, kadr i innowacji (7 PR,
„Horyzont 2020”, Dziedzina badań i innowacji, Bezpośrednie badania
naukowe, 6 PR, Kreatywna Europa, Uczenie się przez całe życie, Młodzież
w działaniu, Erasmus). Największy zakres wsparcia w tym zakresie odnotowano w roku 2015 – 46,95 mln euro, 2016 – 89,04 mln euro i 2017
– 52,77 mln euro. Transfery finansowe skierowane z budżetu UE na rozwój badań, kadr i innowacji w Republice Mołdawii stanowiły w 2015 r.
ponad 33% wszystkich środków przekazanych do tego kraju. W roku
2012 r. wskaźnik ten osiągnął wartość ponad 52%, w roku 2016 – 58%,
a w roku 2017 – prawie 57%. Szczegóły zaprezentowano na wykresie 6.
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Wykres 5. Inwestycje UE na rzecz rozwoju badań, kadr i innowacji
w Republice Mołdawii w latach 2007-2017, w mln euro
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/budget/fts/
index_en.htm (dostęp: 23.02.2019).
Wykres 6. % Nakładów UE na badania, kadry i innowacje
w Republice Mołdawii w latach 2007-2017,
w stosunku do nakładów w roku budżetowym ogółem
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/budget/fts/
index_en.htm (dostęp: 23.02.2019).

Niestety na tę chwilę środki wdrożone przez UE w sektor badań,
kadr i innowacji nie przekładają się na wymierne wskaźniki kontekstowe
w tym zakresie. Ewaluacja przeprowadzona przez Komisję Europejską65
wskazuje, że Mołdawia znajduje się w kręgu najsłabszych europejskich
(a tym samym i światowych) innowatorów. W Globalnym Indeksie Konkurencyjności oceniającym instytucje publiczne czy efektywność rządu
Republika Mołdawii notuje wyniki niższe od Turcji czy Tunezji, wyprzedzając tak naprawdę tylko Bośnię i Hercegowinę. W kontekście efektywności rynku towarów, poziomu ochrony własności intelektualnej czy też
efektywności rynku pracy wyprzedza nieliczne państwa europejskie, m.in.
Ukrainę i Serbię. Jednakże pod względem środowiska konkurencyjności
Globalny Indeks Konkurencyjności plasuje ją już na ostatniej pozycji
względem pozostałych państw europejskich.
European Commission, Science, research and innovation performance of the EU
2018. Strengthening the foundations for Europe's future, Brussels 2018, s. 166-168,
176, 188, 212-219.
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Podsumowanie
Unia Europejska jest największym na świecie podmiotem zapewniającym pomoc zewnętrzną, przez co dąży do zmniejszenia ubóstwa,
promowania globalnych i unijnych interesów oraz podstawowych wartości (takich jak demokracja, prawa człowieka, pokój, stabilność, solidarność i dobrobyt), a także wspierania ochrony globalnych dóbr publicznych66. Z kolei Republika Mołdawii jest systematycznym biorcą wsparcia
finansowego ze strony wielu donatorów międzynarodowych, czy to
w oparciu o zasadę redystrybucji (more for more), czy też inne. Jednakże
wielokrotnie zwracano już uwagę na forum międzynarodowym, że zakres
reform i zaangażowanie władz publicznych w Republice Mołdawii nie pokrywają się z obietnicami składanymi w Brukseli. Kraj ten charakteryzuje
się bardzo niskim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego67.
Komisja Europejska zwróciła uwagę na „nieprzewidywalność wydatkowania części funduszy” w ramach przekazywanej przez UE pomocy
bezzwrotnej i w związku z tym przedstawiła nowe rozwiązania dla instrumentów finansowych planowanych do wdrożenia w perspektywie finansowej 2021-2027. W planach Komisji jest połączenie: Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), Instrumentu Współpracy Rozwojowej
(DCI), Europejskiego Fundusz Rozwoju (EDF) i kilku innych programów
w jeden duży Instrument Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej (NDICI) z budżetem w wysokości 89,2 mld euro. NDICI ma być
uzupełniany przez dodatkowe źródła wsparcia, w tym dla działań związanych z prawami człowieka i wyzwaniami globalnymi (7 mld euro), szybkim reagowaniem (4 mld euro) czy pomocą inwestycyjną68.
Na realizację inicjatywy Partnerstwa Wschodniego przewidziano
odrębny budżet – 22 mld euro, który zwiększono o 24% w porównaniu do
perspektywy finansowej 2014-2020. Unia Europejska nadal będzie kładła
nacisk na zbliżanie standardów gospodarczych państw EPS do UE czy
zróżnicowanie relacje z sąsiadami i podejście motywacyjne more for
more. Bez wątpienia proces redystrybucji dotacji bezzwrotnych w kierunku Republiki Mołdawii powinien zostać zaostrzony w oparciu o nowe wy-

Rada Unii Europejskiej, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego
i Rady. Sprawozdanie z przeglądu śródokresowego instrumentów finansowania
zewnętrznego, Bruksela 2017, s. 7.
67 Zob. szerzej: M. Sikora-Gaca, Proces instytucjonalizacji partii politycznych w Republice Mołdawii, Koszalin 2013, s. 67.
68 Nowością jest utworzenie rezerwy finansowej na wypadek kryzysów i nowych wyzwań dla UE (10,2 mld euro), uzupełnianej przez niewydane w ramach NDICI fundusze (z możliwością ich przenoszenia na kolejny rok) oraz podwyższenie pułapów dla
przesunięć środków finansowych. Państwa członkowskie będą jedynie informowane
o zmianach dokonywanych przez KE. Zob.: E. Kaca, Zniesienie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa: ryzyka w świetle propozycji Komisji, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2018, nr 89, s. 1-2.
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tyczne i instrumenty finansowe i przewartościowany na katalog konkretnych wskaźników kontekstowych, których wykonania należałoby bezwzględnie przestrzegać, szczególnie w obszarze zrealizowanych produktów i osiągniętych rezultatów.
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Asistența macrofinanciară a Uniunii Europene
pentru Republica Moldova în anii 2007-2017
– analiza domeniilor de finanțare
și a proiectelor selectate
Rezumat

Uniunea Europeană este cel mai mare donator din lume care
acordă asistență externă. Scopul acestui ajutor este combaterea sărăciei,
promovarea intereselor globale și unitare, precum și valorilor fundamentale (cum ar fi: democrația, drepturile omului, pacea, stabilitatea, solidaritatea și bunăstarea), dar și sprijinirea protecției bunurilor publice globale. Din asistență UE beneficiază mai multe state printre care și Republica Moldova. Luând în considerare aspectul financiar al colaborării de
până acum dintre Republica Moldova și Uuniunea Europeană, trebuie
remarcate 34 de surse diferite de asistența financiară care au fost aplicate
în cadrul relațiilor bilaterale inițiate. În total în anii 2007-2017 donatorii
europeni au acordat Republicii Moldova peste 1 miliard de euro – aprox.
20 de milioane de lei moldovenești.

prof. univ. dr. Gheorghe Calcan
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

160 de ani de industrie petrolieră românească
(1857-2017)

1. Introducere
Lucrarea noastră își propune să surprindă momentul de zvâcnire
spre modernitate a industriei petroliere românești și urmările acestui
fapt. Punctul declanșator al acestui proces l-a constituit înființarea primei rafinării de tip modern, din lume, în anul 1857, la Ploiești. Prin performanțele petroliere obținute de-a lungul timpului, România s-a situat
în elita marilor producători, prelucrători și exportatori mondiali. La baza
prezentării noastre se găsesc rezultatele cercetărilor bibliografiei de specialitate și propriile investigații științifice1.
2. Atestarea petrolului în spațiul românesc
După cum petrolul și derivatele sale sunt cunoscute pe plan universal încă de pe vremea înălțării zidurilor Babilonului2, și în spațiul
românesc, prezența lui este atestată din Antichitate. Începând cu apogeul
civilizației dacilor, secolele I î. Hr. – I d. Hr. și până spre miezul epocii
feudale dovezile utilizării petrolului au fost numeroase: tipuri diferite de

Această lucrare a fost realizată inițial cu ocazia festivităților împlinirii a 160 de ani
de industrie petrolieră românească (Ploiești și București, 2017). Ea este rezultatul
mai multor investigații și publicații anterioare și posterioare acestui moment, cât și
a mai multor prezentări orale publicate în variante diferite în limbile română, engleză
și poloneză (Gheorghe Calcan, Petrolul românesc – un brend național și local, în Silviu Neguț, Marian Neacșu, Iulian Iancu, Corneliu Dinu, Stelian Dumitrescu, Liviu
Ilași, Gheorghe Ionescu, Ovidiu Pintilie, Gheorghe Calcan, Gavriil Preda, Daniel Dimache, Liviu Dumitrașcu (coordonator), Administrarea afacerilor în industria de
petrol și gaze, Studii de caz și seminarii științifice, Editura Universității Petrol-Gaze
din Ploiești, 2016, p. 225- 248; Gheorghe Calcan, 160 de ani de industrie petrolieră
românească. 160 Years of Romanian Petroleum Industry, Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, 2017 – Prahova Capitală Mondială a Petrolului, 1967-2017, 160 de
ani de industrie petrolieră în România, 50 de ani de învățământ superior la Ploiești,
Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2017, p. 21-35; Idem, 160 lat rumuńskiego przemysłu naftowego (1857-2017), „Wiek Nafty”, Bóbrka Muzeum, rok
XXVII, Nr. 1 (100), marzec 2018, p. 24-37).
2 Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ștefan-Trăian Mocuţa, Ștefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, Industria petrolului în România, București, Editura AGIR, 2004, p. 17,
43-45.
1
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vase cu urme de petrol, bucăți de bitum și de smoală etc. Sfera utilizării
lui a fost variată: utilitate casnică, scopuri terapeutice, activități economice, practici religioase: iluminat, încălzit, unsul osiilor de car etc.
Atestarea prin scris a petrolului în teritoriul românesc datează
din secolul al XV-lea. Pentru zona Moldovei, un document din anul 1440,
menționa un teren cu păcuri la Lucăcești – Bacău, iar pentru cea a Țării
Românești, un document din anul 1517 făcea referire la „un dâmb de păcuri”, în zona Țintea din județul Prahova3. Pe toată întinderea epocii medievale atât exploatarea cât și utilizarea petrolului au fost empirice, folosind nevoilor casnice directe. Saltul în universul industrial s-a făcut destul de târziu, în secolul al XIX-lea.
În contextul implicațiilor revoluției industriale declanșate în
Occidentul Europei, al accelerării circulației ideilor după Revoluția franceză, al creșterii consumului și chiar al cerințelor externe de petrol, în
prima jumătate a secolului al XIX-lea, în societatea românească s-a putut
constata un început de prelucrare industrială a petrolului4. Era vorba de
construirea unor distilării de petrol de tip rudimentar (1840, Lucăcești
– Bacău)5.
3. Superlativele anului 1857
Începând cu anul 1857, putem spune că preocupările petroliere
și-au făcut intrarea decisivă în imperiul industrializării. În acest an s-au
înregistrat trei premiere mondiale ale industriei petroliere româneşti, şi
anume: a) înfiinţarea la Ploieşti a primei rafinării de petrol din lume,
b) Bucureştiul a fost prima capitală din lume iluminată public cu petrol,
c) România a fost prima țară din lume cu o producţie de petrol înregistrată în mod oficial6.
a) Prima rafinărie de tip modern din lume
Cea dintâi rafinărie în sensul modern al cuvântului, din România
și din lume s-a construit la Ploiești. Înființarea ei este legată de numele
fraților Marin și Teodor Mehedințeanu.
Familia Mehedințenilor provine chiar din zona geografică și istorică a Mehedinților. Tatăl fraților Marin și Teodor, Mihai Mehedințeanu
s-a stabilit în zona colinară și petroliferă a Prahovei, la Matița, după participarea lui la mișcarea revoluționară a lui Tudor Vladimirescu, din anul
1821. Mihai făcea parte din lumea înaltă a societății, dovadă fiind titlul de

Ibidem, p. 49.
Ibidem, p. 66-68.
5 Gheorghe Calcan, Istoria românilor, Editura Universității din Ploiești, 2005, p. 13.
6 Gheorghe Buzatu, A history of Romaian Oil, I, Bucharest, Mica Valahie Publishing
House, 2004, p. 36-37.
3

4

499
logofăt (șef de cancelarie), cu care el apare în documentele epocii. Mihai
s-a adaptat lumii prahovene, reușind să pătrundă în elita acesteia. El este
unul din ctitorii cunoscutei biserici „Sfântul Vasile” din Ploiești. A avut
patru copii, trei băieți și o fată.
Marin Mehedințeanu s-a născut în anul 1823 și s-a căsătorit la
vârsta de 30 de ani cu Luxița Manea, al cărei tată era proprietar, negustor de pește, arendaș și ctitor al bisericii Sfânta Treime7. Plasat în lumea
înstărită a Ploieștilor, Marin și-a consolidat statutul prin calitățile lui.
Averea lui era considerabilă: trei prăvălii, casă în piața centrală a orașului, „clădirea de la zalhanaua pentru fabricanții de gaz”8, terenuri petrolifere în Prahova și Dâmbovița. Se bucura de apreciere pentru calitățile lui
de comerciant și de cofetar.
Marin s-a remarcat și în viața publică a localității. În anul 1858 el
a devenit consilier al municipalității. A fost un simpatizant al Unirii Principatelor Române. A fost ales în comisia de șase persoane desemnată cu
organizarea festivităților de primire a lui Al. I. Cuza, la 7 februarie 1859,
la Ploiești, cu ocazia călătoriei acestuia de la Iași la București9. În alaiul
care l-a condus pe domnitorul Cuza, de la intrarea în oraș și până în centru, Marin Mehedințeanu, s-a aflat în cea de a treia trăsură alături de primar (Magistratul orașului)10. Marin a fost și unul din membrii delegației
județului Prahova la festivitățile de felicitare a domnitorului Cuza organizate la București.
Violenta răscoală a patentarilor din toamna anului 1860, din Ploiești, l-a afectat puternic pe Marin. Casa lui din centrul orașului a fost
vandalizată nerămânând „decât zidurile în picere”11. Nu este exclus ca
tocmai această mare supărare să-i fi produs moartea survenită în chiar
anul următor, înainte de a fi avut vârsta de 40 de ani12.

Alexandru H. Popa, Luxița (Dumitra) Mehedințeanu, (I), (15 august 1837-13 septembrie 1876), în „Atitudini”, Anul XI, Nr. 9 (78), septembrie 2013, Casa de Cultură
„I. L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti, p. 21.
8 Mihai Apostol, Mehedințenii și prima noastră rafinărie de petrol, „Petrol și Gaze”,
vol. 21, nr. 4, aprilie 1970, p. 242.
9 Vezi Florica Dumitrică, Monica-Anca Maria Laza, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza
în drum spre capitala țării, Societatea de Științe Istorice din România, Filiala Prahova, Arhivele Statului, Filiala Prahova, „Anuar”, III-IV, 1991-1992, Ploiești, 1993,
p. 84-89.
10 Carol Nicolae Debie, O cronică ploieșteană 1825-1974. Muzica în viața orașului
Ploiești, Cartea I, Psalți și lăutari, 1825-1865, editor Constantin Trestioreanu, ediție
îngrijită, adnotată, completată și ilustrată de Mihai Apostol, Gheorghe Marinică, Ploiești, Editura Ploiești-Mileniul III, 2006, p. 325.
11 Nicolae I. Simache, Mișcările din Ploiești din 1860 în Studii și materiale privitoare
la trecutul istoric al jud. Prahova, Ploiești, Comitetul Județean pentru Cultură și Artă, Muzeul de Istorie al Județului Prahova, 1970, p. 23.
12 Carol Nicolae Debie, op. cit., p. 347.
7
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Teodor, fratele mai mic al lui Marin a fost o persoană instruită și
pasionată de inovații. El era în relații cu înalta societate și cu lumea bună
a Bucureștiului. A realizat mai multe călătorii în Occident. El ar putea fi
considerat „întreprinzătorul, cercetătorul” și chiar „aventurierul”13 familiei, și nu numai. A fost apropiat de politica liberalilor radicali a lui Ion
C. Brătianu și evenimentele anului 1866 (detronarea lui Cuza și instaurarea prințului Carol)14. S-a remarcat și printr-un insolit angajament de
a procura „5000 de carabine ghintuite” de peste Ocean pentru dotarea
efectivelor miliției naționale (1868). Teodor își va vinde casele și terenurile din Ploiești și va deveni proprietar în inima comercială a Bucureștiului, pe strada Lipscani. În anul 1880, când s-a întemeiat Banca Națională
a României, Teodor Mehedințeanu, a fost unul din membrii fondatori ai
acesteia. Atunci când, la 15 iunie 1880 a fost instaurat primul guvernator
al BNR, Teodor Mehedințeanu a devenit unul din cei patru directori ai
Băncii Naționale a României, funcție pe care a deținut-o până în anul
188215.
Vasile, celălalt frate al Mehedințenilor a fost apropiat afacerilor
petroliere ale familiei, girându-le în anumite perioade după moartea lui
Marin (1868, spre exemplu)16. Maria, sora celor trei frați Mehedințeni,
a fost soția lui Stan Popescu – comisarul poliției, satirizat de Ion Luca
Caragiale, în împrejurările „Republicii” de la Ploiești din anul 187017.
Este astfel, evident faptul că familia Mehedințenilor s-a situat în „lumea
de vază” a societății și vieții publice a epocii, din Ploiești, și nu numai.
Teodor Mehedințeanu a câștigat în anul 1856 licitația pentru iluminatul public al orașului București. Pentru concretizarea acestei licitații
el a gândit realizarea unei rafinării. El s-a documentat temeinic și a fructificat bunele relații pe care le avea cu farmacistul Curții Domnești de la
București, Adolf Steege18 și cu profesorul de chimie de la celebra Școală
„Sf. Sava” din București, Alexe Marin19. Pentru îndeplinirea planului său,
el a întreprins două călătorii de documentare în Occident. A vizitat Franța (întâlnindu-l pe celebrul chimist A. Payene), Anglia și Germania. La
13 Mihai Apostol, Florica Dumitrică, Despre începuturile prelucrării petrolului în țara noastră, în Studii și materiale privitoare la trecutul istoric al jud. Prahova...,
p. 38.
14 Ioan Groșescu, Mahalalele Ploieștilor, Ploiești, Editura Karta-Graphic, 2008, p. 78.
15 Mihaela Tone, Cristian Păunescu, Istoria Băncii Naționale a României în date,
vol. I, 1880-1914, București, Editura Oscar Print, 2008, p. 77; http://www.bnr.ro/
Inceputurile--1053.aspx; https://alexantonache.wordpress.com/2015/09/30/135-deani-de-la-infiintarea-bancii-nationale-a-romaniei/ (consultată: 7.04.2016).
16 Mihai Apostol, Florica Dumitrică, op. cit., p. 32, 38.
17 Ioan Groșescu, op. cit., p. 90-93.
18 Ion Mihalache, Evoluția industriei de petrol și artizanii ei, Imaginara călătorie de
la hecnă la automat, București, Editura Asociației „Societatea Inginerilor de Petrol și
Gaze”, 2005, p. 214.
19 Paul D. Popescu, Ghid de oraș. Ploiești, Sibiu, Intreprinderea Poligrafică, 1985,
p. 24.
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Hamburg a convins cunoscuta firmă Moltrecht să realizeze unele modificări cazanelor pe care aceasta le fabrica pentru distilarea șisturilor bituminoase. Modificările cerute aveau în vedere ca acele cazane să poată
utiliza ca materie primă pentru distilare, țițeiul. În același an, 1856, el
a achiziționat cazanele necesare rafinăriei plănuite. Teodor l-a convins pe
fratele său Marin, care își putea permite financiar20, să investească în
rafinărie. Marin s-a lăsat convins și a decis să realizeze această investiție.
Cazanele au sosit pe Dunăre, și apoi cu un convoi de care, la Ploiești. Construcția rafinăriei lui Marin Mehedințeanu a început la sfârșitul
anului 1856 și a fost gata în primăvara lui 1857. Aceasta se situa în partea
de sud est a orașului, la bariera Râfov, în mahalaua Sfântul Dimitrie,
„între gârle”. Ea dispunea de un perimetru de 4 ha și avea cazane cilindrice de 10 mii de litri fiecare, dispuse vertical, grupate în baterii, răcitor
de apă, „injectoare” de ardere etc. Capacitatea ei de rafinare era de
7,5 tone pe zi, ceea ce însemna mai mult de 10 ori decât putea să producă
România în acel moment. Rafinarea produsului obținut era definitivată
la început cu ajutorul leșiei de cenușă, iar mai apoi cu o „soluție de sodă
caustică și acid sulfuric”21. Se declanșa astfel începutul industriei prelucrătoare a petrolului. Rafinăria de la Ploiești, („găzăria”), devenea prima rafinărie de petrol de tip industrial din România și din lume, cu o mare capacitate de prelucrare și cu un proces tehnologic bine realizat, radical diferită de vechile distilării22. În anul 1899, moștenitorii lui Marin au
vândut rafinăria lui M. Mitrany. Rafinăria avea acum un fabricant și zece
lucrători, o producție de 80-100 de vagoane anual și exporta întreaga
producție de benzină. Rafinăria a avut apoi mai mulți proprietari, a devenit Societatea Anonimă „Luciana” care și-a încetat activitatea în anul
193323.
Chiar dacă uneori apar și alte opinii despre întâietatea apariției
primei rafinării din lume (Pittsburg 1835 sau 1853, Galiția 1854 sau
1856)24, cu certitudine, realizarea înfăptuită la Ploiești în anul 1857, prin
cantitățile supuse distilării, tehnică și inventivitate, a constituit un moment de turnură în evoluția mondială a tehnicii rafinării petrolului.

Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ștefan-Trăian Mocuţa, Ștefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, Industria petrolului în România, București, Editura AGIR, 2004, p. 71-72, 112.
21 Ibidem, p. 72.
22 Ibidem, p. 73; Constantin Beca, Școala românească de petrol, în „Mine, petrol și
gaze”, nr. 10, 1986, p. 465.
23 Mihai Apostol, op. cit., p. 243.
24 Mihai Apostol, Florica Dumitrică, op. cit., p. 32; https://en.wikipedia.org/wiki/
Oil_refinery (consultată: 8.04.2017); Światło z ziemi, published for the celebration of
the sesquicentennial of the oil industry, 180th anniversary of birth and 120th anniversary of death of Ignacy Łukasiewicz, Gorlice, Krosno, Sanok, 2002.
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b) Bucureştiul prima capitală din lume
iluminată public cu petrol
În anul 1848, farmacistul Curții Domnești din București, Adolf
Steege a reușit prin experimentele lui de rafinare în laborator să obțină
petrol lampant. În anii următori el a îmbunătățit calitățile acestuia.
Administrația orașului București a sesizat superioritatea luminii noului
produs, comparativ cu cea a lumânărilor. În consecință, a decis în anul
1855 ca Bucureștiul să fie iluminat cu ajutorul lămpilor de petrol. Licitația a fost câștigată de Teodor Mehedințeanu, care pentru a obține cantitatea de petrol necesară a construit rafinăria de la Ploiești.
La 8 octombrie 1856 s-a semnat contractul de iluminare a Bucureștiului între Primăria capitalei și Teodor Mehedințeanu. La 1 aprilie
1857, străzile centrale ale Bucureștiului, reședințele celor mai importante
instituții publice, locuințele notabilităților orașului au început să fie iluminate cu lămpi cu petrol. Contractul prevedea instalarea a o mie de
lămpi, plasate pe stâlpi, care trebuiau să lumineze 290 de seri, la o jumătate de oră de la asfințitul soarelui. Distanța între stâlpi era de trei stânjeni (aproximativ șase metri), întreținerea felinarelor și alimentarea acestora revenea antreprenorului. Fiecare grup de 30 de lămpi era repartizat
unui felinaragiu. Pentru fiecare felinar primăria plătea o sumă anuală de
355 lei. Contractul a cerut garanții materiale drept gaj al respectării obligațiilor asumate. Durata concesionării a fost de patru ani.
Proiectul iluminării Bucureștiului cu petrol a surprins și surclasat
marile capitale europene. Startul „urbanismului prin lumină” s-a declanșat, noul sistem „dovedindu-se mai practic, mai eficient și mai puțin costisitor”25. Bucureștiul a dat trendul modernității iluminării urbane europene. În anul următor, 1858, Ploieștiul și mai apoi alte orașe românești
(Iași, Craiova, Brăila, Buzău etc.) au aplicat noul sistem26. Marin Mehedințeanu a semnat în 1860, după modelul bucureștean, un contract de
iluminare a Ploieștiului, cu primăria acestui oraș27. Cel de al doilea mare
oraș european care a introdus iluminatul public cu petrol a fost Viena, în
anul 1859.

Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ștefan-Trăian Mocuţa, Ștefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, Industria petrolului în România, București, Editura AGIR, 2004, p. 73.
26 Gheorghe Calcan, Istoria românilor..., p. 13; Paul D. Popescu, op. cit., p. 24.
27 Mihai Apostol, Florica Dumitrică, op. cit., p. 36.
25
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c) România prima țară din lume
cu o producţie de petrol înregistrată
Statisticile oficiale interne și externe menționează faptul că în
anul 1857, spațiul românesc a extras o cantitate de 275 de tone de petrol.
Acest fapt este confirmat de prestigioasa lucrare „The Science of Petroleum” editată de Oxford University Press, în anul 1938 care afirma:
Prima producție de țiței înregistrată a fost în anul 1857, când
România a avut o producție de 275 tone. În 1859, SUA au avut
o producție de 274 tone. Următoarea țară care a produs țiței în
cantități suficiente pentru a fi înregistrate a fost Italia care
a produs pentru prima oară în 1860, deși cantitatea obținută din
acel an și până în 1890 a fost doar de 6000 tone. Canada intră
în statistici în 1862 și în 1863 Rusia, Mexic în 1901 și Persia în
191328.

Anul 1857 a devenit astfel, un moment de referință în istoria românească și universală a petrolului. „A fost anul care a încheiat etapa păcurii și a inaugurat etapa petrolului lampant”29, deschizând era industrializării petrolului și concomitent destinul petrolier al orașului Ploiești și al
țării.
4. Urmările momentului 1857
și performanțele industriei petroliere românești interbelice
Producția de petrol a țării a crescut constant. Astfel, dacă în 1857
România a avut o producţie de 275 tone de petrol, la 1900 producția ei
creștea de peste 900 de ori ajungând la 250 de mii de tone. Această creștere petrolieră a făcut ca în perioada 1857-1900, România să ocupe locul al treilea în rândul producătorilor europeni. La începutul secolului al
XX-lea, până la declanșarea Primului Război Mondial, producţia petrolieră creștea din nou în mod spectaculos de mai bine de șapte ori ajungând la aproximativ 1,9 milioane tone. Cea mai mare producţie de petrol

Gheorghe Ivănuş, Ion Șt. Ştefănescu, Niculae Napoleon Antonescu, Ştefan Traian
Mocuţa, Mihai Pascu Coloja, Industria de petrol și gaze din România, București, Editura AGIR, 2008, p. 97. Exprimarea originală în „The Science of Petroleum” este următoarea: „The first recorded production of crude petroleum was in 1857, when Romania was an autput of 275 metric tons. In 1859 the United States of America first
produced petroleum on a commercial basis, the production for that year beyng 274
metric tons. The next country to yield petroleum in quantities sufficient to be recorded was Italy, which first produced in 1860, although the total quantity obtained
from that year until 1890 was only about 6,000 metric tons. In 1862 Canada
commerced to give a yield of crude petroleum, and in 1863 Russia entred the field”.
29 Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ștefan-Trăian Mocuţa, Ștefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, Industria petrolului în România, București, Editura AGIR, 2004, p. 73.
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a României din perioada interbelică s-a înregistrat în anul 1936, cu aproximativ 8,7 milioane tone. Tabelul de mai jos punctează cele mai semnificative repere ale evoluției petroliere românești până la declanșarea celui
de Al Doilea Război Mondial.
Anul
1857
1900
1913
1919
1925
1930
1936
1939

Producția/tone
275
250 000
1 885 619
920 488
2 316 504
5 744 000
8 784 000
6 610 000

Prin producţia şi mai ales prin exportul ei petrolier, România
a ocupat un loc fruntaş în ierarhia mondială a ţărilor petroliere din
perioada interbelică. Dacă în anul 1925 România ocupa locul al șaptelea
în lume, cu o cotă de 1,9% din totalul mondial, în anii 1927-1928, România a urcat pe locul al șaselea, în anul 1930, locul al cincilea, pentru ca în
perioada anilor 1931-1936, România să ocupe poziția a patra în ierarhia
producătorilor mondiali, cu o medie de 3,76% din exportul mondial.
O ilustrare a acestei situații este prezentată în tabelul de mai jos30.
Anul

1857-1900
1925
1928

Poziția
/locul
3 în Europa
7 în lume
6 în lume

Cota
petrolului
românesc %
–
1,9%
2,35%

Ierarhia mondială
– cantități
/procente
1 741 000 t
2 316 504 t
S.U.A. – 121 770 000 t
Venezuela – 14 310 000 t
Rusia – 11 853 000 t
Mexic – 6 770 250 t
Persia – 5 680 000 t
România – 4 268 541 t

Gheorghe Calcan, Industria petrolieră din România în perioada interbelică. Confruntări și opțiuni în cercurile de specialiști, București, Editura Tehnică, 1997, p. 104,
111-112, 115, 126, 170, 180; Production mondiale mensuelle de pétrole brut pendant
l`anné 1936, comparativement à l`anné 1935, „Moniteur du pétrole roumain”, No.
10, 1937, p. 852; Producția mondială de țiței în anul 1936, „Moniteur du pétrole roumain”, No. 19, 1937, p. 1457. Chiar dacă în unele statistici sunt mici fluctuații în
redarea datelor, acestea nu sunt de natură a modifica esența fenomenului prezentat.
Noi am luat ca referință datele „Monitorului petrolului”.
30
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1929

7 în lume

2,38%

1930

5 în lume

2,89%

1931

4 în lume

3,53%

1932

4 în lume

4,09%

1933

4 în lume

3,73%

1934

4 în lume

4,05%

1935

4 în lume

3,70%

1936

4 în lume

3,52%

1937

6 în lume

2,71%

1938

6 în lume

2,41%

1939

6 în lume

2,18%

S.U.A. – 67,91%
Venezuela – 9,27%
U.R.S.S. – 6,73%
Mexic – 3,01%
Iran – 2,69%
Indiile neirlandeze – 2,58%
S.U.A. – 62,00%
U.R.S.S. – 11,40%
Venezuela – 9,51%
Iran – 2,99%
S.U.A. – 61,79%
U.R.S.S. – 11,87%
Venezuela – 9,17%
S.U.A. – 59,79%
U.R.S.S. – 10,84%
Venezuela – 8,73%
S.U.A. – 62,63%
U.R.S.S. – 11,90%
Venezuela – 9,50%
S.U.A. – 59,51%
U.R.S.S. – 11,58%
Venezuela – 9,62%
S.U.A. – 59,95%
U.R.S.S. – 11,11%
Venezuela – 9,68%
S.U.A. – 60,79%
U.R.S.S. – 11,08%
Venezuela – 9,26%
S.U.A. – 63,01%
U.R.S.S. – 9,82%
Venezuela – 8,85%
Iran și Bahreim – 3,88%
Indiile neirlandeze – 2,76%
6 610 000 t
S.U.A. – 60,54%
U.R.S.S. – 10,80%
Venezuela – 9,80%
Iran și Bahreim – 4,20%
Indiile neirlandeze – 3,08%

Situația a fost aproape similară și în ceea ce privește exportul produselor petroliere. În 1928 România se situa pe locul al şaselea în rândul
marilor exportatori mondiali, cu 4,10% din totalul exportului mondial,
după S.U.A. – 37,10%, Venezuela – 20%, Mexic – 13%, Persia – 8,20% și
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U.R.S.S. – 5,29%. În anul 1937 România ocupa locul al cincilea în aceeaşi
ierarhie, după Venezuela, S.U.A., Iran și Indiile Olandeze. Pe continentul
european, România a ocupat constant locul I sau II, după U.R.S.S., în exportul mondial de petrol.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Country
Bulgaria
Hungary
Spanish Morocco
Syria and Lebanon
Austria
Yugoslavia
Egypt
Palestine
Greece
Tunisia
Spania
Turkey
Algeria
Italy
Czechoslovakia
Portugal
France
Estonia
England
Libya
Switzerland
Belgium
Germany
Albania
French Morocco
Holland

The percentage of petroleum
goods imported from Romania
97,10
95,44
92,21
86,78
82,95
78,86
70,71
66,25
55,15
38,22
36,30
28,65
26,83
25,02
18,82
17,01
11,54
11,21
8,63
8,21
6,91
5,65
5,63
4,46
4,11
3,10

Deşi procentul exportului românesc, ca de altfel și producția sa,
nu deţinea o cifră spectaculoasă la scara exportului mondial, poziţia geostrategică a României a ajutat-o să aibă un rol important în ierarhia resurselor petrolifere ale regiunii, şi nu numai. Astfel, în 1931, nouă ţări din
bazinul european și cel al nordului Africii şi Orientului Mijlociu îşi asigurau peste 50% din necesităţile petroliere interne din România (Bulgaria
aprox. 97%, Ungaria aprox. 95%, Marocul Spaniol aprox. 92%, Siria şi
Libanul aprox. 87%, Austria aprox. 82%, Iugoslavia aprox. 79%, Egiptul
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aprox. 71%, Palestina aprox. 66%, Grecia aprox. 55%). Tabloul exportului
românesc din acest an poate fi observat în tabelul de mai sus31.
În mod constant România a exportat produse petroliere într-un
număr mare de țări. În anul 1936 România exporta produse petroliere în
aproape 50 de țări de pe toate continentele globului pământesc (28 țări
din Europa, 6 țări din America, 6 țări și alte teritorii din Africa, 5 țări din
Asia și Australia)32.
Industria românească din perioada interbelică s-a remarcat la nivel mondial și prin alte elemente: inovațiile tehnice din domeniul forajului (coloana unică de tubaj, utilizarea electricității în foraj, cimentarea
coloanelor de foraj), cele din domeniul rafinajului (prelucrarea prin metoda cracării), situate la nivelul de vârf al tehnicii timpului și uneori ca
avangardă a acestora, prin seria de personalități științifice și tehnice care
au lucrat în acest univers (Ludovic Mrazec, Lazăr Edeleanu, Virgil Tacit,
Andrei Drăgulănescu etc.), prin utilizarea gazelor de sondă etc.33
Petrolul a avut cel mai important rol în procesul de modernizare
a societății românești. O lungă perioadă de timp el a constituit produsul
cel mai exportat al României, reprezentând uneori mai mult de jumătate
din totalul exporturilor naționale, contribuind astfel, substanțial la realizarea unor exerciții pozitive ale bugetului țării. Oferim ca exemplificare,
un tabel care reliefează această situație pentru perioada 1932-193634.

31 Gheorghe Calcan, Industria petrolieră din România în perioada interbelică...,
p. 152; Carte pétrolière de l`Europe en 1931. Production. Raffinage. Exportation.
Consommation, Extrait du „Moniteur du pétrole roumain”, No. 1, 1933, p. 6; Gheorghe Calcan, Aspects of Romanian petroleum industry in the inter-war period,
„Annual of University of Mining And Geology «St. Ivan Rilski» Sofia, part IV: Humanitarian and Economics Sciences”, Sofia, Publishing House „St. Ivan Rilski”, 2005,
p. 39; Idem, Les aspects de l`evolution de l`industrie petroliere roumaine pendant
la periode comprise entre les deux guerres mondiales. Considerations sur le rapport
entre technique et le profit, La Conférence Internationale de Formations d`Ingénieurs et de Technicienes d`Expresion Française, Journees Internationales de Technologie 2008, «Les defis actuels de la formatione des Ingineurs et de Techniciens superieurs pour le developpement economique dans l`espace francophone», Universite
Petrol-Gas de Ploieşti (Roumanie), 29-1er juin 2008, Ploieşti, Editura Karta-Graphic,
2008, p. 151.
32 Gheorghe Calcan, Industria petrolieră din România în perioada interbelică...,
p. 152; L`exportation des produits pétrolifères de la Roumanie pendant l`année
1936, „Moniteur du pétrole roumain”, No. 6, 1937, p. 372.
33 Gheorghe Calcan, Industria petrolieră din România în perioada interbelică...,
p. 137-147; Idem, Les aspects de l`evolution de l`industrie petroliere roumaine pendant la periode comprise entre les deux guerres mondiales…, p. 137-153; Idem,
Aspects of Tehnical progressis in Romanian petroleum industry in inter war period.
Drilling, „Annual of University of Mining And Geology «St. Ivan Rilski» Sofia”, vol.
50, part I: Geology and Geophysics, Sofia, Publishing House „St. Ivan Rilski”, 2007,
p. 183-186.
34 Gheorghe Calcan, Aspects of Romanian petroleum industry in the inter-war
period, „Annual of University of Mining And Geology «St. Ivan Rilski» Sofia, part IV:

1932
1933
1934
1935
1936

43,1
55,3
52,8
51,7
41,3

34,3
23,0
17,4
19,6
31,5

7,3
7,2
10,8
8,7
7,7

Other goods %
out of total

Wood %
out of total

Cereals %
out of total

Year

Petroleum
goods
exported %
out of total
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15,3
14,3
19,0
20,0
19,5

Industria petrolieră și-a amplificat importanța în societatea românească și printr-o serie de factori conecși. Dintre aceștia, dorim să
punctăm doi: revista „Moniteur du pétrole roumain” și Școala de maiștri
sondori de la Câmpina.
„Moniteur du Pétrole Roumain” a fost cea mai valoroasă publicație a industriei petroliere românești. Ea a fost una dintre cele mai importante și cunoscute reviste petroliere din lume. A avut o apariție de aproape o jumătate de secol: 1900-1948. A fost o publicație bilingvă: românofranceză, cu un intermezzo româno-german în perioada anilor 1941-1944.
Publicația a avut o singură perioadă de întrerupere în timpul Primului
Război Mondial, între anii 1916-1918.
Monitorul a avut o înaltă ținută tipografică și editorială. Ea s-a
remarcat și prin conținutul său: informații pertinente și la zi despre
explorarea, exploatarea, prelucrarea și valorificarea petrolului, export și
prețuri, evoluțiile petroliere mondiale, cu rubricile fixe ale Cronicii tehnice, Cronicii științifice, Mișcarea petrolului etc. Valoarea publicației a fost
sporită și de articolele semnate de mari personalități ale vieții științifice
și publice românești, și de faptul că ea nu s-a amestecat în viața politică
a țării. Cu o circulație internă, dar și europeană și mondială (S.U.A.,
Canada, America Latină, Orientul Apropiat, Orientul Îndepărtat etc.) revista a făcut publice realizările industriei petroliere românești, a tehnicii
și spiritualității naționale într-o etapă în care presa juca un rol determinant în difuzarea informațiilor35.
Humanitarian and Economics Sciences”, Sofia, Publishing House „St. Ivan Rilski”,
2005, p. 39; Idem, Les aspects de l`evolution de l`industrie petroliere roumaine
pendant la periode comprise entre les deux guerres mondiales…, p. 152; Contribuția
industriei de petrol la balanța comerțului exterior, „Moniteur du pétrole roumain”,
No. 8, 1937, p. 579-581.
35 Gheorghe Calcan, Industria petrolieră din România în perioada interbelică..., p. 1-5; Idem, „Moniteur du petrole roumain” – the Most Important Magazine of the Interwar Roumania Oil Industry, în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, Seria
Ştiinţe Socio Umane şi Juridice, vol. LX, nr. 1 bis, 2008, p. 77-82.
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Școala de maiștri sondori de la Câmpina (al doilea oraș ca mărime din județul Prahova) s-a înființat în anul 1904. Ea a fost prima școală de acest fel din lume. A avut un regulament extrem de bine realizat,
materii specifice acestei meserii, profesori celebri, stagii serioase de practică care au asigurat absolvenților o foarte bună pregătire. În 1910 școala
avea cinci secții (maiștri sondori, maiștri fochiști, maiștri rafinori, maiștri
de ateliere, maiștri mașiniști). Din anul 1932 școala pregătea maiștri sondori șefi. Ea a avut filiale în unele localități învecinate. În anul 1942 școala s-a mutat la Ploiești, iar din anul 1945 a devenit Școala de subingineri
sondori și rafinori. Reforma învățământului din anul 1948 a desființat
Școala de subingineri de la Ploiești și a înființat Institutul de Petrol și Gaze (IPG) de la București. Elevii Școlii de subingineri de la Ploiești au fost
integrați în IPG București. În anul 1967, IPG a fost transferat la Ploiești
unde există și astăzi cu titulatura Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești36.
5. Principalele repere ale evoluției
industriei petroliere românești
după cel de Al Doilea Război Mondial
Industria petrolieră românească a avut o evoluție pozitivă, înregistrând cele mai performante rezultate din întreaga sa evoluție. În perioada celui de Al Doilea Război Mondial producția petrolieră a țării
a scăzut de la 5,8 milioane tone în 1940, la 3,5 milioane de tone în anul
194437. După schimbarea politică și strategică din 23 august 1944, resursele petroliere românești au trecut de sub control german sub control sovietic. Condițiile economice impuse prin Convenția de armistițiu au fost
dure. Între alte produse trebuiau livrate Uniunii Sovietice aproximativ
10,2 de milioane tone produse petroliere și importante cantități de utilaj
petrolier. „Societățile petroliere erau obligate să demonteze, să încarce
utilajele petroliere, să le transporte cu mijloace proprii la cea mai apro-

Constantin Beca, Școala românească de petrol, în „Mine, petrol și gaze”, nr. 10,
1986, p. 460-466; Gheorghe Calcan, Şcoala de maiştri sondori din Câmpina (1904-1948), „Anuar”, Societatea de Ştiințe Istorice din România, Filiala Prahova, nr. 1,
1989, Ploieşti, p. 134-140; Idem, Din istoria învăţământului superior de petrol, Buletinul Universității Petrol-Gaze Ploieşti, vol. XLVII-L (1995-1998), Secția Filologie și
Științe Socio-Umane, Subsecția Ştiinţe Socio Umane şi Juridice, nr. 20, Ploieşti,
1998, p. 41-48; Idem, Din istoria învățământului superior românesc de petrol: Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești – Prezențe basarabene, în Sergiu Musteaţă
(ed.), O istorie multidimensională a carierelor universitare: instituții, rețele sociale,
biografii, Chișinău, Editura ARC, 2017, p. 154-170; Mihail Minescu, Ion Pană, Ioan
Popa, Alexandru Popa, Adrian Moise, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electronică, 65 de ani de Tradiție, Profesionalism și Performanță, Ploiești, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, 2015, p. 6-12.
37 Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ștefan-Trăian Mocuţa, Ștefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, Industria petrolului în România, București, Editura AGIR, 2004,
p. 366.
36
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piată stație C.F.R., de unde erau încărcate în vagoane spre U.R.S.S.”38.
Concomitent, s-a realizat o conductă care transporta direct petrolul pe
linia Făurei – Brăila – Galați, în direcția Reni, în Uniunea Sovietică39.
Având în vedere faptul că aproximativ 2/3 din producția petrolieră a României era livrată Uniunii Sovietice și că în perioada 1944-1956,
economia românească a fost la discreția sovieticilor40, putem considera
că numai după această perioadă s-au creat condițiile unei dezvoltări puternice pe principiile intereselor naționale ale industriei petroliere românești.
Producția petrolieră a crescut ajungând de la 5 milioane de tone
în 1950, la 11,5 milioane de tone în 1960, pentru a atinge maximul
evoluției sale de 15 de milioane tone în perioada anilor 1975-1977, după
care a intrat într-o etapă descendentă. Câteva repere ale acestei evoluții
pot fi observate în tabelul de mai jos41.
Anul
1940
1944
1945
1950
1955
1960
1965
1970

Producția/t
5 810 000
3 525 000
4 680 000
4 680 000
10 555 000
11 500 000
12 800 000
13 700 000

Anul
1975
1976
1977
1978
1980
1985
1989
1990

Producția/t
15 000 000
15 100 000
15 000 000
14 100 000
12 000 000
11 300 000
9 600 000
8 100 000

Succese deosebite s-au realizat și în domeniul forajului. Până în
anul 1990 au fost puse în funcțiune aproximativ 23 de mii de sonde de
exploatare și explorare42. Dintre performanțe, putem reține faptul că în
anul 1968 se făceau primele explorări pe mare, iar în anul 1976 se instala
prima sondă în Marea Neagră (5006 m)43. Pe uscat, în etapa de până în
anul 1970, se depășea recordul european, săpându-se o sondă la mai

Denisa-Anca Balalia (Irimia), Consecințele dezvoltării industriei petroliere asupra
vieții cotidiene din Prahova (1945-1965), Teză de doctorat, Universitatea București,
2015, p. 36.
39 Ibidem, p. 48-49.
40 Ibidem, p. 67, 91.
41 Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ștefan-Trăian Mocuţa, Ștefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, Industria petrolului în România, București, Editura AGIR, 2004,
p. 366, 387, 431, 469-470.
42 Gheorghe Ivănuş, Ion Șt. Ştefănescu, Niculae Napoleon Antonescu, Ştefan Traian
Mocuţa, Mihai Pascu Coloja, Industria de petrol și gaze din România, Editura AGIR,
București, 2008, p. 656-657.
43 Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ștefan-Trăian Mocuţa, Ștefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, Industria petrolului în România, București, Editura AGIR, 2004,
p. 416.
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mult de 8 mii de m adâncime44. Demn de remarcat este și faptul că specialiștii români au participat la realizarea unor studii privind exploatarea
petrolului, realizarea unor proiecte tehnologice și la executarea de lucrări
de foraj pe uscat și în mare în mai mult de 40 de țări45.
Principalele rafinării ale acestei perioade au fost : „Astra”, „Vega”,
și „Teleajen” din Ploiești, „Brazi” de lângă Ploiești, „Steaua Română” din
Câmpina, „Onești”, „Pitești”, „Midia”46, care și-au modernizat, extins și
diversificat constant capacitățile de producție. În evoluția rafinajului pot
fi evidențiate câteva etape semnificative: a refacerii de după război (1945-1949), a dezvoltării capacităților de producție (1950-1960), a modernizării (1961-1968) și a dezvoltării marilor rafinării (1969-1989)47. Rafinăriile
românești au prelucrat grosso modo întreaga producție de țiței extrasă în
țară (aprox. 5 milioane de tine în 1950, 11,5 milioane de tone în 1960,
13,3 milioane de tone în 1970, 15 milioane de tone în 1975).
Important de precizat este faptul că începând cu anul 1975, acestea au început să rafineze și importante cantități de petrol adus din străinătate. Astfel, în anul 1975, la dispoziția industriei petroliere prelucrătoare pe lângă cele 15 milioane de tone de țiței extras din țară, se mai aflau
încă 5 milioane de tone de petrol adus din import, în acest an prelucrându-se aproape 20 de milioane de tone de petrol. În anul 1980 cantitatea
de petrol prelucrată de rafinăriile românești a fost de 26,7 milioane de tone, producția internă a petrolului brut reprezentând 43%, iar importul
57% din disponibilul petrolier existent în țară. Maximul cantității de petrol rafinat în perioada de după cel de Al Doilea Război Mondial, ca și din
întreaga istorie a industriei petroliere românești, a fost atins în etapa anilor 1987-1989 când s-a depășit cantitatea de 30 de milioane de tone de
petrol care au fost prelucrate. Spre exemplu, în anul 1989 au fost prelucrate 30 615 000 de tone de țiței, iar totalul petrolului supus prelucrării
în acest an avea ca proveniență 30% producția internă și 70%, importul.
Câteva repere ale evoluției cantitative ale rafinajului acestei perioade pot
fi observate în tabelul de mai jos48.
Anul
1950
1955
1960
1965
1970

Cantitate țiței
prelucrat/t
5 016 000
10 555 000
11 500 000
12 571 000
13 377 000

Ibidem, p. 499.
Ibidem, p. 423.
46 Ibidem, 429-430.
47 Ibidem, p. 429.
48 Ibidem, p. 469-470.
44
45

Anul
1975
1980
1985
1989
1990

Cantitate țiței
prelucrat/t
19 675 000
26 752 000
25 156 000
30 615 000
23 664 000
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Potențialul de rafinaj al țării a fost mare, el fiind apt să poată prelucra la nivelul anului 1990 o cantitate de 32-34 milioane de tone pe an.
Cele mai mari capacități de rafinare la nivelul aceluiași orizont le aveau
rafinăriile Brazi (7,5 milioane de tone), Pitești (6,5 milioane de tone),
Onești (5,25 milioane de tone), Teleajen (4,7 milioane de tone), Midia
(3,5 milioane de tone), Astra (1,8 milioane de tone).
În privința randamentului și a produselor obținute prin rafinare
acestea erau următoarele: benzine 19%, motorine și petroluri 31%,
păcură 26%, uleiuri 2%, diverse materii prime petrochimice 12%. Din
această prelucrare mai rezultau și alte produse în procente mai mici, precum solvenți, parafină, bitum, cocs etc. Diversitatea produselor obținute
a fost un aspect pozitv contribuind la dezvoltarea petrochimiei. Negativ
era faptul că procentul de păcură obținut era încă mare. Astfel, la nivelul
anului 1990, deși comparativ cu media europeană, randamentul prelucrării petrolului era superior, în comparație cu SUA, acest randament
era substanțial mai scăzut49.
Multitudinea produselor rezultate din activitatea de prelucrare
a petrolului, complexitatea proceselor de rafinare (distilarea în vid, cracarea termică și catalitică, cocsarea, hidrofinarea motorinei, fracționarea
gazelor și a gazolinei, fabricarea uleiurilor minerale și a bitumului etc.),
varietatea materiilor prime petrochimice produse în rafinării (gazele
pentru chimizare, hidrocarburile aromatice, extractele aromatice și uleiul
de motorină etc.), dezvoltarea intensivă și extensivă a universului petrochimiei (îngrășămintele cu azot, negrul de fum, sticla organică, amoniacul, acetilena petrochimică etc.) conturează orizontul unei evoluții fără
precedent a industriei petroliere românești într-o profitabilă și inspirată
interdependență cu sferele de activitate ale industriei petrochimice50.
Experiența acumulată în tehnica de rafinare a permis specialiștilor români să-și aducă contribuția la construirea în întregime, la extinderea ori ameliorarea unor procese tehnologice a numeroase rafinării de
peste hotare, în India, Pakistan, Siria, Turcia, Iordania, China, Albania,
Iugoslavia, RDG51.
O componenentă cu totul remarcabilă a universului mecanic petrolier a fost constituirea unei veritabile industrii de utilaj petrolier românesc. În evoluția acesteia specialiștii au distins trei etape. În etapa de până în anul 1955 s-au impus trei întreprinderi: „1 Mai” Ploiești care a realizat primele instalații de foraj complete (pentru 3 mii de m adâncime), Întreprinderea de Utilaj Petrolier Târgoviște și Întreprinderea Macanică
Câmpina. Cea de a doua etapă (1955-1970) a fost dominată de realizarea
primei generații de utilaj petrolier de concepție românească. Performanțele etapei au fost: exportul primei instalații de foraj românesc (în anul

Ibidem, p. 474-478.
Ibidem, p. 477-494.
51 Ibidem, p. 514-516.
49

50
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1958, în RDG), realizarea unei întregi familii de instalații de foraj pentru
adâncimi până la 8 mii de m, prima instalație transportabilă montată pe
remorcă pentru foraj și lucrări de intervenție. Etapa a treia (1970-1990)
este cea a realizării celei de a doua generații de utilaj petrolier de concepție românească. Cele mai semnificative performanțe au fost: instalații
de foraj până la 10 mii de m în 30 de variante, cu acționare diesel-electrică și cu capacitate mare de lucru (20 mii de ore până la prima reparație), realizarea unor platforme de foraj marin (6 mii de m), instalații
complete pentru prevenirea erupțiilor, agregate de cimentare cu una și
două linii, sape cu role în peste 200 de tipodimensiuni, pompe de adâncime, capete de coloană și de erupție, burlane pentru tubaj, o mare diversitate de scule etc.
Prin aceste realizări România a devenit o mare exportatoare de
utilaj petrolier la nivel mondial. Evoluția valorică a producției de utilaj
petrolier a crescut în perioada 1955-1980 de 10 ori, iar exportul românesc
a crescut din 1960 și până în anul 1980, de 20 de ori. În anul 1980 au fost
încheiate primele contracte de export de utilaj petrolier în SUA, iar țări
precum URSS, China, Cuba, Argentina, Brazilia, Algeria, Libia, Egipt,
Ghana, Tunisia, Filipine, Birmania, Bangladesh, India, Pakistan, Irak, Siria, Turcia își asigurau cea mai mare parte din importurile de utilaj petrolier din România. Concomitent se asigura asistență pentru montarea și
funcționarea utilajelor livrate, iar Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești
pregătea specialiști pentru numeroase țări din Africa, Asia și America Latină. O dovadă a calității utilajului petrolier românesc, o constituie și medaliile de aur obținute la Târgurile Internaționale de la Leipzig (1964,
1967) și de la Bruno (1968) pentru instalațiile de foraj realizate de Uzina
„1 Mai” din Ploiești52. Suportul tehnic al tuturor acestor realizări a fost
asigurat de sute de specialiști grupați în mai multe institute de cercetare
și proiectare concentrate în București, Ploiești, Câmpina, Mediaș53. Conform unor estimări, România a fost al treilea mare producător și al doilea
mare exportator de utilaj petrolier din lume54.
În concluzie, putem spune că industria petrolieră românească în
perioada anilor 1950-1990 a cunoscut o adevărată efervescență a diversității și complexității, a eficienței și consolidării potențialului său economic și inventiv.

Denisa-Anca Balalia (Irimia), op. cit., p. 129.
Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ștefan-Trăian Mocuţa, Ștefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, Industria petrolului în România, București, Editura AGIR, 2004,
p. 510-514.
54 Gheorghe Ivănuş, Ion Șt. Ştefănescu, Niculae Napoleon Antonescu, Ştefan Traian
Mocuţa, Mihai Pascu Coloja, Industria de petrol și gaze din România, Editura AGIR,
București, 2008, p. 722.
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6. Câteva coordonate ale evoluției
industriei petroliere românești după 1990
După prăbușirea regimului totalitar, coordonatele evoluției industriei petroliere s-au schimbat radical, încadrându-se evoluției generale a societății. Cel mai adesea în resetarea societății românești, „reforma
economică a fost mai mult mimată” generându-se o adevărată „economie
de pradă”. Restructurarea care ar fi trebuit să pună capăt pierderilor economice generate în cavalcadă, s-a concretizat în mod dureros în închiderea firmelor, fapt care a determinat ca societatea românească să se găsească la începutul acestei perioade în fața unor privatizări ratate, privatizarea traducându-se adesea în adevărate înșelătorii pentru stat ori
vânzarea pe „bucăți” a unor societăți55.
În prima etapă, începând chiar cu anul 1990, industria petrolieră
a fost „vedeta” unei avalanșe de reorganizări. O centralizare a acestora
a fost vizibilă începând cu anul 1991 când s-au putut contura companiile
„Petrom” (extracție), „Rafirom” (rafinaj) și „Peco” (comercializare). Bazele restructurării substanțiale ale acestei industrii s-au pus în etapa anilor
1990-199656.
În anul 1997 s-a constituit Societatea Națională a Petrolului – SN
Petrom prin fuziunea a 45 de societăți independente57. În perioada 1997-2004 a fost finalizat procesul de privatizare Petrom – OMV, sub denumirea Petrom S.A. A fost un proces anevoios derulat într-un context dominat de presiunea „înzecită a creditorilor străini” și transformat în experiența „cea mai dificilă pentru statul român”. În componența societății se
aflau marile rafinării Petrobrazi de lângă Ploiești și Arpechim de la Pitești. OMV a căpătat dreptul de exploatare a tuturor rezervelor petroliere
românești existente la acel moment pentru o perioadă de 30 de ani. Societatea a devenit o companie „restructurată și profitabilă”, aducându-și
în anul 2012 o contribuție de 10,7% la constituirea întregului buget al României58.
Producția de petrol a țării a fost în declin constant, de la aprox.
9,6 milioane de tone în 1989, 5,2 milioane de tone în 2005, 4,3 milioane
de tone în anul 2010, ajungând la 3,9 milioane de tone în anul 2015. Între
multiplele cauze sugerate de analiștii acestui fenomen se împletesc, în
mod obiectiv și subiectiv: scăderea rezervelor naturale, insuficiența in-

Valentin Maier, Industria petrolieră românească după anul 1989, Teză de doctorat, Universitatea din București, 2013, p. 27-28, 65, 273.
56 Ibidem, p. 34-35.
57 Gheorghe Ivănuş, Ion Șt. Ştefănescu, Niculae Napoleon Antonescu, Ştefan Traian
Mocuţa, Mihai Pascu Coloja, Industria de petrol și gaze din România, Editura AGIR,
București, 2008, p. 673.
58 Ibidem, p. 673-674; Valentin Maier, op. cit., p. 172, 425-427, 435.
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vestițiilor, dezinteresul programatic al companiei OMV – Petrom. Prin
producția sa, România este departe de a mai reprezenta ceva în ierarhia
mondială a producătorilor petrolieri (0,10% din producția mondială în
anul 2010)59. Evoluția cantitativă a producției petroliere postdecembriste
poate fi observată în tabelul de mai jos60.
Anul
1990
1995
2000

Producția/t
8 100 000
6 717 000
6 042 000

Anul
2005
2010
2015

Producția/t
5 215 000
4 300 000
3 906 000

Un scenariu descendent și pesimist comparativ cu performanțele
trecutului s-a derulat și în domeniul rafinajului. Între factorii care s-au
aflat la baza acestei evoluții s-au regăsit așa numitul fenomen al „căpușării” marilor unități și „incompetența în administrarea patrimoniului
statului”. Întreaga problematică a rafinăriilor a fost prost administrată de
guvernele postdecembriste, deși rafinăriile au atras cele mai mari interese din lumea afacerilor61.
Capacitatea de rafinare a României a scăzut de la 32,18 milioane
de tone în 1997, la 22,28 milioane de tone în 2007. Cantitatea de produse
rafinate a scăzut și ea, de la 20,704 milioane de tone în 1990, la 13,4
milioane de tone în anul 2007 (9 milioane de tone provenind în acest
ultim an, din import). În 2007, din totalul prelucrat s-au obținut 4,8 milioane de tone de benzină, 4,4 milioane de tone de motorină, restul au
fost alte produse. Din totalul de carburanți obținuți în acest an, aproximativ jumătate au fost exportați și aproximativ jumătate au fost livrați
pieței interne. Cele mai mari capacități de prelucrare le-au avut la nivelul
2007, Petrobrazi (4,5 milioane de tone), Petromidia (4 milioane de tone),
Arpechim (3,5 milioane de tone), Rafo Onești (3,5 milioane de tone),
Lukoil (2,5 milioane de tone)62. Petrolul din resursele interne era rafinat
în anul 2007 de către Petrobrazi, celelalte rafinării procurându-și materia
primă din import63.

Valentin Maier, op. cit., p. 173-184.
Ibidem, p. 65-111, 171-184; România, Institutul Național de Statistică, National
Institute of Statistics, Anuarul Statistic al României. Romaian Statistical Yearbook,
2016, p. 569, http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/anuar_
statistic_al_romaniei_2016_format_carte.pdf (consultată: 8.04.2017).
61 Valentin Maier, op. cit., p. 190-214.
62 Gheorghe Ivănuş, Ion Șt. Ştefănescu, Niculae Napoleon Antonescu, Ştefan Traian
Mocuţa, Mihai Pascu Coloja, Industria de petrol și gaze din România, Editura AGIR,
București, 2008, p. 685; Valentin Maier, op. cit., p. 203-204.
63 Gheorghe Ivănuş, Ion Șt. Ştefănescu, Niculae Napoleon Antonescu, Ştefan Traian
Mocuţa, Mihai Pascu Coloja, Industria de petrol și gaze din România, Editura AGIR,
București, 2008, p. 673.
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În ultima perioadă rafinăriile Arpechim și Rafo și-au încetat activitatea, acest domeniu de activitate fiind reprezentat în prezent (2017),
de rafinăriile Petrobrazi, Petromidia, Lukoil și Vega64.
Petrobrazi (OMV – Petrom) își conservă până în prezent capacitatea de rafinare de 4,5 milioane de tone anual.
Petromidia aparține Societății Rompetrol. Această societate
a apărut în anul 1993. În 1999 și-a transferat sediul în Olanda și cuprindea 40 de firme din care 19 își desfășurau activitatea în afara României.
În anul 1999 societatea a achiziționat rafinăria Vega din Ploiești și în anul
2001, rafinăria Petromidia de la Năvodari. Acțiunea de privatizare a Petromidiei a fost considerată un exemplu pozitiv care a adus beneficii atât
rafinăriei, cât și Grupului Rompetrol și Guvernului României65. În anul
2007, societatea a vândut trei sferturi din acțiunile sale unui grup de stat
din Kazahstan66. În 2016 Petromidia a rafinat 5,4 milioane de tone de țiței, iar Vega își conservă capacitatea de rafinare de aproximativ 0,5 milioane de tone, fiind profilată în realizarea de produse speciale (solvenți,
uleiuri etc).
Petrotel – Lukoil a rafinat în anul 2016 aproximativ 2,5 milioane
de tone de petrol. Rafinăria aparține societății Lukoil. Aceasta s-a constituit în anul 1991, ca proprietate de stat a Federației Ruse. Ulterior societatea s-a reorganizat ca societate pe acțiuni fiind dominată de capitalul de
stat și privat rus. În anul 1998, Lukoil a cumpărat pachetul majoritar de
acțiuni al rafinăriei Petrotel (Teleajen) din Ploiești. A demolat instalațiile
petrochimice, fapt care le-a afectat și pe cele de la Petrobrazi, pe care le
alimenta prin conducte subterne cu materie primă. În perioada 2001-2003 a intrat într-un proces de modernizare, care a redimensionat și capacitatea de producție de la 4,5 milioane de tone pe an, la 2,5 milioane de
tone pe an. Petrolul adus din Rusia sub cotațiile internaționale îi asigură
societății bilanțuri profitabile67.

https://www.agerpres.ro/160aniderafinare/2016/12/11/160-de-ani-de-rafinarearpechim-una-dintre-cele-mai-mari-rafinarii-din-tara-transformata-in-depozit-decarburanti-11-08-46 (consultată: 18.05.2017); https://ro.wikipedia.org/wiki/RAFO_
One%C8%99ti (consultată: 18.05.2017); http://www.cugetliber.ro/stiri-economierafinaria-petromidia-navodari-5-4-milioane-tone-de-titei-procesate-in-2016-314385
(consultată:
18.05.2017);
https://www.omvpetrom.com/portal/01/petromcom/
petromcom/OMV_Petrom/Business_Segments/Downstream_Oil/Petrobrazi_Refin
ery (consultată: 18.05.2017); https://ziarulprahova.ro/2017/01/rafinaria-petrotellukoil-ploiesti-intra-in-revizie-tehnica/ (consultată: 18.05.2017).
65 Valentin Maier, op. cit., p. 72-91.
66 Gheorghe Ivănuş, Ion Șt. Ştefănescu, Niculae Napoleon Antonescu, Ştefan Traian
Mocuţa, Mihai Pascu Coloja, Industria de petrol și gaze din România, Editura AGIR,
București, 2008, p. 676-677.
67 Ibidem, p. 677-679.
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O scădere dramatică s-a înregistrat după anii 1990, și în domeniul petrochimiei. Cauzele s-au aflat în uzura fizică a instalațiilor, dar cercetătorii au vorbit și despre meandrele politicii „de tranziție dâmbovițeană”68. Atrofierea producției de hidrocarburi petrochimice a generat consecințe grave asupra economiei naționale69. În ciuda tradiției sale, România a rămas mult chiar în urma unor țări vecine care nu dispun de resurse
petrolifere (Ungaria, Cehia, Bulgaria). O serie de instalații au fost închise
„și au șanse mici să fie repornite” (apreciere la nivelul anului 2004)70.
Astfel, dacă la nivelul anului 1989, în domeniul petrochimiei funcționau
79 de unități de bază, în anul 2003 mai erau în funcțiune 18 unități, ceea
ce reprenta 24,7% din cele existente în urmă cu numai patru ani71. Se
poate spune astfel că petrochimia poate fi considerată „marea perdantă
a restructurării românești”72. România continuă să importe cantități
apreciabile de petrol, pe care le rafinează, obține combustibil care este
apoi exportat. Valorificarea este considerată minimă. Valorificarea maximă ar fi fost obținerea de produse petrochimice, domeniu în care existau
serioase tradiții, care ar fi crescut valoarea prețului țițeiului importat de
2-3 ori. Dacă se adaugă produsele petrochimice de bază pe care acum România le importă, se poate contura destul de clar imaginea asupra lipsei
de strategii care a fost aplicată acestui domeniu de către guvernanții de
după 199073.
În pofida acestui tablou descurajant pe care îl conferă imaginea
evoluției industriei petroliere românești postdecembriste, comparativ cu
tradițiile sale, nu trebuie neglijate câteva realități importante. România
posedă încă rezerve naturale notabile. La nivelul anului 2000, rezervele
petroliere ale României erau cifrate în jurul a 200 de milioane de tone
(0,14% din rezervele mondiale), ceea ce îi conferă totuși o poziție relativ
confortabilă în Europa74. Producția de gaze naturale a României la nivelul aceluiași an a fost de 14,6 miliarde de m3, fiindu-i necesar un import
de 2,3 miliarde de m3 pentru asigurarea consumului intern75. În mai

Ibidem, p. 551.
Valentin Maier, op. cit., p. 210-211.
70 Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ștefan-Trăian Mocuţa, Ștefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, Industria petrolului în România, București, Editura AGIR, 2004,
p. 551.
71 Ibidem, p. 550.
72 Valentin Maier, op. cit., p. 467.
73 Gheorghe Ivănuş, Ion Șt. Ştefănescu, Niculae Napoleon Antonescu, Ştefan Traian
Mocuţa, Mihai Pascu Coloja, Industria de petrol și gaze din România, Editura AGIR,
București, 2008, p. 682.
74 Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ștefan-Trăian Mocuţa, Ștefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, Industria petrolului în România, București, Editura AGIR, 2004,
p. 547.
75 Ibidem, p. 549.
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2017, mass-media românească anunța depistarea unor rezerve importante de gaze în zona de câmpie a județului Buzău, ceea ce genera speranța
eliminării dependenței de gaz extern76.
Prin producția sa de petrol, România ocupă un loc fruntaș în
Uniunea Europeană (locul al treilea în anul 2007, după Danemarca și
Italia)77. Nu trebuie uitat faptul că industria petrolieră continuă să dețină
importante nuclee de rentabilitate și viabilitate economică, ceea ce face
ca aceasta să asigure 8-10% din produsul intern brut al României. Industria petrolieră generează interdependențe și un flux economic național important. Ea continuă tradiția petrolieră a țării. Fără îndoială, putem spune că ea rămâne o componentă importantă a economiei românești la începutul secolului XXI.
7. Ploieștiul și Prahova
în centrul universului petrolier
Județul Prahova a ocupat constant locul I în producția de petrol
a țării. Aici s-au aflat cele mai bogate rezerve petrolifere, cele mai multe
instalații, depozite și rafinării. La rândul său, Ploieștiul, reședința județului, a devenit o veritabilă capitală a aurului negru, așa cum plastic a fost
denumit petrolul. Aici s-a instalat sediul celor mai importante societăți
petroliere, concentrându-se o importantă elită industrială și intelectuală,
un nucleu profesionist și tehnic, o aglomerare a lucrătorilor salariați, cu
o diversitate a construcțiilor (sedii, clădiri administrative, locuințe ale
lucrătorilor, rafinării, instalații industriale etc.) care au impus un stil de
viață specific.
Statisticile „Monitorului Petrolului” oferă date evidente. În anii
1884-1887, 1894-1929 Prahova dădea cea mai mare producție a țării78. În
anul 1925, județul producea 1 475 503 tone din totalul de 2 316 504 tone
(63,69%). Preponderența petrolieră a județului a continuat și în anii următori. În 1932 ca și în anul 1936, anul de vârf al producției interbelice,
Prahova oferea aproape jumătate (49,6%) din producţia țării.
Creșterea producției petroliere a impus creșterea numărului rafinăriilor. O statistică a sfârșitului secolului al XIX-lea, arăta că în România existau 87 de rafinării, iar jumătate dintre ele se găseau în județul
Prahova79. În Ploiești numărul lor a crescut vertiginos de la trei în anul

https://www.dcnews.ro/descoperire-zacamant-gaze-naturale-buzau-grindeanupas-pentru-asigurarea-independen-ei-energetice_542718.html?
(consultată: 19.05.2017).
77 Valentin Maier, op. cit., p. 440-441.
78 Production et valeur du pétrole brut obtenu en Roumanie, depuis 1857 jusqu`à
1829 inclus, „Moniteur du pétrole roumain”, No. 6, 1930, p. 323.
79 Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ștefan-Trăian Mocuţa, Ștefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, Industria petrolului în România, București, Editura AGIR, 2004, p. 83.
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1860, la 18 în oraș și împrejurimile acestuia, în anul 189480. În oraș existau 10 rafinării în anul 1907, iar numărul acestora a ajuns la 15, în anul
193481. În mod evident, între aceste rafinării exista o mare diferențiere
din punct de vedere al capacităților lor tehnico-financiare. Astfel, în anul
1936 din totalul celor 55 de rafinării existente în țară, primele 17 rafinării,
rafinau 99% din întrega cantitate, iar aproape toate erau localizate la Ploiești și în împrejurimile acestuia. Una din rafinăriile reprezentative ale
industriei petroliere românești a fost rafinăria de la Brazi.
Rafinăria Brazi a fost construită de către Societatea petrolieră românească „Creditul Minier”. Epopeea construirii acestei rafinării a început în anul 1928. În acest an s-a efectuat un studiu privind amplasamentul proiectatei rafinării. S-au făcut trei propuneri: 1. Gara Buda, 2. Gara
Brazi, 3. Gara Corlătești, toate situate în vecinătatea Ploieștiului. Fiecare
propunere analiza avantajele și dezavantajele conținute. Pentru Brazi
erau făcute următoarele notații:
Gara Brazi – Proprietar pe partea dreaptă a liniei ferate spre
Triajul Ploiești. Șes fără plantații. Apă la cca. 16m.
Avantaje: Sate multe apropiate. Tract mai ieftin ca Ploieștii
pentru transporturi direcția Giurgiu, Constanța, Orșova. Racord
lesnicios cu triajul Ploiești Brazi. Râul Prahova la cca. 4 km distanță.
Inconveniențe: Mai departe ca Ploieștii de schelele existente și
de regiunea gazelor Aricești. Tract mai scump pentru transportul în Transilvania, Moldova și Basarabia 82.

O analiză confidențială datată 6 octombrie 1928 propunea dotarea viitoarei rafinării cu instalații de cracare de tip Dubbs, considerate
a fi cele mai performante în epocă. Acordul pentru construirea rafinăriei
s-a parafat în anul 1933.
Capacitatea zilnică de cracare era de 120 de vagoane, cu posibilitatea sporirii acesteia până la 250 de vagoane.
Piatra de temelie a rafinăriei de la Brazi a fost pusă pe 17 iunie
1934, într-o ceremonie la care au fost prezenți: ministrul Industriei și Comerțului, inginerul Nicolae Teodorescu, guvernatorul Băncii Naționale,
Grigore Dumitrescu, directorul general al C.F.R., Cezar Mereuță, președintele Asociației Industriașilor de Petrol, directorul general al Băncii
Românești, prefectul județului Prahova, conducătorii noii rafinării, numeroase alte personalități ale vieții publice românești.

Paul D. Popescu, op. cit., p. 24.
Mihail Sevastos, Monografia orașului Ploiești, București, Cartea Românească,
p. 656.
82 Gheorghe Calcan, Industria petrolieră din România în perioada interbelică...,
p. 144-145.
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Rafinăria a fost construită după cea mai nouă tehnologie a vremii.
Dispunea de o instalație de distilare primară, cu o capacitate de 1200 tone pe zi, cu posibilități de distilare a petrolului lampant, în funcție de cerințe, baterie de cazane cu aburi pentru producerea energiei proprii, puțuri pentru alimentarea cu apă, ateliere mecanice, instalații de stins incendiul, garaje, magazii etc. Rafinăria a început să funcționeze la capacitatea proiectată la începutul anului 193783.
A fost o unitate reprezentativă a petrochimiei românești. Rafinăria Brazi a avut un corp tehnic de elită, și a fost cea mai modernă unitate
de acest tip din România, dotată cu cele mai performante instalații ale
tehnicii mondiale. În 1939 și-a inaugurat prima instalație din țară care
producea benzină pentru avioane, cu cifră octanică mare. În anul 1940
deținea 5,75% din totalul rafinajului național (locul al VI-lea), iar după
anii 1960 a fost cea dintâi rafinărie modernă din România, de nivel tehnic mondial, o veritabilă școală de specialiști care au proiectat și construit mari rafinării în România, Turcia, Siria, Iordania, Pakistan84. În anul
1997 a fost integrată Societății Petrom85.
Ploieștiul a deținut întâietatea și în privința alimentării publice cu
gaz de sondă. Astfel, el devenea în anul 1928 primul oraș al țării care introducea această facilitate. Societatea petrolieră „Unirea” a fost cea care
a început construirea unei rețele de conducte care să alimenteze orașul cu
gaze. Arhivele Bisericii „Sfinții Împărați” din Ploiești păstrează Procesul
verbal din 24 noiembrie 1928 care aproba încălzirea bisericii cu gaz de
sondă. Consiliul Parohial primea în termeni elogioși propunerea venită
din partea Societății „Unirea”86. În 1929 au fost livrați Ploieștiului 91 930
de m3 de gaze, iar peste zece ani cantitatea de gaze de sondă distribuită
orașului a crescut la 92 075 de m3. Orașul avea în anul 1929 un număr de
1152 de abonați, iar în anul 1939 numărul acestora a crescut la 372087, ceea ce însemna o creștere de mai bine de 300%, într-o perioadă de 10 ani.
În rândul utilizatorilor se înscriau instituții, biserici, locuințe personale.
Datorită potențialului său petrolifer, județul și capitala sa au suferit mari distrugeri și pierderi economice în timpul celor două conflagrații mondiale. În timpul Primului Război Mondial industria petrolieră a fost autodistrusă din ordinul Aliaților pentru a nu cădea în mâinile

Ibidem, p. 145.
Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ștefan-Trăian Mocuţa, Ștefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, Industria petrolului în România, București, Editura AGIR, 2004,
p. 270.
85 https://www.omvpetrom.com/portal/01/petromcom/petromcom/OMV_Petrom/
Business_Segments (consultată: 8.04.2017).
86 Gheorghe Calcan, Cantemir Moşoiu, Profesorul şi senatorul Aurelian Moşoiu,
o personalitate a lumii prahovene, Ploieşti, Editura „Printeuro”, 2003, p. 70-74.
87 Gheorghe Calcan, Industria petrolieră din România în perioada interbelică...,
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Germaniei, iar în timpul celui de Al Doilea Război, orașul a fost bombardat în mai multe rânduri de către Aliați, pentru a distruge capacitățile
industriale petroliere88.
Județul Prahova și Ploieștiul și-au păstrat atuurile petroliere și
după cea de a doua conflagrație mondială, chiar dacă în perioada comunistă în ţară au apărut şi alte importante centre ale industriei petroliere
sau petrochimice. Aici au continuat să existe cele mai mari exploatări petroliere, cele mai însemnate rafinării, cele mai mari uzine de producere
a utilajelor și instalațiilor petroliere, cu centrele de proiectare și cercetare
științifică, cu instituțiile de învățământ mediu, tehnic și superior aferente. Prahova contribuia cu peste 60% la producția petrolieră a țării în anul
1938, acest trend, depășit uneori, (67% în 1946), fiind dovedit până în
anul 1947. Județul ocupa în anul 1965 locul I pe țară, în producția de petrol, de produse și de utilaje petroliere. Regiunea prahoveană a continuat
să dețină și după anii 1990 o poziție dominantă la scară națională, relevant fiind faptul că industria petrolieră reprezenta aproximativ 66% din
întreaga industrie a județului Prahova pentru perioada 2007-201389, iar
la nivelul anului 2017, trei din cele patru rafinării ale țării, (Petrobrazi,
Lukoil și Vega) se găsesc la Ploiești. Acest fapt s-a reflectat și în conştiinţa
publică locală şi chiar naţională, în spaţiul public apărând cuvinte, termeni tehnici, elemente de toponomastică şi onomastică90. De notorietate
este astfel, termenul de găzari cu care sunt desemnați generic locuitorii
Ploieștiului și ai Prahovei de către ceilalți cetățeni ai țării.
Evidențiem prin câteva exemple, la nivelul orașului Ploiești, modul în care petrolul și-a pus amprenta în denumirea unor instituții, cluburi, asociații, străzi etc. Astfel, în domeniul învățământului, culturii,
sănătății și sportului în oraș există: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
(cinci facultăți, Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, Facultatea
de Inginerie Mecanică şi Electrică, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi
Petrochimie, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Litere şi
Ştiinţe cu aproximativ 6500 studenți; ea a școlarizat de-a lungul timpului
peste trei mii de studenţi din peste 90 de ţări), Muzeul Național al Petro-

88 Gheorghe Calcan, La destruction de l’industrie petroliere roumaine pendant la
Premiere Guerre mondiale, în „Le petrole et la guerre, Oil and War”, Conference
organized by CNRS and Total Cy on February 11th and 12th, 2010 in Paris (France),
P. I. E., Peter Lang, Bruxelles-Bonn-Berlin-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien, Brussels, 2012, p. 21-36.
89 Valentin Maier, op. cit., p. 419; Denisa-Anca Balalia (Irimia), op. cit., p. 36, 114.
90 Lazăr Avram, Gheorghe Calcan, Industria petrolieră și reprezentanții acesteia în
spațiul public ploieștean. Numele și numirea: instituții și străzi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, Centrul de Onomastică, Proceedings of the Second International Conference on Onomastics „Name and Naming” Onomastics in Contemporary Public Space, Baia Mare,
May 9-11, 2013, edited by Oliviu Felecan, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2013, p. 980-990.
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lului, Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Grupul Școlar Industrial Petrol
Teleajen, fostul Spital municipal „Petrolul”, fosta Policlinică „Petrolul”,
Clubul Sportiv „Petrolul”, Stadionul „Petrolul”, echipele de fotbal „Petrolul” și „Astra”.
La nivel economic funcționează astăzi: Societatea Națională
„Petrom”, CONPET S.A. (transport ţiţei), UPETROM – 1 Mai S.A. (producție utilaj petrolier), Institutul de Proiectare pentru Instalații Petroliere – S.C. IPIP S.A., Petroconsult, Consultanță Tehnică în Industria
Petrolului și Gazelor, PETROSTAR S.A. (proiectare), INSPET S.A. Ploiești (construcție și întreținere), Rafinăria Petro – Brazi, Rafinăria Petrotel – Lukoil, Rafinăria Vega, Rafinăria Astra (în stare de conservare),
S.C. UZUC S.A. Ploiești (producător echipamente industriale), Romgaz
S.A. etc.
Elemente din universul petrolier se regăsesc și în denumirea unor
străzi precum: Bulevardul Petrolului, Chimiei, Energiei, Făcliei, Furnalului, Laboratorului, Industriei, Petrochimiștilor, Rezervoarelor, Rafinorilor, Sondelor, Țițeiului. Într-un mic cartier al orașului, aproape toate
străzile poartă numele localităților petroliere din județ. Alte străzi ale
orașului poartă denumirea unor rafinării sau personalități locale ale
industriei petroliere. În oraș sunt busturile a trei reprezentanți ori promotori ai industriei petroliere (Nicolae Basgan, Nicolae Debie, Anghel
Saligny), restaurantul Hanul Petroliștilor și Berăria Petroliștilor91.
8. Concluzii
Petrolul a avut o importanță deosebită în economia românească.
El a reprezentat baza modernizării țării pentru o lungă perioadă de timp.
Momentul declanșator al saltului spre modernitate l-a constituit anul
1857 prin înființarea primei rafinării de tip modern din lume, la Ploiești.
Și celelalte premiere petroliere mondiale ale anului 1857, își au semnificația lor. Prin poziția ei geo-strategică, România a căpătat o poziție privilegiată pe harta Europei, fiind în perioada interbelică primul sau al doilea producător, chiar dacă procentele extracției și exportului său au fost
modeste la scara producției mondiale. În perioada după cel de Al Doilea
Război Mondial producția petrolieră a atins maximul evoluției din întreaga sa istorie, s-a creat o industrie petrochimică viabilă, iar în domeniul
utilajului petrolier România a fost o putere de rang mondial. Prin capitalurile și interesele investite aici, dar mai ales prin realizările tehnice,
inovațiile, industria prelucrătoare și mai apoi cea producătoare de utilaje
petroliere, prin învățământul tehnic și superior, România s-a remarcat în
ierarhia mondială ca un factor notabil al acestui univers.

91

Ibidem.
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În dinamica acestui fenomen, județul Prahova a jucat rolul cel
mai important, iar Ploieștiul a devenit capitala aurului negru românesc.
La Ploiești și-au avut sediul numeroase societăți petroliere, concentrând
în zonă numeroase personalități, fapt care a imprimat orașului un rafinament specific atât al vieții intelectuale, cât și a celei social culturale.
Orașul și-a conservat privilegiile și după cel de Al Doilea Război
Mondial, și chiar dacă în perioada 1948-1989, în țară s-au constituit și
alți poli ai industriei petrochimice, Ploieștiul și județul Prohova au rămas
în elita acestui univers, fapt perpetuat și astăzi. Acest fapt a marcat evident conștiința publică locală și chiar națională. Astfel, atât în spațiul public, cât și în cel de specialitate au apărut cuvinte, termeni tehnici, elemente de toponomastică și onomastică, denumiri de instituții, străzi,
busturi etc. care fac referință directă la petrol. Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești reprezintă emblema științei și inventivității petroliere românești cu menirea transmiterii acesteia generațiilor prezente și viitoare,
de aici și de pe alte meridiane ale globului pământesc.

prof. dr Gheorghe Calcan
Uniwersytet Nafty i Gazu w Ploiești

160 lat rumuńskiego przemysłu naftowego
(1857-2017)
Streszczenie

Niniejszy artykuł powstał z okazji 160-lecia rumuńskiego przemysłu naftowego (obchodzonego w roku 2017). Jest wypadkową wielu
badań i wcześniejszych artykułów oraz wykładów, prezentowanych z tej
okazji w różnych formach w języku rumuńskim i polskim (np. w czasopiśmie „Wiek Nafty”, rok XXVII, nr 1(100), marzec 2018).
Istnienie ropy naftowej na ziemiach rumuńskich potwierdzono
już w starożytności, w epoce dackiej. W średniowieczu źródła pisane potwierdzają istnienie złóż ropy naftowej na obszarze Mołdawii w dokumencie z 1440 r., a na Wołoszczyźnie w dokumencie z 1517 r.
Wiek XIX można uznać za przełomowy, wraz z przejściem do
przemysłowego wydobycia tego cennego surowca, a za symboliczny początek narodowego przemysłu naftowego uważa się rok 1857, kiedy to odnotowano trzy ważne w skali światowej bezprecedensowe wydarzenia
związane z rumuńskim przemysłem naftowym:
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1. Założenie w Ploieşti pierwszej na świecie nowoczesnej rafinerii braci
Marina i Teodora Mehedințeanu.
2. Zainstalowanie w Bukareszcie, jako pierwszej na świecie stolicy naftowego oświetlenia publicznego. 1 kwietnia 1857 r. główne ulice miasta, siedziby najważniejszych instytucji publicznych i domy stołecznych notabli
oświetlone zostały lampami naftowymi. Kontrakt, podpisany przez miasto z braćmi Mehedințeanu, przewidywał zainstalowanie tysiąca lamp ulicznych.
3. Pierwsze oficjalne odnotowanie komercyjnego wydobycia ropy naftowej na terytorium dzisiejszej Rumunii. Fakt ten potwierdza publikacja
„The Science of Petroleum” wydana w Oxford University Press w 1938 r.:
„Pierwsze odnotowane wydobycie ropy naftowej odbyło się w 1857 r., kiedy to w Rumunii wykazano wydobcie 275 ton”.
Po roku 1857 stopniowo i w sposób ciągły przemysł naftowy na terenie dzisiejszej Rumunii rozwijał się, odnotowując znaczące osiągnięcia.
W latach 1857-1900 Rumunia zajmowała trzecie miejsce wśród europejskich producentów. W okresie międzywojennym największe wydobycie osiągnięto w roku 1936 z ponad 8,7 mln ton. W latach 1931-1936
Rumunia zajmowała czwartą pozycję w klasyfikacji światowych producentów. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku eksportu. W 1936 r.
Rumunia eksportowała produkty naftowe do około 50 krajów ze wszystkich kontynentów. W Europie zajmowała wówczas stale pierwsze albo
drugie miejsce, po ZSRR, pośród eksporterów ropy naftowej.
Po II wojnie światowej wydobycie ropy naftowej wzrosło, osiągając historyczne maksimum w latach 1975-1977, z produkcją ponad 15 mln
ton. Maksymalny przerób ponad 30 milionów ton ropy naftowej rocznie
z wydobycia krajowego i z importu osiągnięto w latach 1987-1989. Rumuńscy specjaliści uczestniczyli wówczas w budowaniu czy modernizowaniu wielu rafinerii za granicą. Jednocześnie Rumunia stała się także
znaczącym producentem (trzecim na świecie) i eksporterem (dugim na
świecie) urządzeń naftowych.
Po 1990 r. rumuński przemysł naftowy wszedł w wyraźną fazę
spadkową, odnotowując w 2015 r. produkcję wielkości ok. 4 mln ton.
Centrum wydobycia „czarnego złota”, które odegrało najbardziej
znaczącą rolę w historii i rozwoju rumuńskiego przemysłu naftowego,
stanowiło woj. Prahova i jego stolica w Ploiești.

inż. Józef Dorynek, Tadeusz Wais, inż. Jan Sęp
„Wiek Nafty”

Polski przemysł naftowy
w połowie XIX wieku

Wstęp
W związku z uroczystościami, jakie w 2017 r. miały miejsce w Rumunii dla uczczenia 160. rocznicy powstania rumuńskiego przemysłu
naftowego, do redakcji „Wieku Nafty” wpłynął i został opublik0wany
artykuł prof. Gheorghe Calcana (wykładowcy Uniwersytetu Nafty i Gazu
w Ploiești) „160 lat rumuńskiego przemysłu naftowego (1857-2017)”.
Treść tego artykułu, odnosząca się informacyjnie również do skali światowej, w zasadzie pomija osiągnięcia przemysłu naftowego na ówczesnych
polskich ziemiach. Ponieważ początki przemysłu naftowego, zarówno
w Polsce, jak i w Rumunii, datowane są na połowę XIX w., dlatego też
członkowie zespołu redakcyjnego „Wieku Nafty” opracowali i opublikowali artykuł „Polski przemysł naftowy w połowie XIX wieku”, który stał
się podstawą do opracowania niniejszego referatu. Jego prezentacja obok
referatu prof. Calcana stwarza możliwość poznania zarysu historii rozwoju przemysłu naftowego w połowie XIX w. zarówno w Rumunii, jak
i w Polsce.
Ropa naftowa
– minerał mało znany
Ten ciekły minerał, zwany dawniej też olejem skalnym, był w wieku XIX przedmiotem dużego zainteresowania międzynarodowego kapitału i świata nauki.
Zachęcające próby bezpośredniego wykorzystania go w medycynie i w gospodarce stanowiły bodziec dla naukowego rozeznania własności fizyko-chemicznych, m.in. poprzez rozdzielenie składników według
ich lotności.
Pierwszą destylację ropy naftowej przeprowadzili już w 1837 r.
trzej badacze z francuskiej szkoły École Centrale des Arts et Manufactures. Był wśród nich Polak Filip Neriusz Walter – powstaniec listopadowy
i profesor chemii organicznej, wywodzący się ze Szkoły Przygotowawczej
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Politechnicznej w Warszawie, oraz francuski badacz Józef Pelletier. Badacze ci nie znaleźli jednak dla swojego pomysłu praktycznego, gospodarczego zastosowania1.
Zastosowanie nafty do oświetlenia
Józef Hecker był pionierem oświetlania miast, już w roku 1816
oświetlał naftą ulice Drohobycza, a także miejscowe kopalnie soli.
W 1820 r. używano oświetlenia naftowego przez okres ośmiomiesięczny
w koszarach pułku piechoty „Belegarde” w Samborze2.
Jednym z badaczy ropy naftowej był geolog, prof. Ludwik Zejszner (do 1837 r. dyrektor górnictwa Wolnego Miasta Krakowa), który
zwrócił uwagę Łukasiewicza na udane próby oświetlania Sambora i Drohobycza przez Józefa Heckera3.
Polscy aptekarze: Ignacy Łukasiewicz i Jan Zeh, idąc śladami
amatorów (Zeh wcześniej otrzymał destylat od chłopa Bajtały), dokonali
rozdestylowania ropy naftowej w połowie XIX w. w laboratorium apteki
Piotra Mikolascha we Lwowie. Otrzymaną frakcję, pozbawioną bardzo
lotnych składników (benzyny), rafinowali dymiącym kwasem siarkowym
i roztworem ługu sodowego, otrzymując na przełomie lat 1852/1853 naftę, zwaną początkowo też nową kamfiną. Oczyszczona w ten sposób nafta
świeciła jasnym, niekopcącym płomieniem. Ignacy Łukasiewicz wykorzystał taką naftę do oświetlenia w wykonanej według jego koncepcji przez
miejscowego blacharza Adama Bratkowskiego i następnie ulepszonej na
ten cel lampie naftowej. Blacharz zasłynął już w latach 40. XIX w. jako
konstruktor ulicznych lamp własnego pomysłu, w tym jako wykonawca
„zamówienia oświetlenia centralnych placów Lwowa, zleconego przez
ówczesnego gubernatora Galicji arcyksięcia Ferdynanda d’Este”4.
Światło z tej lampy zabłysło w witrynie apteki Mikolascha już
w marcu 1853 r., a 31 lipca 1853 r. kilka lamp oświetliło salę operacyjną
szpitala lwowskiego.
Były to pierwsze na świecie lampy z wykorzystaniem rafinowanego produktu z ropy naftowej. W Polsce uznano umownie tę datę za początek przemysłu naftowego.
Lampa naftowa stosowana była powszechnie na całym świecie,
a w miejscach niezelektryfikowanych nawet w połowie XX w., chociaż już
od 1879 r. znana była żarówka Edisona.

1 S. Brzozowski, Ignacy Łukasiewicz – twórca przemysłu naftowego [w:] Historia
polskiego przemysłu naftowego, t. 1, pod red. R. Wolwowicza, Brzozów-Kraków
1994, s. 16.
2 Tamże, s. 17.
3 Tamże.
4 W. Bonusiak, Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 1985, s. 67.
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Udany eksperyment zachęcił wynalazców do wyprodukowania
500 kg nafty dla potrzeb szpitala, a Adama Bratkowskiego – wykonawcę
prototypu lampy – do zabezpieczenia popytu na nią. Autorzy sposobu
wytwarzania nafty świetlnej zgłosili wynalazek – „Ropa naftowa tak na
drodze chemicznej oczyszczona, że nadaje się do bezpośredniego użycia
do celów technicznych” – w wiedeńskim Urzędzie Patentowym 2 grudnia
1853 r., uzyskując wspólny patent na okres dwóch lat. Jeszcze w tym miesiącu uzyskali także drugi patent na produkcję parafinowych świec5.
Tak rozpoczęła się kariera ropy naftowej.
Po rozwiązaniu spółki z Mikolaschem i Zehem Łukasiewicz przeniósł się do Gorlic, miasta położonego w pobliżu znanych już terenów roponośnych (Kryg, Sękowa), gdzie na początku 1854 r. podjął pracę w aptece, a w następnym roku ją wydzierżawił. Tutaj mógł dalej udoskonalać
proces przeróbki ropy naftowej w zakresie destylacji i rafinacji kwasem
siarkowym oraz neutralizacji ługiem sodowym. Władze miasta, korzystając z wiedzy i pomocy Łukasiewicza, zamontowały w 1854 r. pierwszą
na świecie uliczną lampę naftową na skrzyżowaniu dróg do Sękowej i Wysowej (obecnie ul. Węgierska na Zawodziu). Lampa została zamontowana
na kapliczce z wyrytą datą budowy w 1854 r. (fot. 1), na nietypowym cokole, imitującym lampę naftową z figurką Chrystusa Frasobliwego6.

Fot. 1. Tablica w Gorlicach (ze zbiorów J. Dorynka)

J. Z. Sozański, Ignacy Łukasiewicz 1822-1882. Życie, dzieło i pamięć, Gorlice-Bóbrka-Krosno 2004, s. 16.
6 W. Bonusiak, Szejk z Galicji. Ignacy Łukasiewicz 1822-1882, Rzeszów 2007, s. 81;
www.gorlice.pl/pl/375/0/i-na-swiecie-uliczna-lampa-naftowa.html
(dostęp: 22.01.2018).
5
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Fot. 2-3. Ignacy Łukasiewicz i Jan Zeh (grafikę opracował Bolesław Bajorski)

Powstanie pierwszej na świecie
spółki naftowej i kopalni ropy
Ignacy Łukasiewicz dążył do wykorzystania swojej wiedzy w skali
przemysłowej. Jego osiągnięcia były znane w Galicji. Rosło zainteresowanie ropą jako źródłem bogactwa. Stąd zamożny ziemianin Tytus Trzecieski – właściciel Polanki (obecnie dzielnica Krosna) przybył w 1854 r.
do Łukasiewicza do Gorlic, celem rozeznania możliwości wykorzystania
przywiezionej próbki ropy naftowej z posiadłości Karola Klobassy
w Bóbrce. Gospodarz pokazał gościowi otrzymaną z ropy próbkę nafty
oczyszczonej, którą następnie zapalił w lampie. Trzecieski, doceniając
wiedzę Łukasiewicza i możliwość pozyskania sporych zysków, zaproponował utworzenie spółki.
W wyniku rozmów Łukasiewicz i Trzecieski, na podstawie dżentelmeńskiej ustnej umowy, założyli w 1854 r. spółkę o początkowym kapitale 2400 złotych reńskich i za zgodą właściciela Bóbrki rozpoczęli tam
poszukiwania ropy. Tak w 1854 r. założona została kopalnia w Bóbrce,
gdzie rozpoczęto poszukiwania i przemysłowe wydobycie ropy naftowej7.

J. Z. Sozański, Ignacy Łukasiewicz 1822-1882. Życie, dzieło i pamięć, Gorlice-Bóbrka-Krosno 2004, s. 26-27.

7
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Fot. 4. Zdjęcia tablicy i obelisku na terenie kopalni w Bóbrce
(arch. MPNiG w Bóbrce)

Dla upamiętnienia tego faktu Łukasiewicz postawił w 1872 r. obelisk (fot. 4), z napisem na wmontowanej tablicy: „Dla utrwalenia pamięci założoney kopalni oleyu skalnego w Bóbrce. WR 1854. Ignacy Łukasiewicz”.
W 1855 r. spółka uzyskała w kopance „Wojciech” tak duży przypływ ropy, że postanowiono wybudować destylarnię. Przypływ ropy oceniano na 5 ton dziennie (10 cetnarów wiedeńskich). Wynika z tego zatem,
że z samej kopanki „Wojciech” pozyskiwano od 1855 r. ok. 1800 ton ropy
rocznie. W tym okresie ropę wydobywano też w Płowcach, Ropience, Siarach, Sękowej, Ropicy oraz Harklowej8.
W 1861 r. do spółki dołączył Karol Klobassa.
Historia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej na ziemiach polskich do 1939 r.,
praca zbiorowa, „Przegląd Górniczy”, nr 12/2015, s. 151-156.

8
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Na terenie kopalni ropy naftowej w Bóbrce, celem ocalenia naftowego dziedzictwa narodowego, założono w 1961 r. Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza (MPNiG).
Przeróbka ropy naftowej
Podjęcie nowych obowiązków było zapewne powodem rezygnacji
Łukasiewicza z prowadzenia apteki w Gorlicach i przeniesienia się do
Jasła, w którym też wydzierżawił aptekę. Stąd miał bliżej do wspólnika
w Polance oraz do kopalni w Bóbrce.
Po uzyskaniu dużej produkcji ropy naftowej z powstałej w 1854 r.
kopalni w Bóbrce, jak też z kopalń gorlickich, postanowiono wybudować
destylarnię z lokalizacją w Ulaszowicach.
W 1856 r. Łukasiewicz wspólnie z Tytusem Trzecieskim, finansującym działalność w przemyśle naftowym, na ziemi jego brata Franciszka
Trzecieskiego w Ulaszowicach (obecnie dzielnica Jasła) wybudował
pierwszą na świecie przemysłową destylarnię ropy naftowej. Destylarnia
wyposażona była początkowo w dwie pionowe retorty pracujące periodycznie (kotły destylacyjne o pojemności ok. 1,5 m3), oddzielone ścianą
od paleniska oraz zewnętrznego układu chłodzącego pary wydestylowanych węglowodorów.
Podaż na nowe, nieznane dotychczas produkty nie zaspokajała
popytu, dlatego dobudowano trzeci kocioł. Kotły opalane były drzewem
i terem naftowym, który zadymiał sadzą oraz zatruwał spalinami okolicę.
Skroplone pierwsze destylaty oddzielnie segregowano według wizualnej
oceny ich lotności, emitując do atmosfery lekkie składniki, a frakcje wrzące w wyższych temperaturach według gęstości.
Destylat lekki, pozbawiony odparowanych węglowodorów, stanowił surową naftę, sprzedawaną jako kamfina. Następne natomiast frakcje
dostępne były w handlu pod nazwami: gudryna (surowiec do produkcji
świec), olej tłusty do konserwacji przedmiotów metalowych i drewnianych, maź naftowa oraz jako pozostałość masa asfaltowa9.
Ropę z Bóbrki dowożono w drewnianych beczkach wozami, a zimą saniami.
Nie ma pewności co do lokalizacji destylarni. Według źródeł, na
które powołuje się dr Andrzej Laskowski z Katedry Historii Gospodarczej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prawdopodobnie znajdowała
się „na północ od dzisiejszej ul. Lwowskiej, mniej więcej w rejonie obecnych ulic Ulaszowice i Reymonta”10.

S. Brzozowski, Ignacy Łukasiewicz, Warszawa 1974, s. 93.
A. Laskowski, Związki Ignacego Łukasiewicza z Jasłem, https://citik.jaslo.pl/
zwiazki-ignacego-lukasiewicza-z-jaslem/ (dostęp 27.01.2018).
9

10
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Z ropy produkowano szereg wyrobów naftowych, które były eksponowane na wystawie C.K. Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego w dniach 27-29 maja 1858 r. w Jaśle. Były to:
- ropa naftowa z Kopalni Bóbrka w cenie 6 krajcarów (kr) za litr,
- kamfina ( do oświetlania) za 60 kr/l,
- gudryna – jako surowiec do produkcji świec za 16 kr za cetnar,
- olej tłusty do smarowania maszyn i skór za 25 kr/l,
- maź do smarowania osi, uszczelniania dachów, konserwacji narzędzi
metalowych i przedmiotów drewnianych za 7 kr/l,
- masa asfaltowa: mieszanina pozostałości z wapnem i piaskiem do izolacji fundamentów i konserwacji konstrukcji ziemnych za 20 guldenów/cetnar11.
Prezentowane produkty z destylarni w Ulaszowicach zostały wysoko ocenione, a wystawca otrzymał „publiczną pochwałę” w formie dyplomu.
Z ulaszowickiej destylarni pierwszą partię nafty – 15 tys. kg i smary zakupiła Północna Kolej Austriacka. Rocznie sprzedawano stąd produkty naftowe o wartości od tysiąca do dwóch tysięcy guldenów12.
Stan techniczny destylarni – jak wyżej wspomniano – nie gwarantował zapobieżenia kontaktowi emitowanych do atmosfery par benzyn
z ogniem w otwartym palenisku. To zapewne – jak i w innych tego typu
destylarniach – było przyczyną pożaru w 1860 r. Miejscowi chłopi nie
pozwolili na jej odbudowę.
Jeszcze w 1859 r. Łukasiewicz wszedł w spółkę z braćmi Zielińskimi w Klęczanach k/Gorlic, wnosząc aport w postaci urządzeń dla destylarni i w jej budowę. Nieporozumienia wspólników były powodem wycofania się Łukasiewicza z tej inwestycji. Zrażony niepowodzeniami, w tym
też śmiercią jedynej córki, zamierzał on zrezygnować z dotychczasowej
działalności w „nafcie” i osiedlić się w Królestwie. W Bóbrce w tym czasie
dowiercono się obfitych złóż ropy, co było powodem namówienia Łukasiewicza do przystąpienia do nowej spółki, w której objął zarządzanie
oraz w ramach aportu dostarczył odzyskane urządzenia z destylarni
w Ulaszowicach. Trzecieski zapewniał finansowanie i mieszkanie dla Łukasiewicza w Polance, a Klobassa teren roponośny. Zyski były do podziału po 1/3. W ten sposób zostały stworzone warunki do wybudowania
w roku 1861 w Polance już rafinerii, w skład której wchodziło 20 stojących kociołków o pojemności 1,5 m3, w tym pozyskane z Ulaszowic.

W. Bonusiak, Szejk z Galicji..., s. 113. 1 talar = 1,5 guldena = 150 krajcarów, 1 cetnar
lwowski = 128 funtów = 51,84 kg.
12 W. Kwaśnicki, Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza, http://kwasnicki.prawo.
uni.wroc.pl/pliki/Drozen%20o%20Lukasiewiczu.pdf, s. 15 (dostęp: 22.01.2018.).
11
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Zastosowano tutaj w procesie destylacji po raz pierwszy w Polsce
parę przegrzaną, uzyskując obniżenie temperatury wrzenia węglowodorów oraz obniżenia stopnia koksowania pozostałości13.
W rafinerii tej na pewno rafinowano naftę, o czym świadczyły
zgromadzone tam odpady porafinacyjne.
Do rafinacji Łukasiewicz zastosował prawie równocześnie z Amerykanami agitatory, w których naftę surową mieszał już nie z dymiącym,
a stężonym kwasem siarkowym i po odpuszczeniu kwaśnych smół neutralizował następnie ługiem sodowym. Po oddzieleniu ługów rafinat przemywano wodą i podgrzany suszono, mieszając sprężonym powietrzem.
Jako ręcznych mieszadeł używano drewnianych łopat.
Wprowadzenie rafinacji kwasem siarkowym pozwoliło produkować poszukiwaną naftę świetlną w klasie „Standard” i „White standard”.
Łukasiewicz dobrze przecież znał sposób wytwarzania rafinowanej nafty
i jest zastanawiające, dlaczego nie wdrożył rafinacji już w pierwszej destylarni, a dopiero w Polance.

Fot. 5. Tablica w Jaśle (ze zbiorów J. Dorynka)

13 S. Brzozowski, Ignacy Łukasiewicz – twórca przemysłu naftowego [w:] Historia
polskiego przemysłu naftowego, t. 1, pod red. R. Wolwowicza, Brzozów-Kraków
1994, s. 29.

533
Warto przypomnieć, że w 1982 r., w setną rocznicę śmierci Ignacego Łukasiewicza postawiono w Ulaszowicach obelisk upamiętniający
pierwszą na świecie destylarnię ropy naftowej z napisem na tablicy: „Tu
w Ulaszowicach w latach 1856-1861 działała założona przez Ignacego Łukasiewicza pierwsza na świecie destylarnia ropy naftowej. Jasielscy naftowcy 1982” (fot. 5).
Szkolnictwo dla potrzeb
powstającego przemysłu naftowego
W początkach działalności naftowej na terenach ówczesnej Galicji
pierwszymi robotami górniczymi było kopanie studzien (nazwanych potocznie kopankami) dla zwiększenia wydobycia ropy.
Pracę początkowo wykonywali wykwalifikowani górnicy kopalń
soli i węgla, sprowadzani z zagranicy, przeważnie z Niemiec i Austrii,
których stopniowo zastępowali górnicy z krajowych kopalń węgla i rud,
a następnie, po przeszkoleniu, robotnicy z pobliskich wiosek.
Problemy, jakie napotykali Ignacy Łukasiewicz, Tytus Trzecieski
i Karol Klobassa, spowodowały konieczność sprowadzenia do Bóbrki fachowców mających wiedzę techniczną i geologiczną z zakresu poszukiwań
ropy naftowej.
W 1862 r. Łukasiewicz sprowadził na kopalnię Bóbrka Henryka
Waltera – polskiego inżyniera, specjalistę robót górniczych i geologicznych. Wprowadził on pierwsze prace wiertnicze w poszukiwaniu ropy
naftowej wiertnicami ręcznymi, na żerdziach drewnianych, z zastosowaniem nożyc wolnospadowych.
W 1870 r. przybył na kopalnię Bóbrka Albert Fauck – wybitny
wiertnik, który w tym czasie na kopalni Klęczany wiercił metodą udarową
na przewodzie linowym. Zapoczątkował on w Bóbrce linowe wiercenie
pensylwańskie. W 1872 r. zastąpił ręczne wiercenie wierceniem maszyną
parową, które stało się wyłączną metodą wiercenia i znalazło powszechne
zastosowanie w przemyśle naftowym w całej Galicji.
Coraz bardziej dotkliwy stawał się w nowo rodzącym się przemyśle brak fachowców, a w szczególności wiertaczy. Z problemem braku wykształconej kadry zetknęli się właściciele kopalni w Bóbrce. W 1875 r.
Ignacy Łukasiewicz rozpoczął starania o utworzenie szkoły górniczej,
pierwotnie w Bóbrce. Działania Łukasiewicza na rzecz założenia niższej
szkoły górniczej popierał jego współpracownik, ówczesny naczelnik Okręgowego Urzędu Górniczego we Lwowie, Henryk Walter.
Kształcenie fachowców, przede wszystkim wiertaczy i dozorców
ruchu kopalń, stało się priorytetem dla nowo powstałej gałęzi przemysłu.
Nauka w szkole odbywała się w dwu dziewięciomiesięcznych kursach, od marca do końca listopada każdego roku.
Po dziesięciu latach, w październiku 1885 r. projekt Ignacego Łukasiewicza doczekał się realizacji. W Ropiance koło Dukli, niewielkiej, liczącej ok. 220 mieszkańców wsi w ówczesnym powiecie krośnieńskim,
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rozpoczęła działalność pierwsza na świecie zawodowa szkoła wiertnicza
– „Praktyczna Szkoła Wiercenia Kanadyjskiego”. Kształciła ona specjalistów w zakresie wierceń udarowych. Kierownikiem tej placówki został
dyrektor kopalni ropy w Ropiance, inż. Zenon Suszycki.
Od kandydatów wymagano umiejętności czytania i pisania oraz
podstaw rysunku, w zasadzie niewykraczających poza zakres szkoły ludowej. Ponadto dozorcy, wiertacze i kowale winni byli posiadać co najmniej
dwuletnią praktykę w kopalniach ropy naftowej. Absolwentów studiów
technicznych i uczniów szkoły sztygarskiej w Wieliczce nie obowiązywało
posiadanie praktyki zawodowej.
Pierwszy egzamin odbył się 22 grudnia 1885 r. W listopadzie roku
1887 szkołę zamknięto. Ponadto kopalnię w Ropiance opuścił jej dotychczasowy kierownik, a zarazem kierownik szkoły, inż. Zenon Suszycki,
który przeniósł się do Bóbrki. Szkołę w Ropiance ukończyło 50 uczniów.
Pełnili oni później kierownicze funkcje w przemyśle naftowym.
Inż. Zenon Suszycki w 1887 r. po śmierci Adolfa Jabłońskiego został dyrektorem kopalni w Bóbrce. Umową z dnia 27 kwietnia 1888 r. zobowiązał się do zorganizowania i utrzymania przy kopalni w Wietrznie
„Szkoły Praktycznego Wiercenia Metodą Kanadyjską”. Mieściła się ona
w drewnianym budynku kopalnianym.
Szkoła cieszyła się rosnącą renomą. Zarówno okręgowe urzędy
górnicze, jak i dyrekcje kopalń uznawały świadectwa wydawane przez
szkołę. O przyjęcie do szkoły ubiegali się robotnicy, urzędnicy i praktykanci kopalń naftowych. Uczyło się tu także kilku absolwentów Szkoły
Politechnicznej we Lwowie i studentów akademii górniczej w Leoben; dla
nich był to wówczas jedyny sposób uzupełnienia swego wykształcenia
technicznego w zakresie wiertnictwa przed podjęciem pracy w przemyśle
naftowym. Ogółem w trakcie jedenastoletniego okresu istnienia szkoły
w Wietrznie naukę ukończyło ok. 160 absolwentów, zrezygnowano zupełnie ze sprowadzania wiertaczy z zagranicy14.
Polscy naftowcy pracowali na niemalże wszystkich kontynentach.
Wielu z nich pracowało także w rumuńskim przemyśle naftowym, wykazując się swoją fachowością w tej bardzo skomplikowanej branży.

14 J. Krawczyk, Początki szkolnictwa naftowego na ziemiach polskich, Studia Historyczne, R. XL, 1997, z. 3(158), s. 341-358; Tenże, Rozwój polskiego szkolnictwa górniczego do roku 1939, „Zeszyty Naukowe AGH Górnictwo” 1989, rok 13, z. 2, s. 133-166.
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ing. Józef Dorynek, Tadeusz Wais, ing. Jan Sęp
„Wiek Nafty”

Industria petrolieră poloneză
la mijlocul secolului al XIX-lea
Rezumat

În urma festivităţilor care au avut loc pe parcursul anului 2017 în
România cu ocazia aniversării a 160 ani de la începuturile industriei petroliere româneşti, la redacţia revistei „Wiek Nafty” a ajuns articolul prof.
Gheorghe Calcan de la Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti, cu
titlul „160 de ani de industrie petrolieră românească (1857-2017)”. Conţinutul acestui articol care se referă şi la încercările din domeniu la nivel
global nu ia în seamă realizările industriei petroliere poloneze din acel
timp. Publicând articolul de mai sus împreună cu prezentul, cititorul
poate face cunoştinţă cu realizările industriei petroliere din secolul al
XIX-lea, atât în România, cât şi în Polonia.
Ignacy Łukasiewicz și Jan Zeh au efectuat distilarea petrolului la
mijlocul secolului al XIX-lea, iar petrolul lampant distilat a fost utilizat
pentru iluminatul prin intermediul unei lămpi de petrol (construite după
o concepţie proprie), printre altele a sălii de operaţii a spitalului din Liov,
în data de 31 iulie 1853. În Polonia această dată a fost considerată convenţional ca începutul industriei petroliere.
În anul 1854 a fost înfiinţată prima companie din lume de petrol
la schela din Bóbrka cu un capital iniţial de 2400 guldeni austro-ungari,
ai cărei fondatori au fost Ignacy Łukasiewicz și Tytus Trzecieski. Extragerea unor cantităţi importante de petrol au impus utilizarea lui. Și în acest
caz, tot Ignacy Łukasiewicz împreună cu Franciszek Trzecieski au construit în anul 1856 pe terenurile fratelui său Franciszek Trzecieski din
Ulaszowice (în prezent un cartier al oraşului Jasło) prima instalaţie din
lume de distilare industrială a petrolului.
Dezvoltarea industriei de petrol impunea un personal calificat. În
anul 1875 Ignacy Łukasiewicz a iniţiat înfiinţarea unei şcoli de minerit.
Au fost nevoie de 10 ani pentru realizarea acestui proiect. Abia în anul
1885 s-a înfiinţat în Ropianka de lângă Dukla prima şcoală profesională
de foraj din lume „Şcoala Practică de Foraj Canadian”. Aici se educau
viitorii specialişti din domeniul forajului.
Fascinantele evenimente descrise mai sus, împreună cu altele
asociate și legate de industria petrolieră din Polonia și România – descrise în această publicaţie – au dus ţările noastre într-o poziţie de pionierat
al acestei industrii la scară globală.
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Biblioteka Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy
i Czytelni Polskiej w Czerniowcach
w świetle źródeł

Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy
i Czytelnia Polska w Czerniowcach
Pod koniec 1868 r. ks. Stefan Dembiński i baron Antoni Gostkowski rzucili myśl niesienia pomocy rodakom zamieszkującym Bukowinę. Jej realizacji podjął się Aleksander Morgenbesser, zbierając grupę kilku osób, która opracowała statut organizacji pn. Towarzystwo Polskie
Bratniej Pomocy w Czerniowcach. Po zatwierdzeniu statutu 22 lutego
1869 r. stowarzyszenie 16 marca rozpoczęło działalność, a na jego czele
stanął A. Morgenbesser1. Jeszcze 26 września tego roku odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Towarzystwa w celu rewizji statutu i rozszerzenia działalności stowarzyszenia przez założenie Czytelni Polskiej.
Zgromadzenie, któremu przewodniczył Morgenbesser, uchwaliło zmiany
w statucie i założenie Czytelni Polskiej podległej dyrekcji Towarzystwa.
Zastrzeżono, że każdy członek stowarzyszenia jest także członkiem czytelni, co wiązało się z podniesieniem składki członkowskiej. Do opracowania regulaminu czytelni powołana została pięcioosobowa komisja
w składzie: dr Feliks Wysocki, dr Ryglewicz2, dr Romuald Klimkiewicz,
Roży3 i Grzegorz Smólski4. Uzupełniony statut zatwierdzony został 4 listopada, a 20 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach5.
Celem Towarzystwa było według statutu niesienie pomocy Polakom przebywającym na Bukowinie poprzez udzielanie wsparcia materialnego (udzielanie zapomóg, wspieranie ubogiej uczącej się młodzieży polskiej) i moralnego. W ramach pomocy moralnej Towarzystwo urządzało
czytelnię i wypożyczalnię książek, odczyty i wykłady naukowe, wieczorki

J. Białynia-Chołodecki, Przeszłość Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach, Czerniowce 1885, s. 13.
2 Nie udało się ustalić imienia.
3 Nie udało się ustalić imienia.
4 Sprawozdanie z czynności nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy, w Czerniowcach w sali „pod czarnym orłem” na dniu
26. września 1869 odbytego [Czerniowce 1869], s. 1-4.
5 J. Białynia-Chołodecki, Przeszłość Towarzystwa…, s. 15.
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muzyczne i przedstawienia amatorskie6. Czytelnia i biblioteka, będące
składnikiem majątku Towarzystwa i podlegające zarządowi, działały według osobnego regulaminu, a członek, „który w sposób gorszący w Czytelni się zachowywał”, mógł zostać wykluczony z szeregów organizacji7.
W przypadku rozwiązania Towarzystwa jego majątek miało przejąć Muzeum Narodowe w Rapperswilu8.
Biblioteka Towarzystwa
1. Źródła
Działalność czerniowieckiego stowarzyszenia i biblioteki dokumentowana była w corocznych sprawozdaniach, wydawanych pt. „Sprawozdanie Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej
w Czerniowcach za rok…”, „Sprawozdanie Dyrekcji Towarzystwa polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach za rok…”, „Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni
Polskiej w Czerniowcach za rok…”.
W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie zachowało się
17 edycji sprawozdań z lat 1869, 1882-1894, 1898, 1901-1902, 1905. Sprawozdanie za rok 1882 posiada także Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kopie tych dokumentów
dostępne są też w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we
Wrocławiu.
Ukazały się również katalogi zbiorów biblioteki: „Katalog Biblioteki Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach wydany w 1884 r.”; „I. Dodatek do Katalogu Biblioteki Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach”,
wydany w 1888 r. W roku 1881 wyszedł „Statut Towarzystwa Polskiego
Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach”. Katalog z roku
1884 i dodatek do katalogu z 1888 r. oraz statut, podobnie jak sprawozdania, posiada Biblioteka Jagiellońska, a kopie Biblioteka Ossolińskich.
Sprawozdania Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni
Polskiej w Czerniowcach wychodziły spod pras czerniowieckich drukarni
J. Buchowieckiego i Ski (1869), Rudolfa Eckhardta (1882-1894), J. Muchy9 – właściciela drukarni uniwersyteckiej R. Eckhardta (1901-1902),

Statut Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach, Czerniowce 1881, § 2, 14, 15.
7 Tamże, § 31, 21, 8.
8 Statut Towarzystwa…, § 50.
9 J. Mucha – zmarł 16 stycznia 1912 r. w wieku 57 lat, był zasłużonym członkiem wielu
organizacji polskich, właścicielem drukarni uniwersyteckiej Rudolfa Eckhardta,
w której przez wiele lat drukowano „Gazetę Polską”. W jego pogrzebie udział wzięli
m.in. przedstawiciele czerniowieckich organizacji polskich z dr. Stanisławem Kwiatkowskim na czele i sztandarem TBPiCP, członkowie Rady Miasta, redaktorzy miejscowej prasy, pracownicy drukarni uniwersyteckiej i innych oficyn. Od kwietnia 1912 r.
6
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drukarni E. Kanarskiego10 (1899, 1905). Oba katalogi zbiorów biblioteki
oraz statut Towarzystwa wyszły z oficyny R. Eckhardta.
Wiele informacji z pierwszych lat działalności Towarzystwa przynosi artykuł „Przeszłość Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach” autorstwa Józefa Białyni-Chołodeckiego
z 1885 r., stanowiący przedruk z „Gazety Polskiej”, która wyszła także
spod pras drukarni Eckhardta. W 2017 r. Związek Polaków w Rumunii
wydał pracę Jana Bujaka pt. „Kronika bukowińskich Polaków 1911-1914”,
stanowiącą chronologiczny rejestr informacji z czterech lat, opracowany
na podstawie wydawanej w latach 1883-1914 w Czerniowcach „Gazety
Polskiej”, której kompletu roczników nie posiada żadna biblioteka w Polsce. „Kronika…” przynosi także informacje o Towarzystwie Polskim Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach.
2. Zbiory
Założenie czytelni spotkało się z odzewem redakcji pism, które
rozpoczęły przesyłanie polskich dzienników bezpłatnie lub po obniżonej
cenie, a biblioteka polska w Mihalenach przesłała w darze polskie książki.
Na koniec 1869 r. księgozbiór liczył zaledwie kilkadziesiąt otrzymanych
w darze książek, a na koniec 1870 r. biblioteka posiadała 736 tomów11.
Księgozbiór tworzony był głównie w oparciu o dary i zakupy, które stanowiły niewielką jego część, oraz legaty pieniężne. Od początku istnienia czytelni i biblioteki przeznaczano na ich działalność pewne środki,
np. w 1870 r. było to 625 złr. 50 ct., w 1873 – 800 złr., natomiast w budżecie na rok 1877 dla biblioteki nie zabezpieczono żadnych środków12.
W roku 1879 Towarzystwo otrzymało znaczny legat (1000 złr.) po śp.
doktorze Urbańskim, który włączony został do żelaznego funduszu Towarzystwa, z zastrzeżeniem wykorzystania odsetek na zakup i utrzymanie
książek13.
W roku 1882 do czerniowieckiej biblioteki włączono część książek
przeznaczonych dla Śląska, przede wszystkim wydawnictw naukowych
„znaczniejszej wartości”, uzasadniając to faktem, iż zarząd Towarzystwa
„jest mniemania, że takie dzieła, jakkolwiek nie często są czytane, zawsze
jednak mogą być nam pożyteczne, gdy czasami ktoś z członków towarzystwa może je potrzebować”14.

właścicielem drukarni uniwersyteckiej R. Eckhardta został Józef Brüll. J. Bujak, Kronika bukowińskich Polaków 1911-1914, Suczawa 2017, s. 117, 118, 135.
10 E. Kanarski – właściciel drukarni w Czerniowcach powołany został na członka Izby
Handlowej (czerwiec 1912 r.). Tamże, s. 152.
11 J. Białynia-Chołodecki, Przeszłość Towarzystwa…, s. 15, 17.
12 Tamże, s. 17, 21, 30.
13 Tamże, s. 31.
14 Sprawozdanie Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej
w Czerniowcach (dalej: Sprawozdanie…) za rok 1882, s. 5 (pisownia oryginalna).
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Prośba zarządu Towarzystwa w 1883 r. skierowana „do wpływowych osób w kraju i za granicą” spowodowała, że
posypały się ze wszech stron obfite dary zwłaszcza w książkach,
i to przeważnie w książkach treści poważnej – których zakupno
wielkich wymagałoby nakładów. Zakłady i instytucje publiczne
szły nam po bratersku w pomoc, a osoby prywatne dążyły tą samą drogą i oto w ciągu jednego roku zdołaliśmy, używszy w dodatku preliminowaną kwotę na zakupno książek, prawie podwoić naszą bibliotekę, tak iż odebrawszy z nowym rokiem
975 dzieł w 1506 tomach i zeszytach, oddajemy naszym następcom 1673 dzieł w 2617 tomach i zeszytach15.

Bardzo trafnego podsumowania wzrostu zbiorów bibliotecznych
dokonano w sprawozdaniu Towarzystwa za rok 1898, w którym czytamy:
W końcu ze szczerym zadowoleniem ponownie stwierdzić musimy, iż źródło, z którego przed 30 laty powstały, skąd się następnie wzbogacały nasze zbiory biblioteczne, dotąd nie wyschło;
tym szlachetnym źródłem jest o f i a r n o ś ć p o l s k a 16.

Biblioteka mieściła się od 1869 r. w wynajętym lokalu, ale z racji
rozwijającej się działalności Towarzystwa, w tym wzrastającego księgozbioru, potrzebowano większej powierzchni.
W kwietniu 1886 r. na potrzeby Towarzystwa zakupiono dom
(z ogrodem), w którym znalazła swoje miejsce także biblioteka; jej zbiory
na koniec tego roku osiągnęły liczbę 4934 tomów17. Uruchomienie czytelni jesienią tego roku poprzedzone zostało ufundowaniem sztandaru
Towarzystwa, który wykonany został w jednym z krakowskich zakładów
hafciarskich18.
W roku 1902 Towarzystwo zakupiło w centrum Czerniowiec duży
budynek z ogrodem. Po gruntownej przebudowie, 2 grudnia 1905 r., nastąpiło otwarcie Domu Polskiego19, w którym, poza Towarzystwem Polskim Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej, swoje siedziby miały także inne
miejscowe organizacje i przedsiębiorstwa polskie20.

Sprawozdanie… za rok 1883, s. 5.
Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach (dalej: Sprawozdanie Wydziału...) za rok 1898, s. 11.
17 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1905, złożone Walnemu Zgromadzeniu członków
Towarzystwa na dniu 11. marca 1906, s. 23.
18J. Bujak, Książka, czasopismo i czytelnia w życiu Polaków na Bukowinie w XIX
i XX wieku [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku,
t. 5, pod red. J. Jarowieckiego, Kraków 2001, s. 572.
19 M. Petraru, Polacy na Bukowinie w latach 1775-1918, Kraków 2004, s. 160-161.
20 J. Bujak, Książka, czasopismo i czytelnia …, s. 573.
15
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Stan na koniec
roku
– liczba tomów

Stan na koniec
roku
– liczba dzieł

Dary
– liczba tomów

Dary
– liczba tytułów

Zakup
– liczba tomów

Zakup
– liczba tytułów

Liczba nabytków
Ogółem

Rok

Tab. 1. Księgozbiór w latach 1882-1894, 1898, 1901-1902

1882
*
*
*
*
*
975
1506
1883
*
215
384
456
633
1673
2617
1884
*
71
129
156
199
1928
2983
1885
*
8
22
720
1917
*
*
1886
*
250
*
*
*
*
4934
1887
825
25
30
*
*
*
*
1888
1791
25
35
1029
1756
3866
6285
1889
207
52
62
84
145
4002
6583
1890
122
38
50
58
72
4097
6705
1891
645
109
125
348
502
4568
7344
1892
281
110
114
110
139
4813
7633
1893
340
12
16
146
192
5101
7973
1894
226
46
56
112
158
*
8199
1898
*
*
32
*
64
4784
*
1901
191
*
32
*
147
6094
*
1902
*
*
70
*
*
6164
*
* Brak danych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Towarzystwa za lata 1883-1894, 1898, 1901-1902.

3. Gromadzenie
Urządzony w rocznicę otwarcia Czytelni wieczorek towarzyski
z loterią fantową przyniósł znaczny dochód, którego część przeznaczono
na utrzymanie Czytelni i biblioteki (625 złr. 50 ct.). W 1875 r. z przedstawienia urządzonego na korzyść Czytelni przez przebywającą w Czerniowcach grupę artystów lwowskiego teatru uzyskano 80 złr., czyli połowę dochodu21.
Informacje na temat zakupu książek do biblioteki przedstawiane
w sprawozdaniach Towarzystwa za poszczególne lata nie są zbyt precyzyjne, kwoty w budżecie przeznaczane na bibliotekę często obejmowały
łącznie wydatki na zakup oraz oprawę książek. Z preliminowanej na rok
1883 kwoty 600 złr. na zakup nowych książek wydano 417 złr. 41 ct.
(215 dzieł w 384 tomach), resztę na oprawę książek, także nowych22.

21
22
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W roku 1887 „na ogólne żądanie czytających” zakupiono dla biblioteki
25 dzieł w 30 tomach23. W latach 1889-1890 środki na zakup i oprawę
wyniosły w każdym roku po 248 złr.24
Nie zawsze środki przeznaczane na działalność biblioteki były na
ten cel wykorzystane. W 1905 r. w związku z bardzo znacznymi wydatkami na inne potrzeby Towarzystwa do biblioteki nie zakupiono żadnych
książek, choć w budżecie na ten rok zaplanowano 400 koron na ich zakup
i oprawę. Zbiory powiększyły się dzięki zapisowi J. E. śp. Jakuba Simonowicza. Z otrzymanego księgozbioru liczącego 644 dzieła naukowe różnej
treści (przeważnie prawnicze) do biblioteki Towarzystwa włączono 449
dzieł polskich, 41 francuskich i 16 niemieckich25.
W roku 1902, realizując uchwałę walnego zgromadzenia z roku
poprzedniego, ze zbiorów czerniowieckiej biblioteki wyłączono 50 dzieł
z przeznaczeniem na założenie przenośnej biblioteki dla nowo powstałego
Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Wyżnicy26.
Doceniając znaczenie biblioteki i czytelni gazet stanowiących podstawę działalności Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej, w budżecie na rok 1906 zarząd zaplanował znaczniejsze kwoty, by
zwiększyć liczbę prenumerowanych czasopism i zaopatrzyć książnicę
w wydawnictwa z ostatnich lat27.
Zbiory biblioteki podlegały też selekcjom. W roku 1870 dublety
książek przesłano do Suczawy, by wspomóc tworzącą się drugą polską
bibliotekę28. Skontrum przeprowadzone w bibliotece w 1881 r. ujawniło
wiele tytułów w dwóch lub trzech egzemplarzach, także wiele wydawnictw i broszurek przeznaczonych dla polskiego ludu. Ze zbędnych dla
czerniowieckiej biblioteki egzemplarzy 90 przesłano na Śląsk do zakładanych tam czytelni ludowych, a 208 tomów i broszur przekazano Czytelni
Polskiej w Waszkowcach29.
Także w sprawozdaniu za 1905 r. znalazł się zapis mówiący o drukach zbędnych w księgozbiorze:
W ubiegłych latach z polecenia Wydziału wyeliminowano znaczcną ilość dzieł, jako niepotrzebnych, wskutek czego powstały lu-
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25 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1905, s. 38.
26 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1902, s. 25.
27 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1905, s. 38.
28 J. Białynia-Chołodecki, Przeszłość Towarzystwa…, s. 17.
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ki w inwentarzu bibliotecznym, będzie rzeczą następnego zarządu przeprowadzenie ścisłego skontrum i zapełnienie luk w inwentarzu dziełami z zapisu ś.p. J. Simonowicza 30.

Dziś takie rozwiązanie byłoby niemożliwe, w miejsce powstałych
w inwentarzu luk nie ma możliwości wpisywania jakichkolwiek książek.
Pod koniec 1883 r. Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej odpowiedziało na apel ordynatora szpitala krajowego
w Czerniowcach dr. Bazylego Wolana dotyczący utworzenia biblioteczki
dla rekonwalescentów tej placówki, przesyłając w darze 65 tomów i zeszytów31. W odpowiedzi na odezwę prezydium Sądu Krajowego z maja
1889 r. o zamiarze otwarcia biblioteki dla więźniów Towarzystwo ofiarowało 40 książek32.
4. Darczyńcy i dobrodzieje
Bibliotekę Towarzystwa darami wspierały zarówno osoby prywatne, jak i instytucje, co roku było to kilka instytucji, stowarzyszeń, redakcji
pism, np. w 1883 – 5, w 1884 – 4, w 1891 i 1892 po 5, 1893 i 1894 po 4.
Systematycznie wspierała księgozbiór Towarzystwa swoimi wydawnictwami Akademia Umiejętności w Krakowie (m.in. w 1883 – 15 t.,
1885 – 2 t., 1889 – 20 t., 1892 – 13 t., 1893 – 4 t., 1894 – 3 t.). W roku
1898 AU, podobnie jak w latach poprzednich, wiele swych wydawnictw
przesyłała bezpłatnie33. Wśród instytucji, które przekazały dary książkowe, znalazły się w roku 1883: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (75 t.
i zesz.), Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie (69 t.), Towarzystwo
Historyczno-Literackie w Paryżu (221 t. i zesz.), Księgarnia Seyfartha
i Czajkowskiego we Lwowie (10 t.)34. Do darczyńców należały w 1884 r.
Biblioteka hr. Działyńskich w Kórniku (177 t.)35, w latach 1890-1894 Gebethner i Wolff (1891 – 43 t.), Towarzystwo im. Staszica we Lwowie
(1890 – 7 t., 1891 – 2 t.), Czytelnia Akadem. we Lwowie (1891 – 1 t.), Zarząd Główny Towarzystwa Kółek Rolniczych we Lwowie (1892 – 1 t.), Towarzystwo Bratniej Pomocy Słuchaczów Wszechnicy Lwowskiej (1893
– 1 t.) oraz uczestnicy zjazdów historyków polskich we Lwowie (1890
– 1 t., 1891 – 2 t.), Towarzystwo Pomocy Naukowej im. Mianowskiego
w Warszawie (1891 – 1 t., 1892 – 54 t.), Czytelnia Ludowa w Cieszynie
(1892 – 1 t.), Zarząd Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie (1894

Sprawozdanie Wydziału… za rok 1905, s. 38.
J. Białynia-Chołodecki, Przeszłość Towarzystwa…, s. 48-49.
32 Sprawozdanie Dyrekcji… za rok 1889, s. 9.
33 Sprawozdanie… za rok 1883, s. 5; Sprawozdanie... za rok 1885, s. 12; Sprawozdanie Dyrekcji… za rok 1889, s. 7; Sprawozdanie Wydziału… za rok 1892, s. 29;
Sprawozdanie Wydziału... za rok 1893 i za rok 1894, s. 31, 66; Sprawozdanie Wydziału... za rok 1898, s. 11.
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35 Sprawozdanie… za rok 1884, s. 5
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– 1 t.)36. W roku 1898 bibliotekę wsparło lwowskie Koło Pań Towarzystwa
Szkoły Ludowej37.
Darami wzbogacały zbiory biblioteki redakcje „Gazety Polskiej”
w Czerniowcach38, „Przeglądu Polskiego” w Krakowie (1891 – 4 t., 1892
– 4 t., 1893 – 4 t., 1894 – 8 t.) i „Przeglądu Powszechnego” w Krakowie
(1891 – 1 t., 1893 – 1 t., 1894 – 8 t.)39.
Lista osób, które przekazały bibliotece w darze książki, jest bardzo
długa, z pewnością jednak nazwiska szeregu darczyńców dobrze znane
były czerniowieckiej społeczności. Do wzbogacenia biblioteki co roku
przyczyniało się wiele osób, w tym członkowie Towarzystwa. Darami zasilili bibliotekę m.in.: sekretarz Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie (kilka dzieł i czasopismo „Łowiec”)40, dr Antoni Małecki ze Lwowa (34 t.),
Karol Estreicher z Krakowa (29 t.), Erazm Hoszowski z miejscowości
Mołodyńcze (83 t.)41, Julian Cissel (28 t.), Maria Neuman (44 t.), Janina
Rudkowska (147 t.), ks. dr Jan Siemieński (192 t.)42. Po jednym tomie
ofiarowali do zbiorów bracia Gillerowie: Stefan (Stefan z Opatówka)
i Agaton43. Trzydzieści osiem dzieł podarował w 1887 r. Jaworski44, z czego prawnicze (29 dzieł) przekazano Towarzystwu Akademików Polskich
„Ognisko”, a 73 tomy w roku 1889 ofiarował Edmund Reck45. Książki podarowali także Władysław Bełza i Kornel Ujejski46.
Ofiarodawcami, których nie można pominąć, byli Władysław Komorra i Andrzej Juszyński. Pierwszy z wymienionych w roku 1885 przekazał bibliotece 1437 t.47 Dzięki ofiarności Juszyńskiego w latach 1888-1889 książnica wzbogaciła się o ponad 1700 oprawnych tomów, głównie
powieści48. Okazało się, że na wpływ tak znacznego daru ówczesny lokal
biblioteki nie był przygotowany. Pod koniec marca 1888 r. Zarząd Towarzystwa podjął decyzję o adaptacji dwóch pokoi i sieni na sale biblio-

36 Sprawozdanie Dyrekcji… za rok 1890, s. 32; Sprawozdanie Dyrekcji... za rok
1891, s. 29; Sprawozdanie Wydziału… za rok 1892, s. 29; Sprawozdanie Wydziału...
za rok 1893 i za rok 1894, s. 31-32, 66-67.
37 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1898, s. 11.
38 Sprawozdanie… za rok 1884, s. 5.
39 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1891, s. 29.
40 Sprawozdanie… za rok 1882, s. 5.
41 Sprawozdanie… za rok 1883, s. 6.
42 Sprawozdanie… za rok 1885, s. 12.
43 Sprawozdanie… za rok 1884, s. 5; Sprawozdanie... za rok 1885, s. 12.
44 Nie udało się ustalić imienia.
45 Sprawozdanie Dyrekcji… za rok 1887, s. 12; Sprawozdanie Dyrekcji... za rok 1889,
s. 8.
46 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1893 i za rok 1894, s. 66-67.
47 Sprawozdanie… za rok 1885, s. 12.
48 Sprawozdanie Dyrekcji… za rok 1888, s. 5; Sprawozdanie Dyrekcji... za rok 1889,
s. 8.
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teczne, co pozwoliło na scalenie zbiorów mieszczących się do tego czasu
w trzech różnych lokalach oraz zakup szaf bibliotecznych49.
Bardzo dobrym dla rozwoju biblioteki okazał się rok 1891,
dzięki bowiem hojnemu zapisowi, szczodrej dotacji i licznym darom tak osób prywatnych, jako też instytucji publicznych i redakcji doznały zbiory biblioteczne niepospolitego zbogacenia
tak pod względem ilości, jak również jakości dzieł 50.

Zmarła w 1891 r. wdowa po śp. Bogdanowiczu, właścicielu dóbr,
Gertruda z Zerygiewiczów, zapisała testamentem Towarzystwu swój księgozbiór razem z szafą, w której się mieścił. Zbiór o treści naukowej i beletrystycznej liczył 426 dzieł w 649 tomach, w tym polskich 293 (414 t.),
niemieckich 132 (234 t.) i jednotomowe dzieło łacińskie, z czego oprawnych było tylko 59 tomów.
Z zapisu Bogdanowiczowej do inwentarza wpisano 423 tomy
(288 dzieł), w tym 157 dzieł polskich, 130 niemieckich i jedno łacińskie.
Pozostałe, jako dublety, przesłano w darze ks. kanonikowi Michałowi
Piotrowskiemu do mającej powstać Czytelni Polskiej w Sadogórze,
37 dzieł w 53 tomach z kolei otrzymała biblioteka popularna51.
Do zbiorów biblioteki kilka książek w latach 1891-1892 przekazał
Aleksander Morgenbesser, jeden z założycieli Towarzystwa, jego prezes
(1869-1872, 1876-1881) i członek honorowy52. Z księgozbioru Morgenbessera po jego śmierci (zm. w lutym 1893 r.) biblioteka otrzymała
152 tomy53. Po trzydzieści kilka dzieł ofiarowali bibliotece pod koniec listopada 1913 r. radca Sądu Krajowego dr Eugeniusz Hakman i starszy
oficjał sądowy Józef Spruschina54.
W szczególny sposób wyróżniano osoby, które przekazały bibliotece znaczne dary. Członek Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy
i Czytelni Polskiej Władysław Komorra – inżynier kolei Lwowsko-Czerniowiecko-Jasskiej w 1885 r. przekazał Towarzystwu w darze blisko 1500
tomów treści literackiej i powieściowej zgromadzonych w ozdobnej szafie.
Uhonorowany został wpisaniem w poczet Dobrodziejów Towarzystwa55.
Podobnie wyróżniono dwóch księgarzy-patriotów: Andrzeja Juszyńskiego i Władysława Gubrynowicza; uchwałą Dyrekcji Towarzystwa
z 18 kwietnia 1886 r. zaliczeni zostali w poczet Dobrodziejów56. W uzna-
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niu ogromnej ofiarności A. Juszyńskiego, który przekazał bibliotece księgozbiór liczący niemal 1700 t., Towarzystwo obdarzyło go honorowym
członkostwem57.
5. Katalogi biblioteki
Zbiory biblioteki z roku na rok wzrastały, „z biegiem czasu okazała się potrzeba gruntownej rewizji i ułożenia dokładnego katalogu dzieł
księgozbioru”. Pracę nad opracowaniem katalogu podjął i „po roku trudów chlubnie dokonał Karol Witkowski przy pomocy Jana Giżyńskiego”58. Drukowany katalog zbiorów wyszedł na początku 1884 r. w nakładzie 500 egzemplarzy. By pokryć koszt druku, członków Towarzystwa zobowiązano do zakupu katalogu, który miał ułatwić pracę zarówno bibliotekarzowi, jak i korzystającym ze zbiorów59.
„Katalog Biblioteki Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy
i Czytelni Polskiej w Czerniowcach” prezentuje alfabetyczny spis autorów
i tytułów najpierw dzieł polskich, następnie francuskich, włoskich i łacińskich oraz niemieckich obecnych w zbiorach. Opis każdej pozycji poza
nazwiskiem autora i tytułem (tytułami) książek zawiera miejsce i rok wydania oraz sygnaturę. W katalogu zamieszczono także Regulamin czytelni
i wypożyczalni książek.
W 1888 r. Zarząd Towarzystwa podjął decyzję o wydaniu nowego
katalogu, którego celem było „uprzystępnić naszym członkom dzieła jakie
po wydaniu pierwszego katalogu w r. 1883 [właśc. 1884] przyrosły”60.
Chodziło o znaczące dary A. Juszyńskiego i W. Komorry.
Uporządkowaniem i zinwentaryzowaniem daru Juszyńskiego (1697 t.),
który na mocy uchwały Zarządu nazwano imieniem ofiarodawcy, zajęli
się Seweryn Paryłowski i Józef Wicentowicz. Katalog miał uwzględnić
także dar W. Komorry (1437 t.) z 1885 r.61
W roku 1888 nakładem Towarzystwa wydany został nowy katalog
książek opracowany przez majora Paryłowskiego. Ukazał się pod tytułem
„I. Dodatek do Katalogu Biblioteki Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach”. Bardziej szczegółowy był tytuł
okładkowy, informujący o zawartości: „Katalog Biblioteki Towarzystwa
Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach. Cz. 2, zawierająca spis dzieł polskich, francuskich i niemieckich, nabytych w ciągu
lat 1883-1888. (Dział imienia Andrzeja Juszyńskiego i Władysława Komorry)”.
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Fot. 1. Katalog Biblioteki Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni
Polskiej w Czerniowcach, Czerniowce 1884 – okładka. Źródło: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.
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W roku 1891 wstrzymano prace nad przygotowywanym do wydania kolejnym suplementem do katalogu biblioteki; było to wynikiem
nadmiaru pracy nad uporządkowaniem księgozbioru po śp. Bogdanowiczowej oraz inwentaryzowania licznych nabytków, jakie wpłynęły do
zbiorów. Dodatek miał objąć także kilkaset tomów z daru Bogdanowiczowej62.
Do zestawionego w roku 1892 przez Henryka Zuckera nowego dodatku do katalogu od czasu do czasu dodawano uzupełnienia, dopiero
w roku 1902 dr Adolf Michniewicz „ponownie przeprowadził gruntowną
reformę całej biblioteki z wyjątkiem działu naukowego i ułożył katalog”
wydany w 1903 r.63
6. Prasa i czasopisma
Obok książek biblioteka Czytelni Polskiej w Czerniowcach gromadziła numizmaty, prasę i czasopisma, ryciny, fotografie, obrazy.
Aby zainteresować większą grupę członków działalnością Towarzystwa, Zarząd starał się dbać nie tylko o bibliotekę, miał także na uwadze zwiększanie liczby tytułów prasy polskiej. W roku 1882 do prenumerowanych już tytułów dołączyły: „Reforma”, „Gazeta Lwowska” i „Czas”
krakowski (bezpłatnie), „Biesiada Literacka”, „Kolce” i „Różowe Domino”. Dla pań wprowadzono udogodnienie polegające na wypożyczaniu
ilustrowanych tygodników do domu („Tygodnik Ilustrowany”, „Kłosy”,
„Tygodnik Powszechny”, „Biesiada Literacka”, „Wędrowiec”)64.
Członkowie Towarzystwa mogli korzystać z prasy ogólnej, społeczno-kulturalnej, literackiej, popularnonaukowej, humorystycznej i satyrycznej, która reprezentowana była przez tytuły lokalne („Gazeta Polska”, „Gazeta Czerniowecka”, „Bukowiner Nachrichten”, „Czernowitzer
Zeitung”, „Bukovina” – „Буковина”, a także lwowskie („Gazeta Lwowska”, „Kurier Lwowski”, „Szczutek” i in.), krakowskie („Czas”, „Diabeł”,
„Nowa Reforma”, „Przegląd Polski”), warszawskie („Ateneum”, „Biesiada
Literacka”, „Kłosy”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Kurier Warszawski”, „Wędrowiec”) oraz pojedyncze tytuły z innych regionów, np. „Dziennik Poznański”.
Tytuły pism, obecne w zbiorach Towarzystwa w latach 1882-1894,
1898, 1901-1902, przedstawia tabela 2.

Sprawozdanie Wydziału… za rok 1891, s. 31.
Sprawozdanie Wydziału… za rok 1905, s. 23.
64 Sprawozdanie… za rok 1882, s. 4.
62
63

Ateneum
Biesiada Literacka
Bukovina [Bukowyna]
(Буковина)
Bukowiner Nachrichten
Czas
Czernowitzer Zeitung
Desteptare
Diabeł
Diło
Dziennik dla Wszystkich
Dziennik Polski
Dziennik Poznański
Gazeta Czerniowiecka
Gazeta dla Wszystkich
Gazeta Kołomyjska
Gazeta Lwowska
Gazeta
Naddniestrzańska
Gazeta Narodowa
Gazeta Polska
(Czerniowce)
Gazeta Polska
(warszawska)
Gazeta Wiejska
Goniec i Iskra
Gwiazdka Cieszyńska
Hałyczanin
Ilustracja Polska
Kłosy
Kolce
Kosmos
Kraj
Kronika Rodzinna
Kurier Krakowski

Tytuł

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

1
8
8
4

x

1
8
8
3

x

1
8
8
2

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

1
8
8
5

x
x

x
x

x

x

x
x

x

1
8
8
6

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

1
8
8
7

Tab. 2. Czasopisma w czytelni 1882-1892, 1894, 1898, 1901-1902
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*Oprócz ośmiu wymienionych w sprawozdaniu tytułów, podano także liczbę 20 dzienników.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Towarzystwa za lata 1882-1898, 1901-1902
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W latach 1882-1902 czytelnia oferowała od 16 do 28 tytułów pism
rocznie, których część otrzymywała bezpłatnie, część dzięki życzliwości
redakcji po niższej cenie, a niektóre tytuły prenumerowała. Z 24 tytułów
dostępnych w czytelni w 1883 r. siedem wpływało bezpłatnie, pozostałe
po niższej cenie lub od osób prywatnych. W roku 1884 z 26 tytułów bezpłatnych było 12, z 21 tytułów w 1888 r. bezpłatnie otrzymywano sześć,
a w roku 1890 – siedem z 23 dostępnych było dla korzystających z czytelni65. Po 10 tytułów wpływało bezpłatnie w latach 1891-189266.
W 1898 r. cztery tytuły – „Przegląd Polski”, „Przegląd Powszechny”, „Muzeum”, „Kosmos” – wpływały bezpłatnie, cztery kolejne – „Tygodnik Ilustrowany”, „Wędrowiec”, „Kraj”, „Ateneum” – Towarzystwo
otrzymywało po obniżonej cenie, poza tym czytelnicy mogli korzystać jeszcze z 20 pism codziennych67.
7. Udostępnianie
Ośmiopunktowy regulamin korzystania z czytelni i wypożyczalni
książek opublikowany został w wydanym w roku 1884 r. „Katalogu Biblioteki Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej
w Czerniowcach”.
Prawo do korzystania z czytelni przysługiwało tylko członkom Towarzystwa, którzy mogli wypożyczać książki z biblioteki do domu bądź
korzystać na miejscu w czytelni. Członkowie miejscowi mogli wypożyczyć
dwa dzieła na dwa tygodnie, zamiejscowi natomiast pięć na okres miesiąca, po wpłaceniu kaucji wyznaczonej przez bibliotekarza. Możliwe było,
po upływie wyznaczonego terminu, ponowne wypożyczenie tych samych
dzieł. Niezwrócenie książek w wyznaczonym terminie uniemożliwiało wypożyczenie kolejnych. Z kolei zagubienie lub uszkodzenie skutkowało odkupieniem takiego samego dzieła bądź zwróceniem jego wartości. Regulamin uzupełniały dodatkowe informacje zabraniające pisania na książkach, zaginania i wyrywania kartek czy niszczenia oprawy68.
W latach 1882-1885 liczba korzystających, podobnie jak liczba
wypożyczonych woluminów, z roku na rok wzrastała. W następnych czterech latach (1886-1889) z kolei widać spadek liczby czytelników, ale liczba wypożyczeń zmalała w latach 1886-1887, a od 1888 do 1894 r. widać
wzrost wypożyczeń. Ponownie wzrost liczby korzystających nastąpił od
roku 1890. Mimo spadków liczby czytelników i wypożyczeń w niektórych
latach, systematycznie od roku 1882, rosła liczba wypożyczonych tomów

Sprawozdanie… za rok 1883, s. 5; Sprawozdanie... za rok 1884, s. 4, Sprawozdanie Dyrekcji… za rok 1888, s. 11; Sprawozdanie Dyrekcji... za rok 1890, s. 34.
66 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1891, s. 32-33; Sprawozdanie Wydziału... za rok
1892, s. 30-31.
67 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1898, s. 11.
68 Katalog Biblioteki Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej
w Czerniowcach, Czerniowce 1884, s. 3-4.
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przypadająca na jednego czytelnika; od 26 w 1882 r. do ponad 60 w latach 1892-1894. Pamiętać należy, że książki wypożyczano tylko dwa razy
w tygodniu w ograniczonym czasie. W 1912 r. „Gazeta Polska” informowała członków Towarzystwa, że biblioteka czynna jest w niedziele w godz.
10:00-12:00 oraz w środy 15:00-17:00 (od października 15:30-17:00)69.
W sprawozdaniach Towarzystwa z lat 1898, 1901-1902 oraz 1905
brak informacji dotyczących liczby korzystających (poza rokiem 1901
– 206 osób) oraz liczby wypożyczonych woluminów. W 1905 r. odnotowano, że ruch był większy niż w roku 1904.

Liczba książek
u czytelników na
koniec roku

Liczba wypożycz.
tomów na jednego
czytelnika

Liczba
wypożyczeń
w wol.

Wzrost /spadek
liczby czytelników
do roku poprzed.

Liczba
czytelników

Rok

Tab. 3. Czytelnicy i wypożyczenia w latach 1882-1894

1882
158
*
4126
26
253
1883
179
23
5108
28,5
449
1884
201
22
6512
32
370
1885
238
37
9311
39
896
1886
235
-3
9089
39
*
1887
219
- 16
7301
33
*
1888
214
-5
8989
42
*
1889
198
- 16
8792
44
*
1890
227
29
11885
52
*
1891
259
32
13188
51
*
1892
266
7
16692
63
*
1893
287
21
18381
64
*
1894
287
0
17437
61
*
* Brak danych. Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Towarzystwa za lata 1882-1894.
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8. Biblioteczka popularna
W roku 1884 powstał projekt utworzenia przy bibliotece osobnego działu służącego młodzieży rzemieślniczej, którego inicjatorem był
ks. dr Jan Siemieński. Biblioteczkę popularną – tak określano ją w sprawozdaniach – oddano do użytku 25 października 1885 r., działała pod
zarządem ks. Siemieńskiego; do końca tego roku skorzystało z niej 35
osób, które wypożyczyły 182 dzieła. Biblioteczka składała się ze 115 tomów, w tym z 35 wydzielonych z biblioteki głównej. Zawierała 24 tomy
wydawnictw Macierzy Polskiej, które bezpłatnie oprawił Józef Wicentowicz70. W połowie roku 1886 inicjator biblioteki popularnej wyjechał
z Czerniowiec, jej kierownictwo objął Józef Wicentowicz i „zdołała zaspokoić tak ilościowo, jak jakościowo życzenia czytających”71. Wicentowicz
kierował biblioteczką także w roku 1887, niewielki księgozbiór nieuzupełniany nowymi dziełami nie mógł jednak służyć młodzieży. W sprawozdaniu za rok 1887 odnotowano, że w związku z tym, iż z biblioteki korzystały te same osoby, wyczerpały się w końcu jej zasoby, stąd część dzieł
z tego księgozbioru przeznaczono dla czytelni w Botuszanach i w Paszkanach. Do obu czytelni wysłano również po 20 dzieł (dublety i tryplety
z biblioteki głównej)72.
Tab. 4. Biblioteczka popularna – księgozbiór i udostępnianie
Rok

Księgozbiór
w wol.

Liczba
czytelników

Liczba
wypożyczeń

1885
115
35
182
1886
122
1761
1887
143
*
1888**
1889
215
43
447
1890
331
56
613
1891
445
34
354
1892
445
27
373
1893
445
*
*
* Brak danych.
** Prawdopodobnie w tym roku biblioteczka popularna nie działała.
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Towarzystwa za lata
1885-1893.

Ponownie biblioteczka popularna dla młodzieży rzemieślniczej
wznowiła działalność w lipcu 1889 r.; jej zbiory uzupełniono zakupem 111
książeczek, które oprawił Wicentowicz, oraz darem pięciu dzieł. W latach

Sprawozdanie… za rok 1885, s. 13.
Sprawozdanie Dyrekcji… za rok 1886, s. 4.
72 Sprawozdanie Dyrekcji… za rok 1887, s. 13.
70
71
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1889-1890 biblioteczka była nadal pod zarządem Wicentowicza, następnie Dominika Kleina (1891-1892) i ponownie Wicentowicza73. Jej zbiory
w roku 1891 liczyły 445 tomów; trafiły tu m.in. 53 tomy z zapisu G. Bogdanowiczowej.
9. Konserwacja zbiorów
Dbano także o stan zbiorów, o czym świadczą środki przeznaczane na oprawę. W roku 1883 z ogólnej kwoty 600 złr., przeznaczonej na
bibliotekę, 76 złr. 89 ct. wykorzystano na „oprawę dawnych książek”, ponieważ „potrzeba było istniejący zbiór do należytego przyprowadzić porządku”. Kolejne 105 złr. przeznaczono na oprawę nowo zakupionych
książek. Poza tym dla pozyskanych książek zakupione zostały „dwie nowe
obszerne i odpowiednie innym meblom szafy, do których będzie można
zastosować i dalsze, nabyć się mające tego rodzaju przechowki”74. Trudno
określić, jaką kwotę przeznaczono na oprawę zbiorów w kolejnych latach
– od 1884 r. w sprawozdaniach podawano łączną kwotę na zakup i oprawę, i tak w roku 1884 było to 305 złr. 81 ct.75, w 1885 – 129 złr. 67 ct.76
Zakup i oprawa książek w roku 1889 wyniosły 247 złr. 91 ct.77
Taka sama kwota (247 złr. 81 ct.) w roku następnym obejmowała zakup
szaf, naprawę książek, zakup nowych książek i ich oprawę78.
W 1893 r. odnotowano, że „wobec braku funduszów nie można
było nowych dzieł kupować, bo większa część preliminowanej na bibliotekę kwoty musiała być na oprawę książek wydaną”79.
10. Zbiór numizmatyczny
Z inicjatywy Józefa Chołodeckiego w roku 1883 przy bibliotece
rozpoczęto gromadzenie zbiorów numizmatycznych. W ciągu kilku tygodni wpłynęło wówczas w darze ponad 200 monet i pamiątkowych medali.
W następnym roku zasób numizmatyczny wsparły darami 42 osoby. Stan
zbioru na koniec 1884 r. wynosił 327 monet, 17 medali, siedem sztuk
banknotów, bez numizmatów nadesłanych po 1 lipca, oczekujących na
opracowanie. Klasyfikowaniem wpływających eksponatów zajmował się
Chołodecki. Także w kolejnym roku (1885) zbiór zasiliło wiele cennych

Tamże, s. 13; Sprawozdanie Dyrekcji... za rok 1889, s. 8; Sprawozdanie Dyrekcji...
za rok 1890, s. 33; Sprawozdanie Wydziału…: za rok 1891, s. 32; Sprawozdanie Wydziału... za rok 1892, s. 30; Sprawozdanie Wydziału... za rok 1893 i za rok 1894,
s. 33.
74 Sprawozdanie… za rok 1883, s. 5, 7.
75 Sprawozdanie… za rok 1884, s. 6.
76 Sprawozdanie… na rok 1885, s. 12.
77 Sprawozdanie Dyrekcji… za rok 1889, s. 7.
78 Sprawozdanie Dyrekcji… za rok 1890, s. 32.
79 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1893 i za rok 1894, s. 32.
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starożytnych monet, głównie rzymskich i greckich80. Na koniec roku 1886
było ponad 550 eksponatów, w kolejnych latach przyrost był niewielki
bądź nie było żadnych darów81.
11. Bibliotekarze
O księgozbiór Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni
Polskiej dbały osoby, którym powierzano funkcje bibliotekarzy najczęściej na rok (do kolejnego walnego zgromadzenia).
W początkach działalności biblioteką opiekowali się panowie
A. Gostkowski i G. Smólski, w miejsce których w lutym 1870 r. do Zarządu Czytelni powołano Juliana Naganowskiego i Mikołaja Żyborskiego82.
Naganowski prowadził prace przy porządkowaniu księgozbioru. Bibliotekarzem, który zajmował się porządkowaniem księgozbioru w roku 1882,
był Alojzy Thürmann, a prace te związane były z przygotowywanym do
druku katalogiem83.
W latach 1883-1884 bibliotekarzem był Karol Witkowski, którego
w pracy bibliotecznej wspomagał Jan Giżyński84. Dzięki Witkowskiemu
na początku 1885 r. wyszedł z druku, zapowiadany już wcześniej, katalog
biblioteki85. Witkowskiego w roku 1885 zastąpił Józef Chołodecki, którego zastępcą został A. Thürmann, później Karol Ryszkowski86.
W roku 1886 było trzech bibliotekarzy: Józef Chołodecki, Dominik Klein i dr Bazyli Duzinkiewicz, którym pomagał akademik Henryk
Zucker. Po złożeniu rezygnacji przez Chołodeckiego (1 lipca)87 pracę w bibliotece podjęli: K. Witkowski, J. Giżyński i Michał Pindus, którzy przeprowadzili skontrum i uporządkowali bibliotekę. Wypożyczanie książek
prowadził Krzysztofowicz88 wspólnie z Witkowskim, Giżyńskim, Pindusem oraz Zuckerem89.
W lutym 1887 r. bibliotekę powierzono Kajetanowi Teodorowiczowi, Władysławowi Krasuskiemu i Józefowi Wicentowiczowi90. Dodatkowo Seweryn Paryłowski inwentaryzował zbiory, które wpłynęły w roku

Sprawozdanie… za rok 1883, s. 7; Sprawozdanie... za rok 1884, s. 6-7; Sprawozdanie... za rok 1885, s.13; J. Białynia-Chołodecki, Przeszłość Towarzystwa..., s. 49.
81 Sprawozdanie Dyrekcji… za rok 1890, s. 34; Sprawozdanie Dyrekcji... za rok
1889, s. 8.
8282 J. Białynia-Chołodecki, Przeszłość Towarzystwa…, s. 16.
83 Sprawozdanie… za rok 1882, s. 4, 10.
84 Sprawozdanie… za rok 1884, s. 6.
85 Tamże, s. 6 – katalog sprzedawano w cenie 50 ct. za sztukę, zwróciło się 82 złr. Pozostałe egzemplarze jako mienie Towarzystwa pozostały do dalszej sprzedaży.
86 Sprawozdanie… za rok 1885, s. 10.
87 Sprawozdanie Dyrekcji… za rok 1886, s. 10.
88 Nie udało się ustalić imienia.
89 Tamże.
90 Sprawozdanie Dyrekcji… za rok 1887, s. 18.
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1886, i pracował nad dodatkiem do drukowanego katalogu biblioteki,
który opublikowany został w roku 188891.
Prace biblioteczne od 1889 r. prowadził H. Zucker, który przygotowywał też do wydania kolejny suplement do katalogu biblioteki92. Dodatek ten obejmował 1400 dzieł, Zucker opracował go w 1892 r.93
W 1893 r. bibliotekarzy – Władysława Mierzwińskiego, A. Juszyńskiego i Władysława Sołtyńskiego – wspomagał dr Eugeniusz Mitkiewicz,
który przeglądał i spisywał dzieła ofiarowane przez A. Morgenbessera
(zm. 12 lutego 1893 r.)94.
Zarząd biblioteki w 1894 r. powierzono H. Zuckerowi, W. Mierzwińskiemu, Marcelemu Axentowiczowi i Zygmuntowi Dworskiemu. Zuckera w pracach bibliotecznych wspomagał były bibliotekarz S. Paryłowski95.
Na rok 1898 wybrano trzech opiekujących się biblioteką, bibliotekarzem naczelnym został dr Antoni Świerzcho, bibliotekarzami Wincenty Korotyński i Konstanty Rożankowski96. Dr Świerzcho i W. Korotyński byli też bibliotekarzami w roku 1901, trzecim bibliotekarzem został
Alfred Skrzycki97.
Prace biblioteczne w roku 1902 prowadził dr A. Michniewicz, który w tymże roku opracował też do druku katalog. Dr. Michniewicza mianowano bibliotekarzem w lutym 1905 r., jego zastępcami Karola Schwanna i Grzegorza Cicimirskiego. Po ustąpieniu Michniewicza czynności biblioteczne wykonywał tylko Schwann98.
W 1911 r. bibliotekę prowadzili W. Mierzwiński, A. Skrzycki i Michał Warteresiewicz99. Prawdopodobnie także od połowy maja 1912 r. bibliotekarzem był A. Skrzycki100. W latach 1913-1914 biblioteką opiekował
się Zygmunt Lubertowicz101.

91

Tamże, s. 12.

92Sprawozdanie

Dyrekcji … za rok 1889, s. 3, 8-9; Sprawozdanie Dyrekcji... za rok
1890, s. 33; Sprawozdanie Wydziału… za rok 1891, s. 31.
93 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1892, s. 30.
94 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1893 i za rok 1894, s. 11, 33.
95 Tamże, s. 67.
96 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1898, s. 9.
97 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1901, s. 11.
98 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1905, s. 27-28, 37-38.
99 J. Bujak, Kronika…, s. 29-30.
100 Tamże, s. 145.
101 Tamże, s. 231.
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12. Losy biblioteki po I wojnie światowej
W czasie I wojny światowej księgozbiór Towarzystwa Polskiego
Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach uległ częściowemu
zniszczeniu. Podjęte zostały prace nad jego uporządkowaniem, odzyskaniem wypożyczonych książek i powiększeniem zbiorów. Na koniec 1924 r.
biblioteka liczyła 5462 dzieła, w tymże roku pozyskano środki na zakup
książek i czasopism, a 20 dzieł wpłynęło w darze. Przez szereg lat Towarzystwo było w trudnym położeniu, ale kontynuowało swoją działalność.
Dopiero rok 1935 przyniósł poprawę, także dla biblioteki, której zbiory
wzrosły o 175 dzieł pozyskanych z zakupu i darów, osiągając liczbę 6186
dzieł (prace naukowe, beletrystyka). W roku 1937 przybyło bibliotece 327
dzieł. Książnica przeznaczała także środki na oprawę książek i prenumeratę czasopism102.
Podsumowanie
Sprawozdania z działalności Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach stanowią bardzo cenne źródło
do poznania działań prowadzonych przez to stowarzyszenie na rzecz
mniejszości polskiej, w tym funkcjonowania biblioteki, której rolę dla
utrzymania ducha narodowego trudno przecenić:
Z każdym dniem zwiększa się liczba członków korzystających
z biblioteki. Jest to prawdziwym objawem, że poznano wartość
literatury ojczystej i poczęto lubować się w rzeczach swojskich;
a że tą drogą najłatwiej rozszerza się nauka i wiadomość spraw
naród nasz obchodzących, przeto obecnie powinno być głównym
zadaniem towarzystwa, udzielanie członkom pomocy moralnej
przez dostarczanie coraz nowych dzieł, tak naukowych, jako też
i powieściowych, aby rozbudzoną chęć do czytania podtrzymywać103.

Każdy dar na rzecz biblioteki był skrupulatnie odnotowany, niezależnie od tego, czy było to jedno przekazane dzieło, kilkanaście, kilkadziesiąt książek czy cały księgozbiór.
W sprawozdaniu zarządu biblioteki za rok 1891 czytamy:
Rok ubiegły [1891] w rozwoju biblioteki naszej świetnie się
zaznaczył; dzięki bowiem hojnemu zapisowi, szczodrej dotacji
i licznym darom tak osób prywatnych, jako też instytucji publicznych i redakcji doznały zbiory biblioteczne niepospolitego
zbogacenia tak pod względem ilości, jak również jakości dzieł 104.

J. Bujak, Książka, czasopismo i czytelnia…, s. 577-578.
Sprawozdanie… za rok 1882, s. 5.
104 Sprawozdanie Wydziału… za rok 1891, s. 27.
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Znaczenie biblioteki i czytelni gazet podkreślone zostało mocno
w sprawozdaniu Towarzystwa za rok 1898:
Przede wszystkim biblioteka i czytelnia gazet. Jest to podwalina
instytucji, najpoważniejsza i najżywotniejsza z jej agend, a łączy
się z nią ściśle duchowa i literacka działalność. Główne swe siły
powinno Towarzystwo w tym właśnie wytężać kierunku, zreorganizować gruntownie wypożyczalnię książek, zaprowadzić stałe
kursy literackie i historyczne, podnosić moralny i umysłowy poziom społeczeństwa105.

Biblioteka Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej stanowi znakomity przykład żywotności polskiej mniejszości narodowej nawet w tak odległych miejscach od terenów historycznej Rzeczypospolitej, zwłaszcza iż obszary te (m.in. Bukowina) już od ponad 100 lat
znajdowały się pod zarządem austriackim. Trzeba wysoko cenić zmysł narodowy i organizacyjny Polaków, którzy w bardzo trudnych warunkach
tworzyli możliwości zachowania zarówno języka polskiego, jak i najważniejszych elementów polskiej literatury i kultury, przekazując to kolejnym pokoleniom. Ogromną rolę w tym działaniu odgrywały biblioteki,
czego doskonałym dowodem jest działalność omówionej wyżej biblioteki
Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej.
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Działalność opiekuńcza Towarzystwa Polskiego
Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach
w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX

Wstęp
Bukowina1 była świadkiem powstania na ziemiach polskich w roku 1863, a następnie, jak to określił Józef Białynia-Chołodecki „chwilowym przybytkiem rozbitków dążących do księstwa mołdawskiego”2. Tereny te już wcześniej były celem wędrówki Polaków. W latach 90. XVIII w.
sprowadzono z Bochni i Wieliczki kilkadziesiąt rodzin górniczych do Kaczyki, po powstaniu listopadowym w 1830 r. na Bukowinie zamieszkała
szlachta podlaska, w połowie XIX w. przybyli chłopi z okolic Tarnowa
i Rzeszowszczyzny do wsi Ruda, z powiatu kolbuszowskiego i ropczyckiego do wsi Bulaj i Frumoasy, w 1870 r. z Rzeszowszczyzny napłynęła grupa
osiedleńców, chłopów do wsi Mihoweny. Eugeniusz Kłosek na podstawie
zapisu w kronice Nowego Sołońca podał, że po 1848 r. przybył do Kaczyki
Jakub Szela, przywódca rabacji galicyjskiej3. Podczas wojny zginęły dokumenty i metryki poświadczające ten fakt, zapomniane zostało również
miejsce pochówku. Po powstaniu kościuszkowskim w 1863 r. do Rumunii
przybyło ok. tysiąca osób4, następna grupa przybyła po 1870 r. w związku
z budową linii kolejowej z Bukaresztu do Jass (inżynierowie, budowniczy,
majstrzy warsztatowi i robotnicy”), po 1890 r. przywędrowali z Galicji
szklarze, znani w Rumunii ze szczerego przywiązania do polskości. Zakła-

S. Orgelbrand, Encyklopedia powszechna, t. 4, Warszawa 1860, s. 589, 597; Poczet
szlachty galicyjskiej i bukowińskiej, Lwów 1857, s. II; Rys statystyczno-jeograficzny
Galicyi Austriackiej skreślony przez M. W., Poznań 1842, s. 70; H. Stupnicki, Galicya
pod względem geograficzno-topograficzno-historycznym. Z mapą Galicyi łącznie
z obwodem krakowskim i Bukowiną, Lwów 1848, s. 3; M. hr. Marasse, Dzieła ekonomiczno-polityczne i statystyczne, Kraków 1887, s. 265.
2 W. Ćwik, Przeszłość Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej
w Czerniowcach. Przedruk z „Gazety Polskiej”, Czerniowce 1885, s. 13. J. Białynia-Chołodecki używał pseudonimu Walenty Ćwik; E. Kłosek, Świadomość etniczna
i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wrocław 2005,
s. 40, 41, 46, 50.
3 E. Kłosek, Świadomość etniczna i kultura…, s. 48-49.
4 I. W. Kosmowska, Rumunia. Kraj i naród z licznemi ilustracjami i mapą, Warszawa 1928, s. 150.
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dali tam własne huty lub też zatrudniali się u innych5. Jan Bujak zaznaczył, że wśród przybywających na Bukowinę Polaków byli również ludzie
wykształceni, osoby świeckie oraz duchowieństwo, zasiadający w urzędach krajowych i samorządowych, często zajmowali oni wysoką pozycję
w strukturze społecznej6. Wśród tej grupy wymienił ziemian, nauczycieli,
lekarzy, prawników, urzędników, duchownych. W związku z koniecznością opuszczenia Galicji7 i innych ziem oraz pozostawienia swojego majątku wiele osób utraciło źródła dochodu i utrzymania się. Zdarzało się, że
kłopoty finansowe pogłębiały się i zwiększała się liczba ludzi zubożałych,
niemogących samodzielnie funkcjonować lub wymagających okresowego
wsparcia. W miarę upływu lat wśród Polaków na Bukowinie zwiększała
się liczba osób potrzebujących pomocy i wsparcia zarówno w wymiarze
materialnym, jak i pozamaterialnym.
W XIX w. rozwijającą się formą wsparcia na ziemiach polskich,
organizowanego z inicjatywy osób świeckich, były towarzystwa dobroczynne. Powstające w większych miastach na terenie ziem polskich świeckie stowarzyszenia powoływali głównie przedstawiciele arystokracji,
w ich działalność włączali się bogaci mieszczanie, inteligencja, a wspierane były również przez osoby duchowne. W pierwszej połowie XIX w.
pierwsze świeckie towarzystwa dobroczynności powstały w Wilnie, Warszawie, Lublinie i Krakowie – ich celem była pomoc ludziom ubogim,
a poprzez to zmniejszenie liczby żebraków w miastach. W drugiej połowie
XIX w. upowszechniła się akcja organizowania towarzystw i stowarzyszeń
udzielających pomocy, skierowana do różnych grup ludności, nie tylko ludzi zubożałych. Organizowane wsparcie miało wymiar materialny, finan-

I. W. Kosmowska, Rumunia…, s. 151-152. Nosili oni niemieckie nazwiska, np. Bauer,
Bürger, Hoffman, ale mieszkając wcześniej na ziemiach polskich, przenosili do Rumunii polskie obyczaje, posługiwali się językiem polskim; E. Kłosek, Świadomość
etniczna…, s. 50. Budowana pod koniec XIX w. kolej przyciągnęła większą liczbę Polaków do Paltynosy.
6 J. Bujak, Wyboista droga oświaty polskiej na Bukowinie [w:] Polacy z Bukowiny.
Ich losy i kultura – źródłem tożsamości narodowej, Żary 2002, s. 132; A. Paczkowski, Prasa polonijna w latach 1870-1939. Zarys problematyki, Warszawa 1977,
s. 97.
7 L. Tatomir, Geografia ogólna i statystyka ziem dawnej Polski, Kraków 1868, s. 397.
Galicja liczyła 1 364,06 mil kwadratowych austriackich, czyli 1 425,78 mil geograficznych kwadratowych. Od południa graniczyła z Bukowiną; Tenże, Geografia Galicyi.
Podręcznik dla uczniów seminariów nauczycielskich i dla nauczycieli szkół ludowych i wydziałowych, Lwów 1874, s. 217-218; Ostatnie lata dziejów powszechnych
od 1846 r. do dni dzisiejszych, Lwów 1881, s. 298; W. Szymczuk, Prasa mniejszości
polskiej na Ukrainie, Toruń 2012, s. 13. Autorka powołując się na ustalenia Daniela
Beauvoisa i jego pracę Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu,
Podolu i Kijowszczyźnie oraz dane ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego
i pierwszego powszechnego spiu ludności w Rosji z 1897 r., zaznaczyła, że podawane
liczby Polaków zamieszkujących na ziemiach ukraińskich były zróżnicowane, niejednokrotnie sporo się różniły.
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sowy, starano się również kształcić ubogie dzieci przynajmniej w stopniu
elementarnym, a także umożliwiać przygotowanie do pracy zawodowej.
Wśród celów istnienia towarzystw, niewymienianych oficjalnie w okresie
zaborów, było również podtrzymanie świadomości narodowej, wiary
w odzyskanie niepodległości przez Polskę. Bardzo istotną kwestią dla zubożałych mieszkańców Galicji była pomoc w łagodzeniu przysłowiowej
już nędzy galicyjskiej. Wysoka liczba ludności w Galicji8, przy braku możliwości zarobienia na utrzymanie siebie i rodziny powodowała konieczność wyruszenia w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków. Jak już
wspomniano, Polacy emigrowali na wschodnie tereny, a jednym z docelowych miejsc były Czerniowce. Zdaniem Andrzeja Paczkowskiego Polacy
w Czerniowcach, w przeciwieństwie do tych, którzy wyemigrowali do
Wiednia i Budapesztu, stanowili znaczącą grupę w społeczności ówczesnego miasta prowincjonalnego.
Niniejszy artykuł prezentuje działalność Towarzystwa Polskiego
Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach ze szczególnym
uwzględnieniem wymiaru dobroczynnego. Ukazuje aktywność na tym polu wybranych, wybitnych postaci wchodzących w skład Towarzystwa,
a będących inicjatorami organizowania pomocy dobroczynnej w Czerniowcach. Zaangażowanie tych osób i praca na rzecz Polaków inspirowały
pozostałych mieszkańców do podobnych inicjatyw, było wzorem dla działalności dobroczynnej i oświatowo-kulturalnej dla Polaków w innych
miejscowościach Bukowiny. Bazę rozważań stanowią źródła rękopiśmienne i drukowane ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, Biblioteki Jagiellońskiej, Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podjęte rozważania obejmują czas od utworzenia Towarzystwa w 1869 r. do 1914 r. I wojna światowa znacznie ograniczyła jego
działalność, ale była ona kontynuowana po 1918 r.; wybitni przedstawiciele bukowińskiej Polonii wspierali potrzebujących w kolejnych dekadach. Aktywność założycieli, zarządu i wspierających Towarzystwo członków ma wymiar ponadczasowy i może stanowić przykład patriotycznej
postawy w dniu dzisiejszym.
Utworzenie Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy
i Czytelni Polskiej w Czerniowcach
Idea pomocy Polakom zamieszkującym Czerniowce pod koniec lat
60. XIX w. została skonkretyzowana w postaci projektu powołania towarzystwa dobroczynności. Pod koniec 1868 r. ks. Stefan Dembiński i Antoni Gostkowski, wspierani zaangażowaniem Aleksandra Morgenbessera,
Kajetana Kamila, ks. dr Ignacego Kornickiego, Karola Brónarskiego zaplanowali działalność stowarzyszenia wspierającego potrzebujących.
Przygotowany statut został zatwierdzony 22 lutego 1869 r. Na czele wy8

W. Rapacki, Ludność Galicji, Lwów 1874, s. 106.
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działu stanął A. Morgenbesser, w jego skład weszli: K. Brónarski, Antoni
Gostkowski, ks. S. Dembiński, dr I. Kornicki,9. 16 marca 1869 r. rozpoczęła działalność instytucja pod nazwą Towarzystwo Polskie Bratniej
Pomocy w Czerniowcach10. Pierwsze zebranie członków odbyło się 2 maja
1869 r. Przyjęto, że celem działalności ma być pomoc rodakom, którzy
nękani byli niedolą, żebrali i prosili o pomoc, a znikąd jej nie uzyskiwali.
Na początku istnienia pozyskano 417 członków, zebraną kwotę ze
składki 350 złr. ustanowiono funduszem żelaznym i złożono ją w banku
hipotecznym11. Na zebraniu 26 września 1869 r. dokonano rewizji statutu
i poszerzono działalność Towarzystwa, zakładając Czytelnię Polską. Zaakcentowano w ten sposób patriotyczny nurt podjętej pracy. Powołano kolejnych czterech członków, tj.: dr. Władysława Bodyńskiego, Michała Macuskiego, Franciszka Niteckiego, Grzegorza Smólskiego. Liczbę członków
zarządu zwiększono do dziewięciu. Uzupełniony statut przyjął Rząd krajowy rezolucją l. 10.806 z 4 listopada 1869 r.. 20 listopada 1869 r. otwarto uroczyście Czytelnię Polską w wynajętym budynku „Pod Złotym Jagnięciem”. Pierwsze zbiory czytelni stanowiły przesłane bezpłatnie pisma
przez czytelnie polskich dzienników, były między nimi również wydania
po obniżonej cenie prenumeraty, a Biblioteka Polska w Mihalenach (graniczne miasteczko Rumunii) nadesłała dary w postaci polskich książek.
Regulamin Czytelni w Czerniowcach opracowała komisja w składzie:
dr Wysocki, dr Ryglewicz, dr Klimkiewicz, Roża, Smólski. Była ona miejscem, gdzie gromadziła się młodzież rzemieślnicza dla nauki i zabawy12.
W statucie z 1881 r. odnotowano, iż cel funkcjonowania Towarzystwa realizowany był poprzez udzielanie pomocy materialnej oraz wsparcia moralnego13. Wspierano zapomogami tych Polaków, którzy zamieszkiwali na
Bukowinie i zubożeli nie z własnej winy. Pomocą objęto również grupę
polskiej, kształcącej się młodzieży. Moralne wsparcie realizowano poprzez umożliwianie korzystania z książek i czasopism zgromadzonych
w czytelni i wypożyczalni, a także poprzez odczyty i naukowe wykłady,
muzyczne wieczorki oraz amatorskie przedstawienia.

W. Ćwik, Przeszłość Towarzystwa…, s. 13.
S. Orgelbrand, Encyklopedia powszechna, t. 6, Warszawa 1861, s. 457-458. Czerniowce – po zajęciu przez Austrię miasto było drewniane, w 1830 r. liczyło 6800 osób,
w latach 60. XIX w. przekroczyła ta liczba 20 000 mieszkańców. Miasto w latach 60.
XIX w. było siedzibą towarzystwa geograficzno-etnograficznego, gospodarskiego i dobroczynnego; Rys statystyczno-jeograficzny Galicyi Austriackiej..., s. 70.
11 W. Ćwik, Przeszłość Towarzystwa…, s. 14. Z końcem 1869 r. liczba członków Towarzystwa wynosiła 733. Potrzebującym udzielono zapomóg w kwocie 523 złr. 7 ct.; Rys
statystyczno-jeograficzny Galicyi Austriackiej…, s. 13. Skrót złr. oznacza złotych reńskich.
12 W. Ćwik, Przeszłość Towarzystwa…, s. 15.
13 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Zespół: Akta różnych uroczystości
krakowskich, sygn. 576/43, Statut Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach za rok 1881 (s. 5), karta 1961.
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Majątek towarzystwa tworzyły tzw. fundusz żelazny oraz dochody
bieżące14. Składały się na niego ruchomości, biblioteka oraz kapitał. Dochody pochodziły z odsetków od kapitału, wpłacanych przez członków
składek członkowskich, dobrowolnych darów i funduszy zebranych podczas koncertów dobroczynnych, wieczorków towarzyskich, przedstawień.
Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelnia Polska (dalej:
TBPiCP) składały się z członków zwyczajnych oraz członków honorowych15. Członek zwyczajny był wybierany w tajnym głosowaniu, na wniosek innego członka. Tytuł członka honorowego na wniosek zarządu otrzymywały osoby szczególnie zasłużone dla Towarzystwa lub ojczyzny. Reprezentantem Towarzystwa był prezes lub jego zastępca, pracą stowarzyszenia kierował prezes wraz z 12 członkami tworzącymi dyrekcję. Dyrekcja wybierała spośród siebie zastępcę przewodniczącego, sekretarza,
rachmistrza, skarbnika oraz dwu bibliotekarzy16. Wszyscy członkowie
spotykali się raz w roku, w styczniu, na tzw. walnym zgromadzeniu.
W każdym roku istnienia Towarzystwa dokładano, jak wynika ze sprawozdań, wszelkich starań, aby „pożyteczna instytucja polska na kresach”17
rozwijała się, a Polacy rozproszeni po Bukowinie mogli wokół niej się
skupiać i czerpać siły duchowe. Najistotniejszym zadaniem była obrona
przed wynarodowieniem oraz utratą łączności z ojczyzną.
Założyciele i działacze Towarzystwa
Jednym z inicjatorów utworzenia TBPiCP, scalającego dobroczynne oraz kulturalno-oświatowe wysiłki Polaków na Bukowinie, był ksiądz
Stefan Dembiński (1840-1921)18. Urodził się w Partyniu (powiat tarnowski), jako dziecko stracił ojca w rabacji galicyjskiej, gimnazjum ukończył
w Samborze, egzamin dojrzałości zdawał w Przemyślu. Był słuchaczem
teologii w Rzymie, w czasie powstania styczniowego brał czynny w nim
udział, po czym po bitwie pod Grochowiskami 18 marca 1863 r. zrezygnował z dalszej walki. We Lwowie ukończył teologię i w 1864 r. został wyświęcony na księdza. Był kapelanem biskupa przemyskiego, następnie
administratorem rzymskokatolickiej parafii w Stryju, a po tym, jak nie
uznał dogmatu nieomylności papieża w 1870 r., zawieszono go w pełnieniu obowiązków kapłańskich. Przebywając w klasztorze kapucynów
w Krakowie, studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W gimnazjach w Jaśle, Samborze i Lwowie uczył historii i geografii. Do praw ka-

Tamże, (s. 7), k. 1962.
Tamże (s. 3), k. 1959.
16 Tamże (s. 6, 7), k. 1962.
17 Tamże, Sprawozdanie Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej
w Czerniowcach za rok 1882, (s. 3), k. 1969.
18 J. Sokulski, Dembiński Stefan ks. (1840-1921) [w:] Polski Słownik Biograficzny
(dalej: PSB), t. V, Kraków 1939-1946, s. 75-76.
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płańskich został przywrócony w 1904 r., a gdy przeszedł na emeryturę,
zamieszkał we Florencji. W swoim domu zawsze przyjmował przyjeżdżających tam Polaków. Ostatnie lata spędził we Lwowie, gdzie zmarł 3 marca 1921 r. i został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim w dzielnicy
powstańców.
Ideę wsparcia Polaków na Bukowinie wcielił w życie Aleksander
Morgenbesser (1816-1893)19. Przez Józefa Białynię-Chołodeckiego określony został mianem „nestora bukowińskiej Polonii”, „szermierzem sprawy ojczystej”20. Już jako młody chłopiec był świadkiem germanizowania
polskich mieszkańców Galicji21. Urodził się w Jarosławiu, gdzie rozpoczął
naukę, po czym kontynuował ją w gimnazjum przemyskim, a po przeniesieniu służbowym ojca do Lwowa uczył się tam w gimnazjum tzw. dominikańskim. Na Uniwersytecie Lwowskim zapisał się na Wydział Filozoficzny, studiował tam też prawo. Zaangażowany był w prace tajnego
związku „Synów Ojczyzny”, a jako pracownik lwowskiego sądu kryminalnego wspomagał związkowców, ujawniając nazwiska osób, które miały
być aresztowane. Został aresztowany w 1841 r., surowe śledztwo trwało
do stycznia 1845 r. Po uwolnieniu nie mógł wykonywać zawodu, przeniósł
się wówczas na Bukowinę, do Czerniowiec. Pracując w administracji sądowniczej, angażował się w działalność narodową, przypisuje się mu również pionierską rolę w analizowaniu stosunków polsko-rumuńskich. Był
pierwszym prezesem TBPiCP, przyczynił się do jego rozwoju. W 1872 r.
ustąpił w związku ze sporami z ludźmi ugodowo nastawionymi do Austrii22, po czym ponownie go wybrano i w latach 1876-1881 nadal reprezentował Towarzystwo. W 1887 r. został członkiem honorowym Biblioteki
Polskiej w Rumunii23, a następnie również prezesem utworzonego pod
koniec 1890 r. Koła Polskiego. Zmarł 10 lutego 1893 r. w Czerniowcach,
tam też został pochowany. Jego działalność stanowiła odpowiedź na apel,

19 R. Leszczyński, Morgenbesser Aleksander (1816-1893) [w:] PSB, t. XXI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 769-771.
20 W. Ćwik, Życiorys na podstawie zapisków autobiograficznych, dokumentów, listów, notatek i podań rodzinnych, Czerniowce 1893, s. 4.
21 Tamże, s. 12.
22 Biblioteka Polska w Rumunii (1866-1891). Książka pamiątkowa, Jassy 1891, s. 76.
Na stronach księgi pamiątkowej można przeczytać opinię A. Morgenbessera o zaistniałej wówczas sytuacji. Krytyczny sąd wyraził w przesłanej do biblioteki nocie, dziękując zarazem za zaproszenie do współpracy i deklarując pomoc. Własne zdanie wyraził następująco: „Przy założeniu towarzystaw bratniej pomocy w Czerniowcach miałem tylko współudział i pracowałem tak długo, póki społeczeństwo mnie otaczające
żywiło ducha polskiego, tradycyi i nadziei polskiej. Gdy jednak serca zastygły, materjalizm zwalczył ducha, gdy nić z przeszłością zerwana została, a tak zwany patryotyzm zamknął się w używaniu języka polskiego i entuzyastycznem hołdowaniu dzisiejszemu stanowi rzeczy (idei państwowej obszernieiszej o j c z y z n y) musiałem ustąpić, bo społeczeństwo nowe wyrosło mi po nad uszy i potrzebowało kierowników z pośród swoich nowych ludzi”. Pisownia oryginalna.
23 Tamże, s. 75.
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jaki wygłosił na pierwszym zebraniu TBPiCP 2 maja 1869 r., mówiąc: „Na
nas cięży obowiązek niesienia pomocy tym, którzy są nam wspólni i czuciem i rodem”24.
Nad rozwojem TBPiCP, propagowaniem jego działalności wśród
ziemiaństwa ormiańskiego czuwał kolejny jego prezes Józef Łukasiewicz
(Harandon) (1832-1892)25, pełniąc tę funkcję w latach 1872-1876 oraz
w 1882 r. Dla Towarzystwa zabiegającego o dobroczynne datki z pewnością nie bez znaczenia była opinia o zamożności Ormian bukowińskich26.
J. Łukasiewicz urodził się najprawdopodobniej w Nowosielicy koło Czerniowiec, w ziemiańskiej rodzinie polskich Ormian. Miał sześcioro rodzeństwa, a razem z dwoma braćmi oraz szwagrem zakupili majątek w Kadłubiskach koło Zastawny i doprowadzili do jego rozkwitu, o czym świadczy
wyróżnienie na wystawie w Czerniowcach w 1886. J. Łukasiewicz został
uhonorowany medalem za kolekcję płodów rolnych, wśród których zwrócono szczególną uwagę na pszenicę. Na Bukowinie znany był jako patriota i działacz społeczny, zaangażowany w działalność Towarzystwa. Sprawował również funkcję wójta gminy Kadłubiska, przyczyniając się do wybudowania cerkwi greckokatolickiej, konsekrowanej w 1890 r. Był żonaty, miał trzech synów, których po śmierci żony sam wychowywał. Pod koniec życia zamieszkał w Czerniowcach, gdzie zmarł, a pochowany został
w rodzinnych Kadłubiskach.
TBPiCP zyskało stałą, odpowiednią do potrzeb siedzibę dzięki zaangażowaniu i wsparciu Tadeusza Adama Miszke (1864-1944)27. Urodzony 12 października 1864 r. w Krościenku nad Dunajcem, zmarł 24 marca
1944 r. w Krakowie. Był studentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego w zakresie stomatologii. Po wstąpieniu do wojska austriackiego służył jako lekarz wojskowy do 1899 r. Następnie przez 10 lat
mieszkał i pracował jako dentysta w Czerniowcach. W 1904 r. został prezesem Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej i w roku 1907 czerniowieckiego Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej. Za jego
prezesury Towarzystwo zyskało odpowiedni gmach przy ul. Pańskiej,
a zbiory czytelni mogły służyć Polakom, dla których możliwość czytania
dzieł polskich autorów stanowiła ogromną wartość28. Nagrodzony został

W. Ćwik, Życiorys…, s. 122, 123.
http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=J%C3%B3zef_%C5%81ukasiewicz_
(Harandon) (dostęp: 20.01.2019).
26 S. Barącz ks., Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869, s. 81.
27 T. Dubicki, Mischke Tadeusz Adam [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii,
pod red. K. Dopierały, t. 3, Toruń 2004; Z. Gajda, Miszke Tadeusz Adam (1864-1944), PSB, t. XXI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 357.
28 B. A. Baranowski, Uczczenie pamięci autora Anhellego (Przemówienie podczas
uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Juliuszowi Słowackiemu
w sali „Domu Polskiego” w Czerniowcach dnia 28 listopada 1909, Czerniowce 1909,
s. 3-4.
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wyróżnieniem członka honorowego Czytelni Polskiej. W latach 1909-1913
przebywał we Lwowie, po czym zamieszkał w Zakopanem i prowadził zakład dentystyczny w Baście29. Nie zaprzestając działalności społecznej,
włączył się w prace Towarzystwa Śpiewaczego Echo Tatrzańskie, harcerstwa, kontaktując się z Bukowińskim Hufcem ZHP, „Sokołem” i TSL.
W kręgu jego zainteresowań naukowych były zagadnienia eugeniki, pod
różnymi pseudonimami pisał również eseje filozoficzne.
Wieloletnim prezesem TBPiCP był ksiądz prałat, proboszcz ormiańskokatolicki w Czerniowcach Andrzej Łukasiewicz (1879-1951)30.
Urodził się w Szypińcach w powiecie kocmańskim na Bukowinie w rodzinie ormiańskiej. Naukę rozpoczął w Czerniowcach, gimnazjum oraz
studia teologiczne ukończył we Lwowie. W czasie studiów pełnił funkcję
sekretarza biskupa Józefa Teodorowicza. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1904 r. pracował jako katecheta we Lwowie w Szkole Wydziałowej Żeńskiej PP. Benedyktynek Ormiańskich, był w tym czasie wikariuszem kościoła Archikatedralnego Ormiańsko-Katolickiego. W latach
1909-1944 pełnił funkcję proboszcza parafii ormiańskokatolickiej w Czerniowcach (z niemal roczną przerwą od czerwca 1940 r., przebywając
wówczas w Gherli w Siedmiogrodzie i w Bukareszcie). W 1928 r. otrzymał
godność prałata domowego od papieża Piusa XI. W kwietniu 1932 r. został prezesem Związku Stowarzyszeń Polskich na obszarze całej Rumunii;
związek ten wchodził w skład Światowego Związku Polaków z Zagranicy.
Prześladowany przez gestapo za polską działalność polityczną na terenie
Rumunii w czasie II wojny światowej, więziony był w Bukareszcie. Zwolniony z więzienia po wkroczeniu wojsk radzieckich i kapitulacji Rumunii,
od 1945 r. był katechetą w Polskim Liceum i Gimnazjum w Bukareszcie.
Po przeniesieniu się w 1947 r. do Krakowa pełnił obowiązki duszpasterskie w kościele św. Idziego, następnie u Karmelitów Bosych. Zmarł
w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w grobowcu
karmelitów31. Angażował się w wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym, w pracy tej pomagali mu inni działacze polscy, np. Józef Axentowicz i Franciszek Bohosiewicz.
Aktywnym działaczem wśród Polonii na Bukowinie był Emanuel
Dworski (1850-1916)32. Przez wiele lat pełnił funkcję członka dyrekcji
TBPiCP. Urodził się w Stryju, uczył się w gimnazjum w Stanisławowie
i Suczawie, następnie studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie
Lwowskim. Od 1875 r. był nauczycielem rzeczywistym w Czerniowcach.
Walczył o prawo dla języka i narodowości polskiej na Bukowinie. Był radnym miasta, członkiem Rady Szkolnej Okręgowej Miejskiej, w 1890 r.

T. Dubicki, Mischke Tadeusz Adam…
M. Bohosiewicz, Łukasiewicz Andrzej (1879-1951), PSB, t. XVIII/1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 519.
31 Tamże, s. 520.
32 A. Knot, Emanuel Dworski (1850-1916), PSB, t. VI, Kraków 1948, s. 24-25.
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pełnił funkcję dyrektora Gimnazjum w Jarosławiu. Dwa lata później został mianowany inspektorem szkół ludowych dla okręgu jarosławskiego,
w kolejnym roku inspektorem nad szkołami ludowymi i seminariami
nauczycielskimi zachodniej Galicji. W 1895 r. wybrany inspektorem szkół
średnich, pełnił tę funkcję do śmierci. W dniu 1 września 1914 r. przeniósł
się do Wiednia i organizował tam placówki szkolne dla emigrantów galicyjskich. Wiara w słuszność idei klasycznego gimnazjum nie pozwalała
mu zaangażować się w nowatorskie nurty. Odbywał podróże do Niemiec,
badając tamtejsze szkolnictwo, a następnie opisywał wrażenia w „Muzeum”. W jego opinii podróżowanie mogło stać się nałogiem, który ma
swoje źródło w żądzy nowych wrażeń. Jego celem było zwiedzanie muzeów, szkół oraz spotkania i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami33. W czasie pobytu w Czerniowcach wydał w 1882 r. popularną broszurę o Adamie Mickiewiczu, był także pomysłodawcą wydania księgi pamiątkowej w setną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, w której zamieścili rozprawy nauczyciele gimnazjów i szkół galicyjskich34.
Na terenie Bukowiny, a zwłaszcza Czerniowiec, bardzo aktywnie
wśród Polonii działał członek dyrekcji TBPiCP Józef Białynia-Chołodecki
(1852-1935)35. Urodził się we wsi Stawki pod Lwowem. Naukę rozpoczął
w domu, a następnie w szkołach normalnych w Stryju. Po zdobyciu średniego wykształcenia we Lwowie kontynuował edukację na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Po stracie ojca, jeszcze jako nastolatek
zmuszony był zarobkować na utrzymanie udzielaniem lekcji, a na rok
przed ukończeniem studiów złożył prośbę do Dyrekcji Poczt we Lwowie
o zatrudnienie. Odbywał praktyki w kilku urzędach pocztowych, a po zdaniu wymaganych egzaminów i upływie kilku lat zatrudniono go w 1880 r.
w Czerniowcach na stanowisku okręgowego komisarza poczt. W 1903 r.
został naczelnym dyrektorem Izby obrachunkowej Dyrekcji Poczt we
Lwowie, w 1909 r. przeszedł na emeryturę na własną prośbę. Na jego postawę miał wpływ dom rodzinny przepełniony tradycjami patriotycznymi,
członkowie jego rodziny brali czynny udział w powstaniach i spiskach.
Już jako 12-letni uczeń gimnazjum był kurierem w powstaniu styczniowym, członkiem tajnej organizacji uczniowskiej, a podczas studiów angażował się bardzo czynnie w działalność „Czytelni Akademickiej”. J. Białynia-Chołodecki zdobywał doświadczenie dziennikarskie, pisząc do wydawanej w Czerniowcach „Gazety Polskiej”. Aktywnie działał jako członek
dyrekcji Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej, pod pseudonimem Walenty Ćwik wydał historię działalności Towarzystwa od utwo-

E. Dworski, Wrażenia i wspomnienia. Kartki z podróży. Odbitka z „Muzeum”.
Lwów 1094, s. 1.
34 Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego,
Tom pierwszy ze słowem wstępnem Emanuela Dworskiego, Lwów 1909, s. nlb.
35 K. Lewicki, Chołodecki Białynia Józef Dominik (1852-1935), PSB, t. II, Kraków
1937, s. 403.
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rzenia do połowy lat 80. Był jednym z organizatorów biblioteki, inicjował
zabawy i festyny, przynoszące dochód Towarzystwu. Wiele prac literackich poświęcił instytucjom, stowarzyszeniom, postaciom i wydarzeniom,
które znał ze swojego życia zawodowego oraz prywatnego. Był publicystą,
należał do wielu towarzystw, a jego społeczne zaangażowanie zawsze
miało na celu podtrzymanie ducha narodowego. Związany ze Lwowem,
reprezentował miasto, inicjował tam Teatr Ludowy, przez władze rosyjskie był więziony w Kijowie jako zakładnik podczas wojny, brał udział
w obronie miasta. Praca publicystyczna i społeczna J. Białyni-Chołodeckiego miała ogromny rozmach, wydał ponad 150 pozycji (w tym również
mniejszych broszur) oraz około 800 artykułów w czasopismach. Krytycy
zarzucali mu niejednokrotnie nieścisłości, brak źródłowego osadzenia podawanych faktów historycznych. Odznaczony został orderem Polonia Restituta. Zmarł we Lwowie w 1934 r36.
Lekarzem Towarzystwa był Eugeniusz Mitkiewicz (1856-1940)37.
Urodził się w rodzinie ormiańskiej, która osiadła w Czerniowcach na początku XIX w. Rodzina kultywowała język i kulturę polską. Miał trzech
braci, w 1874 r. ukończył gimnazjum w Suczawie, następnie studiował na
Uniwersytecie Wiedeńskim na Wydziale Lekarskim. W 1881 r. uzyskał
dyplom, po czym chirurgii i ginekologii uczył się, praktykując w klinice
dr. Mikulicza w Krakowie. W roku akademickim 1884/1885 w drugim semestrze był studentem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim
jako stypendysta Ministerstwa Wyznań i Oświaty. Miał żonę, dwie córki
oraz syna. Wszyscy zmarli przedwcześnie na gruźlicę. W latach 1884-1885 pracował jako lekarz w Kołomyi lub okolicach. Od stycznia 1886 r.
razem z rodziną osiedlił się w Czerniowcach. Podjął tam pracę w szpitalu,
popołudniami przyjmował również pacjentów. Miał dobrą opinię jako lekarz, znany był również jako działacz społeczny. Należał do Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, swoją wiedzę zawodową wykorzystywał także
jako lekarz Towarzystwa. Pełnił funkcję sekretarza w pierwszym zarządzie utworzonego w 1890 r. Stowarzyszenia Politycznego „Bukowińskie
Koło Polskie”. Ogromne znaczenie dla uczącej się młodzieży, zwłaszcza
uczniów ubogich, miała założona przez niego Bursa Rękodzielnicza
w Czerniowcach. Stanął na cele utworzonego w 1908 r. Towarzystwa im.
Jana Kilińskiego, jego córka Janina była zastępcą skarbnika, prowadziła
też spotkania wychowawcze i oświatowe z uczniami. E. Mitkiewicz przekazał swoją realność przy ul. Wydziału Krajowego na siedzibę bursy,
umożliwiając tym samym przyjmowanie około 40 podopiecznych. Zarząd
bursy powierzono Siostrom Służebniczkom Bogurodzicy Dziewicy N.M.P.
z Dębicy. Pełnił funkcję prezesa Towarzystwa na pewno do 1914 r., a po
I wojnie światowej bursa nadal działała. Po przyłączeniu Bukowiny do

Tamże, s. 404.
http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Eugeniusz_Mitkiewicz
(dostęp: 20.01.2019). Biogram opracowany przez M. Bernacką.
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Królestwa Rumunii pozostał na tym terenie. Mitkiewicz był zapewne
honorowym prezesem Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii, jego
nazwisko podane zostało w wykazie członków polskiej korporacji akademickiej „Lechia”, założonej w 1910 r. przy uniwersytecie w Czerniowcach.
Każde z tych stowarzyszeń miało na celu umacnianie dobrych relacji
między mieszkańcami Bukowiny, podtrzymanie ducha narodowego i polskości. Autorka biogramu E. Mitkiewicza podała za jego bratanicą Heleną
Mitkiewicz, że na początku II wojny światowej został wywieziony z Czerniowiec, zmarł i został pochowany 2 grudnia 1940 r. w Raciborzu na
cmentarzu katolickim „Jeruzalem”.
Kolejną postacią, która pośrednio przyczyniła się do upowszechnienia działalności TBPiCP, był ówczesny redaktor „Gazety Polskiej” Klemens Kołakowski (1856-1908)38. Był on dziennikarzem, pochodził z Królestwa, z rodziny ziemiańskiej. Jego ojciec brał udział w powstaniu styczniowym. K. Kołakowski studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim,
aktywnie działał w Czytelni Akademickiej. Około roku 1880 przeniósł się
na Bukowinę, zamieszkał w Czerniowcach i rozwinął wszechstronną działalność społeczną. Angażował się w prace miejscowych towarzystw, był
współzałożycielem i prezesem od 1892 r. Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” oraz Stowarzyszenia Rękodzielników i Przemysłowców „Gwiazda”
od 1897 r. Pełnił funkcję członka wydziału Czytelni Polskiej i Koła Polskiego. Znany był jako świetny prelegent, reżyser amatorskich zespołów
teatralnych, pisał wiersze i recytował. Wiosną 1900 r. na stałe przeniósł
się do Lwowa, ale nadal przesyłał korespondencję do „Gazety Polskiej”.
Wykupił „Tygodnik Narodowy”, znacząco podnosząc jego poziom, ale pismo po roku uległo likwidacji. Wówczas wszedł do redakcji „Dziennika
Polskiego”. Po czterech latach pobytu we Lwowie popadł w rozstrój nerwowy, co zmusiło go do leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Zmarł
4 września 1908 r.39 Na łamach „Gazety Polskiej” Towarzystwo zamieszczało sprawozdania ze swojej działalności, propagując w ten sposób ideę
zorganizowanej dobroczynności oraz upowszechniając patriotyczny wymiar podjętej pracy. Mogło w ten sposób poszukiwać kolejnych osób, które zechciałyby wesprzeć je w realizowanych zadaniach, zarówno na Bukowinie, jak i na ziemiach polskich.

38 Cz. Lechicki, Kołakowski Klemens (1856-1908) [w:] PSB, t. XIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 330-331.
39 T. Dubicki, Kołakowski-Kościesza Klemens [w:] Encyklopedia Polskiej Emigracji
i Polonii, t. 2, pod red. K. Dopierały, Toruń 2003, s. 434.
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Rozwój działalności Towarzystwa
W 1870 r. dyrekcja Towarzystwa uzyskała zgodę Karola Mikulego,
dyrektora artystycznego lwowskiego Towarzystwa Muzycznego, na wykonanie w Czerniowcach koncertu na korzyść Towarzystwa Polskiej Bratniej Pomocy40. Koncert odbył się 20 czerwca 1870 r. w sali „Pod Czarnym
Orłem”, przy współudziale Jana Millera, Antoniego Ostrowskiego, Leona
Kofflera. Dochód wyniósł 550 złr. Podejmowano również inne działania,
aby pozyskać fundusze. Dla przykładu, w rocznicę powołania Towarzystwa urządzono wieczorek towarzyski, w kolejnych miesiącach i latach
odbywały się majówki i spotkania towarzyskie. Już na początku 1871 r.
wykazano jako fundusz rezerwowy 1200 złr., podczas gdy na bezzwrotne
zapomogi użyto w ciągu poprzedniego roku 492 złr. 36 ct, na utrzymanie
czytelni i biblioteki utworzonej przy niej 625 złr. 50 ct. Biblioteka posiadała 497 dzieł w 736 tomach, pozyskanych przeważnie z dobrowolnych
datków. Zdecydowano, że duplikaty zostaną przekazane do Suczawy.
W ten sposób przyczyniono się do powstania kolejnej polskiej biblioteki,
a było to tym istotniejsze, że biblioteka polska w Mihalenach została rozwiązana41, W kolejnych latach w miarę własnych możliwości wspomagano inne biblioteki42. W setną rocznicę pierwszego rozbioru i dla uczczenia pamięci zmarłego Wincentego Pola odprawiono nabożeństwo, ze
składek uzyskano 100 złr., które odesłano do Lwowa na cele oświaty ludowej43. W porze zimowej organizowano w czytelni bezpłatne wykłady
popularne z różnych dziedzin wiedzy. Udział w nich brali m.in.: Morgensbesser, Naganowski, bracia Bolesław i Władysław Chotomscy. Ten ostatni
ponadto w popołudniowych godzinach szkolił rzemieślników z rachunkowości. Dnia 18 stycznia 1874 r. przyjęto wniosek wybranego do grona dyrekcji dr. Stanisława Czerkawskiego, aby przynajmniej co drugą niedzielę
w miesiącu od 14:00 do 16:00 urządzać popularne odczyty dla młodzieży
rzemieślniczej. Niestety zainteresowanie słuchaczy było niewielkie i odstąpiono od tej propozycji. Starano się młodzież rzemieślniczą wspierać
nie tylko wiedzą, ale również finansowo. Wydano w ciągu roku na zapomogi dla uczącej się młodzieży 400 złr., wspierano wdowy po powstańcach i zubożałych ludzi, kupowano książki dla ubogiej młodzieży szkolnej44. Młodsze dzieci również uzyskiwały pomoc od Towarzystwa. Miała

W. Ćwik, Przeszłość Towarzystwa…, s. 16.
Tamże, s. 17.
42 Tamże, s. 33. W 1878 r. biblioteka przesłała na Śląsk dla zakładających się tam czytelni ludowych 90 broszur i te egzemplarze książek, które się dublowały. Do Czytelni
Polskiej w Waszkowcach przekazano 208 tomów.
43 Tamże, s. 20, 23. W 400. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, 19 lutego 1873 r.
dyrekcja Towarzystwa wysłała telegram do Torunia, dając dowód pamięci o tak znakomitym Polaku i jego osiągnięciach. Uczczono podczas wieczorku pamięć Adama
Mickiewicza.
44 Tamże, s. 21, 24.
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ona wymiar rzeczowy i zazwyczaj udzielana była w formie prezentów.
Przykładowo można podać, że w wigilię Bożego Narodzenia ubogie dzieci
otrzymywały ubrania, z dochodów z wieczornic kupowano płaszczyki, sukienki, spodenki, buty, chustki itp., oraz książki o patriotycznej treści,
które trafiały do dzieci. Przyjętą od utworzenia Towarzystwa formę pomocy dobroczynnej kontynuowano w kolejnych latach45.
Formą wspomagania działalności Towarzystwa było doposażenie
biblioteki w książki. Przekazywali je nie tylko członkowie, ale również
osoby mieszkające poza Bukowiną, np. do biblioteki trafił dar w książkach przekazanych z prywatnej biblioteki członka Towarzystwa hr. Chotomskiego, a dr Klimkiewicz i ks. Bażyński z Poznańskiego ofiarowali
znaczną liczbę książek ludowych i historycznych46. Po wynajęciu większego lokalu w 1875 r., z biblioteki korzystały już 122 osoby. Popularność
tego miejsca miały zwiększyć odczyty popularne z literatury polskiej
dr. Fliegera zaplanowane na 1876 r. Na korzyść Towarzystwa wystąpiła
część trupy lwowskiego teatru przy okazji pobytu w Czerniowcach. Poza
możliwością obejrzenia przedstawienia uzyskano 80 złr. dochodu47.
Należy zaznaczyć, że zarząd i członkowie Towarzystwa, sami zabiegając o wsparcie dla prowadzonej działalności, starali się pomagać
także innym stowarzyszeniom, które powstawały w Czerniowcach. Przykładem mogło tu być silne poparcie dla działalności Towarzystwa Polskich Akademików „Ognisko”, zatwierdzonego 22 grudnia 1877 r. Wspomagało ono młodzież studiującą na powołanym w 1875 r. Uniwersytecie
w Czerniowcach. Kryzys aktywności „Ogniska” przyszedł po roku 1882,
kiedy brakowało członków, ale wznowiło ono działalność w 1885 r.48
Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy z końcem 1878 r. liczyło
509 członków z miejscowej i zamiejscowej ludności49. Dla lepszej organizacji imprez kulturalnych i towarzyskich, z których pozyskiwano fundusze na pomoc potrzebującym, ukonstytuował się dziewięcioosobowy komitet. Zajął się on m.in. przygotowywaniem programów, planów, wniosków i jak ocenił jego działalność Józef Białynia-Chołodecki, wówczas też
„wprowadzono ruchliwsze życie w mury Czytelni”50. Z jego inicjatywy odbyło się kilkadziesiąt wieczorków, w tym obchody narodowe, tj. Konsty-

Tamże, s. 34; Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy
i Czytelni Polskiej w Czerniowcach za rok 1869, Czerniowce 1870, s. 7; Toż za rok
1881, Czerniowce 188, s. 5; Toż za rok 1891, Czerniowce 1892, s. 6; Toż za rok 1905,
s. 7, za: A. Горук, Nacìonal'no-kul'turnij ruh Polâkìv na Bukovinì: (druga polovina
XIX st.-1914 r.), Černìvcì 2005, s. 88-89.
46 W. Ćwik, Przeszłość Towarzystwa…, s. 22.
47 Tamże, s. 23.
48 Tamże, s. 25-26.
49 Tamże, s. 27.
50 Tamże, s. 28.
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tucji 3 maja, rocznica śmierci A. Mickiewicza. Dla lepszej oprawy muzycznej organizowanych imprez Towarzystwo postanowiło zakupić fortepian
i przeznaczono na ten cel w preliminarzu kwotę 2450 złr.51
Pod koniec lat 70. XIX w. dążono do utworzenia czasopisma,
które miało informować o działaniach Polaków na Bukowinie. Istniejący, urzędowy dziennik „Czernowitzer Zeitung” nie spełniał oczekiwań,
a powstałe humorystyczne czasopismo „Osa” również nie było odpowiednim reprezentantem. Beletrystyczno-literacki dwutygodnik „Przedświt”
został po sześciu miesiącach przeniesiony do Lwowa. Na rynku prasowym istniały „Gazeta Polska” i „Przegląd Czerniowiecki”, których redaktorem był Klemens Kołakowski. Po połączeniu tych tygodników w pół tygodnik pt. „Gazeta Polska”52 Towarzystwo Bratniej Pomocy zdecydowało,
że będzie tam umieszczać stałe sprawozdania z jego działalności przy
okazji prezentacji funkcjonowania Czytelni polskiej53. Należy wspomnieć,
że w 1869 r. podjęto próbę wydawania miesięcznika „Ogniwo”, będącego
organem Towarzystwa, ale ukazał się tylko jeden numer54.
W latach 80. XIX w. rozesłano po całej Galicji zaproszenia do
członkostwa, czego efektem był wzrost liczby członków55. W czerwcu roku
1882 urządzono na korzyść Towarzystwa w ogrodzie ludowym festyn
łącznie z bazarem, loterią fantową, natomiast kolejnego dnia przedstawienie amatorskie w teatrze miejskim ze współudziałem artysty teatru
lwowskiego Gustawa Fiszera. Trzeciego dnia odbył się „niewidziany dotąd
w stolicy Bukowiny telefonowy koncert przy pomocy wynalazcy ulepszonych telefonów inżyniera pana Henryka Machalskiego, tudzież inżyniera
p. Wapowskiego”56. Komitet organizacyjny imprezy, poza stałym datkiem
w kwocie 100 złr. na ubogich miasta, wręczył Towarzystwu 705 złr. 46 ct.,
jako uzyskany dochód ze zorganizowanej imprezy57. Dla lepszej organizacji wyodrębniono „komitet artystyczny”, z Julianem Mianowskim na czele, którego celem było organizowanie przedstawień ku moralnemu wspar-

Tamże, s. 26.
A. Paczkowski, Prasa polonijna w latach 1870-1939. Zarys problematyki, Warszawa 1977, s. 96. Pierwszy numer wydany został 1 października 1883 r., pismo wychodziło dwa razy w tygodniu przez ponad 40 lat; A. Paczkowski, Prasa polska na obczyźnie (1870-1918) [w:] Prasa polska w latach 1864-1918, pod. red. J. Łojka, Warszawa
1976, s. 265.
53 W. Ćwik, Przeszłość Towarzystwa…, s. 36. Prezes Towarzystwa składał podziękowania Klemensowi Kołakowskiemu za zamieszczanie sprawozdań z działalności Czytelni, a także za informowanie o pracy Towarzystwa na łamach „Gazety Polskiej”;
S. Koźmian, Listy o Galicyi do Gazety Polskiej 1875-1876, Kraków 1877, s. 98. Na łamach gazety informowano również o inicjatywach wsparcia dzieci i formach pomocy
im udzielanych w Galicji.
54 A. Paczkowski, Prasa polonijna…, s. 96.
55 W. Ćwik, Przeszłość Towarzystwa…, s. 38.
56 Tamże.
57 Tamże, s. 39.
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ciu ludności i materialnemu Towarzystwa58. Uznając duże znaczenie biblioteki dla Polaków, Towarzystwo postanowiło przeznaczyć w grudniu
1883 r. 600 złr. na zakup kolejnych publikacji. Dopuszczono nawet użycie
środków dla realizacji tego zadania z funduszu żelaznego. Nową inicjatywą było tworzenie kolekcji numizmatycznej. W ciągu kilku tygodni napłynęło przeszło 200 monet i medali pamiątkowych59. Ofiarodawcy z kraju
nadsyłali ponadto książki, sztychy, ryciny, fotogramy. Spotkania organizowane w czytelni poświęcone były, jak już wspominano, obchodom ważnych rocznic, świąt narodowych, uczczeniu pamięci znanych Polaków, ale
również tych, którzy zapisali swoją kartę w dziejach Towarzystwa60. Dla
podkreślenia znaczenia bitwy wiedeńskiej dla Polaków, w jej dwusetną
rocznicę postanowiono ufundować jedno stypendium rocznie dla ucznia
narodowości polskiej w szkołach bukowińskich. Niestety, jak podano
w 1884 r., nie udało się zebrać środków na stypendium61. Upowszechniając wiedzę wśród Polaków na Bukowinie, w krakowskim Towarzystwie
Oświaty Ludowej zamówiono 200 egzemplarzy popularniej broszurki
informującej o bitwie pod Wiedniem. Na prośbę Towarzystwa prezydent
Krakowa Fryderyk Weigel przysłał 200 egzemplarzy broszury o Janie
III Sobieskim, wydanej kosztem magistratu krakowskiego do bezpłatnego
podziału pomiędzy ludność. Rozdawano je również uczniom na gwiazdkę.
Towarzystwo wspierało także inne inicjatywy służące popularyzacji czytelnictwa. Jako jedno z pierwszych ofiarowało dary dla biblioteczki dla
rekonwalescentów przy szpitalu krajowym w Czerniowcach (63 tomy i zeszyty)62.
W połowie lat 80. XIX w. wyczerpała się formuła pozyskiwania
środków finansowych w postaci przedstawień teatralnych63. Bardziej interesujące dla publiczności okazały się wieczornice, dla dzieci wprowadzono w 1884 r. wspólnego Mikołaja64, często organizowano zbiórki pieniędzy na potrzeby podopiecznych Towarzystwa. Szczególną troską otaczano dzieci szkolne, które obdarowywano zakupionymi za zebrane przez

Tamże. Zaopatrywano wdowę i sieroty po zmarłym generale Antonim Jeziorańskim, zbierano na pomnik Mickiewicza, na prezenty gwiazdkowe dla dzieci.
59 Tamże, s. 43.
60 Tamże, s. 46. Podczas wieczorku poświęconego Mickiewiczowi odsłonięto portret
Aleksandra Morgenbessera, po czym odbył się bankiet, w którym wzięło udział ponad 50 osób; ANK, Zespół: Akta różnych uroczystości krakowskich… Broszurę upamiętniającą obchody 200-letniej rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem w 1883 r. zamawiano również z Czerniowiec, przy okazji przesyłając do Krakowa statut Towarzystwa
z 1881 r. oraz sprawozdania z działalności za 1882 i 1883 r.
61 W. Ćwik, Przeszłość Towarzystwa…, s. 48.
62 Tamże, s. 48-49.
63 Tamże, s. 51. W organizację przedstawień teatralnych zaangażowany był Wit Mokrzycki, przewodniczący koła miłośników sceny polskiej.
64 Tamże, s. 57. Bibliotekarz T. Karol Witkowski – dzięki jego zaangażowaniu wyszedł
katalog.
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Polki pieniędze odzieżą, obuwiem, zabawkami, książkami o treściach patriotycznych, historycznych, narodowych. Zazwyczaj wspomagano w ten
sposób ok. 70 uczniów. Jak podał J. Białynia-Chołodecki:
Dzieci na wyścigi upominały się o książki, a to usilne, gorące żądanie „książek” z ust dziecięcych wychodzące, było nagrodą dla
tych, którzy myślą i czynem poparli kolędę dla biednych sierotek65.

Większe zainteresowanie zbiorami Czytelni miał zapewnić wydany katalog zbiorów66. Rozdawano też felieton opublikowany w „Gazecie Polskiej”
pt. „Bukowina”, który sfinansowało Towarzystwo, a ukazana w nim była
przeszłość tych ziem i ich relacje z Rzeczpospolitą. Z inicjatywy Marii Wolańskiej, Marii Witkowskiej, Marii Krasowskiej, M. Chołodeckiej67 rozpoczęły się zbiórki na nową chorągiew, ponieważ stara była już zniszczona. W organizowaniu zbiórek i wsparciu dobroczynnym szczególne zasługi miała Janina Rudkowska z Wyżnicy. Cała Bukowina wspierała powodzian w Galicji w 1884 r.; na pomoc dla nich zebrano kwotę 796 złr.
79 ct., z czego jej staraniem – 320 złr68. Wielkie zasługi na tym polu
miała też Emilia Mierzwińska z Kocmania. Na jednym z zebrań w czytelni docenione zostało zaangażowanie kobiet wypowiedzią anonimowego uczestnika, która brzmiała następująco: „Polskie dajcie nam niewiasty, a cudów zdołamy dokonać” 69. Próby założenia Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Suczawie opisywano już
w 1884 r. na łamach czerniowieckiej „Gazety Polskiej”70, plany zrealizowano na początku XX w.71
W latach 90. XIX w. Towarzystwo kontynuowało wypracowane
wcześniej formy pomocy Polakom, przy czym obok działalności dobroczynnej bardzo wyraźnie zaznaczył się udział Towarzystwa w ruchu narodowo-kulturalnym Polonii w Czerniowcach i na Bukowinie72. Nadal
wspomagano osoby ubogie, dla których zwłaszcza w czasie zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia i wielkanocnych organizowano dary żywTamże, s. 55. W 1884 r. udzielono bezzwrotnych zapomóg w kwocie 252 złr. 28 ct.
Tamże, s. 53.
67 Nie udało się ustalić imienia.
68 Tamże, s. 58.
69 Tamże, s. 59.
70 E. Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie, Warszawa-Kraków 1973, s. 152-155.
71 Zbiory biblioteczne Związku Polaków w Rumunii z siedzibą w Suczawie, Książka
Pamiątkowa Czytelni Polskiej w Suczawie, Czytelnia Polska w Suczawie [1903], bez
pag. Otwarcia dokonano 21 maja 1903 r.
72 Statut Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach, Czerniowce 1881, s. 5; Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach za rok 1891, Czerniowce 1892, s. 8;
Toż za rok 1898, Czerniowce 1899, s. 13-14, za: A. Горук, dz. cyt., s. 89, 122-123.
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nościowe, ubrania, rozdawano prezenty dzieciom. Wiele osób uzyskiwało jednorazową pomoc, zwłaszcza wdowy czy osierocone dzieci. Tak
jak wcześniej wspierano również potrzebujących Polaków w Galicji i na
całej Bukowinie. Reagowano na problemy ludności po klęskach żywiołowych, wspomagano weteranów powstań, ludzi chorych. W Czytelni
systematycznie wzrastała liczba publikacji, wśród ofiarodawców była
Polska Akademia Umiejętności, Kasa im. Mianowskiego w Warszawie
i Czytelnia Ludowa w Cieszynie, a ponadto osoby prywatne 73.
Dla tak rozwiniętej działalności Towarzystwa i Czytelni niezbędne
były odpowiednie warunki lokalowe. W 1884 r. postanowiono, że Towarzystwo ma prawo do własnego lokalu w celu „ukojenia łez w własnym
domu i łez nieszczęśliwej braci sąsiedniej Galicyi”74. Po 17 latach funkcjonowania w wynajętych lokalach początkowo zdecydowano, że zostanie zakupiony odpowiedni budynek i w styczniu 1886 r. nabyto dom
z ogrodem przy ul. Wydziału Krajowego 75. W dalszym ciągu dążono do
zebrania odpowiedniej kwoty na wybudowanie siedziby w pełni przystosowanej do potrzeb Polaków. W 1902 r. kupiono drugi dom przy
centralnej ulicy miasta, tj. ul. Pańskiej 76. Dwa budynki nadal nie zaspokajały potrzeb lokalowych istniejących w Czerniowcach polskich stowarzyszeń. W związku z pojawieniem się oferty zakupu domu przy ul. Wydziału Krajowego, pomimo dyskusji i kontrowersji z tym związanych,
ówczesny prezes Towarzystwa dr Tadeusz Mischke sprzedał wymieniony dom. Od tej pory lokal Towarzystwa miał być rozbudowany
o drugi budynek przy ul. Pańskiej. Bardzo potrzebnego wówczas wsparcia finansowego udzielił dr Jakub Simonowicz – emerytowany prezes
Lwowskiego Sądu Apelacyjnego. W 1905 r. rozpoczęto rozbudowę, po
upływie roku dysponowano już jednopiętrowym budynkiem przy ul.
Pańskiej nr 40. Uroczystości otwarcia domu miały charakter wielkiego
święta, trwały dwa dni z udziałem ok. tysiąca osób z Bukowiny i Galicji77.

E. Biedrzycki, Historia Polaków..., s. 131-133, 137. Wymienieni zostali: dr Eugeniusz Zawisłowcki, Anna Müller, A. Turliński, Stanisław hr. Rey, J. Mianowski.
74 E. Biedrzycki, Historia Polaków…, s. 52.
75 Tamże, s. 131.
76 Tamże, s.133.
77 G. Smólski, Polacy na Bukowinie, „Nowa Reforma” 1906, nr 234 z 14 października,
s. 2; E. Biedrzycki, Historia Polaków…, s. 133; Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach za rok 1905,
Czerniowce 1906, s. 43-45, za: A. Горук, dz. cyt., s. 144-145.
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Zakończenie
Podsumowując niniejsze rozważania, należy zaznaczyć, że Towarzystwo Polskiej Bratniej Pomocy i Czytelnia Polska, utworzone w roku
1869 r., było najstarszym i największym świeckim stowarzyszeniem dobroczynnym na terenie Bukowiny78. Scalało ono wysiłki zaangażowanych
w działalność społeczną mieszkańców, angażujących się w dzieło pomocy
potrzebującym dorosłym, dzieciom i młodzieży. W drugiej połowie wieku
XIX członkowie Towarzystwa tworzyli grupę ludzi nieobojętnych na zubożenie Polaków przebywających na Bukowinie, którzy dostrzegali nie
tylko niedostatek materialny i finansowy, ale także potrzebę wsparcia
moralnego, podtrzymania ducha narodowego. Ich działalność cechowało
stopniowe przechodzenie od inicjatyw dobroczynnych w kierunku oświatowo-kulturowej aktywności na tym terenie. Patriotyczny wymiar podjętej pracy miał duże znaczenie zarówno dla Polaków na Bukowinie, jak
i tych mieszkających pod zaborami. Podjęte zadania TBPiCP były realizowane dzięki zaangażowaniu przedstawicieli ziemiaństwa, duchowieństwa, inteligencji, a także pojedynczym członkom, którzy wpłacając składki członkowskie, współtworzyli finansową bazę Towarzystwa.
Po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość, a Bukowina została przyłączona do Rumunii. Nastał czas, w którym istotną rolę odgrywała praca zapobiegająca wynarodowieniu i zachowaniu osiągnięć poprzednich lat. Na zorganizowanym przez nowe władze 28 listopada 1918 r. kongresie narodowym rumuńskim z udziałem przedstawicieli narodowości zamieszkujących Rumunię, mającym na celu utrwalenie faktu okupacji wojskowej jako stanu prawnego, na który wyrazili
zgodę mieszkańcy, delegacja Polaków uznała istniejący stan rzeczy za
właściwy. Dr Stanisław Kwiatkowski, prezes Polskiej Rady Narodowej
oraz Czytelni, zadeklarował lojalność wobec władz Rumunii 79. Od roku
1919 rozpoczął się powrót licznej grupy Polaków z Bukowiny do Polski,
na który decydowały się zwłaszcza rodziny inteligenckie, studenci,
absolwenci uniwersytetu. Podczas gdy w 1910 r. w Czerniowcach było
ponad 15 tys. Polaków, to w połowie lat 20. XX w. ich liczba ledwie
przekraczała tysiąc osób 80. Jak podkreślił Andrij Goruk, to dzięki tradycjom bukowińskiej wspólnoty polskiej było możliwe organizacyjne
odrodzenie się w 1989 r. Polonii bukowińskiej, wznowienie działalności

M. Bohosiewicz, Łukasiewicz Andrzej…, s. 520. TBPiCP liczyło 17 oddziałów prowincjonalnych.
79 E. Biedrzycki, Historia Polaków…, s. 194.
80 Tamże, s. 194.
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Domu Polskiego w Czerniowcach 81. Bez wątpienia działalność TBPiCP
w Czerniowcach była aktywnością, jak to określił ówcześnie J. Białynia-Chołodecki, „garstki kresowych rodaków, rozsianych po całym obszarze Bukowiny”82, ale na tyle znaczącą, że nie poszła w zapomnienie.

dr. Ewa Barnaś-Baran
Universitatea din Rzeszów

Activitatea de binefacere a Societății Polone
de Ajutor Frățesc și de Lectură din Cernăuți
în cea de a II-a jumătate a sec. al XIX-lea
și la începutul sec. XX
Rezumat

În Bucovina, care a trecut, în 1775, de sub stăpânire turcească sub
cea austriacă, s-au stabilit diverse grupuri etnice. Pentru a-și organiza
ajutorul reciproc și a păstra și îngriji cultura și tradițiile strămoșilor,
membrii acestora înființau asociații, instituții de binefacere educativ-sociale și culturale. Cea mai mare comunitate de polonezi se găsea la Cernăuți care, pe măsura trecerii anilor, se transforma într-un oraș bogat, unde
se derulau intense activități comerciale. La sfârșitul anilor ’40 ai secolului
al XIX-lea, la Cernăuți, ca și în alte orașe mari de pe pământurile poloneze (Vilnius, Varșovia, Lublin, Cracovia), a fost înființată Societatea Polonă de Ajutor Frățesc. Președinte a fost ales Aleksander Morgensbesser,
iar activitatea a fost demarată pe 16 martie 1869 pentru ca peste câteva
luni, aceasta să fie completată de Societatea Polonă de Lectură. Societatea își concentra activitatea pe oferirea de sprijin pentru polonezii din
Bucovina, cu o grijă deosebită fiind înconjurați foștii insurgenți și familiile acestora, oamenii săraci, atât adulți, cât și copii. Activitatea derulată
în sec. al XIX-lea a luat, de asemenea, forma popularizării lecturii de carte și a ziarelor, erau organizate spectacole cu temă patriotică, ceremonii
și celebrări ale evenimentelor istorice importante pentru polonezi și care
aduceau un omagiu personalităților remarcabile ale istoriei națiunii polone. Întâlnirile, evenimentele, dansurile și excursiile aveau și scopul de
a păstra contactele dintre compatrioți, de a crea legături și conștiința

81
82

A. Горук, dz. cyt., s. 208.
W. Ćwik, Przeszłość Towarzystwa…, s. 85.
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apartenenței la un grup comun. Cu Societatea de Ajutor Frățesc și Societatea Polonă de Lectură colabora strâns Asociația Studenților Polonezi
„Ognisko”, înființată la Cernăuți la 22 decembrie 1877. Locuitorii din
Cernăuți erau interesați de participarea la excursiile prin țară organizate
de membrii „Ognisko”, de asemenea, era cunoscut și apreciat în acest
mediu balul reprezentativ polonez. Activitatea de binefacere și educativ-culturală inițiată de Societatea de Ajutor Frățesc și Societatea Polonă de
Lectură la Cernăuți a fost continuată până în anii ’90 ai sec. XIX de alte
asociații, în special de Societatea Școlilor Populare. Aceasta îi sprijinea pe
polonezi în ceea ce privește organizarea învățământului cât și a educației
extrașcolare. În Bucovina, în afară de Cernăuți, au mai fost înființate Societăți de Ajutor Frățesc și Societăți Polone de Lectură, printre altele, la
Vășcăuți (1879), la Vijnița, la Storojineț (1908) și la Suceava (1903). Trebuie subliniat că implicarea polonezilor din Bucovina în activități de binefacere, îngrijire, culturale și educative (extrașcolare) a fost un model
urmat de alte orașe și localități din Bucovina. Scopul acesteia era să acorde sprijin material dar, mai ales, moral pentru foștii luptători în insurecțiile naționale, pentru polonezii ajunși în Bucovina în căutarea unui adăpost în fața represiunilor ocupanților sau în căutare de muncă.
Locul pentru desfășurarea activității a fost reprezentat la început
de câteva încăperi închiriate în hotelul „Pod Złotym Jagnięciem” („La
mielul de aur”) pentru ca mai târziu, în 1886, să fie cumpărată o casă cu
grădină pe strada Wydziału Krajowego (Secției Naționale). Acolo se concentra viața diasporei poloneze și a noilor organizații poloneze. În 1902
a fost cumpărată o a doua casă, pe strada Pańska. După ce prima casă
a fost vândută și cea de a doua, de pe strada Pańska nr. 40, a fost mărită,
pe 2 decembrie 1905 a avut loc deschiderea festivă a Dom Polski (Casei
Polone).

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

Emil Kałuźniacki (1845-1914)
– profesor de prestigiu
la Universitatea Francisco-Josefină din Cernăuți

Comunicarea se înscrie în cadrul preocupărilor noastre mai vechi
consacrate relațiilor culturale româno-polone din perioadele modernă și
contemporană, în cadrul cărora Bucovina și bucovinenii s-au remarcat
prin contribuții notabile1.
Emil Kałuźniacki vede lumina zilei pe 11 ianuarie 1845 în localitatea Turze din Galiția Răsăriteană, astăzi Turze Pole, situată în districtul
administrativ Brzozów, Voievodatul Podkarpacie, din sud-estul Poloniei.
Studiază filologia clasică la Universitatea din Lemberg și la Universitatea
din Viena. La Universitatea din Viena studiază slavistica sub îndrumarea
filologului sloven Franc Miklošič. Începând din 1868, Emil Kałuźniacki
este profesor la Gimnaziul „Sfânta Anaˮ din Cracovia (Kraków). În 1871
devine profesor definitiv, trecând la Gimnaziul din Rzeszów, apoi, în
scurtă vreme, la Gimnaziul academic din Leina (Leopolis, Lemberg,
Lviv), unde profesează până în 1875.
În septembrie 1875, la recomandarea mentorului său, profesorul
Miklošič, Emil Kałuźniacki este numit profesor de filologie slavă comparată la Universitatea Francisco-Josefină din Cernăuți, înființată la împlinirea unui secol de la anexarea de către Monarhia Habsburgică a părții
de nord-vest al Moldovei, numite ulterior Bucovina, universitate inaugurată oficial pe 4 octombrie 1875. Aici profesează, timp de aproape patru-

Dintre acestea, menționăm aici: Iraclie Golembiowski-Porumbescu (1832-1896)
– „un apostol luminat” din Bucovina secolului al XIX-lea, în volumul Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska-Calistru (sub redacția), Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe. Legături istorice şi culturale polono-române, Suceava,
Związek Polaków w Rumunii. Uniunea Polonezilor din România, 2013, p. 380-408;
Plonina (Połonina) – un vechi toponim ignorat în lucrările noastre de specialitate,
în volumul Karina Stempel Gancarczyk, Elżbieta Wieruszewska-Calistru (sub redacția), Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich. Istoria și prezentul relațiilor polono-române, Suceava, Związek Polaków w Rumunii. Uniunea Polonezilor din
România, 2017, p. 430-444; Un autor bucovinean aproape uitat astăzi: Mircea Grunichevici, în volumul Karina Stempel-Gancarczyk, Elżbieta Wieruszewska-Calistru
(sub redacția), Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Legături istorice și
culturale polono-române, Suceava, Związek Polaków w Rumunii. Uniunea Polonezilor din România, 2018, p. 499-512.
1
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zeci de ani (1875-1913), în cadrul Catedrei de filologie comparată a limbilor slave, pe care o și conduce în tot acest timp, desfășurând, în paralel cu
activitatea didactică, o bogată activitate științifică „închinată științei și
înălțării culturale a acestei universități” (Grigore Nandriș, 1927).
În 1877 Emil Kałuźniacki întreprinde o călătorie de studii în Rusia, în 1892 o alta în Peninsula Balcanică, urmată de încă una, în 1894, în
Moldova și Muntenia. În călătoriile sale de studii academice, profesorul
Emil Kałuźniacki cercetează colecțiile de manuscrise slave din Kiev, Moscova, Sankt Petersburg, Sergiyev Posad (din 1930, Zagorsk, unde se află
una dintre cele mai mari mănăstiri rusești, Trinitatea Lavră, înființată, în
1337, de către Sfântul Serghie din Radonej), Mănăstirea „Sfântul Nicolaeˮ
din Rylsk, Vilna, Berlin, Praga, Belgrad, precum și de la mănăstirile din
România epocii (Moldova și Muntenia). În anii 1881 și 1882 întreprinde
călătorii de studii la Putna, cu scopul de a cerceta manuscrisele slave păstrate în biblioteca mănăstirii de aici.
La sugestia sa, la Cernăuți ia ființă, în 1890, o Colecție de monede
și de antichități, activitate ce se înscrie în preocupările din epocă de creare în Bucovina a unor muzee de istorie și arheologie.
În 1886, Emil Kałuźniacki este distins de către Universitatea din
Cernăuți cu titlul de doctor honoris causa. Profesorul este senator aici
din partea Facultății de Filosofie (din 1875), conducător al Catedrei de
filologie comparată a limbilor slave, timp de 39 de ani, decan al Facultății de Filosofie (1886-1887), rector al Universității Francisco-Josefine
(1889-1890). Pe 20 martie 1890, Academia Română îl alege membru corespondent din străinătate. În 1891 este ales membru al Academiei de
Științe din Sankt Petersburg2.

2 Lucrările noastre de specialitate prezintă cu parcimonie date și informații referitoare la activitatea didactică și științifică de la Cernăuți a „profesorului emerit” Emil
Kałuźniacki. Pentru aceasta, vezi Constantin Ungureanu, Înființarea Universității
din Cernăuți, în 1875, în „Revista de istorie a Moldovei”, Chișinău, nr. 4 (100), 2014,
p. 19-32 (Câteva informații găsim aici la paginile 26, 27 și 30. Dintre acestea, reținem
o referire la ținuta științifică și atmosfera de studiu de la Universitatea Francisco-Josefină înființată în 1875: „Corpul profesoral al Universităţii din Cernăuţi s-a străduit
să ridice prestigiul ştiinţific al acestei instituţii superioare de învăţământ. La Universitate au activat profesori de diferite etnii şi cu diferite viziuni politice, fără însă
a compromite atmosfera colegială din cadrul instituţiei, caracterizată printr-o înaltă
disciplină şi exigenţă ştiinţifică, precum şi o colaborare foarte bună între profesori şi
studenţi”, p. 30); eadem, Facultățile de la Universitatea din Cernăuți (1875-1919), în
„Studia Universitatis Moldaviae”, Seria „Științe umanistice”, nr. 4 (104), 2017, p. 88-98 (Emil Kałuźniacki, „profesor emerit” timp de 39 de ani – scrie istoricul bucovinean stabilit la Chișinău – a condus Catedra de filologie comparată a limbilor slave de
la Facultatea de Filosofie. „El a fost un mare specialist în slavistică, iar pentru meritele sale în activitatea științifică a devenit membru al Academiei de Științe [sic!] din București și al celei din Sankt Petersburg”, p. 94). Vezi și Constantin Ungureanu, Sistemul de învățământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918), teză
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Alte nume folosite: Emel᾿jan Ieronimovič Kałužniacki, Emilian
Kałužniacki, Aemilianus Kałužniacki, Emilian Ieronimovič Kałužniacki,
Emilius Kałužniacki, E. Kałužniacki.
Profesorul Emil Kałuźniacki, „trăind dincolo de cotitura istorică
din zilele noastre, care a schimbat orizonturile vieții de aici, deși străin de
neamul nostru și de rosturile noastre culturale, [care] și-a închinat o mare parte din activitatea sa științifică istoriei și culturii noastre”, se stinge
din viață, înainte de izbucnirea Marelui Război, pe 3 iunie 1914, în Cernăuți3.
Specialist în filologia veche și clasică, precum și în slavistică,
profesorul cernăuțean Emil Kałuźniacki publică studii istorico-lingvistice
și documente de cancelarie în diverse periodice și colecții de documente:
„Akta grodzskie i ziemskieˮ (Lemberg/Lwów), „Archiv für slavische Philologieˮ (Berlin), „Jarhrgang der Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe
der kais. Akademie der Wissenschaften in Wienˮ (Viena), „Сбopник отделения русского языка и словесности Императорской Академии
Наукъ” (Sankt Petersburg), Colecția „Hurmuzaki” (București).
Opera științifică a profesorului slavist Emil Kałuźniacki cuprinde
câteva domenii distincte: edițiile critice de texte slave, lucrările bibliografice și cele privind paleografia, istoria literară și etnologia etc., tipărite în
perioada 1871-1907.
În lucrările sale profesorul cernăuțean se afirmă prin interesul
pentru problemele slave în legătură cu poporul român, insuflat de maestrul său, profesorul Franc Miklošič, remarcându-se, totodată, prin contribuții în slavistica românească. În acest sens, el publică, între altele, un
volum de documente românești descoperite în Arhiva orașului Liov: Dokumenta mołdawskie i multańskie z archiwum miasta Lwowa, în „Akta
grodzkie i ziemskieˮ, tomul VII, 1878, p. 195-252. Tot aici, menționăm
documentele slave referitoare la istoria românilor pe care Emil Kałuźniacki le (re)publică în Colecția Hurmuzaki, vol I, în 1890, după Monude doctor habilitat în științe istorice, Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie, 1915.
3 Originea etnică a profesorului bucovinean este menționată astăzi în mod diferit.
Dicționarul enciclopedic (DE), 1993-2009, îl consideră pe Emil Kałuźniacki „slavist
polonez”, vezi https://dexonline.ro/definitie/Kaluzniacki (consultată: 11.09.2018).
Dorina N. Rusu, membru corespondent al Academiei Române, menționează în succintul său articol publicat în lucrarea monumentală Membrii Academiei Române.
Dicționar, ediția a III-a, revăzută și adăugită, București, 2003, că profesorul Emil
Kałuźniacki, membru corespondent străin al Academiei Române de la 20 martie
1890, este slavist, originar din Polonia (p. 440). Florin Pintescu scrie în Bucovina
eternă (2013), că profesorul Kałuźniacki este „ucrainean”, în timp ce Viorel Dolha, în
articolul Românii din Pocuția și Galiția, publicat în „Foaie națională. Revistă liberă de luptă culturală și spirituală” (2009), îl consideră „învățat rus”, vezi https://
foaienationala.ro/romanii-din-pocutia-si-galitia.html (consultată: 11.09.2018). Dicționarele enciclopedice de astăzi din Federația Rusă precizează toate că profesorul
Emil Kałuźniacki este un „slavist polono-rus”.
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menta serbica, documente editate de Miklošič, în 1858, la Viena, precum
și documente slavone din Arhivele imperiale din Moscova, însoțindu-le
de adnotări și traduceri latine. În vol. II, partea a doua, al Colecției Hurmuzaki, tipărite în 1891, publică documente slavone din aceeași Monumenta serbica editate de Miklosich, din Matériały dl᾿a istórii vzaimnych
otnošeniji Rossiji, Polši, Moldáviji, Valachiji i Turciji, lucrare publicată
de Ul᾿anicki, dar și din alte publicații străine. În volumul II, partea a treia, cu apendice 1892, Emil Kałuźniacki publică o altă serie de documente
din Acta Tomiciana și din alte publicații străine, însoțindu-le, de asemenea, cu adnotări și traduceri4.
O contribuție importantă pentru istoria românilor o reprezintă
colaborarea lui Emil Kałuźniacki la opera lui Franc Miklošič Űber die
Wanderungen der Rumänen in den dalmatinischen Alpen und Karpathen [Despre peregrinările românilor în Alpii Dalmațieni și în Carpați],
publicată în „Denkschriften der k.k. Akademie der Wissenschaften,
fil.-hist. Classeˮ, Wien, Band XXX, 1879, S. 1-166. În acest studiu profesorul bucovinean contribuie cu un capitol referitor la elementele românești existente în limbile ruteană și polonă, cu un indice al localităților
din Galiția care sunt vechi colonii românești și cu numeroase notițe istorice, topografice și lingvistice. „Aceste cercetări, cari au fost apoi continuate de alți învățați și cari așteaptă să fie duse mai departe – scrie Grigore Nandriș în 1927 – arată cât de puternică a fost expansiunea elementului românesc în Evul Mediu și lasă impresia că, încolo spre nord, s-a
produs o altă descălecare a românilor, care însă a dispărut în elementul
slav, pentru că acea descălecare nu s-a făcut odată, ci pe rând, în mase
mici, cari au putut să fie înghițite de elementul slav mai numerosˮ5.
Interesante sunt și alte studii și articole referitoare la raporturile
slavo-române: Űber ein Kirchenslavisch-rumänisches Vokabular [Despre un vocabular bisericesc slav-român], publicat în „Archiv für slavische
Philologieˮ, tomul XVI, Berlin, 1894; un articol publicat în „Сбopник отделения русского языка и словесности Императорской Академии
Наукъ”, Sankt Petersburg, tomul 83, nr. 2, 1907 (articolul este dedicat
manuscriselor slave 20 și 106 de la Mănăstirea Neamț). Studiul eviden-

4 Lucrarea Documente privitoare la istoria românilor culese de E. Hurmuzaki, publicată de Academia Română, cuprinde în vol. I, partea a II-a, publicat în 1890, 104 p.,
637 de documente din perioada 1346-1450, culese de N. Densușianu, cu traduceri latine de dr. E. Kałuźniacki. În vol. II, partea I, 1451-1575, 823 p., 722 de documente culese de Eudoxiu Hurmuzaki. În vol. II, partea a II-a, tipărit în 1891, cu 730 p., se află
534 documente din perioada 1451-1519, culese de N. Densușianu, cu un apendice de
28 documente slavone cu traduceri latine de dr. E. Kałuźniacki. Vol. II, partea a III-a,
tipărit, de asemenea, în 1891, cu 829 p., reunește 453 documente din perioada 1511-1530, culese de N. Densușianu, cu traduceri latine de dr. E. Kałuźniacki.
5 Grigore Nandriș, Emil Kałuźniacki, în „«Codrul Cosminului». Buletinul Institutului
de Istorie și Limbă” al Universității Cernăuți, anul II-III, Institutul de Arte Grafice și
Editură „Glasul Bucovineiˮ, 1927, p. 580-581.
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țiază faptul că profesorul Emil Kałuźniacki cunoaște problemele de filologie slavo-română și prin latura lor românească, folosindu-se de literatura
românilor, călătorind și cercetând în vara anului 1892 bibliotecile mănăstirilor din Moldova. Studiul Zur älteren Paraskevaliteratur der Griechen, Slaven und Rumänen [Despre literatura mai veche a grecilor, slavilor și a românilor privitoare la Sf. Parascheva], tipărit în „Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien”, Ak. phil.-hist.,
Band CXLI [141], 1899, reprezintă „un model de critică de texte”.
Ultima lucrare a profesorului Emil Kałuźniacki din domeniul slavisticii românești, apărută postum, este studiul Кириловское письмо
у румынъ [Scrierea chirilică la români], apărut în lucrarea Enciclopedia
filologiei slave, Petrograd, vol. IV, fasc. 2, 1915, editată de Academia de
Științe din Rusia. Aici, profesorul include și un album cu facsimile de
scriere chirilică românească, alcătuit în colaborare cu profesorul slavist
Alekseij Sobolevskij.
În cadrul edițiior critice de texte slave, tipărite în perioada 1878-1901, se mai află lucrările: Kleinere altpolnische Texte aus Handschriften des XV. und des Anfanges des XVI. Jahrhunderts [Texte mai mici, în
limba polonă veche, din manuscrise din secolul al XV-lea și începutul
secolului al XVI-lea], Berlin, 1882; Polikarpa mnicha Kijowskich pieczar
żywot Mojżesza Węgrzyna (Liov, 1882); Monumenta linguae palaeoslovenicae, collecta et in lucem edita cura et opera... Philosophiae Doctoris,
Litterarum slavicarum in Universitate Francisco-Josephina Czernoviciensi professoris publici ordinariii, volumul I: Evangheliarum Putnanum (Viena-Tesheni, Editura Carol Prohaska, 1888, LXIII + 295 p.); Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice. Ad fidem codicis Christinopolitani saeculo XII-o scripti edidit... philosophiae doctor Litterarum
slav. in Univ. Francisco-Josephina Czernoviciensi Professor publ. ord.
Academiae Petropol. et bucuresc. ab epistolarum Commercio socius.
Vindobonae, Sumptibus caes. Litterarum Academiae, apud Caroli Geroldi Filium, typis Adolphi Holzhauseni (Berlin, 1896, XXXIV + 375 p.);
Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375-1393), nach den
besten Handschriften [Lucrările patriarhului Euthymius (1375-1393),
după cele mai bune manuscrise], Viena și Berlin, 1901; Aus der panegyrischen Literatur der Südslaven [Din literatura panegirică a slavilor de
sud], Berlin, 1901.
În cel de al treilea domeniu de activitate se înscriu lucrările privind paleografia, istoria literară și etnologia. Dintre acestea: lucrarea
istorică Uebersicht der Graphik und der Pathographie der Polen [Privire
generală asupra graficii și a patografiei polonezilor], Berlin, 1880; Beiträge zur älteren Geheimschrift der Slaven [Contribuții la criptografia mai
veche a slavilor], Berlin, 1882; Die polnische Recension der Magdeburger Urteile und die einschlägigen deutschen, lateinischen und cechischen
Sammlungen [Revizuirea poloneză a hotărârilor/drepturilor urbane de la
Magdeburg și colecțiile germane, latine și cehești relevante], Berlin,
1886; Hegumen Nathanael, Cartea Credinței, sursele și semnificația sa

588

în istoria literaturii polemice ruse sudice (Moscova, 1886); Cele mai noi
călătorii în Germania de I. G. Keisler și relația lor cu raportul Hildebrand despre viața și obiceiurile slavilor din Lüneburg (Sankt Petersburg, 1905); Die Zeitrechnung und die Monatsnamen des Huzulen [Calendarul și numele lunilor la huțuli], 1905 (Studiul este frecvent invocat
și astăzi mai ales în legătură cu originea huțulilor, despre strămoșii cărora profesorul slavist de la Universitatea Francisco-Josefină din Cernăuți
afirmă că „au fost un popor de limbă română”); Ueber Wesen und Bedeutung der volksetymologischen Attribute christlicher Heiliger [Despre
natura și semnificația atributelor etimologice populare ale sfinților creștini], Berlin, 1908.
Tot aici se încadrează și multe articole publicate în „Archiv für
slavische Philologieˮ, dar și alte lucrări. Dintre acestea, se cuvine să menționăm lucrarea „Contribuții privind scrierea secretă mai veche a slavilor” 6. Vizitând Mănăstirea Putna, Emil Kałuźniacki descoperă, după propriile-i mărturisiri, un Irmologhion greco-slav scris de călugărul Evstatie
Protopsaltul, între anii 1511 și 1515, constând din șase volume, interesant,
în opinia specialiștilor, prin adnotarea „într-o manieră originală”. „Cu totul remarcabilă – precizează Violina Galaicu – apare diversitatea limbajului criptic folosit de Evstatie: cele 87 de criptograme însumează
108 combinații criptografice, în 7 alfabete (...). Protopsaltul Putnei medievalle excelează și ca mânuitor al unor scrieri secrete preexistente, și ca
inventator al unor cifruri noi”7. Criptogramele în discuție, referitoare la
o „scriere secretă mai veche a slavilor”, se află în primul volum al Irmologhionului descoperit de Emil Kałuźniacki. „Codicile muzicale” ale Antologhionului din 1511, la care se referă specialiștii, s-au risipit cu vremea,
numai două dintre acestea se mai păstrează astăzi la Moscova în biblioteca Muzeului de Istorie de aici, distingându-se și prin valoarea lor artistică8.

Emil Kałuźniacki, Contribuții privind scrierea secretă mai veche a slavilor, în
Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu, Adnotări la Antologhionul lui Evstatie, protopsaltul Putnei, în lucrarea Izvoare ale muzicii românești, vol. V, Documenta, București, Editura Muzicală, 1983, p. 498-503; Corneliu Buescu, Scrieri și adnotări despre muzica românească veche, în lucrarea Izvoare ale muzicii românești, vol. X, București, Editura Muzicală, 1985, p. 42-65; Paul-Ciprian Voicilă, Evstatie de la Putna
/ Eustatie Protopsaltul. Vezi nota 8.
7 Violina Galaicu, Probleme ale cercetării manuscriselor muzicale medievale de la
Mănăstirea Putna, în „Arta”, Chișinău, 2012, p. 40-45.
8 Vezi și Paul-Cristian Voicilă, Antologhionul din anul 1511, în lucrarea Evstatie de la
Putna, p. 1-8, conf. https://www.scribd.com/document/366203772/ManuscriseleLui-Evstatie, lucrare disponibilă parțial (consultată: 10.09. 2018). „Fiecare pagină
scrisă – afirmă aici cercetătorul contemporan – are un aspect elegant, datorită dimensiunii armonioase a proporțiilor grafice. Cerneala folosită de Evstatie și-a păstrat
intensitatea, atât în desenul semnelor muzicale, cât și în inițiale, în titluri și în ornamente. Frontispiciile, inițialele ornate cu motive geometrice și florale relevă un admirabil gust artistic pe care Evstatie Protopsaltul Putnei l-a transmis și celorlalți copiști
6
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În activitatea sa științifică, profesorul bucovinean Emil Kałuźniacki „a îmbrățișat, cu o rară competență, întregul domeniu al slavisticii,
ocupându-se cu cele mai variate probleme din domeniul filologiei, al
istoriei literaturii vechi, al lingvisticii și al istoriei culturale”, remarcându-se în comunitatea științifică internațională de la sfârșitul secolului al
XIX-lea și începutul secolului al XX-lea printr-o constelație de atribute
caracteriale: „grija minuțioasă de amănunt”, „nobila preocupare pentru
adevăr”, onestitatea în cercetarea științifică, „obiectivitatea adevăratului
om de știință”, „temeinicia unui spirit critic bogat informat” și caracterul
său integru, cum scrie Grigore Nandriș, în 19279.
În Bucovina de după Marele Război, moștenirea științifică a profesorului bucovinean Emil Kałuźniacki este cunoscută și valorificată mai
ales în cercuri restrânse, de strictă specialitate. În România de astăzi,
opera sa nu se bucură însă de (re)editare într-o ediție critică necesară
unor mai largi categorii de utilizatori (de altfel, cum este și cazul altor
specialiști ai perioadei la care ne referim, între care și Raimund Friedrich
Kaindl, născut pe 31 august 1866, în Cernăuți – decedat pe 14 martie
1930, în Graz, Austria; istoric și etnograf german, cu preocupări referitoare la istoria și etnologia germanilor, a polonezilor, lipovenilor, rutenilor, huțulilor și cehilor, profesor la Universitatea din Cernăuți în perioada
1901-1915). După masivele epurări ale bibilotecilor, petrecute în primii
ani de după cel de Al Doilea Război Mondial, în provincie vechile ediții
ale lucrărilor sale se găsesc cu mare dificultate. În alte țări, apar însă ediții noi, ale unor lucrări semnate de profesorul universitar bucovinean
Emil Kałuźniacki, așa cum putem lesne constata pe Internet. Studiul
Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375–1393)..., din
1901, este retipărit într-o ediție germană, de Kessinger Publishing, 2018,
582 p. Aus der panegyrischen Literatur der Sűdslaven, tipărit în 1901,
este republicat la Londra, în 1971, în Seria „Variorum Reprints”. După
1989, lucrarea apare în ediție germană, în 2010, fiind tipărită sub auspiciile Editurii Kessinger Publisching, cu 134 p. Editura Forgotten Books,
o republică în 2018, 142 p., în ediție germană și în Seria „Classic Reprints”. Kleinere altpolnische Texte aus Handschriften des XV. und des
Anfanges des XVI. Jahrhunderts, din 1882, se retipărește de către Editura Forgotten Books, în 2016 și apoi în 2018, cu 60 p. Aceeași lucrare
este tipărită în 2016 și de către Editura Hansebooks.

și caligrafi ai Școlii muzicale de la Putna. La fel de clare, precise și ingenios concepute
sunt cele 87 de adnotări criptografice din Manuscrisul 350, prin care Evstatie indică
ehurile, sărbătorile la care se execută cântările respective, numele autorilor și, nu în
ultimul rând, «colofonul» propriu-zis al codicelui său. Toate acestea denotă o pregătire excelentă artistico-muzicală a lui Evstatie, o înțelegere perfectă a rolului și destinației codicelor sale, un gust artistic perfect echilibrat și corect adaptat la cerințele
unor codice muzicale specifice epocii sale” (p. 1).
9 Grigore Nandriș, op. cit., p. 582.
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Să mai reținem că enciclopedia liberă Wikipedia îl include pe
Emil Kałuźniacki într-o selectă listă a personalităților care s-au născut,
au studiat ori și-au desfășurat activitatea în Cernăuți, precizând însă că
aceasta nu este exhaustivă. De aici, întreaga informație este preluată, în
același format, și de enciclopedia Wikiwand10.
În volumul I, Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina.
Literatur bis zum Jahre 1965, München, Verlag des Südostdeutchen
Kulturwerkes, 1966, al monumentalei sale lucrări, Bibliographie zur
Landeskunde der Bukowina, Erick Beck îl menționează pe Emil Kałuźniacki doar în trei poziții, cu lucrările: Dokumenta mołdawskie i muntańskie z archivum Lwówa, în „Akta grodzkie i ziemskie”, Lwów, tom
VII, 1878, p. 195-256 (poziția 0938, p. 46); Die Zeitrechnung und die
Monatsnamen der Huzulen, în „Archiv für slavische Philologie”, Berlin,
nr. 27, 1905, S. 269-273 (poziția 4069, p. 190); Die ruthenische Sprache
und Literatur, în Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und
Bild, Band 20, Wien, Hof- und Staatsdruckerei, 1899, p. 393-404 (poziția
4950, p. 235). Tot aici, este menționat în calitate de colaborator al lui
Franz Miklosich: Franz Miklosich und Emil Kałuźniacki, Űber die Wanderungen der Rumänen in den dalmatinischen Alpen und Karpathen, în
„Denkschriften der k.k. Akademie der Wissenschaftten”, phil.hist. Classe,
Wien, Band 30, Wien, Sonderdruck Gerold, 1880, p. 1-66 (poziția 2807,
p. 135).
De-a lungul timpului, fac referire la viața și activitatea profesorului bucovinean Emil Kałuźniacki între alții: Grigore Nandriș, Emil Kałuźniacki, în „«Codrul Cosminului». Buletinul Institutului de Istorie și
Limbă” al Universității din Cernăuți, Anul II-III pentru anii 1925 și 1926,
Cernăuți, Institutul de Arte Grafice și Editura „Glasul Bucovinei”, 1927,
p. 579-582; D. Bogdan, Emil Kałuźniacki și scrierea chirilică la români,
în „Romanoslavica”, Praga, nr. 1, 1948, p. 11-39; Lucian Predescu, Enciclopedia României „Cugetarea”. Material românesc. Oameni și înfăptuiri, București, Editura Saeculum I.O. – Editura Vestala, 1999, p. 462 (ediție anastatică după cea publicată de Editura „Cugetarea – Georgescu Delafras”, 1940); Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române. Dicționar,
ediția a III-a, revăzută și adăugită, cu un cuvânt-înainte de Eugen Simion, București, Editura Enciclopedică – Editura Academiei Române,
2003, p. 440; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, I, Iași-Suceava, Editura Princeps – Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, 2004, p. 570-571; Florin Pintescu (coordonator), Bucovina eternă, în „Bucovina”, Suceava,

Conf. Liste von Persönlichkeiten der Stadt Czernowitz [Lista personalităților orașului Cernăuți]: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Pers%C3%B6nlichkeiten _
der_Stadt_Czernowitz (consultată: 12.09.2018); https://www.wikiwand.com/de/
Liste_von_Pers%C3%B6nlichkeiten_der_Stadt_Czernowitz
(consultată: 12.09.2018).
10
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Editura Accent Print [2013], p. 311. Enciclopedia Celebrities publică articolul Kaluzhnyatsky Emil (Kaluzniacki), slavist polono-rus („Polisch-Russian Slavic”), vezi: https://persona.rin.ru/eng/.../kaluzhnyatsky
-emil-kaluzniacki (consultată: 11.09.2018). Dicționarul biografic Словари онлайн publică articolul Калужняцкий Ємиль (Kaluzniacki),
vezi: slovarionline.ru›Биографический словарь›ааро-афан (consultată: 11.09.2018). Același articol îl găsim și în dicționarul biografic
ВикиЧтение, vezi: https://slovar.wikireading.ru/1378699 (consultată:
11.09.2018).
În formatul său biobibliografic, cercetarea noastră consacrată
profesorului bucovinean Emil Kałuźniacki se înscrie într-un cadru mai
larg al relațiilor culturale româno-polone, ilustrate, în mod strălucit și
prin contribuțiile filologilor Emil Biedrzycki (5 mai 1890, Suceava – 1975,
Cracovia) și Grigore Nandriș (17 ianuarie 1895, Mahala-Cernăuți
– 2 martie 1968, Kew-Marea Britanie) pe care îi vom prezenta în comunicări viitoare, având în subsidiar o motivaţie intimă: reînnoirea interesului pentru aducerea la lumină de noi sentimente faţă de propria identitate şi, deopotrivă, faţă de alteritate, amândouă atât de grav afectate în
veacul trecut, accederea omului contemporan, a tinerilor mai cu seamă,
la valorile lumii vechi, din perspectiva înţelepciunii unui adevăr aproape
uitat astăzi: trecutul şi prezentul pregătesc istoria viitorului.
Totodată, comunicarea noastră marchează în Anul Centenarului Marii
Uniri a românilor, din 1918, și al Centenarului Independenței Po-loniei,
apropiata împlinire a 175 de ani de la nașterea profesorului uni-versitar
bucovinean, de origine poloneză, Emil Kałuźniacki și a 105 ani de la
moartea sa.
Reproducerea alăturată se face după fotografia executată la Atelierul E. Marvan din București, cca. 1890, tipărită în „«Codrul Cosminului». Buletinul Institutului de Istorie și Limbă” al Universității Cernăuți, anul II-III, Institutul de Arte Grafice și Editură „Glasul Bucovineiˮ,
1927, pe o planșă separată aflată între paginile 579 și 580.

Vezi https://www.newsbucovina.ro/bucovina_eterna.pdf (consultată: 8.07. 2018).
Conf. univ dr. Florin Pintescu îl trece aici pe profesorul Emil Kałuźniacki între „personalitățile bucovinene” marcante, alături de Paul Celan (1920-1970), Eugen Ehrlich
(1862-1922), Radu Grigorovici (1911-2008), Grigore Nandriș (1895-1968), Ciprian
Porumbescu (1853-1883) și Gregor von Rezzori (1914-1898), precizând că „Bucovina
a oferit, de-a lungul istoriei sale, o pleiadă de personalități de talie regională, europeană sau internațională” (p. 2).
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Emil Kałuźniacki

dr Vasile I. Schipor
Akademia Rumuńska, Filia w Radowcach
Instytut „Bukowina”

Emil Kałuźniacki – ceniony profesor
Uniwersytetu Franciszka Józefa w Czerniowcach
Streszczenie

Niniejszy artykuł wpisuje się w ramy wcześniejszych zainteresowań autora, dotyczących rumuńsko-polskich relacji kulturalnych z okresu
nowożytnego i współczesnego, w które wkład godny odnotowania wnieśli
także Bukowńczycy.
Emil Kałuźniacki urodził się 11 stycznia 1845 r. w miejscowości
Turze, we Wschodniej Galicji (dzisiaj Turze Pole w powiecie brzozowskim, województwie podkarpackim, w południowo-wschodniej Polsce).
Studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Wiedeńskim. Na Uniwersytecie Wiedeńskim studiował także slawistykę pod kierunkiem słoweńskiego filologa Franca Miklošiča. Począwszy
od roku 1868, Emil Kałuźniacki był nauczycielem w Gimnazjum św. Anny
w Krakowie. W 1871 r. został nauczycielem mianowanym, przechodząc
najpierw do gimnazjum w Rzeszowie, a następnie w krótkim czasie do
akademickiego gimnazjum we Lwowie, gdzie pracował do roku 1875 r.,
kiedy to z rekomendacji swojego mentora, profesora Franca Miklošiča,
objął katedrę filologii słowiańskiej porównawczej na Uniwersytecie im.
Franciszka Józefa w Czerniowcach. Uniwersytet, powstały w 100-lecie
aneksji przez Monarchię Habsburską północno-zachodniej Mołdawii, nazwanej później Bukowiną, zainaugurowany został 4 października 1875 r.
Emil Kałuźniacki przez prawie 40 lat związany był z katedrą filologii porównawczej języków słowiańskich, kierując nią także przez cały ten czas.
Równolegle z pracą dydaktyczną prowadził liczne badania naukowe.
W 1877 r. odbył podróż naukową do Rosji, w 1892 r. na Półwysep
Bałkański, a w 1894 r. do Mołdawii i na Wołoszczyznę. Podczas tych naukowych wyjazdów badał zbiory rękopisów słowiańskich w Kijowie, Moskwie, Sankt Petersburgu, Siergijew Posadzie (od 1930 r. Zagorsku, gdzie
znajduje się jeden z największych klasztorów rosyjskich, ławra Troicko-Siergijewska, założona w 1337 r. przez św. Sergiusza z Radoneża), w monastyrze rylskim, w Wilnie, Berlinie, Pradze, Belgradzie oraz w rumuńskich klasztorach w Mołdawii i na Wołoszczyźnie, a także na Bukowinie
(klasztor w Putnej w 1882 r.).
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Z jego inicjatywy powstała w Czerniowcach w roku 1890 kolekcja
monet i zabytków starożytności. W 1886 r. Emil Kałuźniacki otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Czerniowcach. W latach 1886-1887 pełnił funkcję dziekana Wydziału Filozofii, a w latach 1889-1890
– rektora Uniwersytetu w Czerniowcach. 20 marca 1880 r. został wybrany przez Akademię Rumuńską na zagranicznego członka korespondenta.
W 1891 r. został członkiem Akademii Nauk w Sankt Petersburgu.
Zmarł 3 czerwca 1914 r. w Czerniowcach.

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

Patriotyzm i jego zagrożenia
w świetle dzieła „Kwestia ukraińska”
bł. Hryhorija (Grzegorza) Chomyszyna

Ukraina od 1917 r. czyniła wysiłki, by utworzyć niepodległe państwo. Niestety, wszystkie te poczynania spełzły na niczym, z krótkim epizodem w latach 1918-1920. Akt Niepodległości został ogłoszony 22 stycznia 1918 r., a w już lutym 1921 r. nastąpiła okupacja bolszewicka. Biskup
Hryhorij Chomyszyn, analizując sytuację swojego narodu, wskazywał na
błędy, które nie pozwoliły narodowi na posiadanie własnego państwa.
Zacznijmy od przedstawienia sylwetki tego wyniesionego na ołtarze we Lwowie w 2001 r. biskupa Kościoła greckokatolickiego. Urodził się
15 marca 1867 r. w Hadyńkowcach koło Husiatyna (województwo tarnopolskie), a zmarł 28 grudnia 1945 r., zamęczony w szpitalu więziennym
w Kijowie, jako wierny świadek Chrystusa oraz wielki ukraiński patriota.
Studia teologiczne odbył we Lwowie, a następnie w Wiedniu, kończąc je
obroną pracy doktorskiej z zakresu teologii. Od 1904 do 1945 r. był ordynariuszem greckokatolickiej diecezji w Stanisławowie (dzisiaj Iwano-Frankowsk). Pełnił posługę pasterską w bardzo rozległej diecezji, która
obejmowała trzy województwa: stanisławowskie, tarnopolskie oraz czerniowieckie. Mieszkało na tych terenach wiele narodowości: Polacy, Ukraińcy, Rumuni, Żydzi oraz inne. W tej wielonarodowej oraz wielowyznaniowej rzeczywistości nauczał, w jaki sposób wierni Kościoła greckokatolickiego powinni tworzyć własną tożsamość i jednocześnie nie wywoływać u innych narodowości oraz wyznań niechęci z powodu niewłaściwych
postaw. Właśnie dlatego uczył i pokazywał na przykładzie własnego życia,
czym jest patriotyzm, jakie są jego podstawy, ale także wskazywał, kiedy
przeradza się on w niezdrowy nacjonalizm, który nie tylko burzy ład społeczny, lecz również destruktywnie wpływa na sam naród.
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W okresie międzywojennym życie Ukraińców było poddawane
indoktrynacji ze strony powstałej w 1929 r. Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Rekrutowała ona przede wszystkim młodzież, która
dopiero szukała swojego miejsca w życiu oraz pragnęła wykazać własne
zdolności. Stąd też poszukiwała takich organizacji, w których mogłaby realizować swoje idee1.
Dostojnicy Kościoła greckokatolickiego przeciwstawiali się prowadzonej przez OUN działalności terrorystycznej2 oraz szukali sposobów,
dzięki którym mogliby skierować młodzieńczy zapał na służbę narodowi,
a nie przeciwko niemu czy innym mniejszościom narodowym. Stąd, między innymi, nauczali o tolerancji i szacunku3. Zresztą, w pamięci duszpasterzy pozostawały świeże ślady walk między Ukraińcami a Polakami
o Lwów (z 1918 r.). Była to przecież wojna bratobójcza, która pochłonęła
bardzo wiele młodych istnień. Jedni kierowali się chęcią zawłaszczenia
miasta, inni – pragnieniem obrony dziedzictwa swojego narodu4.
„Był to bardzo trudny czas dla pasterzy Kościoła w Galicji. Ciągłe
nieporozumienia i utarczki polsko-ukraińskie na tle nacjonalistycznym
niejednokrotnie kończyły się przelewaniem braterskiej krwi”5. Św. bp Józef Bilczewski (przyjaciel bł. bp. Chomyszyna, arcybiskup rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej) w swoich listach kierowanych do pasterzy
Kościoła greckokatolickiego „apelował o szukanie dróg porozumienia
oraz zażegnania bratobójczych walk”6. Biskupi greckokatoliccy także nawoływali swój naród do zaprzestania mordów, zwłaszcza poprzez ciągłe
przypominanie wiernym przykazania „Nie zabijaj”7. Potępiając akcje terrorystyczne, bp Chomyszyn pisał: „młodzież cała dała się wplątać w bardzo zgubną sieć, leci sama na oślep w przepaść i na naród swój sprowadza
gorzki los”8. Warto przypomnieć, że rodzące się ruchy separatystyczne
o charakterze narodowościowym często były wykorzystywane przez rządzących9 (najpierw przez władze austriackie, później przez radzieckie10).

Por.: S. Stępień, Stanowisko metropolity Szeptyckiego wobec zjawiska terroru politycznego [w:] Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, pod. red. A. A. Zięby, Kraków 1994, s. 110, 113-114.
2 Zob.: Tenże, Życie religijne społeczności ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej
[w:] Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa. Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym, pod. red. S. Stępnia, t. 1, Przemyśl 1990, s. 211.
3 Por.: Tenże, Kościół greckokatolicki w II Rzeczypospolitej, „Znaki Czasu”, 18(04-06), Rzym-Warszawa 1990, s. 152.
4 Por.: tamże.
5 L. Derdziak, Społeczno-wychowawczy aspekt działalności duszpasterskiej błogosławionego Hryhorija Łakoty (1908-1950) Biskupa pomocniczego greckokatolickiej
diecezji przemyskiej, Lwów 2010, s. 59.
6 Zob.: M. Dziedzic, S. Dziedzic, Arcybiskup Józef Bilczewski, Kraków 2012, s. 110.
7 S. Stępień, Stanowisko metropolity Szeptyckiego..., s. 119.
8 Za: Tenże, Życie religijne społeczności ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej...
s. 212.
9 Zob.: M. Dziedzic, S. Dziedzic, dz. cyt., s. 107.
1

597
Potępiając nacjonalizm, biskup stanisławowski nawoływał do odrzucenia także tych wartości ze skarbnicy kultury narodowej, które mogłyby być pożywką dla nacjonalizmu, np. niektórych utworów Tarasa
Szewczenki i Iwana Franki11. W celu uświadamiania narodowego wiernych swojej diecezji Chomyszyn stanął na czele partii Ukraińskiej Odnowy Ludowej, która powstała w 1930 r. W ten sposób dążył on „do oparcia życia politycznego na zasadach chrześcijańsko-demokratycznych”12.
W tym czasie praca wychowawcza, według bp. Chomyszyna, powinna była polegać przede wszystkim na „przeniknięciu życia społecznego ideologią Chrystusową”, która miała pomóc w „spotęgowaniu sił duchowych i wartości duchowych jednostki”13. Właśnie o to chodziło błogosławionemu biskupowi, kiedy w związku z problemem, jaki pojawił się
przede wszystkim pośród ludzi młodych, postanowił spisać swoje przemyślenia w liście pt. „Kwestia ukraińska”. Z pewnością młodzi sami nie
potrafili odróżnić patriotyzmu od nacjonalizmu i nawet nie podejrzewali,
jak bardzo fala nacjonalistyczna, która pochłaniała coraz więcej młodych
umysłów, jest destrukcyjna i ostatecznie doprowadzi ich do moralnego
upadku14, gdy zaczną mordować swoich współobywateli, tyle że innej
narodowości.
Hryhorij Chomyszyn rozumiał oraz wyraźnie dostrzegał to, że patriotyzm buduje, zaś nacjonalizm niszczy, dlatego nie mógł jedynie stać
obok i przyglądać się możliwym skutkom działania nacjonalistów. Z tego
właśnie powodu w 1932 r., czyli 11 lat przed rozpoczęciem przez UPA
rzezi wołyńskiej, napisał swój list do duchowieństwa oraz świeckiej inteligencji narodu ukraińskiego, zatytułowany „Kwestia ukraińska”15. Chomyszyn dzielił się w nim swymi przemyśleniami z duchowieństwem oraz
ludźmi świeckimi, kierowany troską i „lękiem o przyszłość tego narodu”.
Zdawał sobie sprawę z tego, że to jemu, jako biskupowi, została powierzona odpowiedzialność za życie moralne oraz zbawienie narodu16. Uważał,
że wszystko, co stanowi treść jego przemyśleń, jest zrozumiałe samo
przez się i że w sumie nie potrzebuje nadzwyczajnego tłumaczenia. Jednak widząc wyraźnie, że naród trawi gorączka nacjonalizmu, i przewiduA. Redzik, Uniwersytet w latach 1939-1946 [w:] Uniwersytet Jana Kazimierza we
Lwowie, red. A. Redzik, Kraków 2015, s. 1058.
11 S. Stępień, Życie religijne społeczności ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej...,
s. 211.
12 Tenże, Kościół greckokatolicki w II Rzeczypospolitej..., s. 153.
13 L. Halban, Historyczne podstawy Akcji Katolickiej, Lwów 1930, s. 7.
14 Grzech może człowieka doprowadzić do wielkiego znieprawienia, gdyż zło ma właściwość rozwijać się w nim. I jeżeli człowiek dobrowolnie poddaje się złu, to ono może
doprowadzić go aż do zbrodni (przykład mamy w Starym Testamencie, kiedy to Kain
zabił swojego brata Abla, Rdz 4). Zob.: A. Santorski, Zarys dogmatyki, z. 1, Warszawa
1980, s. 19.
15 Zob. strona tytułowa Г. Хомишин, Українська проблема (1932), Івано-Франківськ 2011.
16 Tenże, Два Царсmва, Люблін 2016, s. 170.
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jąc tego skutki, bardzo chciał, aby „chory naród mógł wyzdrowieć”17 poprzez zmianę myślenia, bo jeśli to nie nastąpi, dojść może do przelewu
krwi. Właśnie dlatego pozostawił na piśmie swoje pasterskie pouczenie.
Drugim ważnym dokumentem, świadczącym o głębokiej patriotycznej
świadomości Chomyszyna, a zarazem o poranieniu narodu ukraińskiego
i zainfekowaniu go chorobą nacjonalizmu i szowinizmu, są jego wspomnienia zatytułowane „Dwa Królestwa”, które w ostatnim czasie wywołały
ogromne zamieszanie tak pośród historyków, jak i pasjonatów oraz
obrońców metropolity Andrzeja Szeptyckiego.
Patriotyzm jest więc problemem aktualnym wszędzie tam, gdzie
jakieś terytorium zamieszkują różne narodowości. Współczesna Europa
w ostatnich latach stała się miksem narodowościowym, a nieporozumienia na tym tle zawsze są przeżywane boleśnie i niejednokrotnie krzywdząco. Stąd waga pytania o to, jak żyć w etniczno-kulturowym tyglu, miłując swój naród i przy tym swoją postawą w żadnym innym narodzie
(zwłaszcza względem gospodarzy danego kraju) nie wzbudzać nienawiści
do siebie nawzajem.
W pierwszej kolejności w niniejszym referacie odpowiemy na pytania: czym jest patriotyzm, nacjonalizm i szowinizm, a następnie omówimy zagrożenia dla patriotyzmu, które wskazuje bł. bp Chomyszyn
w swoim nauczaniu. Następnie, podążając jego tokiem myślenia, zastanowimy się nad środkami, które budują zdrowy patriotyzm.
Pojęcia: patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm
Patriotyzm – to umiłowanie ojczyzny. W tym krótkim zdaniu dwa
pojęcia (patriotyzm i ojczyzna) są ze sobą związane nierozłącznie, gdyż
nie da się mówić o patriotyzmie, nie mówiąc o ojczyźnie. To od ojczyzny
wychodzą i do niej odnoszą się uczucia patriotyczne. Pojęcie „ojczyzna”
wywodzi się od słów „ojciec” i „ojcowizna”. Św. Jan Paweł II nauczał, że
ojczyzna ma dwa wymiary: niebieski, gdyż jesteśmy „dziedzicami nieba”,
i to dziedzictwo niebieskie odziedziczyliśmy przez Chrystusa – Syna Ojca,
oraz wymiar ziemski, który jest związany z ludzką ojczyzną i kulturą,
którą dziedziczymy po naszych ziemskich rodzicach18.
Patriotyzm to umiłowanie także ojcowizny19 oraz całej kultury
narodowej, na którą składają się: historia, tradycja, język20, krajobrazy

Tenże, Українська проблема..., s. 5.
Por.: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiąclecia, Kraków 2005, s. 67-69.
19 Zob.: Tamże, s. 66.
20 Język jest podstawowym czynnikiem narodu, który odróżnia go od innych. Każdy
patriota powinien znać i język swojego narodu i posługiwać się nim. Zob.: Д. Блажейовський, Мої рефлексії щодо проблем минулого, теперішнього та будучности українського народу, Львів 2010, s. 123.
17

18
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kraju ojczystego21, przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów
i ich dziedzictwa22. Patriotyzm zatem „przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu” i dzięki temu jest „drogą do uporządkowanej miłości społecznej”23.
Każdy naród dąży do tego, aby jego członkowie mieli poczucie
godności oraz wyjątkowości. Już prawo naturalne zakłada miłość ludzi do
narodu. Jednak z prawa nadprzyrodzonego wynika, że miłość do narodu
jest tylko wtedy prawdziwa, gdy wypływa ze źródła nadprzyrodzonego,
czyli z Boga. Podstawą prawdziwego patriotyzmu jest zawsze miłość, która jest zakorzeniona w Bogu-Miłości. Ona także jest wolą Boga, który
chce, aby każdy kochał swój naród. Zresztą, zauważa Chomyszyn, miłość
wobec narodu jest jednocześnie miłością wobec Boga24. Także św. Jan
Paweł II podkreśla, że patriotyzm „wchodzi w zakres czwartego przykazania”. Zobowiązanie każdego obywatela do patriotyzmu ma więc także
wymiar religijny i wymaga od chrześcijan, aby odnosili się do swojej
ziemskiej ojczyzny z takim samym szacunkiem, jak do ziemskich rodziców25.
Ale najpierw jest to miłość Boga do ludzi, z których On tworzy
pewien naród i którzy są świadomi swojej zależności od Stwórcy. Z tego
wynika, iż pierwszym autorytetem dla narodu powinien być Bóg. Jeśli
zabraknie zaś tej świadomości, wtedy pojawiają się różnego rodzaju
nadużycia. Zaczyna się uważać rzeczy doczesne, czyli dobra narodowe, za
najważniejsze i cenniejsze, nazywając przy tym taką postawę patriotyzmem. Chomyszyn twierdzi, że taka postawa jest raczej oznaką „duchowej
śmierci narodu”26, a nie patriotyzmu.
Prawdziwy patriotyzm jest zgodny z duchem wiary ewangelicznej,
która nakazuje kochać wszystkich ludzi jako swoich bliźnich, a jeżeli znajdują się oni w jakiejkolwiek potrzebie – pomagać im, nie patrząc na ich
narodowość27. Chomyszyn zauważa, że miłość do swojego narodu ma być
cnotą28. Patriotyzm jako miłość musi więc okazać swoją twarz w działaniu nie tylko na rzecz jednostki, ale także dla wspólnego dobra całego
narodu29.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość..., s. 71.
Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 6.
23 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość..., s. 73.
24 Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 6.
25 Zob.: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość..., s. 71; a także J. Woroniecki, Katolicka
etyka wychowawcza. Etyka szczegółowa, t. II, cz. 2, Lublin 1995, s. 124-125.
26 Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 7.
27 Por.: Tamże, s. 23.
28 Tamże, s. 9. Ona ma stać się „stałą i najwyższą formą działania” ludzkiego. Zob.:
Franciszek (papież), Encyklika Laudato si'. W trosce o wspólny dom (24.05.2015),
Kraków 2015, s. 143.
29 Jacek Woroniecki podkreśla, że obok miłości bardzo ważne miejsce zajmuje sprawiedliwość, a z tych dwóch cnót: miłości i sprawiedliwości „wyrasta rozumny patriotyzm”. J. Woroniecki, dz. cyt., s. 124.
21

22
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Nacjonalizm stawia naród w miejsce najwyższego dobra, jakim
są Bóg, wiara, wartości nadprzyrodzone, czyli objawione oraz trwałe30.
Z drugiej zaś strony uznaje „tylko dobro własnego narodu i tylko do niego
dąży, nie licząc się z prawami innych”31. Chomyszyn nacjonalizm nazywa:
„błędem ludzkiego umysłu”, „współczesną herezją”32, czymś „gorszym od
pogaństwa”, „chorobą” oraz „śmiercią duchową” narodu33, czymś, co staje się jakby „nową religią”34. Mówi także o „demonie nacjonalizmu”, który
zawładnął w jego czasach prawie całym światem, także narodem ukraińskim35. W swoich wspomnieniach tak odnotował:
Główne nasze sprzeniewierzenie to herezja nacjonalizmu. Ta herezja – to najcięższa i najniebezpieczniejsza herezja naszych czasów. Opanowała umysły i serca prawie wszystkich narodów ziemi. Doprowadziła do pełnego zboczenia duchowego. Stawia nacjonalizm ponad wszystko, nawet ponad Boga, ponad Cerkiew
i Boże Prawa. Chrystusa, jako Króla wszystkich narodów, w ogóle nie zauważa. Lekceważy się Go albo po prostu się Mu zaprzecza. Skutki tej herezji są straszne. Narody jęczą od cierpienia,
same się karzą, nienawidzą się wzajemnie i wyniszczają. Ta herezja nacjonalizmu zafascynowała także nasz naród i doszła prawie do bałwochwalstwa. „Naród ponad wszystko”, a już łaskę robimy Bogu, kiedy umieścimy imię Boga na drugim miejscu „Naród i Bóg”36.

W czym tkwi problem oraz błąd nacjonalizmu? W tym, że odrzuca
zasady wiary objawionej oraz moralność chrześcijańską. Dlatego bł. Chomyszyn nazywa nacjonalizm „wariactwem”37.
Szowinizm – to wrogość wobec innych narodów. Chomyszyn zauważa, że patriotyzm i nacjonalizm, jeżeli nie wypływają z życia duchowego, opartego na łasce uświęcającej38, modlitwie, pokorze, posłuszeństwie, nieustannej pracy nad sobą, czuwaniu, cierpieniu oraz cierpliwo-

Zob.: Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 6.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość..., s. 73.
32 Г. Хомишин, Два Царсmва..., s. 329.
33 Zob.: Tenże, Українська проблема..., s. 7.
34 Tamże, s. 11.
35 Zob.: Tamże, s. 9.
36 G. Chomyszyn, Dwa Królestwa, red. I. Pełehcatyj, W. Osadczy, tł. M. Siudak, Kraków 2017, s. 340.
37 Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 25.
38 Chomyszyn podkreśla, że stan łaski uświęcającej należy bardzo sobie cenić i troszczyć się o zachowywanie go. Niekiedy wymaga to walki aż do przelania krwi. Zob.:
Г. Хомишин, Два Царсmва..., s. 377.
30
31
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ści39 i nie są umocowane w duchowości chrześcijańskiej, przeradzają się
w szowinizm, który jest nienawiścią wobec innych, przy jednoczesnym
ubóstwieniu siebie i odrzuceniu Prawdy absolutnej40.
Szowinizm nacjonalistyczny jest wypaczeniem patriotyzmu. Patriotyzm, jak już wspomnieliśmy, jest takim umiłowaniem ojczyzny, do
jakiego zobowiązuje prawo Boże, a więc najwyższym autorytetem, jakim
kieruje się jednostka i naród, powinien być sam Bóg i Jego przykazania.
Szowinizm natomiast najwyższym dobrem czyni naród sam w sobie. Dlatego jemu zostają podporządkowane wszystkie inne wartości, takie jak
wiara nadprzyrodzona czy zasady życia moralnego. Szowinizm jest więc
wypaczeniem patriotyzmu, gdyż wprowadza „pogańską etykę nienawiści”,
nakazując wręcz nienawiść wobec innych narodowości i poszczególnych
ich członków41.
Te dwa wypaczenia patriotyzmu: nacjonalizm i szowinizm mają
więc właściwość „zanieczyszczania duszy”, bo „utrzymują w niej stale nienawiść i pogardę dla bliźnich”42.
Zagrożenia patriotyzmu
Fundamentalnym źródłem zagrożenia dla prawdziwego patriotyzmu jest, według Chomyszyna, brak życia duchowego w narodzie oraz
brak odpowiedniej formacji duchowej43. Prawdziwa siła – to siła duchowa, a jeżeli brakuje jej narodowi, to, jak mówił Chomyszyn, naród „musi
ulec rozkładowi”44. Aby do tego nie doszło, naród sam musi pozwolić, by
w sercach jego poszczególnych członków działał Duch Święty, który jest
zasadą życia duchowego oraz duchowej odnowy45.
Troska o odnowienie ducha narodu idzie w parze z troską o „niebiańską ojczyznę”, o patriotyzm duchowy, który troszczy się o to, aby
w duszach ludzkich wzrastało Królestwo Boże. Chomyszyn podkreśla, że
tylko ten jest prawdziwym patriotą i troszczy się o swoje państwo, kto
„troszczy się o państwo niebieskie”46.
Chomyszyn w swoim nauczaniu niejednokrotnie zwraca uwagę na
to, że Rusini-Ukraińcy chętniej słuchają partyjnych przywódców i głoszonych przez nich haseł niż swojego pasterza.
W Kościele greckokatolickim był jeszcze jeden poważny problem
– żonaci duchowni (u grekokatolików żonaci mężczyźni przyjmują świę-

Zob.: Tamże, s. 341-342.
Tenże, Українська проблема..., s. 64.
41 Zob.: Tamże, s. 23.
42 J. Woroniecki, dz. cyt., s. 128.
43 Zob.: Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 65-66.
44 Tenże, Два Царсmва..., s. 129.
45 Por.: Tamże, s. 345.
46 Tamże, s. 376.
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cenia kapłańskie47) częstokroć zaniedbywali obowiązki pracy duszpasterskiej na rzecz angażowania się w działalność organizacji świeckich48.
Dlatego, że nie troszczyli się o odnowę duchową narodu, nie mogli też się
przyczynić do jego „skrystalizowania się” pod względem cerkiewno-religijnym, narodowym oraz politycznym49.
Bardzo boleśnie przeżywał biskup Chomyszyn fakt, że żonate duchowieństwo bardziej angażowało się w działalność polityczno-nacjonalistyczną niżeli w duchowe przewodzenie ludowi, zagubionemu w gąszczu
haseł propagandy nacjonalistycznej. Przez to nierzadko sami duchowni
podsycali w narodzie gorączkę nacjonalizmu50. Analizując działalność
duszpasterską kleru greckokatolickiego, ordynariusz stanisławowski widział jasno, że religia jest wykorzystywana przez duchownych jako narzędzie do szerzenia ideologii nacjonalistycznych, a wielu z nich swoją aktywność duszpasterską i nauczanie podporządkowało jednej idei – by
„odpowiadały interesom narodowym”51. W ten sposób wprzęgli się
w zgubną ideologię i podporządkowali jej, a swoje myślenie oraz sposób
działania oddali na służbę nacjonalistom. Przez to utracili swój autorytet
i zdolność rozeznawania tego, co jest dobre, a co złe. Biskup ze smutkiem
stwierdzał, że tego typu zachowaniem kapłani „zdetronizowali Jezusa
Chrystusa oraz Jego Cerkiew”. Chomyszyn widział, że takie duszpasterzowanie wcale nie służy narodowi. Dlatego podkreślał, że prawdziwe dobro
narodu idzie w parze z przyjęciem zdrowej nauki, płynącej z ewangelicznego nauczania Kościoła52. Z bólem stwierdzał, że duchowieństwo porzuciło Ewangelię, za to „wiernie oraz pokornie służy nacjonalistom”53.
Rozumiał także, że żonaty kler jest powodem tego, że w Kościele
greckokatolickim rozpanoszył się „negatywny konserwatyzm”, czyli krytyka wartości trwałych oraz objawionych jako zacofanych i nieprzystających do współczesności, a także gonitwa za nowościami i „nowoczesnością”, jaką proponował nurt nacjonalistyczny. Z czego to wypływało? Otóż
duchowni żonaci byli bardziej zatroskani o byt i potrzeby swoich wielodzietnych rodzin niż o swoich parafian. Dlatego nie mieli czasu na to,
by całkowicie i ofiarnie oddać się na służbę swoim wiernym. Nie angażowali się w sprawy Kościoła ani w wielkie pragnienie ich biskupa – by
„całkowicie zrosnąć się z Kościołem katolickim”. Wierni byli im raczej
potrzebni jako gwarancja, zapewniająca zaspokojenie ich potrzeb materialnych54. Serce żonatego kapłana, zauważa Chomyszyn, jest „podzielone

Zob.: Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s. 1580.
Zob.: Tamże, s. 136.
49 G. Chomyszyn, Dwa Królestwa..., s. 374.
50 Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 32.
51 Tamże, s. 33. To znaczy, że bez takiego Kościoła, w sumie, można się obejść. Г. Хомишин, Два Царсmва..., s. 138.
52 Por.: Tenże, Українська проблема..., s. 33.
53 Tamże, s. 34.
54 Tamże, s. 57-58.
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między żoną, a Chrystusem”55, między naturalnym oraz duchowym rodzicielstwem. Jeżeli więc duchowny poświęca większość czasu naturalnemu
ojcostwu, to zawsze ze szkodą dla ojcostwa duchowego56.
Najgroźniejszym zagrożeniem dla patriotyzmu, tego prawdziwego, który wypływa z Bożej miłości, jest według Chomyszyna nacjonalizm.
Biskup uważa, że jest on złem „uniwersalnym”, ponieważ propaguje wypaczenia moralne i dlatego stanowi „zagrożenie dla egzystencji narodu”57.
Chomyszyn podkreśla, że nacjonalizm jest wyłącznie wymysłem ludzkim.
Charakteryzuje go to, że odrzuca autorytet Boga i wszystkie zasady przez
Niego ustanowione, a w Jego miejsce stawia „naród jako najwyższego suwerena”58. Tym samym nacjonalizm odrzuca tradycję i normy etyki
chrześcijańskiej oparte na Bożym Objawieniu, a w ich miejsce stawia
ludzkie zasady oraz tworzone nowe tradycje. Jest to pewnego rodzaju życie „w fantazji”59.
Dalej błogosławiony biskup zauważa, iż nacjonalizm ukraiński
wstawił w miejsce prawd objawionych przez Boga „wymyślone przez ludzi
zboczone zawołania”, które stały się podstawą życia narodu i zaczęto je
uważać za „dogmat”, jak: „Chwała Ukrainie”, „Ukraina nade wszystko”,
„Naród nade wszystko”, „Śmierć wrogom”60. Warto zauważyć, że zawołanie „Chwała Ukrainie” (Слава Україні), zwłaszcza dla człowieka wierzącego, jest bałwochwalczym przekręceniem chrześcijańskiego pozdrowienia: „Sława Jezusowi Chrystusowi” (Слава Ісусу Христу). W taki sposób
do niedawna pozdrawiali się ukraińscy chrześcijanie. Zatem w miejsce
Drugiej Osoby Boskiej Ukraińcy wstawili państwo. Chomyszyn podkreśla,
że tego typu hasła w rzeczywistości mają charakter „morderczy”, ponieważ cały naród mogą pogrążyć w ruinie61. Zgubnym dla narodu ukraińskiego było zdaniem Chomyszyna to, że jako bohaterowie przedstawiane
są postaci o niejednoznacznych życiorysach, które proklamowano jako
bohaterów, a w rzeczywistości byli to masoni (Symon Petlura)62, buntownicy, podżegacze, mordercy (Stefan Bandera)63, ateiści (Iwan Franko,
którego kult po dzień dzisiejszy jest szerzony wśród Ukraińców)64.

Tamże, s. 59.
Zob.: Tamże, s. 63.
57 W. Osadczy, Głos Proroka Ukrainy. Błogosławiony Biskup Grzegorz Chomyszyn,
ordynariusz stanisławowski i jego dzieło „Dwa Królestwa” [w:] Г. Хомишин, Два
Царсmва..., s. 91.
58 Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 6.
59 Tamże, s. 80.
60 Zob.: Tamże, s. 6.
61 Tamże, s. 11.
62 Symon Petlura, za którego modlił się w katedrze w dziesiątą rocznicę po jego
śmierci metropolita lwowski obrządku greckokatolickiego Andrzej Szeptycki. Г. Хомишин, Два Царсmва..., s. 171-172.
63 Zob.: Tamże, s. 111-115.
64 Wśród Ukraińców propagowano „kult” Iwana Franki, który swoją poezją zwalczał
Kościół katolicki. Zob.: Tamże, s. 168-169.
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Do tego przyczyniają się tak zwani „hura-patrioci”. Oni też fałszywie, aczkolwiek optymistycznie zapewniają naród o tym, że ma on osiągnąć swoją niepodległość i całkowitą wolność, nawet za cenę odstąpienia
od wiary w Boga65. Dlatego mówiąc o nich, Chomyszyn podkreśla, że są to
„artyści w intrygach”66.
Niestety, nacjonalizm odrzucił nie tylko miłość Bożą i miłość do
Boga, ale także poprzez „gorączkę szowinizmu” wprowadził nienawiść
w relacje międzyludzkie. Nie tylko w stosunku do obcych, ale także wobec
tych obywateli własnego narodu, którzy nie chcieli podporządkować się
takiej ideologii67. Dlatego w swojej taktyce nacjonaliści całą winę za własne braki i niepowodzenia zrzucają na „przeciwników”, zwalczając ich
wszelkimi możliwymi, nawet niedopuszczalnymi w ujęciu zdroworozsądkowym, sposobami. Takich nacjonalistów Chomyszyn nazywa: „mordercami, fałszywymi prorokami, zamaskowanymi komediantami oraz błaznami, wilkami w owczych skórach”, gdyż swoją działalnością i propagandą nie ukazują narodowi niebezpieczeństw i czyhających nań zagrożeń.
Ich aktywność natomiast często sprowadzała się wyłącznie do tego, aby
omamić naród i uśpić jego sumienie68. Tego typu kłamstwa stały się dla
zwiedzionego narodu karą, ponieważ uczynił on bożyszczami „fałszywych
proroków”, których należy kochać i którym należy być posłusznym69.
Korzeniem zła nacjonalizmu, przynajmniej tego ukraińskiego, byli sami jego propagatorzy, będący ludźmi oddalonymi od Kościoła lub
wręcz mu wrogimi. Byli to przedstawiciele formacji liberalnych, radykalnych, a nawet ateistycznych70. Szerzyli oni wśród narodu „masońskie propozycje dotyczące małżeństwa” i rodziny, będące w opozycji wobec katolickiej tradycji i Jezusowej nauki71. Wraz z nacjonalizmem w życie rodzinne oraz społeczne wkradał się liberalizm, negujący „stałe normy” zawarte w nauce Kościoła i tradycji chrześcijańskiej. Gdzie zaś brakuje stałości, tam łatwo wdziera się zmienność oraz dowolność interpretacji. Do
głosu doszły różnego rodzaju formacje, antychrześcijańskie i antykościelne, negujące Boga, antyboskie, a przez to także antyludzkie. One z kolei
powoli przygotowały grunt podatny pod własne idee oraz działanie72.
Analizując zjawisko rodzącego oraz umacniającego się nacjonalizmu wśród Ukraińców, bp Chomyszyn stwierdza, że jest ono „największym błędem ludzkiego umysłu”. Mówi wręcz, że nacjonalizm jest „gorszy

Zob.: Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 41-42.
Tenże, Два Царсmва..., s. 155.
67 Tenże, Українська проблема..., s. 6.
68 Zob.: Tamże, s. 25.
69 Zob.: Tamże, s. 26.
70 Zob.: Tamże, s. 30.
71 Tamże, s. 30.
72 Za czasów Chomyszyna był to bolszewizm, który „przygotowani” przez nacjonalizm
Ukraińcy z łatwością przyjęli za swój i rozpoczęli antybożą i antykościelną działalność.
Zob.: Tamże, s. 30-31.
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od pogaństwa”, a więc jest „herezją”73. Na czym polega tego typu herezja?
Na odrzuceniu Boga Wszechmogącego i postawieniu w Jego miejsce
stworzenia – ułomnego narodu, który jest poddany różnego rodzaju
słabościom i nie zawsze jest skierowany na prawdziwe światło. Ci, którzy
stoją na czele narodu, odrzucając moralne prawo nadprzyrodzone, mogą
w jego miejsce zaproponować zasady sprzeciwiające się dobru moralnemu ogółu. Taki stan nazywa błogosławiony Chomyszyn stanem „bardzo
groźnej choroby”, która z łatwością doprowadzi cały naród do „śmierci
duchowej”74.
Owa „herezja nacjonalizmu” propagowała „pogańską etykę nienawiści” jako przeciwwagę Chrystusowego nauczania o miłości nie tylko
bliźnich, ale także wrogów (por.: Mt 5, 38-48). Każdy człowiek, także będący innej narodowości, ma prawo do tego, aby być kochanym, bo za każdego oddał swoje życie Chrystus Pan75.
Chomyszyn podkreśla, że duch nacjonalizmu swoje teorie oraz zachowania buduje na kłamstwie, a to kłamstwo polega na tym, aby stopniowo, po trosze odchodzić od zasad wiary nadprzyrodzonej, na której
opiera się „moralność pozytywna”76. W odchodzeniu od Boga i moralności pomagali wieszcze narodowi, odciągając ludzi od prawdy, poprzez
głoszenie „racjonalizmu liberalnego”, wyśmiewanie Kościoła, a pochwałę
zachowań antykatolickich i antykościelnych. Tego typu propaganda stopniowo „oszałamia” serca, gdyż skutecznie, choć powoli, wpaja w umysły
ludzkie zasady wrogie wierze oraz religijności77.
Szowinizm nacjonalistyczny był wrogi wobec innych narodów
i narodowości, a nacjonalizm twierdził, że najbardziej wartościowym jest
tylko ten jeden naród i wszystko ma być mu podporządkowane. Chomyszyn, analizując te zjawiska i dostrzegając zachodzące procesy w społeczeństwie, szczerze martwił się o to, aby „gorączka” tej choroby nie podnosiła się w jego narodzie. Z czym były związane jego obawy? Otóż dla
niego, jako biskupa, najwyższym autorytetem był sam Bóg, a po Bogu Kościół, na czele którego stoi, jako widzialna głowa – papież, a wraz z nim
kolegium biskupów. Natomiast szowinizm nacjonalistyczny, odrzucając
Boga, podważał w oczach narodu także autorytet hierarchii kościelnej,
która ma za zadanie troszczenie się o jego dobro moralne78. Hierarchia
katolicka ma więc obowiązek prowadzenia wszystkich ludzi do zbawienia.

Tamże, s. 7.
Tamże.
75 Chomyszyn podaje bardzo smutny przykład postawy ukraińskich nacjonalistów,
którzy odmówili pomocy materialnej oraz współczucia poszkodowanym w 1931 r. na
Wileńszczyźnie z powodu wielkiej powodzi. Tamże, s. 23.
76 Por.: Tamże, s. 9.
77 Por.: Tamże, s. 9-10.
78 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele [w:] Sobór Watykański
II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski: Poznań 2002, 27; por. także: Katechizm..., s. 2034.
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A jeśli naród, kierując się duchem nacjonalistycznym, zacznie ustanawiać
sobie swoje prawa (liberalno-lewicowe) – to jego zbawienie jest zagrożone (już nie tylko jako jednostki, ale jako narodu!)79. Chomyszyn rozumiał,
że w miejsce prawdziwego autorytetu, który zostanie usunięty, zaczną
wdzierać się „autorytety uzurpatorskie”, które będą „podsycać szkodliwe
instynkty oraz gorączkę nacjonalistyczną”80.
Bł. Hryhorij Chomyszyn tłumaczył, że owa „gorączka” to także
„gorączkowość”, czyli nerwowość i pośpiech, które powodują, że człowiek
myśli jedynie powierzchownie oraz widzi fragmentarycznie. Brak wchodzenia w głębię, w zastanowienie się powoduje, że człowiek zaczyna odrzucać nie tylko zasady nadprzyrodzone, ale także zasady rozumu naturalnego i wypływające z niego zasady życia. Taki stan Chomyszyn nazywa
„duchem stepu”, który bujnie rozkwita, wzbija się wzwyż i od razu więdnie. Dzięki tej metaforze ukazuje, że „gorączka nacjonalizmu” pozostawia
„jedynie przewrócenie w głowach oraz rozpad”81.
Kolejnym zagrożeniem dla patriotyzmu, wskazywanym przez
Chomyszyna, są „ruchy narodowe”, ale tylko te, które „nie wyrosły z wiary
nadprzyrodzonej” i dlatego nie zostały „przesiąknięte duchem Kościoła
katolickiego”. Na czym polega nieprawidłowe ukierunkowanie tych ruchów? Według Chomyszyna dążą one do tego, aby jedynie na ziemi zdobyć i zabezpieczyć „dobro”, czyli „syte życie”82. Nie interesuje ich perspektywa wieczności i nie mają niczego do zaproponowania w tej materii.
Zagrożeniem dla patriotyzmu były także lewicowe partie i filozofie, które wykorzystują ducha nacjonalistycznego dla własnych korzyści,
czyli zakładają „maskę nacjonalizmu” i przyciągają ludzi do siebie w tym
celu, aby niszczyć, zwłaszcza młodzież oraz inteligencję83. Częstokroć, zauważa biskup, to bolszewicy prowadzili zawziętą agitację nacjonalistyczną i to oni szerzyli tolerancję religijną. W sposób szczególny lewicujący
przemycali pod płaszczem nacjonalizmu teorie marksistowskie dotyczące materializmu, przy tym głosząc i obiecując szybki postęp w dziedzinie
dobrobytu. Dlatego Chomyszyn ostrzegał, że taki postęp rodzi „chłodny
materializm, który tworzy eksploatujących pasożytów oraz eksploatowanych proletariuszy”84. Błogosławiony Hryhorij rozumiał, że czysty rozwój
techniczny, bez rozwoju duchowego, jest w stanie doprowadzić całą ludzkość do ruiny poprzez „upadek moralności i uśmiercenie życia duchowego”. Ostrzegał, że odrzucenie naturalnych oraz nadprzyrodzonych praw

Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 7.
Tamże.
81 Tamże, s. 29.
82 Tamże, s. 21.
83 Chomyszyn jako przykład podaje bolszewizm, który na początku XX w. bardzo
mocno zaczął oddziaływać na ludzi dzięki temu, że jego przedstawiciele wchodzili
w środowiska różnych grup społecznych, podszywając się pod nacjonalistów, a nawet
działając „pod maską religijnej tolerancji”. Tamże, s. 21-22.
84 Tamże, s. 48.
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Bożych nigdy nie prowadzi do rozwoju, lecz zawsze przynosi śmierć85.
A właśnie do tego dąży świat, któremu nie zależy na postępie duchowym,
przez co też powoduje degradację moralną i jednocześnie niszczy osiągnięcia rozwoju duchowego86.
Jako że nacjonalizm odrzuca Boga, a w jego miejsce stawia naród,
jako najwyższą wartość, więc przesunięcie się od pogaństwa w stronę satanizmu jest dla narodu bardzo bliskie. Bo skoro propaguje on liberalizm
religijny, to każdy może identyfikować się z tym, z czym chce, lub z tym,
z kim chce. Groźna w tym przypadku staje się symbolika, która nie jest
korygowana przez autorytet duchowy, ponieważ jest on odrzucany. Miejsce krzyża mogą zająć inne znaki, takie jak swastyka87 czy symbole diabelskie świadczące o zafascynowaniu tajemnicą zła, a nawet oddawaniu
jej czci. Tak było w przypadku ukraińskiej młodzieżowej grupy harcerskiej, która nadała sobie nazwę „Leśne diabły”, na jej czele stanął „arcydiabeł”, a na sztandarze widniał znak szatana88.
Chomyszyn widział, że także prasa miała destruktywny wpływ na
naród i zniekształcała w nim zdrowy patriotyzm poprzez „inspirowanie,
intrygi oraz terroryzowanie” społeczeństwa wypaczonymi ideami i hasłami, propagując przy tym destruktywny nacjonalizm oraz szowinizm89.
Taka prasa nie głosiła prawdy, nie podawała pożytecznych informacji,
lecz „zawładnęła umysłami ludzkimi” oraz podsycała nienawiść, niszcząc
autorytety głoszące prawdę. Również Chomyszyn był szykanowany przez
ukraińskich nacjonalistów za pomocą prasy90.
Gorączka nacjonalizmu sprzyjała także szerzeniu się wśród narodu ruchów sekciarskich. To jedna ze spraw, bolesna dla bp. Chomyszyna,
na którą zwraca uwagę. Zauważa, że skoro większość sekt jest utrzymywana przez kapitał zagraniczny, reprezentują one interesy tych osób i nawet państw, które je finansują91. Chomyszyn widział, że sekty „łowiły” ludzi na „wędkę nacjonalistyczną”. Z pewnością miał na uwadze przede
wszystkim propagowanie prawosławia za pomocą haseł nacjonalistycznych, które przekonywały naród, że ma on prawo do swojej prawosławnej
tożsamości, co w konsekwencji doprowadziło Kościół greckokatolicki92 do
ruiny (sobór zjednoczeniowy we Lwowie 8 marca 1946 r.).

Tamże, s. 49.
Zob.: Tamże, s. 50.
87 Zob. znaczenie symbolu swastyki: A. Zwoliński, Ilustrowany leksykon symboli.
Znaczenie i ocena, Kraków 2017, s. 191.
88 Zob.: Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 24-25; a także: Tenże, Два царства..., s. 181.
89 Zob.: Tenże, Українська проблема..., s. 85.
90 Tenże, Два Царсmва..., s. 167-168.
91 Por.: Tenże, Українська проблема..., s. 92.
92 Por.: А. Бойчук, Листи о. Д-ра Авксентія Бойчука з Воркутинського табору
у Хабаровський край до о. Романа Гузана [w:] Пастир Добрий. Блаж. Свмч.
Григорій Хомишин, Єпископ Станіславівський (25.03.1867-28.12.1945) до 15085
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O tym, że w narodzie brakuje patriotycznego ducha, świadczy
„apatia”, czyli brak dążenia do rozwoju każdej jednostki składającej się na
naród. Chomyszyn ostrzegał naród przed „staniem się martwą mumią”93.
Środki budujące zdrowy patriotyzm
Chomyszyn, mimo tylu zawiłości, które powstały i opanowały
ukochany przez niego naród ukraiński, nie składa oręża. Odważnie o niego walczy i ukazuje „nieuleczalnie choremu narodowi” drogę prowadzącą
do uzdrowienia94. Poucza, że „rozwój, siła oraz kultura narodu” zależą od
życia duchowego, idei, jaką się on kieruje, od rozumienia oraz realizacji
poświęcenia, od szacunku wobec autorytetu oraz jedności z Kościołem
katolickim, ponieważ On uczy o wiecznych i niezmiennych zasadach
wiary oraz moralności (jest to pozytywny konserwatyzm, który stanowi
gwarancję rozwoju)95.
Chomyszyn jako środek zaradczy na chorobę nacjonalistyczną
proponuje konserwatyzm w pozytywnym i prawdziwym tego słowa znaczeniu. Według niego prawdziwy postęp oraz rozwój oznaczają „zachowanie tego, co cenne oraz dalsze prowadzenie” i przekazywanie tych
trwałych wartości kolejnym pokoleniom96.
Dlatego prawdziwy patriota to taki, który, kierując się prawdziwą
– ewangeliczną miłością, za wszelką cenę będzie bronić tych wartości,
które światu nie wydają się modne, ale są trwałe i niezmienne. Będzie
musiał więc przeciwstawiać się ideologiom światowym, które zawsze są
wrogo nastawione do etyki opartej na gruncie katolickim. Właśnie owo
trwanie w oparciu o zasady wieczne będzie świadczyć o prawdziwym postępie patriotyzmu. Wiadomo, uważał bp Chomyszyn, że taka postawa
będzie wymagać poświęcenia, a niekiedy i ofiary97.
Biskup stanowczo podkreślał, że „głębokie odrodzenie” oraz odnowienie narodu może dokonać się jedynie poprzez ponowne zjednoczenie go z Bogiem98. W tym wielkim dziele odnowienia ogromną rolę, według Chomyszyna, mają odegrać nabożeństwa katolickie, które zakorzeniły się w duchowości narodu ukraińskiego od momentu przystąpienia do
unii brzeskiej. Chodzi mianowicie o kult Serca Pana Jezusa oraz o kult
Najświętszej Eucharystii, a także pobożność maryjną99. Dzięki nim mogą

-річчя Великого Вчителя Церкви і Народу, Пророка України, Івано-Франківськ-Харків 2017, s. 80; Е. Рен, Спомини з теології у Преосв. Кир Григорія
(в 1923-1925) [w:] Tamże, s. 301.
93 Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 95.
94 Tamże, s. 27.
95 Tamże, s. 80.
96 Tamże, s. 53.
97 Zob.: Tamże, s. 66-68.
98 Tamże, s. 39.
99 Zob.: Г. Хомишин, Два Царсmва..., s. 277-278.
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zostać usunięte „głęboko zakorzenione moralne zboczenia, występki oraz
rozpad duchowy” na wszystkich płaszczyznach100. Biskup Hryhorij tłumaczy to w ten sposób, iż troszcząc się o sprawy Królestwa Bożego w duszach ludzkich, tym samym zabiega się o dobro całego państwa101.
Hryhorij Chomyszyn poucza, że „sumieniem narodu” jest kler,
dlatego powinien on „bezstrasznie przypominać oraz wykorzystywać
wszystkie możliwe zasoby w celu uzdrawiania narodu”102. Jednak musi to
być taki kler, który niepodzielnym sercem oddaje się na służbę Jezusowi
oraz Jego Kościołowi, musi więc być bezżenny103. Natomiast żonaty kapłan swoje serce musi rozdzielać między rodzinę oraz obowiązek duszpasterski. Chomyszyn podkreśla, że „połowiczność oraz podział w każdym stanie jest szkodliwy”104. Natomiast kapłan nieżonaty ma czas na to,
aby uczyć dzieci prawd katechizmowych oraz wskazywać dorosłym drogę
do osiągania prawdziwego dobra105.
Bł. Hryhorij uściśla, na czym ma polegać działalność kapłanów,
która ma zmierzać w kierunku wzmacniania ducha chrześcijańskiego
oraz katolickiego w narodzie. Kapłani powinni pamiętać o tym, że przede
wszystkim są sługami Jezusa Chrystusa oraz szafarzami Jego sakramentów. Swoją działalnością duszpasterską mają uszlachetniać oraz uświęcać
serca ludu, wyrywać lud z nizin materializmu i kierować na wyżyny idealizmu duchowego, troszczyć się o szerzenie miłości Boga i bliźniego,
a także upominać i ostrzegać przed różnego rodzaju wypaczeniami oraz
błędami uderzającymi w wiarę oraz etykę106.
Chomyszyn podkreślał, że kler, zwłaszcza zakonny, jest w stanie
uleczyć naród ze „zboczonego nacjonalizmu”, ale może to uczynić jedynie
poprzez wprowadzanie go w życie wiarą i miłością Boga, poprzez uczenie
wykonywania cnót oraz życie ofiarne w duchu wiary i miłości107.
Pierwszym krokiem do uzdrowienia jest uznanie faktu, że jest się
chorym. Tak samo jest z narodem. Chomyszyn podkreśla, że naród musi
najpierw uświadomić sobie swoje błędne zachowania i zechcieć je zmienić na lepsze. Ale musi także wiedzieć, do czego, tak naprawdę, ma dążyć.
Musi więc mieć wytyczone cele oraz wyznaczony kierunek pracy na przyszłość108.

Tenże, Українська проблема..., s. 39.
Por.: Tenże, Два Царсmва..., s. 278.
102 Tenże, Українська проблема..., s. 32.
103 Chomyszyn podkreśla, że ten kandydat do kapłaństwa, który zrzeka się założenia
własnej rodziny, będzie mógł „swobodnie oraz niepodzielnie oddać się na służenie Bogu i ołtarzowi”. Г. Хомишин, Два Царсmва..., s. 133.
104 Tamże, s. 356.
105 Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 56.
106 Zob.: Tenże, Два Царсmва..., s. 130.
107 Zob.: Tamże, s. 150.
108 Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 27.
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Także Jan Paweł II podkreślał, że pierwszym krokiem, który prowadzi do zbawienia, czyli wyzwolenia z sytuacji zła, jest poznanie oraz
wyznanie „swojej grzeszności, również grzeszności dziedzicznej”109. Można powiedzieć – narodowej, która ciągnie się przez pokolenia. Dopóki naród nie wyzna swoich słabości oraz zbrodni, jakie popełnił w stosunku do
innych narodów (kierując się w swojej działalności nacjonalizmem oraz
szowinizmem, a nie patriotyzmem, który pozwala wszystkim jednakowo
istnieć oraz rozwijać się) – nie można mówić o drodze uzdrowienia.
Wszyscy ludzie i narody, mimo iż nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za błędy oraz winy swoich przodków, „dźwigają ciężar błędów i win
tych, którzy byli przed nami”110. Sam Chomyszyn tak tłumaczy kwestię
odpowiedzialności za ukierunkowanie narodu w przepaść nacjonalizmu: „Jeżeli ktoś popełni zbrodnię w sprawie, która ma znaczenie ogólne,
z motywów politycznych lub narodowych, poprzez które polityka lub
nacjonalizm prowadzi naród do przepaści, wtedy odpowiedzialność pada
nie tylko na sprawcę bezpośredniego, nie tylko na całą organizację osób,
które brały aktywny udział w tej sprawie, ale także na tych wszystkich,
którzy zachowują się pasywnie i nie reagują, mimo to, iż mogliby i powinni”111.
W owym procesie uzdrawiania narodu Chomyszyn wskazuje ważną rolę modlitwy, gdyż ona ma moc zmieniania nie tylko losu jednostki,
lecz także całego narodu oraz świata112.
Chomyszyn proponuje swojemu narodowi drogę wyjścia poprzez
„postęp”, ale nie w sensie zdobywania rzeczy materialnych, lecz „rozwój
i uszlachetnienie ducha ludzkiego”. Ma się on dokonywać na fundamencie trwałych, niezmiennych, wiecznych zasad, czyli – prawa Bożego. Biskup zauważa, że ten kierunek rozwoju służy również rozwojowi technicznemu113. Proponuje, aby troska o postęp narodu opierała się na tych
zasadach, które w ciągu długich wieków wypracował Kościół katolicki.
Zauważa, że jest on z jednej strony konserwatywny (w takim znaczeniu,
że zachowuje niezmienne zasady etyki oraz według nich żyje, a są one
sformułowane w dogmatach), a jednocześnie bardzo postępowy, bo to
tworzy „prawdziwą kulturę”. Dowodem na to są liczne zastępy „świętych
mocarzy” ducha, wielkich uczonych, artystów, wynalazców, a także szkoły
zakładane przez Kościół. Z jednej strony wykorzystuje on rzeczy „stare”,
czyli sprawdzone przez wieki, a z drugiej strony – nieustannie „udoskonala swoich wiernych”114, co też świadczy o jego postępowości.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 2006, s. 62.
Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Pamięć i Pojednanie: Kościół i winy przeszłości, tł. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 5.
111 Г. Хомишин, Два Царсmва..., s. 127.
112 Zob.: Tamże, s. 136.
113 Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 48.
114 Tamże, s. 49.
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Chomyszyn podkreśla, że patriotyzm zawsze wymaga altruizmu,
otwarcia serca dla innych ludzi, dla narodu, troszczenia się o jego dobro.
Wymaga od jednostki, aby nie oczekiwała, że inni mają (wręcz są do tego
zobowiązani) troszczyć się o jej dobro, o dobro jej narodu115. Prawdziwy
patriotyzm – to otwarcie serca i ofiarne służenie innym ludziom, swojemu narodowi, to troszczenie się o ich i jego rozwój. Chomyszyn zauważa,
że „naród oraz państwo są tworzone i powstają kulturowo nie na podstawie fantazji, sentymentów, pustych nadziei, lecz dzięki nieustannej, realnej, wytrwałej i całkowitej ofierze, poświęceniu się jednostki oraz całego
narodu”116.
Aby naród mógł prawdziwie się rozwijać i nie zbaczać z drogi patriotyzmu w kierunku nacjonalizmu oraz szowinizmu, musi mieć prawdziwe duchowe autorytety, których będzie się słuchać, nie będzie się im
sprzeciwiać, lecz będzie je szanować. Natomiast autorytet musi wiernie
iść drogą zasad trwałych i niezmiennych oraz pilnować, aby stale współobywateli pouczać o tych zasadach oraz nieustannie troszczyć się o wzrost
ich ducha, o nakierowanie na dobro i rozpalanie energii do pozytywnego
działania. Jako środek pomocniczy, budujący autorytet oraz propagujący
wartości trwałe, służyć ma dobra, nie destruktywna (liberalna) prasa117.
Ogromną rolę w kształtowaniu patriotyzmu, według Chomyszyna, odgrywa prasa katolicka. Jej rola polega na przeciwstawianiu się zgubnym
wpływom prasy liberalnej, ateistycznej i radykalnej nacjonalistycznie118.
W podtrzymywaniu w narodzie prawdziwego patriotyzmu może
pomagać także organizacja, która będzie prowadzić „pozytywną, realną
oraz konstruktywną” działalność na rzecz patriotyzmu. Aby mogła wykonać tak wzniosłe zadanie, powinna ona trwać w łączności z Kościołem
katolickim. To od niego będzie się uczyć ofiarnego i empatycznego służenia innym ludziom oraz narodowi. Dzięki Kościołowi i jego wierności wobec Boskiego autorytetu ludzie mogą nauczyć się szacunku także wobec
ludzkich autorytetów119. Pierwszą komórką, która w narodzie uczy szacunku wobec autorytetu, ma być rodzina. Z pomocą przychodzi jej czwarte przykazanie, które jest zakorzenione w Bogu i Jego autorytecie120.

Tamże, s. 72. Niestety, postawa oczekiwania, a czasami nawet wymagania od państwa, od innych narodów troski o dobro rodzin ukraińskich, a nawet o dobro państwa
jako takiego jest obecna także dzisiaj. Por.: L. Derdziak, Problemy i zagrożenia
współczesnej rodziny na Ukrainie [w:] „Studia Socialia Cracoviensia”, 6(2014), nr
2(11), s. 101.
116 Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 72.
117 Zob.: Tamże, s. 76-68.
118 Zob.: Tamże, s. 85.
119 Tamże, s. 83.
120 Tamże, s. 84.
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Taka organizacja zawsze ma na celu „pozytywny rozwój” danego
narodu, który to polegać ma na odnowieniu jego życia. Podstawą w jej
pracy mają być „zasady Chrystusowe”121. Po co tego typu organizacja, czy
naród nie może bez niej się rozwijać? Otóż jej zadaniem w pierwszym
rzędzie jest bycie „sumieniem narodu”, które nie zostanie „uśpione i zawsze będzie czuwać oraz ostrzegać”122. Tego typu pozytywnie „konserwatywna” organizacja poprzez pełnienie swojej funkcji chroni naród przed
samozniszczeniem123.
Chomyszyn podkreśla, że prawdziwy patriota zawsze będzie bronić małżeństwa, jako boskiej instytucji, ponieważ małżeństwo i rodzina
– to podstawa zdrowego oraz mocnego narodu, a także warunek jego rozwoju kulturalnego124. Niepodważalną wartością dla narodu są więc zdrowe, nierozbite małżeństwa i rodziny125. Chomyszyn zauważa: „Jakie są rodziny – taki jest naród i takie jest państwo”, ponieważ uczciwa rodzina
wychowuje uczciwych obywateli, którzy stanowią przyszłość narodu126.
Patriota to ten, kto z szacunkiem odnosi się nie tylko do swojej
własności, ale także do własności innych obywateli, a także do własności
całego narodu (nie można bronić swojej własności, niszcząc przy tym
własność cudzą)127. Każdy obywatel powinien więc dbać o mienie społeczne, zaczynając od swojego domu i przenosząc te nawyki poza niego. Tego
typu przykład patriotyzmu będzie pociągać innych do tego, aby „walczyli
z brakiem szacunku i poszanowania mienia społecznego”. Jest to postawa
wychowująca do „solidarnej pracy i troski o mienie społeczne”128.
Chomyszyn zauważa także, że jedynie takie społeczeństwo kocha
swój naród, czyli jest patriotyczne, które „reaguje na zło”, jakie się pojawia (między innymi na objawy nacjonalizmu lub szowinizmu). Musi więc
w narodzie powstać „obóz prawdy”, który będzie walczyć z „obozem fałszu”. Jeśli ludzie nie będą dostrzegać zła oraz odpowiednio na nie reagować, wtedy w takim narodzie „zapanuje ogólny błąd”129.
Chomyszyn w swoich rozważaniach nad patriotyzmem oraz jego
zagrożeniami podaje receptę na to, w jaki sposób mają współistnieć różne
narody zamieszkujące jedno państwo. Podaje dwie zasadnicze wskazów-

Zob.: Tamże, s. 97-98.
Tamże, s. 99.
123 Por.: Tamże, s. 100.
124 Tamże, s. 83.
125 Także dzisiejszy świat jest naznaczony znamieniem „rewolucji przeciwko rodzinie”,
a tym samym przeciwko ludzkości. Por.: L. Derdziak, Tożsamość chrześcijańska we
współczesnych przemianach społeczno-politycznych [w:] Chrześcijaństwo. Tożsamość. Naród, red. J. Radkiewicz, Szczecin 2016, s. 93-94.
126 Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 83-84.
127 Tamże, s. 84.
128 S. Nawrocki, Rozważania o chrześcijańskim obowiązku modlitwy i pracy, Kraków 1976, s. 41-42.
129 Г. Хомишин, Українська проблема..., s. 90.
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ki: pierwszy krok – to „pozycja lojalności wobec tego państwa, w którym
się przebywa”. Błogosławiony Hryhorij zauważa, że dzięki takiej pozycji
naród-mniejszość nie prowokuje nikogo do tego, aby go „krzywdzono
oraz prześladowano”. Drugi krok polega na tym, że mniejszość narodowa
powinna „między sobą konsolidować się, prowadzić działalność pozytywną na wszystkich płaszczyznach życia narodowego” w tym celu, aby
naród mógł zdobywać wartości pozytywne oraz osiągać pewne standardy.
Dzięki takim zachowaniom narodu-mniejszości będzie on mógł w pokoju
mieszkać w konkretnym państwie, troszcząc się z jednej strony o dobro
państwa, a z drugiej – o osobisty rozwój, co będzie też budziło ze strony
państwa szacunek wobec takiego narodu130.
Biskup Hryhorij zauważa, że rozwój zawsze odbywa się dzięki
ofiarnej pracy. Podkreśla, że bez ofiary, bez ducha ofiary, nie da się osiągnąć rozwoju oraz dobra, jakie jest z nim związane. Drogowskazem oraz
przykładem dla narodu dążącego do prawdziwego rozwoju, według Chomyszyna, powinna być Ofiara Jezusa Chrystusa – ofiara miłości, która
„ratuje, odradza i odnawia”. Ale z tej Ofiary narodził się także Kościół,
który wydał na świat nie tylko wielu męczenników, także geniuszy. Nadal
prowadzi on działalność zmierzającą do odnowienia narodów poprzez
tworzenie prawdziwej kultury. Dlatego, podkreśla błogosławiony biskup,
narody powinny dążyć do jedności z Kościołem katolickim, w którym są
wszystkie środki, jakich potrzebują do swojego odrodzenia131. Dlaczego
z Kościołem katolickim? Ponieważ w swoim bytowaniu jest on uniwersalny, powszechny, czyli ponadnarodowy132.
Wnioski
Nie tylko dzięki nauczaniu, ale także przykładowi zaangażowania
w budowanie zgody między różnymi narodowościami oraz wyznaniami
bł. bp Hryhorij Chomyszyn został nazwany w uchwale Sejmu RP „nieustającym orędownikiem pojednania”133.
Greckokatolicki biskup Chomyszyn nie tylko żył i współpracował
w zgodzie z innymi narodowościami, ale jego nauki na temat patriotyzmu
są aktualne także dzisiaj. Podkreślał on, że „każdy naród posiada naturalne prawo do tego, aby żyć oraz rozwijać się”, gdyż wszyscy ludzie bez wy-

Tamże, s. 97.
Por.: tamże, s. 101-103.
132 Zob.: В. Мороз, В. Волянський, Непочутий... [w:] Г. Хомишин, Українська
проблема..., s. 109.
133 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
uczczenia pamięci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę
jego urodzin [w:] http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/uchwaly/1402_u.htm (dostęp:
30.07.2018).
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jątku równi są w stosunku do tego prawa, które daje Pan Bóg, powołując
ich do istnienia, i które proklamuje Kościół posłuszny woli Bożej134.
Biskup Hryhorij bardzo chciał, aby w jego narodzie nie było zwyrodnień dotyczących patriotyzmu, takich jak nacjonalizm i szowinizm.
Zabiegał o „zdrowy patriotyzm”, oparty na „prawdziwej miłości”. W niej
upatrywał „odnowienie narodu”, czyli jego uzdrowienie135.
Chomyszyn podkreślał, że naród jest w stanie się rozwijać na
gruncie „pozytywnego patriotyzmu”. Dzieje się to wtedy, gdy czerpie on
zasady istnienia i rozwoju z katolicyzmu136, a także troszczy się, poza miłością bliźniego, jak mówi Jacek Woroniecki, również o sprawiedliwość
„współdzielczą”, która ponad dobro własne stawia dobro wspólne – narodowe oraz cześć względem całej społeczności narodowej137.
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Patriotismul și pericolele acestuia
prin prisma cărții „Chestiunea ucraineană”
a fericitului Hryhorij Chomyszyn
Rezumat

Hryhorij Chomyszyn (15.03.1867-28.12.1945), episcop al diecezei
Stanislău (pol. Stanisławów, astăzi Ivano-Frankivsk) al bisericii greco-catolice, și-a făcut studiile de teologie la Liov și Viena, încununându-le cu
lucrarea de doctorat în teologie. A fost rector al Seminarului greco-catolic
din Liov și, în perioada 1904-1945 – episcop diecezan la Stanislău. În calitate de episcop a slujit într-o dieceză mare ce cuprindea trei județe: Stanislău, Tarnopol și Cernăuți (Bucovina). Aici locuiau numeroase naționalități: polonezi, ucraineni (rușini), români, evrei. În această realitate multietnică și multireligioasă, el i-a învățat pe credincioșii bisericii greco-catolice cum să-și creeze propria identitate fără a trezi, în același timp,
aversiunea reprezentanților altor etnii sau culte. De aceea, arăta foarte
răspicat ce înseamnă patriotismul, care sunt bazele acestuia și unde se
transformă într-un naționalism nesănătos care nu numai că afectează
ordinea socială, ci are și o influență distructivă asupra poporului însuși.
Nu doar datorită învățăturilor, ci și urmare a exemplului de implicare în construirea înțelegerii între diferitele etnii și religii, fericitul părinte episcop Hryhorij Chomyszyn a fost numit de Seimul polonez „apostol neobosit al împăcării”.

Danuta Roman
Universitatea din București

Rolul educativ al familiei poloneze
la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. XX.
Familia Niedzielski – o familie de polonezi bucovineni.
Comunicare

În anul 2018 am sărbătorit centenarul redobândirii independenţei Poloniei după 123 de ani de robie. În vremea împărţirii Poloniei, poporul polonez era în pericol să-și piardă identitatea naţională prin germanizare sau rusificare. Un rol foarte important în păstrarea identităţii
naţionale l-a avut familia poloneză, casa polonă. Familia a avut și are
o mare importanţă în educarea noii generaţii. Ea poate fi numită prima
școală. Copilul învaţă în familie normele vieţii sociale. În această perioadă i se formează personalitatea. Mediul familial influenţează copilul și îndeplinește câteva funcţii. Căci copilul le datorează părințiilor nu numai
viaţa. Ei sunt primii lui învăţători, ei se străduiesc ca el să aibă un drum
bun și fericit în lume. Acest drum este strâns legat de patrie, de binele ei,
de casa părintească. Luând în considerare istoria zbuciumată a Poloniei,
trebuie subliniat rolul deosebit pe care l-a jucat familia poloneză, mai
ales în situaţia grea în care s-a aflat poporul polonez în timpul împărţirilor teritoriale ale Poloniei. În secolul XIX, când Polonia se afla sub stăpânirea a trei mari puteri: Rusia, Austria și Prusia, funcţia educativă a familiei avea nu doar importanţă privată, personală, dar și o deosebită importanţă în formarea comportamentului și a sistemului de valori al generaţiilor viitoare. Casa – identificată cu familia – era considerată un loc deosebit, heterotopic, în care era transmisă credinţa strămoșilor, limba, virtuţile, tradiţiile, precum și amintiri de familie și naţionale. Prioritatea
mediului familial era educarea și formarea copilului în scopul păstrării
identităţii naţionale, al transmiterii către tânăra generaţie a tradiţiilor și
valorilor naţionale – patriotismul și religiozitatea. Mama avea un rol deosebit. Marele poet Adam Mickiewicz scria despre ea în poezia „Către mama poloneză”. Mama poloneză era o femeie de o înaltă ţinută morală. Ea
avea în familiile poloneze un prestigiu și o importanţă deosebită. Mamele
– indiferent de mediul social – își învăţau copiii limba polonă, abecedarul, poezii poloneze, rugăciuni, istoria Poloniei, cântece patriotice și religioase. În educarea și creșterea copiilor luau parte aproape toţi membrii
familiei: părinţii, bunicii, mătușile, unchii și fraţii. În mod intenţionat
sau intuitiv ei își transmiteau cunoștinţele, opiniile, convingerile, siste-
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mele d valori, normele și modelele de comportament. Totul avea drept ţel
educarea fizică, morală și patriotică, pentru dezvoltarea minţii și ini-mii
copilului.
Provin dintr-o familie poloneză bucovineană care s-a refugiat în
anul 1940 în România, la București. Am avut un mare noroc, eu și fratele
meu, pentru că toată familia Niedzielski era o familie de profesori de limba polonă în Bucovina. Îmi amintesc că în copilărie întreaga familie Niedzielski lua parte la educarea copiilor. Mătușa Anna-Apolonia ne învăţa
pe mine și pe fratele meu mai mare, Władysław-Bronisław, muzică. Mătușa Józefa și mama mea, Zofia, ne învăţau limbi străine, iar unchiul Józio matematică și religie. Dar cea mai importantă era limba polonă și patria. O mare insultă era cuvântul „deznaţionalizare”. În casă se vorbea
doar limba polonă ca să înveţe copiii limba strămoșilor. În casă am auzit
prima dată cântecele patriotice poloneze: „O, mój rozmarynie” (O, rozmarinul meu), „Pierwsza Kadrowa” (Prima Companie), „Boże, coś Polskę” (Doamne, apără Polonia), „Rota” (Jurământul). În casele poloneze
domnea o atmosferă patriotică, legată de un sincer entuziasm pentru literatura, arta și învăţătura polonă. Mama mea, Zofia Niedzielska, era îndrăgostită de operele lui Henryk Sienkiewicz. Le-a dat copiilor săi nume
inspirate din cărţile marelui scriitor polonez. Părinţii se străduiau să-și
educe copiii în spiritul muncii pentru patrie, pentru idealurile catolice și
naţionale, luptând pentru învăţătura poloneză, în limba polonă. Se străduiau să păstreze identitatea poloneză și să trezească sentimente patriotice în tânăra generaţie. Era cultivată tradiţia strămoșilor care luptaseră în
bătăliile de eliberare naţională. Povesteau părinţii, bunicii care participaseră chiar ei în insurecţii. Bunica mea, Maria Niedzielska, povestea despre strămoșii soţului ei Antoni, care participaseră la insurecţii sau îi ajutaseră pe insurgenţi. În familiile poloneze erau cinstite și respectate amintirile rămase de la strămoși, iar mormintele lor erau vizitate în mod regulat. Familia mea, stabilită în București, mergea în fiecare duminică la
mormintele familiei din Cimitirul Bellu Catolic, o adevărată „grădină
a memoriei poloneze”. Erau vizitate atunci și alte morminte poloneze și
erau aprinse lumânări.
Un alt element de păstrare a spiritului polonez în casele poloneze
era educaţia religioasă. Patriotismul și religiozitatea în acea perioadă se
întrepătrundeau reciproc. Ca să fii patriot în acele timpuri, trebuia să fii
un om angajat religios. Cel ce își iubea patria se cuvenea să-L iubească și
pe Dumnezeu. Religia constituia un important factor educativ. Foarte importantă era prima rugăciune în limba polonă învăţată de mamă, cântecele religioase cântate împreună în familie, citirea Bibliei (Cartea Facerii). În casele poloneze erau multe simboluri religioase, mici altare, cruci,
tablouri cu conţinut religios. Îmi amintesc că familia mea a păstrat
o icoană cu Isus Cristos pe cruce, adusă din refugiu. Toată familia se ruga
la Fiul Domnului în clipele grele, de ex. când unchiul meu iubit Józio s-a
îmbolnăvit grav.
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În acest fel, în perioada dominaţiei străine, când poporul a rămas
fără stat, familia a jucat un rol esenţial în păstrarea identităţii naţionale.
Ritualurile cotidiene și de sărbătoare, normele, tradiţiile și obiceiurile
cultivate în familiile poloneze au devenit o componentă esenţială a identităţii. Simţirea spiritului polonez identificat cu credinţa, nobleţea și patriotismul a fost mai durabilă decăt statul. Se poate concluziona că, deși
trăim în vremea „modernităţii lichide”, după cum spunea gânditorul de
origine poloneză Zygmunt Bauman, cănd proiectul iluminist pare încheiat, valori general-umane, ce străbat timpul, ca familia și căminul nu-și
pierd rolul de până acum. Căminul polonez a avut și are un rol foarte important în întărirea spiritului polonez, în păstrarea Patriei Independente
în inimile polonezilor de pretutindeni. Marele scriitor polonez Henryk
Sienkiewicz, vorbind despre casa poloneză și importanţa ei scria: „S-a
stins marea Faclă în forum, dar focul patriotismului ardea strălucitor în
cămine. (...) Tradiţiile se pot păstra ca niște bijuterii de familie. Bine
ascunse nu se pierd, dar nici nu strălucesc. Tradiţia poloneză trebuie să
strălucească. Trebuie să dea strălucire și culoare vieţii”.

Danuta Roman
Uniwersytet w Bukareszcie

Rola wychowawcza polskiej rodziny
pod koniec XIX i na początku XX wieku.
Niedzielscy – polska rodzina z Bukowiny.
Komunikat

W 2018 r. przypadało stulecie odzyskania niepodleglości Polski
po 123 lat niewoli. W czasie zaborów naród polski znalazł się w niebezpieczeństwie utraty tożsamości narodowej. Bardzo ważną rolę w jej zachowaniu odegrała wówczas polska rodzina, polski dom. Rodzina ma ogromne znaczenie dla edukacji młodego pokolenia. Można ją nazwać pierwszą
szkołą. Dziecko uczy się w rodzinie zasad życia społecznego. W tym okresie kształtuje się jego osobowość. Środowisko rodzinne oddziałuje na
dziecko i pełni szereg funkcji.
Funkcja edukacyjna rodziny miała w okresie zaborów nie tylko
znaczenie prywatne, osobiste, ale także wyjątkowe znaczenie ogólnospołeczne, kszałtując sposoby postępowania i system wartości kolejnego
pokolenia. Dom – utożsamiany z rodziną – był traktowany jako miejsce
szczególne, w którym przekazywano wiarę ojców, język, cnoty, tradycje
oraz pamiątki rodzinne i narodowe.
Priorytetem środowiska domowego było wychowanie i kształcenie dziecka w celu zachowania tożsamości narodowej, przekazywania
młodszemu pokoleniu tradycji i wartości narodowych – patriotyzmu i religijności. Przykładem w tym sensie może być rodzina Niedzielskich pochodząca z Bukowiny Północnej, która, znajdując schronienie w 1940 r.
w Bukareszcie, zachowała elementy tego wzorca wychowawczego.

dr hab. Helena Krasowska
prof. Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie

Zasięg terytorialny i podział gwar polskich
na Bukowinie Karpackiej

Badanie polszczyzny bukowińskiej nabrało charakteru historycznych dociekań językowych, chociażby dlatego, że rozwijała się ona poza
zwartym obszarem języka polskiego. Polska mowa na terenie Bukowiny
Karpackiej była i jest nadal zróżnicowana. Najważniejszą przyczyną zróżnicowania mowy Polaków bukowińskich jest przede wszystkim efekt
osadnictwa różnych grup, które osiedlały się na Bukowinie w ciągu kilkudziesięciu lat kolonizacji tej krainy. Osadnicy pochodzili z różnych części
Małopolski, która była wówczas również mocno zróżnicowana pod względem językowym. Kolejny szlak osadników na Bukowinę prowadził z Galicji oraz z regionu Czadeckiego, obecnie znajdującego się w granicach Słowacji. Warto zwrócić uwagę na to, że Polacy na Bukowinie mieszkają
w sporym rozproszeniu w oddalonych pomiędzy sobą rejonach. Kolejny
istotny czynnik, który wpływa na różnorodność polskiej mowy na Bukowinie, to oddziaływanie wielu języków słowiańskich i niesłowiańskich.
Bukowina zamieszkiwana była przez ludność mówiącą różnymi językami.
Zmiany historyczne przyczyniły się do powstania specyficznej mozaiki
kulturowo-językowej.
Elena Deboveanu i Stanisław Gogolewski – na podstawie własnych badań przeprowadzonych w latach 1963-1964 – podzielili społeczność polską na terenie Rumunii na cztery grupy, różniące się między
sobą pod względem języka i pochodzenia: gwara wsi Kaczyka; gwara tzw.
Górali bukowińskich; gwara wsi Ruda; gwara wsi Bulaj i Michoweny1. Na
terenie Bukowiny północnej natomiast istnieją: polszczyzna bukowińska,
która jest kontynuacją polszczyzny południowo-wschodnich Kresów, oraz
gwara górali bukowińskich2.

E. Deboveanu, S. Gogolewski, Przegląd gwar polskich na terenie Rumunii, „Język
Polski” 1966, nr 66, s. 116.
2 H. Krasowska, Język Polaków na Bukowinie Karpackiej, „Studia z Filologii Polskiej
i Słowiańskiej”, t. 45, Warszawa 2010, s. 176.
1
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Mapa 1. Zasięg terytorialny i podział mowy polskiej na Bukowinie
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Należy ponadto zaznaczyć, że o ile na temat mowy Polaków
mieszkających po stronie rumuńskiej istnieją m.in. prace E. Deboveanu
i S. Gogolewskiego (dotyczące głównie problematyki fonetycznej i gramatycznej), to język Polaków z Bukowiny ukraińskiej nigdy wcześniej nie
został opisany w pracach językoznawczych. Po raz pierwszy badania mowy polskiej na Bukowinie Karpackiej (ukraińskiej i rumuńskiej) zostały
przeprowadzone w latach 2015-2018. Ich wyniki zostaną zaprezentowane
poniżej. Po przeprowadzeniu badań terenowych we wszystkich miejscowościach3, w których zamieszkują Polacy na Bukowinie, można przedstawić stan obecny mowy polskiej w tym regionie i zaproponować współczesny podział mowy polskiej jego mieszkańców: 1) gwara polskich górali
bukowińskich; 2) polszczyzna bukowińska, która jest kontynuacją polszczyzny południowo-wschodnich Kresów; 3) gwara wsi Bulaj z cechami
dialektu małopolskiego.
Gwarą polskich górali posługują się badani mieszkańcy: Nowego
Sołońca, Pleszy, Pojany Mikuli, Paltynosy, Gura Humoru, Kimpulungu
Mołdawskiego, Rakowca oraz kilku rozmówców zamieszkałych obecnie
w Suczawie, a także mieszkańcy: Starej Huty, Dolnych i Górnych Piotrowiec, Tereblecza, Korczeszt, Czudeju, Głębokiej.
Mowa górali bukowińskich, którzy przybyli z Czadeckiego, do dziś
zawiera cechy fonetyczne, fleksyjne i leksykalne z pogranicza polsko-słowackiego. W Czadeckiem do 1800 r. miał miejsce kontakt językowy wynikający z dwujęzyczności między blisko spokrewnionymi językami słowiańskimi: polskim i słowackim.
Trudno dziś ustalić, w jakiej mierze polscy przybysze z północnej strony gór opanowali język słowacki, jaki był stopień ich
bilingwizmu. O niewątpliwym jednak istnieniu tego zjawiska
świadczą fakty językowe4.

W północno-zachodniej Słowacji miał miejsce kontakt języka polskiego ze
słowackim w mowie górali, a elementy języka słowackiego zachowały się
i są w niej obecne do dziś. Jest to widoczne chociażby w zakresie fonetyki.
Przykładem może być stosowanie wzorów transpozycji fonetycznych, np.
ř (<r’) > r. Zdaniem Mieczysława Małeckiego „słowackie r zamiast polskiego ř jest pierwszą cechą, która przychodzi z wpływem słowackim na-

Badania terenowe prowadzone były przez zespół badaczy: Helenę Krasowską, Magdalenę Pokrzyńską, Lecha Aleksego Suchomłynowa, Karinę Stempel-Gancarczyk, Katarynę Atamanową i Wojciecha Włoskowicza w ramach projektu pt.: „Dokumentacja
zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie Karpackiej” z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2015-2018 (nr projektu 1bH 15 0354 83).
4 E. Deboveanu, Polska gwara Górali bukowińskich w Rumunii, Wrocław 1971,
s. 112.
3
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wet na obszarze etnograficznym, np. na Spiszu”5. Inny przykład to występowanie spółgłoski epentetycznej t w grupie spółgłoskowej śr np.: strioda
‘środa’, por. słowackie streda, choć może to być przeniesiona przez górali
śląska cecha dialektalna.
Wraz z ostatecznym osiedleniem się górali w opisywanych wsiach
na Bukowinie, ich kontakt z językiem rumuńskim znacznie się wzmocnił. Bilingwizm polsko-rumuński we wszystkich opisywanych miejscowościach jest na Bukowinie powszechny. Kontakt z językiem rumuńskim
jest nieunikniony. Wynika on chociażby z faktu położenia miejscowości
(Pojany Mikuli, Nowego Sołońca i Pleszy) w państwie rumuńskim i z polityki językowej tego państwa. Zauważalne jest także w mowie polskich
górali występowanie liczebników złożonych powyżej dwudziestu ze spójnikiem i (jak w rumuńskim şi), np.: ot tricać i triuch, tricać i sztyriuch;
por. rum. de la treizeci şi trei, treizeci şi patru.
W Pojanie Mikuli i Starej Hucie Polacy sąsiadowali z Niemcami,
stąd część ludności znała w przeszłości również niemiecki, który do roku
1918 był językiem państwowym na całej Bukowinie. Dzisiaj nie można
stwierdzić bilingwizmu polsko-niemieckiego u osób tam mieszkających,
pozostały natomiast zapożyczenia leksykalne, np. szaragi ‘stojący wieszak na ubrania’, szarpan ‘taśmowa piła metalowa’, szmir ‘smar’, szmirgl
‘papier ścierny’.
Szczególną uwagę należy zwrócić na kontakt gwary z językiem
ogólnopolskim. Może być to również kontakt językowy uwarunkowany
bilingwizmem, polegający na różnicy między odmianami języka. W danym przypadku chodzi o jednoczesną znajomość gwary i języka ogólnopolskiego. Rozmówcy w badanych miejscowościach ukończyli kilka klas
polskiej szkoły, posługują się językiem ogólnopolskim lub interdialektem,
mniej lub bardziej zbliżonym do polszczyzny ogólnej. W świadomości
rozmówców widoczne jest bardzo silne rozróżnienie między systemem
gwarowym a językiem ogólnopolskim. Górale bukowińscy, zależnie od
sytuacji komunikacji, partnera i miejsca rozmowy, w jednych przypadkach „mówią”, w innych zaś „gwarią”. Kiedy rozmawiają z odwiedzającymi ich przybyszami z Polski, starają się używać systemu zbliżonego do
polszczyzny ogólnej.
W Dolnych Piotrowcach, Starej Hucie i Terebleczu ma miejsce
kontakt językowy między używanymi tu językami spokrewnionymi: rosyjskim i ukraińskim, a raczej ich regionalnymi odmianami. Jako przykład
można podać występowanie afrykaty miękkiej w sufiksie –śk, np.: rumuńśki, ukraińśki, por. ukr. румунський, український; występowanie
miękkich spółgłosek ď, ť, np.: baťar, baťku – w wyrazach pochodzenia
ukraińskiego, czy też występowanie końcówki –am w celowniku rzeczo-

5 M. Małecki, Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, wyspy
językowe), Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego nr 12, Kraków-Warszawa 1938, s. 90.
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wników rodzaju żeńskiego liczby mnogiej (jak w deklinacji męskiej), np.:
mucham, babam, kuram – jako rezultat oddziaływania form ukraińskich
na –am i in. Systemy językowe, z którymi gwara weszła w kontakt, to:
języki niesłowiańskie (niemiecki i rumuński) oraz języki słowiańskie
(język ogólnopolski, słowacki, ukraiński, rosyjski).
Porównując tę gwarę góralską z innymi gwarami polskimi obecnymi na Bukowinie, najczęściej powiązanymi z poszczególnymi miejscowościami, można stwierdzić, że jest ona jednolita systemowo. Tylko mowa pojańczyków i hucian wykazuje pewne drobne różnice fonetyczne
i słownikowe w stosunku do gwary pozostałych miejscowości, tj. Nowego
Sołońca i Pleszy oraz Dolnych Piotrowiec i Tereblecza. Całościowo gwara
góralska charakteryzuje się wieloma cechami językowymi wewnętrznie
jednolitymi. Należy także zaznaczyć fakt istnienia tej gwary, jej rozwoju
i trwania od ponad dwustu lat poza zwartym obszarem rdzennej Polski,
w środowisku obcym językowo, co spowolniło zmiany językowe zachodzące z biegiem czasu. Gwara ta stanowi specyficzną jakość językową,
powstała bowiem w wyniku wielorakich kontaktów językowych: polskich
gwar (małopolskiej i śląskiej), polszczyzny ogólnej, języka słowackiego,
ukraińskiego i rumuńskiego; w Pojanie Mikuli i Starej Hucie także języka niemieckiego, zaś w Terebleczu, Starej Hucie i Dolnych Piotrowcach
– języka rosyjskiego. Jest gwarą mówioną i wciąż żywą wśród jej użytkowników6.
Pod względem liczebności odsetek użytkowników gwary górali bukowińskich wśród Polaków mieszkających na Bukowinie wynosi
ok. 50%. Wszystkie badane osoby w dzieciństwie posługiwały się i posługują się także obecnie w kręgu rodzinnym i sąsiedzkim polską gwarą górali bukowińskich. Najstarsi mieszkańcy badanych wsi, rozpoczynając naukę w szkole, często nie znali języka rumuńskiego lub ukraińskiego, uczyli się tych języków dopiero w szkole. W Dolnych Piotrowcach Polacy zauważają, że mową, którą gwarili ich dziadkowie przybyli na Bukowinę,
rozmawiają obecnie. Do Dolnych Piotrowiec rodzice rozmówczyni cytowanej poniżej przyszli z Nowego Sołońca – zwraca ona uwagę, że nie bardzo rozumie język literacki, bo tu, w tej wsi, wszyscy Polacy gwarią:
W jakim języku mówiło się w domu?
Ja wim, po jakiemu, tak gwarime! Do Sołońca dziadkowie czy
pradziadkowie, to pochodzom z Czechosłowakji, no, wim, dziadkowie czy pradziadkowie prijechali do Sołońca z Czechosłowakji, to tak mi tato gwarił. No i to, czy tak, czy nie. Nu taraz, taraz tu jo, ksiendz gwari, jo mało rozumiem, jo dobrie słuchom.
Tak po polsku zaczuni gwarić, od kiedy ksiondzy som, a tu każdyn tak gwarili jak i jo. Jo po prostemu sie nauczyła, a taraz jak
ksiendz gwarim, tak słuchom, słuchom, wyjdem i nie wim, co

6

H. Krasowska, dz. cyt., s. 184.
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ksiendz gwarił. Jak objawluje, kiedy prichodzić, kiedy. A wy wiecie, jak mój brat prijechoł z Polskiej z żonow, z dziećmi był, to
ona, on eszcze te mowe tutejsze paminte, no a jak una tak mówiła czysto po polsku, ja nie widziała, co ona po proudzie. Ja mój
brat z boku: „A co ona mówiła?” do niego, a un putemu mi rozwija. Tego, una czysto po polsku. Nasi ojcowie tak gwarili, no
my tak, no i tak. No jakby wasi ojcowie gwarili tak, to i wy by tak
nauczyli, no czysto gwarim po polsku, czysto po polsku. Alie tato
mój gwarił, priszeł do Sołońca, tam ta rudzina to pochodzi
z Czechosłowakji. Po polsku? Ja rozumiem, ale może coś i nie!
Rozumiem, ale tak odpowiedzić nie możem wam na czysto po
polsku.
[Dolne Piotrowce, kobieta, ur. 1935]
Ale tak to jest dziwne, że tu wszyscy na Pleszy gwariom po polsku.
Ja, ja, to wszyscy tak, ja, czy maļy, czy wielki, to on rozmawia po
polsku, nie cysto po polsku jako to, bo som takie góralie i to.
Alie wse już choć jaki Poliok, to już z tym porozumi. I to też moc
wartowne.
Bardzo ładnie.
Ļadnie ļadnie, uno byļo po wojni, jak my tutaj przyszli, jak to
wszystko byļo spalione tu, z para chaļup byļo na góre, co sie zostawiļy.
[Plesza, mężczyzna, ur. 1939]

Odmienną pozycję ma gwara w Paltynosie, a dokładniej na Bukowcu – części wsi, w której mieszkają Polacy, na Rakowcu, w Kimpulungu Mołdawskim, w Gurze Humoru. W tych miejscowościach rodziny
polskie są nieliczne w porównaniu z rumuńskimi, bardzo trudno jest zachować gwarę i używać jej nawet w kontaktach rodzinnych, nie mówiąc
o sąsiedzkich. Z większymi kłopotami niż w innych wsiach góralskich, ale
i tu można porozumieć się po polsku. Górale mieszkający w wyżej wymienionych miejscowościach najlepiej władają rumuńskim – jako językiem
państwa, szkoły, najliczniejszej grupy mieszkańców i miejscowości sąsiednich. Pamiętają również o swoim pochodzeniu i chętnie używają gwary przodków – dotyczy to szczególnie części średniego i starszego pokolenia.
We wszystkich opisywanych miejscowościach górale, niezależnie
od stopnia sąsiadowania z innymi narodowościami, są bogatsi o wartość,
jaką stanowi ich język – przede wszystkim gwara polska. Sąsiedzi Ukraińcy lub Rumuni w różnym stopniu opanowali system leksykalny górali,
kierując się poszanowaniem wobec swoich sąsiadów, choć innej narodowości, ale zarazem traktowanych jako „swoich”. Ze względu na odmienność językową oraz zachowaną tradycję sąsiedzi ci często używają również synonimów uzupełniających mało wciąż znaną gwarę grupy góralskiej. Podobnie jak przed II wojną w Starej Hucie i Pojanie Mikuli są-
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siedzi Niemcy nazywali górali „Słowakami”, tak i dzisiaj w Nowym Sołońcu, w Terebleczu czy w Dolnych Piotrowcach są oni nazywani przez Ukraińców Słowaky, zaś przez swoich sąsiadów Rumunów w Terebleczu, Dolnych Piotrowcach, Pojanie Mikuli określani jako „Slować”.
Mówiona polszczyzna bukowińska
Polszczyzną tzw. ogólnobukowińską, która jest kontynuacją polszczyzny południowo-wschodnich Kresów, posługują się mieszkańcy:
Czerniowiec, Sadagóry, Kocmania, Zastawny, Storożyńca, Suczawy, Radowiec. Kazimierz Feleszko zauważa:
Wysoki prestiż polskiej inteligencji i wielkich posiadaczy ziemskich był czynnikiem konserwującym język ojczysty. Ludność
miejska, do której zaliczała się większość Polaków na Bukowinie
– zwłaszcza w części północnej, uczestniczyła na co dzień aktywnie w kontaktach językowych polsko-ukraińskich i polsko-niemieckich – zjawisko to występowało również w ówczesnej Galicji – oraz w mniejszym stopniu w kontaktach polsko-rumuńskich. Na co dzień Polacy bukowińscy posługiwali się zwykle regionalnym wariantem języka polskiego, tzw. polszczyzną kresową. Można by rzec, że polszczyzna bukowińska stanowiła
w tych warunkach naturalne przedłużenie specyficznej odmiany
polszczyzny, powstałej na terenach należących do dawnej Rzeczypospolitej7.

Użytkownicy polszczyzny bukowińskiej na co dzień posługują się
językiem ukraińskim lub rumuńskim, w sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, a także w sytuacjach oficjalnych. Polszczyzny używają w wyjątkowych okolicznościach, np. w rozmowie z gośćmi z Polski. Już nawet zebrania w Domu Polskim w Czerniowcach odbywają się przeważnie w języku ukraińskim, rozmowy Polaków pod kościołem w Czerniowcach i innych miejscowościach prowadzone są również w języku ukraińskim i/lub
rumuńskim. Jeszcze do 1940 r. spora część Polaków mówiła po polsku
w rodzinach, w sąsiedztwie. Zebrane przez zespół badaczy teksty polszczyzny bukowińskiej, reprezentujące fakty językowe, były u poszczególnych użytkowników języka polskiego widoczne w różnych zakresach, co
dla społecznie uwarunkowanych odmian języka jest typowe: zależne od
poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz typu otoczenia obcojęzycznego, tzn. zależnie od tego, czy przeważali w nim Ukraińcy czy
Niemcy lub Rumuni.

7 K. Feleszko, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945
roku, t. I, red. Andrzej Żor, Warszawa 2002, s. 165.
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Kontakt Polaków z językiem ukraińskim zaznaczył się najsilniej
w cechach fonetycznych, a przez nie także we fleksyjnych; widoczny jest
również w strukturze słowotwórczej, np.: mnieć, nie mnieli, mniasto,
mniód, mniałam – na taką artykulację niewątpliwy wpływ wywierała fonetyka ukraińska, w której dochodziło do wyodrębnienia miękkości spółgłosek wargowych w postaci osobnego fonemu. Kolejnym przykładem tego zjawiska może być wymowa spółgłosek szczelinowych tylnojęzykowych
twardych x i h, na którą znaczny wpływ miał język ukraiński. Istnieje np.
opozycja wymowy w: холодний і голодлний, h występuje jako spirant
krtaniowy, dźwięczny we wszystkich pozycjach, np.: hak, hacze. W odniesieniu do fleksji charakterystycznym zjawiskiem jest np. występowanie w rzeczownikach rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej końcówki –am,
jak w deklinacji męskiej, będącej rezultatem oddziaływania form ukraińskich, np.: mucham, babam, kuram.
W zakresie fonetyki, słowotwórstwa i fleksji znikome są ślady występowania wpływów języka niemieckiego (niemiecki był językiem urzędów, szkół do 1918 r.), nieco większe języka rumuńskiego (stopniowanie
przymiotników, np. maj lepszy, maj czerwony). Podsumowując rozważania o polszczyźnie bukowińskiej, należy podkreślić skomplikowane warunki, w jakich kształtowała się ta odmiana języka polskiego.
Mowa polska przedstawicieli najstarszego pokolenia na Bukowinie Karpackiej (Czerniowce, Storożyniec, Sadagóra, Suczawa, Kocmań,
Zastawna) stanowi naturalne przedłużenie polszczyzny kresowej. Jest to
regionalny podsystem polszczyzny etnicznej, różniący się od systemu
ogólnopolskiego niewielką liczbą elementów, tj. „fonemów i morfemów,
natomiast znacznie różniący się pod względem zasad dystrybucji tych
elementów”8. Elementy bukowińskie są szczególnie zauważalne w słownictwie, zarówno regionalnym, jak i obcym: pochodzenia niemieckiego, rumuńskiego i ukraińskiego.
Można powiedzieć, że polszczyzna bukowińska tworzyłaby
w tym kontekście jeszcze głębiej zanurzony podsystem, którego
specyfikę w stosunku do polszczyzny kresowej stanowiłoby
znacznie większe nasycenie ukraińskimi i niemieckimi elementami leksykalnymi, jak też nieznane do tej pory słownictwo pochodzenia rumuńskiego lub przejęte za pośrednictwem rumuńskim. Chociaż w niektórych przypadkach nie jest wykluczone
również pośrednictwo ukraińskie (szczególnie w przypadku
słów, których dialektalna forma ukraińska istniejąca na Bukowinie jest identyczna z bukowińską formą polską, różni się jednak
od literackiej formy ukraińskiej, np. hyrtyp, kłaka, lanc, pómana, saraku, styna, to jednak fakt ten nie umniejsza roli języka

Z. Kurzowa, Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku,
Warszawa-Kraków, 1985, s. 430, 431.
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rumuńskiego, będącego ogniwem w łańcuchu zapożyczeń wzbogacających zasób leksykalny dialektów północnosłowiańskich
o elementy pochodzenia południowosłowiańskiego9.

Jako przykład polszczyzny bukowińskiej przytoczę wypowiedź jednej z rozmówczyń obecnie mieszkającej w Sadagórze. Kobieta urodzona
w 1931 r. w Sadagórze opowiada o dwujęzyczności swojego dzieciństwa
i o nabywaniu kolejnych języków, w otoczeniu których przyszło jej dorastać, oraz języków szkoły:
No jakos’ my tak przyzwyczajone i nawet tato rozmawiał, wiedział i rozmawiał i po polsku, alie czemus’ my z tatem po ukraińsku, bo tato do nas pu ukraińsku rozmawiał, my do tata też po
ukraińsku. A tag z mamo i potemu i moje dzieci sie purudzili
i wnuki purudzili sie, to tyko w domu jak już ino pu polsku rozmawiamy. Naukoło sumsiady prawosławne i różne, a my sobie
pu polsku rozmawiamy i sie swoji mowy ni wstydze i ni wstydziła sie nawet jak Moskalie beli. Jak sowiecka władza beła tu
i z dziecmi czy du szkoły ja szła, to po polsku du swoich dzieci
rozmawiała. Potemu syny służyli w armji, jichałam do nich tamtendy – ino pu polsku. Ja swoji mowy sie nie wstydziła i nie bała
sie, że cos’ mnie powiedzo abo co, nie.
Pani chodziła do polskiej szkoły tutaj?
Tak, tak.
To kiedy ta polska szkoła była?
Ja w trzydziestym czwartym roku poszła do obwodowy szkoły,
była zbudowana jeszcze do mnie. Ja nie wiem, w którym roku,
alie długo ni beła wykończona. Beła wymuruwana, nakryta, okna beli, alie czemus’ ni beło urganizacji taki. Beł u nas ksionc ten
Machiecki, un beł chory jeszcze cukrzycy mniał. Un nie móg sie
tym wszystkim tak aż bardzo… I tu wzieli takie o bugacze w swoje renki, zbierali piniendzy, alie oni se pobudowali domy, a polski dom siedział nieskończony. Jak przyszed ksionc Pankoski,
ten i wzioł to wszystko w swoje renki i za dwa liata skończył polski dom. I ja już tam chudziła do przedszkola i potem pierwszy
i drugi kliasy ja skuńczała tam.
A dalej jak to wyglądało?
A daliej przyszli Moskali te i wsio, już poszła do rosyjskiej szkoły.
I dalej w rosyjskiej szkole? Po rosyjsku?
Da, chudziła rok du rosyjskiej i pot|em znowu Rumuny przyszli,
poszła du rumuńskiej szkoļy. Pot|em znowu Rumuny puuciekli,
przyszli Moskali te. Poszła, jeszcze rok chudziła, to i ten pytał sie
ten sonsiat mego syna, ile ty już chodzisz du szkoły, a ten mówi

9

K. Feleszko, Bukowina moja miłość..., s. 168.
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ile, a ten sonsiat mówi, a ja chodził siedem liat do pierwszy kliasy. A syn pyta sie, a no a czemu tag długo, a czemu dali nie? No
mówi nauczyiel ṷumar, to chto mniał uczyc’? Tak samo ja chodziła i do taki i do siaki i do różny.
A pamięta pani te nauczycielki polskiego jak się nazywały?
Tak, dyrektorka nazywała sie pani Dekier, a ta uczycielka, że
mnie uczyła, to pani Sznajder. I jeszcze beła nauczycielka, ona
już mnie nie uczyła, ona najstarszych dzieci uczyła, nazywała s’ie
Indrzyjeska – Wanda Indrzyjeska. No to ona naszego ksiendza
Indrzyjeskiego, że beł w Czerniowcach, to beła siostra. Ona
mniszkała w Warszawie.
[Sadagóra, kobieta, ur. 1931]

Kolejny przykład polszczyzny bukowińskiej to wypowiedź Polaka
urodzonego w Pance w 1931 r., który miał żonę również Polkę, ale w domu z dziećmi i wnukami rozmawiali po ukraińsku. Do dzisiaj w Pance Polacy w sferze rodzinnej i sąsiedzkiej rozmawiają odmianą gwarową języka
ukraińskiego. Polski pozostaje jedynie językiem prywatnej modlitwy
najstarszego pokolenia.
A w nas Poli|ak wział dziewczynu Rumunku, ot Liena mama,
Liena Rumunka była, ojciec był Poli|ak, a mama była Rumunka,
no ony pożenyłyś. No mama to nie wie rozmawiać po polsku, nu
i ojciec, i tut wszyscy sosiedi, który tu mieszkajom Dobryj deń!
Dobryj deń! Czi tam kum, czi jak tam, no wszyscy mówiom takoj
mowoj, jak my zaraz rozmawiali, nu i tak.
Pan z żoną też rozmawiał po ukraińsku?
Po ukraińsku, nu, po ukraińsku rozmawiamy.
A z kim Pan rozmawiał po polsku, miał Pan taką możliwość
porozmawiać?
Możliwość w szkoli, w szkoli rozm|awiali po polsku, u nas była
nauczycielka Wanda, Wanda poľska nauczycielka była, Wanda
nazwały ji, zab|uw jak tam. Pot|om direktor był Sidasz, diriektor
szkoły buw Sidasz, taki nazwanie, nu buła tam po polsku, ale to
mało było czasu, no. Dzieci, ja przyszed do szkoły, jeden rok
prowczyli poľskoj mowy, nu bukw|aŕ, szo my wczyli tam, i na
drugi rok już Moskali przyszli. To ja jeden klas zrobił poľskoj
mowy, na drugi rok, a jeszcze rumuńska mowa tutaj, tak buły,
mały godziny polskoj mowy, ale buła tut Rumania buła, trzeba
było uczyć Romani|a. Tam był rozkład pracy, jakie godziny były
nauczenie rumuńskiej, a jeden klas tam jedna godzina ili dwie
godziny były p|olskoji mowy. Raz w niedzielie przychodził
ksiendz na rel|igije do nas do P|oľskogo Domu tego, raz w niedzielie to było, pomniu, w czwartek był. Każdy czwartek na jedne godzine przychodził ksiondz, ksiondz Kukła był taki tutaj.
[Panka, mężczyzna, ur. 1931]
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Mowa Polaków w Bulaju wykazuje cechy dialektu małopolskiego.
Obecnie mowy polskiej używa tu przede wszystkim najstarsze pokolenie
Polaków. Bliskość geograficzna Suczawy, mieszane małżeństwa oraz otaczająca większość mieszkańców mówiących po rumuńsku wpłynęły na to,
że językiem codziennej komunikacji Polaków w Bulaju jest rumuński.
Obsługuje on wszystkie sfery życia mieszkańców i zyskał wśród badanych
osób wyższy prestiż. Polską mowę z cechami dialektu małopolskiego zachowało jedynie najstarsze pokolenie i nieliczni przedstawiciele średniego pokolenia. Karina Stempel-Gancarczyk pisze:
W sytuacji bilingwizmu Polaków z Bulaju uwagę zwraca fakt, że
idiolekty poszczególnych użytkowników gwary różnią się od siebie w znacznym stopniu. Ma na to oczywiście wpływ sytuacja socjolingwistyczna – najlepiej zachowaną gwarę prezentują najstarsi mieszkańcy, ale i pomiędzy nimi można dostrzec różnice.
Jeżeli żyją w rodzinie mieszanej, w ich mowie dostrzec można
znacznie silniejszą interferencję języka rumuńskiego10.

Zanim zaprezentowane zostaną przykłady mowy polskiej w Bulaju, należy uwagę zwrócić, że najstarszy użytkownik języka polskiego, którego mowę zarejestrowano podczas badań, zamieszkały w tej miejscowości, urodził się w 1932 r. Tereny te znajdowały się wówczas w granicach Rumunii. Wywiady były prowadzone z osobami urodzonymi przed
II wojną światową, jak i z tymi, które urodziły się po wojnie. W obydwu
przypadkach zauważa się wymowę niektórych głosek w brzmieniu fonetyki rumuńskiej. „Fonetyka języka rumuńskiego w mniejszym lub większym stopniu wpływa także na wymowę innych głosek”11. Jako przykład
K. Stempel-Gancarczyk wskazuje na występowanie w języku rumuńskim
szeregu dyftongów i tryftongów, co w połączeniu z wymową samogłoski
o z wyokrągleniem warg jak do u może być czynnikiem powodującym tak
dobre zachowanie w gwarze labializowanego o (lub inaczej: występowanie ṷ protetycznego) we wszystkich pozycjach w leksemach gwarowych
(ṷociec, ṷoni, ṷodprawio, pṷol’e, Pṷol’aki, rṷobio, przychṷodził, kṷoń)12. Nic
więc dziwnego, że w otaczającej większości rumuńskiej w zanikającej
mowie polskiej dominowała fonetyka rumuńska.

K. Stempel-Gancarczyk Karina, „Inny” język w „naszej” mowie: interferencja językowa w gwarze Polaków z Moary [w:] Bukowina. Inni wśród swoich, red. R. F. Bruja, H. Krasowska, M. Pokrzyńska, Warszawa-Zielona Góra-Piła 2017, s. 98.
11 Tamże, s. 97.
12 Tamże, s. 98.
10
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Poniżej zamieszczono zapis wypowiedzi kobiety, która urodziła
się i cały czas mieszkała w Bulaju. W tekście tym widoczne są cechy gwarowe mowy, która za kilka lat przestanie istnieć w takiej formie i treści:
I strasznie. I ojciec tyż tak samo. Wi pani, ojciec nom powiedzioł, tak jak i była i ciotka, siostra jego, u mnie tutej, i mama,
i siostra (…), ta, co mo te, te córki tamok, una tyż zmarła już.
I tak my też jeszce sie my pomodliły, tak o wieczór, litanie do
Matki Boski, on se leżoł spokojnie, tak o, i mówi, a wykrencony
tak był, do ściany tak, tam w izbie. „Sąście tu?” Bo my tak cichutko. „Sąście?” „Ja”. „No to jo już ide. Ostańcie sie zdrowi!” Mówie pani świento prawde! „Ostańcie sie zdrowi, bo jo już ide”.
Jo. Siostra prendko. Świcka już była, gromnica, gdzie on, ani sie
nie ruszył. I tak nom powiedzioł: „Ostańcie sie zdrowi, bo jo już
ide”. Mówie prawde. A mąż? Też tak o, to. Już tak godoł, że on
do szpitala nie pójdzie, to, jeszce przysła tutej do mnie jedna ta
kuzynka, ona mi te trunne, bo downo nie było taki trunny, go to
czsza było w domu ubierać. Kupiłam marle... atlas i ona mi tu
ubrała te trunne tak, na atlas. I ona tam w stodole, tam w jednym magazynie, ona tu ubrała, żeby nie w chacie, by on widzioł
co, tam my pośli, tamem była. I przyśli my do izby tamok, on se
leżoł, i ona przysła tak blisko niego, to kuzynka moja była, i mówi: „No, co ci Ferdek, jak ci”, un Ferdynand sie nazywoł. „Jak
ci?” A no, cienżko dycho, tak, to. I on se jeszce podniós sie tak
z łóżka, mioł koka-kole, flasz, tako butelke. Un se to tak, bo mu
suszyło sie. Un wstoł, wzion se to. I un jeszce radził, tak rozmawioł z niom, no i to. „I ostań sie zdrowy”. „No, idź zdrowo”. Co
tak jeszce una mi mówi, tak widziałam, wyszłam za niom tutej:
„E, jeszce on nie umrze prendko. Przecie on se jeszce wstoł
i radzi fajnie, tego”. No jo wim. Una wyszła tu do tego, poszła, ja
przychodze do chaty: a co on nie dycho? A on już umar. Świcka
była przygotowano tam na tem i ja.
A jo sie już strasznie umrzyków bała, joj, jak jo sie bała umrzyków, nie chciałam ręke by położyć. Przysed, jak on już, biere go
tak za głowe, un już nie, nie... nie żyje, nie tego, położyłam głowe
nazad to, zaświciłam świcke, i wzienam tam położyłam, coś było, jakiś, jakiś garnusek, wzinam to, położyłam świcke tam tego.
Ale że on już umar. Zmar już tego. Jo wtedy prendkom poleciała
tu do sąsiadów, żeby poszły tam po brata (…), ojca tego. Żeby
przysed, bo to już było wszystko to, żeby go położyć do trunny
i tego. A mama tu była w kuchni, mama jeszce żyła miesionc po
nim. Tak żem miała na miesionc dwa umrzyki. No i tam... pani,
nie czsza było ścirać, nie czsza było obrabiać, czyściutko tak, pani, łóżko czyściuteńkie, nie poszło nic, ani nie wymitowoł, ani
nic. I przysed, przysed sąsiot i brat, tego, i wszysko było gotowe,
wszyscy, trunne ubrały, ubranie piekne. Jeszce mówi: „Przecież
nie bedzies mi tego ubranio dawać”. „Cego bym nie dała ci nojlepsze ubranie?” No i tak. A potem tylo ubranio ostało po nim.
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I takie dżiaki skórzane, i tego, potem wszyskom rozdała, i koszuli tyle, tego. Wszyskom rozdała! Przysed jedyn taki bidny z wozem, co ni mioł nogów, wiem, jak uciente, co tam... tagem go zaniesła, te ubranie, dałam mu tam na wóz. Co? Niech bedzie!
I pomanem takiem miała, dała, i mszy zawsze, i tego. I teroz na
Wszytkich Świenta, płace, jo ni moge iś, ale idzie córka tam, toto, tam zawsze płace i tego.
[Bulaj, kobieta, ur. 1938]

W Mihowenach tylko kilka osób mówi czasami po polsku, w kontaktach z gośćmi z Polski, wszystkie sfery ich życia obsługuje język rumuński. Osoby urodzone w Bulaju mieszkają także w Suczawie, ich mowa
uległa wpływowi języka Polaków suczawskich. Rodzice niektórych z rozmówców, zamieszkałych dziś w Suczawie, wywodzili się ze środowisk reprezentujących odmienną polszczyznę, np. gwarę góralską z Nowego Sołońca i polszczyznę z Bulaju. Ich dzieci, należące dziś do najstarszego pokolenia użytkowników języka polskiego na Bukowinie, używają repertuaru obu odmian.
Podsumowanie
Pod względem językowym mowę polską na Bukowinie Karpackiej
podzielić można na:
1) polszczyznę bukowińską, która jest kontynuacją polszczyzny południowo-wschodnich Kresów;
2) gwarę górali bukowińskich;
3) gwarę wsi Bulaj z cechami dialektu małopolskiego.
W warunkach współżycia ludności polskiej z ludnością ukraińską
i rumuńską, przeważającą liczebnie, polszczyzna bukowińska do dziś posiada szereg cech głosowych powstałych w wyniku kontaktu z tymi językami. Wewnętrzne zróżnicowanie mowy polskiej na Bukowinie Karpackiej utrzymuje się do chwili obecnej. Polacy, żyjąc przez dwa wieki w obcym otoczeniu oraz poza granicami zwartego obszaru polskiego, zachowali cechy językowe i kulturowe, które wyróżniają mowę, jaką się posługują.
Najlepiej zachowała się gwara górali bukowińskich, która jest mową wciąż żywą, kultywowaną i używaną przez wszystkie pokolenia. Gwarą
górali bukowińskich posługują się mieszkańcy: Nowego Sołońca, Pleszy,
Pojany Mikuli, Piotrowiec Górnych i Dolnych, Starej Huty, Tereblecza.
Idiolektalnie gwara ta funkcjonuje także w kilku rodzinach w: Dawidenach Zrębie, Głębokiej, Komarowcach, Czereszu, Paltynosie, Rakowcu,
Gurze Humoru, Kimpulungu Mołdawskim.

634

Można stwierdzić, że gwara Bulaju z cechami dialektu małopolskiego obecnie jest w stanie zaniku, ponieważ posługują się nią już wyłącznie przedstawiciele najstarszego pokolenia i nieliczni przedstawiciele
pokolenia średniego. Fonetyka średniego i młodszego pokolenia jest już
w większości przypadków rumuńska. W tym języku dziecko zaczyna wypowiadać pierwsze słowa, więc i artykulacja fonetyki rumuńskiej jest widoczna. Znane były również fakty osiedlania się na Bukowinie grup przybyłych z innych stron Małopolski. Jak wiemy, Polacy osiedli na Bukowinie w Kaczyce, Wikszanach (Rudzie), ale i w innych miejscowościach,
gdzie wchodzili w kontakty językowe z większą liczebnie ludnością ukraińską. W ich języku pojawiły się cechy kresowe, będące często repliką
cech języka ukraińskiego, a te występowały coraz liczniej w miarę upływu
czasu. Niekiedy cechy małopolskie zachowały się reliktowo już tylko
w mowie najstarszych ludzi, młodzi natomiast posługiwali się polszczyzną typu kresowego13. Na podstawie charakterystyki językowej polszczyzny bukowińskiej można stwierdzić, że jeśli chodzi o wymienione grupy,
to jedynie w Bulaju są ślady gwary regionu małopolskiego. Główne cechy
to: mazurzenie, występowanie l’ miękkiego, labializowane o, końcówka
–va dla oznaczenia 1 os. liczby mnogiej, końcówka –om w narzędniku rodzaju żeńskiego liczby pojedyńczej, końcówka narzędnika liczby mnogiej
–amy, –my z zachowanymi twardymi głoskami k i g. Mowa przybyszów
z Kaczyki i Wikszan uległa wyraźnie prestiżowi wymowy przyniesionej
przez osadników z Galicji wschodniej, która rozwijała się przede wszystkim w warunkach bilingwizmu polsko-ukraińskiego, ale też trylingwizmu
polsko-ukraińsko-rumuńskiego lub nawet polilingwizmu polsko-ukraińsko-rumuńsko-niemieckiego. Polacy, posługujący się w różnych sytuacjach różnymi językami, wprowadzali do swojej mowy nowe cechy artykulacyjne tych języków. Odporna na wpływy zewnętrzne gwara górali bukowińskich w niektórych miejscowościach pozbyła się własnych cech na
korzyść cech kresowych, np. w Baniłowie n/Seretem, Dawidenach Zrębie,
Dawidenach Centrum, Nowej Żadowie.
Polszczyzna bukowińska jest bardzo zróżnicowana ze względu na
pokrewieństwo języków słowiańskich: polskiego i ukraińskiego. Bliski historyczny związek z Galicją i liczny napływ Polaków z Galicji południowo-wschodniej sprawił, że w potocznej polszczyźnie bukowińskiej dominowały zjawiska znane w literaturze lingwistycznej jako południowo-wschodniokresowe. Mimo upływu wielu lat w mowie starszego pokolenia coraz rzadziej słychać wyraźne charakterystyczne cechy fonetyczne.
Zebrane przez zespół badawczy materiały reprezentują różny stopień znajomości i zakres używania mowy. Zależy on od poziomu wykształcenia,
miejsca zamieszkania oraz najbliższego otoczenia, w którym mieszkali

K. Feleszko, Funkcje rumunizmów w polszczyźnie bukowińskiej [w:] Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe, Polono-Slavica Varsoviensa, 13, Warszawa 1992,
s. 55-61.
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i do dziś mieszkają rozmówcy. Analiza cech gramatycznych polszczyzny
bukowińskiej, która została porównana z cechami gramatycznymi języka
ogólnopolskiego, wyraźnie pokazuje, że kontakt z językiem ukraińskim
zaznaczył się w przedstawionych cechach fonetycznych, a przez nie także
we fleksyjnych oraz w strukturze słowotwórczej. Na Bukowinie południowej widoczne są cechy fonetyki języka rumuńskiego w zakresie fonetyki, słowotwórstwa. Wpływ języka niemieckiego najbardziej widoczny
jest w leksyce, obok licznych zapożyczeń rumuńskich, rosyjskich oraz
ukraińskich.
Jeśli chodzi o polszczyznę bukowińską, która jest kontynuacją
polszczyzny południowo-wschodnich Kresów, należałoby zwrócić uwagę,
że w niektórych miejscowościach w mowie mieszkających tam Polaków
widoczny jest wpływ fonetyki języka ukraińskiego. Przykład z Panki pokazuje, że Polacy biorący udział w badaniach nigdy po polsku nie mówili
ani w sferze rodzinnej, ani w sferze sąsiedzkiej. Język polski był w różnym stopniu nabywany drogą naturalną lub drogą uczenia się w ograniczonym wymiarze. Często sprowadzał się tylko do znajomości modlitw
w tym języku.
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Acoperirea teritorială și clasificarea limbii polone
din Bucovina Carpatică
Rezumat

Din punct de vedere lingvistic, limba polona vorbită în Bucovina
Carpatică poate fi împărțită în: 1) limba polona bucovineană, care este
o continuare a limbei polone din teritoriile de graniță din sud-est; 2) dialectul muntenilor (górali) bucovineni; 3) dialectul din satul Bulai, cu trăsături ale dialectlui din Małopolska.
Cel mai bine s-a păstrat dialectul muntenilor bucovineni, care
continuă să fie un limbaj viu, cultivat și folosit de toate generațiile. În
dialectul muntenilor bucovineni vorbesc locuitorii din: Solonețu Nou,
Pleșa, Poiana Micului, Pătrăuții de Sus și de Jos, Huta Veche, Tereblecea.
Idiolectal, acest dialect funcționează și în câteva familii din: Davideni
Zrub, Hliboka (Adâncata), Comarivți, Cireș, Păltinoasa, Rakowiec, Gura
Humorului, Câmpulung Moldovenesc.
Se poate afirma că dialectul din Bulai, cu trăsături ale dialectului
din Małopolska, este pe cale de dispariție în prezent, deoarece nu mai
este folosit decât de câteva persoane foarte în vârstă. Fonetica generației
de mijloc și a celei tinere este deja românească. Aceasta este limba în care
un copil începe să rostească primele cuvinte, așa încât este vizibilă articularea foneticii române.
Polona vorbită în Bucovina este foarte diversificată dată fiind înrudirea limbilor slave: polonă și ucraineană. Legăturile istorice cu Galiția
și numărul mare de polonezi veniți din sud-estul Galiției au făcut ca în
limbajul polonez colocvial, în Bucovina să domine acele fenomene cunoscute în literatura lingvistică drept caracteristice regiunilor de graniță din
sud-est. În ciuda trecerii anilor, în limbajul generației celei mai avansate
în vârstă se aud tot mai rar trăsături fonetice clare. Materialele colectate
reprezintă un grad diferit de folosire a limbajului. Acesta este influențat
de nivelul de educație, locul de reședință, cât și de mediul în care au locuit și locuiesc până în prezent subiecții.

Karina Stempel-Gancarczyk
Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

Szekspir w Kaczyce

Jednym ze świadectw historii, języka i kultury danej społeczności
jest tzw. literatura ludowa1, czyli treści, które z pokolenia na pokolenie
przekazywane są w formie ustnej, stając się elementem tradycji i kultury
oralnej. Do zbioru tego typu form należą m.in.: baśń ludowa, pieśń, przysłowie, zagadka, wierszowana formułka zabaw dziecięcych, „które nigdy
nie były pisywane, dopóki ludoznawcy nie zaczęli ich utrwalać dla celów
naukowych, jako świadectwa o kulturze ludu”2. Cała gama wymienionych
wyżej form literackich charakteryzuje się wspólnymi cechami, wynikającymi nie tylko z ich wewnętrznej struktury, ale przede wszystkim z uwarunkowań charakterystycznych dla twórczości ustnej. Wśród tych cech
szczególnie istotny jest sposób przekazu, czyli recytatorski charakter tych
specyficznych dzieł literackich, oparty na pamięci (oraz niepamięci) człowieka, który staje się ich nośnikiem. Niezależnie od długości danego
utworu oraz jego budowy o charakterze tego typu literatury decyduje tradycja ustna. Jak pisze Jan Stanisław Bystroń, z tego względu twórczość
taka „musi być (...) względnie prosta, nieskomplikowana, musi ograniczyć się do niewielkiej ilości tematów, po prostu dlatego, że pamięć jednostki, która zapewnia ich życie, ma swoje wąskie granice”3. Niedoskonałość ludzkiej pamięci sprawia także, że tekst, zwłaszcza taki, który został
zapoznany wyłącznie w formie ustnej, podlega nieustannym zmianom.
Wskutek tego popularna opowieść funkcjonuje w kulturze w wielu rozmaitych wersjach, posiadających nie tylko niepowtarzalne wątki czy elementy fabularne, ale również specyficzne, regionalne lub lokalne cechy
językowe.
Do tego typu twórczości należy pieśń „Miał jeden ojciec trzy córek”, zarejestrowana w Kaczyce w 2017 r.4 Utwór wykonała Emilia Nawrocki (wówczas 81-letnia), która w miejscowości tej spędziła całe swoje
życie. Pieśń o ojcu i trzech córkach jest jedną z wersji opowieści, której

J. S. Bystroń, Etnografia Polski, Poznań 1947, s. 69.
Tamże.
3 Tamże.
4 Rejestracji dokonano podczas prac badawczych związanych z grantem „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego”.
Grant, pod kierownictwem dr hab. Heleny Krasowskiej, prof. IS PAN, realizowany był
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2015-2018 (1bH 15
0354 83).
1

2
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genezy badacze doszukują się w średniowiecznym zbiorze pt. „Historie
rzymskie” („Gesta Romanorum”), będącym źródłem wielu przekazów
literackich funkcjonujących w kulturze ludowej. Zbiór przeznaczony był
pierwotnie dla kaznodziejów, którzy na podstawie zawartych w nim
exemplów mogli udzielać nauk moralnych popartych zapadającymi w pamięć wiernych przykładami5. „Historie rzymskie”, pochodzące z wieków
XIII-XIV, stały się źródłem zarówno twórczości ludowej, jak i utworów
literackich – były m.in. inspiracją do powstania jednej z najbardziej znanych tragedii Williama Szekspira, o czym wspomina J. S. Bystroń: „Pieśń
o ojcu, który nierówno wyposażył trzy córki i potem przekonał się, że najmniej wyposażona okazała się najlepszą dla zubożałego ojca, wywodzi się
z tego samego źródła średniowiecznych opowieści, które podsunęło
Szekspirowi pomysł »Króla Leara«6”.
Kaczyka, w której natrafiono na owo kulturowe powinowactwo
z Szekspirem, jest, i od czasu swojego powstania zawsze była, jednym
z centrów życia mniejszości polskiej na Bukowinie rumuńskiej. Ze względu na istotną kulturotwórczą funkcję działającej tu bazyliki mniejszej
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywana jest „Częstochową Bukowiny” lub „bukowińską Częstochową”7, a z uwagi na przemysł
solny także „bukowińską Wieliczką”8. Była ona pierwszą miejscowością,
w której zaczęli osiedlać się Polacy w ramach wzmożonej migracji zarobkowej, jaka nastąpiła na przejętej przez Austrię Bukowinie w wiekach
XVIII i XIX9.

Por.: J. S. Bystroń, dz. cyt., s. 71.
Tamże, s. 79.
7 M. Petraru, Polacy na Bukowinie w latach 1775-1918. Z dziejów osadnictwa polskiego, Kraków 2004, s. 103.
8 M. Marynowski, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaczyce
w świetle archiwaliów z Krakowa i Wieliczki [w:] Sanktuarium Maryjne w Kaczyce.
Sanctuarul Marian din Cacica, oprac. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava
2004, 35-36.
9 Pierwsi Polacy przybyli tutaj i osiedlili się w latach 1791-1792. Były to rodziny górnicze z Bochni i Wieliczki oraz Kałusza pod Stanisławowem, sprowadzone po tym, jak
w celu pokrycia niedostatku soli na prowincji i rezygnacji z jej importu z Mołdawii cesarz austriacki Józef II w roku 1782 zarządził rozpoczęcie jej wydobycia na Bukowinie. Pierwsze prace rozpoczęły się już rok później i doprowadziły do odkrycia bogatych pokładów soli na terenie współczesnej Kaczyki, w sąsiedztwie miejscowości Solca i Slatina Mare; wówczas także zdecydowano o budowie dwóch sztolni: w Solce
(w 1784 r.) i na wzgórzu zwanym Cacica (w roku 1785) oraz czterech punktów wydobywczych w okolicznych miejscowościach. Eksploatację soli w Kaczyce rozpoczęto
w 1791 r.; zamknięto wtedy pozostałe punkty wydobycia. W roku 1810 liczba mieszkańców na terenach należących do parafii Kaczyka wynosiła 532 osoby, w tym 400
w obrębie samej miejscowości. Dominującą grupą byli wśród nich Polacy wyznania
rzymskokatolickiego, żyjący w sąsiedztwie przedstawicieli takich grup etnicznych, jak
m.in.: Ukraińcy, Niemcy i Rumuni. W salinie znalazła zatrudnienie również część
mieszkańców położonych w pobliżu Kaczyki wiosek zamieszkałych przez górali bukowińskich: Pleszy, Nowego Sołońca i Pojany Mikuli, założonych w pierwszej połowie
5

6
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Końca XVIII w. sięga także historia polszczyzny, jaką posługują
się mieszkający tu Polacy. Po raz pierwszy została ona opisana w latach
60. przez Elenę Deboveanu i Stanisława Gogolewskiego, którzy w artykule „Przegląd gwar polskich na terenie Rumunii”10 dokonali ich podziału
na: gwarę wsi Kaczyka; gwarę tzw. górali bukowińskich; gwarę wsi Ruda;
gwarę wsi Bulaj i Mihoweny11. Oprócz gwary tzw. górali bukowińskich
wszystkie pozostałe odmiany polszczyzny swoje źródło miały w dialekcie
małopolskim, a użytkownicy tych czterech gwar byli mieszkańcami Bukowiny rumuńskiej. Gwara Kaczyki, jako język pierwszych polskich osadników na Bukowinie rumuńskiej, jako pierwsza także poddana została obcym wpływom językowym. Największy z nich miał język ukraiński, który
w Kaczyce charakteryzował się większym prestiżem niż gwara polska
i w wielu przypadkach był językiem dominującym, używanym zarówno
w sferze domowej, jak i sąsiedzkiej, a nawet religijnej i oficjalnej12. Wpływ
ten spowodował, że w mowie mieszkańców Kaczyki nie zachowały się cechy gwary małopolskiej z okolic Bochni i Wieliczki, a interferencje związane z wpływem języka ukraińskiego dostrzegalne są po dziś dzień na
wielu poziomach: fonetycznym, morfologicznym, składniowym, leksykalnym. Obecnie mowa Polaków w Kaczyce ulega wpływowi dominującego
języka rumuńskiego, a efektem wieloletniego polilingwizmu są znaczne
uproszczenia systemu morfologicznego i bardzo duża liczba zapożyczeń
(z języka ukraińskiego, rumuńskiego i niemieckiego).
Zmiany, jakie zaszły w ostatnich dziesięcioleciach w mowie Polaków na Bukowinie, sprawiły, że trudno mówić obecnie o „gwarze Kaczyki”13. W książce „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na
XIX w. Na ten temat zob. m.in.: E. Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie, Kraków 1973, passim; J. Piotrowicz, Kaczyka – salina i osada górnicza na Bukowinie.
Z dziejów Polonii kaczyckiej w XVIII-XX wieku, Wieliczka-Kraków 1991; E. Kłosek,
Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wrocław 2005, passim; M. Marynowski, dz. cyt., s. 31; M. Petraru, dz. cyt.,
s. 49-51.
10 E. Deboveanu, S. Gogolewski, Przegląd gwar polskich na terenie Rumunii, „Język
Polski” 1966, nr 66, s. 112-131.
11 Tamże, s. 116. E. Deboveanu i S. Gogolewski stosują zapis „Michoweny”; tu został
on dostosowany do nowszych opracowań. Ruda od roku 1918 posiada oficjalną nazwę
Wikszany (rum. Vicşani). Więcej na ten temat m.in.: K. Stempel-Gancarczyk, Nazwy
miejscowości zamieszkałych przez Polaków na Bukowinie rumuńskiej. Ujęcie socjolingwistyczne [w:] Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku. Studia, materiały i eseje poświęcone pamięci prof. dra hab. Wojciecha Rojka. Polonia și
România în Europa Centrală în secolele XX și XXI. Studii, materiale și eseuri dedicate în memoriam prof. univ. dr. Wojciech Rojek, pod red. A. Kastory i H. Walczaka,
Kraków 2017, s. 253-263.
12 Więcej na ten temat: K. Stempel-Gancarczyk, Procesy zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej, nieopublikowana praca doktorska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2019, s. 211-251.
13 A. Rossmanith na podstawie własnych badań, prowadzonych na Bukowinie w latach 2011-2013, podaje, że w roku 2012 w polskich rodzinach w Kaczyce żyły jedynie
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Bukowinie: Rumunia – Ukraina” Helena Krasowska zaproponowała nowy podział polszczyzny bukowińskiej (uwzględniając zarówno północną,
czyli ukraińską, jak i południową, czyli rumuńską część regionu). Wyodrębniła ona następujące odmiany języka polskiego: 1) polszczyznę bukowińską, która jest kontynuacją polszczyzny południowo-wschodnich
Kresów; 2) gwarę górali bukowińskich; oraz 3) gwarę wsi Bulaj z cechami
dialektu małopolskiego14. Wyróżniła także i opisała cechy zanikającej mowy mieszkańców Kaczyki i Rudy. H. Krasowska uznaje, że mowa Polaków
w Kaczyce uległa prestiżowi wymowy osadników z Galicji Wschodniej,
„która rozwijała się przede wszystkim w warunkach bilingwizmu polsko-ukraińskiego, ale też trylingwizmu polsko-ukraińsko-rumuńskiego lub
nawet polilingwizmu polsko-ukraińsko-rumuńsko-niemieckiego”15. Jej
zdaniem gwara, o której pisali E. Deboveanu i S. Gogolewski, została zastąpiona przez „idiolekty, jakie pozostały w mowie polskiej mieszkańców
Kaczyki”16.
Pieśń „Miał jeden ojciec trzy córek” sytuuje Kaczykę w takim samym kręgu kultury europejskiej, do którego należy również bezpośrednio
William Szekspir. Emilia Nawrocki zaśpiewała ją w polszczyźnie, którą
sama posługuje się na co dzień. Utwór zarejestrowano w formie cyfrowej, tytuł natomiast zaczerpnięto z treści wywiadu z jego wykonawczynią.
Tekst został zapisany w transkrypcji półfonetycznej. Jest to jedyna wersja
tej pieśni, jaką udało się nagrać w Kaczyce:

103 osoby – w tym 68 Polaków; zob.: A. Rossmanith, Język polski, struktura etniczna
i religijna w skupiskach polskich na Bukowinie w latach 2011-2013 w świetle badań
terenowych [w:] Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich. Istoria și prezentul relațiilor polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru Suceava 2017, s. 407. W latach 60., w czasie badań E. Deboveanu i S. Gogolewskiego, w Kaczyce można było mówić jeszcze o społeczności liczącej „kilkadziesiąt rodzin” – zob.: E. Deboveanu, S. Gogolewski, dz. cyt., s. 116. Obecnie gwarą w Kaczyce posługują się jedynie nieliczni przedstawiciele najstarszego i średniego pokolenia. Według danych uzyskanych ze Stowarzyszenia Polaków w Kaczyce oraz na podstawie prowadzonych badań można stwierdzić, że dzieci uczęszczające na lekcje języka polskiego (44 osoby w klasach 0-8 w roku szkolnym 2018/2019) nie mówią po polsku – tzn. nie wyniosły znajomości gwary z domu rodzinnego i język polski poznają
dopiero w ramach edukacji szkolnej.
14 H. Krasowska, M. Pokrzyńska, L. Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina, Warszawa 2018, s. 84,
123.
15 Tamże, s. 124.
16 Tamże, s. 109.
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Miał jeden ojciec trzy córek
(Miaļ jeden ojciec czy córek)
Miaļ jeden ojciec czy córek
Miaļ jeden ojciec czy córek
Nie wiedziaļ co ma dać którye
Nie wiedziaļ co ma dać którye
Jak te najstarszom wydawaļ
Jak te najstarszoem wydawaļ
Dw... Pieńset tal’arów jej nadaļ
Pieńset tal’arów jej nadaļ
Jak te serduszczyn wydawaļ
Jak te serduszczy wydawaļ
Dwies’c’i tal’arów jej nadaļ
Dwies’c’i tal’arów jej nadaļ
Jak te najmiejszom wydawaļ
Wianek ze zļota jej nadaļ
Wianek ze zļota jej nadaļ
[Oj... czekajc’ie pani, bo jo już zapomniaļa, tak: 17]
Sam wz’ioļ laseczki szed po ws’i
Sam wz’ioļ laseczki szed po ws’i
Aż zajszed do tej najstarszy
Aż zajszed do tej najstarszy
[To już za pare l’at, al’e kiedy już ni mog un s’ie karmic’ sam]
Jak na jej progi wstempowaļ
Do niej dz’ień dobry wińczowaļ
Do niej dz’ień dobry wińczowaļ
Oj córko, córko, daj chl’eba
Bo mnie na staros’c’ jes’ czeba
Bo mnie na staros’c’ jes’ czeba
Córka do komory poszļa
I ṷojcu kamień wyniosļa
I ṷojcu kamień wyniosļa
[Tak pļakali ludz’i... jak my te... s’piwali i tak czynilis’my, byļ
ojciec, byļ...
Były córki...
Tak, tak, czy córki, to tak to byļo na szczenie, a ludz’i w sali już
tak pļakali... że cudo. Taj...]
A nas’c’i ojcze... najedz s’ie...
[Daļa mu kamień: najedz s’ie]
Po moich progach nie wnuc s’ie
Po moich progach nie wnuc s’ie
A ṷojciec gorżko zapļakaļ

17 W nawiasach kwadratowych zaznaczone są wtrącenia – czcionką prostą: dopowiedzenia autorki wykonania pieśni, kursywą: osoby przeprowadzającej wywiad (autorki
niniejszego tekstu).
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Czegom s’iem biedny doczekaļ
Czegom s’iem biedny doczekaļ
I wz’ioļ laseczki szed po ws’i
Aż zajszed do taj najserduszczy
Aż zajszed do taj najserduszczy
Jak na jej progi wstempowaļ
Jak na jej progi wstempowaļ
Do niej dz’ień dobry wińczowaļ
Oj córko, córko, daj chl’eba
Bo mnie na staros’c’ jes’ czeba
Bo mnie na staros’c’ jes’ czeba
Córka do komory poszļa
I ṷojcu powróz wyniosļa
I ṷojcu powróz wyniosļa
A nasc’i ojcze powies’ s’ie
Po moich progach nie wnuc s’ie
Po moich progach nie wnuc s’ie
[Możec’ie s’ie miarkowac’, tak to ļadnie byļo... Joj, a ta najmiensza co mu daļa? Daļa mu. I jak... I sam wz’ioļ laseczki...]
I ojciec gorżko zapļakaļ
I ojciec gorżko zapļakaļ
Czegom s’iem biedny doczekaļ
I wz’ioļ laseczki szed po ws’i
I wz’ioļ laseczki szed po ws’i
Aż zajszed do taj najmienszy
Jak na jej progi wstempowaļ
Jak na jej progi wstempowaļ
Do niej dz’ień dobry wińczowaļ
Oj córko, córko, daj chl’eba
Oj córko, córko, daj chl’eba
Bo mnie na staros’c’ jes’ czszeba
Bo mnie na staros’c’ jes’ czszeba
Córka do komory poszļa
I ojcu chl’eba wyniosļa
I ojcu chl’eba wyniosļa
A nas’c’i ojcze najedz s’ie
I po moich progach nie wnuc s’ie
I po moich progach nie wnuc s’ie
[I z tem s’ie zostawiļ bidny ojciec. Od tej najmienszy dostaļ kromyk chleba i... a mówiļa, aby wiencej nie przyszed. No? Nie pļakac’ na takie cos’?]
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Fot. 1. Emilia Nawrocki, Kaczyka 2017 (fot. K. Stempel-Gancarczyk)

Fot. 2. Dawny „Dom Polski” w Kaczyce, 2019 (Fot. K. Stempel-Gancarczyk)
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Emilia Nawrocki nauczyła się tego utworu w wieku kilkunastu lat
w „Domu Polskim”18 w Kaczyce. Pieśń miała być elementem widowiska
teatralnego, które dzieci i młodzież przygotowywały kilka lat po zakończeniu II wojny światowej19 pod opieką nauczycielki Heleny Czechowskiej20 oraz nauczycielki o nazwisku Krzyżanowska. Wspomnienia dotyczące tych czasów pojawiają się także w wywiadach przeprowadzonych
z innymi mieszkańcami Kaczyki, np.:
Życ’ie polskie byļo wc’ionż. Byli, jak s’ie mówi, sarbari, po
pol’sku. Do Soļońca, jak na Sļowaki szlis’my, ja byļa jeszcze
uczenica w liczieu, szlis’my ku program artistik, byļa tutaj jedna
panna Czechowska, ona byļa garbata, ona uczyļa po polsku, tam
ona mieszkaļa, na dol’e, ona umarļa już, nie mieszka. A tak, taj
ona tak. Przychodziļa tutaj jedna pani Krzyżanowska, byļa z Besarabii czy skond. Przychodz’iļa tutaj do Kaczyki, pote ym do
Aradu. Ona byļa dużo w Soļońcu, poteym w Soļońcu byļa jedna
pani nauczycielka Szmirch. Bardzo czymali dusze... sufletul,
sufleteszte czymali. Prosze pani, przygotowalis’my, jak jak byļa

Przedstawienia teatralne, w ramach których prezentowana była pieśń, odbywały się
w tzw. „Domu Polskim” w Kaczyce. Pierwotny budynek „Domu Polskiego” został
wzniesiony w 1906 r. na gruncie parafialnym. Mieściła się tam świetlica Towarzystwa
Polskiej Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej. Obiekt ten spłonął w czasie I wojny światowej, podczas projekcji filmu zorganizowanej przez stacjonujących w Kaczyce żołnierzy rosyjskich. W tym samym miejscu, na starych fundamentach wzniesiono nowy
budynek ‒ był to docelowo „Dom pielgrzyma”, jak nazywają go mieszkańcy Kaczyki
(rum. „Casa pelerinilor” – właśc. „Dom pielgrzymów”), choć w powszechnym odbiorze funkcjonowały również nazwy „Dom Polski” i „Czytelnia”. W roku 1952 budynek
został upaństwowiony i był wykorzystywany jako powszechnie dostępna świetlica
wiejska. W roku 1990 powrócił pod jurysdykcję parafii i służył m.in. jako miejsce noclegowe dla pielgrzymów ‒ to właśnie w nim odbywały się pierwsze spotkania Stowarzyszenia „Dom Polski” w Kaczyce. Jak wynika z relacji mieszkańców Kaczyki, było
to centrum aktywności Polaków w okresie przedwojennym i w pierwszych latach po
II wojnie światowej. Budynek tego „Domu Polskiego” czy też „Domu pielgrzyma” nadal istnieje, choć ulega stopniowemu zniszczeniu. 16 kwietnia 1997 r. odbyło się poświęcenie i uroczyste otwarcie nowego Domu Polskiego w Kaczyce, który funkcjonuje
do dnia dzisiejszego. Zob.: A. Mamulska (wybór, opracowanie, przypisy i wstęp), Polacy w Rumunii mówią o sobie, Lublin-Leszno 2000, s. 243-244; E. Wieruszewska-Calistru, 20 lat działalności Związku Polaków w Rumunii [w:] Związek Polaków
w Rumunii. Uniunea Polonezilor din România 1990-2010, opr. S. Iachimovschi,
E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2010, s. 63; zob. także fragment niniejszego artykułu oznaczony przypisem 25.
19 Brak dokładnych wskazań co do dat (zob. też przypis nr 20).
20 Helena Czechowska z pewnością pracowała jako nauczycielka w roku szkolnym
1947/1948; zob.: zamieszczony w niniejszym tomie artykuł M. Radziszewskiej, Stan
szkolnictwa polskiego w Rumunii w przededniu wprowadzenia reformy oświaty
w 1948 roku w świetle materiałów archiwalnych, s. 359. Z kolei „Dom Polski” upaństwowiono w roku 1952. Za prawdopodobny przedział czasowy, w którym pieśni
nauczyła się urodzona w 1936 r. Emilia Nawrocki, uznać więc można lata 1947-1952.
18
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mļoda... Potem, jak byļa już tutaj, ani nie s’miaļam chodz’ic’ ani
do kos’c’ioļa, ani nic, poteym droga wszysko sļużbowo, ale
przedtem byli, jak s’ie mówi, przedstawienie po pol’sku, wszyskie pies’ni pol’skie, co ja pamientam, te starodawne, wtenczos
ja s’ie nauczyļa. Hymn po pol’sku wtenczos s’ie nauczyļam. Tańce... nie mielis’my tance, al’e ksionc... co Wielkanoce byļ opļatek
s’wiencony. Pol’acy... tam do „Domu Polskiego” koļo kos’c’ioļa,
jest inny „Dom Polski”, „Kasa pelerinilor”, tam. Potem na Boże
Narodzenie opļatek byļ tam. (...) Schodz’iļy s’ie Polacy, ja, ja.
Byļo. Życ’ie duchowne polskie byļo21. Czymali Pol’acy wszyskie,

Okres powojennej aktywności kulturalnej Polaków w Kaczyce przypadł na ostatnie
lata przed usunięciem nauki języka polskiego ze szkół i ograniczeniem inicjatyw
mniejszości polskiej, które od tej pory (również w ograniczonym zakresie) realizowane były przede wszystkim w sferze religijnej. Kaczyka już od XIX w. była centrum życia religijnego bukowińskich Polaków. Ksiądz Jakub Bogdanowicz (proboszcz salinarny, a następnie proboszcz pierwszego kościoła, poświęconego w roku 1810) sprowadził tu „obraz Matki Boskiej Czyniącej Cuda, będący kopią częstochowskiego obrazu
Czarnej Madonny” (M. Petraru, dz. cyt., s. 101) z jezuickiego kościoła w Stanisławowie. Kult tego obrazu wykroczył poza granice regionu; szybko też zaczęto organizować
pielgrzymki, a główne uroczystości religijne odbywały się 15 sierpnia. W 1996 r. kościół parafialny w Kaczyce pw. Wniebowzięcia NMP (wzniesiony w roku 1904 według projektu Teodora Talowskiego) otrzymał status sanktuarium diecezjalnego,
a 15 sierpnia 1997 r., w obecności biskupa Petru Gherghela i nuncjusza apostolskiego
Janusza Bolonka, został wyniesiony do rangi sanktuarium narodowego. 14 marca
2000 r. papież Jan Paweł II nadał kaczyckiej świątyni tytuł bazyliki mniejszej (basilica minor). Uroczyste wyniesienie do rangi bazyliki odbyło się podczas uroczystości
odpustowych 15 sierpnia 2000 r., a dokonał go legat papieski kardynał Luigi Poggi
(zob.: A. Zielonka, Sanktuarium Królowej Bukowiny [w:] Sanktuarium Maryjne
w Kaczyce. Sanctuarul Marian din Cacica, oprac. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska,
Suceava 2004, s. 89-90).
Z kolei nauka języka polskiego w szkole, zawieszona w wyniku działań wojennych po
roku 1940 (zob. E. Kłosek, dz. cyt., s. 105), stała się znów możliwa dzięki wprowadzeniu w życie instrukcji rumuńskiego Ministerstwa Oświaty z roku 1946: zezwalano
w niej na tworzenie polskich sekcji przy szkołach publicznych pod warunkiem zapisania do nich minimum 30 dzieci. Wówczas też sekcja taka powstała w Kaczyce, z pełnym programem nauczania w języku polskim (jako jedna z pięciu na Bukowinie rumuńskiej); obejmowała ona dwie klasy w siedmioklasowej szkole podstawowej. Tadeusz Dubicki podaje, że w roku szkolnym 1947/1948 placówka ta nadal działała, obejmowała jednak wtedy tylko jedną klasę z pełnym programem nauczania w języku polskim (zob.: T. Dubicki, Próby odnowienia życia polonijnego na rumuńskiej Bukowinie w latach 1945-1950. Organizacja repatriacji [w:] O Bukowinie. Razem czy oddzielnie, red. K. Feleszko, Piła-Warszawa 2000, s. 112). Z relacji mieszkańców wynika,
że sekcja polska w szkole działała do roku 1960, a po jej zawieszeniu ograniczono naukę języka polskiego do godziny tygodniowo. Ten stan trwał jednak tylko do roku 1963,
kiedy w Kaczyce przestały odbywać się zajęcia w języku polskim (zob.: E. Kłosek,
dz. cyt., s 105). Język polski jako przedmiot nauczania wrócił do Kaczyki dopiero
w roku 1990 (zob.: E. Wieruszewska-Calistru, dz. cyt., s. 74).
21
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jak s’ie mowi, obiczieiuri, wszyskie nasze obiczieiuri na s’wienta
i to czymali aż do teraz [K-K-82-2015]22.

Nie sposób ustalić, w jakim stopniu prezentowany tekst różni się
od pierwotnej wersji pieśni – tej, której nauczycielki Czechowska i (lub)
Krzyżanowska uczyły dzieci i młodzież w Kaczyce. Jest jednak bardzo
prawdopodobne, że utwór znany był miejscowym Polakom już wcześniej,
przed wybuchem II wojny światowej. Świadczy o tym zapis w tzw. „Kronice Kaczyki”, prowadzonej przez Helenę Cehaniuk w latach 1996-199723:
Na 15 sierpnia byl odpust ludzi przychodzili pieszo po 100 km
z Czerniowiec i z Moldowy a gdy byli deszczy nie mieli gdzie się
schronić, ks Grabowski zbudowal dom pielgżymki, dom z deszków i z dachiem by ludzi się skryli od deszczu. W 1930 r. domek się spalil z jakiei przyczyne nie wiadomo a unas byl jusz
ks. Henryk Wochowski24, on to powiedzial zrobimy Dom Polski
i zbudowal sliczny Dom Polski dom kultury z kulisami sceną
balkonym, ladnie byl ubrany lustrami i obrazami malowanymi.
On się zaimowal teatrym jaselka, Król Lir i inny rużny teatry
który belo można pszyrobici na naszy możliwosci 25.

Zapis w nawiasie kwadratowym nawiązuje do innych artykułów mojego autorstwa
(K. S-G.), opublikowanych w suczawskich tomach pokonferencyjnych. Metryczka ta
oznacza: K – Kaczyka (nazwa miejscowości), K – kobieta (płeć), 82 – wiek respondentki, 2015 – rok przeprowadzenia wywiadu.
23 Kronika spisana przez nieżyjącą już Helenę Cehaniuk obecnie znajduje się w zbiorach jej rodziny. Rozpoczyna ją zapis: „Opowiada Helena Cehaniuk, to co wi od dziatka i od ojca” i dalej: „Kaczyka miała kronikę parafialną, którą nie odnaleziono. Powstała myśl by upamiętnić obecną działalność. (...) Niech więc nasi potomkowie wiedzą
że mówiliśmy po polsku śpiewaliśmy polskie pieśni modliliśmy się też w języku polskim tworzyliśmy zespół taneczny by nie zapomnieć o polskich tańcach”. Kronika zawiera historię Kaczyki w języku polskim i rumuńskim (są to spisane przez H. Cehaniuk opowieści kilku osób) oraz informacje dotyczące działalności Polaków w Kaczyce
po roku 1990 (do roku 1997), a także dane dotyczące jej rodziny. Cytaty podane są
w pisowni oryginalnej.
24 Ks. Henryk Wochowski, syn Franciszka i Matyldy Cypcer, urodził się w Mysłowicach 12 października 1881 r. Po ukończeniu szkoły podstawowej i jednej klasy katowickiego gimnazjum wstąpił do krakowskiego Zgromadzenia Księży Misjonarzy
(1898 r.). Na placówkę w Kaczyce został skierowany 18 lutego 1906 r., gdy proboszczem kaczyckim był ks. Kasper Słomiński, a następnie ks. Wojciech Grabowski.
Ks. H. Wochowski był proboszczem Kaczyki w latach 1928-1946; zob. J. Bujak, Kaczyka – osada i duszpasterstwo (1785-2004). W setną rocznicę poświęcenia kościoła
parafialnego Wniebowzięcia NMP [w:] Sanktuarium maryjne w Kaczyce..., s. 65-66.
25 Zdecydowano o zachowaniu oryginalnej pisowni ze względu na unikatowy charakter kroniki. Fragment, z którego pochodzi cytat, w „Kronice Kaczyki” nosi nazwę „Mala historia naszego kosciola”. W kronice wspomina się także (dwukrotnie) o Helenie
Czechowskiej, używając błędnego zapisu jej nazwiska: „W szkole byli przed II wojną
nauczycielki języka polskiego Helena Czychowska i pani Antonina Oberzhajmer”
22
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Kultura oralna bazuje na pamięci i nie sposób założyć bez żadnych wątpliwości, że pamięć wykonawczyni utworu przechowała go
w niezmienionej formie przez kilkadziesiąt lat, jak również tego, że
utwór, którego nauczyła się Emilia Nawrocki po II wojnie światowej, nie
uległ modyfikacjom już wcześniej. Można jednak przyjąć, że jego źródłem
była pieśń „Król Lir” („Król Lear”), którą w życie kulturalne Polaków
w Kaczyce wprowadził ks. Henryk Wochowski.
Utrata bezpośredniego związku z „oryginałem”, czyli tekstem-bazą, pierwotną wersją ustnej opowieści, jest ceną, za którą otrzymuje się
jednak inną wartość kulturową: „związek z życiem, uzależnienie od warunków środowiska, w którym dany temat się szerzy, nadaje twórczości
ludowej urok bezpośredniości”26. Tego rodzaju tekst, funkcjonujący
w formie ustnej, zyskuje więc środowiskowe nacechowanie, a jednocześnie zostaje wzbogacony o charakterystyczne cechy językowe – nie tylko
samego wykonawcy, ale pośrednio całej grupy społecznej, do jakiej on należy, a nawet jej sposobu postrzegania świata i wrażliwości.
Podatność utworu na modyfikacje związana jest z tym, kto może
ją wykonywać. Im szerszy jest krąg takich wykonawców, tym większe
prawdopodobieństwo, że kolejne wersje będą się od siebie różnić. Pieśń
z Kaczyki należy do zbioru tzw. pieśni powszechnych27, a więc takich, co
do których nie stosowano ograniczeń w zakresie możliwości i potencjalnych okoliczności wykonania. Natomiast wątek, stanowiący jej podstawę
tematyczną, funkcjonował w polskiej tradycji ludowej nie tylko w pieśni,
ale również m.in. w formie bajki (opowieści) oraz w wersji wierszowanej;
w słowniku „Polska bajka ludowa” opatrzony został nazwą „Król Lear”28;
w Polsce był jednak stosunkowo mało popularny29. W różnych realizacjach tej historii centralną postacią jest stary ojciec, który zapisuje cały

(fragment zatytułowany „Alojzy Grudnicki piszy”) oraz „Pani Leokadia Dziubinska
opowiadala swoje wspomnienie o swojei nauczycielki Helenie Czychowskiej. Wszystki
swoje lata przezyla w Kaczycy. Byla malutką osobą ale z wielką duszą. Uczyla dzieci
w rumunskim i polskim języku. Grala bardzo ladnie na fortypianie. Pamiętam jak
uczyla nas piosęki o Kaczycy pod tytulem »Za Kaczyką czarny las«. O polskim języku
mówila że »Jest melodyjnym i najpiękniejszym językiem«. Od śmierci pani Czychowskiej minęlo 20 lat ale zawsze ją pamiętamy” (fragment zatytułowany „O aktywności
seniorek i seniorów Polonii”).
26 J. S. Bystroń, dz. cyt., s. 70.
27 J. S. Bystroń wyróżnia je obok obrzędowych i zawodowych (zob.: J. S. Bystroń,
dz. cyt., s. 72). Pieśni powszechne mógł w odróżnieniu od dwóch pozostałych rodzajów wykonywać każdy i w dowolnych okolicznościach.
28 https://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=88 (dostęp: 7.07.2019).
29 „Król Lear” oraz „Kamienie w skrzyni” to wątki, które zostały w międzynarodowej
systematyce wątków łącznie oznaczone symbolem AT 982 i zatytułowane „Ungrateful
Heirs” („Niewdzięczni spadkobiercy”) – za: https://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel
/haslo/?id=88 (dostęp: 7.07.2019); zob. także: V. Wróblewska, Wątek króla Leara
w polskiej tradycji ludowej i literackiej [w] Ślady Szekspira: jego dzieło w literaturze i teatrze, red. nauk. M. Stankiewicz-Kopeć, K. Zabawa, Kraków 2018, s. 31.
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swój majątek dzieciom (w tym przypadku córkom, choć częściej notowano wersję o synach), licząc na ich opiekę u kresu życia. Kiedy jednak
o to prosi, dwie starsze córki odmawiają pomocy (lub udzielają jej niechętnie), a jedynie najmłodsza wywiązuje się ze zobowiązania. W słownikowym opisie wątku znaleźć można potwierdzenie tezy, że znany był on
na długo przed powstaniem szekspirowskiego „Króla Leara”. Funkcjonował nie tylko jako exemplum („Gesta Romanorum”), ale także jako ballada, opowieść nowelowa i bajkowa. W różnych wersjach występował także w pieśniowym repertuarze dziadowskim30.
Opowieść o ojcu i trzech córkach w wydaniu kaczyckim wpisuje
się w bogatą historię tego wątku w europejskiej literaturze ludowej. Zdaniem Violetty Wróblewskiej wersja, w której głównym tematem opowieści stają się losy niechcianego, starego rodzica, istniała w formie ustnej
niejako równolegle do dzieła Szekspira31. Tragedia „Król Lear” dotyczy
bowiem historii znacznie bardziej rozbudowanej. Oto tytułowy władca zamierza przekazać swój majątek córkom: Goneril, Regan i Kordelii. Dwie
starsze zapewniają go o swej miłości i przywiązaniu, Kordelia natomiast
unika pochlebstw, za co zostaje wydziedziczona. Starsze córki pozbawiają
ojca tronu i walczą o władzę w państwie, co skutkuje narastającą anarchią. Na pomoc Learowi nadciąga Kordelia ze swym mężem, królem
Francji, jednakże w pogrążonej w chaosie Brytanii czeka ją śmierć, podobnie jak starego Leara. Według V. Wróblewskiej wątpliwe jest pojawienie się w polskiej kulturze wątku o wyrodnych dzieciach pod wpływem
tragedii Szekspira, m.in. dlatego, że jego dzieła w dość ograniczonym zakresie weszły do obiegu w polskiej kulturze na dobre w II połowie XIX w.,
zaś wątek ojca i niewdzięcznych dzieci obecny był w polskiej kulturze
oralnej dużo wcześniej32. Być może źródłem ludowej opowieści (pieśni)
stały się więc pieśni dziadowskie33.
W analizach utworów zarejestrowanych przez polskich badaczy
folkloru, opowiadających o ojcu i trzech córkach, uwagę zwracają również rozbieżności, które, jak wspomniano, mają swoje źródło w oralnym
charakterze przekazu oraz dostosowaniu utworu do kultury danego środowiska. W różnych wersjach regionalnych, o czym pisze V. Wróblewska,
historie te różnią się szczegółami: ojciec dostaje powróz lub nóż, ewentualnie kamień młyński – w ten sposób córki nakłaniają go do popełnienia samobójstwa; czasami otrzymuje mieszek, co z kolei jest sugestią
konieczności wybrania doli żebraczej. W pieśniach tych zwykle występuje jednak szczęśliwe zakończenie, które z reguły łączy się z postacią najmłodszej córki, ratującej ojca przed nieszczęśliwą starością34.

https://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=88 (dostęp: 7.07.2019).
V. Wróblewska, dz. cyt., s. 32-33.
32 Tamże, s. 33-34.
33 Tamże, s. 35.
34 Tamże.
30
31
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Spośród cytowanych przez V. Wróblewską w tym kontekście ballad najbliższa wersji kaczyckiej wydaje się śląska odmiana pieśni, „Trzy
cery”. Ojciec w wianie daje swoim córkom kolejno trzysta, dwieście i sto
talarów. Gdy potrzebuje pomocy i prosi o nią, pierwsza córka wynosi
z komory ogromny nóż, druga powróz (jak w cytowanej pieśni z Kaczyki),
natomiast trzecia podaje mu wielki bochen chleba, mówiąc:
To macie, taciku, a jedzcie
a to najmłodsze kolebcie35.

Brak podobnej, pozytywnej puenty w pieśni zarejestrowanej
w Kaczyce nie wskazuje jednoznacznie na jej wyjątkowe, tragiczne w swej
wymowie fabularne zakończenie. W kurpiowskiej wersji tej pieśni (zatytułowanej „Król Lir” – sic!) ojciec daje córkom kolejno czterysta, trzysta
i sto rubli, w zamian za co otrzymuje od nich kamień (od najstarszej)
i powróz (od średniej); dopiero trzecia córka, podobnie jak w wersji kaczyckiej, daje mu chleb:
Ona posła do komory,
Przyniosła chleba i soli:
Na, ojce, chleba, najedz się,
A po tych sielmach nie włóc się36.

J. S. Bystroń opatruje kurpiowską wersję uwagą, że wątek ten został „przerobiony na pieśń ‒ może przez jakiegoś duchownego, w każdym
razie przez człowieka z wykształceniem literackiem, nie jest to bowiem
pieśń »w duchu ludowym«37”.
Realizacja opowieści o wyrodnych dzieciach dostosowana była
w tradycji ludowej do środowiska, w którym funkcjonowała. Jeśli chodzi
o chłopstwo, z reguły można mówić o „folkloryzacji wątku” – akcja zostaje przeniesiona na wieś, a bohaterowie są reprezentantami tej właśnie
grupy społecznej38. Analogie pomiędzy pieśnią z Kaczyki a przywoływaną
wcześniej śląską wersją historii ojca i córek oraz wersją kurpiowską pozwalają na postawienie dwóch hipotez: 1) w przypadku Kaczyki pozytywny finał historii mógł ulec zapomnieniu lub 2) taką właśnie wersję,

35 [Miał jeden ojciec trzy cery...] [w:] Pieśni ludowe z polskiego Śląska z rękopisów zebranych przez ks. Emila Szramka oraz zbiorów dawniejszych A. Cinciały
i J. Rogera, wydał i komentarzem opatrzył J. S. Bystroń, t. 1, Kraków 1934, s. 90-91.
V. Wróblewska wskazuje na żywotność tej pieśni w różnych regionach i okresach
(zob.: V. Wróblewska, dz. cyt., s. 37). Wskazuje ona również na różnice pomiędzy wariantem ludowym a pieśnią dziadowską, zawierającą z reguły wyeksponowanie religijnej natury zdarzenia (np. zabranie starca do Nieba itp.) – zob.: Tamże, s. 37-38.
36 Polska pieśń ludowa, wybór i oprac. J. S. Bystroń, Kraków 1925, s. 36.
37 Tamże, s. 37.
38 V. Wróblewska, dz. cyt., s. 41.
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jaką zapamiętała Emilia Nawrocki, przekazał mieszkańcom wsi ks. Henryk Wochowski. Wszystkie elementy cytowanej pieśni: język przekazu
i jego struktura (krótkie wersy, liczne powtórzenia i proste rymy39, a także wskazywane przez J. S. Bystronia typizacja postaci i znaczna ogólnikowość świata przedstawionego zgodna z kanonami pieśni ludowej40) nie
pozwalają bezwarunkowo odrzucić pierwszej hipotezy, iż w wersji pierwotnej utworu z Kaczyki również mogło istnieć standardowe – a więc
szczęśliwe – zakończenie. V. Wróblewska zauważa, że w przypadku tego
typu narracji „pozytywny finał wskazuje na typową rolę starców w rodzinie – powierzenie im opieki nad dziećmi”41, a więc oprócz kulturowej pełni również funkcję społeczną. Z kolei obecność w kulturze polskiej zarejestrowanej wersji „Króla Lira” (a więc wersji kurpiowskiej), w której wręczenie ojcu chleba oznacza tak naprawdę jego wygnanie, skłania do przyjęcia hipotezy drugiej. Kaczycka pieśń może mieć swoje źródła na Śląsku,
skąd pochodził ks. Henryk Wochowski42. Ów animator życia nie tylko religijnego, ale także kulturalnego, człowiek, który „zajmował się teatrem”
i mieszkańcom Kaczyki zaprezentował sceniczną wersję „Króla Lira”
– czyli opowieść o ojcu i trzech wyrodnych córkach – mógł skorzystać
z gotowej polskiej wersji pieśni (niekoniecznie posiadającej szczęśliwy finał) lub dostosować ją do własnych założonych celów duszpasterskich.
Jeśli wiązały się one z emocjonalnym poruszeniem słuchaczy/widzów,
z pewnością „Król Lir” spełnił tę funkcję (o czym wspomina sama wykonawczyni utworu: „Tak, tak, czy córki, to tak to byļo na szczenie, a ludz’i
w sali już tak pļakali... że cudo”).
Pieśń „Miał jeden ojciec trzy córek” przedstawiona została w niniejszym artykule w formie, w jakiej została zarejestrowana – a obie hipotezy dotyczące jej pierwotnego kształtu na tę chwilę uznać można za
równoprawne, ponieważ, jak wspomniano, nie udało się dotychczas nagrać tej pieśni w innym wykonaniu. Zindywidualizowany sposób przekazu nie jest jednak, o czym również była już mowa, ani wadą, ani też jedyną „wartością dodaną” cytowanego tekstu.
Warstwą, w której odbicie znalazła historia mowy Polaków w Kaczyce (a pośrednio również dzieje całej społeczności), jest język tej pieśni.
Cechy charakterystyczne dla mowy osoby, która ją wykonuje, to odzwierciedlenie jej indywidualnego słownika oraz – w pewnym zakresie – również wiedzy o świecie. Tekst ów da się więc rozpatrywać jako zapis idiolektu; stanowi on świadectwo, które można rozpatrywać, korzystając
z narzędzi badawczych odpowiednich do analizy biografii językowej43.

Tamże.
Zob.: J. S. Bystroń, Pieśń ludowa w Polsce [w:] Polska pieśń ludowa..., s. 3-39.
41 V. Wróblewska, dz. cyt., s. 41.
42 Patrz przypis 23.
43 Zob.: K. Stempel Stempel-Gancarczyk, Biografie językowe a zanikanie gwar polskich na Bukowinie. Wybrane aspekty [w:] Związki polsko-rumuńskie w historii
39

40
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Można jednak potraktować go również jako rejestr cech językowych
wspólnych dla użytkowników polszczyzny w Kaczyce. Cechy te czynią mowę kaczycką (a zarazem również samą pieśń) wyjątkową na tle innych odmian polszczyzny, jakie funkcjonują w społecznościach polskich w Rumunii. Aby dostrzec ową wyjątkowość, wystarczy wskazać kilka cech fonetycznych, jakie obserwować można w transkrypcjach zamieszczonych w niniejszym artykule. Należą do nich np.:
– miękka wymowa l’ we wszystkich pozycjach: chl’eb, l’at itd.; jest to cecha zbliżająca mowę kaczykan do gwar małopolskich pozostających pod
wpływem języka ukraińskiego;
– na miejscu ł w Kaczyce wymawia się dźwięk pośredni pomiędzy twardym ł zębowym a twardym dziąsłowym l – zapisywany jako ļ: wstempowaļ, wz’ioļ, zapļakaļ;
– w mowie mieszkańców Kaczyki na miejscu środkowojęzykowych głosek
ś ź ć dź występują zmiękczone przedniojęzykowe: s’ z’ c’ dz’: staros’c’, ws’i
itd44.
Ten zestaw cech sprawia, że idiolekty polskich mieszkańców Kaczyki różnią się od mowy innych żyjących w Rumunii użytkowników gwar
wywodzących się z Małopolski – mieszkańców Bulaju i Rudy. Kodów tych
nie sposób ze sobą pomylić. O ile miękka wymowa l’ we wszystkich pozycjach występuje w polszczyźnie wszystkich tych użytkowników, żyjących
w różnych miejscowościach, o tyle dziąsłowe ļ słychać tylko w mowie
mieszkańców Rudy i Kaczyki, natomiast występowanie zmiękczonych
przedniojęzykowych głosek: s’ z’ c’ dz’ jest cechą, którą znaleźć można
w polszczyźnie kaczykan, ale już nie usłyszy się jej w idiolektach Polaków
z Rudy i Bulaju.
Przykładem znacznych uproszczeń w systemie językowym polszczyzny Kaczyki jest również sam tytuł pieśni: „Miał jeden ojciec trzy córek” to przykład odmiany, w której biernik liczby mnogiej niemęskoosobowego rzeczownika córki otrzymuje błędną formę równą dopełniaczowi, charakterystyczną dla odmiany rzeczowników męskoosobowych
(jak się wydaje, analogia może wiązać się z bliskim tematycznie rzeczownikiem synowie). Tej błędnej odmianie towarzyszy poprawna forma
liczebnika trzy45.

i kulturze. Legăturii istorice şi culturale polono-române, oprac. red. K Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2018, s. 478-489.
44 Por.: K. Stempel-Gancarczyk, Procesy zanikania języka..., s. 239-240, 271-272,
293; a także: E. Deboveanu, S. Gogolewski, dz. cyt., s. 119.
45 Znaczne uproszczenie systemu morfologicznego występowało w gwarze polskich
mieszkańców Kaczyki już w drugiej połowie XX w., gdy społeczność ta była o wiele
liczniejsza, a znajomość gwary bardziej powszechna; zob.: S. Gogolewski, Polska
gwara trójjęzycznej wsi Kaczyki w Rumunii, Wrocław 1972.
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Pieśń „Miał jeden ojciec trzy córek” stanowi zapis zanikającego
języka, czyli gwary Kaczyki, razem z historią zmian, jakim ona podlegała,
oraz wpływów innych języków. To sprawia, że zyskuje ona dodatkowy wymiar: jest nie tylko kolejną wersją opowieści o ojcu i niewdzięcznych dzieciach. Ze względu na nazwę, pod jaką utwór funkcjonował w Kaczyce,
oraz oryginalne zakończenie – tragiczne jak u Szekspira! – więcej być
może łączy go z tragedią „Król Lear” niż z ludowymi wersjami opowieści
o wyrodnych dzieciach. Pieśń ta jest wersją niepowtarzalną i być może jedyną funkcjonującą jeszcze w tej gwarze, która zanika równie szybko, jak
cichną głosy jej kolejnych, najstarszych – ostatnich już – użytkowników.

Karina Stempel-Gancarczyk
Institutul de Slavistică
al Academiei Poloneze de Științe din Varșovia

Shakespeare în Cacica
Rezumat

Unul din cântecele arhivate de către autoarea prezentului text în
timpul cercetărilor de teren realizate în ultimii ani în Bucovina a fost
istoria unui tată și a celor trei fiice, înregistrată în interpretarea unei locuitoare din Cacica. Această poveste se bazează pe o intrigă cunoscută în
istoria literaturii fiind prezentă în cultura populară europeană din Evul
Mediu („Gesta Romanorum”) și care constituie baza dramei lui William
Shakespeare „Regele Lear”.
Lucrarea se referă la analiza izvorului cântecului, precum și la alte variante existente ale acestuia, dar și la tragedia shakespeariană indicând în același timp elemente originale ale cântecului din Cacica, precum
și trăsăturile lui lingvistice specifice.

dr Magdalena Pokrzyńska
Uniwersytet Zielonogórski

Pielgrzymki i chramy (odpusty)
w życiu społecznym i kulturze Polaków na Bukowinie

Wstęp: pielgrzymki i odpusty
jako element życia społecznego
Tytułowe pielgrzymki i chramy, jak na Bukowinie nazywa się odpusty, należą do bogatej sfery religijnego życia człowieka. Termin pielgrzym wywodzi się z greckiego per-epi-demos określającego cudzoziemca1. Łaciński termin peregrinus ma podobne znaczenie: cudzoziemiec,
obcy, obcokrajowiec, z łac. peregre, tzn. (z) zewnątrz. Łacińskie per
agros to: iść przez rolę, przez pole. Charakterystycznymi elementami
pielgrzymki są zatem: wędrówka, bycie poza domem, przeprawianie się
przez bardziej lub mniej trudne przestrzenie. Staropolskie określenie drogi: pąć zachowało się do dnia dzisiejszego w nazwie pątnik, pątnicy, czyli
ludzie będący w drodze, pielgrzymi, „co święte dróżki (do Częstochowy)
odprawiają”2. W kontekście pielgrzyma i pielgrzymki Aleksander Brückner przywołuje także słowo peleryna3.
Zgodnie z definicją zawartą w „Leksykonie socjologii religii” pielgrzymka to „indywidualna albo grupowa wędrówka do miejsca uświęconego przez daną tradycję religijną”4. Występuje we wszystkich wielkich
religiach o zasięgu światowym, stanowiąc jedną z form symbolicznego
działania religijnego. Także w Kościele rzymskokatolickim pielgrzymka
jest jedną z dawnych, tradycyjnych form pobożności wiernych5. Uznaje
się ją za jedną z form religijności ludowej6 i nie przynależy do praktyk
obowiązkowych. W perspektywie religijności wiernych Kościoła rzymskokatolickiego pielgrzymka to znak, który odzwierciedla ludzką kondycję
homo viator, człowieka drogi. Jan Paweł II określał ją jako symbol „węJ. Ablewicz, Pielgrzymka jako znak święty, „Ateneum Kapłańskie” 1974, nr 66(393),
s. 58.
2 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1974, s. 401.
3 Tamże, s. 408.
4 J. Baniak, Pielgrzymka [w:] Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański, Warszawa 2004, s. 288.
5 Np.: A. M. Wyrwa, „Ad limina apostolorum”. Patron pielgrzymów – św. Jakub
Starszy, Apostoł i pielgrzymki do „jego grobu” w Santiago de Compostela. Szkice do
problemu, „Studia Periegetica”, z. 1(2007), s. 7-32.
6 L. Krzyżak, Pielgrzymki w dokumentach i liturgii Kościoła, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2014, 23/2, s. 93-106.
1
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drówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela”. U źródeł decyzji
o wyruszeniu w drogę leżą wiara i kult, pragnienie intensywniejszego
(w sensie i czasu trwania, i głębi doświadczeń) obcowania z tym, co pielgrzym uznaje za święte i nadprzyrodzone. „Inaczej mówiąc, jest to dążenie do kontaktu ze sferą transcendentną” – pisze ks. Maciej Ostrowski
w swoim wykładzie o pielgrzymce dla studentów teologii7. Przekładając to
na język i pojęcia z dziedziny socjologii religii i antropologii, pielgrzymka
oznacza wychodzenie poza świeckość dnia powszedniego, wyjście na
obrzeża świata dającego się opisać ludzkim doświadczeniem. Podążanie
poza horyzont – w sensie dosłownym i metaforycznym.
W socjologicznych i antropologicznych studiach nad społeczno-kulturowym obliczem życia człowieka religia stanowiła jedno z głównych
pojęć. Wielcy badacze, którzy dziś postrzegani są jako mistrzowie tych
dyscyplin, dostrzegali jej doniosłość w życiu grupowym i indywidualnym
(np.: Weber, Durkheim, Malinowski, Frazer, Lévy-Bruhl, Lévi-Strauss
itd.). Jednak zainteresowanie pielgrzymką jako formą religijności pojawiło się stosunkowo późno. Pierwsze opracowania poświęcone pielgrzymkom i sanktuariom opublikowano dopiero w drugiej połowie ubiegłego
wieku. W 1978 r. ukazało się jedno z najważniejszych opracowań dotyczących pielgrzymowania, a mianowicie książka Victora i Elizabeth Turnerów „Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej”. Jej autorzy, zainspirowani teorią rytów przejścia, dokonali antropologicznej analizy zjawiska pielgrzymki. W jej perspektywie „pielgrzymowanie polega na tym,
aby wyjść poza granice codzienności, wyruszyć do odległego świętego
miejsca, które wszyscy otaczają szacunkiem”8. Jest to wyjście poza ograniczaną strukturalnie pozycję i przypisane do niej role społeczne, które
wpływają na pełną zatroskania krzątaninę powszednią. Jest to propozycja
ujęcia jej jako reprezentacji liminalności we współczesnym społeczeństwie. Liminalność – kategoria wprowadzona przez Arnolda van Gennepa
w ramach jego teorii rites de passage – to stan przejściowy, kiedy status
człowieka nie jest jasny, kiedy przebywa on w sytuacji odbiegającej od jego przeszłych lub przyszłych pozycji i ról społecznych, krótko mówiąc: to
człowiek poza strukturą społeczną. Idea, która wyrosła na gruncie analizy
społeczeństw plemiennych, pierwotnych, znajduje jednak swój wyraz także w badaniach nad społeczeństwem rozwiniętym, przemysłowym i postprzemysłowym. Liminalność jest bowiem cechą każdego procesu zmiany
czasoprzestrzennej (np. migracja), niezależnie czy zmiana ta ma charakter indywidualny, czy grupowy. Jej przejawy można dostrzegać np. w mi-

M. Ostrowski, Definicja pielgrzymki i sanktuarium, s. 3, http://pastoralna.upjp2.
edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/301-definicja-pielgrzymki-i-sanktuarium.pdf
(dostęp: 28.08.2018).
8 V. Turner, E. L. B. Turner, Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, Kraków 2009, s. 6.
7
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gracji9, w sporcie10 lub we wprowadzaniu nowych, eksperymentalnych
modeli, które w toku życia społecznego podlegają selekcji („sprawdzeniu”), takich jak utopie, nowe systemy filozoficzne, hipotezy naukowe,
programy polityczne, formy sztuki itp.11 Liminalność zatem to nie tylko
przejście do, lecz także potencjał – zwracają uwagę Turnerowie, pisząc,
że to
nie tylko to, „co będzie”, ale także to, „co może być”, modyfikowalna dziedzina rzeczywistości, w której to wszystko, co nie
znajduje wyrazu w codziennym działaniu struktur społecznych
(czy to z powodu represji społecznej, czy też dlatego, że jest
kognitywnie „niewidoczne” ze względu na jakiś istotny paradygmat zaprzeczający jego istnieniu) można obiektywnie badać
pomimo często zagadkowej i metaforycznej zawartości fazy liminalnej12.

Turnerowie wyliczają całą listę cech pielgrzymki, które upodabniają ją
do fazy liminalnej obrzędów przejścia13, i stwierdzają, że „w chrześcijaństwie pielgrzymka stanowi (…) kwintesencję dobrowolnej liminalności”14;
pisząc także: „pielgrzymka udostępnia ustrukturyzowany, wysoko ceniony szlak do świata liminalnego, w którym ideał odczuwa się jako rzeczywisty, a skalana persona społeczna może dostąpić oczyszczenia i odnowy”15. Cytowani autorzy wskazują na istotne różnice zachodzące pomiędzy liminalnością występującą w religiach „archaicznych”/„plemiennych”
a jej cechami w religiach „historycznych” (do których to należy chrześcijaństwo, w tym katolicyzm). Ze względu na nie proponują określać ją jako
zjawisko liminoidalne lub quasi-liminalne. Charakterystycznymi cechami, odróżniającymi pielgrzymkę od obrzędów przejścia w społecznościach pierwotnych, jest fakt, iż niezależnie od tego, czy jest ona grupowa,
czy indywidualna, podmiotem moralnym działania jest jednostka (pojedynczy człowiek, od którego głębi wiary i konsekwencji działań zależy
jego zbawienie), a nie grupa czy kategoria społeczna. Drugą ważną cechą,
na którą zwracają uwagę Turnerowie16 jest fakt, iż pielgrzymka jest formą
czasowego wyzwolenia się spod władzy struktur społecznych (rodzinnych,
lokalnych itd.), obowiązujących jednostkę na co dzień, podczas gdy
w społecznościach plemiennych inicjacja jest realizowana w celu pogłębienia związku ze strukturą grupową.

Z. Mach, Niechciane miasta: migracja i tożsamość społeczna, Kraków 1998.
D. Hervieu-Léger, Religia jako pamięć, Kraków 1999, s. 87-92.
11 V. Turner, E. L. B. Turner, dz. cyt., s. 2.
12 Tamże, s. 3.
13 Tamże, s. 31.
14 Tamże, s. 9.
15 Tamże, s. 27.
16 Tamże, s. 7-8.
9

10
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Badacze ci zwrócili uwagę na przestrzenne usytuowanie liminalności. W społecznościach plemiennych wyraża się ono fizycznym odseparowaniem człowieka (podczas kulminacyjnej fazy obrzędu przejścia).
W społeczeństwie zachodnim natomiast odpowiednikiem tego stanu stał
się monastycyzm (głęboko religijni ludzie poświęcający całe swoje życie
trwaniu „poza światem”) i pielgrzymki (chrześcijański sposób przeżywania liminalności przez świeckich). Pielgrzymowanie do sanktuariów z relikwiami stanowiło dla chrześcijan doby średniowiecza swoisty „substytut
podróży do źródeł i serca wiary”17:
Pogrążeni w kontemplacji mnisi i mistycy potrafili codziennie
odbywać wewnętrzne zbawcze wędrówki; jednak ludzie pogrążeni w świecie musieli swoją świętą podróż manifestować fizycznie w postaci niecodziennej przygody pielgrzymowania. Dla
większości wiernych pielgrzymka była więc wielkim liminalnym
doświadczeniem życia religijnego. Jeżeli mistycyzm jest pielgrzymką wewnętrzną, to pielgrzymka jest uzewnętrznionym mistycyzmem18.
(…) Pielgrzym fizycznie podąża mistycznym szlakiem; mistyk
wyrusza na wewnętrzną pielgrzymkę duchową 19.
Pielgrzym szuka cielesności tego, co duchowe 20.

E. L. B. Turner, w kontekście pielgrzymowania fizycznego i duchowego, wyraża opinię:
ożywienie katolickiego systemu pielgrzymkowego [ad pielgrzym-ki nowożytne, w przeciwieństwie do podróży religijnych
doby średniowiecza – przyp. M. P.] znajduje swój odpowiednik
w protestanckich ruchach odrodzenia duchowego – z tą tylko
różnicą, że pielgrzymka zyskuje przestrzenne ukonkretnienie
i materializację, w postaci zawsze trudnej podróży do miejsca,
które przyciąga pielgrzyma i leży „hen, daleko”. Począwszy od
epoki wiktoriańskiej aż do dziś, oba te systemy nawoływały i nadal nawołują świat do nawrócenia i zmiany złego sposobu życia.
Pielgrzymka stała się pełnym emocji rodzajem odnowy życia duchowego21.

Tamże, s. 4.
Tamże, s. 6.
19 Tamże, s. 30.
20 Tamże, s. XVI.
21 Tamże, s. XIV.
17

18
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W katolicyzmie polskim pielgrzymki zawsze pełniły ważne funkcje
w sferze życia religijnego (w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym), wiązały się z odnową moralną i integracją środowiskową (lokalną,
zawodową itd.), ożywiając postawy i zachowania religijne22. Dzięki trudowi wędrówki do locus sacra pielgrzym osiąga nowy poziom egzystencji,
odmienny od jego codziennych doświadczeń. Stanowi to o inicjacyjnym
charakterze pielgrzymki23. Pielgrzym
wyrusza w drogę pełną przygód, przyciągany magiczną siłą, zewem świętości. To rodzaj duchowej archeologii: wykopaliska
w głąb najdawniejszej przeszłości w poszukiwaniu pierwotnego
doświadczenia, w którym bezczas tworzy pętlę. (…) Pielgrzym
niemal zawsze dotyka świętych przedmiotów, by potem dotknąć
siebie samego24.

„Podobnie jak inne liminoidalne rodzaje działań symbolicznych,
które rozwinęły się w czasie wolnym nowoczesnego społeczeństwa, pielgrzymka stała się ukrytą krytyką stylu życia właściwego wszechogarniającej strukturze społecznej”25. W pielgrzymce realizowane są cele i środki
transcendentne, doczesność nie stanowi wartości naczelnej. Ważna staje
się communitas (tj. spontanicznie wyrastająca wspólnota, antystruktura
społeczna, w której zawarte są takie pierwotne, elementarne wartości jak
niski status, świętość, homogeniczność i braterstwo), dążenie do której
stanowi „poszukiwanie korzeni dawnych, zagubionych już niemal zupełnie cnót jako podpory życia społecznego”26. O ile dawne systemy pielgrzymkowe we wszystkich historycznych religiach stanowiły symbiotyczną całość ze strukturą, w ramach której funkcjonowały, pielgrzymki
mające miejsce w społeczeństwie zmodernizowanym (wiek XX) wyrażają
wartości alternatywne (w treści i formie) – kładąc nacisk na odwołującą
się do pierwotnej potrzeby wspólnotowość (przełamanie kulturowego
zróżnicowania pielgrzymów), transcendencję, sacrum, w miejsce zbiurokratyzowanej struktury społecznej27. Jest to zaprzeczenie absolutyzacji
istniejącego tu i teraz porządku. Manifestacja stanowiska, które pozwala
nazwać „tu i teraz” jedynie doczesnością. Pielgrzymka jest tym samym
symbolicznie drogą ku niedoczesnemu, tj. wiecznemu, porządkowi.
Badania nad pielgrzymowaniem obrazują przeobrażenia zachodzące w religijności oraz dają wiedzę na temat kondycji społeczeństwa,
trawiących go obaw i niepokojów – stwierdza współczesna badaczka ruchu pielgrzymkowego i odpustów w sanktuariach maryjnych w WielkoJ. Baniak, dz. cyt., s. 290.
V. Turner, E. L. B. Turner, dz. cyt., s. 7.
24 Tamże, s. XI.
25 V. Turner, E. L. B. Turner, dz. cyt., s. 34.
26 Tamże.
27 Tamże, s. 35.
22
23
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polsce Katarzyna Marciniak28. Inna autorka zaś wskazuje na przemiany
dokonujące się we współczesnym ruchu pielgrzymkowym w Polsce: stałość funkcji stricte religijnej (poszukiwanie indywidualnego kontaktu
z Bogiem, kontemplacyjny charakter wędrówki), przy jednoczesnym
spadku funkcji społeczno-integracyjnej i kulturotwórczej29.
Józef Baniak wymienia dwa aspekty ruchu pielgrzymkowego.
Pierwszy wyrasta ze zwrócenia uwagi na poziom oczekiwań i zaangażowania duchowego i intelektualnego, jakie wykazuje pielgrzym (pielgrzymki
intensywne vs ekstensywne). Drugi aspekt łączy się z terytorialnym zasięgiem pielgrzymki i zasięgiem wpływu ośrodka pielgrzymkowego.
W związku z tym można rozróżnić cztery rodzaje ośrodków pielgrzymkowych: ogólnokrajowe, regionalne, lokalne i parafialne. Do tych ostatnich przybywają wierni z okolicznych miejscowości, podejmując peregrynację szczególnie w kontekście odpustów i uroczystości związanych z kultem świętych i patronów30.
Słowo odpust użyte jest w tytule w znaczeniu uroczystości parafialnej związanej ze świętem patrona danego kościoła (dzień, w którym
liturgicznie wspomina się świętego patrona). Kościół zachęca wiernych
do nabożnego udziału w odpustowych uroczystościach parafialnych,
a w tym kontekście do korzystania z sakramentu pokuty, uczestnictwa we
mszy św., procesji oraz modlitwach dziękczynno-błagalnych. Jest to ważne święto parafialne. Popularną jego nazwą na Bukowinie jest wyrażenie
chram.
Historyczne źródła uroczystości odpustowych można wiązać ze
zwyczajem budowania kościołów na miejscu pochówku lub męczeńskiej
śmierci chrześcijan. Zatem od samego początku wznoszenia świątyń
(pierwotnie były to groby, pomniki, ołtarze, które stopniowo ewoluowały
do formy budynku kościelnego) akt ten był powiązany z kultem świętych:
apostołów, świętych męczenników. W kolejnych wiekach nowo powstające kościoły poświęcone były Najświętszej Maryi Pannie, Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Świętemu oraz przymiotom boskim (np. Opatrzności
Bożej, Miłosierdziu Bożemu) i wydarzeniem zbawczym (np.: kościół
św. Krzyża, pw. Zesłania Ducha Świętego, Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny). W średniowieczu częstą praktyką przy budowie nowego
kościoła (zwłaszcza ołtarza) było lokowanie w nim relikwii jakiegoś świętego. Dzień liturgicznego wspomnienia jego postaci był okazją do uroczystej mszy św., wspólnych zabaw i ucztowania.

28 K. Marciniak, Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na
przykładzie sanktuariów maryjnych, Poznań 2010, s. 297.
29 M. Michalska, Pielgrzymka jako zjawisko społeczne – przemiany uwarunkowań
pieszego pielgrzymowania [w:] Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność, red. E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan, Kraków 2015, s. 397-410.
30 J. Baniak, dz. cyt., s. 289.
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W języku Kościoła rzymskokatolickiego odpust to także pojęcie
oznaczające darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Za zalążek odpustów uznaje się starożytny
zwyczaj pokutny z czasów prześladowań chrześcijan, zgodnie z którym
grzesznicy, którzy wyparli się wiary ze strachu przed prześladowaniami,
chcąc wrócić na łono Kościoła, musieli publicznie i długotrwale pokutować. Odpust polegał początkowo na skróceniu długotrwałej (rozłożonej
nierzadko na lata) kary nałożonej przez spowiednika na penitenta. Pierwszy odpust zupełny został udzielony krzyżowcom przez papieża Urbana II
w 1095 r. Od XII w. odpust mogli uzyskać także wierni, którzy odwiedzili
wybrane miejsca kultu religijnego. Pierwszym z nich był legendarny grób
św. Jakuba (tzw. wielkie przebaczenie w 1179 r. za pielgrzymkę do Santiago de Compostela)31.
U początków istnienia instytucji odpustu, tysiąc lat temu, był on
związany z działaniem mającym swój wyraźny fizyczny kształt:
wyruszeniem na krucjatę, walką z innowiercami. Współcześnie idea
odpustu nadal trwa, chociaż w zmodyfikowanej postaci. Odpust można
uzyskać, m.in. uczestnicząc nabożnie w święcie patronalnym kościoła
(przy zachowaniu wymaganych warunków – tzw. warunków zwykłych –
jakimi są stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” i
„Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencji papieża). Od czasu, kiedy
święto patronalne kościoła stało się jedną z możliwości odpuszczenia
doczesnej kary za popełnione grzechy, przyjął się zwyczaj obejmowania
nazwą odpust także uroczystości z nim związanych. Jak pisze ks. Dariusz
Kwiatkowski, jest
to dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć
w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się
w darze odpustu. (…) daje okazję poznania świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do
świętości każdego chrześcijanina32.

Jest to również ważne wydarzenie w życiu rodzinnym i lokalnym, integrujące i przyczyniające się do transmisji tradycyjnych wartości kulturowych33.

M. Miławicki OP, Jak narodziły się odpusty, https://opoka.org.pl/biblioteka
/T/TT/ur_odpusty.html (dostęp: 10.09.2018).
32 D. Kwiatkowski, Odpust parafialny, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/
dk_liturgika28.html (dostęp: 28.08.2018) z: D. Kwiatkowski, Zaczerpnąć ze źródła
wody życia. W świecie liturgicznych znaków, Kalisz 2007.
33 G. Odoj, Świętowanie odpustów parafialnych w Pszczyńskiem, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1999, 3, s. 59-70.
31
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Chramy i pielgrzymowanie
Polaków na Bukowinie
W latach 2016-2018 interdyscyplinarny zespół kierowany przez
Helenę Krasowską zrealizował projekt „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego” w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (w latach 2015-2018).
W jego trakcie przeprowadzono badania wśród Polaków na Bukowinie – zarówno w części północnej (Ukraina), jak i południowej (Rumunia), stosując takie metody i techniki jak: otwarty wywiad biograficzny,
wywiad fokusowy, obserwacja uczestnicząca, analiza dokumentów osobistych.
Badania ukierunkowane były na udokumentowanie mowy polskiej na Bukowinie. Temat wywiadów stanowiły zwyczaje lokalne i zajęcia
gospodarcze, obrzędy doroczne i rodzinne oraz lokalne podania i legendy
(w tym pamięć lokalna i rodzinna). Jednym z ważnych wątków, jakie pojawiły się podczas badań, była szeroko rozumiana kultura religijna. W takich właśnie kontekstach przywoływane były pielgrzymki i odpusty, które
na Bukowinie popularnie nazywane są chramami.
Po II wojnie światowej Bukowina – rozdzielona na część północną
i południową nową granicą radziecko-rumuńską – trafiła w zasięg panowania ideologii komunistycznej. Fakt ten wpłynął mocno na życie duchowe i aktywność religijną mieszkańców Bukowiny. Szczególnie widoczne
jest to w materiałach zebranych na Ukrainie, chociaż i w Rumunii, gdzie
państwo starało się kontrolować i podporządkować sobie instytucje kościelne różnych wyznań34, pojawiał się podczas badań wątek „walki o dusze ludzkie”, co obrazują poniższe wypowiedzi.
Czy w tych komunistycznych czasach chodzenie do kościoła
rzymskokatolickiego w jakiś sposób było utrudniane przez
władzę?
Byļo troche utrudniane, al’e chto chcioļ, to szedļ. Mój brat, na te
przykļad (…), przecie byļ w partii, nie? I do kościoļa szedļ. I nic
sie mu nie staļo. To nie dawaļ wolno, żeby to tam nie iść do kościoļa. Chto to byļ tam dyrektorem, jak wiencyj tam, to sie tam
ukryli, szli wieczorem. Te co byļy ze Suczawy, szļy tam gdzie indziej, dalej do kościoļa albo do spowiedzi, bo tak żeby to nikt nie
widziaļ, bo to potem troche miaļy kļopoty. No.
A (...) książeczka, gromnica i tak dalej, skąd to się brało?
My ksionżeczki mieli z Polski, bo u nas w Rumunii nie byļo
ksionżeczków ani rumuńskich, ani polskich. I my wszystkie

34 K. Górski, Relacje państwo – Kościół w Rumunii w latach 1944-1989 [w:] Państwo
– religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, red. J. Durka, t. II, Kalisz 2018, s. 270-293.
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ksionżeczki co mieli, to mieli my wtenczas z Polski. Rumuńskiej
ksionżeczki nie miaļam aż już po osiemdziesiontym dziewiontym roku chyba. Miaļam polskom ksionżeczke.
[Suczawa, kobieta, ur. 1949]
My nie iszli dawno na odpust, bo nie byļo wolno na komunisty
chodzić do kuścioła, który byli tak jak my je teraz mamy serwiczu w szkolie. A mój ojciec pracowaļ nad nimi, byļ doty. Ja byļa
na pirszej komunii do Kaczyku byļa w ósmej kliasy, to nie było
wolno. By nie znali, to karane byļo u roboci, nie było wolno chodzić do kościoła na odpust, ani na Wielkanoc do kościoļa, ani na
Boże Narodzenie nie wolno byļo iść.
[Gura Humoru, kobieta, ur. 1972]

Przeprowadzone wywiady prowadzą do refleksji o występowaniu
pewnego rodzaju współistnienia, nieformalnego dualizmu działań (działania oficjalne/publiczne a działania nieoficjalne/skryte) podejmowanych
przez Polaków na Bukowinie w czasach komunistycznych. Dawne i nowe
zwyczaje, wyrastające albo z tradycyjnego chrześcijaństwa, albo ze świeckiego ateizmu, pozostawały ze sobą w relacji, którą w dużym stopniu
można nazwać konkurencyjną (chociaż jest to bardziej złożona kwestia).
Jako że sytuacja religii rzymskokatolickiej na Bukowinie Północnej była
zdecydowanie trudniejsza niż w Rumunii, wielu rozmówców wspomina
sytuacje braku kościelnych praktyk religijnych – zarówno w kontekście
rytuałów przejścia (chrztu, ślubu, pogrzebu), jak i świąt dorocznych, takich jak Boże Narodzenie i Wielkanoc. Następstwem tego była fala obrzędów religijnych „uzupełniających” życie sakramentalne dojrzałych już ludzi, jaka nastąpiła po pieriestrojce na Bukowinie Północnej. Dotyczy to
głównie sakramentu bierzmowania i małżeństwa, chociaż trzeba dodać,
że niektórzy z rozmówców dopiero w ostatnich dekadach/latach przeżyli
konwersję z ateizmu na chrześcijaństwo (katolicyzm). To ożywienie życia
religijnego, wyjście Kościoła „z podziemia”, widoczne jest bardzo mocno
w praktykach dotyczących świąt dorocznych, sposobu świętowania niedzieli, jak również udziału we mszy św. lub nabożeństwach w ciągu tygodnia i aktywności w ponadlokalnym ruchu religijnym.
W tradycyjnej kulturze polskiej religia była bardzo mocno powiązana z życiem społecznym i gospodarczym, stanowiąc integralny składnik
kultury lokalnej. Zjawisko to nosi nazwę inkulturacji religii35. Kreśląc
szerszy kontekst dla życia odpustowego i pielgrzymkowego na Bukowinie,
nie da się nie poruszyć problemu braku księdza i czynnego kościoła w pobliżu miejsca zamieszkania. O ile problem ten właściwie nie dotknął katolików w Rumunii, o tyle w radzieckiej części Bukowiny jedynym czyn-

35 R. Tomicki, Religijność ludowa [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, t. 2, Warszawa 1981, s. 56.
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nym kościołem, gdzie regularnie odprawiane były msze św., był kościół
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czerniowcach, gdzie niestrudzenie
posługiwało dwóch księży: ks. Józef Jędrzejewski (proboszcz w latach
1961-1970) i ks. Franciszek Krajewski (proboszcz w latach 1939-1961
i 1970-1990). Do tego kościoła przyjeżdżali katolicy z najodleglejszych zakątków regionu. Prawie wszystkie sakramenty przyjęte w czasach komunistycznych przez katolików z Bukowiny Północnej udzielone zostały
przez księży w Czerniowcach.

Fot. 1. Kościół w Storożyńcu w czasach radzieckich. Na wieży widoczny
krzyż – przekrzywiony na skutek nieudanych prób jego usunięcia przez komunistyczną władzę. Zgodnie z popularnym przekazem ustnym osoby bezpośrednio zaangażowane w ten czyn, podobnie jak w innych miejscowościach,
gdzie świątynia została sprofanowana lub zburzona, zginęły przedwczesną
śmiercią. Źródło: archiwum rodzinne Pauliny Polańskiej.
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Fot. 2. Wnętrze kościoła w Czerniowcach w roku 2016. Źródło: Materiały
z badań w ramach projektu „Mowa polska na Bukowinie…”.

Fot. 3. Dawny budynek kościelny w Czudeju (stan na 2016 r.), przebudowany i użytkowany do dnia dzisiejszego jako stolarnia. W Czudeju mieszka jedna rodzina wyznania rzymskokatolickiego na msze św. uczęszczająca do parafii w Starej Hucie. Źródło: Materiały z badań w ramach projektu „Mowa
polska na Bukowinie…”.
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Fot. 4. Ksiądz Franciszek Krajewski (siedzi w kolasce) z wizytą duszpasterską w Dawidenach. Źródło: Kronika Parafialna udostępniona przez Zygmunta Kopycza.

Na radzieckiej Bukowinie wyjazdy do kościoła były podróżami
wymagającymi. Podejmowali je potajemnie rodzice z dziećmi (chrzest,
pierwsza komunia św.), młode pary ze świadkami czy też przedstawiciele
rodziny/sąsiedztwa, mający za zadanie powrócić z poświęconymi produktami na stół wielkanocny. Nie tylko z uwagi na swój konspiracyjny charakter wyprawy te stanowiły wyzwanie. Wiązał się z nimi zazwyczaj fizyczny trud pokonania dużych nierzadko odległości. Samochodów prywatnych było relatywnie mało, a poszczególne wsie nie zawsze były skomunikowane w sposób zapewniający wygodę i łatwość dotarcia do Czerniowiec
(np. rozmówcy z Piotrowiec, wspominając swój ślub, opowiadają, że aby
dotrzeć na mszę św., należało wyruszyć pieszo do oddalonej o kilka kilometrów stacji, by zdążyć na pociąg, który ruszał o godzinie czwartej nad
ranem). Można powiedzieć, że zarówno wyprawy wiernych do kościoła
w Czerniowcach, jak i wizyty terenowe ks. Krajewskiego (niekiedy podejmowane w przebraniu, bez odpowiedniej zgody władz świeckich) przyjmowały postać pielgrzymek – stanowiły podróż dla pogłębienia życia religijnego, spotkania z tym, co transcendentne (w przypadku wypraw do kościoła), bądź były wędrówką „śladami Odkupiciela” (w przypadku wizyt
duszpasterskich).
Wywiady zrealizowane na Bukowinie Północnej nie przynoszą bogatych materiałów na temat odpustów. Nie dziwi to, wziąwszy pod uwagę
zarysowaną powyżej sytuację religii w doświadczeniu potocznym, praktycznym. Tylko najstarsi z rozmówców pamiętają czasy swobodnego praktykowania religii, manifestowania wiary z czasów przedkomunistycznych.
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Dla zdecydowanej większości wiernych, należących do pokoleń wychowywanych już w czasach radzieckich, odpusty-FKUDP\ są nowym doświadczeniem życiowym. W jaki sposób je celebrują? Odpowiedź na to pytanie
przynosi przykład z Baniłowa Podgórnego.
Nas kościół jest tut, ja tut, no Najświentszej Trójcy poświencony. Teraz bedom Ziel’one Świonta, a potemu u nas jest dwatcać
siódmego cy kiego? Dwatcać siódmego jest to Trójcy Przenajświentszej i tu u nas jest chram.
I jak to wygląda? [Jak wygląda] taki chram?
Jak to wyglonda? Jest msza, na jakom zaproszono dużo ksiendzów. Nawet przy, no przychodzi pop z naszyj tu, z Baniłowa,
al’e wiencej przychodzi tyn ukraińsko patriarchatu (…). Msza no
taka świonteczna. Na pewno tak i w Polsce. Nie wim. Po mszy
no obchodzono jest kościół procesjem. Potemu goście przyjeżdżajom z okolic. U nas z Dawiden, z P’etrowiec, z Huty, z Czerwnowiec, ze Stróżyniec, jak kto może przyjeżdża w gości. I potem
po mszy robimy taki stół no taki, jak to po polsku, gościnie po
ukraińsku.
Poczęstunek.
Poczenstunek taki. Wszystkich zapraszamy do poczenstunku,
porozmawiamy z ksiendzami, z ksiendzem, razem z nami tam,
tak jak i stół, kłademy z boku tam. No ksiendza, ksiendza z nami
tam, z l’udźmi. I tak chram. Kiedyś dawno była, jeszcze opowiadała moja teściowa, że dużo l’udzi przychodziło. No kiedyś nie
było transportu takiego, to przyjeżdżali końmi albo na piechote
szli z P’etrowiec. Ona sama z P’etrowiec Dolnych to ona mówiła,
że oni przychodzili ta jak chram, bo to chram zawsze był no
w niedziel’e, bo to świento, zawżdy w niedziel’e. To w sobote
mówi, że przyjeżdżali tu do Baniłowa. Tu przy kościel’e był
ksiondz, jaki on trzymał tych dzieci sirot było. Nie wiem kiely
uże, mówiły kiedyś kiely, al’e jo nie pamintom. No. I te dzie,
i tak że uże i tych chto przyjechał, nu w sobote chto by też mówili, że tam czaj dawały, kawe, no coś pojeść. I uny tam tak nocowały, nu gdzieś tam na pl’ebanii u nich, u ksiendzu. Z Dunawiec
kiedyś. Nu Dunawce to wszystko mama mówiła, że to w niedziel’e u nich tam była też kaplica, ali wiencyj uny chodzili tu do Baniłowa. To jest bardzo taki, no wielki kościół. Widziały. Wy wtedy były jak roz na chram. Widziały jak chram.
[Baniłów Podgórny, kobieta, ur. 1953]
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Fot. 5. Odpust w Baniłowie Podgórnym (22 maja 2016 r.). Tradycyjne spotkanie po mszy św. – poczęstunek dla wszystkich uczestników FKUDPX. Źródło: Materiały z badań w ramach projektu „Mowa polska na Bukowinie…”.

Fot. 6. Bojany. Spotkanie pod kościołem po mszy św. odpustowej (19 maja
2018 r.). W tle widać plebanię i stoły z poczęstunkiem dla gości. Źródło: Materiały z badań w ramach projektu „Mowa polska na Bukowinie…”.
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Fot. 7. Plesza. Świętowanie chramu w gronie sąsiedzko-rodzinnym w domu
Jadwigi i Józefa Aleksandrowiczów. Druga połowa XX w. Źródło: Archiwum
rodzinne Jadwigi i Józefa Aleksandrowiczów.

Fot. 8. Tradycyjny poczęstunek gości. Odpust w Dawidenach Centrum
(28 września 2016 r.). Źródło: Materiały z badań w ramach projektu „Mowa
polska na Bukowinie…”.
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Innym przykładem jest wypowiedź zarejestrowana w Pance:
A jak obchodzono chramy w czasach komunistycznych? Czy
w Pance był chram?
Był chram. No to tylko przyjeżdżał, też trzeba było zaprosić
ksiendza ze zgody władz, żeby przyjechał ksiondz na msze z
Czerniowiec do Panki, no czy ze Starożyńca. Wtedy w Starożyńcu kościół był zamknienty w czasach komunistycznych, al’e
w Pance nigdy ten kościół nie był zamknienty, zawsze tam był
otwarty. Al’e ksiondz przyjeżdżał jeden albo dwa razy w rok tylko. I no była msza, była procesja, al’e to tak procesja mogła być,
mogła i nie być, bo jak zal’eżało, jakie to czas. Czy może trochi
był taki, że można było, to wychodzili tak, a jak nie, to nawet to
tylko w środku była msza i tak.
A teraz, od kiedy te odpusty takie są popularne?
Od kiedy stała Ukraina nezal’eżna. I od tej pory nie mamy problemów ze mszow, nie mamy problemów z ksienżmi. Mamy
zawsze msze, co niedziel’e jest msza i jeszcze dwa razy w tygodniu. I dzieci majom katech’eze, dorośli też majom katech’eze.
Mamy grupe Dzieci Maryje. Grupa a i ce jest stworzona w Pance. Teraz bardzo cieszymy sie, że mamy ksiendzów misjonerów,
które pracujom w Pance. Mamy dobrych ksiendzów. Przyjeżdżajom do nas po dziesieńć, po dwanaście ksiendzów zawsze jest na
odpuście. To wyglonda ta msza uroczysta taka fajna, z dziećmi.
Czasami jak sie nie zmieści l’udzi w kościel’e, to robimy to na,
obok kościoła, taki placyk podwyższony i tam ołtarz taki robimy,
i tak…
A po mszy co się dzieje?
Po mszy zawsze tam, jak zwyczaj, na bukowiński zwyczaj, to sie
gotuje tam jakiś bigos, gołombki, upiczone coś jest. Wszystkich
l’udzi, który przyjeżdżajom na odpust sie czenstuje ich.
[Panka, kobieta, ur. 1961]

Niezwykle interesującą relację na temat sytuacji religii, sposobów
celebrowania świąt patronalnych kościoła, polityczno-historycznego
kontekstu ich świętowania stanowi wypowiedź mieszkanki Piotrowiec
Górnych, w której opowieści przeplatają się czasy radzieckie z przedi poradzieckimi, a każdy z tych okresów jest pamiętany i doświadczany
w specyficzny sposób:
No tak. Co chodzi o chramach, o tych odpustach, o ile ja sie pamientam od dziecieństwa one były, one były zawsze. Zawsze.
I kiedyś to jeszcze mama, tato, rodzice opowiadali, że jak odbywały sie te odpusty, no to l’udzie zbierali sie i chodzili, chodzili
w różne miejscowości. Jeszcze przy Rumunii przez las na bosaka
chodzili, a przed kościołem już ubierali sie inaczej, ubierali coś
na nogi, obuwie. No i tak było, że i rodziny zbierali sie razem,
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spotykali sie na tych odpustach, bo to była wielka uroczystość.
Odpust! To samo, to samo i ja pamientam jeszcze od, od małych, od małej jak byłam. No to już były takie sowieckie czasy.
U nas, w naszym kościel’e odpusty sie nie odbywały, bo nie przyjeżdżał ksiondz, nie pozwolono było, al’e l’udzie pamientali i sami zbierali sie w kościołach. Na te odpusty, na te chramy każdy
starał sie coś mieć z odzieży, z ubrania coś nowego, aby sobie
kupić coś nowe, aby sie pokazać. Przychodziliśmy do kościoła,
no sami l’udzie. Modliliśmy sie. Nie było ksiendza, nie było spowiedzi, nie było komunii świentej, al’e modliliśmy sie. No i potem zbierali sie w domu. Po domach. Braliśmy gości, jak ktoś do
nas przychodził zapraszali z innych miejscowości i chramowali
sie w domu. Jedzeńko l’epsze było, wódka była, a wieczorem
wszyscy już zbierali sie na muzyce. Muzyke robili w stodołach,
bo nie było (...) ani budynku kultury, ani Domów Polskich. No
i tak w stodole gospodarza pośli, wyprosili, pozamiatali te stodołe, uporzondkowali, banda, kapela grała, były huśl’e, skrzypce,
bemben, klarnet, akordion. No i były bardzo ładne te muzyki.
I na nich przychodzili, wszyscy, wszyscy l’udzie. To ja pamientam, jak byłam jeszcze mal’utka. Kiedy już byłam troche wienksza, no to te chramy my robili sie już na łonce. Nam nie pozwolono było robić te chramy, al’e jeżeliśmy szli rano do południa
do kołchozu, popracowali w tom niedziel’e, to potem już nam
pozwalali robić chramy na tłoce. A my sobie robili tutaj u nas
w Piotrowcach, robiliśmy na łonce. Łonka, taka, taka trawka,
briżeczek, była też kapela. Bardzo dużo l’udzi sie zbierało. Każdy ubierał sobie jakieś nowe stroje. No była wódka, była zakonska i bardzo dużo śpiewu było. A jeżeli banda zaczynała grać
(banda no to kapela), jak zaczynali grać, no to chłopaki zawsze
starali sie jak najszybciej… Tylko muzyka zagrała, już chłopaki
jak muchy nal’atały na dziewczynki, brali do tańców, bo każdy
sobie wybierał najlepszom, nu takom, którom chciał, no bo były
dziewczyny, który tańczyły, a które siedziały sobie. No i, al’e nie
było tańców, żeby dziewczyna któraś nie tańczyła, no bo najpierw wybierali te najlepsze, a potem już to… A żeby tańczyć,
a żeby tylko tańczyć. Bardzo dużo tam śpiewali, przychodzili rodzice, przychodzili i dzieci, cała wioska zbierała sie.
A dzisiaj taki chram jak wygląda?
Dzisiaj te chramy już som troche inne. Dzisiaj chram to jest odpust. Mamy kościół, mamy ksienży, mamy już tak troche wiencej po bożemu to wszystko sie robi. Najpierw do kościoła idemy
na mszy świente, komunia świenta i dopiero potem już zapraszamy tych naszych gości, które som. Prawda, że robi sie poczenstunek w kościel’e zawsze dla tych gości, które przyjeżdżajom na odpusty. No robi sie koło kościoła. Zakonska. Miejscowe
osoby przynoszom coś z domu do jedzenia i do… Jakieś tam soki, wody, kompot. No a potem już po domach zapraszamy do
domu gdzie goście. Już te tańce, te muzyki uż sie troche tak
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mniej, bardziej zaniedbane już. Młodzież nie jest taka aktywna
jak kiedyś. No i pamientam pierwsze l’ata, kiedy już było pozwol’one, kiedy rozpadł sie Zwionzek Radziecki, było pozwol’one.
Były ksienża u nas. Był ksiondz Wiktor Antoniuk, był ksiondz
Anatol Szpak. No to pierwsze ksienży, które do nas przyszli. Potem po, no już ksiendza Krajewskiego nie stało. Na Bukowinie
ile odpustów było, no to l’udzie zbierali sie czym mogli i jechali.
Jeździli we wszystkie miejscowości. Jechaliśmy i do Tereblaczu,
do Porównego i do Głembokiej, no Czerniowce to pierwsze było
i Stara Huta, i do Baniłowa, i do Czereszu, na Budyniec. No
a teraz jakoś tak wiencej te odpusty som, som tak każdy w swoim. Rzadko goście przyjeżdżajom, rzadko i my tak jeździmy. No
nie było, kiedyś nie było odpustu gdzieś, żeby był odpust katolicki, a żeby, a żeby nie jechało z naszej parafii, z wioski żeby l’udzie nie jechali na ten odpust. No, al’e jakoś to tak wszystko zaczyna sie zmieniać.
[Piotrowce Górne, kobieta, ur. 1950]

Fot. 9. Klaka. Mieszkanki Piotrowiec Dolnych szykują wianki z barwinka,
aby przyozdobić świątynię na odpust parafialny w Święto Przemienienia Pańskiego (2016 r.). Źródło: Materiały z badań w ramach projektu „Mowa polska
na Bukowinie…”.
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Fot. 10. Odpust w Bulaju. Procesja z darami podczas mszy św. odpustowej
(2015 r.). Źródło: archiwum Domu Polskiego w Suczawie.

Fot. 11. Chram w Budyńcu (15 sierpnia 2016 r.). Źródło: Materiały z badań
w ramach projektu „Mowa polska na Bukowinie…”.
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Rozmówca z Bukowiny Południowej o dawnych odpustach opowiada natomiast tak:
A niech mi Pan powie, jak przychodził taki chram, odpust
w Wikszanach, to tam zawsze był w maju odpust?
Tak, pierwsza niedzielia maja.
Jak wyglądał taki odpust, co sie robiło po kolei?
Pierwszy raz sie zrobi porzondek w kościelie, układziame tam
wszystko. Później wszyscy ludzie przychodzili na msze, bo no
jedna msza sie odprawiała, wtenczas jeno raz na miesionc przychodził ksiondz do Wikszan, był sam i miał i Seret, i Bajency,
i Łaszkowce, raz na rok, raz na miesionc wyznaczał. I później jak
zaczeni mieć swoje maszyny, to przyjeździli maj gensto na rok.
I potem po takiej mszy odpustowej to się całymi rodzinami ludzie zbierali?
Tak. A później mļodzież szļa na zabawe.
I gdzie mieliście te zabawy?
Ja dużo nie moge powiedzieć, bo byļem maļy wtenczas.
Ale Pan pamięta, gdzie chodziły?
No tak, przychodziļa, jak to mówiom Rumuny, fanfary i grali
tam, tańcowali, śpiewali.
A byli jacyś grajkowie polscy, muzycy tacy, Polacy, co grali?
Nie, nie, to byli taka, jak to sie mówi [orkiestra], taka orkiestra,
ale że oni chodzili po wioskach, gdzie trzeba byļo, to nie byļa lokalna.
[Radowce, mężczyzna, ur. 1940]

Powyższe wypowiedzi dowodzą przemian zachodzących w celebrowaniu FKUDPyZ na Bukowinie. Jak się okazuje, nawet pomimo braku
odpustowej mszy św. w Związku Radzieckim żyjący w enklawie wierzący
katolicy zachowywali pamięć o święcie patronalnym kościoła i na miarę
swoich możliwości starali się kontynuować elementy tradycyjnego scenariusza tego dnia. W opowieściach o dawnych zdarzeniach odpustowych
wybrzmiewa mocno integracyjna jego funkcja (wspólnota lokalna). Ponadto zwracają uwagę zmiany, jakie zaszły w ostatnich dekadach, po
upadku komunizmu – w warunkach przemian ustrojowych i gospodarczych. Na Bukowinie Północnej święto odpustowe instytucjonalizuje się,
przywracany jest mu kościelny charakter. Jest to wynik powrotu kapłanów do życia lokalnego i ich działalności duszpasterskiej, ukierunkowanej głównie na duchową, religijną (wzór religijności kościelnej, zgodnej
z doktryną) funkcję tego wydarzenia. Wymiar wspólnotowy jest jednak
nadal obecny w celebrowaniu tego święta. Religia pełni w życiu człowieka
ważną funkcję integracyjną. Horyzontalny wymiar funkcji religii oznacza
poczucie wspólnoty religijnej (przynależności konfesyjnej, jedności sensu
i konceptualizacji świata itp.) od skali mikrospołecznej (rodzina, sąsiedztwo, szczególnym przykładem jest parafia), przez różne szczeble strukturalne, aż do wymiaru makrospołecznego (ponadnarodowy Kościół uni-
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wersalny o globalnym zasięgu). Ta integracyjna funkcja religii wybrzmiewa w odpustach i związanym z nimi ruchu pielgrzymkowym bardzo mocno. Parafianie z wsi i miasteczek oddalonych od enklaw katolickich, pozostający na co dzień w sytuacji mniejszościowej (kiedy to zdecydowana
większość mieszkańców danej miejscowości i okolicy jest wyznania niekatolickiego lub pozostaje areligijna), mogą poczuć w ten dzień, że nie są
sami, że wspólnota, do której należą, jest całkiem liczna.
Sytuacja ta ma miejsce zarówno w małych wspólnotach parafialnych w Rumunii (np. Wikszany), jak i na Ukrainie (np. Głęboka, Łużany). W przygotowaniach i celebracji odpustów takim małym wspólnotom
parafialnym pomagają współwyznawcy z pobliskich miejscowości (np.
oprawa muzyczna). Odpust jest okazją do pogłębienia indywidualnego
życia duchowego, ale też do jego poszerzenia dzięki działaniom zbiorowym, które integrują wiernych, dając możliwość nawiązania kontaktu,
poznania się ludzi tej samej wiary rozrzuconych po różnych zakątkach
Bukowiny. Spotkania te służą podtrzymywaniu pamięci o wspólnocie losów, tradycyjnych zwyczajów, a nierzadko również języka i poczucia tożsamości w wymiarze etnicznym. Działania związane z odpustami wyrażają także poczucie współodpowiedzialności za pamięć zbiorową i dziedzictwo materialne, co szczególnie mocno wybrzmiewa w przypadku takich
świątyń, jak kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Budyńcu, skąd po wojnie wyjechali wszyscy katolicy, gdzie obecnie nie
mieszka ani jeden katolik rzymski i gdzie msza św. odprawiana jest jedynie raz do roku, właśnie 15 sierpnia. Na święto Matki Boskiej Zielnej
przyjeżdżają tu katolicy z całej Bukowiny Północnej.
W dekanacie bukowińskim, należącym do diecezji jasskiej, istnieje 14 parafii z 51 filiami36. W dekanacie czerniowieckim archidiecezji
lwowskiej istnieje 28 parafii. Dekanat ten został utworzony w 1992 r.37
Zarówno na Bukowinie Północnej, jak i Południowej liczba parafii daje
wiele możliwości uczestnictwa w uroczystościach odpustowych w ciągu
roku. Uczestnicy badań chętnie i bez większych problemów byli w stanie
przywołać uroczystości odpustowe w poszczególnych kościołach znajdujących się w bliższej, a nawet dalszej okolicy. Jedna z rozmówczyń o kalendarzu odpustowym katolików na Bukowinie Południowej opowiada
następująco:

Informacje ze strony internetowej diecezji jasskiej: http://www.ercis.ro/dieceza/
decanate.asp?decanat=2 (dostęp: 10.06.2018).
37 Informacje ze strony internetowej archidiecezji lwowskiej: http://www.rkc.lviv.ua/
deanery-view.php?id=5&lang=1 (dostęp: 10.06.2018).
36
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No, ale jak już sie zaczną odpusty… (…) pierwszy odpust jest
w Wikszanach na Matki Boskiej Królowej Polski, w pierwszą
niedziel’ę maja. Do teraz w Wikszanach była polska msza i późni
suma rumuńska. No, ten ksiądz z Siretu, on jest Rumun. Ale
przychodzili księża przecież, ksiądz Babiasz, ksiądz jest z Wikszan, tam pochodzi. Później jest ksiądz Kropp, jest z Radowiec,
i ksiądz Mariusz Buczewski, jest z Radowiec i też zawsze była
polska msza. Od dwóch lat nie było już polskiej mszy, tylko rumuńska. Dobrze, śpiewają tam po polsku i to, ale już zlikwidowali te polske msze. (…) Drugi odpust jest w Paltynosie, na
Wniebowstąpienie, późni jest w Sołońcu na Zesļanie Ducha
Świętego, Świętej Trójcy w Gura Humorului, późni szóstego
sierpnia jest w Watra Dornej, ale w Watra Dornej nie ma polskiej mszy, tylko niemiecka, bo tam nie byļo... nie ma już Polaków, choć tam są, jeden, dwóch, ale nie odprawiają polsko msze
w dzień odpustu.
A ten odpust na 6 sierpnia to co to jest...?
To jest Przemienienie Pańskie. A późni jest naj gļówny nasz odpust w Kaczyce, piętnastego sierpnia, późni jest drugi odpust
siódmego października. To wtedy jest i w Kympulung, ale tak,
siódmego jest we czwartek, to w pierwsze niedziel’e jest w Kaczyku, a następna jest w Kymplung. Późni jest w Solce, w Solce
jest na świętego Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, dwudziestego dziewiątego września. No i z tym sie kończy.
Jeszcze tu, na Bulaju jest na...
Na Bulaju jest, czternastego sierpnia jest zawsze Maksymiliana
Marii Kolbego, tylko że to pada tak jakoś, bo zawsze czternastego i piętnastego sie idzie do Kaczyk, tam jest dzień naprzód, co
przychodzą pielgrzymki, to na Maksymiliana jest albo niedziel’a
naprzód, albo niedziel’a później, jak to ustal’ają księży tu.
I na Pleszy?
Aha, i na Pleszy. Na Pleszy jest dwudziestego siódmego lipca,
świętej Anny. A w Pojanie, w Pojanie są dwa odpusty, ten odpust starodawny, w starym kościel’e, to jest Najświętszego Serca
Pana Jezusa w czerwcu, a późni jest w tym nowym kościel’e pod
wezwaniem świętego Jana Pawła Drugiego, to jest chyba osiemnastego października.
[Suczawa, kobieta, ur. 1948]
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Fot. 12. Pojana Mikuli, w drodze na chram do Pleszy, połowa lat 80. XX w.
Źródło: z albumu Łukasza Balaka.

Fot. 13. Odpust w Nowym Sołońcu. Święto Zesłania Ducha Świętego (druga
dekada lat dwutysięcznych). Wierni podczas mszy św. w przyozdobionym na
ten dzień kościele (jodłowymi wiankami). Źródło: archiwum Domu Polskiego w Suczawie.
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Fot. 14. Odpust na Zielone Świątki w Nowym Sołońcu. Tradycyjne wianki
z ziół i kwiatów przyniesione przez parafian do poświęcenia (2017). Źródło:
z albumu Marii Antoniny Droszczak.

Fot. 15. Uroczystości odpustowe w Solce. Powitanie biskupa pomocniczego
diecezji Jassy (2016 r.). Źródło: archiwum Domu Polskiego w Suczawie.
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Fot. 16. Seret. Próba chóru parafialnego przed odpustem w Rudzie (Wikszanach) (sierpień 2017 r.). Źródło: Materiały z badań w ramach projektu „Mowa polska na Bukowinie…”.

Szczególne miejsce pośród świątyń na Bukowinie zajmuje bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kaczyce. Pierwszy murowany kościółek powstał tu na przełomie XVIII i XIX w. Do 1865 r., tj. do
czasu, kiedy Ukraińcy zamieszkujący tę wieloetniczną wieś wybudowali
swoją cerkiew, przy jednym z jego bocznych ołtarzy odprawiano nabożeństwa grekokatolickie38. W 1902 r. pracę duszpasterską rozpoczęli w Kaczyce księża misjonarze z Krakowa. Jako iż kościół był mały i w złym stanie, podjęto decyzję o jego przebudowie. Konsekracja nowej świątyni odbyła się w 1904 r.39 Prawdopodobnie w 1810 r., ówczesny proboszcz parafii, ks. Jakub Bogdanowicz, sprowadził tu kopię obrazu Matki Bożej
z Częstochowy. Wśród tutejszych mieszkańców (tak samej Kaczyki, jak
i całej Bukowiny) bardzo szybko przyjął się kult tej ikony40.

E. Kłosek, Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wrocław 2005, s. 192.
39 http://www.sanctuarcacica.ro/sanctuar.php (dostęp: 10.09.2018).
40 http://www.sanctuarcacica.ro/icoana.php (dostęp: 10.09.2018).
38
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Fot. 1. Odpust w Kaczyce – procesja dookoła kościoła. Druga połowa XX w.
Źródło: archiwum rodzinne Iwony i Franciszka Markulaków.
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Fot. 1. Uroczystości odpustowe w Kaczyce – współcześnie. Źródło: archiwum Domu Polskiego w Suczawie.

Kaczyka to ośrodek kultu maryjnego i centrum pątnicze. Odpust
w Kaczyce 15 sierpnia należy do jednego z ważniejszych „punktów” w kalendarzu tradycji i zwyczajów dorocznych Polaków na Bukowinie. Wszyscy uczestnicy badań na Bukowinie Południowej pielgrzymują lub pielgrzymowali do Kaczyki, zwykle jest to dla nich wielkie przeżycie duchowe. O tym, czym są te pielgrzymki w ich życiu (i indywidualnym, i zbiorowym), świadczą poniższe fragmenty wywiadów przeprowadzonych
w różnych miejscowościach:
Tamo do Kaczyk tutaj, Bóg wie kieliu liat jeszcze downo ja byļa
za dziewczyne i tutaj, to ja szła do Kaczyk pieszo tak nogami. Nie
wiem kiliu kilometrów może stylia być do Kaczyki, ta jest dość
dużo, tu jak to w doline, bardzo w doline do góry, potem znów
w doliny i aż do Kaczyki. My szli nogami i to byļo przyjunte
i tam do Kaczyk i nazadek, jak przyszli, już skończyļy, my przyszły. Ja jak zaszła i do Kaczyk, rano jech wszystkie krowy, cztery
krowy miała, podoiła i odbyła, i poszła do Kaczyk, i przyszła
z Kaczyk, jeszcze wzina krowy paść aż tak tam maj dalieko, jak
poszła paść aż do wieczora. Alie człowiek jak je mocny, może
zrobić.
[Plesza, kobieta, ur. 1947]
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A za Matke Boske te kaczyckie to też takie, to je to czuļa, taka
byļa taka liegienda, jak to mówiom, to może i byļo prawda w ten
czas. Una sie objawiła w Kaczycy tam na zakutku taki wirby, powiedzieć sika tam je ta grota, una tam sie objawiļa, tam byļ kościóļ, ci wzini te objawini tego, i ten obraz sika dali go do kościoļa. Bez noc to nazadek tam do tego, i tyliu tylie tam, o to je dużo
liat co bende mówić, tylie i wykopali tam takie grote, to je tysiency liat, kopajo takie groty, wymurowali i temu una je tam,
wmurowana tam je ten. Una sie tam ufiarowała, tam w tym temu nie je w kościelie una, tam je w tej grocie i ta woda tam
i szytko jest. Wiem do Kaczyki to tom wodom chocz troszka sie
umyć (…).
A bierze się tej wody do domu?
Ja, ja, bierżom, na Matka Boża na pietnastego sierpnia, no to
strasznie, a ty wszytkie Rumuny, co som takie, bo uni też wierom katolicka wiara, to kwiaty i różańcy i co biży światom majom, bo co majom wszytko po tej Matce Boskiej dookoļa kościoļa, to wszyscy tam i na kolianach dokoļa w tej grocie, to je coś
cudownego. (…) To to byļo to cugami, teraz samochody i to, a to
kiedys trzy dni przed no to ty cugi riwno nie byļo można przejść,
a tu seła w naszej wioskie to wszystko fajtonami, bo pirsze byli
fury takie drywiane, a taraz, a potem zrobili sie ty gumowcy. To
uż jechała (…) z góry Pliesza. Już jadem, aj, da. Gata, uż jadom,
uż jadom. Gotowany byli kuń i fura byļa namaszczone koliesa
i wszystko, bo i byļa taka walizka zrobiona, tam byļa kawa, to
nie byļo jidzenia kupić jak teraz, kawa, gorneczek z kawom
i strudel’ byli, byli my na Matce Bożej i takie dzygarki, to dziecisko to to dzygarek i z koliorem z papieriw było zrobione. I ty
różne to uroczyście jedyn dziń, dwa Matka Boża była, ładnie
byļo.
[Nowy Sołoniec, kobieta, ur. 1954]
Taj sie pracowała, ja byłam mocna, nie mam co powiedzieć, Pan
Bóg mi dał takiej siły, przecież ja ju jestem osimdziesiuntym
rokom, monż zmar. Tylie liat już jestem wdowom. A mała córeczke miała sztery liata i tak przeżyłam, jakoś mi Pan Bóg pomóg. Zawżdy wstałam do Matki Boskiej kaczyckiej, to ilie razy
miałam czas, to biegła bez pagórek i już byłam w Kaczycach.
Teraz już nie mogem. Koniec. Jeszcze ksiondz Wawierz byļ i jechaļ na te Matke Boże, i chciał mi z woski na tyn most i chciał mi
wzińć, „chodźcie, siadaj do maszyny”. Ja mówim: „Nie, prosze
ksiendza, bo ja tak sy położyłam, że pójdem na piechotę i nie
siadam na maszyne, ja nie możem złamać”. „A jak wy tak możecie?” „Tak możem, tak jak zufiarowałam, tak idem”. Taj tak
przeszła.
[Nowy Sołoniec, kobieta, ur. 1942]
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A na odpust do Kaczyk chodziliście?
O pani, ani nie powim... Wielo jo tam razy była to... jojojoj... jo
jednego roku prawie nie ṷod... nie ṷodpuściłam, żeby nie być do
Kaczyk. To była moja... cud... codowna... ani ni mom słów to
pani powiedzieć! Chodziem była przy nadziei, choć było dziecko
małe, jo poszłam, ṷostawiłam, mama ṷostała wszysko... Jo straśnie, tak sie tam lubiała do tych Kaczyk iś, do ty Matki Boski tamok.
Ale to na nogach stąd chodziliście? Czy wozami?
E nie. I wozami, abo potem były... a pociągim... abo były te autokary już potem. Na. E, na piecho... pieszo tak, to wi pani, szły
takie co z procesjom... Tak...
Ale szły też?
Ale szły! Przychodz... Niesły fany, krzyz, śpiwa ły przez droge, to
szły, ale maj młodsze takie o.
Fany to te chorągwie, tak?
Ja. Z kościoła szły i tam szły, tam wychodziły po nich, tam i tego
i tam ksiądz ich...
Jak ktoś chciał, to mógł sobie iść na taką pielgrzymkę do Kaczyk?
Ja, ja! To szły... mama moja roz poszła. Tak, z jednom, z ciotkom, z ji siostrom poszły tak. A to ciężko jes bardzo. I nie jadły
nic wcale i poszły do spowiedzi, i wykomunikowa ły sie, przez cały dzień nic nie jadły. I wiency ludzi to, potym niektórym było
źle, i ksiądz zakożył, żeby tego nie robiły bo... to jest przytrafunek taki...
No długa droga, gorąco...
Gorąco... I iś, i tak żeby sie nie... żeby sie nie męcyły ta. Może
dzisiej iś do spowiedzi, a rano iś do komunii świentej. (…) Jo
zawsze se poszła tam. Tak żem przyszła stamtond, mi sie zdało,
że mi lency, że mi lepi.
[Bulaj, kobieta, ur. 1938]
A pamięta pani z dzieciństwa, chodziła pani do Kaczyk?
I od... jeszcze do pierwszej komunii nie byłam, to już my szli do
Kaczyk. A późni to było musowo, nie było takie, że… Jak dla nas
ze wsi, ze Sołońca, tam niczego nie było, szliśmy do Kaczyk, bo
tam na tam różne były te jarmarki takie...
Przy okazji odpustu, tak?
No tak, później te huśtanie takie, na tych, no… No to już było po
kościele każdy wiedział, że, no, tam kupi jakiegoś loda czy coś...
To było, każdy był zadowolony, różne takie, takie piskawki, taki
ptaszek. Późni takie z piórami, to takie bzdurki, no dla nas było
to zacne, no i takie...
A jak przyjeżdżali końmi na odpust do Kaczyk, to jakoś
specjalnie ubierali te konie…?
No tak trochu, no żeby nie było tak, jak teraz idą na te konice
czy jak, to idą przed gości, to ubierają te konie różnie. Ale wtedy,
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no to ludzie nie mieli czasu, przyszed w sobote w nocy z pola,
ten koń, trza było go trochę obmył, żeby wyglądał trochu inaczy.
Położylismy tutaj koło... takie kokarde, tutaj takie, żeby był i tyle, al’e no… Ale pamiętam, że do Kaczyk to my szli, szli na
piechote. To była taka pielgrzymka.
Długo się szło?
No to trza było iść koło godziny i pół.
I na cały dzień, i z powrotem.
No tak, tak już po południu, tak żeśmy chodzili do wieczora, no
bo w domu nie zostawił sie nikt. Było bydļo, trza było dać no…
jedzenie dla bydła, później, no i my, bo tam nakupowali jakich
cukierków, to na… ale późni głodni my byli. No. (…)
Tak, od kiedy myśmy takimi malutkie trzy-cztery latka byli… Ja
pamiętam tylko raz czy dwa, nie opuściłam nigdy odpustu w Kaczyku. Zawsze my szli, na piechotę przez… do Kaczyk my szli.
No teraz ostatni raz jedziemy samochodami. No bo ze Suczawy,
kto sie… No, są ludzie, co idą i na piechote.
Do tej pory? Tak? Zna pani, tutaj tak w Suczawie?
To więcej tacy… Ale są ludzie, na przykład z Czerniowiec przychodzą, z księdzem, tym... On sie nazywał Stanisļaw Iriszek czy
jakoś tak. Był tam ksiądz, co przychodził na piechotę. No nie
wiem, jak ṷoni tam szli na piechote, ale…
Taki kawał drogi...
No tak, no, teraz z Pleszy przyszli na piechote zeszļego roku, ze
Sołońca czasami też, no, a my tutaj z miasta no to zawsze szliśmy czternastego. Ja jeszcze, jak nie mieliśmy samochodu, to
szłam z taką jedną koleżanką, bo jeszcze mąż pracował i szliśmy
na czternastego pociągiem, z pociągu do Kaczyk i nocowaliśmy
w Kaczyku, tam, w kościel’e na... na posadzce, mieliśmy taki
koc. Późni już było za bardzo, już zrazu do Kaczyk nie przychodzili tylko Pleszanie, z Pojany i ze Sołońca. To byli tacy nasi tylko i nie było od czternastego, tylko piętnastego, a teraz to przychodzą l’udzie z caļego kraju, przychodzą i z zagranicy. I to sie
tak... i jest ich bardzo dużo. Już w kościel’e ksiądz nie pozwala,
bo to jak to... Ale teraz, no, sie robi ten oļtarz na zewnątrz, no
i ludzie spają tak, pod goļym niebem, pod krzakami.
Jest sierpień, ciepło jeszcze, jeszcze można.
W jeden rok tak laļo cały boży dzień, piętnastego, calutki, cały
dzień, nie ustało pięć minut, no i ludzie tak siedzieli pod parasolami. Weszedł deszcz aż do samych kości chyba. No i, ale nie,
to… Nigdy... To było takie już wrodzone, że musi, jak jest odpust
w Kaczyce, to musi każdy tam być. A pamiętam, nie wiem, czy
raz czy dwa razy brakowałam w całym moim życiu.
[Suczawa, kobieta, ur. 1948]
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W przytoczonych powyżej fragmentach wywiadów pojawia się
wiele aspektów pielgrzymowania: oderwanie się od codziennych zajęć,
wyjazd z domu, droga, podróż, nierzadko trudna, pokutny charakter tego
działania, wspólnotowość. Wyrażają one liminoidalny charakter tej praktyki. Jedna z zacytowanych rozmówczyń mówi o legendzie o objawieniu
się Matki Bożej w Kaczyce i o cudownych właściwościach wody ze źródełka, które tam wybija, co można interpretować w kontekście kulturotwórczej funkcji tego wydarzenia. Uczestnicy badań przywołują także ludyczny aspekt FKUDPX w Kaczyce, gdzie zgodnie z przyjętym w chrześcijaństwie zwyczajem, sięgającym czasów średniowiecza, odpustowym uroczystościom religijnym towarzyszy zabawa. Do Kaczyki na ten dzień zjeżdżają kramy z błyskotkami i wesołe miasteczko.
Zebrane materiały dokumentują także przemiany zachodzące
w związku z szerszymi procesami modernizacji społecznej. Niegdyś pielgrzymowano pieszo, a z dalej położonych miejscowości wozem zaprzężonym w konia, lub częściowo pieszo, częściowo pociągiem. Obecnie wiele
osób jedzie samochodem, a w przypadku pielgrzymek zorganizowanych
z dalej ulokowanych miejscowości, również autokarem. Zmieniają się
także warunki mające miejsce już w samym ośrodku pielgrzymkowym.
Rozmówcy wspominają, że kiedyś noc z 14 na 15 sierpnia spędzało się,
śpiąc na podłodze w kościele. Dziś tego się już nie praktykuje. Ale jeszcze
część wiernych spędza tę noc, czuwając pod kościołem na dworze, co wpisuje się w liminoidalny charakter tego działania (m.in. obniżenie statusu
społecznego pielgrzyma). Obecnie nocleg przybiera też bardziej zorganizowaną postać: na stronie sanktuarium w Kaczyce można odnaleźć informacje na temat miejsc noclegowych w tutejszych pensjonatach.
Także niektórzy z rozmówców na Bukowinie Północnej deklarowali swój udział w pielgrzymce do Kaczyki. Stało się to możliwe dopiero
po przemianach ustrojowych. Piesze pielgrzymki na odpust do Kaczyki
z ukraińskiej części Bukowiny zainicjowali na początku lat 90. ubiegłego
wieku posługujący tam wówczas misjonarze z Polski – ks. Marek Chociej
i ks. Stanisław Irysik. Stanowią one do dzisiaj żywe doświadczenia we
wspomnieniach ich uczestników. Tak niezapomniane przeżycie wynika
nie tylko z powodu nagłego pojawienia się możliwości wyrażania swoich
potrzeb duchowych po okresie uśpienia, ale także z żywiołowego charakteru tej wyprawy, jej spontaniczności, prawdziwego poszukiwania
właściwej drogi (w sensie dosłownym), nierzadko błądzenia, powiązanego
z rzeczywistymi trudami pieszej wędrówki przez bezdroża – gęste lasy bukowińskie i pokołchozowe pola. Do tego należy pamiętać o tym, że dla
wielu uczestników tych wypraw były to pierwsze w życiu eskapady zagraniczne. Tej materialnej stronie pielgrzymowania – wyrzeczeniom i trudom fizycznym, porzuceniu bezpiecznej, znanej i w miarę przewidywalnej
codzienności domowej – towarzyszyły trudne do zapomnienia przeżycia
duchowe: publiczna manifestacja wiary i doświadczenie wspólnoty, spotkania z katolikami i Polakami w Rumunii. Tego typu działania i przeżycia
były uczestnikom takiej pielgrzymki wcześniej całkowicie niedostępne.
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Taka wyprawa była prawdziwą odmianą, duchowym wyrwaniem się
z ateistycznej atmosfery komunistycznego od sześciu dekad państwa. Zaprzeczeniem wszystkiemu, co ten zsekularyzowany system proponował,
manifestacją zupełnie innych wartości. Jednocześnie pielgrzymowanie na
odpust do Kaczyki to dla wielu osób wielkie przeżycie w sferze osobistej.
Oto jedna z relacji o pielgrzymkach do Kaczyki z Bukowiny Północnej:
A do Kaczyki też chodzą tutaj z Bukowiny Północnej, czy nie?
No Kaczyka to jest takie kościółek pienkny. Jest dość… Som takie wspomnienia. Kiedyś były piesze pielgrzymki. O te dziewieńdziesionte l’ata. Poczontek dziewieńdziesiontych l’at. Przez l’as,
tak jak nasze rodzice żeśmy szli na piechote, piesze pielgrzymki
z ksienżmi. Potem to już tak stało wiencej. Te piesze pielgrzymki
już nie som praktykowane, al’e l’udzie jeżdżom, po prostu transportem jeżdżom. Ja na przykład w moim przyzwycza… No może już takie przyzwyczajenie, al’e może wiencej to troche tak jak
wiara, bo te odpusty dawajom bardzo dużo dla swojej duszy, dla
mnie. Ta modlitwa bardzo dużo pomaga i już mam chyba ze
dwanaście l’at, jak rokrocznie jeździmy i zachencam teraz wiencej osób. Jeździmy na te odpusty. Najbardziej mi sie podoba
czternastego przed Matkom Bożom, bo tam sie zbiera, zbiera sie
bardzo dużo pielgrzymów i oto wieczorem, kiedy odprawia sie
droga krzyżowa wokół kościoła, jedenasta, dwudziesta trzecia
godzina w nocy, z l’ampionami, modlitwa i śpiew. To jest przepienkne. To jest cudowne. To tego, tego po prostu nie można ani
namal’ować, ani opisać. To trzeba prosto widzieć.
[Piotrowce Dolne, kobieta, ur. 1950]

Zakończenie
Pomimo ponad półwiecznej dominacji ideologii komunistycznej
wielokulturowy pejzaż Bukowiny przetrwał, a świątynie rzymskokatolickie cały czas stanowią jego istotny element. Ich święta patronalne, czyli
odpusty (chramy), są kontekstem dla działań indywidualnych i zbiorowych podejmowanych przez mieszkańców tego regionu – zarówno na
Ukrainie, jak i w Rumunii. Ruch pielgrzymkowy jest ważnym składnikiem życia religijnego członków środowiska polskiego na Bukowinie.
Wiąże się on z odnową i pogłębieniem życia duchowego, jest wyrazem
potrzeb w zakresie mistyki, doświadczenia sacrum, piękna duchowego,
manifestację dystansu względem powszedniości (wyjście poza „tu i teraz”), dominującego stylu życia i spraw doczesnych. Odpusty stanowią
okazję do spotkań, nawiązywania znajomości i podtrzymywania kontaktów w ramach szerszej, ponadlokalnej i ponadnarodowej wspólnoty
katolików. W pewnej mierze uroczystości odpustowe to także czas i przestrzeń dla spotkań ponadkonfesyjnych. Z perspektywy szeroko rozumia-
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nego życia społeczno-kulturowego, tytułowe odpusty (chramy) i pielgrzymki nie tylko pogłębiają życie religijne, ale także pomagają pielęgnować dziedzictwo i pamięć społeczną oraz w sposób istotny przyczyniają
się do integracji społecznej.
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Pelerinajele și hramurile
în viața socială și în cultura
polonezilor din Bucovina
Rezumat

Hramurile, respectiv ziua când este sărbătoarea patronului respectivului lăcaș de cult, reprezintă un element important în viața socială
a polonezilor din Bucovina, depășind limitele localității. Atât în Bucovina
de Nord, cât și în cea de Sud, acestea au o funcție integrativă. Nu sunt
doar activități din sfera religioasă, fiind legate de experiența sacrului, ci
reprezintă și o ocazie pentru întâlniri, cunoașterea de persoane noi și întreținerea legăturilor în cadrul unei comunități mai largi, supralocale și
supranaționale. Într-o oarecare măsură, festivitățile prilejuite de hram
sunt un moment și un loc pentru întâlniri supraconfesionale (la ele participând adesea și ortodocșii).
În decanatul Cernăuți al Arhidiecezei de Liov a Bisericii Romano-Catolice din Ucraina sunt 28 de parohii. Decanatul a fost înființat în
anul 1992. În trecut, în perioada sovietică, singurul lăcaș de cult funcțional din Bucovina de Nord, unde era celebrată în mod regulat Sfânta Liturghie, era biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Cernăuți. Se poate spune că tot județul, împreună cu periferiile dinspre Pocuția și Podole,
formau, în mod informal, o singură, mare parohie.
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În decanatul Bucovina, aparținând Diecezei Bisericii Romano-Catolice de Iași, sunt 14 parohii, cu 51 de filiale. Un loc special printre lăcașurile de cult din Bucovina ocupă Bazilica „Adormirea Maicii Domnului”.
La hramul de la Cacica vin nu doar locuitori din Bucovina de Sud, ci și catolici din nord și din regiunile învecinate. Cacica este o destinație frecventă pentru pelerinaje și este vizitată și de necatolici.
Atât în Bucovina de Nord, cât și în cea de Sud, numerele prezentate mai sus arată că sunt numeroase posibilități de participare la hramuri de-a lungul anului. Pelerinajele către lăcașurile de cult în ziua când
este sărbătorit patronul acestora este unul din aspectele religiozității tradiționale din Bucovina. Până astăzi, ele continuă să se potrivească cu sensibilitatea religioasă individuală a multora dintre locuitorii ei. Bisericile
romano-catolice reprezintă, în același timp, un element important al peisajului cultural al regiunii și un context pentru activități colective și formarea structurilor sociale.

dr Anna Haratyk
Uniwersytet Wrocławski

Bukowina w polskiej prasie
na Ukrainie po 1990 roku

Mająca długą tradycję prasa polska, wydawana na ziemiach ukraińskich, w XIX i na początku XX w. stanowiła jedno z podstawowych mediów dla Polaków mieszkających na obszarze zachodniej Ukrainy, czyli
tzw. Galicji. Niestety ruch wydawniczy został zahamowany po przejęciu
tego terytorium przez Sowietów i wprowadzeniu wyniszczającego społeczność polską reżimu stalinowskiego, a następnie równie wrogiej i niesprzyjającej polityki ZSRR. Działania kolejnych rządów prowadziły do likwidacji wszelkich przejawów życia kulturalnego mniejszości polskiej
(podobnie jak pozostałych mniejszości narodowych i etnicznych), co wiązało się z bezwzględnym zakazem publikowania gazet i czasopism. Ruch
wydawniczy zamarł aż do czasu upadku ZSRR i uzyskania niepodległości
przez Ukrainę w 1991 r. Zmiana polityki wobec mniejszości narodowych
na Ukrainie ułatwiła tworzenie niezależnych mediów, w tym przede
wszystkim prasy. Pod koniec XX w. Polacy, w wyniku stosowanych
względem nich przez długie dziesięciolecia represji, często nie władali już
językiem swoich ojców i dziadków, mimo to niezwłocznie przystąpili do
odradzania i rozwijania ruchu wydawniczego, oczywiście w miarę możliwości finansowych. Sukcesywnie pojawiały się kolejne tytuły gazet i czasopism zarówno o zasięgu ogólnokrajowym (nieliczne), jak i lokalnym
– regionalnym. Niektóre z pism, jak np. „Gazeta Lwowska”, „Dziennik Kijowski”, „Gazeta Polska Bukowiny”, powróciły do rąk czytelników jako
kontynuacja ukazujących się jeszcze w XIX i na początku XX w. gazet
o tych samych tytułach. Inne to nowe propozycje wydawnicze, odpowiadające potrzebom mieszkańców poszczególnych regionów, grup zawodowych czy sfer kulturowych. Pisma regionalne poświęcają miejsce głównie
sprawom lokalnym oraz Polsce, pomijając raczej problematykę dotyczącą
innych części Ukrainy, Europy czy świata. W innych pismach pomijana
jest tematyka związana z innymi krajami europejskimi i resztą świata.
Przykładem jest „Dziennik Kijowski”, docierający teoretycznie do czytelników polskich na terytorium całego państwa, skupiający się w znacznej
mierze na sprawach kijowskich, ogólnoukraińskich oraz polskich, informując rodaków mieszkających obecnie na terytorium Ukrainy o tym, co
dzieje się w ich obecnej ojczyźnie, a także w Rzeczypospolitej, czyli w kraju ich przodków.
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Bukowina, jako kraina podzielona sztucznie w wyniku powojennych porozumień między obecne dwa państwa – Ukrainę i Rumunię,
znalazła oczywiście swoje miejsce w prasie. Zamierzeniem autorki niniejszego tekstu stało się ustalenie, na ile region ten jest zauważany
w prasie mającej szerszy, pozaregionalny zasięg, jaka problematyka związana z regionem jest poruszana na łamach gazet i czasopism oraz czy
mocno odczuwany jest podział Bukowiny na dwie odrębne części i czy
mieszkańcy ukraińskiej Bukowiny i całej Ukrainy wyrażają jakiekolwiek
zainteresowanie południową częścią tej niegdyś jednej krainy. Spośród
dostępnych tytułów gazet i czasopism wybrano do analizy „Dziennik Kijowski” (zasięg w całym kraju), „Gazetę Lwowską” i „Kurier Galicyjski”
(docierające głównie do czytelników zachodniej części Ukrainy), „Głos
Nauczycielski” (pismo fachowe) i „Wołanie z Wołynia” (pismo katolickie).
Mniej uwagi w tekście poświęcono natomiast stricte regionalnej „Gazecie
Polskiej Bukowiny” z racji tego, iż skupia się ona, co zrozumiałe, wyłącznie na sprawach Bukowiny i Bukowińczyków. Jest to pismo zajmujące się
sprawami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i literackimi. Gazeta ta, pod tym samym co obecnie tytułem, ukazywała się od 30 lipca
1883 do 1914 r. O długiej przerwie w publikacji zadecydowały względy
polityczne, a do jej redagowania powrócono dopiero we wrześniu 2007 r.1
Gazeta ukazuje się dzięki poparciu inicjatywy Władysława Strutyńskiego
– prezesa Obwodowego (czerniowieckiego) Towarzystwa Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza oraz dzięki dofinansowaniu ze strony Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”,
Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz struktur samorządowych Obwodu
Czerniowieckiego. Obecna redakcja kontynuuje dawne tradycje „Gazety
Polskiej”, dostosowując je jednak do nowych warunków jednoczącej się
Europy2. Publikowane w językach polskim i ukraińskim teksty niemal
wyłącznie dotyczą północnej, czyli ukraińskiej części Bukowiny, marginalnie jedynie informując o działaniach Polaków z południowej – rumuńskiej części tego regionu3. Prezentowana na łamach gazety problematyka,
podzielona na działy: polityka, religia i życie, tradycje – obyczaje polskie,
Polonia świata, pamięć, kultura, festiwale, oświata, religia itp., dotyczy
m.in. życia kulturalnego w regionie i największym jego mieście – Czerniowcach, historii Bukowiny Północnej i Czerniowców z przedstawianiem

1 Aktualnie gazeta dostępna jest zarówno w wersji tradycyjnej – drukowanej oraz
w postaci plików pdf (wcześniejsze numery wybiórczo, a od rocznika 2014 zamieszczana systematycznie) na stronach internetowych: https://kresy24.pl/category/
archiwa-czasopism/archiwum-gazeta-polska-bukowiny/ i https://bukpolonia.cv.ua/
index.php/pl/gazeta-polska-bukowiny/ (dostęp: 17.08.2018).
2 Witamy Bukowińczyków z 10. rocznicą odrodzonej „Gazety Polskiej Bukowiny”,
„Gazeta Polska Bukowiny”, nr 126 (709), październik 2017, s. 1.
3 Na przykład w roku 2017 zamieszczono informację o piśmie „Polonus”, które od lat
90. XX w. wydają Polacy w Rumunii oraz o Dniach Polskich w Suczawie organizowanych w 2017 r.
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sylwetek ważnych dla ich rozwoju mieszkańców, spraw Polaków na Ukrainie, wizyt przedstawicieli władz polskich na Ukrainie, zagadnień związanych z włączaniem się Polski w sprawy Ukrainy na arenie europejskiej,
regulacji przepisów dla Polonii ukraińskiej przez państwo polskie (m.in.
Karta Polaka, możliwości edukacji i pracy zarobkowej w Polsce), relacji
z obchodów świąt i rocznic ważnych dla Polski wydarzeń historycznych
(powstanie warszawskie, rocznice odzyskania niepodległości, uchwalenia
Konstytucji 3 maja) i kulturalnych (Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” i relacje ze wszystkich miejsc, gdzie
festiwal się odbywa, Bukowiński Festiwal Nauki, Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie, Meridian Czerniowitz), wizyt oraz wyjazdów przedstawicieli Polonii bukowińskiej na szkolenia i wycieczki do Polski, spraw Kościoła rzymskokatolickiego na Bukowinie (odzyskiwanie świątyń, wspomnienia o zasłużonych kapłanach), polskich zwyczajów, obyczajów oraz
tradycji itp.
Z założenia twórców i redaktorów „Gazeta Polska Bukowiny”
prezentuje działalność Towarzystwa [Kultury Polskiej im.
A. Mickiewicza – przyp. A. H.] na terenie Bukowiny i poza jej
granicami. Promujemy współpracę organizacji: z Kościołem;
z Towarzystwami innych narodowości (ukraińskiej, rumuńskiej,
żydowskiej, niemiecko-austriackiej, ormiańskiej, rosyjskiej, białoruskiej etc.); z administracją samorządową obwodu Czerniowieckiego i rejonów w kierunku nawiązania kontaktów z regionami w RP; z Łodzią, Katowicami, Przemyślem, Zieloną Górą,
Rzeszowem, Krakowem, Koninem, Jastrowiem k/Piły, Wrocławiem; z uczelniami wyższymi w Polsce; działalność młodzieżową oraz bezpośrednie Towarzystwa i jego oddziałów; rozwój
szkolnictwa i propagandę kultury polskiej w wielonarodowościowym regionie Bukowińskim, historii Polaków na Bukowinie,
organizacji polskich, ich miejscu w rozwoju Bukowiny, Czerniowiec; wiadomości międzynarodowe etc.4

Analiza zawartości treści pozostałych, wspomnianych wyżej czasopism o ponadregionalnym zasięgu, wykazała różny poziom zainteresowania Bukowiną, ale pozwoliła na wyodrębnienie zagadnień pojawiających się w zamieszczanych tam artykułach. Jednym z nich są dzieje Bukowiny od czasów najdawniejszych aż po współczesność.

4 Gazeta Polska Bukowiny, „Kurier Galicyjski”, 15-25 maja 2009, s. 18. Pisownia oryginalna.
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Dzięki autorowi cyklu artykułów zamieszczonych w „Kurierze Galicyjskim” Wojciechowi Krysińskiemu5 czytelnicy uświadamiają sobie
przede wszystkim, że Bukowina to jeden region, mający do początków
wieku XX wspólną historię, kulturę i tradycję. W pewnym sensie pretekstem do przypomnienia dziejów Bukowiny i jej mieszkańców stało się
wznowienie wydawania wspomnianej „Gazety Polskiej Bukowiny”. Za
jedno z najistotniejszych założeń cyklu należy przyjąć chęć przypomnienia i uświadomienia czytelnikom „Kuriera Galicyjskiego”, że Bukowina to
nie tylko dwa okręgi administracyjne – czerniowiecki i suczawski, lecz
ukształtowana za czasów austro-węgierskich kraina wieloetniczna, wielowyznaniowa, wielojęzyczna, ale przy tym tolerancyjna i demokratyczna6.
Nadana temu niewielkiemu regionowi nazwa Bukowina, nawiązująca do
ówczesnego wyglądu tej ziemi, porośniętej buczyną, została zachowana
do dziś, mimo znacznego zmniejszenia połaci leśnych. Analizując stosowanie nazwy Bukowina w kolejnych wiekach, autor dookreśla również
położenie tej historyczno-geograficznej krainy leżącej między Mołdawią,
Besarabią, Podolem, Pokuciem i Siedmiogrodem, której jedność została
zerwana i zaburzona w wyniku II wojny światowej, przynosząc podział na
część północną – obecnie znajdującą się w granicach Ukrainy (do początku lat 90. XX w. w granicach ZSRR) i południową, przynależącą do
Rumunii.
Część pierwsza cyklu artykułów obejmuje historię Bukowiny od
IX w. p.n.e. do IX w. n.e. oraz pod panowaniem książąt ruskich w latach
885-13407, część druga – czasy Hospodarstwa Mołdawskiego, czyli lata
1340-1514, w których szczególnym uznaniem cieszył się przede wszystkim
hospodar Stefan III Wielki8. W części trzeciej przedstawione zostały czasy
zależności od Turcji i jej władców oraz słabnącej pozycji hospodarów
mołdawskich, z których wielu podporządkowywało się bezwarunkowo tureckim sułtanom, okres walk oraz porozumień z Kozakami, Polakami,
a także z Rosją i Austrią9. Natomiast w części czwartej zostały omówione
losy Bukowiny – pod rządami Habsburgów, z uwzględnieniem trzech etapów: 1775-1786 pod bezpośrednim zarządem wojskowym, 1786-1849
– okres administracyjnego przyłączenia do Galicji oraz 1850-1918 – lata

5 Wojciech Krysiński – znawca i miłośnik Bukowiny i Rumunii, autor nie tylko wielu
artykułów o Bukowinie, ale także dwutomowego przewodnika – monografii bukowińskiej „Uroki Bukowiny”, który w Polsce można określić już mianem „białego kruka”.
6 W. Krysiński, Dzieje Bukowiny, cz. 1, „Kurier Galicyjski”, 15 stycznia 2008, s. 12-13.
7 Pod artykułem zamieszczono „Piosenkę o Bukowinie” (słowa i muzyka ludowe) wykonywaną przez Grigore Leșe, w przekładzie autora cyklu artykułów o dziejach Bukowiny Wojciecha Krysińskiego. Tamże, s. 12.
8 W. Krysiński, Dzieje Bukowiny, cz. 2, „Kurier Galicyjski”, 28 stycznia 2008, s. 12-13.
9 W. Krysiński, Bukowina pod turecką „opieką” (1514-1775), cz. 3, „Kurier Galicyjski”,
14 lutego 2008, s. 12-13.
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funkcjonowania Bukowiny jako autonomicznej prowincji10. Można powiedzieć, że był to czas, kiedy Bukowina i jej mieszkańcy kształtowali
swoją tożsamość i świadomość, zwłaszcza po zwróceniu do Suczawy, za
sprawą cesarza Józefa II, relikwii św. Jana Nowego, wywiezionych do
Żółkwi przez króla Jana III Sobieskiego. W okresie tym wzmogło się również osadnictwo ludności z Siedmiogrodu, Wołoszczyzny, Galicji za sprawą edyktu zwalniającego kraj na 30 lat od płacenia podatków do kasy
wiedeńskiej. Posunięcie to wpłynęło nie tylko na zwiększenie liczby ludności, ale także na jej urozmaicenie narodowościowe. Za sprawą cesarza
Franciszka Józefa I Bukowina uzyskała całkowitą autonomię, a obywatele
ją zamieszkujący konstytucję gwarantującą im wszelkie prawa. Ten rozwój zaburzony został wybuchem I wojny światowej i ingerencją Rosji,
a następnie podziałem Bukowiny między Rosję i Rumunię w 1918 r. Autor artykułu wychodzi w tekście poza rok 1918, nadmieniając o losach Bukowiny w okresie międzywojennym, II wojny światowej oraz w czasach
powojennych, kiedy obowiązywał już zdecydowany podział na Bukowinę
Północną ze stolicą w Czerniowcach (należącą do USRR) oraz Bukowinę
Południową ze stolicą w Suczawie, przydzieloną Rumunii. Tym samym
dla Bukowiny Północnej nastał czas rusyfikacji i sowietyzacji oraz wyraźnego spadku liczby ludności. Komunizm, jaki zapanował po II wojnie
światowej zarówno w ZSRR, jak i w Rumunii, pociągnął za sobą dewastację bukowińskiej kultury oraz zamieszkujących region grup narodowościowych i etnicznych. Odradzać i odtwarzać swoją kulturę, tradycje,
a przede wszystkim przyznawać się do swoich narodowości mieszkańcy
obu części Bukowiny mogli dopiero od lat 90. XX w., kiedy nastąpił rozpad dawnych komunistycznych państw i powstały niepodległe Ukraina
oraz Rumunia.
Ten cykl historyczny kończy spojrzenie na czasy współczesne
przez pryzmat przeszłości. Autor zwraca uwagę, że dzisiejsze terytorium
Bukowiny, choć podzielone, znacznie się powiększyło, a Rumuni i Ukraińcy mocno zabiegają o propagowanie charakteru bukowińskiego na całym administracyjnym obszarze po obu stronach granicy11. Podkreśla, że
na teren Bukowiny w czasach austriackich rządów przesiedlono różne nacje w celu pozyskania rąk do pracy. Utworzona w ten sposób wielokulturowa społeczność, mimo posiadanej autonomii, nigdy nie dążyła do przekształcenia Bukowiny w niezależne państwo:
Pomimo uzyskania przez Bukowinę dużej autonomii, ludność
Księstwa Bukowiny nie wykazywała dążności do samodzielności
państwowej. Natomiast stworzyła ona umiejętność współegzy-

10 W. Krysiński, Okres austriacki (1775-1919), cz. 4, „Kurier Galicyjski”, 29 lutego
2008, s. 12-13.
11 W. Krysiński, Bukowina dziś…?, cz. 5, „Kurier Galicyjski”, 17 marca 2008, s. 9.
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stencji społeczeństwa wielonarodowościowego, wielokulturowego, wieloreligijnego i wielojęzykowego we wzajemnym poszanowaniu i tolerancji12.

Rozwój Bukowiny zaburzył wspomniany podział po II wojnie światowej
oraz wprowadzona przez komunistyczne rządy ZSRR i Rumunii rutenizacja i rumunizacja, mające na celu stworzenie w tych państwach społeczeństw jednolitych pod względem narodowości. Mieszkańcy sami, mimo
trudności, dbali i nadal dbają o zachowanie tego wielokulturowego charakteru regionu, stanowiącego największą wartość Bukowiny. Młode pokolenia uczą się różnych języków, tak by porozumieć się z każdym sąsiadem niezależnie od tego, czy jest on Polakiem, Rumunem, Ukraińcem,
Żydem czy Niemcem. Według rozmówców udzielających informacji autorowi artykułu Wojciechowi Krysińskiemu, dzieci należy wychowywać tak,
by potrafiły żyć w zgodzie z sąsiadami, by chciały uczyć się od nich tego,
co im potrzebne w życiu:
Patrz, dziecko, co potrafi zrobić twój sąsiad, nieważne czy Rumun, czy Polak, czy Ukrainiec, Żyd, Niemiec – ważne, że potrafi
to zrobić, bierz z niego przykład i ucz się! Jak będziesz miał się
od kogo uczyć, to będziesz go szanował, a czasami nawet podziwiał. Przy takim wychowaniu Bukowińczycy oceniają człowieka,
jego charakter, a nie popadają pod władzę narzucanych im narodowościowych stereotypów13.

Dzięki takiej postawie Bukowińczycy żyją ponad podziałami i różnicami,
rozumiejąc się wzajemnie. To godne pochwały zachowanie nawołuje do
propagowania idei jedności z poszanowaniem różnic. „Sprawmy, by
w nas była Bukowina!”, bo bukowińska tolerancja przydałaby się wszędzie, a nie tylko w granicach regionu. Tak optymistyczne zakończenie cyklu omawianych artykułów wyraźnie pokazuje łączność i jedność mieszkańców regionu ponad administracyjnymi podziałami.
O historii Bukowiny, ale wyłącznie północnej (ukraińskiej), oraz
o żyjących w jej granicach Polakach pisała także na łamach „Gazety
Lwowskiej” Jadwiga Kuczabińska – wówczas prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza w Czerniowcach14. Nawiązując krótko do
historii kraju bukowego drzewa, „zroszonego Czeremoszem, Prutem
i Dniestrem”, przypomniała jego związki z Polakami, sięgając do XIV w.
(1349 r. – budowa przez Polaków twierdzy na górze Cecyna w celu obrony
przed Turkami). Podkreśliła także rolę Polaków, którzy przybyli na Buko-

Tamże.
Tamże.
14 J. Kuczabińska, Polacy na Bukowinie. Dzieje i dzień dzisiejszy, „Gazeta Lwowska”,
28 kwietnia 1995, nr 8, s. 4.
12
13
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winę pod koniec XVIII w., szukając schronienia jako emigranci polityczni
po rozbiorach Polski oraz jako emigranci zarobkowi. Te dwie grupy przybywały tu i osiedlały się wraz ze swoimi rodzinami, budując zwarte polskie osiedla, szybko przekształcające się w czysto polskie wsie (o polskich
nazwach, np.: Hłęboka, Dawideny, Kaliczanka-Stara), a następnie organizowały życie codzienne według znanych sobie zasad i norm, przenosząc
tym samym i zaszczepiając na ziemi bukowińskiej polską kulturę, język,
obyczaje. Nadanie w latach 60. XIX w. autonomii poszczególnym krajom
wchodzącym w skład monarchii austro-węgierskiej przyczyniło się
do rozwoju działalności organizacyjnej, stowarzyszeniowej i kulturalnooświatowej bukowińskich Polaków. Powstały wówczas: : „Stowarzyszenie
Bratniej Pomocy” i „Czytelnia Polska” w Czerniowcach (1869), Towarzystwo Akademików Polskich „Ognisko” (1876), „Sokół bukowiński”
(1892)15 i zaczęto wydawać „Gazetę Polską” (organ prasowy zjednoczenia
bukowińskich Polaków, 1883). Polacy, którzy osiedlili się na Bukowinie
kierowali się zawsze i kierują do dnia dzisiejszego podstawową dewizą:
„My, Polacy, chcemy być w państwie, w którym żyjemy, elementem porządku, spokoju i jedności społeczeństwa”. Wskazywała ona na pełną akceptację przez polską społeczność bukowińskich realiów oraz chęć rozwijania nowej ojczyzny zapewniającej im bezpieczeństwo i godziwe życie.
Dzięki takiej postawie polska społeczność odgrywała znaczącą rolę w rozwoju Bukowiny do II wojny światowej. Szczególną rolę spełniała tu polska inteligencja. Wśród wykształconych m.in. w Krakowie, Wiedniu (i zapewne też we Lwowie) Polaków byli profesorowie Uniwersytetu w Czerniowcach, naukowcy, lekarze, architekci, prawnicy, nauczyciele, a także
przedstawiciele kultury i sztuki, czyli malarze i muzycy. Do lat 40. XX w.
życie społeczno-kulturalne skupiało się w licznych Domach Polskich,
m.in. w Czerniowcach, Zastawnem, Waszkowcach, Baniłowie, Hłyboce,
Storożyńcu. Niemałą rolę w krzewieniu kultury polskiej odgrywały również biblioteki oraz Czytelnie Polskie, działające np. w Bojanach, Kocmaniu, Terebleczy, Łużanach, Wiżnicy, Milejowie, Pance, Dawidenach, Dolnych Piotrowcach, Sadogórze. Domy Polskie były instytucjami skupiającymi wiele organizacji, kół i sekcji, np.: dobroczynności, naukowo-literackich, teatralnych, sportowych, oświatowych, a także chóry, teatry amatorskie itp., w których działalność angażowali się tak dorośli, jak i dzieci. Do
1940 r. na Bukowinie działało 25 polskich szkół. Oprócz szkół podstawowych w Czerniowcach funkcjonowało również jedno prywatne gimnazjum (założone w 1914 r.). Aktywność tę w 1940 r. przerwała wojna i będąca jej następstwem polityka, w wyniku której zamknięto Dom Polski
w Czerniowcach, a także szkoły i kościoły. Polska ludność, która nie zdołała wyjechać do kraju swych przodków, często była wywożona na Sybir,
a tych, którzy pozostali zmuszano do oficjalnej zmiany narodowości.

15 Właściwie Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelnia Polska oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
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W wyniku tych działań z 45 tys. Polaków (dane z 1940 r.) zostało jedynie
ok. 2 tys. (i to głównie na wsiach; dane dotyczą obwodu czerniowieckiego). Tym, którzy pozostali niezwykle trudno było zachować język i kulturę polską16.
Współczesna prasa polska na Ukrainie, dzięki publikacji tekstów
wspomnieniowych, staje się pomocna w ocalaniu od zapomnienia cennych wartości kulturowych i historycznych faktów17. Spisywane opowieści
stanowią swoiste zbiory informacji, np. o dawnych tradycjach bożonarodzeniowych na północy regionu (tradycyjne potrawy wigilijne, śpiewanie
kolęd, Pasterka, kolędnicy), a także o trudnych Wigiliach w czasie wojny,
a następnie pod rządami ZSRR, kiedy święta obchodzono w ukryciu i po
cichu, by nie dowiedziała się o tym władza komunistyczna. Przez ten cały
czas, bojąc się utraty pracy oraz o bezpieczeństwo własne i członków rodziny, chodzono wyłącznie do jedynego kościoła w Czerniowcach, jaki
władza radziecka pozostawiła katolikom. Posługa duszpasterska prowadzona przez dwóch księży – Franciszka Krajewskiego i Józefa Jędrzejewskiego – musiała przybrać formę konspiracyjną. Wojna i polityka władz
doprowadziły do zaniku wielu zwyczajów, jak np. kolędowania w Czerniowcach18. Koniec wieku XX pozwolił Polakom zamieszkałym w Czerniowcach i okolicy ponownie obchodzić święta zgodnie z dawną tradycją.
Jedynie kolędnicy nie powrócili do odwiedzania domów. I choć niełatwo
jest obecnie Polakom, od dziesiątek lat walczących o zachowanie polskości, pogodzić się z tym, że do Kościoła, który w tych trudnych dla nich
latach był ostoją polskości, wkracza dziś język ukraiński, to jednak zwycięża w ich myśleniu świadomość, że Bukowina to przecież
wielonarodowościowy region karpacki z bogatą mozaiką etniczną, kulturową i religijną. To różne języki i świątynie, lecz wspólne miasta, wsie, ulice, podwórka, a czasem i mieszkania. Po wojnie z kolejnymi pokoleniami do polskich rodzin weszły osoby
innych narodowości. Od Polaków starszego pokolenia uczą się
wzajemnego poszanowania i zrozumienia19.

Stwierdzenie to potwierdza, jak wielką rolę na Bukowinie, niezależnie czy
rumuńskiej czy ukraińskiej, odgrywa i będzie odgrywała nadal tolerancja
oraz otwartość na drugiego człowieka, bez względu na jego narodowość
i wyznanie. Tego m.in. uczą się czytelnicy dzięki lekturze tekstów w polskiej prasie wydawnej po 1990 r. na Ukrainie.

Tamże.
Np. tekst J. Kuczabińskiej, Wspomnienia życiowe p. Leopolda Kałakajło, „Kurier
Galicyjski”, 18 grudnia 2009-15 stycznia 2010, s. 10-11.
18 Tamże, s. 11.
19 Tamże.
16
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Niezmiernie istotne jest to, że uświadamiając Polakom, jak znaczącą rolę odegrali ich przodkowie w rozwoju regionu, przypomina się
współczesnemu pokoleniu, skąd i od kiedy polska mniejszość wzięła się
na Bukowinie. Autorki artykułów w prasie polskiej na Ukrainie po 1990 r.
pochodzące z Bukowiny Północnej: J. Kuczabińska i Helena Krasowska
skupiają się w tej kwestii na ziemiach leżących dziś na Ukrainie, natomiast W. Krysiński i Wojciech Jankowski ukazują dzieje migracji Polaków również w południowej części regionu, dopełniając wiedzę na temat
polskiego osadnictwa. Podstawową grupą etniczną zasiedlającą te tereny
byli górale czadeccy – polska grupa etniczna, która z okolic Czadcy (dziś
Słowacja) w XIX w. w celach zarobkowych trafiła w bukowińskie Karpaty Wschodnie. Pierwszą polską wieś założyli pod Czerniowcami w 1830 r.
i przybywali na te tereny jeszcze do 1870 r. Łącznie, jak podała J. Kuczabińska, na Bukowinie w okresie międzywojennym mieszkało 80 tys. Polaków20. Mówili oni gwarą i łączyli elementy kultury żywieckiej, cieszyńskiej, orawskiej, spiskiej oraz podhalańskiej. Spora część z nich w 1945 r.
wyjechała do Polski na tzw. Ziemie Odzyskane, ale byli i tacy, którzy pozostali, czekając na powrót zesłanych na Sybir członków rodzin lub obawiając się życia w Polsce. Ci, którzy nie opuścili terenów ZSRR, skazani
zostali na wynarodowienie, a ich rodzima kultura i język przetrwały tylko
dzięki wytrwałości starszych pokoleń. Autorka na łamach „Gazety Lwowskiej” stwierdza, że obecnie (lata 90.) na Bukowinie21 pozostało jedynie
ok. 600 potomków górali czadeckich, skupionych w dwóch wsiach – Huta Stara (400 osób) i Dolne Piotrowce (200 osób). Jednocześnie informuje, że w Polsce mieszka ok. 20 tys. potomków górali czadeckich, którzy
od 1990 r. w Jastrowiu, gdzie po wojnie osiadło kilkanaście bukowińskich
rodzin, organizują coroczne międzynarodowe festiwale „Bukowińskie
Spotkania”, skupiające Polaków, Ukraińców, Rumunów, Żydów, Niemców, których łączy tradycja, kultura i przywiązanie do Bukowiny – regionu, z którym związani byli ich przodkowie (więcej o festiwalu nieco dalej
w tekście).
Na Polakach z obwodu czerniowieckiego22 koncentruje się również w swoich artykułach H. Krasowska. Pisząc o historii osadnictwa polskiego na Bukowinie, wskazuje trzy kierunki, z jakich ludność polska
przybywała na te tereny, czyli na Galicję południowo-wschodnią i Małopolskę (Jasło, Ropczyce, Rzeszów, Tarnów, Stary i Nowy Sącz, Spisz) oraz
na wspomnianą Czadcę. Wśród emigrantów politycznych znajdowała się

J. Kuczabińska, Z Ziemi Bukowińskiej do Polski, „Gazeta Lwowska”, 12 października 1995 r., nr 16, s. 2.
21 Chodzi tu o Bukowinę Północną.
22 W latach 90. stanowili tam zaledwie 1% ludności (ok. 90 tys. Polaków), podczas gdy
Ukraińcy to 67% mieszkańców obwodu, Rumuni i Mołdawianie – 19%, Rosjanie
– 6,6%, a Żydzi – 5,5%. H. Krasowska, Polacy na Ukrainie, „Gazeta Lwowska”, 4 lutego 1997, nr 2, s. 6.
20
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głównie inteligencja, natomiast wśród emigrantów zarobkowych przeważali rolnicy23. Spośród zaledwie 5 tys. potomków ówczesnych Polaków, jacy pozostali w obwodzie czerniowieckim, niewielu posługuje się dziś językiem polskim. Od 1989 r. powstałe w Czerniowcach Towarzystwo Kultury
Polskiej im. A. Mickiewicza wraz ze swoimi terenowymi oddziałami zabiega mocno o odrodzenie języka polskiego wśród polskiej społeczności.
Mimo słabej znajomości mowy przodków, wśród młodszej generacji osób
polskiego pochodzenia widoczne jest silne przywiązanie do tego języka
w Kościele rzymskokatolickim. Modlitwy i pieśni w tym języku były bowiem przekazywane z pokolenia na pokolenie, a jego dotychczasowe używanie w liturgii wpłynęło na utożsamianie Kościoła z polskością i Polakami. Sytuacja ta rodzi jednak pewien problem, bowiem podczas gdy młode
pokolenie, posługujące się niemal wyłącznie językiem ukraińskim i rosyjskim, nie postrzega w kategoriach zagrożenia dla Kościoła wprowadzenia
do liturgii języka ukraińskiego, starsze pokolenie widzi w tym posunięciu
realne niebezpieczeństwo dla zachowania mowy i kultury przodków24.
Wspomniane wyżej teksty informują o losach polskiego osadnictwa wybiórczo, ograniczając się do Bukowiny Północnej. Podstawowej
wiedzy na ten temat dostarcza natomiast kolejny cykl artykułów W. Krysińskiego zatytułowany „Ostatnia wielka migracja europejska”, publikowany w „Kurierze Galicyjskim”25, poświęcony wspomnianym góralom
czadeckim, jak podkreśla W. Krysiński – niewielkiej, polskiej, specyficznej wspólnocie etnicznej, kulturowej i językowej, łączącej elementy
śląskie i małopolskie26. Autor zapoznaje czytelników z Ziemią Czadecką,
jej położeniem, historią i wędrówkami, jakie przed 200 laty odbywała
część mieszkającej tam ludności. Pojawienie się na Bukowinie górali czadeckich to wynik tzw. migracji za chlebem. W. Krysiński przedstawia jej
przebieg, śledzi proces docierania i osiedlania się górali na terenach ukrainnych oraz tworzenia przez nich niektórych bukowińskich miejscowości.
Podkreśla również fakt, że w przeciwieństwie do innych osiedlających się
na Bukowinie grup społecznych górale czadeccy zachowali przez kolejne
pokolenia swoją kulturę i nie ulegli innym, np. rumuńskim czy niemieckim wpływom. Podziały stanowe wyraźnie cechujące polskie społeczeń-

H. Krasowska przypomina, że górale czadeccy przybyli na dzisiejsze ziemie ukraińskie w roku 1803 (na krótko zatrzymali się z Brzeżanach koło Lwowa), zachęceni
(sprowadzeni) przez tamtejszego dzierżawcę niemieckiego do pracy w hucie szkła,
a ich głównym ośrodkiem stała się Huta Stara, skąd po upadku huty w 1814 r. część
z nich przeniosła się w okolice Baniłowa i Dolnych Piotrowiec. Tamże.
24 W północnej części Bukowiny język górali czadeckich spotyka się jeszcze tylko
w trzech miejscowościach: Hucie Starej, Dolnych Piotrowicach i Tereblaczu. Tamże.
25 W. Krysiński, Ostatnia wielka migracja europejska, cz. 1, „Kurier Galicyjski”, 18
lipca 2008, s. 13; Tenże, Ostatnia wielka migracja europejska, cz. 2, „Kurier Galicyjski”, 31 lipca 2008, s. 13; Tenże, Ostatnia wielka migracja europejska, cz. 3, „Kurier Galicyjski”, 18 sierpnia 2008, s. 17.
26 Tenże, Ostatnia wielka migracja…, cz. 1, s. 13.
23
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stwo sprawiły, że nie dochodziło też do mieszania się górali czadeckich
z polską szlachtą, również osiedlającą się na tym obszarze. Historia migracji ludności czadeckiej nie kończy się jednak na Bukowinie, bowiem
wojenno-polityczne względy zadecydowały o dalszej wędrówce i poszukiwaniu miejsca do życia w innych krajach, np. Bośni, Serbii, a nawet Brazylii czy Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce, gdzie późniejsze pokolenia Bukowińczyków (zarówno z części północnej, jak i południowej) trafiły w wyniku porozumień po II wojnie światowej w latach 1945-1947 i zostały osiedlone na tzw. Ziemiach Odzyskanych27. Część górali czadeckich
uległa agitacji słowackiej, opowiadając się za przynależnością do narodowości słowackiej. Utożsamienie się ze słowackością wiązało się z propozycją osiedlenia na terenie ówczesnej Czechosłowacji, co obudziło w góralach nadzieję powrotu na Ojcowiznę, czyli w okolice Czadcy. Niestety nadzieje te okazały się płonne, gdyż Bukowińczycy zostali przesiedleni w zupełnie inny region – pod granicę węgierską, gdzie warunki bytowe były
znacznie gorsze niż na Bukowinie i Ziemi Czadeckiej28.
Można stwierdzić, że rozpoczęte przed wiekami migracje odcisnęły piętno na kulturze bukowińskich Polaków i ich specyficznym podejściu
do przeszłości. Potwierdzeniem tego jest, dość nietypowy jak na polską
kulturę, charakter dawnych cmentarzy górali czadeckich. Zmarłym
przodkom nie stawiano pomników ani nagrobków. Mieli oni jedynie
ziemne, porośnięte trawą groby, na których krewni ustawiali drewniane
krzyże bez tabliczek informujących, kto spoczywa w danej mogile. Nie
miało to jednak nic wspólnego z profanacją zmarłych czy zacieraniem pamięci o nich, lecz, jak tłumaczyli górale, wynikało właśnie z udziału w największej emigracji europejskiej XIX w. Ciągłe zmienianie miejsca zamieszkania sprawiało, że nie można było do niczego się przywiązywać,
więc
póki żyjemy, wiadomo kto jest kto, potem już zaciera się kto
gdzie leżał. Było to traktowane jako rzecz naturalna – ludzie się
liczą. Liczy się pamięć o nich, ale niekoniecznie miejsce spoczynku29.

Bezimienność grobów nie oznacza, że nikt o nich nie pamięta. O miejsca
pochówku się dba, ponieważ, jak mawiają mieszkańcy polskich wsi, „to są
nasi” i nie jest istotne, gdzie kto leży, bo zmarli są wspólni. Nieco bardziej
osiadły tryb życia ostatnich dziesięcioleci sprawił, że obyczaj ten ulega
zmianie i na współczesnych grobach pojawiły się tabliczki z nazwiskami
zmarłych, a nawet pomniki. Nie oznacza to, że problem migracji zniknął.

Tenże, Ostatnia wielka migracja…, cz. 2, s. 13.
Tenże, Ostatnia wielka migracj …, cz. 3, s. 17.
29 W. Jankowski, Cmentarze polskich górali w Rumunii, „Kurier Galicyjski”, 29 listopada-15 grudnia 2016, nr 22, s. 22.
27
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Wręcz przeciwnie – nasilił się on zwłaszcza w XXI w., kiedy wraz z otwarciem granic państwowych w Unii Europejskiej pojawiła się możliwość zarobkowania w krajach zachodnich. Swoboda przemieszczania się po
większej części Europy sprawia jednak, że migracja zarobkowa nie musi
oznaczać automatycznie trwałej zmiany miejsca zamieszkania. Dla części
młodych ludzi Bukowina stanowi bowiem miejsce, do którego powracają
w przerwach od pracy i gdzie wrócą po jej zakończeniu. Nie zmienia to
jednak faktu, że liczebność bukowińskich Polaków stale się zmniejsza.
Według Adama Rossmanitha mniejszość polska na Bukowinie jest zanikająca, co potwierdzają ciągłe spadki jej liczebności, zwłaszcza od połowy
XX w. Podstawową różnicą obu części Bukowiny jest to, że na północy
Polacy zamieszkują głównie miasta (60% ogółu Polaków bukowińskich),
w tym zwłaszcza Czerniowce. Natomiast na południu mieszkańcami
miast jest jedynie 15% ludności polskiej, a pozostałe 85% to mieszkańcy
wsi. Wśród rodzin miejskich większość stanowią rodziny mieszane pod
względem narodowościowym, podczas gdy na wsiach liczba rodzin monokulturowych i jednolitych narodowościowo jest znacznie większa. Zauważalne są też dysproporcje pod względem płci, bowiem na północy przeważają zdecydowanie kobiety, zaś w południowej części struktura płci jest
wyrównana. Na południu widoczny jest natomiast spadek liczby urodzeń
(jedną z przyczyn jest zapewne duży procent emigracji zarobkowej wśród
młodego pokolenia), które to zjawisko nie występuje raczej na północy regionu30. Im mniejszą społeczność zamieszkują Polacy, tym większej ulega
ona asymilacji, co widoczne jest szczególnie na północy, gdzie język polski wyparty został w znacznym stopniu przez ukraiński lub czasem rumuński. Bywają też na północy wsie, gdzie w rodzinach włada się trzema,
a nawet czterema językami (ukraińskim, rumuńskim, polskim i rosyjskim). Kobiety z północnej Bukowiny wykazują dużo większą aktywność
zawodową i jest wśród nich większy odsetek posiadających wyższy poziom wykształcenia. Charakter wsi i warunki życia zależą od ich oddalenia od ośrodków miejskich i położenia geograficznego. Jedne z nich dają
możliwość zarobkowania w mieście, drugie pozwalają na rozwinięcie rolnictwa, a inne, jak np. Plesza, położone w górach, umożliwiają jedynie życie z pasterstwa31.
Wspomniana kwestia zróżnicowania językowego na Bukowinie
znalazła również miejsce w prasie fachowej, przeznaczonej dla nauczycieli32. Zainteresowanie tym problemem czytelnicy mogą zawdzięczać
To stan na lata 2011-2013, który zapewne uległ zmianie po agresji Rosji na Krymie.
W. Jankowski, O mniejszości polskiej na Bukowinie, „Kurier Galicyjski”, 16-29
września 2014, nr 17, s. 18.
32 H. Krasowska, Język mówiony i język nauczania polskiej młodzieży szkolnej we
wsiach Bukowiny południowej, „Głos Nauczyciela. Biuletyn Zjednoczenia Nauczycieli
Polskich na Ukrainie”, nr 3-4, Drohobycz 2007, s. 33-34. Treść artykułu nie dotyczny
południowej Bukowiny, a dotyczy trzech miejscowości położonych na Ukrainie, Bukowinie Północnej.
30
31
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swojej rodaczce, lingwistce, pochodzącej z Panki, a pracującej naukowo
w PAN w Warszawie – prof. Helenie Krasowskiej. Autorka w publikowanych w „Głosie Nauczyciela” artykułach zajęła się zagadnieniem znajomości języka prymarnego (język codzienny, używany w domu, gwara)
i sekundarnego (pozostałe języki używane przez daną społeczność posługującą się językiem prymarnym – gwarowym) wśród dzieci w wieku
szkolnym oraz tym, w jakim stopniu język polski opanowuje młodzież
szkolna z trzech wsi z Bukowiny Północnej (Starej Huty, Dolnych Piotrowiec i Panki). Na podstawie badań prowadzonych wśród dzieci polskiego
pochodzenia przedstawione zostały różnice językowe w mowie użytkowników z trzech wspomnianych wsi. W dwóch z nich – Starej Hucie i Dolnych Piotrowcach, gdzie językiem prymarnym był polski – gwarowy,
dzieci polskiego pochodzenia nie znały ani języka ukraińskiego, ani też
rumuńskiego aż do czasu pójścia do szkoły. W trzeciej wsi – Pance dzieci
posługiwały się natomiast jako prymarnym językiem ukraińskim – gwarowym, wobec czego język polski, z którym stykały się pierwszy raz
w szkole, stawał się dla nich językiem sekundarnym. Nie pomniejsza to
w żaden sposób roli i znaczenia języka polskiego (gwarowego), nie tylko
w gronie starszych, ale także i młodszych mieszkańców wsi bukowińskich:
postawa młodzieży wobec języka, przede wszystkim wobec gwary polskiej, zakłada obronę tego języka i podnosi ją do rangi patriotyzmu, bycia Polakiem poza granicami Polski. Język kraju,
w którym mieszkają, traktowany jest jako nieunikniona rzeczywistość33.

Istnieje jednak pewna zależność między stopniem zachowania języka polskiego, a wielkością skupiska społeczności polskiej, bowiem, jak stwierdziła H. Krasowska, znajomość i używanie go zostało zachowane tylko
w tych wsiach, w których znajduje się większe skupisko ludności polskiej34. Choć poziom znajomości języka polskiego bywa różny, to nadmienić należy, że o jego przekaz dbają, w miarę swoich możliwości, rodzina oraz szkoła. W Starej Hucie dzieci pobierają naukę w szkole ukraińskiej, gdzie języka polskiego uczą się jako języka mniejszości narodowej,
natomiast w szkole między sobą najczęściej rozmawiają gwarą. Mieszkańcy polskiego pochodzenia na co dzień także rozmawiają gwarą, w której
są już niestety obecne słowa pochodzenia rosyjskiego, ukraińskiego i rumuńskiego (zwłaszcza w dziedzinie związanej z techniką). W rodzinach
mieszanych ich członkowie sami decydują, w jakim języku będą się między sobą porozumiewali. Na pytanie, czy dzieci chętnie uczą się mowy

Tamże, s. 34.
W. Jankowski, Językiem polskim mówi się tam, gdzie są zwarte grupy, „Kurier
Galicyjski”, 16-29 września 2016, nr 17, s. 25.

33
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polskiej, Regina Kałuska – dyrektorka szkoły w Starej Hucie i kierowniczka zespołu „Dolinianka”, trochę z przymrużeniem oka odpowiedziała:
„Dzieci chyba w ogóle nie lubią się uczyć (śmiech), szczególnie tu, w Starej Hucie, bo widzą państwo, jaką mamy tu przyrodę. W lecie dzieci wypasają krowy i jest przy tym dużo zabawy i radości. Oczywiście, że wolą
iść w góry niż siedzieć w szkole”35. Odpowiedź ta potwierdza wskazówkę znanego renesansowego pedagoga Juana Luisa Vivesa, aby okolica,
w której znajdzie się szkoła nie była zbyt piękna, bo będzie rozpraszała
i odciągała od nauki. Niezależnie od zapału dzieci i młodzieży do nauki,
przyznać należy, że uchronienie gwary i kultury polskich górali przez ponad 200 lat, od momentu osiedlenia się na tych terenach pierwszych Polaków, to prawdziwy sukces, biorąc pod uwagę historię tych ziem.
Po powstaniu niepodległej Ukrainy nauczanie języka polskiego
wprowadzono również w większych miejscowościach, w tym także w stolicy obwodu – Czerniowcach. Naukę skierowano zarówno do osób starszych, jak i młodszych. W celu utrzymania tożsamości narodowej szczególną uwagę w pracy z dziećmi przywiązuje się do tego, aby obok języka
nauczyć je tradycji, obyczajowości, historii, geografii, literatury i sztuki
polskiej36.
W zachowaniu języka i kultury polskiej na Bukowinie ważną rolę,
zwłaszcza w XX w., odegrał Kościół rzymskokatolicki, stąd też nie mogło
na łamach prasy zabraknąć miejsca na sprawy z nim związane. Po dziesięcioleciach zwalczania Kościoła przez system komunistyczny podstawowym zagadnieniem stało się przywracanie świątyń katolikom. „Kurier
Galicyjski” informował zatem przede wszystkim o przekazaniu czerniowieckim wiernym kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i powierzeniu go opiece ojców jezuitów. Był to powrót do dawnego porządku, jaki
zaburzyła II wojna światowa i władze ZSRR37. Odzyskanie kościoła stało
się okazją do przypomnienia czytelnikom jego historii od momentu sprowadzenia do Czerniowców jezuitów w latach 70. XIX w. aż do wieku XX,
kiedy świątynia została odebrana jezuitom i wiernym po II wojnie światowej i przekazana przez władze ZSRR Cerkwi prawosławnej, a następnie
archiwum obwodowemu, co pociągnęło za sobą gruntowną przebudowę
i dewastację budynku38. Okazją do przypomnienia losów Kościoła na Bu-

Tenże, U Polaków na Bukowinie, „Kurier Galicyjski”, 15-28 maja 2015, nr 9, s. 11.
J. Kuczabińska, Polska Szkoła Niedzielna w Czerniowcach – 10 lat, „Głos Nauczyciela. Biuletyn Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie”, nr 1-2, Drohobycz
2004, s. 8-10.
37 K. Czawaga, Katolicy w Czerniowcach odzyskali kościół, „Kurier Galicyjski”, 17-29
marca 2010, s. 7.
38 Proces niszczenia kościoła na dobre rozpoczął się w czasie II wojny światowej, a dopełnił tuż po wojnie, gdy w 1945 r. został najpierw odebrany katolikom i na rok przekazany duchowieństwu prawosławnemu, a następnie zamknięty, niestrzeżony był rabowany i ulegał stopniowej dewastacji, po czym władze zadecydowały o jego rekonstrukcji i po dorobieniu stropów we wnętrzu pojawiły się trzy kondygnacje, a całość
35

36
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kowinie i jego wiernych stała się również uroczystość wyniesienia do rangi bazyliki mniejszej głównego czerniowieckiego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Tym samym został on drugim, po bazylice lwowskiej, kościołem tej rangi na Ukrainie39.
Poruszając sprawy Kościoła rzymskokatolickiego i jego tragicznej
historii na ukraińskiej Bukowinie, na łamach prasy przypominano również niezwykłych kapłanów, którzy w tych trudnych czasach trwali w służbie wiernym. Wśród wyróżnionych znalazło się dwóch duchownych, których sylwetki i dokonania przywołano w rocznice ich śmierci – ks. Józef
Jędrzejewski (40. rocznica) i ks. Franciszek Krajewski (20. rocznica)40.
Obaj byli wieloletnimi kapłanami dbającymi w najcięższych dla Kościoła
katolickiego czasach pod rządami komunistycznymi o zachowanie wiary
i tożsamości narodowej nie tylko wśród Polaków, ale też i wiernych innych narodowości na Bukowinie, Pokuciu i Podolu41. Dzięki swojej postawie na trwałe wpisali się w historię bukowińskiego Kościoła, a zważywszy na to, iż obaj pochodzili z Czerniowców, można ich zdecydowanie
zaliczyć w poczet Polaków, wpływających w sposób znaczący na rozwój
miasta i jego mieszkańców.
Zainteresowanie sprawami Kościoła rzymskokatolickiego na Bukowinie na łamach prasy koncentruje się niemal wyłącznie na części północnej tego regionu. Jedyna wzmianka dotycząca Kościoła na południowej Bukowinie, jaką odnaleziono, to krótka relacja z wizyty arcybiskupa
Józefa Kowalczyka w Pojanie Mikuli w 2009 r., gdzie trwała budowa nowego kościoła. Informacja miała przede wszystkim być dowodem zainteresowania polskich władz kościelnych losem bukowińskiego Kościoła42.
Dzieje regionu na przestrzeni lat tworzą ludzie poprzez swoją
działalność w różnych sferach życia. Bez poznania ich zasług i dokonań
nie można mówić o historii określonego obszaru, zatem i prasa poświęciła uwagę postaciom ważnym dla rozwoju Bukowiny. W. Krysiński na łamach „Kuriera Galicyjskiego” podjął udaną próbę przedstawienia Polaków, którzy znacząco wpłynęli na rozwój stolicy tego regionu, czyli Czerniowców. Jak zaznaczył, przybywali oni nie tylko z Galicji, ale również

obiektu przeznaczono na archiwum (od 1963 r.). O. Dudar, Kościół jezuitów w Czerniowcach wrócił do wiernych, „Kurier Galicyjski”, 30 lipca-16 sierpnia 2010, s. 10.
39 K. Czawaga, Uroczystości w Czerniowcach, „Kurier Galicyjski”, 19-28 sierpnia
2014, nr 14-15, s. 23.
40 W. Grymski ks., Ks. Franciszek Krajewski – apostoł duchowości Bukowiny, „Kurier Galicyjski”, 17-29 września 2010, s. 10; Tenże, Pamięci kapłanów bukowińskich,
„Kurier Galicyjski”, 5-14 października 2010, s. 23.
41 Ks. J. Jędrzejewski, mimo kłopotów ze zdrowiem, walczył o utrzymanie kościoła
w Czerniowcach i z oddaniem zajmował się parafianami w latach wojny oraz rządów
stalinowskich.
42 Przy okazji krótkiej relacji nadmieniono, że arcybiskup złożył ofiarę na rzecz budowy w wysokości 500 USD. W. Krysiński, Hej na Bukowinie, hej w samej Pojanie,
„Kurier Galicyjski”, 26 czerwca-16 lipca 2009, s. 28.
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z innych części Polski i reprezentowali różne grupy zawodowe, m.in.: rzemieślników, urzędników, nauczycieli, lekarzy, artystów, naukowców, wojskowych. Ich obecność w mieście odnotowywano już w drugiej połowie
XVIII w., a liczebność systematycznie wzrastała i z 20-25 rodzin zamieszkałych w Czerniowcach w 1786 r. społeczność rozrosła się tak znacznie, że na początku XX w. Polacy stanowili drugą co do wielkości narodowość w mieście. Zwrot w tej kwestii nastąpił po zakończeniu I wojny
światowej. Wówczas, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w latach
1919-1921 blisko 90% czerniowieckich Polaków powróciło do wolnej i odradzającej się ojczyzny43. Do czasu wspomnianej migracji, przedstawiciele polskiej społeczności piastowali niejednokrotnie funkcje czerniowieckich naczelników (Bełdowicz, Józef Ortyński, Józef Lepszy) i burmistrzów (np. Jakub Piotrowicz 1864-1866, Antoni Kochanowski 1866-1874
i 1887-1905), wielu z nich, jak np. Antoniemu Kochanowskiemu miasto
zawdzięczało piękną zabudowę, kanalizację, wodociągi, oświetlenie, elektryczny tramwaj oraz ład finansowo-administracyjny. Czerniowieccy Polacy odegrali również znaczącą rolę w administracji krajowej, m.in. w rządzie (wydziale) krajowym, sądownictwie, finansach. Wielu Polaków zaznaczyło swą obecność także w rzemiośle, handlu i usługach44. Za sprawą
Polaków w 1870 r. powstało pierwsze Bukowińskie Towarzystwo Zaliczkowe, a w 1898 r. Polskie Towarzystwo Zaliczkowe i Oszczędności (kierowane przez Polaków), działające do 1922 r. pod nazwą Banku Polskiego. Chorzy mogli natomiast leczyć się w szpitalu miejskim założonym
przez dr. Stanisława Kwiatkowskiego – prezesa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Czerniowcach. Stosunkowo późno, bo dopiero od 1902 r. zaczęło
rozwijać się systematyczne nauczanie w języku polskim, ale dokonano tego za sprawą powołanego wówczas przez polską społeczność Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej. Polacy znaleźli się również wśród wykładowców
czerniowieckiego uniwersytetu (prof. Alfred Halban, dr Wojciech Rubinowicz, dr Marcin Kasprzak)45. Do polskich czytelników docierała
wspomniana polskojęzyczna prasa, m.in. „Gazeta Polska”. Polacy tworzyli
i brali czynny udział w życiu artystycznym miasta (szkoły muzyczne, koncerty oraz występy, m.in. Karola Mikulego, Karola Lipińskiego, Karola
Zwierzchowskiego, kompozycje Seweryna Warteresiewicza, Ottona
M. Żukowskiego, produkcja fortepianów, rysunki, ilustracje, obrazy
– A. Borkowski, J. Zuber, Z. Ajdukiewicz, L. Koehler, T. Bahrynowicz,
J. Krzanowski, kino, fotoplastykon). Piękny wygląd nadawali natomiast
Wśród wymienianych rodzin znaleźli się m.in.: Abrahamowiczowie, Bohdanowiczowie, Piotrowiczowie. W. Krysiński, Czerniowieccy Polacy, „Kurier Galicyjski”, 16 grudnia 2008-16 stycznia 2009, s. 17-18.
44 Dzięki bednarzowi Mikołajowi Zajączkowskiemu mieszkańcy miasta mogli korzystać z pomocy założonej i prowadzonej przez wyżej wspomnianego ochotniczej straży
pożarnej, ochotniczego towarzystwa ratunkowego, zaopatrywać się w piekarni. Tamże, s. 17.
45 Tamże, s. 18.
43
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miastu polscy architekci, m.in.: A. Borkowski, A. Pawlikowski, J. Zacharewicz i wielu innych. Warto podkreślić, iż w akcję poszukiwania Polaków
znaczących dla rozwoju Czerniowców i całej Bukowiny włączono czytelników, zachęcając ich do odnajdywania i przedstawiania znanych im nietuzinkowych mieszkańców. Co istotne, poszukiwań nie ograniczono wyłącznie do pokoleń minionych, starając się pokazywać także osiągnięcia
osób współcześnie żyjących i działających na rzecz rozwoju miasta i całego regionu. Przykładem stała się wspomniana dialektolog, socjolingwistka, etnolog i folklorystka, pracownik naukowy PAN prof. Helena Krasowska, której dorobek naukowy poświęcony jest przede wszystkim Bukowinie. Czytelników zapoznawano nie tylko z drogą naukową badaczki,
ale także z jej dorobkiem, poprzez prezentacje kolejnych monografii
poświęconych Bukowinie i jej mieszkańcom, wśród których znalazły się
„Bukowina. Mała ojczyzna – Piotrowce Dolne”, „Górale Polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne” i „Bukowina.
Żywa historia kościoła”46.
Tworzenie historii i rozwój regionu to oczywiście nie tylko dokonania Polaków wyznania rzymskokatolickiego. Bogactwa kulturowego
Bukowiny dopełniają również Ormianie polscy, których historię i kulturę
mogą poznać czytelnicy „Kuriera Galicyjskiego”47. Obecnie najliczniejsze
ich skupiska występują w Suczawie, gdzie Ormianie już w XV w. mieli siedzibę biskupstwa, kilkaset domów, kilka kościołów i szkoły, oraz w Czerniowcach, gdzie pojawili się pod koniec XVIII w. Poza głównymi miastami zamożni Ormianie stopniowo nabywali również okoliczne dobra i majątki wiejskie na Bukowinie. Dzięki zakupom ziemi osiedlili się na znacznym obszarze Bukowiny Karpackiej, ubogacając jej kulturową mozaikę.
Pod względem identyfikacji narodowościowej, Ormianie bukowińscy
dzielili się na dwie grupy: północną, identyfikującą się z Polakami, i południową, związaną z narodowością rumuńską. Grupy te różnił tym samym
język, kultura i religia. Ich bytność na Bukowinie, zwłaszcza północnej,
przerwały akcje UPA, w czasie których dokonywano pogromu Polaków
i Ormian. Jak pisze H. Krasowska na łamach „Kuriera Galicyjskiego”,
w niektórych miejscowościach po polskojęzycznych Polakach i Ormianach znaleźć można jedynie
pozostałości kultury materialnej: domy, cmentarze, kościoły etc.
Nagrobki często mają wartość artystyczną, są wyjątkowe, zdobione są rzeźbami, z napisami w języku polskim. Już tylko one

M. Rowicki, Z Panki do PAN-u, cz. I „Kurier Galicyjski”, 28 lutego-17 marca 2014,
nr 4, s. 15; Tenże, Z Panki do PAN-u, cz. II, „Kurier Galicyjski”, 15-28 kwietnia 2014,
nr 7, s. 21; Tenże, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej, „Kurier Galicyjski”, 16-29
maja 2014, nr 9, s. 12-13; Tenże, Kościół z Bukowiny, „Kurier Galicyjski”, 31 maja-16
czerwca 2014, nr 10, s. 25.
47 H. Krasowska, Ormianie polscy na Bukowinie Karpackiej, „Kurier Galicyjski”,
23 maja-15 czerwca 2017, nr 9-10, s. 32-33.
46
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mówią nam o historii i dziedzictwie kulturowym tych ziem. Już
tylko tyle zostało nam w tych miejscowościach po polskiej mowie, zwyczajach, kulturze48.

Do grona osób pochodzących z Bukowiny, o których wzmianki
znalazły się na stronach „Kuriera Galicyjskiego”, dołączył również Karol
Mikuli – „postać wyjątkowo zasłużona dla kultury polskiej i jednocześnie
prawie całkowicie zapomniana w XX wieku”, jak napisał o nim Michał
Piekarski49. Urodzony w 1819 r. w Czerniowcach, Mikuli rozpoczął naukę
gry na fortepianie u Franciszka Kolberga, a kontynuował ją w Paryżu
u Fryderyka Chopina, stając się znawcą i doskonałym wykonawcą jego
utworów. Po powrocie z Francji powrócił do Czerniowców, gdzie zatrudniony został jako profesor gry na fortepianie, a po przeprowadzce do
Lwowa w 1858 r. pełnił funkcję dyrektora Galicyjskiego Towarzystwa
Muzycznego i kierownika konserwatorium. W okresie autonomii galicyjskiej należał do najbardziej zagorzałych popularyzatorów polskich kompozytorów (S. Moniuszki, F. Dobrzyńskiego, K. Lipińskiego, F. Chopina).
Ważne postaci rodem z Bukowiny stały się też pretekstem i zachętą do turystycznych wędrówek pograniczem Pokucia i Bukowiny nad Czeremoszem. Dmytro Antoniuk krótko, ale niezwykle interesująco wspomina m.in. o miejscowościach Śniatyń i Rusów, związanych z Wasylem
Stefanykiem, Kosów – z Apolinarym Tarnawskim, Kniaże u ujścia Prutu
do Czeremoszu – z aktorem Zbigniewem Cybulskim, Załucz, w którym
znajdował się majątek rodziny Jaruzelskich-Krzysztofowiczów, Wyżnica, Czartoryja, związanych z Iwanem Mikołajczukiem – aktorem i reżyserem50.
Na tle bukowińskich dziejów przypomniany został także pisarz
Gregor von Rezzori (ur. w 1914 r. w Czerniowcach, zm. w 1998 r. w Toskanii)51. Pochodzący z Bukowiny literat wraz z miejscem swego urodzenia przechodził spod rządów austro-węgierskich, rumuńskich, do radzieckich, aż stał się bezpaństwowcem, a następnie obywatelem austriackim. Mimo iż opuścił Bukowinę, to zawsze miała ona miejsce w jego prozie, choć pojawiała się w tekstach pod literackimi nazwami. Dodać należy,
że artykuł Tadeusza Zubińskiego w „Kurierze Galicyjskim” stanowi część
cyklu przybliżającego czytelnikom ważne, a często zapomniane postaci
świata kultury, nauki, pochodzące z Bukowiny i tym samym naznaczone
magią tego regionu.

Tamże, s. 33.
M. Piekarski, Karol Mikuli – Ormianin zasłużony dla kultury polskiej z orderem
Cesarza Franciszka Józefa I, „Kurier Galicyjski”, 2 maja-15 czerwca 2017, nr 9-10,
s. 25.
50 D. Antoniuk, Gwiazdy filmu po obu stronach rzeki, „Kurier Galicyjski”, 17-30
stycznia 2017, nr 1, s. 28.
51 T. Zubiński, Mag z Zielonej Bukowiny, „Kurier Galicyjski”, 14-27 maja 2010, s. 18-19.
48
49
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Ukazując czytelnikom Bukowinę, autorzy tekstów często podkreślają jej wielokulturowość. Wprawdzie większość artykułów dotyczy górali czadeckich reprezentujących polską społeczność, ale pojawiają się
również teksty o przedstawicielach innych grup etnicznych czy narodowościowych zamieszkujących ten region. Przykładem jest Angelica Flutur
– pochodząca z huculskiej wsi Czumurna (rum. Ciumârna) pieśniarka folkowa52. Artykuł poświęcony artystce uświadamia czytelnikom, że
w okolicy znanej głównie z malowanych klasztorów, na przełęczy Ciumârna (1109 m n.p.m.) kończy się Huculszczyzna, najbardziej charakterystyczny region Karpat Wschodnich i w czasach obecnych jeden z symboli
kultury Ukrainy. Oparty na wywiadzie z artystką tekst bez wątpienia jest
zachętą do poznania kultury rumuńskich Hucułów i zapoznania się
z twórczością artystki.
Miejsce na szpaltach gazet znalazły również bukowińskie miejscowości. Do najczęściej prezentowanych należy zdecydowanie stolica obecnie północnej Bukowiny, czyli Czerniowce. Autorzy bezsprzecznie podkreślają wielonarodowościowy i wielokulturowy charakter tego miasta
o przepięknej architekturze, wyjątkowym klimacie (mimo upływu czasu
i zmiany wpływów kulturowych), prezentują najważniejsze miejsca i budynki, np. kościoły, dzielnicę żydowską, centrum miasta, dawny pałac
metropolitów bukowińskich (dziś uniwersytet), cmentarze, potwierdzające wielonarodowy skład dawnych mieszkańców bukowińskiej stolicy, zachęcając tym samym do jej zwiedzania53. „Kurier Galicyjski” poświęcił
również miastu numer specjalny wydany z okazji 600-lecia istnienia metropolii54. Rocznica ta stała się okazją do przybliżenia, w wielkim oczywiście skrócie, historii powstania miasta „tańczącego na wzgórzach” oraz
podkreślenia jego rangi jako stolicy Bukowiny (dziś już tylko jej ukraińskiej części)55. Ukazano też proces powstawania wielonarodowościowego, wielokulturowego i wielowyznaniowego charakteru miasta, będącego w dawnych wiekach wsią, w której swoje miejsce znaleźli Polacy, Żydzi, Niemcy, Czesi, Ormianie, Rumuni, Węgrzy i inni. Odrębność i różnorodność, jak zauważono, zawsze były w Czerniowcach wartościami wysoko cenionymi56.
O wspomnianej różnorodności kulturowej decydują m.in. wpływy
rumuńskie. Jest to szczególnie widoczne w przygranicznych miejscowościach, takich jak np. miasteczko ukraińskie Herca, położone zaledwie

52 K. Czawaga, Angelica Flutur – huculska pieśniarka z Rumunii, „Kurier Galicyjski”,
15-28 listopada 2016, nr 21, s. 20.
53 P. Janczarek, Czerniowce. Między Wiedniem a Bałkanami, „Kurier Galicyjski”,
15 sierpnia 2007, s. 16.
54 „Kurier Galicyjski. Dodatek specjalny na 600-lecie Czerniowiec”, 17-31 października 2008, nr 19.
55 W. Krysiński, 600 letnia metropolia, „Kurier Galicyjski. Dodatek specjalny na 600-lecie Czerniowiec”, 17-31 października 2008, nr 19, s. I.
56 Tamże, s. II-III.
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4 km od granicy z Rumunią. D. Antoniuk, przedstawiający je w jednym
z numerów „Kuriera Galicyjskiego”, stwierdza, iż próżną staje się próba
porozumienia się z mieszkańcami po ukraińsku, bowiem językiem tu używanym jest rumuński. Połowę mieszkańców stanowią tu Rumuni, ponieważ miejscowość ta dopiero po II wojnie światowej znalazła się w USRR,
zmieniając przynależność państwową. Za sukces jej mieszkańców można
uznać fakt, że mimo antynarodowościowej polityki władz ZSRR zmianie
nie uległa tożsamość narodowa Hercan57.
Zapoznając się na łamach „Kuriera Galicyjskiego” z bukowińskimi
miejscowościami warto zauważyć, że redakcja gazety zainteresowała się
również tymi leżącymi za rumuńską granicą. Do przedstawianych czytelnikom miejsc na rumuńskiej Bukowinie należy m.in. jedna z najstarszych zasiedlonych przez Polaków wsi – Kaczyka. Miejscem, na które
zwrócono w artykule szczególną uwagę, był stary, zapomniany i zaniedbany cmentarz. Pochowano na nim pierwszych osadników z tej miejscowości, wśród nich wielu Polaków – górników, przybyłych tu na przełomie
XVIII i XIX w. z okolic Wieliczki i Bochni do pracy w kaczyckiej kopalni
soli. Dziś niestety pamięć o pochowanych na starym kaczyckim cmentarzu zatarła się już nawet w pamięci nastarszego polskiego pokolenia. Autorka artykułu zwróciła uwagę na fatalny stan cmentarza, podkreślając, że
wraz nim ginie, także wśród obecnych mieszkańców, pamięć o pierwszych osadnikach, dzięki którym polska społeczność pojawiła się i trwa od
kilku pokoleń na tym obszarze i za sprawą których rozwinięto w Kaczyce
wydobycie soli58. Kaczycka salina, założona w 1791 r., zatrudniająca 80
osób i produkująca zarówno sól kamienną, jak i warzoną, została natomiast przedstawiona w jednym z tekstów przy okazji prezentacji galicyjskich kopalń soli59.
Otwierający się coraz bardziej z roku na rok na Bukowinę Południową „Kurier Galicyjski” przyłączył się do świętowania 180. rocznicy
założenia wsi Nowy Sołoniec60. Stało się to okazją do przypomnienia na
łamach pisma historii osiedlania się Polaków na tym terenie. Dzięki temu
czytelnicy zyskują coraz więcej możliwości poznania dziejów polskich wsi
i ich mieszkańców na całej Bukowinie.
Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI w. prasa polska zaczęła
pełnić rolę propagatora często już zapomnianych i niedostrzeganych walorów turystycznych Bukowiny. Jednym z autorów, dzięki któremu czytelnicy „Kuriera Galicyjskiego” mogą poznawać uroki regionu, jest D. An57 D. Antoniuk, Najmniejsze miasto na Ukrainie, „Kurier Galicyjski”, 15-25 maja
2009, s. 12.
58 I. Wolak-Kicińska, Cmentarz w Kaczyce, „Kurier Galicyjski”, 16 grudnia 2008-16 stycznia 2009, s. 24.
59 M. Marynowski, Galicyjska Barbórka, czyli tajemnica herbu, „Kurier Galicyjski”,
16-31 stycznia 2009, s. 12-13.
60 U Polaków w Nowym Sołońcu (Rumunia), „Kurier Galicyjski”, 19-28 sierpnia
2014, nr 14-15, s. 20.
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toniuk, stwierdzający, jak się słusznie wydaje, że „Bukowina to dla mieszkańca stołecznego Kijowa »terra incognita« – ziemia nieznana. Konia
z rzędem temu, kto w rozdziałach »Podróże« w prasie kijowskiej napotka
choć wzmiankę o Putyle czy Wyżnicy”61. Opisując ukraińską część Bukowiny, autor stara się też zwracać uwagę na elementy architektoniczne
i zdobnicze, wskazujące na powiązania tej części Bukowiny z jej południową – rumuńską częścią. Zgodzić się należy z D. Antoniukiem, że „Bukowina w tym właśnie jest interesująca dla turysty, że ciekawych miejsc
jest mnóstwo”, czego przykładem są chociażby cerkwie, których w tym regionie nie zniszczyły rządy komunistów: „na Bukowinie faktycznie w każdej wsi jest cerkiew, która nie może nie zachwycać”62. W artykule o Putyle, jednej z bukowińskich wsi na terenie Ukrainy, D. Antoniuk prezentuje
wprawdzie jej atrakcje turystyczne, jakimi bez wątpienia są dom – muzeum Jurija Fedkowycza czy „Watra połonińska” (święto rozpoczynające
wiosenny redyk), ale nie szczędzi też krytyki, wynikającej z braku dbałości o samą miejscowość, jej walory i bazę turystyczną. Mimo tych niedostatków, zachęca jednak do odwiedzenia leżących nieopodal Putyły wsi
Selatyn, Szept, wodospadu Huk Suczawski i innych atrakcji w tej okolicy,
która do niedawna pozostawała niedostępna dla turystów ze względu na
położenie w strefie przygranicznej (za czasów komunistycznych poruszanie się po takim terenie było zabronione również dla obywateli ZSRR).
Artykuł jest rodzajem poradnika i po trosze przewodnika turystycznego
dla chcących zwiedzić ukraińską część Bukowiny. Powiat putylski, z opisu
autora artykułu, jawił się jednak jako teren dla wytrwałych i lubiących
wyzwania turystów, ponieważ nie posiadał żadnej infrastruktury, był
raczej bezludny i nadal należał do strefy nadgranicznej, więc od wędrowców wymagane było zarejestrowanie się w komendanturze w Selatynie63.
Bukowina to także miejsce dawnych walk, a szlaki bojowe i miejsca pochówków legionistów mogą stanowić doskonały impuls do wycieczek i rajdów historycznych. Przypominają o tym również teksty artykułów, opisujące rajdy szlakami legionów, informujące o odnawianiu żołnierskich mogił zniszczonych nie tyle przez czas, co przez działania rządów komunistycznych, czego przykładem jest tekst z uroczystości w dniu
24 czerwca 2017 r., kiedy to w odzyskanym niedawno kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Czerniowcach odnowiono i poświęcono kryptę, w której spoczęły szczątki 59 legionistów walczących w obronie Bukowiny w armii austro-węgierskiej przeciwko Rosji64.

D. Antoniuk, Zamki nad Prutem czy Loarą?, „Kurier Galicyjski”, 2-16 marca 2009,
s. 8.
62 Tamże, s. 9.
63 D. Antoniuk, Wzdłuż rumuńskiej granicy na Bukowinie – Putyła, „Kurier Galicyjski”, 20-29 października 2009, s. 2.1
64 K. Czawaga, W hołdzie polskim legionistom na Bukowinie, „Kurier Galicyjski”,
30 czerwca-13 lipca 2017, nr 12, s. 2-3.
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Popularyzacja ruchu turystycznego na łamach prasy skłoniła redaktorów do przekroczenia granicy państwowej, by poznać również rumuńską część regionu. W tej kwestii niezawodny okazał się W. Krysiński,
którego kolejny cykl artykułów zatytułowany został „Wycieczka na Bukowinę”. Zapoznanie czytelników z Ukrainy z ciekawymi miejscami na rumuńskiej Bukowinie jest o tyle istotne, że granica państwowa i przynależność Rumunii do Unii Europejskiej, a zarazem jednoczesna bytność
Ukrainy poza UE, stanowi pewną przeszkodę w swobodnym poznawaniu
teoretycznie bliskiego im obszaru. Pierwszą z przedstawionych w kilku
częściach cyklu miejscowością jest wieś Suczawica65. Autor zapoznaje
czytelników z historią najpiękniejszego zabytku znajdującego się w tej
miejscowości, czyli malowanego monastyru, ufundowanego przez ród
Mohyłów. Przedstawia dokładny opis malowideł znajdujących się na wewnętrznych i zewnętrznych ścianach unikatowej świątyni i niczym doskonały przewodnik opisuje zabytkowy obiekt w najdrobniejszych szczegółach, wprowadzając jednocześnie w historię postaci przedstawionych na
obrazach. Wspomina również o muzeum znajdującym się na terenie monastyru. Dopełnieniem tej bogatej i bardzo szczegółowej prezentacji są
praktyczne wskazówki dla chcących udać się na wycieczkę do Suczawicy,
dotyczące np. dojazdu do opisanego obiektu, miejsc noclegowych i parkowania, gastronomii, zakupu pamiątek, miejsc odpoczynku itp.
Dzięki W. Krysińskiemu czytelnicy mogą przenieść się także do
innych miejsc i zabytkowych obiektów, m.in. do drewnianej cerkwi
pw. Narodzenia Bogarodzicy we wsi Botoşana, która została przeniesiona
do wsi Dragoşa. Autor, zachęcając do zwiedzenia cerkwi, podaje dokładną
lokalizację zabytku, a nawet drogi dotarcia do niego66.
Warto zaznaczyć, że W. Krysiński to nie tylko teoretyczny propagator uroków Bukowiny, ale także aktywnie działający na rzecz rozwoju
turystyki w tym regionie animator, o czym również informuje prasa na
Ukrainie67. Na początku XXI w. podczas Dni Polskich w Suczawie poddał
pomysł rozpropagowania w celach turystycznych polskich wsi na południowej Bukowinie. Jego zamiarem było podniesienie poziomu życia
mieszkańców bukowińskich wsi (ze szczególnym uwzględnieniem żyjących tam Polaków) i stworzenie im możliwości zarobkowania w sferze turystycznej. Pierwszym krokiem w realizacji tego pomysłu stało się oznaczenie szlaków turystycznych, opracowanie mapy oraz przewodnika. Rozwój turystyki i agroturystyki na tym terenie wymagał również zmiany my65 W. Krysiński, Suczawica, cz. 1, „Kurier Galicyjski”, 12 kwietnia 2008, s. 12-13; Tenże, Suczawica, cz. 2, „Kurier Galicyjski”, 15 maja 2008, s. 9; Tenże, Suczawica, cz. 3,
„Kurier Galicyjski”, 27 maja 2008, s. 14-15; Tenże, Suczawica, cz. 4, „Kurier Galicyjski”, 20 czerwca 2008, s. 9.
66 Tenże, Pielgrzymka drewnianej cerkwi, „Kurier Galicyjski”, 17-31 marca 2009,
s. 24-25.
67 Tenże, Odwiedzajcie polskie wsie na Bukowinie, „Kurier Galicyjski”, 7-23 kwietnia
2009, s. 1 6-17.
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ślenia i mentalności mieszkańców, co zaczęło przynosić powoli oczekiwane efekty, ku zadowoleniu turystów i gospodarzy. W. Krysiński w jednym
z artykułów najpiękniej jak można zachęca czytelników do podróży na
Bukowinę, pisząc:
…wszystkich nas kiedyś i dziś przyciągnęła i przyciąga tajemniczość monastyrów, szum buków i niewiarygodne, wprost bajkowe ukształtowanie powierzchni. Jeżeli już raz tam ktoś dotarł, to
wraca, bo Bukowina rzuca na ludzi swój czar. Czar ziemi nieskażonej, pełnej poezji i piękna. Ziemi otwartej dla ludzi, którzy
chcą patrzeć i wsłuchiwać się całym sobą w głosy natury, mówiące nam prawdy podstawowe. Nie wolno tu wejść na siłę, to nic
nie daje; należy wstąpić łagodnie, jakby mimochodem, dać się
pochwycić przyrodzie bukowińskiej, spotkać się z zamieszkującymi ją ludźmi. To jest taki kraj, gdzie słowo tworzenia ma jeszcze swoją moc, więc nie należy zdobywać tego kraju, ale dotknąć
go zmysłami, otworzyć szeroko oczy i uszy, wsłuchać i zapatrzeć… Znaczenia słowa napotka się na swojej drodze, czy zostaną wchłonięte i czy zostanie podjęta próba zrozumienia…
Lecz nie zdobywajmy Bukowiny siłą, nie próbujmy zakrzyczeć
ciszy – Ona nadal rzuca klątwy i uroki!68

Przyznać trzeba, że to najlepsza opinia, jaką można wystawić Bukowinie,
którą można kształtować pozytywny obraz regionu wśród czytelników.
Autor podkreśla, że zaletą regionu jest łatwość porozumienia się z polskimi mieszkańcami nadal posługującymi się językiem przodków, bogactwo
zabytków, a także etnograficzne i przyrodnicze piękno okolic, czyste powietrze i zdrowa żywność. Jak zawsze dopełnieniem są informacje o sposobach dotarcia na Bukowinę, miejscach noclegowych, wyżywieniu oraz
o tym, z czego warto korzystać. Co istotne, zachęta skierowana jest w wyraźny sposób nie tylko do Polaków mieszkających na Ukrainie, ale także
do rodaków z Polski.
Impulsem do odwiedzenia rumuńskiej Bukowiny mają być też relacje z organizowanych tam imprez turystyczno-krajoznawczych. Jedną
z nich jest Rajd, który od 2015 r. organizuje Stowarzyszenie „Obczyny”
z Pojany Mikuli. To międzynarodowa impreza, której celem ma być wypoczynek, wzajemna przyjaźń, tolerancja wielu narodów, które zamieszkiwały niegdyś tereny Bukowiny. Jak podkreśla K. Czawaga, autor artykułu w „Kurierze Galicyjskim”: „przepiękna Bukowina Południowa żyje
zgodnie z prawie nie naruszoną naturą, w tym też pomyślnie i rozsądnie
korzysta z dóbr cywilizacji”. Rajd to jeden z elementów turystycznej aktywizacji Bukowiny. Zachętą dla odwiedzających jest specyficzna atmosfera
bukowińskich miejscowości, dzięki której, jak zaznaczył wójt gminy Gura

68

Tamże, s. 16.
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Humorului Constantin Moldovan – „każdy obywatel może pielęgnować
kulturę swoich przodków, nauczać dzieci w swoim języku macierzystym
w szkole, prowadzić swoje zespoły folklorystyczne”69.
W lipcu 2016 r. zorganizowano kilkudniowe międzynarodowe
spotkania krajoznawcze w Obczynach Małej i Wielkiej, a relacja z odbywanych podczas spotkania wędrówek znów działa na czytelników niczym
magnes przyciągający do odwiedzenia Bukowiny i polskich wsi, bo czyż
nie brzmi kusząco dla ciekawych świata turystów taki opis:
Prawie nienaruszone przez człowieka okoliczne lasy, unikalne
prawosławne klasztory malowane i świątynie katolickie dwóch
obrządków, barwiste kramy z upominkami i wyrobami regionalnymi – to wszystko można zobaczyć w ciągu jednego dnia,
a również posmakować dania bukowińskiej kuchni z naturalnych składników70.

Aby skutecznie dotrzeć do czytelników, najpierw trzeba zachęcić
do poznania tego regionu dziennikarzy nie tylko z Ukrainy, ale i z Polski.
Dla nich właśnie zorganizowano w 2012 r. wyjazd, w czasie którego mogli
dowiedzieć się o warunkach życia Polaków w wioskach na Bukowinie
i o realiach funkcjonowania w obrębie państwa rumuńskiego, poznać
historię życia polskich Bukowińczyków, zwłaszcza za czasów komunistycznych rządów w Rumunii, oraz funkcjonowanie w środowisku wielowyznaniowym71. Bukowina jest doskonałym przykładem funkcjonowania
w jedności niczym w Unii Europejskiej. To zdecydowanie wzór kompromisu i szacunku dla drugiego człowieka, bez względu na jego narodowość
i wyznanie. Niezmiernie istotne jest to, iż inicjatywy rozwoju turystycznego i wszelkie inne przedsięwzięcia Polaków na Bukowinie mają wsparcie
nie tylko strony polskiej, ale także, a może przede wszystkim – rumuńskiej.
Zaangażowanie bukowińskich Polaków w rozwój turystyki potwierdza prezes Stowarzyszenia „Obczyny” Łukasz Juraszek, z którym
rozmowę przeprowadził Wojciech Jankowski72. Stowarzyszenie Obczyny
istnieje od 2010 r. i zajmuje się promowaniem turystyki. Skupia sześć

K. Czawaga, Przed „Rajdem do Tronu Stefana Wielkiego” na Bukowinie, „Kurier
Galicyjski”, 17-29 czerwca 2016, nr 11, s. 28-29.
70 K. Czawaga, Odkrywając piękno Obczyn Bukowińskich w Rumunii, „Kurier Galicyjski”, 15 lipca-15 sierpnia 2016, nr 13, s. 16.
71 K. Czawaga, Czar Bukowiny – dotknięcie nieznanego, cz. 1, „Kurier Galicyjski”, 16-29 października 2012, nr 19, s. 16-17; Tenże, Czar Bukowiny – dotknięcie nieznanego, cz. 2, „Kurier Galicyjski”, 30 października-15 listopada 2012, nr 20, s. 12-13;
Tenże, Czar Bukowiny – dotknięcie nieznanego, cz. 3, „Kurier Galicyjski”, 30 listopada-13 grudnia 2012, nr 22, s. 16-17.
72 W. Jankowski, Tu powinienem budować małą Polskę, „Kurier Galicyjski”, 15 lipca-15 sierpnia 2016, nr 13, s. 16-17.
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gmin z województwa suczawskiego oraz sześć osób prywatnych z Polski
i Rumunii. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Pojanie Mikuli. Zadaniami, jakie sobie stawia Stowarzyszenie jest znakowanie szlaków turystycznych, zachęcanie do zakładania kwater prywatnych dla turystów
(pokoje z łazienkami są niemal w każdym domu w Pojanie), czyli tworzenie infrastruktury do uprawiania turystyki. Rozmowa wyjaśnia też czytelnikom, skąd wzięli się Polacy na Bukowinie i porusza ważny problem poczucia tożsamości narodowej polskich Bukowińczyków. Nie jest to jedyna
informacja o Stowarzyszeniu „Obczyny”, bowiem z jego powstaniem i planowanymi działaniami zapoznał czytelników W. Krysiński jeszcze w roku
201073. W prace Stowarzyszenia włączała się młodzież z Polski, m.in. harcerze z 330 Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „Quantum Satis”, którzy wzięli udział w akcji malowania szlaków turystycznych wokół polskich
wsi na Bukowinie, o czym poinformowali w liście przesłanym do redakcji
„Kuriera Galicyjskiego”74. Dzięki tej inicjatywie korzyść była obopólna,
bowiem turyści zyskali nowe drogi do wędrówek, a harcerze warszawscy
poznali kulturę i życie Polaków w Rumunii.
Niewątpliwą zachętą do wypraw na rumuńską Bukowinę stała się
dla czytelników zamieszczona na łamach „Kuriera Galicyjskiego” recenzja
dwutomowego przewodnika i jednocześnie monografii „Uroki Bukowiny”, autorstwa W. Krysińskiego (Wydawnictwo „Dekorgraf” z Żagania,
2007 r.)75. Redakcja gazety umożliwiła nawet swoim czytelnikom nabycie
przewodnika poprzez podanie adresów mailowych do autora, wydawnictwa i redakcji „Kuriera”. Patrząc na dokonania strony rumuńskiej, można było jedynie wyrazić żal, że ukraińska Bukowina nie mogła cieszyć się
takim zainteresowaniem i rozwojem turystyki.
Jedno z ważniejszych miejsc w prasie zajmuje odradzająca się
działalność kulturalna polskiej społeczności i tworzonych przez nią organizacji. Odnotowany został m.in. obchodzony w styczniu 2000 r. w Czerniowcach jubileusz 10-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej. Wśród osiągnięć Towarzystwa autor tekstu wymienił
rozwój kultury polskiej na Bukowinie, pomoc w stworzeniu
i działaniu oddziałów na terenie województwa, odzyskanie Polskiego Domu, odrodzenie chóru akademickiego „Lutnia”, orga-

73 W. Krysiński, Stowarzyszenie „Obczyny” – obóz znakarski, „Kurier Galicyjski”,
16-28 lipca 2010, s. 23.
74 M. Chmielewski, K. Szydło, Malowaliśmy szlaki na Bukowinie!, „Kurier Galicyjski”, 28 września-15 października 2012, nr 18, s. 20.
75 M. Romer, Uroki Bukowiny – niezwykły przewodnik Wojciecha Krysińskiego,
„Kurier Galicyjski”, 7-23 kwietnia 2009, s. 28.
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nizacja chóru „Echo Prutu”, zespołów młodzieżowych, dziecięcych, mieszanych, nauczanie j. polskiego w Liceum, organizacja
i prowadzenie polskiej szkoły sobotniej etc.76

Zaakcentowano szczególnie rolę szkółek sobotnio-niedzielnych, doceniając je nie tylko za nauczanie języka polskiego, lecz także za aktywny udział
w edukacji literackiej, historycznej i kulturalnej, powiązanej z rozwijaniem zdolności artystycznych u dzieci. Sprawozdając przebieg uroczystości rocznicowych, autor zwrócił uwagę na pozytywny stosunek władz
wojewódzkich oraz przedstawicieli ukraińskich, niemieckich, żydowskich
towarzystw, który przejawiał się nie tylko w treści słów wypowiedzianych
do jubilatów, ale także w tym, iż zostały one wypowiedziane po polsku.
Wielonarodowy skład uczestników jubileuszu był doskonałym potwierdzeniem charakterystycznej dla Bukowiny różnorodności narodowościowej, tolerancji wobec przedstawicieli innych nacji, a także niezwykłej
atmosfery towarzyszącej oficjalnym spotkaniom i toczącym się w ich
trakcie nieoficjalnym dyskusjom, które na Bukowinie, jak nigdzie indziej,
prowadzone były w czterech językach, co autor określił jako fenomen
regionu.
Aktywność kulturalna to oczywiście działalność zespołów folklorystycznych, wśród których uwagę prasy zwrócił „Wianeczek” – zespół
górali czadeckich z Piotrowiec Dolnych. Pod koniec lat 90. XX w. na łamach „Dziennika Kijowskiego” w skromnej notce prasowej bez tytułu informowano czytelników o jubileuszu 5-lecia działalności tegoż polonijnego zespołu, który, jak napisano, „swoją twórczością, intensywną działalnością koncertową (…) wnosi istotny wkład dla krzewienia tradycyjnej
bukowińskiej zgody wśród narodów, popularyzuje wielostronność kultur
narodowych Bukowiny”77. Niestety, mimo tak pozytywnej oceny, gazeta
nie poświęciła więcej miejsca na zapoznanie czytelników z zespołem ani
z regionem i jego kulturą. Wzmianka o zespole i Bukowinie pojawiła się
także w treści artykułu relacjonującego obchody 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza zorganizowane w Czerniowcach, które „Wianeczek”
uświetnił swoim występem wespół z innymi artystami78. Nieco więcej
miejsca poświęcono zespołowi 20 lat później na łamach „Kuriera Galicyjskiego”, przedstawiając m.in. wywiad z Marią Malicką – kierowniczką
„Wianeczka”79. Zespół, powstały w 1991 r., a więc w trudnych czasach tuż
po rozpadzie ZSRR i utworzeniu niepodległej Ukrainy, pełni doskonałą
rolę edukacyjną w odniesieniu do dzieci i młodzieży, bowiem tu się wyE. Świderski, Jubileusz Towarzystwa Kultury Polskiej na Bukowinie, „Gazeta
Lwowska”, 14 kwietnia 2000, nr 6, s. 4.
77 M. Medwid, notka prasowa bez tytułu, „Dziennik Kijowski”, 1/1997, s. 3.
78 М. Медвідь, Святкування 200-річчя від дня народження Адама Міцкевича
у Чернівцях, „Dziennik Kijowski”, 2/1999, s. 5.
79 W. Jankowski, „Wianeczek”, zespół górali bukowińskich, ma już 25 lat!, „Kurier
Galicyjski”, 15-28 maja 2015, nr 9, s. 11.
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chowują, uczą patriotyzmu, tradycji, języka i folkloru. Za sprawą udziału
w festiwalach folklorystycznych pozwala też na podtrzymywanie więzi rodzinnych między góralami mieszkającymi nadal na Bukowinie, a tymi,
którzy po wojnie osiedlili się w Polsce.
Z publikacji prasowych społeczność polska dowiaduje się także
o różnych imprezach kulturalnych, odbywających się na Bukowinie, jak
np. o Festiwalu Poezji Niemieckojęzycznej „Meridian Czernowitz”80. Ta
coroczna impreza gromadzi przedstawicieli świata literackiego z różnych
państw, dając dowód otwartości bukowińskiej wobec różnych kultur.
W ramach szeroko pojętej aktywności kulturalnej znalazła się
również propozycja dla miłośników historii i fotografii. W październiku
2010 r. w Czerniowcach zorganizowano dla nich kilkudniowe warsztaty
dziennikarsko-fotograficzne o tematyce historycznej, skierowane głównie
do młodzieży studiującej dziennikarstwo i chcącej zająć się w przyszłości
dziennikarstwem lub fotografią81. W trakcie warsztatów zapoznano
uczestników z historią Bukowiny i umożliwiono zwiedzenie kilku ważnych pod względem historycznym miejsc, jak Chocim, Kamieniec Podolski, Kołomyja, Ridkiwci (Rarańcza). Udział w warsztatach był również
okazją do poznania funkcjonujących w regionie polskich organizacji,
m.in. Towarzystwa Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza, polskich szkół,
kościołów oraz do spotkań z mieszkającymi na Bukowinie Polakami.
Wspomniane działania kulturalne (festiwale, warsztaty) odbywały
się na terenie ukraińskiej Bukowiny, natomiast spośród imprez kulturalnych organizowanych po stronie rumuńskiej odnotowano w omawianej
prasie jedynie Dni Polskie w Rumunii oraz Festiwal Gastronomiczny
„Złota Barabula”, jaki odbył się w miejscowości Gura Humorului82 i stał
się okazją do wyszukiwania zapomnianych, tradycyjnych przepisów na
potrawy z ziemniaków, a co za tym idzie przyczynił się do rozwoju dziedzictwa kulturowego (kulinarnego) górali czadeckich.
Na łamach „Kuriera Galicyjskiego” dość systematycznie zamieszczano relacje z corocznych Dni Polskich w Suczawie, którym zawsze towarzyszą wystawy, sympozja naukowe, dotyczące relacji polsko-rumuńskich i Bukowiny, prezentacje książek, koncerty oraz dożynki w Nowym
Sołońcu83. Organizowane przez Związek Polaków w Rumunii pod hasłem

80 Pierwszy taki festiwal zorganizowano w Czerniowcach w roku 2010. H. Pługator,
Meridian Czernowitz, „Kurier Galicyjski”, 17-29 września 2010, s. 20; W. Jankowski,
Ostatni dzień Meridian Czerniowitz, „Kurier Galicyjski”, 12-28 września 2017, nr 17,
s. 13.
81 N. Kostyk, „Polacy na Bukowinie” – warsztaty historyczno-fotograficzne, „Kurier
Galicyjski”, 16-29 listopada 2010, s. 25.
82 Ł. Juraszek, Festiwal Gastronomiczny Złota Barabula, „Kurier Galicyjski”, 17-29
września 2010, s. 25.
83 W. Jankowski, Dni Polskie w Suczawie, „Kurier Galicyjski”, 16-29 września 2016,
nr 17, s. 24; Tenże, Rumuni bardzo dobrze oceniają Polskę, „Kurier Galicyjski”, 16-29
września 2016, nr 17, s. 24; Bliżej siebie, „Kurier Galicyjski”, 17-30 września 2013,
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„Bliżej siebie” Dni Polskie odbywają się od 1999 r. Relacje z tych spotkań
są również okazją do przybliżenia czytelnikom losów Związku Polaków
w Rumunii, który wznowił swoją działalność po długiej przerwie (od połowy lat 50. do 1990 r.) i znacjonalizowaniu jego majątku, by podjąć starania o utrzymywanie polskości i języka polskiego. Dziś, m.in. dzięki staraniom działaczy Związku, dzieci uczą się polskiego jako języka mniejszości narodowej w dziewięciu szkołach rumuńskich, a poszerzony program języka polskiego jest też prowadzony w jednym z liceów (w Gura
Humorului). Przy okazji prezentowania ogólnej działalności Związku Polaków czytelnicy są informowani o życiu i inicjatywach Polaków na Bukowinie, a także na terenie całej Rumunii i w Bukareszcie – drugim co do liczebności skupisku Polaków na ziemi rumuńskiej.
W propagowaniu bukowińskiej kultury w Polsce i Europie Środkowej niezwykle pomocny okazał się natomiast, organizowany od 1990 r.,
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”,
którego inicjatorem był Zbigniew Kowalski z Domu Kultury w Pile. Od lat
90., na łamach wydawanej wówczas „Gazety Lwowskiej”, zaczęto informować Polaków żyjących na Bukowinie o imprezie, jaką systematycznie
każdego roku organizowali Bukowińczycy osiedleni na terytorium Polski.
Początkowo krótkie relacje z festiwalu, ograniczające się głównie do wymieniania zespołów biorących udział w imprezie, przybierały z czasem
coraz dłuższą formę, a po zawieszeniu wydawania „Gazety Lwowskiej”
znalazły stałe miejsce w „Kurierze Galicyjskim”84. Sporo miejsca „Bukowińskim Spotkaniom” poświęcono także we wspomnianym dodatku specjalnym do „Kuriera”, wydanym na 600-lecie Czerniowców, w którym
W. Krysiński przypomniał czytelnikom historię tych corocznych spotkań,
zainicjowanych przez działający od 1986 r. Zespół Obrzędowy Górali Czadeckich „Jastrowiacy” z Jastrowia85. Choć w tekstach nie poświęcano zbyt
dużo miejsca bukowińskim Polakom, którzy po II wojnie światowej zdecydowali się na powrót do Polski, to jednak zamieszczanie tych systematycznych relacji z „Bukowińskich Spotkań” uświadomiło Polakom pochodzącym z Ziemi Czadeckiej, że losy ich społeczności były bardzo zagmatwane i rzuciły część jej przedstawicieli na stałe poza granice Bukowiny.
Z założenia „Spotkania” skupiały zarówno Polaków przesiedlonych z Bukowiny, jak i obecnie mieszkających na jej terenie. Początkowy pomysł

nr 17, s. 16-17; W. Jankowski, Dni Polskie na Bukowinie rumuńskiej, „Kurier Galicyjski”, 16-29 września 2014, nr 17, s. 18; Tenże, Dni Polskie w Suczawie, „Kurier Galicyjski”, 16-29 października 2015, nr 19, s. 5.
84 Patrz m.in.: J. Kuczabińska, Z Ziemi Bukowińskiej do Polski, „Gazeta Lwowska”,
12 października 1995 , nr 16, s. 2; R. Chowaniec, Festiwal w Jastrowiu „Bukowińskie
Spotkania”, „Kurier Galicyjski”, 16-28 lipca 2010, s. 21; H. Krasowska, M. Pokrzyńska, 25. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, „Kurier Galicyjski”, 3-17 lipca 2012, nr 12, s. 29.
85 „Kurier Galicyjski. Dodatek specjalny na 600-lecie Czerniowiec”, 17-31 października, 2008, nr 19.
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prezentacji wyłącznie polskich zespołów nie oddawał jednak pełnego charakteru wielonarodowościowej i wielokulturowej Bukowiny, dlatego w roku 1992 poszerzono formułę, zapraszając do uczestnictwa pochodzące
z Bukowiny zespoły folklorystyczne innych narodowości (rumuńskie,
ukraińskie, żydowskie, niemieckie, węgierskie itp.). Pod koniec lat 90.
występy festiwalowe zaczęto również organizować w Rumunii, na Ukrainie, Węgrzech i Słowacji. Dzięki tym nowym pomysłom w festiwalu biorą
udział „amatorskie zespoły folklorystyczne, kultywujące bukowińskie
tradycje, których członkowie identyfikują się z kulturą bukowińską,
a skład których niejednokrotnie stanowią wielopokoleniowe rodziny”86.
Wielopokoleniowość sprawia, że najstarsi członkowie niektórych zespołów urodzili się jeszcze na Bukowinie i znają ją z lat dzieciństwa i młodości, najmłodsi zaś poznali ją jedynie z opowiadań. Podstawowym łącznikiem dla wszystkich artystów jest gwara, którą wynoszą z domu i doskonalą występując w zespołach, oraz strój ludowy pieczołowicie odtwarzany ze starych wzorów. Wśród grup artystycznych spotykane są zarówno zespoły pieśni i tańca, jak również zespoły obrzędowe, które prezentują dawne tradycje, zwyczaje i obrzędy kultywowane przez mieszkańców
Bukowiny (często do dnia dzisiejszego). Festiwal, jak podkreśla W. Krysiński, udowadnia, że Bukowińczycy, tak jak dawniej, żyją w zgodzie z innymi, potrafią szanować kulturę sąsiadów z jednoczesnym zachowaniem
i podkreśleniem własnej odrębności.
Od 2009 r. „Kurier Galicyjski” objął patronatem medialnym „Bukowińskie Spotkania”, będące już wówczas jednym z największych festiwali folklorystycznych w tej części Europy87. Ta cyklicznie odbywająca się
impreza rozpoczyna się w święto Bożego Ciała w Jastrowiu, a kończy podczas Dni Miasta w Czerniowcach, czyli trwa od czerwca do października,
odwiedzając miejscowości: Jastrowie i Piła (Polska), Câmpulung Moldovenesc (Rumunia), Bonyhád (Węgry), Turčanskie Teplice (Słowacja)
w latach 2003-2014 i Czerniowce (Ukraina). Spotkania, rozpoczęte w roku 1990 w Jastrowiu przy obecności siedmiu zespołów z Polski i jednego
z Rumunii (z Pojany Mikuli), od uzyskania w 1995 r. sponsorów mogły na
stałe wejść do kalendarza imprez folklorystycznych i gościć również Bukowińczyków mieszkających na stałe daleko poza granicami, m.in. w Słowenii, Niemczech czy USA. O tym, że zainteresowanie festiwalem stale
rośnie, może świadczyć systematycznie wzrastająca liczba występujących
zespołów, która w ciągu 20 lat istnienia imprezy zwiększyła się z ośmiu
w 1990 r. do 160 w 2009 r. (w roku 2019 odbyła się 30. edycja festiwalu).
Ze względu na liczbę uczestników (sięgającą kilkuset osób) i transgraniczny charakter (odbywała się w sześciu krajach) jest to zdecydowanie naj-

W. Krysiński, „Bukowińskie spotkania”, „Kurier Galicyjnski. Dodatek specjalny na
600-lecie Czerniowiec”, 17-31 października 2008, nr 19, s. IV.
87 W. Krysiński, 20. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, „Kurier Galicyjski”, 17-31 marca 2009, s. 28.
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większy festiwal folklorystyczny w Europie Środkowej. Spotkania Bukowińczyków to już stały punkt kalendarza, którego nie można pominąć.
„Kto raz był, chętnie powraca. Doświadczenia nabyte podczas wydarzeń
festiwalowych oddziałują na życie codzienne uczestników. Wpływają na
ich spojrzenie na świat, orientacje życiowe, postawy wobec drugiego
człowieka”88. Festiwal to wspaniała okazja do integracji bukowińskich górali rozproszonych po różnych krajach, do spotkań i łączenia rodzin, sąsiadów, znajomych, a także do organizowania kursów śpiewu, tańca, gry
i interpretacji muzyki. Warto podkreślić, że „prawdziwy festiwal to nie
tylko występy, ale przede wszystkim ludzie, którzy swoją obecnością go
tworzą”89. Relacje z „Bukowińskich Spotkań” ograniczają się w większości przypadków do imprez odbywających się w Jastrowiu. Dopiero w roku
2014 pierwszy raz podano informację o słowackiej części tego festiwalu.
Była to jego 25. edycja, podczas której do państw organizujących dołączyła także Mołdawia (Kiszyniów). Jednocześnie w roku tym radość festiwalu zakłóciły działania wojenne na Ukrainie (atak Rosji na Krym i Donbas), które zmusiły organizatorów do przełożenia na październik spotkania w Czerniowcach. Mimo tych tragicznych wydarzeń „Bukowińskie
Spotkania” to, jak napisała H. Krasowska, jeden z najciekawszych festiwali w Europie, który niczego nie narzucając, „uczy żyć obok siebie Rumunów, Ukraińców, Węgrów, Polaków, Mołdawian, Serbów, Słowaków,
Żydów, przy zachowaniu swojej odrębności kulturowej, językowej, a zatem historycznej”90.
Śledząc przebieg bukowińskich spotykań festiwalowych, nie można było pominąć informacji o ważnym wydarzeniu mającym wymiar religijny, czyli o uroczystości zawierzenia górali czadeckich Matce Boskiej
Rokitniańskiej Cierpliwie Słuchającej w 20. rocznicę koronacji Jej obrazu
(13 czerwca 2009 r.)91. Uroczystość zgromadziła wielu uczestników, ponieważ odbyła się w trakcie „Bukowińskich Spotkań”, co sprawiło, że tak
licznej grupy górali czadeckich w jednym miejscu dotąd nie widziano.
Warto dodać, że niektórym „Spotkaniom” towarzyszyły również
konferencje naukowe, gromadzące badaczy pochodzących z różnych
państw i zajmujących się problematyką bukowińską. Jedną z nich była
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bukowińskie Spotkania Naukowe. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu”, zorganizowana

88 H. Krasowska, M. Pokrzyńska, Bukowiński Festiwal Nauki 19-27 czerwca 2015 r.
Dzierżoniów i Jastrowie, „Kurier Galicyjski”, 16-29 czerwca 2015, nr 11, s. 3.
89 M. Delost, W. Krysiński, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie
Spotkania” i to 20., i to w Jastrowiu, „Kurier Galicyjski”, 14-23 lipca 2009, s. 14.
90 H. Krasowska, Największy europejski festiwal folklorystyczny gościł w Turčiańskich Teplicach, „Kurier Galicyjski”, 16-29 września 2014, nr 17, s. 29.
91 M. Delost, W. Krysiński, Górale czadeccy w Rokitnie, „Kurier Galicyjski”, 14-23
lipca 2009, s. 13; Na s. 15 gazety zamieszczono również tekst hołdu – zawierzenia górali czadeckich Matce Boskiej.
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w dniach 9-12 czerwca 2009 r. w Jastrowiu92. Nową propozycją towarzyszącą festiwalowi folklorystycznemu stał się festiwal nauki, mający popularyzować wiedzę o Bukowinie, jej mieszkańcach, kulturze i historii. Po
raz pierwszy Bukowiński Festiwal Nauki, zainicjowany przez Helenę Krasowską z Instytutu Slawistyki PAN, zorganizowano w Jastrowiu i Dzierżoniowie w 2015 r.93 Jego celem jest:
upowszechnienie wiedzy o Bukowinie jako regionie wielokulturowym oraz o innych regionach i środowiskach społecznych
zróżnicowanych wewnętrznie; oddolna integracja społeczna
mieszkańców Europy Środkowej; promowanie postaw otwartych, nastawionych na dialog i współpracę (przełamywanie poczucia obcości międzykulturowej i międzygeneracyjnej); przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wynikających z braku wiedzy
o innych (główny nacisk położony jest na etnosy zamieszkujące
Europę Środkową)94.

W trakcie festiwalu odbywały się wykłady, wystawy, prowadzono dyskusje, kluby filmowe i promocje książek. Co istotne, imprezę skierowano do
wszystkich grup wiekowych. Projekcję filmów o regionie połączono z Bukowińskim Dyskusyjnym Klubem Filmowym. Dla dzieci i młodzieży
wprowadzono warsztaty pod hasłem „Współpraca z Innymi”. Organizowane w dwóch grupach wiekowych warsztaty polegały na wykonywaniu
prac plastycznych z dziećmi do lat 13 oraz przeprowadzeniu gry strategicznej dla młodzieży, „uświadamiającej uczestnikom mechanizmy życia
społecznego i współpracy w sytuacji różnorodności kulturowej”95.
W „Kurierze Galicyjskim” podjęto również tematykę związaną
z góralami czadeckimi przesiedlonymi po wojnie do Polski. Sprzyja ona
zachowywaniu łączności między ludnością, która pozostała na Bukowinie,
a bukowińskimi repatriantami. Podkreśla też jedną z podstawowych wartości, jaką była i jest nadal dla bukowińskich górali rodzina: „Tradycja rodziny – takiej prawdziwej, normalnej, trzymającej się razem, ale jednocześnie otwartej dla innych, jest wielką siłą górali czadeckich”96. Uwagę
autorów skupiało jednak przede wszystkim zachowanie i przekazywanie

92 H. Krasowska, M. Pokrzyńska, Nie tylko zespoły…, „Kurier Galicyjski”, 14-23 lipca
2009, s. 15.
93 H. Krasowska, M. Pokrzyńska, Bukowiński Festiwal Nauki 19-27 czerwca 2015 r.
Dzierżoniów i Jastrowie, „Kurier Galicyjski”, 16-29 czerwca 2015, nr 11, s. 3; L. A. Suchomłynow, II Bukowiński Festiwal Nauki w Jastrowiu, „Kurier Galicyjski”, 15 lipca-15 sierpnia 2016, nr 13, s. 11; Tenże, III Bukowiński Festiwal Nauki, „Kurier Galicyjski”, 14-27 lipca 2017, nr 13, s. 13.
94 Tenże, III Bukowiński Festiwal…, s. 13.
95 H. Krasowska, M. Pokrzyńska, Bukowiński Festiwal Nauki…, s. 3.
96 J. Sosnowski, Bukowińskie kolędowanie rodzin w Zawadzie, Kurier Galicyjski,
15 stycznia 2008, s. 6.
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kultury oraz pielęgnowanie zanikających, nawet na Bukowinie, tradycji
kolędniczych, muzyki i tańców regionalnych itp. Prezentacji doczekał się
dzięki temu, działający od 2003 r. w Żaganiu, Zespół Górali Czadeckich
„Jodełki”, powstały, jak powiedziała kierowniczka Zofia Delost: „(…) z potrzeby serca. Chcieliśmy cieszyć się śpiewem, zachowywać bukowińskie
pieśni i pokazywać piękną kulturę ojców naszych innym ludziom”97.
Członkowie zespołu to górale czadeccy urodzeni na Bukowinie lub już
w Żaganiu, Brzeźnicy, Miodnicy, Wymiarkach. Do występów odtworzono
oryginalne stroje czadeckie. Wielką zasługą członków zespołu jest zbieranie i zachowanie pieśni, kolęd i pastorałek czadeckich, tańców, a także
pamiątek, zdjęć, dokumentów itp., przywiezionych z Bukowiny i skrzętnie
przechowywanych w wielu domach przez okres PRL-u. Dbają oni również
o edukację młodych pokoleń, przekazując swoją wiedzę oraz umiejętności
wokalno-taneczne dzieciom i młodzieży. „Jodełki” wprowadziły m.in. tradycję Bukowińskich Kolędowań w różnych miejscowościach Dolnego Śląska i Ziemi Pilskiej, czyli w regionach obecnego zamieszkania bukowińskich górali. Tradycja kolędowania odżyła dzięki inicjatywie jednego z potomków bukowińskich repatriantów Mirosława Delosta, nauczyciela
historii mieszkającego w Żaganiu, oraz dzięki wsparciu długoletniego kapelana górali czadeckich ks. Michała Zielonki. Ideą tej ciekawej inicjatywy stało się integrowanie środowiska polskich Bukowińczyków i zaszczepianie tradycji kolędniczych wśród młodych pokoleń, urodzonych i żyjących w innych warunkach, z dala od małej ojczyzny ich przodków98. Jak
podkreśla autor, spotkania kolędowe są okazją do podzielenia się opłatkiem (choć bez miodu i czosnku, jak było dawniej), wspólnego śpiewu kolęd, nie tylko tych znanych i popularnych, ale też tych dawnych, znanych
niegdysiejszym (a może również i współczesnym) mieszkańcom Bukowiny, a także do spotkań, rozmów i wspomnień tak ważnych dla zachowania tożsamości społeczności pozbawionej kontaktu z ziemią przodków.
Bukowińskie Kolędowania mają stosunkowo niedługą historię, bowiem
rozpoczęto je w Żaganiu 27 stycznia 2006 r., w 60. rocznicę osiedlenia się
górali czadeckich w okolicach tego miasta. Sukcesem pierwszego kolędowania była decyzja o kontynuowaniu tego przedsięwzięcia i włączaniu do
niego kolejnych parafii zamieszkałych przez Bukowińczyków oraz zainteresowaniu tradycją pozostałych mieszkańców owych parafii, niemających
bukowińskich korzeni. Dzięki temu kolejne kolędowania organizowano
m.in. w Gozdnicy i Zawadzie k. Zielonej Góry. Spotkania te stały się doskonałą okazją do pokazania piękna kultury górali czadeckich z ich muzyką, śpiewem, strojami itd. Autor, wymieniając zespoły i kapele biorące
udział w kolędowaniu, wskazuje też na wyjątkową aktywność kulturalną
przesiedlonych górali czadeckich (Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka”

97 M. Delost, „Górale z Żagania” – ku Bukowińskim Spotkaniom, „Kurier Galicyjski”,
26 maja-11 czerwca 2009, s. 2.5
98 J. Sosnowski, Bukowińskie kolędowanie…, s. 6.

720

z Zawady, Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Pojana” z Piławy
Dolnej, Chór „Echo Bukowiny” z Lubania, Zespół Górali Czadeckich „Jodełki” z Żagania, Zespół Górali Czadeckich „Wichowianki” z Wichowa,
Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Źródełko” z Wichowa, Zespół
„Rosa” z Drągowiny, Kapela Rodzinna „Buganików” z Karczówki, Zespół
„Serce Bukowiny” z Nowogrodu Bobrzańskiego, Zespół Górali Czadeckich
„Dolina Nowego Sołońca” ze Złotnika, Zespół Rodziny Rybczyńskich
i Słupskich z Zawady)99.
Poddając analizie teksty w wybranych tytułach czasopism polskich na Ukrainie, można stwierdzić, że niewiele miejsca poświęcono
w nich stricte egzystencjalnym problemom Polaków żyjących na Bukowinie w zmieniających się, chociażby w samym tylko XX i na początku
XXI w., warunkach politycznych, gospodarczych i społecznych w regionie
oraz państwach, na obszarze których leży Bukowina. O Polakach na Bukowinie na łamach prasy opowiadali m.in. Henryk Litwin – ambasador
RP na Ukrainie, Łucja Uszakowa – wiceprezes Towarzystwa Kultury
Polskiej im. A. Mickiewicza i nauczycielka języka polskiego oraz Władysław Strutyński – prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza w Czerniowcach. Jak twierdzi H. Litwin, na początku lat 90. XX w.:
Polacy nie byli jeszcze całkiem pewni, czy można przyznawać się
do swojej polskości, do swego pochodzenia, czy to już na pewno
te czasy, kiedy nie rodzi to żadnych niebezpieczeństw. (…) Oczywiście w tych polskich wsiach – Starej Hucie czy Piotrowcach
Dolnych – wyglądało to inaczej. Tam ludzie żyli cały czas
w swoim środowisku i nie było wątpliwości, kim są i jakie mają
korzenie. Nie chodzi tu tylko o korzenie, ale z jaką kulturą są
związani i z jakim językiem. W Czerniowcach wyglądało to już
troszeczkę inaczej100.

Obecnie sytuacja Polaków uległa poprawie – „od pewnego czasu Polacy
czują się tu pewnie, są cenioną częścią lokalnej społeczności. Polskie środowisko składa się z ludzi ważnych, wpływowych, którzy mają coś do powiedzenia w lokalnym środowisku”101. H. Litwin określił kulturę górali
czadeckich, którzy zachowali dziedzictwo przodków tu, na Bukowinie, jako swego rodzaju zjawisko endemiczne. Specyfika tej społeczności polega
jednak na czym innym w górskich wsiach, a na czym innym w Czerniowcach. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z trwałością przesiedlonej grupy. W mieście natomiast Polacy kształtowali w XIX w. niezwykle bogate życie kulturalne (wydawali gazety, organizowali imprezy

Tamże.
W. Jankowski, Polskie spotkania na Bukowinie, „Kurier Galicyjski”, 29 maja-15 czerwca 2015, nr 10, s. 8.
101 Tamże, s.8
99

100
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kulturalne, zakładali organizacje) przy wsparciu władz austriackich, dbających o podtrzymanie wielokulturowości i wielonarodowości w monarchii. Po upadku Austro-Węgier sytuacja Polaków uległa niestety diametralnej zmianie. Wsie góralskie, będące nadal dość zwartymi skupiskami
ludności polskiego pochodzenia, okazały się znacznie stabilniejszymi środowiskami kulturowymi.
Na funkcjonowanie małych miejscowości wpływał znacząco inny
z problemów, który na Bukowinie, zwłaszcza południowej, stanowił dotkliwą przeszkodę m.in. w rozwoju gospodarczym regionu. Problemem
tym były drogi, a w rzeczywistości ich brak, na co zwrócono uwagę w cyklu „Dokąd prowadzi ta droga”, zamieszczonym w „Kurierze Galicyjskim”102. Ten poważny mankament południowej części regionu stanowił
pokłosie rządów Nicolae Ceauşescu. W. Krysiński w swoim artykule określił go mianem problemu tzw. wirtualnych dróg, które będąc jedynie
w sferze projektów, zostały już ujęte na mapach przez wydawców, najwidoczniej bezgranicznie wierzących w obietnice składane przez owego
przywódcę narodu rumuńskiego. W rzeczywistości są to, po dziś dzień,
leśne lub polne dukty, możliwe do pokonania pieszo lub wozem zaprzężonym w konie103. Autor rozpatruje argumenty za i przeciw budowie nowych dróg, łączących miejscowości w rumuńskiej części Bukowiny, odnosząc je nie tylko do codziennego życia mieszkańców, ale i do rozwoju ruchu turystycznego na tych terenach (dojazd łatwiejszy, ale zwiększony
znacznie ruch samochodowy, zakłócający spokojny wypoczynek tym, którzy szukają miejsca cichego i o czystym powietrzu). Reasumując, wykazuje jednak szkody, jakie przyniósłby pomysł budowy drogi przez karpackie
miejscowości, argumentując bezsensowność takiego przedsięwzięcia. Jest
to apel do radnych z Bukowiny Południowej, aby gospodarnie i roztropnie podchodzili do wydawanych pieniędzy i realizacji pomysłów przywódcy z minionej epoki. Orientując się choćby w niewielkim stopniu w sprawie stanu dróg na Ukrainie, można stwierdzić, że również północna część
regionu, o której problemach tego rodzaju gazety raczej milczą, mogłaby
zgodzić się z treściami zawartymi we wspomnianym artykule.
Należy zauważyć, że publikowane teksty wyraźnie wskazują na
większe bogactwo zasobów turystycznych, lepszy stan zaplecza i zabytków
w południowej części regionu (choć elementy te pozostawiają jeszcze wiele do życzenia), a także na więcej inicjatyw podejmowanych w celu rozwoju regionu oraz większą aktywność społeczności lokalnej na Bukowinie
Południowej. Wynika to zapewne z obciążenia, jakie wywierała na mieszkańców Bukowiny Północnej represyjna polityka prowadzona przez kolejne rządy ZSRR.

W. Krysiński, Cień conducatora, „Kurier Galicyjski”, 15 września 2008, s. 4.
W ciągu ostatnich lat, zwłaszcza po wejściu Rumunii do Unii Europejskiej, ogólny
stan dróg znacząco się poprawił, jednak niektóre drogi lokalne nadal nie są najlepszej
jakości.
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Wielokrotnie autorzy podkreślają natomiast niezwykłość Bukowiny, zgodnie twierdząc, że ową magię regionu tworzy nie tylko folklor i wyjątkowo urokliwa ziemia, ale także jej mieszkańcy,
bo czy nie jest w dzisiejszym świecie magią, kiedy zwykły gospodarz włada przynajmniej trzema językami, bo jak inaczej porozumieć się ze swoimi sąsiadami lub znajomymi z sąsiedniej wsi.
Nic nie trzeba tłumaczyć. Każdy mówi „po swojemu”. Narodowość – to jakby wtórny wyznacznik. Wszyscy są Bukowińczykami – to ich prawdziwa mała ojczyzna104.

Podobnie jak niegdyś, żywa pozostaje idea postrzegania i ukazywania Bukowiny jako „jednego, zwartego, wielonarodowego tworu, budowanego przez wszystkie zamieszkujące ją nacje”105. Podkreślając niewątpliwy atut Bukowiny, jakim jest wielokulturowość, autorzy zauważają, że
ten centralno-europejski kraj zawsze znajdował się na granicy
cywilizacji, narodów, obyczajów i religii. Wątki ukraińskie, rumuńskie i węgierskie dominowały tu w średniowieczu, później
Turcy podbili tę ziemię i wprowadzili swoje porządki w samym
centrum Europy. W końcu XVIII wieku przyszli Austriacy i Bukowina stała się integralną częścią wielkiego europejskiego imperium, szeroko skorzystała z dóbr cywilizacji i autonomicznego
rozwoju. Każdy z tych narodów zostawił ważny ślad w historii
Bukowiny. W czasach austriackich napłynęli Polacy, zwłaszcza
inteligencja i chłopi. Obok już wymienionych narodów, liczni
i bardzo prężni Żydzi i Ormianie również zaznaczyli tutaj swoją
obecność. (…) Ta wielokulturowość, wieloobrządowość, wielonarodowy charakter kraju odbił się też i na tutejszych mieszkańcach, na ich mentalności106.

Ten bukowiński ład, porządek i wielowiekowy układ społeczny w północnej Bukowinie zniszczyła II wojna światowa i rządy komunistów
w ZSRR, wprowadzające strach przed okazaniem inności i odrębności
w obliczu szerzonej ideologii jednego radzieckiego narodu. Presja była
tak silna, że „ludziom i teraz bardzo trudno wrócić do swoich korzeni,
przypomnieć pieśni, które śpiewała mama i historie, które opowiadała
babcia”107. Wydaje się, że te czynniki są podstawowymi elementami różnicującymi, szczególnie od połowy XX w., rozwój Bukowiny Północnej

M. Romer, Magia Bukowiny, „Kurier Galicyjski”, 14-23 lipca 2009, s. 12.
W. Krysiński, Bukowińskie spotkania…, s. III.
106 J. Smirnow, Nasz wspólny skarb – wielokulturowość i przynależność do cywilizacji europejskiej, „Kurier Galicyjski”, 2-16 listopada 2009, s. 26.
107 Tamże.
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i Południowej. Z tego względu teksty publikowane w prasie polskiej na
Ukrainie, a zwłaszcza na łamach „Kuriera Galicyjskiego”, są nie tylko
zwykłym nośnikiem informacji, ale także spełniają niezmiernie istotną
rolę w edukacji społeczeństwa. Otwarcie również na sprawy rumuńskiej
Bukowiny staje się dowodem na rosnącą świadomość jedności regionu,
w sztuczny sposób podzielonego granicami państwowymi.
Analiza tekstów pozwala natomiast wskazać zagadnienia najrzadziej poruszane na łamach prasy. Należą do nich bezsprzecznie m.in.
sprawy edukacji dzieci i młodzieży zarówno pod kątem kształcenia ogólnego, jak i kształtowania świadomości etnicznej. Brakuje również zagadnień dotyczących gospodarki regionu i poziomu ekonomicznego, problemów socjalnych, zdrowotnych, a także sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego w obu częściach Bukowiny.

dr. Anna Haratyk
Universitatea din Wrocław

Bucovina în presa poloneză
din Ucraina după 1990
Rezumat

Presa poloneză are o tradiție îndelungată pe pământul ucrainean.
Din păcate, în secolul XX, activitatea editorială a fost limitată, după preluarea acestor teritorii de către sovietici și introducerea, mai întâi, a regimului stalinist, și apoi a politicii, la fel de potrivnice, a URSS-ului. Acțiunile guvernelor succesive au dus la anihilarea oricărei manifestări a vieții
culturale a minorităților naționale, ceea ce a presupus interzicerea fără
excepție a publicării ziarelor și a revistelor. Această situație s-a schimbat
abia la redobândirea independenței Ucrainei, în 1991. Schimbarea politicii față de minoritățile naționale din Ucraina a dat posibilitatea creării
mediilor independente, incluzând aici, în principal, presa. Au apărut succesiv, unul câte unul, noi titluri de ziare și reviste, atât cu acoperire națională, cât și locală – regională. Dintre titlurile poloneze de presă trebuie
amintite în primul rând, „Gazeta Lwowska”, „Dziennik Kijowski” sau
„Kurier Galicyjski”. Analiza a inclus numere din ani consecutivi ai acestor
reviste, cu scopul de a determina dacă, și în ce măsură Bucovina, împărțită astăzi între două state – Ucraina și România – trezește interesul mediilor de informare din Ucraina.

724

În articol predomină presa cu acoperire regională, deoarece doar
acolo au apărut texte consacrate problemelor legate de Bucovina. Problemele prezentate în textele din presă aparțin unui spectru larg, deși majoritatea acestora se concentrează asupra Bucovinei de Sud. Această concentrare asupra părții ucrainene a regiunii poate lăsa impresia unei abordări fragmentate a chestiunii. Trebuie însă subliniat că cele două părți ale
Bucovinei au funcționat în condiții politice, economice și culturale diferite, lucru ce influențează felul în care este abordată problematica regiunii. Faptul că este conștientizat caracterul unitar al Bucovinei dovedește, între altele, ciclul de articole consacrate istoriei sale (din vremurile
străvechi până în sec. XX). Nu lipsesc nici articolele ce tratează istoria
procesului de stabilire a polonezilor pe teritoriul Bucovinei, activitatea
organizațiilor și a instituțiilor poloneze, a învățământului în limba polonă, etc. Totodată, autorii atrag atenția asupra caracterului multietnic și
multicultural al Bucovinei. Apar și texte consacrate polonezilor din Bucovina care, după cel de Al Doilea Război Mondial, au plecat din mica patrie bucovineană reemigrând în Polonia.

Aleksandra Ziemlańska
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Bukowińskie zbiory
Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu

W roku 2019 Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu1 świętować
będzie jubileusz 65-lecia. Zbiory tej niezwykłej instytucji ilustrują kulturę
ludową zarówno dawnych mieszkańców Dolnego Śląska, jak i powojennej
ludności napływowej. Jest to wyjątkowa placówka, specjalizująca się
w etnograficznej dokumentacji regionu, w którego przeszłości spotkały
się dwie tradycje: przedwojenna – miejscowa i powojenna – nowych
mieszkańców. Dolny Śląsk jest przecież wyjątkowym obszarem, na którym w krótkim czasie i na sporej powierzchni doszło do niemal całkowitej
wymiany ludności, gdzie przedmioty pozostawione spotkały się z przywiezionymi.
Dzięki działalności Muzeum Etnograficznego ocalone zostały od
rozproszenia i zniszczenia nie tylko przedwojenne zabytki, ale także powojenne przedmioty należące do osób prywatnych. Wśród nich znajdują
się stroje, ozdoby i narzędzia pracy przywiezione przez ludność napływową, która na Ziemie Odzyskane docierała po zakończeniu II wojny światowej z wielu miejsc w Europie, między innymi z Bukowiny rumuńskiej.
Dlaczego Bukowina? Ekspozycję zbiorów powojennych Muzeum
Etnograficznego „zapowiada” powiększona fotografia ślubna Józefa Fefczaka i jego żony, którzy mieszkali w Nowym Sołońcu – wiosce założonej
na Bukowinie ok. roku 1834 przez polskich osadników.

Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Od 2004 r. jego siedzibą jest dawny pałac letni biskupów wrocławskich przy ul. Romualda Traugutta, zaprojektowany przez architekta Christophera Hacknera (budowę rozpoczęto
w 1737 r., natomiast prace wykończeniowe i wnętrzarskie trwały praktycznie do
II wojny śląskiej w latach 1744-1745). W 1766 r. pałac skonfiskowano i upaństwowiono. W następnych latach budynek wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie i właścicieli. W 1880 r. pałac zakupił przemysłowiec Egmond Websky, który rozbudował
go w stylu neobarokowym. „Willa Webskich” w prawie niezmienionej formie architektonicznej przetrwała do dziś.
1
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Fot. 1. Część ekspozycji powojennych zbiorów Muzeum Etnograficznego we
Wrocławiu

Dziś w Nowym Sołońcu znajduje się Dom Polski, a w pobliskiej
Suczawie (mieście z bogatymi tradycjami – pierwsza organizacja polonijna — Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej – powstała
tu w roku 1903) od 20 lat organizowane są Dni Polskie, których stałym
elementem są polonijne dożynki odbywające się właśnie w Nowym Sołońcu. Podczas uroczystości prezentują się na nich wszystkie polskie środowiska z Rumunii – obecnie 14 stowarzyszeń zrzeszonych w Związku
Polaków w Rumunii.
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Powróćmy jednak do zbiorów bukowińskich Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Po zakończeniu II wojny światowej (i zmianie
granic), w latach 1946-1947, przesiedliło się w okolice Dzierżoniowa i Pieszyc na Dolnym Śląsku sporo Bukowińczyków, w tym mieszkańcy spalonej w 1944 r. Pojany Mikuli.
Na stronie internetowej Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu,
w zakładce „Projekt Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni,
muzyka i tańce…”2, znajduje się 15 filmów edukacyjnych poświęconych
powojennemu osadnictwu na Dolnym Śląsku. Jest wśród nich również
dokument poświęcony polskim reemigrantom z Bukowiny rumuńskiej.
Starsi już dziś mieszkańcy Dolnego Śląska wciąż ze wzruszeniem wspominają krajobrazy zapamiętanie w dzieciństwie – między innymi Anna Kucharek, mieszkanka Piławy Dolnej, która wraz z najbliższymi przeprowadziła się z Pojany Mikuli.

Fot. 2. Kadr z dokumentu poświęconego reemigrantom z Bukowiny rumuńskiej ze strony internetowej Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu

Prowadzone w latach 60. XX w. badania terenowe na Dolnym
Śląsku pozwoliły wzbogacić zbiory Muzeum Etnograficznego również
o dziedzictwo materialne przywiezione przez Polaków z Bukowiny. I tak
Dział Tkanin i Strojów posiada przykłady wyszywanych drobnymi kora-

https://mnwr.pl/projekt-dolny-slask/;
https://www.youtube.com/watch?time_continue=917&v=_N-d5w2yKKY
(dostęp: 12.03.2019).

2
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likami koszul – tak charakterystycznych dla tamtego terenu, w Dziale
Kultury Technicznej znajdują się przedmioty codziennego użytku przywiezione przez bukowińskich pasterzy, w Dziale Folkloru zaś przechowywane są pisanki – w większości wykonane współcześnie, ale nawiązujące
do tradycyjnych bukowińskich technik i wzornictwa.

Fot. 3. Fragment ekspozycji poświęconej Bukowinie rumuńskiej

W części wystawy stałej znajduje się wydzielona ekspozycja poświęcona Bukowinie rumuńskiej. Na pierwszym planie prezentowany jest
na manekinie strój kobiecy złożony z chustki na głowę, koszuli ozdabianej
koralikami, spódnicy w kwiaty z ozdobnym fartuszkiem na wierzchu oraz
obuwia – charakterystycznych kierpców. W części tylnej ekspozycji poustawiane zostały pasterskie przedmioty codziennego użytku.
Na uwagę zasługuje zwłaszcza zestaw złożony z „gielaty” (drewniane naczynie na owcze mleko) z sitem – „hyrzopem” oraz „strykatory”
do odcedzania serwatki. Jest tu ponadto mątewka – „toporka” i drewniana warzęcha. Godne uwagi jest także leżące obok korytko do karmienia
psa – „halbija”, wykonane według wzorów rumuńskich w 1964 r.
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Fot. 4-5. Fragment ekspozycji poświęconej Bukowinie rumuńskiej i karta
Katalogu
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„Strykatora” to płachta wykonana z kawałka worka lnianego obrąbionego dookoła sznurkiem. Do jej czterech rogów przywiązane są dwa
sznurki w ten sposób, że z dwóch jej boków po napięciu sznurka tworzą
się łuki. Płachta służy do cedzenia mleka – w tym celu nakłada się ją na
sito („hyrzop”), a następnie odsącza serwatkę z sera. Wypełnioną „bucem”, czyli grudą sera, płachtę zawiązuje się i wiesza na kołku, by odciekła serwatka.
Przedmioty te zostały przywiezione z Pojany Mikuli przez Mieczysława Kucharka, a do zbiorów Muzeum Etnograficznego trafiły w 1961 r.
W bukowińskiej części ekspozycji prezentowane są ponadto: tkany obrus z roku ok. 1910, dzbanek i koszyk oraz, stojące na tkanym chodniku „szmaciaku”, cierlica do lnu – „triczka” (kupiona w 1962 r. od Marii
Buganik), wijadło tkackie (znajdujące się w zbiorach muzeum od 1952 r.),
a także szczotka do lnu. Obok znajdują się też chomąto i sierp – „kosok”,
całość zaś uzupełniają naczynia pasterskie i łopata do gnoju.

Fot. 6. Jeden z eksponatów – kiptarek z baraniej skóry
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W muzealnym magazynie Działu Tkanin i Strojów przechowywane są ubrania, buty i tkaniny, m.in. kożuszek męski, tzw. kiptarek z roku
1930, z jasnej (białej) skóry baraniej, podbitej od wewnątrz futrem. Dokładny opis brzmi tak:
Krój bez rękawów, plecy z jednego kawałka, dwie części przednie – każda z jednego kawałka sztukowanego na piersiach i z dodatkowym paskiem skóry, po prawej stronie na dole naszyta
półokrągła kieszonka z patką w ząbki i dziurki, zapinane na
3 guziki (2 skórzane i 1 metalowy z orzełkiem) i skórzane pętelki, a po obu stronach wzdłuż zapięcia naszyty pasek czarnego futerka, pod szyją stójka z 2 kawałków – na zewnątrz futro ciemne
(czarne), a od wewnątrz jasne, wszystkie brzegi obszyte czarnym
futerkiem.

Oprócz ubrań, o których będzie jeszcze mowa, na uwagę zasługują
wykończone szydełkową koronką obrusy, ręczniki i narzuty. W zbiorach
znajduje się między innymi lniana narzuta wykonana ok. 1925 r. przez
Katarzynę Juroszek. Jej opis w katalogu obiektów brzmi tak:
Narzuta z 2 kawałków bielonego materiału lnianego o splocie
płótna. Krótsze brzegi i jeden dłuższy wykończone szydełkową
koronką z białych nici lnianych, o motywach rombów z kwiatkami i o brzegach w trójkątne ząbki.
Ozdobiona haftem krzyżykowym, nićmi bawełnianymi czerwonymi i czarnymi oraz mereżką – wąskie paski i jeden szeroki
biegnące przy dłuższym boku. Wzór haftu: pod szeroką mereżką wąski pasek o zgeometryzowanych motywach roślinnych
– listki i kwiatki na falistej gałązce, nad mereżką napis: Tego nigdy nie zapomne Zawsze we łzach błagam Boga Zawsze temi słowy tchnem, oraz litera K.

Fot. 7. Jeden z eksponatów – lniana narzuta z wychaftowanym napisem:
„Tego nigdy nie zapomne. Zawsze we łzach błagam Boga. Zawsze temi słowy
tchnem”
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Wykonany ok. 1930 r. przez Albertynę Buganiuk z Pojany Mikuli
haftowany ręcznik powstał z jednego kawałka bielonego materiału lnianego o splocie płótna. Jego krótsze brzegi są założone i wykończone szeroką szydełkową koronką z białych nici bawełnianych o motywach geometrycznych i o czterech trójkątnych zębach. Ozdobiony został haftem
krzyżykowym, nićmi bawełnianymi w kolorach: zielonym, czerwonym,
różowym, czarnym, niebieskim i żółtym oraz dwiema liniami mereżki
i wzbogacony przy obu końcach wyhaftowanymi trzema kwiatkami na
ulistnionych łodyżkach.
Ciekawostką są zarówno pas męski (tzw. okryłka), jak i krajka
kobieca. Pas pochodzi z ok. 1930 r. i został ozdobnie utkany z nici wełnianych, czarnych i bordowych, tworzących motywy geometryczne – romby, trójkąty, kwadraty – na jednej części w układzie poprzecznych pasów,
a na drugiej w czarne wzory na bordowym tle. Wzdłuż jego brzegów biegną po dwa rzędy białych punktów, a na końcach znajdują się długie frędzle skręcone z kilku nitek osnowy.

Fot. 8-9. Eksponaty – pas męski i kobieca krajka

Z kolei krajka kobieca została utkana w 1910 r. z nici wełnianych, brązowych i czerwonych, tworzących wzory geometryczne z rombów i gwiazd, a wzdłuż jej brzegów biegnie paseczek z zielonych nici. Na
końcach ozdobiona jest długimi frędzlami skręconymi z kilku nitek osnowy.
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Wśród pięknie wyszywanych koszul kobiecych na uwagę zasługuje biało-niebieska z białego płótna lnianego. Powstała ok. roku 1910,
opisana została w katalogu muzealnym w sposób następujący:
Krój: przód i plecy – każda część z jednego kawałka, po bokach
wstawione pasy z rozcięciem na rękawy, wycięcie pod szyją półokrągłe, marszczone i obszyte niebieskimi nićmi, rękawy długie,
proste – każdy z jednego kawałka przedłużonego jako przyramek
i na górze marszczony, a na dole wykończony białą mereżką, pod
pachami kwadratowe kliny.
Ozdobiona haftem płaskim o motywach geometrycznych, nićmi
bawełnianymi czarnymi i liliowymi oraz jedwabnymi białymi.
Wzór: prawie cały przyramek pokryty kwadratami z krzyżami
i rombami, ze śladami złotej nici, po trzy podłużne pasy złożone
z drobnych elementów biegną z przodu, na plecach oraz na rękawach (tam poprzedzielane białą mereżką), na górze rękawów
(pod przyramkiem) poziomy pasek białego haftu.

Fot. 10-11. Eksponaty – koszula i spódnica kobieca

Uzupełnieniem stroju kobiecego są oczywiście spódnice, które
również znajdują się w zbiorach muzeum – jest wśród nich utkana ok. roku 1910 spódnica z jednego niezszytego kawałka materiału wełnianego
o splocie rządkowym. Jej opis brzmi następująco:
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Osnowa z nici, głównie czarnych, ale przy górnym brzegu nici
bordowe tworzące szeroki pasek, a przy dolnym czerwone, zielone i niebieskie tworzące cztery wąskie paski. Wątek z nici
w kolorach: czarnym (tło, szersze w pasie na środku), zielonym,
żółtym, niebieskim, różowym, fioletowym, białym i pomarańczowym, które tworzą wąskie podłużne paski. Przy dolnym brzegu, między poprzecznymi paskami, nici wątku są wyciągnięte
i tworzą kolorowe pętelki. Brzegi boczne założone.

Zanim opisane zostaną najpiękniejsze, haftowane długie koszule
kobiece, jeszcze kilka słów o krótkiej koszuli prezentowanej na manekinie
wystawionym na ekspozycji. Ubrany jest on w koszulę z białego płótna bawełnianego o kroju przyramkowym, ozdobioną haftem o motywach roślinnych szklanymi koralikami (przezroczystymi oraz w kolorach: pomarańczowym, granatowym, niebieskim, białym, żółtym, zielonym). Na
przyramkach ozdobny pas jest szeroki i złożony z większych róż oraz innych mniejszych kwiatków i drobnych trójkątów przy jednym brzegu, na
mankietach zaś znajdują się pojedyncze róże z gałązkami i listkami. Koszula ta powstała w latach 30. XX w.

Fot. 12. Jeden z eksponatów – kobieca koszula wyszywana koralikami
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Autorką obu prezentowanych poniżej pięknie haftowanych długich koszul powstałych w roku 1925 jest Weronika Kuczmajewska. Pierwsza z nich wykonana została z białego płótna bawełnianego i lnianego
(nadołek). Zachwyca haft płaski o motywach roślinnych, wykonany nićmi
w kolorach: bordowym, ciemnoróżowym, granatowym, żółtym, fioletowym, niebieskim, zielonym, brązowym. Na wzór składają się różnorodne
większe i mniejsze kwiatki oraz listki i gałązki tworzące pasy – wąski
z przodu przy rozcięciu pod szyją, dwa szerokie (z największymi kwiatami) pionowo biegnące na piersiach i zachodzące na plecy, szeroki poziomy
na górze rękawów i wąski nad szwem. Całość uzupełniają ozdoby na dole
rękawów oraz przy dolnym brzegu koszuli. Dodatkowo brzegi rozcięcia
zostały wykończone szydełkowo różową nitką, wycięcia na głowę nićmi
niebieskimi i czerwonymi, a brzegi rękawów i dolny: zielonymi, czerwonymi i różowymi. Szwy nadołka wystębnowane zostały nitką czarną.
Ozdoby drugiej koszuli, pokrywające górną część przodu, zachodząc na ramiona, zachwycają dużymi kwiatami, pąkami oraz listkami i gałązkami. Rozcięcie pod szyją zawiązywane jest na sznureczki z pomponikami, a brzegi rozcięcia i wycięcia na głowę zostały wykończone szydełkowo nićmi różowymi i fioletowymi, brzegi rękawów zaś zielonymi, a dolny
– niebiesko-granatowymi.

Fot. 13-14. Eksponaty – długie koszule kobiece
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Dziewczęta dbają o to, by podkreślać urodę, nie dziwi zatem, że
w zbiorach Muzeum Etnograficznego znajdują się także ozdoby – naszyjniki. Niżej na fotografii znajduje się tzw. piesek, czyli pasek białego płótna z naszytymi szklanymi koralikami. Na białym tle wyeksponowane są
kwiatki żółte i niebieskie z listkami niebieskimi, granatowymi i czerwonymi, a wzdłuż brzegów biegnie linia czerwona. Przy krótszym brzegu
przyszyty jest biały guziczek, a przy drugim pętelka.

Fot. 15-16. Eksponaty – naszyjniki: piesek (wyżej) i typu dziordan (niżej)
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Jako drugi na fotografii prezentowany jest naszyjnik typu dziordan
– z koralików szklanych nanizanych na nici, które tworzą siateczkę z małych rombów w kolorach: czerwonym (tło) oraz białym, niebieskim, granatowym, żółtym, pomarańczowym, zielonym oraz przeźroczyste – większe romby, wzdłuż brzegów pojedyncze rzędy. Brzeg dolny został wydłużony po to, by powstała kryza.
Obie ozdoby pochodzą z lat 30. XX w.
W 1968 r. Muzeum Etnograficzne po raz pierwszy zorganizowało
wystawę pokonkursową „Wiosenna plastyka obrzędowa”, która była podsumowaniem prowadzonych przez pracowników muzeum w latach 60.
XX w. badań terenowych z zakresu obrzędowości dorocznej. Ich efektem
było pozyskanie interesującej dokumentacji etnograficznej dotyczącej dolnośląskich zwyczajów wielkanocnych oraz zakup rekwizytów plastyki obrzędowej, w tym także pisanek. W bogatej kolekcji znajdują się również pisanki o wzorach rumuńskich. Oto fragment opisu z opracowania autorstwa Doroty Jasnowskiej3:
Pisanki o wzorach rumuńskich, wykonane na początku lat 60.
i 70. XX wieku przez Marię Swancar oraz Genowefę Kucharek
(pochodzące z grupy górali czadeckich zamieszkałych przed wojną w Pojanie Mikuli na terenie Bukowiny rumuńskiej), należą do
grupy pisanek batikowych o ornamencie linearnym. Ich motywy
zdobnicze rozmieszczone są z zachowaniem tradycyjnego schematu podziału powierzchni jajka i charakteryzują się dużą prostotą oraz białą, grubo konturowaną kreską. Kolorystyka tych pisanek zamyka się w kilku podstawowych barwach. Czarne, ciemnoniebieskie tło kontrastuje z białym motywem zdobniczym,
którego kontury obwiedzione są dodatkowo czerwonymi lub zielonymi liniami. W ornamentyce tych pisanek przeważają proste
ornamenty roślinne w postaci kwiatów, listków dębu, bukietów
oraz motywy geometryczne w formie zakreskowanych lub wypełnionych kropkami trójkątów, pasków rozmieszczonych na powierzchni jajka. Bardzo ciekawym ornamentem, często spotykanym w tradycyjnym rumuńskim zdobnictwie, jest tzw. droga
mleczna, przedstawiana w postaci falistej „wstęgi” wypełnionej
białymi kropkami (symbolizującymi gwiazdy). Ta kompozycja
zdobnicza, w nieco uproszczonej formie, pojawia się na pisankach wykonywanych przez obie twórczynie. W zdobnictwie pisanek wykonanych według wzorów rumuńskich obok tradycyjnej
ornamentyki można dostrzec także nowe motywy zdobnicze, np.
motyla czy napis „Alleluja”.

3

Dorota Jasnowska, Pisanka. Subtelna sztuka zdobienia, Wrocław 2018, s. 37-38.
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Fot. 17. Z opracowania Doroty Jasłowskiej „Pisanka. Subtelna sztuka zdobienia”

Liczące ponad 20 tys. obiektów zbiory Muzeum Etnograficznego
dokumentują życie wsi dolnośląskiej i są znakomitym materiałem do badań historyczno-kulturowych, zwłaszcza nad stanem świadomości ludności migrującej i jej losami na nowym terytorium po opuszczeniu znanych sobie terenów.
Zabytki etnograficzne zabezpieczano praktycznie od początku organizacji muzealnictwa we Wrocławiu. Do 1953 r. praca ówczesnego
Działu Etnograficznego Muzeum Państwowego (w 1970 r. przemianowanego na Muzeum Narodowe) polegała głównie na odzyskiwaniu, porządkowaniu i inwentaryzacji dolnośląskich zabytków zgromadzonych
w powojennych składnicach muzealnych i muzeach regionalnych, organizowano także intensywne badania terenowe.
Dzięki tej pracy możemy dziś prezentować między innymi również
to, co przywieźli ze sobą byli mieszkańcy Bukowiny.

Aleksandra Ziemlańska
Muzeul Național din Wrocław

Colecții bucovinene
ale Muzeului de Etnografie din Wrocław
Rezumat

Colecțiile Muzeului de Etnografie – Secția Muzeului Național din
Wrocław, ilustrează cultura populară atât a vechilor locuitori ai regiunii,
cât și a populației venite aici după război. Aceasta este singura unitate
din Silezia Inferioară, și una din puținele din Polonia, care se specializează în documentarea etnografică a regiunii, în trecutul căreia s-au întâlnit
două tradiții: cea antebelică – locală și cea postbelică – adusă de persoanele venite aici. Un spațiu special în care, într-un timp scurt și pe o arie
destul de mare, s-a produs înlocuirea aproape în totalitate a populației,
unde lucrurile lăsate s-au întâlnit cu cele aduse.
Datorită activității Muzeului de Etnografie au fost salvate de la
împrăștiere și distrugere nu doar monumentele antebelice, ci și obiecte
postbelice care au aparținut persoanelor particulare. Printre acestea se
numără costume, podoabe și unelte de lucru aduse de populația venită
aici, pe Pământurile Redobândite, după război, din multe zone ale Europei, inclusiv din Bucovina românească. Secția de Țesături și Costume deține exemplare de cămăși cusute cu mărgele mărunte ale polonezilor din
Bucovina, în Secția de Cultură Tehnică se află obiecte de uz cotidian aduse de păstorii bucovineni, în Secția de Folclor se păstrează ouă încondeiate, realizate, în cea mai mare parte, în vremurile contemporane, dar care fac trimitere la tehnicile și modelele tradiționale, caracteristice acestei
regiuni. Pe lângă acestea, muzeul se poate lăuda cu colecții deosebite de
mobilier pictat din Silezia Inferioară, picturi pe sticlă, grafică devoțională, sculpturi sau stupi sculptați, cât și forme pentru turtă dulce sau bonete decorative pentru costume populare.

prof. dr. Constantin Geambașu
Universitatea din București

Cyprian Kamil Norwid
sau concepţia despre artă

Fundamentale pentru creaţia norwidiană sunt poeziile consacrate
creatorului şi artei în general1. Creaţia apare în variate ipostaze. În primul rând, ca bucurie şi obligaţie. Poetul este conştient că efortul de a crea
nu este la îndemâna oricui. De aceea, creaţia transpare ca omagiu adus
divinităţii („lumină ce trebuie întreţinută pentru a nu se stinge”, „Fratelui
meu Ludwik”). Prin intermediul creaţiei, descoperim latura bună, frumoasă a lucrurilor. Creaţia înseamnă totodată autenticitate. Poetul ar
trebui să pună accent nu atât pe meşteşug, cât pe trăirea sinceră („Lira şi
tiparul”). Există o legătură strânsă între pana artistului şi trăirile sale.
Degetele lui Chopin pe patul de moarte se identifică în mare măsură cu
structura şi strălucirea clapelor de fildeş ale instrumentului („Pianul lui
Chopin”). Arta impune cerinţe severe: cuvântul trebuie să fie ca o flacără,
iar conţinutul trebuie să fie încărcat de înţelepciune şi de adevăr. Versurile trebuie să răsune armonios, „sub sceptrul conştiinţei”. Încărcătura
morală determină individualizarea actului creator. Creaţia este aşezată,
de asemenea, sub semnul speranţei, al vindecării în momente de restrişte, chiar dacă poezia „aduce cu sine şi mai multă tristeţe” („Cântul meu”).
O condiţie esenţială a artei este genialitatea sinonimă cu desăvârşirea,
perfecţiunea, împlinirea, Stilul, Epoca („Pianul lui Chopin”). Artiştii de
geniu (Fidias, David, Eschil, Chopin) au lăsat urme adânci în istorie, au
creat o epocă, au impus un stil, o direcţie. Efortul lor capătă conotaţii
cristice, arta necesitând sacrificiul suprem, identificarea cu propria operă. Aluzia biblică la personajul cristic („Consumatum est!”), dincolo de
ideea sacrificiului asumat, dezvăluie şi antiteza între perfecţiunea creaţiei
divine şi „perfecţiunea” creaţiei umane, marcate de un „cusur”: moartea
proprie omului şi întregului glob. Aspiraţia spre desăvârşire, spre împlinirea finală poartă în sine însemnele divinităţii, dar opera îşi devoră
creatorul, deschizând totodată perspectiva reluării actului de creaţie de la
început. Desăvârşirea în artă este comparată cu spicul de grâu care, odată
copt, la cea mai mică adiere, îşi împrăştie boabele precum picăturile de
ploaie („-Spicul? De-i copt ca de aur o stea/Abia de-l mişcă un vânt/Că

Vezi antologia Cyprian Norwid, Leagănul cântului, traducere şi prefaţă de Constantin Geambaşu, versificare de Passionaria Stoicescu, Oradea, Ratio et Revelatio, 2018.
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boabele-i cad pe pământ,/Perfecţiunea le va-mprăştia”) Perfecţiunea este
anulată, nu există în sine, ci trebuie să se reverse, să dea naştere unor forme noi2.
În pofida caracterului universal, arta, rădăcinile ei sunt totdeauna autohtone, natale, înfipte în pământul strămoşilor („Narcis”). Chopin
reprezintă în acest sens un exemplu grandios şi o ilustrare a culmilor pe
care le-a atins muzica poloneză3 .
Orice operă autentică descinde însă dintr-un efort creator deosebit. Artistul dispune de priceperea de a citi semnele prezente în lumea
ascunsă şi de a pătrunde prin intermediul lor în esenţa lucrurilor. De
aceea, arta, în primul rând poezia, are caracter de iniţiere, dezvăluind cititorului adevăratul sens al fenomenelor4.
Norwid acordă cuvântului semnificaţii majore. Cuvântul aduce
lumină, dar nu există lumină fără credinţă. Ca urmare, „nu-s de ajuns
scânteia şi cenuşa”, prin credinţă, cuvintele vor ridica flacăra spre cer
(„Întunericul”). De asemenea, printre altele, în căutarea şi formularea
adevărului misiunea poetului constă în a găsi cuvântul pe măsura lucrului, chiar dacă de multe ori adevărul se dovedeşte a fi deşertăciune. Contează ceea ce înfăptuim („Addio”).
Criticii au aşezat poezia lui Norwid sub semnul faptei şi al ideii5.
Fapta e foarte importantă, căci „în lucrurile pe care omul le înfăptuieşte
există o părticică, o umbră de proprietate”. În marea trecere prin lume,
omului îi sunt date truda ca sursă a bucuriei şi a suferinţei („Fratelui meu
Ludwik”). Fericirea rămâne la nivelul iluziei, dar creaţia se dovedeşte salvatoare, îndeplinind funcţie terapeutică. În poezia „Munca” se repetă ca
un laitmotiv „Trebuie să munceşti cu sudoarea frunţii tale!” Nu este
vorba însă atât de efortul fizic, concret, cât de intensitatea gândirii şi
a spiritului. Există o strânsă legătură între concepţia despre artă şi respectul faţă de munca umană. Munca acceptată cu dragoste reprezintă
manifesttarea supremă a libertăţii omului6. Poetul distinge munca omului liber, creatoare şi înălţătoare din punct de vedere moral, de munca fizică, mecanică, bazată pe rutină şi efectuată fără emoţie, generând mai
degrabă suferinţă decât satisfacţie. În concepţia lui Norwid ar trebui să
existe o legătură indestructibilă între muncă, frumuseţe şi dragoste (vezi
poemul „Promethidion”, o adevărată pledoarie despre artă şi artist). Arta
este forma supremă a muncii, iar artistul dedicat acestei munci, un ade-

2 Vezi şi Stanisław Jerschina, Cyprian Norwid, în Literatura polska okresu romantyzmu, Varşovia, WSiP, 1974, p. 224-226.
3 Stan Velea, Cyprian Kamil Norwid, în Istoria literaturii polone, vol. I, Bucureşti,
Editura Univers, 1986, p. 342.
4 Cf. Marian Tatara, Cyprian Norwid, în Historia literatury polskiej w zarysie, t. 1,
red. Marian Stępień şi Aleksander Wilkoń, Varşovia, PWN, 1983, p. 263.
5 Ibidem, p. 263; Czesław Miłosz, Istoria literaturii polone, traducere de Constantin
Geambaşu, Oradea, Ratio et Revelatio, 2017, p. 306.
6 Czesław Miłosz, op. cit., p. 306.
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vărat meşteşugar7. Conceptul de muncă depăşeşte conotaţia utilitaristă şi
organicistă din perioada pozitivismului, Norwid îndreptându-şi atenţia
nu doar asupra faptelor mari, eroice, determinante, ci şi a treburilor mărunte de fiecare zi, din care se constituie existenţa reală, şi pe care le înscrie în sensul general al istoriei; aceste munci mărunte asigură o puternică legătură etică interumană8. Norwid observă însă un gol uriaş existent între realizările artei poloneze şi receptorii ei, absenţa unui circuit al
bunurilor culturale. Nobilul polonez, mai ales în varianta sarmată, este
văzut ca „întruchipare a vulgarităţii şi a indiferenţei faţă de cultură”. Nu
există în Polonia condiţii favorabile practicării artei şi exercitării profesiei
de artist. Nu există nici simţul datoriei faţă de cultură, fundamental pentru etica socială şi naţională, simţ pe care Norwid îl opune „obligaţiei de
a deveni victimă şi a muri pentru patrie”9.
Esenţială pentru orice om şi popor este zestrea spirituală. De asemenea, este nevoie de credinţă şi de cultură, de respectarea tradiţiei („Patria mea”). Spre deosebire de romanticii exaltaţi de ideea de patrie şi de
problema naţională, Norwid manifestă o atitudine diferită, adeseori
critică. După ce la început s-a identificat în mare măsură cu Polonia, ţară
a suferinţei şi a martirologiei, reprezentarea patriei „se transformă treptat într-un mit despre o ţară simplă şi ideală” (vezi „Cântul meu II”), în
care transpare ipostaza mitic-simbolică. În viziunea poetului asupra patriei naţionale, poloneze, prevalează patria universală, general-umană
(„Niciun popor nu m-a creat, mântuit/… Roma m-a numit om”)10.
Încălcarea tradiţiei şi a rânduielilor comunităţii umane generează
suferinţă. Un element primordial al comunităţii este satul (oglindă a lunii, logodnic la margine de crâng, cireadă pentru junica rătăcită, „Satul”).
Evocarea campestră oferă prilejul de a atrage atenţia asupra primejdiilor
(stihii, cataclisme) care îi pândesc pe locuitorii satului şi de a dezvălui
prezenţa răului în lume.
Norwid nu a fost înţeles de contemporani şi din cauza unor particularităţi specifice, diferite de modalităţile predominante în epocă. După cum afirmă istoricii literari, el creează un program estetic original, situându-se la graniţa dintre curentele literare de bază11. Credinţa în puterea cuvântului poetic, convingerea cu privire la superioritatea artistului,
sincretismul, istorismul, cultul faţă de indiviualitate, idealismul sunt trăsături care îl apropie de romantism. Rigoarea enunţului, discursivitatea,
structura ermetică a textului îl apropie de clasicism. Pe de altă parte,
obiectivismul, armonia compoziţiei, aluziile la marile opere ale trecutului
sunt proprii parnasianismului. Latura didactic-moralizatoare, funcţia uti-

Marian Tatara, op. cit., p. 263.
Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, Romantyzm, Varşovia, PWN, 1998, p. 416.
9 Ibidem, p. 412-413.
10 Ibidem, p. 418.
11 Marian Tatara, op. cit., p. 261.
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litară a poeziei reprezintă trăsături ale pozitivismului polonez. Redarea
esenţei realităţii prin simboluri proprii lumii aparente, cu alte cuvinte interpretarea simbolistă a lumii, constituie o latură comună cu simboliştii,
fără a putea fi încadrat în curentul simbolist12.
O caracteristică a programului norwidian constă în „ridicarea
unor amănunte la rangul de entitate poetică”. Alina Witkowska afirmă că
realitatea şi concreteţea funcţionează într-o structură parabolică. Parabola şi alegoria, frecvent întâlnite în literatura medievală şi reluate în perioada iluministă, sunt valorificate în lirica norwidiană la nivel poetic,
polisemantic. Unele parabole au conotaţie clară (vezi poeziile „Dezbrăcata”, „Nervi” sau „Rapsodie de jale în memoria lui Bem”), altele însă rămân în continuare încărcate de mister sau greu de descifrat. Deseori sensul rămâne ermetic ca urmare a unei neîncrederi în forţa creatoare absolută a cuvântului, în puterea de a stăpâni poetic realitatea. De aceea la
Norwid întâlnim nerostirea până la capăt a enunţului, trecerea sub tăcere
a unor gânduri, sensurile aluzive etc.13 Tăcerea ca principiu creator.
Această originală şi personală gândire poetică transpare şi la nivelul semnelor de punctuaţie (vezi pauzele, cratimele, punctele multiple, segmentarea sau evidenţierea unor cuvinte etc.). Norwid tratează cuvintele în
mod parabolic, pornind de la bipolaritatea sensurilor: unul de bază, obişnuit, oarecum superficial, şi celălalt ascuns, simbolic, nu totdeauna accesibil. Norwid urmăreşte consecvent sensurile simbolice, parabolice, în care transpare dimensiunea metafizică a lumii. În afară de parabolă, un alt
procedeu poetic frecvent valorificat este ironia. Norwid considera că ironia reprezintă „umbra necesară a existenţei” („Ironia”), distingând două
tipuri de ironie: ironia vremurilor şi ironia întâmplărilor. Ironia vremurilor avea legătură cu istoria, cu contrastele ironice pe care le aduce contactul dintre timpul istoric şi acţiunile umane. Dezacordul dintre etică
şi practică, dintre ideal şi realizare, dintre adevăr şi convenienţe îi
stârneşte poetului când amuzamentul, când furia sau indignarea. Viaţa în
ansamblu pare un spectacol ironic, jucat pe o scenă înjghebată de un
„cârpaci”14.
Încercând să explice cauzele „însingurării” poetului în timpul vieţii, Witkowska consideră că insuccesul s-a datorat spiritului avangardist
al poetului care a încălcat „normele” şi aşteptările contemporanilor. Abia
mai târziu, odată cu generaţia moderniştilor de la sfârşitul secolului,
Norwid a fost descoperit şi promovat, fiindu-i publicate o parte din manuscrise. Zenon Przesmycki15, poet şi teoretician avangardist, cel care l-a
descoperit pe Norwid, a depus eforturi deosebite pentru a tipări întreaga

Ibidem, p. 264.
Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, op. cit., p. 426.
14 Ibidem, p. 428.
15 Zenon Przesmycki (Miriam), 1861-1944, reprezentant al parnasianismului, critic literar şi artistic în perioada modernismului polonez (1890-1918).
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operă norwidiană, dar din păcate aceste eforturi au fost zădărnicite de izbucnirea celor două războaie mondiale16. Moderniştii se regăsesc în opera lui Norwid atât în privinţa atitudinii active faţă de viaţă şi de istorie,
cât şi în privinţa eticii muncii. Norwid poate fi considerat patronul spiritual al moderniştilor polonezi. Datorită lor opera lui a început să fie nu
doar recuperată, dar cunoscută şi interpretată la adevărata ei dimensiune
şi valoare, poetul fiind adăugat celor trei mari romantici Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. În perioada postbelică un rol fundamental în editarea
critică a operei norwidiene a revenit istoricului şi criticului literar Juliusz
W. Gomulicki care a reuşit să publice „Opere complete”17, în 11 volume,
precum şi „Opere alese”18 în cinci volume, cu un amplu studiu introductiv
şi note critice.

prof. dr Constantin Geambașu
Uniwersytet w Bukareszcie

Cyprian Kamil Norwid
albo koncepcja sztuki
Streszczenie

Autor referatu przedstawia kilka charakterystycznych cech koncepcji sztuki i artysty w poezji Cypriana Kamila Norwida.
Twórczość jawi się w różnorakich hipostazach – przede wszystkim jako radość i obowiązek. Poeta jest świadom tego, że nie każdego stać
na wysiłek twórczy. Dlatego twórczość objawia się jako hołd składany
boskości. Za pośrednictwem twórczości odkrywamy dobro i piękno w rzeczach. Twórczość niezmiennie oznacza prawdziwość. Poeta powinien
kłaść nacisk nie tyle na rzemiosło, co na szczerość przeżywania. Istnieje
ścisły związek między piórem artysty i jego odczuciami.
Palce Szopena spoczywającego na łożu śmierci zlewają się w dużej
mierze z fakturą i lśnieniem klawiszy z kości słoniowej („Fortepian Szopena”). Sztuka narzuca surowe wymogi: słowo winno być jak płomień,
a treść pełna mądrości i prawdy. Strofy powinny brzmieć harmonijnie
(„O! żar słowa, i treści rozsądek, / I niech sumienia berło / W muzykalny

Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, op. cit., p. 437
Cyprian Norwid, Pisma wszystkie, Varşovia, PIW, 1971-1973.
18 Idem, Pisma wybrane, Varşovia, PIW, 1980.
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łączą się porządek / Słowem każdym, jak perłą!” – „Liryka i druk”). Powinność moralna warunkuje indywidualizację aktu twórczego.
Równocześnie twórczość pozostaje pod egidą nadziei, uzdrowienia w najcięższych chwilach, nawet jeżeli poezja niesie z sobą jeszcze
większy smutek („I zagrałem... / ...i jeszcze mi smutniej” – „Moja piosnka I”). Podstawowym kryterium sztuki jest geniusz, równoznaczny z doskonałością, perfekcją, Dopełnieniem, Stylem, Erą („Fortepian Szopena”). Genialni artyści (Fidiasz, Dawid, Aischylos, Szopen) pozostawili
w historii głębokie ślady, dawali początek nowej epoce, narzucali inny
styl, kierunek. Ich wysiłek nabiera konotacji chrystologicznych, sztuka
bowiem wymaga najwyższego poświęcenia, utożsamienia z własnym dziełem. Pomimo uniwersalnego charakteru sztuki jej korzenie są zawsze
swojskie, rodzime, wrosłe w ziemię przodków – ojczyste („Narcyz”).
Każde autentyczne dzieło jest owocem szczególnego wysiłku
twórczego. Sztuka, a szczególnie poezja, ma charakter inicjacji i odkrywa
przed czytelnikiem prawdziwy sens zjawisk.
Norwid przypisuje słowu najwyższe znaczenie. Słowo niesie światło, jednakże światło bez wiary nie istnieje. Zatem „nie dość skry i popiołu”, słowa rzucą płomień w niebo poprzez wiarę („Ciemność”). Podobnie
w procesie poszukiwania i określania prawdy misja poety polega na odnalezieniu słowa na miarę rzeczy, nawet jeśli częstokroć prawda okazuje
się marnością. Ważne jest to, czego dokonamy („Addio”).

dr hab. Bogumiła Staniów
prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

„Rumuńskie wakacje” Janiny Kremky-Saloni
– wiedza o Rumunii w przewodniku dla dzieci
a wiadomości ze szkolnego podręcznika

Wiedza o krajach europejskich w PRL-owskich publikacjach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży była nierówna i wybiórcza. Z powodów
politycznych rozpisywano się o krajach demokracji ludowej, państwach
Układu Warszawskiego, sojusznikach RWPG, minimalizując informacje
o tym, co się działo poza granicami „jedynego słusznego” ustroju, lub
ukazując te sprawy w krzywym zwierciadle. Dotyczyło to zarówno encyklopedii, jak i książek popularnonaukowych, ale przede wszystkim podręczników szkolnych, bo – jak wiadomo – to one były (i niezależnie od
chwili historycznej pozostają) najważniejszym elementem oddziaływania
ideologicznego państwa na dzieci i młodzież. Mimo iż programy nauczania publikowane w tym czasie przez resort oświaty1 zapewniały o tym, że
zadaniem geografii jako przedmiotu nauczania w szkole podstawowej jest przyswojenie uczniom wiadomości z geografii ogólnej, geografii Polski i świata w dostępnym w tym poziomie zakresie2,

czynnik polityczny był widoczny już w doborze materiału. W programie
nauczania geografii dla klasy V (1970 r.), w części zatytułowanej „W Europie”, przewidziano omówienie wszystkich krajów socjalistycznych (Moskwa i ZSRR stanowiły ponadto oddzielną partię materiału) i tylko czterech ważniejszych państw kapitalistycznych (NRF, Francja, Anglia, Włochy). W klasie VII w części „Przegląd państw Europy” wykaz uwzględnionych państw był już dużo większy3, a szczegółowe treści przy Rumunii
brzmiały:
W latach 1944-1966: Ministerstwo Oświaty, w latach 1966-1972: Ministerstwo
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, w latach 1972-1987: Ministerstwo Oświaty i Wychowania, od 1987: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
2 Program nauczania ośmioklasowej szkoły podstawowej (tymczasowy). Geografia
klasy V-VIII, Warszawa 1970, s. 3 (program ten był powieleniem programu wprowadzonego do szkół zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 1 lipca 1963 r.).
3 Oprócz wszystkich państw socjalistycznych program uwzględniał następujące europejskie kraje kapitalistyczne: NRF, Francja, Belgia i Holandia, Wielka Brytania, Austria i Szwajcaria, Włochy, Hiszpania i Portugalia, kraje skandynawskie. Podział godzin w klasie VII przewidywał 11 godzin na ogólne zagadnienia dotyczące Europy
1
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Krainy geograficzne i ich znaczenie gospodarcze. Bogactwa
naturalne. Rozwój przemysłu naftowego. Przełom Dunaju; Delta
Dunaju. Bukareszt. Osiągnięcia w budownictwie socjalistycznym4.

Oprócz lektury podręcznika polecano inne metody dydaktyczne,
wśród nich np. odczytanie urywka z literatury podróżniczej. Dostrzegano
przydatność map, globusów, kompasów, ilustracji geograficznych i różnych przyrządów astronomicznych, a także przeźroczy i filmów, zbiorów
muzealnych i wystawowych, natomiast nie zauważano bezpośrednio korzyści wynikających z wykorzystania w procesie dydaktycznym literatury
popularnonaukowej. Program był ukierunkowany na geografię ekonomiczną:
Omawiając państwa europejskie, zwraca się szczególną uwagę
na charakterystykę środowiska geograficznego i na tym tle
przedstawia się stosunki gospodarczo-społeczne i polityczne.
Całość kursu daje możność zaznajomienia uczniów z warunkami
życia i pracy w różnych państwach europejskich oraz poznania
wzajemnych stosunków pomiędzy tymi państwami. Stosując konieczną na tym poziomie selekcję materiału, trzeba starać się
uwypuklić główne kierunki działalności gospodarczej danego
państwa5.

Podręcznik pt. „Geografia świata do klasy VII” Marii Czekańskiej
i Haliny Radlicz-Rühlowej (1965 r.) zawierał cztery i pół strony dotyczące
Rumunii, z czego półtorej strony zajęły trzy półstronicowe czarno-białe
fotografie słabej jakości (nowe bloki mieszkalne wybudowane w 1960 r.
w śródmieściu Bukaresztu, szyby naftowe i ujęcia gazu ziemnego koło
Ploeszti, Mamaia – nowoczesne kąpielisko nad Morzem Czarnym) oraz
dwie półstronicowe mapki (rolnictwo w Rumunii i bogactwa mineralne
Rumunii)6. Na opis kraju pozostało więc niewiele miejsca… Można się
z niego dowiedzieć tylko najistotniejszych, w bardzo suchy sposób podanych informacji, niezbędnych na tym poziomie nauczania. Dotyczą one
położenia geograficznego tego państwa, krain geograficznych i klimatu,

i Azji, po 16 na socjalistyczne i kapitalistyczne kraje Europy, cztery na Chińską Republikę Ludową i 17 godzin na pozostałe kraje Azji.
4 Program nauczania ośmioklasowej szkoły podstawowej (tymczasowy). Geografia
klasy V-VIII, Warszawa 1970, s. 11. Podobnie brzmiały treści dotyczące pozostałych
państw socjalistycznych.
5 Program nauczania ośmioklasowej szkoły podstawowej (tymczasowy). Geografia
klasy V-VIII, Warszawa 1970, s. 31 (z programu dla klasy VII).
6 M. Czekańska i H. Radlicz-Rühlowa, Geografia świata. Klasa VII, Warszawa 1965,
s. 104-110.
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bogactw naturalnych, rolnictwa i gospodarki (zwłaszcza przemysłu naftowego). W podrozdziale „Osiągnięcia gospodarcze i kulturalne” zaznacza
się, że
Rumunia z zacofanego gospodarczo państwa rolniczo-pasterskiego przekształciła się w okresie władzy ludowej w państwo
przemysłowo-rolnicze7.

Wymienia się najważniejsze inwestycje przemysłu ciężkiego, a na końcu
podkreśla postępy w dziedzinie nauki i techniki oraz w walce z powszechnym do niedawna analfabetyzmem.
Książka Janiny Kremky-Saloni pt. „Rumuńskie wakacje” ukazała
się w jednym wydaniu z 1972 r., w nakładzie 8 tys. egzemplarzy, w serii
Biblioteczka Geograficzna, tzw. „Z globusem”8, Państwowych Zakładów
Wydawnictw Szkolnych. Wydawnictwo to specjalizowało się w edycjach
książek popularnonaukowych przygotowywanych na specjalne zamówienie dla młodego czytelnika. Pełna nazwa serii brzmiała: Biblioteczka Geograficzna „Z globusem” (Krajobrazy świata). Opisywała ona kontynenty
i kraje, polecano jej wykorzystanie w realizacji materiału geografii w klasach VII i VIII oraz w liceum. Jej celem było dostarczanie wiedzy o geografii fizycznej, regionalnej i ekonomicznej, wyjaśnianie pojęć, a także
rozbudzanie zainteresowania światem, tradycjami i współczesnym życiem innych kultur, kształtowanie postawy szacunku i przyjaźni do innych narodów9. Poszczególne tomy serii różniły się znacznie od siebie,
zwłaszcza jeśli chodzi o sposób przedstawienia materiału, styl narracji,
układ treści oraz eksponowanie poszczególnych grup treści. Kremky-Saloni była specjalistką z zakresu geografii gospodarczej krajów europejskich oraz autorką opracowań naukowych dotyczących Rumunii10 i podręczników szkolnych (z tego pierwszego zakresu). To ukierunkowanie
zainteresowań wyraźnie dało o sobie znać w „Rumuńskich wakacjach”.

Tamże, s. 109.
Nazwa wzięła się od charakterystycznego dla niej znaku graficznego: schematycznego globusa, który był umieszczony na pierwszej stronie okładki. W serii ukazały
się też m.in. w różnym stopniu beletryzowane przewodniki po Pamirze, krajach
Maghrebu (północno-zachodnia Afryka), rzece Jangcy (Chiny) i po regionie Morza
Śródziemnego.
9 Katalog 1974, Warszawa 1975, s. 97-98.
10 J. Kremky-Saloni, Rumunia, Warszawa 1961; Taż, Geografia ekonomiczna Rumunii, Warszawa 1973.
7

8
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Fot. 1. Pierwsza strona okładki
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Wiadomości wyniesione z przewodnika napisanego specjalnie dla
dzieci, a właściwie z książki popularnonaukowej, której zadaniem było
również popularyzowanie wiedzy o Rumunii – były bardziej rozległe, podawane w bardziej przyjaznej i przystępnej formie, a przede wszystkim
kreśliły obraz Rumunii jako państwa ciekawego, intrygującego, pełnego
ciekawostek i wartych poznania ludzi, a nie tylko kolejnego państwa socjalistycznego obozu. Autorka wykorzystała w tej minimonografii11 motyw podróży – tak utrwalony w literaturze, także dla młodego czytelnika,
by wspomnieć tylko liczne baśnie i legendy czy literaturę podróżniczą
i przygodową. W książce o charakterze wyraźnie edukacyjnym, zwłaszcza
geograficznym, ta formuła wyprawy, wędrówki, włóczęgi pozwala na naturalne, aczkolwiek przemyślane przemieszczanie się w przestrzeni, poznawanie i objaśnianie nowych miejsc. Nadaje też tekstowi popularnonaukowemu nieco lekkości, dodając elementy podróży, barwne opisy mijanych miejsc, czasem przyprawiając wszystko motywem przygody, która
tak często przytrafia się w autentycznych wojażach, a także interakcji
– choćby w postaci dialogów prowadzonych z napotkanymi osobami lub
pomiędzy samymi podróżnikami. Podobną funkcję pełni częściowe wykorzystanie konwencji reportażu12, który jest tak bliski piśmiennictwu tego
typu, wykorzystuje bowiem literaturę faktu i elementy literatury pięknej,
stwarza dobrą okazję do urozmaicenia prezentowanego materiału. Czy
książka Janiny Kremky-Saloni uwzględnia te możliwości? Czym narracja
tej monografii różni się od przekazu w szkolnym podręczniku?
Tekst zbudowany jest z 15 rozdziałów, a bohaterowie – pięciu
młodych chłopców – przemierzają Rumunię w towarzystwie rumuńskiego kolegi z Jass i jego ojca, którzy wcześniej zwiedzali Polskę i wtedy poznali jednego z nich. Wyprawa rozpoczyna się od jazdy pociągiem do Bukaresztu, w trakcie której chłopcy przypominają sobie najważniejsze informacje dotyczące położenia Rumunii, jej historii, najbardziej znanych
zabytków, danych statystycznych. Stamtąd trasa wiedzie przez Ploeszti,
Băicoi, Cȋmpinę (w obecnym zapisie Câmpina), Braszów, Turnu Severin,
Ada Kaleh, Orszowę, Cazane. Następna wycieczka znowu zaczyna się
w Bukareszcie i prowadzi przez Konstancę do Delty Dunaju, którą chłopcy podziwiają z łodzi, a później kontynuują podróż kanałem Sulina, aż do
ujścia tej rzeki. Ostatnich kilka dni spędzają w Mołdawii. Całej wyprawie

11 Była to w latach 1945-1989 bardzo popularna forma piśmiennicza książek popularnonaukowych.
12 Wprawdzie reportaż dla dzieci i młodzieży nie jest postrzegany jako typowy gatunek
piśmiennictwa przeznaczony dla tej grupy czytelników (np. brak go w słownikach
literatury dla dzieci i młodzieży), jednak coraz częściej mówi się o nim jako odpowiednim dla młodego odbiorcy, a także o reportażu „dziecięcym i młodzieżowym”,
czyli tworzonym przez dzieci i młodzież, np. Polskie Radio dzieciom. Reportaże,
https://www.polskieradio.pl/18,Dzieci/1086,Reportaze (dostęp: 12.06.2018); Seminarium: Jak zrobić dobry reportaż?, https://uniwersytetdzieci.pl/zajecia/lekcja/
5361 (dostęp: 12.06.2018).
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towarzyszy zapis z wakacyjnego pamiętnika, który tworzony jest w częściach, kolejno przez wszystkich uczestników, i który powoduje, że przekaz jest jeszcze bardziej sprawozdawczy, mało plastyczny. Właściwie całe
rozdziały przypominają swoją narracją tekst szkolnego podręcznika,
a mapki i słabej jakości fotografie to potwierdzają. Sucha relacja (plastyczny jest tylko opis Delty Dunaju13) i brak dialogów czynią z tej lektury
trudną do strawienia pozycję i nie bez powodu była ona (jak i pozostałe
książeczki z tej serii) klasyfikowana przez biblioteki jako przewodnik turystyczny, opis i relacja z podróży, literatura podróżnicza, zaliczana nawet do lektur przeznaczonych dla czytelnika popularnego, nie tylko dziecięcego. Tylko w niektórych miejscach tekstu zauważalny jest swobodniejszy styl, wplatanie mniej fachowych sformułowań, a nawet wyrażeń
potocznych: „Chodnikami i jezdnią głównych arterii suną młodzi i starzy”
(opis arterii Braszowa, s. 48), „Z Bukaresztu do Konstancy nowa linia kolejowa biegnie na wschód prościutko jak strzelił” (s. 65), „Stąd niewielkim
stateczkiem udajemy się na miłą przejażdżkę wzdłuż wybrzeża” (z portu
turystycznego Tomis, s. 78). Na ogół konstrukcja rozdziałów przypomina
tort (naukowo-podręcznikowy tekst), przekładany małą ilością słodkiej
masy (czyli fragmentów „luźniejszych”, powiązanych z przeżyciami bohaterów). Prześledźmy to na przykładzie rozdziału zatytułowanego „W sercu
Siedmiogrodu” (s. 46-53), dzieląc kolejno jego wiersze na te powiązane
z – wątłą wprawdzie, ale jednak – fabułą, „łatwo strawialne” dla młodego
czytelnika, opowiadane przez narratora, i te, które są suchym, podręcznikowym przedstawieniem faktów. Dla ułatwienia pierwsze zostaną w całości zacytowane, są bowiem znacznie krótsze od części informacyjnej:
1) 4 wiersze14 – Stopniowo, wielkimi zakolami serpentyn zjeżdżamy coraz
niżej do kotliny Bîrsa, nazywanej również Braszowską, w której rozwinęło
się miasto Braszów – relacjonuje dalej Marek.
2) 42 wiersze – opis Braszowa i jego aglomeracji.
3) 3 wiersze – Gdy późno po południu wjeżdżamy do Braszowa, ulice miasta wypełnione są tłumami spacerowiczów, jest to popołudniowe corso 15.
4) 20 wierszy – opis ruchu ulicznego i zwyczaju pijania wody mineralnej.
5) 7 wierszy – Korzystamy więc z okazji i po tak pracowicie spędzonym
dniu odpoczywamy wśród zieleni i kwiatów grădiny [ogrodu – przyp.
B. S.], z rozkoszą gasimy pragnienie apą minerală [wodą mineralną
– przyp. B. S.], aby następnie posmakować prawdziwej rumuńskiej kuchni.

Tylko tutaj pojawiają się porównania i przenośnie barwnie opisujące krajobraz, np.:
„W plusk wioseł powoli wdziera się różnoraka mowa ptasia”, „Delta jest wymarzonym
miejscem randez-vous dla niezliczonej wprost rzeszy ptactwa” (s. 89), „Już pierwsze
promienie słońca srebrzą wodę” (s. 90), „(…) spłoszone zające szukają ratunku
w gęstwinie leśnej” (s. 92).
14 Podaję liczbę wierszy odpowiadającą zapisowi w książce.
15 Corso – spacer, przejażdżka promenadą lub inną, zazwyczaj najpiękniejszą aleją
miejską (zgodnie z wyjaśnieniem autorki ze s. 48).
13
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Gdy nazajutrz budzimy się wyspani i wypoczęci, uświadamiamy sobie, że
jesteśmy w Braszowie, a więc już w Siedmiogrodzie.
6) 104 wiersze – opis Wyżyny Siedmiogrodzkiej (krajobraz, zasoby mineralne, Kluż).

Widoczne jest również, typowe dla książek z tamtych lat, pomijanie zabytków sztuki sakralnej i religijnego kultu, chociaż kilka z nich
wymienia się w tekście, a najważniejszym poświęca więcej miejsca (np.
zamieszczono opis i fotografię zabytkowego klasztoru Voroneţ w Mołdawii z XV w., słynącego z fresków na zewnętrznych murach). Zarówno
tekst, jak i fotografie (słabej jakości!) pełnią rolę propagandową, dzieląc
w sposób charakterystyczny dla ówczesnego systemu historię na tę złą
(sprzed II wojny światowej) i dobrą, nową, ludową – po 1945 r. W jej
rytm zmieniają się ludzie, procesy, krajobrazy, przysłaniając wszystko, co
było wcześniej: zacofane, nienowoczesne, niegodne uwagi.

Fot. 2. Ilustracja ze strony 31
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Fot. 3. Ilustracja ze strony 77

Porównanie książki Janiny Kremky-Saloni z innymi, wcześniejszymi pozycjami dla dzieci o Rumunii (np. „W pięknej Rumunji” Janiny
Osińskiej, ok. 1936 r.16; „Pod rumuńskim niebem” Romualda Kawalca,
1941 r.17) wypada niestety nie najlepiej. Jest to pozycja najmniej zbeletryzowana, właściwie odpersonalizowana (pozbawiona wyraźnych bohaterów, poza uczestnikami wycieczki nie poznajemy w zasadzie żadnych ludzi), i oczywiście autorka miała prawo przyjąć taką konwencję. Ale jednocześnie jest ona najmniej przyjazna dla młodego czytelnika. Nawet jeden
z niewielu fragmentów, który miał wprowadzać element akcji (i jeden
z nielicznych, w którym wystąpiły dialogi) – mówiący o poszukiwaniach
przez chłopców cennych szczątków ceramiki pochodzących z Cucuteni,
miejsca wyróżniającego się spośród kultur neolitu – nie spełnia należycie
swojej roli.
16 B. Staniów, „W pięknej Rumunji” Janiny Osińskiej jako przykład zbeletryzowanego przewodnika i zaangażowanej powieści dla dzieci [w:] Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Legături istorice și culturale polono-române, oprac.
red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2018, s. 425-433.
17 Taż, „Pod rumuńskim niebem: współczesna powieść harcerska” Romualda Kawalca: między dokumentacją, przesłaniem a przygodą [w:] Historia i dzień dzisiejszy
relacji polsko-rumuńskich. Istoria și prezentul relaţiilor polono-române, oprac. red.
K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017, s. 346-352.

754
Mogę was zapewnić, że wrócimy obładowani „wykopaliskami”
(…) i będziemy mogli zabrać najładniejsze okazy do Polski 18

– oznajmia grupie jeden z chłopców, i faktycznie książka kończy się zabawą w archeologów oraz pakowaniem cennych znalezisk do plecaków19.
Taki obrót wypadków wydaje się bardzo mało wychowawczy. Jest niezbyt
prawdopodobne, by takie zdobycze można było swobodnie zabierać i wywozić z kraju, autorka nie wspomina też o obowiązku zgłaszania ich
odpowiednim instytucjom czy władzom. „Rumuńskie wakacje” są też na
wskroś zideologizowane, brak im polotu wcześniej wspomnianych opowieści, brak rysunku kultury i tradycji, charakterystyki ludzi (choć jest
opis „ludności”, cech demograficznych), ich obyczajów i cech narodowych.

Fot. 4. Ilustracja ze strony 104

18
19

J. Kremky-Saloni, Rumuńskie wakacje, Warszawa 1972, s. 14.
Tamże, s. 112-113.
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Na kartach książki dostrzegamy typowe manipulacje, np. ufryzowane
pracownice przy maszynach rolniczych – obraz, który pojawiał się wtedy
we wszystkich podobnych opracowaniach pochodzących z bloku socjalistycznego. Czasem były to polskie żniwiarki, czasem rumuńskie kobiety
pracujące przy zbiorze kukurydzy czy radzieckie komsomołki. Najpewniej autorka przejęła się zaplanowanymi przez wydawnictwo profilami
szkolnych biblioteczek, które miały uzupełniać podręczniki, dostarczać
dodatkowej wiedzy, zapewniać konkretny materiał faktograficzny do zajęć dodatkowych (kół zainteresowań, zajęć z uczestnikami konkursów
i olimpiad przedmiotowych itp.), a nade wszystko – kształtować światopogląd młodego czytelnika. To zadanie na pewno zostało w całości wykonane.

prof. dr. Bogumiła Staniów
Universitatea din Wrocław

„Rumuńskie wakacje” a Janinei Kremky-Saloni
– cunoștințele despre România într-un ghid pentru copii
în comparație cu conținutul unui manual școlar
Rezumat
Programele școlare și manualele de geografie pentru școlile primare din Polonia din anii șaptezeci ai secolului XX nu acordau, în general, prea mult spațiu descrierilor țărilor, nici chiar celor din blocul socialist (cu excepția URSS). Informațiile despre România erau prezentate
într-un mod prea puțin interesant. Acestea se refereau, în primul rând, la
așezarea geografică a acestui stat, regiunile geografice și climă, bogățiile
naturale, agricultură și economie (în special industria petrolieră). Erau
enumerate principalele investiții din industria grea și erau subliniate progresele din domeniul științei și tehnicii, cât și cele din domeniul luptei cu
analfabetismul, foarte răspândit încă la acel moment.
Cartea Janinei Kremky-Saloni cu titlul „Rumuńskie wakacje” (Vacanța în România) (Varșovia, 1972) apărută la Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, în seria Mica Bibliotecă de Geografie, cunoscută și
drept cea „cu glob”, putea să prezinte România într-o formă mai accesibilă și prietenoasă – drept o țară ce merită vizitată, plină de locuri frumoase, curiozități și oameni interesanți, nu doar ca o altă țară din lagărul
socialist. Autoarea era specialistă în geografia economică a țărilor europene, în lucrări științifice consacrate României, cât și în manuale școlare
și această caracteristică a intereselor sale se observă foarte bine în cartea

756

„Rumuńskie wakacje”. Autoarea folosește în această minimonografie motivul călătoriei (și face uz de relatările ce descriu această excursie din jurnalul băieților care participaseră la ea), totuși nu valorifică pe deplin toate posibilitățile pe care această convenție le oferă. Capitole întregi amintesc, prin narațiunea lor, de textul unui manual școlar, iar hărțile și fotografiile de o calitate îndoielnică nu fac decât să confirme același lucru.
Simpla relatare și lipsa dialogurilor fac ca acest titlu să reprezinte o lectură greu de digerat. „Rumuńskie wakacje” este o lucrare tipic socialistă,
din care lipsesc descrierea culturii și a tradițiilor, unde sunt limitate la
minim elementele religioase și monumentele cu caracter sacru, lipsesc
caracterizările oamenilor, ale obiceiurilor lor și ale trăsăturilor etnice.
Din păcate, autoarea a respectat întocmai cadrul gândit de editură pentru
această serie – o mică bibliotecă școlară care avea rolul de a completa manualele școlare, de a oferi cunoștințe suplimentare și anumite
materiale fotografice, folosită de profesori la orele suplimentare (cercuri,
pregătiri pentru participanții la concursuri sau olimpiade de specialitate,
etc.).

Maciej Melecki
Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka

„Dywagacje”
– ostatnia rumuńska książka
Emila Ciorana

Ci, co umierają, mrą dla nikogo.
Emil Cioran

W 2012 r. ukazała się w Bukareszcie – odnaleziona przez badacza
Constantina Zaharia w paryskiej Bibliotheque Doucet – książka Emila
Ciorana pt. „Dywagacje” napisana po rumuńsku. Rzecz powstała na przełomie lat 1945 i 1946 i okazała się ostatnią książką Ciorana napisaną w jego rodzimym języku. Wydarzenie to było iście sensacyjne, albowiem natychmiast rozszerzyło zakres dotychczasowej wiedzy na temat pierwszego, filozoficznego okresu działalności Ciorana – ściśle splecionego z językiem i kulturą rumuńską – i spowodowało konieczność rewizji dotychczasowego stanu badań nad procesem formowania się myśli rumuńskiego filozofa. „Dywagacje” są przeto dziełem, które stanowi pomost między
twórczością powstałą w języku rumuńskim – wydaną do 1944 r. w siedmiu książkach, a twórczością powstającą już w języku francuskim, której
niezwykle silną zapowiedzią była wydana w 1949 r. książka „Zarys rozkładu”.
Tłumacz polskiego wydania, Ireneusz Kania, w krótkim wstępie
podejmuje się zadania tyleż oczywistego, co jednak nieco kłopotliwego.
Otóż początkowe zaskoczenie, jakim jest fakt wydobycia z czeluści nieznanego manuskryptu tekstu Ciorana, wywołujący odruchowy entuzjazm,
gaśnie wraz z tokiem lektury i samej pracy tłumacza. Kania – najistotniejszy badacz i tłumacz twórczości Ciorana z okresu rumuńskiego – dysponując przeogromną wiedzą filozoficzną i niezwykle bogatym doświadczeniem translatorskim kieruje swoje wrażenia i odczytania odnalezionej książki w stronę bez mała nieprzynoszącą żadnych rewelacji. Wedle
niego:
Wątków myślowych, tematów, motywów całkowicie nowych
czytelnik obznajomiony z twórczością rumuńskiego myśliciela
w poniższym tekście raczej nie odnajdzie1.

I. Kania, Od tłumacza [w:] Emil Cioran, Dywagacje, tłum. I. Kania, Warszawa 2017,
s. 163.
1
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Stawiając taką tezę, którą z pewnością adresuje do czytelnika doskonale
zorientowanego w filozofii Ciorana, czyni gest wytłumiający ewentualne
wietrzenie sensacji. „Dywagacje” – podług przyjętej optyki – nie przynoszą rewelatorskich ujawnień, dookreślają jeno wcześniejsze książki i, tym
samym, pierwszą fazę twórczości, sprzed emigracji filozofa do Francji.
Natyka się natomiast na drobne przesunięcia tematyczne, uchyłki od
wcześniej eksplorowanych zakresów semantycznych, co, być może, daje
powód do baczniejszego przyjrzenia się temu pożegnalnemu z językiem
rodzimym tekstowi:
Wypada uznać „Dywagacje” za kontynuację albo nawet mocne
domknięcie problematyki roztrząsanej w obu „Brewiarzach”2,

czyli w dwu częściach książki uznawanej dotąd za ostatnie dzieło Ciorana
stworzone po rumuńsku, przy czym część druga – „Brewiarz zwyciężonych II” – to tekst odnaleziony, podobnie jak „Dywagacje”, po wielu latach od śmierci Ciorana, i opublikowany w Rumunii nie tak dawno temu.
Kania dodaje:
Może tylko z pewnym przesunięciem akcentów: obserwujemy tu
na przykład powracający obsesyjnie motyw całkowitej niewspółmierności i niekompatybilności między przeżyciem/doznaniem,
a wyrazem (cierpieniem a słowem). Drugim takim motywem
jest dramatyzm wszelkich ludzkich wyborów: to, że każdy nasz
wybór oznacza zepchnięcie w nicość, unieważnienie wszystkich
możliwych – a nieprzeliczonych – wyborów. Trzeci motyw to
marność, pustka i czczość wszechrzeczy 3.

Trudno byłoby się nie zgodzić z polskim tłumaczem. Zaiste, wszystkie wymienione aspekty niewątpliwie wyłaniają się z kart „Dywagacji”, posiadając nierzadko obezwładniającą moc oddziaływania, a także swoisty impet
wypowiedzi. Chodziłoby więc o to, czy w ogóle jesteśmy w stanie odłowić
rzeczy nowe ze starych; czy w przypadku tej filozofii możliwe jest dokonywanie jakichś mniej lub bardziej, ale możliwie widomych podziałów, dzielących tę twórczość na okresy odmiennych dystynkcji?
Wydaje się, że nie. Cioran od pierwszej swej książki – „Na szczytach rozpaczy” (opublikowanej w 1933 r.) – podążał tylko w jedną stronę:
całkowitej, maksymalistycznej krytyki ludzkiej egzystencji, ufundowanej
na nieusuwalnej pewności co do marności jej samej, a także wszechrzeczy
świata, w jakim przyszło jej istnieć; nieustannego odczucia i doświadczania pustki, w którą jednostka jest strącana przez biologię i uspołecznione
życie, wreszcie nicości okalającej ją zewsząd ze względu na śmierć Boga,

2
3

Tamże, s. 7.
Tamże.
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a dokładniej – ze względu na jego nieistnienie. Dowodliwe tyrady Ciorana
przeciwko wszelkim – zmanipulowanym i fikcyjnym – bytom, mającym
przynosić rzekome pocieszenie, rozpięte były od początku między znikliwością i znikomością człowieka jako takiego, a planami uczynienia zeń
użytecznego narzędzia społecznego, politycznego, czy wreszcie religijnego. Sidła, w jakie wpada człowiek od razu po urodzeniu, to „wędrowny
grób” – by posłużyć się metaforą Giacomo Leopardiego – co czyni zeń
martwego już za życia. Demistyfikujący charakter wszelkich konstatacji
Ciorana, zwróconych swym ostrzem przeciwko takim to właśnie rolom,
brał się niewątpliwie z poczucia bezwzględnego osamotnienia człowieka
– traktowanego jako punkt wyjścia – i wydawania go, w konsekwencji,
na pastwę rozpaczy, lęgnącej się w nim na wskutek dostrzeżenia w każdym przejawie życia jego kompletnej bezcelowości, a także gruntownej
kompromitacji wszelkich – iluzyjnie przedstawianych jako istniejących
– sensów.
„Dywagacje” podejmują owe kwestie aż nadto szczegółowo. Raz
po raz natykamy się w nich na esencjonalne passusy jaskrawo wyrażające
problematykę nicestwienia jednostki, na której skupiają się jednoczesne
procesy biologicznego życia i życia pochwyconego we wszelkiego rodzaju
autoramentu jarzma: funkcji społecznej, obowiązującej moralności czy
politycznego podporządkowania. Względem oddziałującej na człowieka
permanentnie presji, czyniącej z jego życia pasmo niekończących się
udręk, będących bezpośrednim – wielce toksycznym – źródłem wszelkich
zwątpień, jedyną możliwością samoobrony jest tekstowe zanurzenie się
w owych jadowitych odmętach i wynurzanie się z nich w postaci eksplikowania owych stanów jako treści życiowego zgnębienia. Oto wachlarz
cytatów ilustrujących kierunki życiowych rozpoznań:
Rozpad jest jedynym śladem pozostawianym przez kroki życia,
tej dziwacznej szumowiny materii (…). Człowiek nie może nic
– z wyjątkiem chyba tylko kontemplowania własnej nicości (…).
Ten, kto pojął nierzeczywistą rzeczywistość czasu – i nadal rozważa rzeczy pod kątem ich użyteczności – skazany jest na samowykluczenie się z najbardziej elementarnego aktu filozoficznego,
jakim jest postrzeganie daremności. Wszelkie rzeczy wydają się
pożyteczne i na swoim miejscu, jednak ramy, w których one zachodzą – czas – demaskują ich bezużyteczność i zbędność. Ktoś,
kto bodaj przez godzinę – choć sekundę bez przerwy – myślałby
o tym, do czego prowadzi i co oznacza okrutne następstwo chwili, stałby się na całą resztę życia niezdolny do życia. Albowiem
świadomość czasu jest ruiną wszystkiego, co w czasie 4.

4

Tamże, s. 43 i 44.
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I jeszcze taka próbka:
Tym, co kryje się pod pustką słów, jest nasza niezdolność do bycia na równi ze światem; to rodzi napięcie, aż wreszcie zabija
nas śmierć albo zabijamy się sami. Człowiek jest istotą wyobcowaną – z Boga, z materii i z siebie (…). Stwórca, postęp – jakaż marna to apteka. (…). Reszta to przedłużenie instynktów,
pospolite triumfy obiektu. Istotą człowieka jest sprzeciw wobec
wszystkich5.

Doskonale widać w przytoczonych fragmentach mozolną próbę – podejmowaną raz po raz – przezwyciężania krachującej jednostkę mocy czy też
siły – jako jedyną już możliwość przeciwstawienia się naporowi pętających i zniewalających razów oraz otrzymywanych serii ciosów, zsyłanych
na człowieka przez ślepe wyroki losu i wymierzanych z dotkliwą precyzją.
Tak więc jedyne, co mogę, jedyne, co mi pozostaje – to tworzyć analizy
tych ciągłych zwarć, przywoływać i odtwarzać swoje wzburzenia i paroksyzmy, jako reakcje na egzystencjalne bóle i rozpaczliwe stany, narastająco świadome poczucie uwięzienia w klatce życia, najeżonej z każdej
strony zacieśniającymi się kolcami. Pisanie o tym wszystkim, zdawanie
jakby raportu z paraliżującego swymi objawami życia – zdaje się twierdzić Cioran – okazuje się jedynym, choć efemerycznym, panaceum.
„Dywagacje” – siódma książka Ciorana i ostatnia pisana w ojczystym języku – z niezwykłą zaciekłością rozwijają wątki podejmowane bardzo rozlegle już w poprzednich pracach. Odmalowanie rumuńskiej, melancholijnej duszy, transponowanej w uniwersalny wymiar ludzki, przynosi w „Dywagacjach” jakby tego zwieńczenie. Cioran pisze to wszystko
jeszcze w języku rumuńskim, ale myśli już po francusku. Tak ujmuje to
Ireneusz Kania:
Długoletni brak kontaktu z żywą rumuńszczyzną (autor od 1937
roku mieszka we Francji) jest bodaj, jak domniemywa Zaharia,
przyczyną tego, że mnóstwo konstrukcji i zwrotów wykazuje
jawny wpływ języka francuskiego. Cioran, w wieku mniej więcej
35 lat, zaczyna mieć kłopoty ze znajdowaniem dla swych myśli
najtrafniejszej formuły. Czujemy, że jego pióro ma już ochotę
pobiec innym językowym tropem6.

Język – jako jedyne narzędzie mogące wyrazić potrzebę silnej negacji istnienia, na które zostaliśmy skazani, i konkretnie uargumentować konieczność odmowy dalszego istnienia – zaczyna się przekształcać, dążyć
do jeszcze większej intensywności, osiąganej paradoksalnie sztywnymi

5
6

Tamże, s. 140.
Tamże, s. 8.
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regułami francuszczyzny. A wszystko to po to, by jak najwłaściwiej, jak
najbardziej adekwatnie, z trafnością przyprawiającą o zawrót głowy – oddać swoje rozpaczliwe zbłąkanie i niemożność wyzwolenia z okowów
marniejącego życia.

Maciej Melecki
Institutul „Rafał Wojaczek” din Mikołów

„Razne”– ultima carte românească
a lui Emil Cioran
Rezumat

În 2012 a apărut la București cartea lui Emil Cioran, scrisă în limba română, cu titlul „Razne” – descoperită de cercetătorul Constantin Zaharia la Paris, la Bibliotheque Doucent. Scrisă la sfârșitul anului 1945 și
începutul lui 1946, cartea s-a dovedit a fi ultima carte scrisă de Cioran
în limba maternă. Descoperirea s-a dovedit aproape senzațională, căci
aproape imediat s-a lărgit bagajul de cunoștințe referitoare la prima perioadă, filozofică, a activității lui Cioran – strâns legată de limba și cultura română – și a determinat necesitatea revizuirii situației cercetărilor ce
analizau procesul de formare a gândirii filozofului român. „Razne” reprezintă astfel puntea de legătură dintre opera scrisă în limba română, publicată până în anul 1944 în șapte volume, și opera ulterioară, scrisă în
limba franceză, prevestită în forță de „Tratat de descompunere”, apărut
în 1949.

Michał Zając
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pomiędzy geopoetyką a geopolityką.
Andrzeja Stasiuka i Ziemowita Szczerka
spojrzenie na Europę Środkową

Europa Środkowa to kwestia geografii,
którą musimy sobie wyobrazić…
Simona Škrabec, „Geografia wyobrażona”
Dobrze jest żyć w krainach nieoczywistych,
ponieważ ich granice zawierają w sobie
więcej przestrzeni, niż wskazuje geografia.
Andrzej Stasiuk, „Jadąc do Babadag”

Zarówno Andrzej Stasiuk, jak i Ziemowit Szczerek podróżują i piszą o Europie Środkowej. Przemieszczając się we wspólnej w dużej mierze
przestrzeni, poruszają się jednak w obrębie dwóch różnych, choć komplementarnych, dyskursów tożsamościowych, z których jeden odwołuje się
raczej do geopoetyki, a drugi do geopolityki. Postaram się wykazać, w jaki
sposób Andrzej Stasiuk wykorzystuje geopoetykę w celu skonstruowania
tożsamości środkowoeuropejskiej oraz jak Ziemowit Szczerek pisze o Europie Środkowej, przeciwstawiając sobie perspektywy zamieszkujących
i tworzących ją narodów oraz Wschodu i Zachodu, aby – każdy na swój
sposób – stworzyć lub odtworzyć wyobrażoną mapę Europy Środkowej.
Jeden z tekstów poświęconych Europie Emil Brix zaczyna od
twierdzenia, że „od zniesienia żelaznej kurtyny Europa definiuje się wewnętrznie i zewnętrznie za pomocą coraz większej liczby symbolicznych
i rzeczywistych granic”, dodając, że „granice zapewniają tożsamość oraz
opisują wzajemne stosunki”, tworząc w tym kontekście coś, co austriacki
ambasador opisuje jako „bogactwo krajobrazów kulturowych”1. Obaj polscy pisarze nie tylko poruszają się w obrębie owych krajobrazów kulturowych, ale sami, wrażliwi na istnienie granic, wykorzystują je do redefiniowania środkowoeuropejskiej przestrzeni.

E. Brix, Przyszłość Europy. Komentarz do debaty na temat integracji europejskiej
po 1989 roku [w:] Tegoż, Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice, z niem.
przeł. A. Śliwa, Kraków 2012, s. 147.
1
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Gestu wyznaczania granic Europy Środkowej dokonał Andrzej
Stasiuk w napisanej wspólnie z Jurijem Andruchowyczem „Mojej Europie”2, obrysowując jej kontury na mapie za pomocą prostego narzędzia
kartograficznego, czyli cyrkla. W tym arbitralnym geście autora z Wołowca widać ruch paradoksalny: przede wszystkim wyznacza on bowiem
punkt centralny w miejscu wbicia cyrkla w mapę, które jest miejscem zamieszkania pisarza (podkreśla tym samym subiektywizm samego aktu),
ale które jednocześnie jest europejską prowincją, i to zarówno w skali
makro-, jak i mikroregionu (z punktu widzenia Europy, Polski czy nawet
województwa małopolskiego, do którego administracyjnie przynależy).
Gestem tym dowartościowuje on prowincję, aby następnie skonstruować
mapę prowincjonalnej Europy i uczynić ją właściwą Europą Środkową.
Odpowiada to poniekąd temu, co wyżej wspomniany Emil Brix pisał o peryferyjności budującej środkowoeuropejską tożsamość. Według Brixa
peryferyjność, na skutek historii, a głównie wojen, staje się jedną z istotnych cech konstytuujących tę część kontynentu: „Europa Środkowa składa się przede wszystkim z obszarów peryferyjnych, gdyż często przesuwane granice nadały każdemu miejscu pamięć o nich”3. Tak jest i ze Stasiukową prowincją: jest ona peryferyjna, położona w pobliżu granicy polsko-słowackiej, lecz pamiętająca także granicę z początku wieku XX, a później przebiegający również nieopodal galicyjski front austro-węgiersko-rosyjski.
Wbijając cyrkiel w miejscu, gdzie na mapie oznaczony jest Wołowiec, Andrzej Stasiuk nie tylko odwraca relację między prowincją a centrum, ale również dowartościowuje w ten sposób prowincję i umieszcza ją
w roli centrum. „Centralne” położenie prowincji cechować będzie i determinować w tym ujęciu całą Europę Środkową. Spojrzenie z serca prowincji będzie spojrzeniem własnym, a jednocześnie spojrzeniem z daleka,
z miejsca, gdzie dyskursy oraz racjonalna rzeczywistość odległych centrów tracą swoją władzę. Spojrzenie własne ma przez to moc emancypacyjną w stosunku do dalekich centrów4, które sytuują się poza granicą dokonanego przez pisarza obrysu Środkowej Europy lub na niej (w czym widać poniekąd także konieczny przy ustanowieniu granicy gest wykluczenia)5. W odwróconym przez Stasiuka porządku to centra (jak choćby
Warszawa czy Wiedeń) sytuują się na peryferiach prowincji.

J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową,
Wołowiec 2007.
3 E. Brix, Ostatnia utopia. Rola Austrii w powrocie do Europy Środkowej [w:] Tegoż,
Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice..., s. 101.
4 Por. K. Zajas, Polska postkolonialna przygoda, „Teksty Drugie” 2014 nr 1, s. 224.
5 Nabiera on szczególnego znaczenia w kontekście tożsamości narodowej: „Bo pierwsza rzecz jest odróżniać swojego od obcego. Inaczej naród nie przetrwa”. Cyt. za:
A. Stasiuk, Dziennik pisany później. Z fotografiami Dariusza Pawelca, Wołowiec
2010, s. 161.
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Obrysowując cyrklem jej zasięg, dokonuje jednocześnie Stasiuk
wyznaczenia granic Europy Środkowej. Tym samym wskazuje niejako na
arbitralność takiego gestu. Granice są bowiem arbitralne i względne jednocześnie. Ta ambiwalencja pozwala pisać o nich z sentymentem (wszak
granice tworzą Europę)6, jak i dezynwolturą (bo przestrzeń nieustannie
zaciera granice)7. Przekroczenie granicy ma dla autora z Wołowca charakter transgresji. Transgresja wymaga, by granica była na tyle mocna, żeby
sankcjonowała różnicę, a jednak na tyle słaba, aby dało się ją przekroczyć.
Stasiuk buduje tożsamość opartą na transgresji: i to być może jest jedna
z najważniejszych tez dotyczących autora z Wołowca.
Jeśli transgresja jest możliwa, oznacza to także, że granica ustanawia jednocześnie sąsiedztwo i separację: „gdy granica była rzeczywista
i szczelna, życie tutaj tętniło”8 – pisze o Koniecznej9, podkreślając nieustanne napięcie pomiędzy tymi, którzy granicy pilnują, i tymi, którzy
chcą ją pokonać. Afirmację granicy, związanej z nią różnicy, a zatem
i transgresji, wyraża Stasiuk, porównując jej przekroczenie do nowych
narodzin:
…co chwilę jechałbym do jakiegoś obcego kraju. Nie na długo.
(…) Do dużego, do małego – obojętnie. Byleby obcy. Byleby
pierwszy raz. Prawie nic o nim nie wiedząc. Pan Bóg stworzył
kraje i widział, że to jest dobre. Żebyśmy wjeżdżali niby w podobne, a inne. Jak nas już sprawdzą, zajrzą pod podwozie, do
silnika, do worka z brudnymi gaciami i na koniec podstemplują.
Żebyśmy wjeżdżali w dziwną przestrzeń podobną do snu albo
kolejnych narodzin. Zdziwieni, że świat nie ma końca. Że wiele
rzeczy można zacząć od początku. Tak. Że to jest coś w rodzaju
nowego życia. (…) A jak już by krajów nie starczyło, to można by
jechać w te stare, nieistniejące od wieków, o granicach niegdyś
nieokreślonych, a dziś całkiem zapomnianych10.

Bywa i na odwrót, jako że w egzystencjalnym (i geograficznym
również) sensie granica może być także pułapką: „…wsiadam i odjeżdżam. Bo niby gdzie jest ta granica, która oddziela Twoje życie od reszty?
Koniec końców i tak wszędzie jesteś obcy. Przyjeżdżasz i odjeżdżasz”11. Co
jednak istotne: sama obecność granicy stawia pytanie o tożsamość i o re-

6 „Wiedziony nostalgią jadę czasami na moje stare przejście graniczne w Koniecznej”.
A. Stasiuk, Kroniki beskidzkie i światowe, Wołowiec 2018, s. 235. Por. też: Tegoż, Nie
ma ekspresów przy żółtych drogach, Wołowiec 2013, s. 151 i nast.
7 A. Stasiuk, Jadąc do Babadag, wyd. 3, Wołowiec 2008, s. 228.
8 Tenże, Nie ma ekspresów przy żółtych drogach..., s. 152.
9 „Za granicę jedzie się przez Konieczną”, wskazuje Stasiuk. Cyt. za: J. Andruchowycz,
A. Stasiuk, Moja Europa..., s. 109.
10 A. Stasiuk, Osiołkiem, Wołowiec 2016, s. 119 i nast.
11 Tenże, Dziennik pisany później..., s. 122.
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lację do „reszty”, sąsiadów, innych, obcych i odpowiada stwierdzeniu
Brixa, że „dyskurs o granicach tworzy główną zasadę wspólnotowego budowania tożsamości w Europie”12. W przypadku Stasiuka chodzi jednak
również o pewien splot geografii i wyobraźni, skoro sama geografia „częściej jest pułapką niż schronieniem”13.
Tak Andrzej Stasiuk, jak i Ziemowit Szczerek w swoim myśleniu
i podróżach po Europie posługują się mapami. Nie dziwi to, jeśli pamiętać, że „Środkowy Europejczyk po prostu rodzi się z mapą w głowie (…),
siatka kartograficzna nakłada mu się na siatkówkę oka i inne spojrzenie
nie jest już możliwe”14. Mający – według własnych słów – obsesję map,
Stasiuk posługuje się zarówno mapami współczesnymi, jak i historycznymi, nie tylko planując własne podróże, ale także wyznaczając obszar europejskiego sąsiedztwa. Z satysfakcją stwierdza, że na starej austriackiej
mapie z 1900 r. Galicja oznaczona jest tym samym kolorem co Bośnia15,
a w (historycznym już) czeskim „Velkým Atlasie Svĕta” z 1988 r. tą samą
barwą oznaczono na przykład Polskę, Austrię, Bułgarię i Norwegię16. Mapy zatem – tak jak i oznaczone na nich szczelnie i definitywnie granice
– stają się bodźcem uruchamiającym wyobraźnię17. Zwłaszcza stare mapy, które na siatkę kartograficzną nakładają również dystans czasowy,
podważające niezmienność granic, a zatem także nienaruszalność narzucanego przez nie porządku symbolicznego i geopolitycznego.
„Wspólnota koloru” na mapie, narzucająca nolens volens dalsze
lub bliższe sąsiedztwo, w spojrzeniu Stasiuka nabiera charakteru estetycznego. Podobnie jest z wyrysowanymi na mapach granicami, które
ulegają estetyzacji, gdy współautor „Mojej Europy” pisze o szlachetnym,
bo zbliżonym do okręgu, kształcie Polski czy Rumunii. Andrzej Stasiuk
estetyzuje mapy, lecz także metaforyzuje przestrzeń: w poetyce kulinarnej
– kiedy „mapa Europy przypomina talerz z jakimś nieudanym daniem”18,
albo w poetyce cielesnej – kiedy w kształcie Europy widzi zarys kobiecego
ciała (z Europą Środkową na wysokości lędźwi), a Dunaj, Sekwanę, Ren
i Dniepr nazywa jej tętnicami19. Cielesne metafory odnoszą się zarówno
do rzek ‒ Dunaj nazywany jest ich „Ojcem”, jak i do pasm górskich:
Karpaty w spojrzeniu Stasiuka stanowią „kręgosłup” Europy Środkowej, a
sama mapa nabiera cech „na poły biologicznych, na poły poetyckich”20.

E. Brix, Przyszłość Europy. Komentarz do debaty na temat integracji europejskiej
po 1989 roku [w:] Tegoż, Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice..., s. 157.
13 J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa..., s. 85.
14 A. Stasiuk, Tekturowy samolot, wyd. 4, Wołowiec 2017, s. 176.
15 Tenże, Fado, Wołowiec 2006, 38.
16 J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa..., s. 91.
17 A. Stasiuk, Tekturowy samolot..., s. 92.
18 J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa..., s. 99.
19 Tamże, s. 125.
20 A. Stasiuk, Tekturowy samolot..., s. 177.
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Bo też „literatura naśladuje tak samo historię jak geografię”21, a przy tym:
„pisanie jest wymienianiem nazw. Tak samo jest z podróżą, gdy koraliki
geografii nawlekają się na nitkę życia. (…) Granice jak rozdziały, kraje jak
gatunki literackie, epika tras, liryka odpoczynków…”22.
W tej poetyckiej geografii Andrzeja Stasiuka jest także miejsce na
wyobrażoną, a według słów autora: „niepoważną mapę złożoną z miejsc,
do których chciałby wrócić”23. Ta wyobrażona mapa obejmuje prowincjonalne miejscowości w Polsce (Rozpucie, Sokołów), na Słowacji (Biała
Spiska, Zborov), w Rumunii (m.in. Caraorman, Rășinari, Huși), na Węgrzech (Gönc), Ukrainie (Delatyn), ale i w Słowenii (Pirana), Chorwacji
(Lubenice) czy Albanii (Erind). Miejsca te umieszcza Stasiuk na prywatnej mapie Europy, odgrywając jednocześnie rolę wyobrażonego kartografa, kiedy przyznaje: „próbuję ułożyć jakąś geografię, która uniesie to
wszystko na swoim płaskim grzbiecie”24.
Właśnie raczej Grójec, Sokołów, Gönc czy Huși wybiera Stasiuk
częściej niż stolice środkowoeuropejskich krajów:
Wiem, że na rynku zapadłej mieściny można spędzić cały dzień,
przesuwając się razem ze słońcem, i to jest czasami większe
i ważniejsze niż wszystkie muzea Rzymu i Florencji. Po godzinie,
dwu ludzie przyzwyczajają się do obecności obcego i wchodzi się
w ich życie niemal tak delikatnie, jakby się było niewidzialnym.
(…) Tak, siedzieć na rynku nieznanego miasteczka albo wsi
w obcym kraju to jest jak czytać piękną książkę. Trochę się rozumie, ale resztę trzeba sobie wyobrażać 25.

Miejsca prowincjonalne, miejsca zapadłe nie tylko pozwalają Stasiukowi na transgresję: do innego życia lub innego czasu, a co za tym
idzie, do innych porządków symbolicznych, ale także ukazują pewną
tymczasowość, która znajduje wyraz w środkowoeuropejskim projekcie
tożsamościowym Stasiuka. Geopoetyka oraz związana z nią geografia
wyobrażona26 stanowią mianowicie projekt, w którym splot czasu, przestrzeni i wyobraźni buduje specyficzną tożsamość mieszkańców jego Europy. Projekt ten nabiera jednocześnie charakteru indywidualnego, jak
i wspólnotowego, a widziany z perspektywy granicy podlega jednocześnie
dynamice różnicującej i integrującej. Jak bowiem zauważa Maria Dąbrowska-Partyka:

Tamże, s. 125.
J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa..., s. 108 i 111.
23 A. Stasiuk, Jadąc do Babadag..., s. 310.
24 Tamże.
25 A. Stasiuk, Nie ma ekspresów przy żółtych drogach..., s. 37.
26 Omówienia geopoetyki oraz geografii wyobrażonej dokonuje Elżbieta Rybicka
w książce Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach
literackich, Kraków 2014.
21

22
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Sposób rozumienia owej podstawowej relacji (ja – my) będzie
określał reguły rządzące przestrzenią wyobrażoną, a także rodzaj(e) uporządkowania, jakiemu przestrzeń ta winna podlegać,
aby w rezultacie stać się symboliczną mapą indywidualnie lub
zbiorowo aktualizowanych „miejsc pamięci”27.

Tym, co zbliża do siebie takie miejsca jak Grójec albo Abrund
w Transylwanii, jest nieoczywistość przestrzeni, tymczasowość i niepełność ludzkiej obecności, dwuznaczny splot światła i ciemności, nieprzetarty, stary albo przedwieczny czas (wyrażający się m.in. w bliskości zwierząt), niedokończoność formy, niewyraźność rzeczywistości, teraźniejszość, która nieustannie zamienia się w przeszłość. W tej przestrzeni Stasiuk planuje podróże „w teraźniejszości pomieszanej pół na pół z minionym, bowiem przyszłość jest wymysłem (…), ale stara mądrość wie, że istnieje tylko to, co jest i było”28. Jest to przestrzeń nieznanego: domysłów,
wyobrażeń i przesądów, które mają władzę nad rzeczywistością, a także
przestrzeń, w której zanik miesza się ze wzrostem29. „Czasami mam wrażenie, że to wszystko trzyma się w kupie tylko dzięki granicom, że prawdziwym obliczem tych ziem i ludów są kształty ich terytoriów w atlasach”,
konkluduje30.
Z jednej strony trzeba pamiętać, że mapy (a zwłaszcza może zawierające je atlasy) reprezentują pewną formę i możliwość komunikacji
ponad granicami: nie tylko dlatego, że oznaczają szlaki i przejścia graniczne, ale także właśnie poprzez graficzne uporządkowanie sąsiedztwa.
Tak też widzi rolę geografii wyobrażonej Simona Škrabec, kiedy zauważa,
że geografia wyobrażona przesuwa mapy oro- i hydrograficzne na drugi
plan, a przy tym zdolna jest „przekształcić rzeki graniczne w arterie umożliwiające komunikację”31.
Z drugiej strony, wyrysowane na mapach granice sankcjonują pewien symboliczny porządek, w ramach którego uprawomocnia się władza.
W tej części Europy, w której granice w przeszłości wielokrotnie były
przesuwane lub też pojawiały się, aby następnie zniknąć, prawa rządzą się
innymi nieco regułami. Jak pisze Stasiuk:
Prawdziwa przemoc łamie wszystkie reguły i dlatego zwycięża.
(…) Lud, który miała chronić, zamienia w swego niewolnika.
A bezkarność czyni ją bezwstydną. Dlatego im bardziej jesteśmy
„zachodni”, tym mniej rozumiemy naturę przemocy i wynikają-

M. Dąbrowska-Partyka, Mapy jugosłowiańskie i postjugosłowiańskie, „Herito”
1/2011, nr 2, s. 33.
28 A. Stasiuk, Jadąc do Babadag..., s. 218.
29 Por.: tamże, s. 219 i 226; J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa..., s. 154.
30 A. Stasiuk, Jadąc do Babadag..., s. 218.
31 S. Škrabec, Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku,
z kat. przeł. R. Sasor, Kraków 2013, s. 264.
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cej z niej władzy. Ponieważ przywykliśmy do przestrzegania reguł, które sami wymyśliliśmy, nie potrafimy już pojąć, że reguły
są zmienne i służą tylko tym, którzy je zmieniają 32.

Stąd właśnie w Stasiukowej Europie nieufność do porządku (i narzucanych w jego imię granic), który zawsze wydaje się nieco arbitralny
i tymczasowy. Tutaj też kryje się źródło instrumentalnego traktowania
porządku prawno-politycznego: staje się on narzędziem w grze i walce
o dominację, a nie wartością w relacjach z innymi. Emil Brix widzi w tej
cesze narodów Europy Środkowej również rys romantyczny:
Występujące na tle historycznym narodowe mity różnych grup
etnicznych tego obszaru wywodziły się zawsze z ducha romantyzmu, a nie z racjonalnej myśli oświecenia, i zawierały dwa zasadnicze elementy „nacjonalizmu”. Po pierwsze, przekonanie, że
własny naród należy definiować w oderwaniu od sąsiadów (teoria odgradzania), a po wtóre, dążenie do własnej polityczno-kulturalnej przewagi (teoria przewagi)33.

Tak mniej więcej rysuje się u Stasiuka przejście od geopoetyki do
geopolityki. Tutaj też sytuuje się tożsamościowa odrębność mieszkańców
środkowoeuropejskich krajów:
Niewykluczone, że nigdy nie chcieliśmy być Europejczykami.
Przecież ledwo starczało nam sił na obronę polskości, węgierskości, słowackości. Bycie Polakiem, Węgrem, Czechem, Słowakiem czy Rumunem całkowicie nas pochłaniało. Na nic innego
nie mieliśmy czasu. (…) My tutaj musimy po prostu przetrwać 34.

Egoizm i odgrodzenie się od obcych, którzy zawsze przynosili zagrożenie, stanowią o tym, co charakteryzuje ten „dziwny pograniczny żywot”, w którym lęk przed utratą własnej tożsamości sprawił, że jednocześnie i paradoksalnie „prześladowała nas nasza własna tożsamość”35.
Europa Środkowa staje się zatem grupą osobnych państw, które zamykają się we własnych granicach i własnej przeszłości, jedynie nad nimi bowiem chcą i mogą sprawować pełnię władzy. Geopolityczna konkluzja
Stasiuka wydaje się ekskluzywna i ciasna. Geografia i historia mogą stać
się pułapką, ale geografia w połączeniu z wyobraźnią wskazują także drogę ucieczki36.

A. Stasiuk, Kroniki beskidzkie i światowe..., s. 52-53.
Por.: E. Brix, Rola historii w politycznej przemianie Europy Środkowej [w:] Tegoż,
Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice..., s. 115.
34 A. Stasiuk, Kroniki beskidzkie i światowe..., s. 178 i 180.
35 Tamże, s. 179.
36 Tamże, s. 274.
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W tym punkcie spojrzenie na Europę Środkową Stasiuka spotyka
się z widzeniem Ziemowita Szczerka, który motyw podróży przez Europę
Środkową powtarza w swojej książce pt. „Międzymorze. Podróże przez
prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową”37. Jest to zapis podróży
przez tę samą – w dużym stopniu – część Europy, przez którą podróżuje
i o której pisze Andrzej Stasiuk. W przypadku każdej z tych podróży chodzi o pewną wyobrażoną topografię Europy Środkowej, przy czym zarówno topografia Stasiuka, jak i Szczerka mają swoje źródła także w literaturze i kulturze. Autor „Fado” punktami odniesienia w poszukiwaniu i próbie zrozumienia tożsamości środkowoeuropejskiej czyni takie postacie,
jak między innymi Emil Cioran, Mircea Eliade czy Andy Warhol38. Szczerek natomiast mapuje terytorium Europy Środkowej, używając kodów
z wyobraźni kultury popularnej, aby pokazać kulturowy krajobraz Europy
Środkowej w krzywym zwierciadle i spojrzeniu Zachodu. Stasiuk opowiada historię prowincji, lokując centra na jej peryferiach, Szczerek, odtwarzając kody zachodnie, uznaje peryferyjność prowincji. I jeśli Stasiuk
uprawia regionalizm, to raczej widziany z perspektywy lokalnej (to znaczy: częściej pisze o tym, co lokalne). Dla Szczerka zaś spojrzenie regionalne jest spojrzeniem dominującym, regiony (w tym przypadku państwa
lub krainy historyczne) widziane są raczej z perspektywy szerszej (najczęściej europejskiej) niż lokalnej.
Wydobywa zatem Szczerek przedstawienia „Polski” czy „Transylwanii” z horrorów, powieści czy filmów po to, żeby powiedzieć, że Europa
Środkowa jest prowincją, odległą, ale nie za bardzo, na tyle, żeby nie była
całkiem obca, a jednak wystarczająco, żeby ubrać ją w jakikolwiek kostium akurat użyteczny. Granice tej na poły fantastycznej Europy zasadniczo wyznacza zasięg wpływów niemieckiego świata (co odpowiada Stasiukowi, dla którego głównym, acz nie jedynym, punktem odniesienia Europy Środkowej jest dawne cesarstwo austro-węgierskie)39. Jak konstatuje Szczerek:

37 Z. Szczerek, Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową, Warszawa 2017.
38 Oddając głos Cioranowi, Eliademu i in. Stasiuk szuka „miejscowego głosu” dla wyrażenia środkowoeuropejskiego doświadczenia, co samo w sobie jest również gestem
emancypacyjnym.
39 Omówienia niemieckich źródeł terminu Europa Środkowa dokonują Michał Buchowski i Izabela Kołbon w tekście Od „Mitteleuropy” do Europy Środkowej: Zarys
dziejów idei, „Sprawy Narodowościowe” 2001, z. 19., s. 11-32. Na temat znaczenia Galicji i galicyjskości w twórczości Andrzeja Stasiuka zob.: M. Zając, Spuren der galizischen Identität in der Prosa von Andrzej Stasiuk [Ślady tożsamości galicyjskiej
w prozie Andrzeja Stasiuka], tłum. Peter-Christian Seraphim [w:] Verschränkte Kulturen. Polnisch-deutscher und ungarisch-deutscher Literatur- und Kulturtransfer,
pod red. T. Harmata i Z. Soproni, Berlin 2018, s. 51-67.
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No więc Transylwania była jednocześnie i niemiecka, i wschodnia. Wschodnia, czyli węgierska, rumuńska, słowiańska – jeden
czort. Ale również niemiecka, a więc dla Zachodu jakoś swojska.
A wymyślone historie, przerażające czy nie, muszą być trochę
swojskie, żeby je odczytać, przeżyć, zrozumieć. (…) „Polska”, tak
jak „Transylwania”, to daleki kraj na końcu świata, gdzie cholera
wie, co może się przydarzyć…40

W tej innej, wyobrażonej Polsce czy Rumunii lokuje się zachodnia
bliska, ale jednak niesamodzielna, inność. Tożsamość środkowoeuropejska musi zatem zmierzyć się z tym kolonizującym spojrzeniem Zachodu,
wytwarzając – niedoskonałe – dyskursy emancypacyjne. Nie jest to jednak proces, któremu poddane kraje Europy ŚrodkowoWschodniej41 stają
się wyłącznie odpodmiotowione czy uprzedmiotowione. Okazuje się bowiem, że proces orientalizacji właściwy jest dla każdego, choćby nieco bliżej ulokowanego, centrum:
…podstawowy mechanizm, polegający na tym, że ci bliżej centrum cywilizacyjnego lekceważą bardziej oddalonych – działał.
Dla Czechów Słowacja była wewnętrzną Rurytanią. Krainą sielską, lecz zacofaną. Słowacy przerzucają tę pobłażliwość dalej na
wschód42.

Regionalne stolice rezonują oddziaływaniem centrów dominujących. A zatem stosunki panujące w tej części Europy wyznaczają bieguny
oddziałujących na prowincje regionalnych centrów: Pragi, Bratysławy,
Warszawy, a dalej również centrów globalnych, na przykład Moskwy.
Wszak: „Beskidy, Galicja to była polska Europa Środkowa, ale ta jej środkowoeuropejskość już od lat wietrzała, formowana na nowo przez
wschodnie wiatry z polskiego centrum”43.
Środkowoeuropejskość w perspektywie prezentowanej przez Ziemowita Szczerka wyznaczana jest strefami wpływów (niemieckich czy
austro-węgierskich), a poddane tym wpływom kraje muszą się do nich
ustosunkować lub im poddać. Tak na przykład Słowacja – będąca niegdyś

Z. Szczerek, Międzymorze..., s. 161.
Aby podkreślić wschodnie wpływy w tej części Europy, Ziemowit Szczerek konsekwentnie używa określenia Europa Środkowo-Wschodnia. Na temat rozumienia tych
pojęć zob.: A. Czarnocki, Europa Środkowa. Europa Środkowowschodnia. Geopolityczne a historyczno-kulturowe rozumienie pojęć, „Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska” 1994, vol. I (2), s. 23-35. Skądinąd rację ma Helmut Juros, kiedy
zauważa, że „nikomu na Zachodzie nie przychodzi do głowy, by pewną przestrzeń nazywać »Europą Środkowo-Zachodnią«”. H. Juros, Europo – Quo Vadis?, „Przegląd
Zachodni” 2003, nr 2, s. 22.
42 „Polska o wiele bardziej przypominała Rumunię niż Węgry”, pisze Szczerek.
Z. Szczerek, Międzymorze..., s. 208.
43 Tamże, s. 209.
40
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pod panowaniem i wpływem Węgier lub zokcydentalizowanych Czechów
–„to były środkowoeuropejskie peryferie, ale miały w sobie to, czym jest
Europa Środkowa: spokój, bezruch, porządność, poczciwość, nienaruszalność formy i obyczaju”44. W optyce „Międzymorza” o statusie prowincji
decyduje jej oddalenie od centrum, a oddalona od zachodniego centrum
Europa Środkowa poddana jest także wpływom wschodnim. W tym sensie dynamika tożsamościowa i kulturowa Europy Środkowej – w perspektywie „Międzymorza” – sytuuje się na linii oddziaływania centrów Zachodu i Wschodu45.
Obaj pisarze zgodnie podkreślają podobieństwo Polski do Rumunii – Stasiuk czyni to na przykładzie polskiego Grójca i rumuńskiego Abrud (to jest z perspektywy lokalnej)46, Szczerek natomiast wskazuje na
podobieństwo Warszawy i Bukaresztu, mierzone między innymi skalą regionalnego oddziaływania:
Zarówno bowiem Galicja, jak i Transylwania nie były krainami,
w których habsburska cywilizacja oparłaby się temu, co nadciągało od nowego centrum cywilizacyjnego: Warszawy i Bukaresztu. Miast zaskakująco do siebie podobnych, podobnie położonych i pełniących podobną funkcję47.

Konfrontuje się zatem Szczerek zarówno z krajobrazem kulturowym (Transylwania bardziej przypomina mu Góry Świętokrzyskie niż
scenografię dla horrorów), jak i z krajobrazem politycznym, w ramach
którego regionalne centra wytwarzają dyskursy emancypacyjne. Jedną
z takich prób jest wykreowana przez Józefa Piłsudskiego i jego obóz
polityczny idea Międzymorza, która wyznacza ogólne ramy Szczerkowej
podróży oraz jej geopolityczny kontekst48. Idea Międzymorza miała stanowić przeciwwagę dla dominacji politycznej, a także zagrożenia militarnego, głównie ze strony Związku Radzieckiego, i próbę zbudowania regionalnego dyskursu wspólnotowego. A jak zauważa Emil Brix, „szczególnie
teraz cenne są inicjatywy tworzenia wspólnych środkowoeuropejskich
projektów i planów na przyszłość”49.

Tamże.
Świetnego omówienia stosunku literatury polskiej do tak zarysowanej osi oddziaływań kulturowych dokonał Przemysław Czapliński w książce Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku, Kraków 2016.
46 Z. Szczerek, Międzymorze..., s. 212.
47 Tamże, s. 214.
48 Na temat politycznej koncepcji Międzymorza zob.: P. Okulewicz, Koncepcja „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1926, Poznań 2001.
49 E. Brix, Ostatnia utopia. Rola Austrii w powrocie do Europy Środkowej..., s. 101.
Tekst z 2011 r.
44
45
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Chęć konfrontacji idei z rzeczywistością doprowadza Szczerka
zarówno do Budapesztu, jak i Bukaresztu. W obu regionalnych stolicach
okazuje się jednak, że w kontrze do dyskursu wspólnotowego pojawiają
się dyskursy nacjonalistyczne czy wielkonarodowe. Obrazować ma to mapa Europy umieszczona po wewnętrznej stronie okładek „Międzymorza”,
na której granice poszczególnych państw przesunięte są zgodnie z wielkopaństwowymi czy nacjonalistycznymi oczekiwaniami ich obywateli. Efekt
jest zaskakujący, okazuje się bowiem, że w Środkowo-Wschodniej Europie, po której podróżuje Szczerek, nie ma krajów, które nie wypracowałyby mocarstwowego wyobrażenia o własnym państwie, a przesunięte wielkopaństwowe wyobrażone granice wyznaczają niezwykle szczupłe terytoria wyłączne, tj. bezkonfliktowe, oraz ogromne obszary stref potencjalnych konfliktów. Co ciekawe, ta wyobrażona mapa jest jednocześnie mapą mocarstwowych aspiracji oraz (a może zwłaszcza!) regionalnych frustracji, które każą patrzeć na najbliższych sąsiadów co najmniej z brakiem zaufania.
Szczerek posługuje się wyobrażonymi mapami, żeby uświadomić
porażkę wspólnotowego myślenia o regionie, a za pomocą tak „wywróconej” i „napęczniałej” mapy pokazać współistnienie lokalnych i regionalnych egoizmów, które – dzięki dominacji euroatlantyckiej między innymi
– nawzajem się podtrzymują i szachują50. Zaskakująca absurdalność wyrysowanej przez Szczerka mapy unaocznia także pułapkę nacjonalistycznych dyskursów wielkonarodowych:
Jeżdżę (…) po tym śnionym przez wielu, a niemożliwym Międzymorzu. Niemożliwym właśnie przez to, że tworzą je Bordurie,
a Bordurie ze swoimi nacjonalistycznymi resentymentami nie są
zdolne do żadnego porozumienia i nic razem nie zrobią51.

A przy tym współczesną ideę Międzymorza demaskuje Ziemowit
Szczerek jako projekt (faktycznej lub nie) polskiej dominacji, a nie rzeczywistej współpracy, skoro to „nacjonaliści (…) najbardziej krzyczą o Międzymorzu”52.
Konflikt wyrażony przez Szczerka przebiega na linii oddziaływania wielkich centrów kulturotwórczych, zachodniego i wschodniego, i pozostawia Środkowej Europie wybór pomiędzy przyjęciem orientalizującego spojrzenia zachodu, który w Europie Środkowej chce widzieć sielankową bliską inność lub uległości wobec wschodniego autorytaryzmu,
który podsuwa każdemu ze środkowoeuropejskich krajów karmiony
resentymentami obraz własnej wielkości możliwej do uzyskania jedynie
kosztem sąsiadów. Próba innej drogi, jaką mogłaby być idea Między-

Z. Szczerek, Międzymorze..., s. 199.
Tamże, s. 341.
52 Tamże.
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morza, poza granicami Polski i w zetknięciu z tamtymi okazuje się nieprzekonująca. Wyobrażona mapa wyrysowana na okładkach „Międzymorza” jest wymownym tego obrazem. W geopolitycznej ocenie Szczerka,
a do takiej chętniej się składnia, środkowoeuropejskie sąsiedztwo jest
mozaiką odrębnych krajów z nachodzącymi na siebie – a nie wspólnymi
– granicami. Wyobrażona mapa przypomina źle dopasowane puzzle, które nie mieszczą się w obrębie czy ramach jednego atlasu.
Środkowoeuropejski projekt Andrzeja Stasiuka i jego spojrzenie
biegnie w nieco inną stronę. Wołowiecki autor jednocześnie rozszczelnia
granice i nadaje Europie Środkowej wymiar ludzki, kiedy pisze:
…wychodzę na werandę. Tam jest południe. Głupkowato gapię
się w mrok i mam nadzieję, że coś mi się objawi, jakieś historiozoficzne albo geopolityczne satori. Teoretycznie wiem, że moje spojrzenie biegnie mniej więcej wzdłuż 21 południka na
wschód od Greenwich i wpada do Morza Jońskiego gdzieś koło
Epitallo na Peloponezie, ale sił starcza mi tylko do Zborova na
Słowacji, dziesięć kilometrów od granicy53.

Mierzona ludzką miarą Środkowa Europa Stasiuka jest Europą
prowincjonalną, ale nie peryferyjną. Stasiuk chce w niej widzieć wspólnotę lokalności, w której granice wytwarzają przestrzeń nie tyle płynnej,
co dynamicznej tożsamości, w której możliwa jest zarówno ucieczka, jak
i powrót, spojrzenie z dystansu i bycie u siebie: „Taki jest mój naiwny
plan. Patrzę na mapę Europy i widzę jedynie jej granice, miejsca, z których można tylko wracać”54. Tak dynamikę tę opisuje cytowany już Emil
Brix: „Funkcja granic – jakichkolwiek: politycznych, językowych, religijnych, kulturowych – jest ta sama – mają one stanowić gwarancję bezpieczeństwa”. Z drugiej strony jednak: „Rozwój możliwy jest jedynie poprzez
dialog na temat granic, a literatura ma oczywiście charakter polityczny”55.

J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa..., s. 142.
A. Stasiuk, Nie ma ekspresów przy żółtych drogach..., s. 37.
55 E. Brix, Przyszłość Europy. Komentarz do debaty na temat integracji europejskiej
po 1989 roku..., s. 156 i n.
53
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Între geopoetic și geopolitic.
Viziunea lui Andrzej Stasiuk și Ziemowit Szczerek
asupra Europei Centrale
Rezumat

Atât Andrzej Stasiuk, cât și Ziemowit Szczerek călătoresc și scriu
despre Europa Centrală. Călătorind, într-o mare măsură, prin același
spațiu ei funcționeză totuși în cadrul diferitelor, deși complementare,
discursuri despre indentitate, dintre care unul se referă mai degrabă la
geopoetic, iar cealălat la geopolitic.
Autorul încearcă să arate în ce fel Andrzej Stasiuk se folosește de
geopoetic cu scopul construirii identității central-europene, precum și
modul în care Ziemowit Szczerek scrie despre Europa Centrală punând în
opoziție perspectivele națiunilor care o populează, precum și cele ale
Estului și Vestului pentru ca fiecare, în felul său, să creeze sau să refacă
harta imaginară a Europei Centrale.

Olgerd Dziechciarz
Galeria BWA w Olkuszu

Rumuny – buty polskiej kontrkultury.
Studium sentymentalno-nostalgiczne

...bez jakiegokolwiek wątpienia... buty-legenda...
Ulryk von Jungingen1

Rumuny (spotkać się można także z nazwą w rodzaju żeńskim
– rumunki) – to legendarne buty robocze z Rumunii, które w latach 80.
XX w. towarzyszyły buntowi polskiej młodzieży alternatywnej.
Gdy w mediach społecznościowych zamieściłem apel dotyczący
wspomnień o rumunach, spotkał się on z bardzo dużym oddźwiękiem, co
utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto napisać artykuł o tych legendarnych butach, które w latach 80. były przedmiotem marzeń wielu
przedstawicieli polskich subkultur: punków, metalowców i skinheadów.
Na ich temat nie powstało żadne opracowanie naukowe ani nawet artykuł prasowy – ja przynajmniej z takim się nie spotkałem – a przecież
warto zachować o nich pamięć, gdyż stanowiły charakterystyczny element
stroju młodzieży kontestującej socjalistyczny system wychowania.
W tekście niniejszym znajdują się m.in. relacje z pozyskiwania rumunów od przedstawicieli klasy robotniczej, a także opisy wyjątkowego
ich traktowania przez młodych nabywców, a czasem nawet dramatycznej
walki o ich zachowanie (nagminne było np. zabieranie, zwane „krojeniem”, rumunów ich prawowitym właścicielom – punkowcom czy metalowcom – przez skinheadów; aczkolwiek bywało też odwrotnie).
Myślę, że ten temat zainteresuje także rumuńskich czytelników,
bo być może Rumuni nie zdają sobie sprawy z tego, że chcąc nie chcąc,
nazwa ich kraju wpisała się w dzieje polskiej kontrkultury (zwłaszcza muzyki alternatywnej).
Tzw. glany, czyli wysokie buty z ciężką, podbijaną gwoździami podeszwą, znane były już w drugiej połowie XIX w.; było to obuwie, którego
używali górnicy i hutnicy. Pierwsze glany „z prawdziwego zdarzenia”
powstały dzięki niemieckiemu lekarzowi – doktorowi Klausowi Martensowi, który w 1945 r. skręcił kostkę na nartach w Alpach. Wtedy to, podczas leczenia, przyszedł mu do głowy pomysł buta z długą cholewą, sznurowanego, z dość miękką podeszwą. Taki but miał chronić kostkę przed
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urazem, jakiego doznał jego pomysłodawca, a który dość często zdarza się
narciarzom. W prototypowym bucie zastosowano słynną podeszwę air-cushion, którą wykonano ze starych opon samochodowych.
1 kwietnia 1960 r. pierwsze ciemnowiśniowe pary wysokich na
osiem dziurek butów Dr. Martensa (i jego wspólnika Herberta Funcka)
opuściły firmę. Od tej daty pochodził ich symbol – 1960. Pierwszymi, którzy używali tego typu obuwia, byli: policjanci, listonosze, kolejarze oraz
budowlańcy. Takie glany były również popularne wśród angielskich subkultur młodzieżowych: modsów, rockersów, a następnie punków i skinheadów2.
W drugiej połowie lat 80. XX w. Polska Rzeczpospolita Ludowa
(PRL) była krajem tzw. wiecznego niedoboru; w sklepach właściwie nic
nie można było kupić, a jeśli akurat coś „rzucili”, towar szybko znikał, by
pojawić się na giełdach – rzecz jasna w o wiele wyższej cenie. Wciąż obowiązywał system reglamentacji: tzw. kartkowy – i to nie tylko na żywność; na „kartki” przez pewien czas były na przykład buty. Gdy do PRL-u
dotarła muzyka punkowa, będąca reakcją młodzieży angielskiej na prawicowe rządy Margaret Thatcher, między Wisłą i Odrą stała się ona symbolem pokolenia, które w kraju rządzonym przez komunistów nie widziało
dla siebie szans. Stąd powszechne powtarzanie hasła: „No Future!”.
Polscy punkowcy na początku nie wyglądali tak jak ich angielscy
koledzy i koleżanki; mało kogo było stać na drogą skórzaną kurtkę,
a zwłaszcza oryginalne buty dr. Martensa; wtedy o punkowy image dbano
metodami chałupniczymi. Ubrania kupowano na targach wiejskich; często były to tzw. papy, stare i zniszczone kurtki, zazwyczaj z dermy – kiedyś symbol, mówiąc potocznie, wiochy i obciachu, co akurat punkom nie
przeszkadzało. Obuwie stanowiły podniszczone trampki, na których pisakiem lub długopisem właściciel wypisywał nazwy ulubionych zespołów albo koślawe hasło programowe: „No Future”. Niektórzy szczęściarze nosili
sznurowane welury powyżej kostki, które kupowało się podczas specjalnych eskapad do sklepu firmowego Radomskich Zakładów Przemysłu
Skórzanego „Radoskór” w Sosnowcu, co wiązało się ze sporym ryzykiem,
bo na osiedlu Pogoń mieszkało podówczas sporo agresywnych skinoli.
Najsprytniejsi załatwiali gdzieś po znajomości buty wojskowe z opinaczami – obuwie bardzo niewygodne, ale jednak robiące dużo większe wrażenie niż trampki czy tenisówki.
I wtedy stał się cud – pojawiły się rumuny... A było to ponoć tak:
przywódca Rumunii Nicolae Ceaușescu wszelkimi sposobami dążył do
spłacenia przez jego kraj zagranicznych długów. Z tego powodu znacząco
ograniczono popyt wewnętrzny w Rumunii i starano się pozyskiwać zachodnią walutę, podejmując się co rusz zleceń, które dla innych gospoda-

2

www.glany.net (dostęp: 11.09.2018).
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rek były nieopłacalne. Zdarzało się też, że zamówione produkty wykonywano wadliwie i wtedy zostawał towar, którego kontrahent nie chciał
odebrać. Ponoć tak było z rumunami.
Rumunki – to były glany wtedy cholernie popularne, w Rumunii
robili je na kontrakt dla armii, chyba USA, ale coś nie poszło, zostali z tonami tego i zaczęli rozprowadzać do krajów RWPG, jako buty robocze: stocznie, warsztaty, inne zakłady przemysłowe
miały to jako buty robocze

– wspominał po latach jeden z ówczesnych szczęśliwych posiadaczy tego
obuwia3.

Rumuny. Źródło: zasoby Internetu

Jedna z opinii w odpowiedzi na apel autora na stronie: pónkowabrać (opublikowny
na Facebooku) w sprawie wspomnień związanych z rumunami z 23.03.2018 r. Ze
względu na popularnonaukowy charakter tekstu, w cytowanych wypowiedziach poprawiona została ortografia i interpunkcja, a wulgaryzmy zaznaczone zostały skrótami.
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Inna opinia:
To zdaje się były buty rumuńskiej armii. Polska miała „kaczory”
na sznurówki i wyżej dwa paski, a Rumuni tylko sznurówki (Sławomir Płatek – poeta)4.

W Polsce rumuny pozyskiwano od robotników, którzy zwyczajnie
nie mieli cierpliwości do wysokich sznurowanych butów, woleli wersję
obuwia roboczego na zamek błyskawiczny (do rumunów były zamki, ale
trzeba je sobie było przysznurować, a nie każdemu się chciało). Buty od
robotnika można było dostać za „flaszkę” albo za niewielką kwotę.
Pamiętam, miałem wtedy staż na OFNE [Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych – przyp. O. D.] i jeden z pracowników pobrał te buty, a ja je od niego odkupiłem. Miały w komplecie zasuwak, który można było wsznurować. Super buty, potem jakoś
tak się złożyło, że wymieniłem się ze śp. „Czajnikiem” (Artur Kowalewski)5.

Zaopatrywani w nie byli m.in. pracownicy kolebki „Solidarności” – Stoczni Gdańskiej:
W rumunach śmigało się od 83/84 roku, do mnie docierały ze
stoczni gdańskich. Fajne glany, tylko szybko bieżnik siadał i pękały, ale to na własne życzenie raczej (Tomasz Bartoszuk)6.

Znajdowały się również na wyposażeniu pracowników kolei:
Piękne czasy były... u nas załatwiali od pracowników PKP (Krzysztof Kaszuba)7.
U nas rumuny mieli pracownicy kolei (Piotr Mentos Zając)8.

Maciej Melecki, poeta, przesłał autorowi literackie wspomnienie
z nabycia rumunów:

Jedna z opinii w odpowiedzi na powtórzony apel autora na stronie: pónkowabrać
(opublikowny na Facebooku) w sprawie wspomnień związanych z rumunami
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7 Tamże.
8 Tamże.
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Posiadanie tzw. glanów – butów roboczych, z cholewami do połowy łydki – dla każdego punka w Polsce było sprawą tyleż oczywistą, co nastręczającą szereg kłopotów z ich zdobyciem.
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XX w. punkowy rynsztunek musiał składać się z paru charakterystycznych elementów: skórzanej kurtki (ideałem była tzw. ramoneska – od zespołu The Ramones, który ją spopularyzował) – w Polsce była to zazwyczaj kurtka motocyklowa – wąskich spodni (dżinsowych lub
moro), sfatygowanego podkoszulka pokrytego napisami dokonanymi farbami olejnymi lub akrylowymi, no i butów. Owe glany były nazywane rumunami ze względu na kraj ich produkcji.
To właśnie w Rumunii produkowano buty robocze wzorowane
na modelu butów Dr. Martensa. Tzw. rumuny odznaczały się
wysoką jakością skóry, bardzo solidnym zszyciem, dużą odpornością na wodę lub śnieg i niezwykle wytrzymałą podeszwą, posiadającą głęboki bieżnik, wykończony zaokrąglonymi, ostrymi
krawędziami. Kupowało się je pokątnie – zazwyczaj już używane
– od kogoś, kto wszedł w posiadanie nowego kompletu lub po
prostu chciał się ich pozbyć. A że był to towar deficytowy, polowało się na takie okazje. W Mikołowie pojawiło się nagle źródło
nabywania zupełnie nowych par. Otóż pewien kolega, pracujący
w jednym z zakładów przemysłowych w dziale wydającym pracownikom odzież roboczą, miał dostęp bezpośredni do nowych
roboczych butów, którymi były właśnie rumuny. Wystarczyło
złożyć u niego zamówienie i po paru dniach finalizowało się
transakcję. Oczywiście koszt był spory. Ale wobec ogólnego kryzysu związanego z niedoborem każdego towaru, w tym też i butów, które były na kartki, dla osoby chodzącej do szkoły średniej
zorganizowanie przez parę dni odpowiedniej gotówki było
przedsięwzięciem możliwym do osiągnięcia. I tak, nabywszy od
niego nową parę rumunów, mogłem być spokojny o to, że przez
dwa lata co najmniej mój wizerunek punkowy nie będzie o nic
zubożony. Solidne glany podkreślały bowiem wyraziście sam
wygląd, a także dawały gwarancję przechodzenia w nich paru sezonów jesienno-zimowych. Po trzech latach od momentu ich nabycia postanowiłem obciąć cholewy do wysokości kostki. W tak
zdefasonowanych butach pojechałem do Zakopanego i podczas
wspinaczki na Giewont usłyszałem od jednego z dwóch schodzących ze szczytu – Ty, widziałeś, rumuny se obciął!9

W przypadku autora niniejszego referatu doszło do szczęśliwego
zdarzenia, kiedy to jeden z punkowych załogantów o ksywie Bufet (na
cześć noszącego taki pseudonim, podobnego mu okazałą posturą wokalisty rzeszowskiej kapeli punkowej Wańka Wstańka) podjął jako elektryk

9

E-mail do autora z dnia 10.09.2018 r.
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pracę w Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych – tam wypatrzył stosy
rumunów, którymi wzgardziła klasa robotnicza. W krótkim czasie zaopatrzył on w rzeczone obuwie większość kolegów z załogi w Olkuszu (poza
niżej podpisanym byli to młodzi mężczyźni o ksywach: Dekiel, Bobik,
Oswald, Dziubal, Sajgon, Czajnik i jeszcze paru innych). Część z nich
zresztą przez jakiś czas też pracowała w OFNE, więc z czasem i oni stali
się niejako „dilerami” rumunów:
Oj tak, z Dziubalem mieliśmy ich dużo, załatwiało się chłopakom cudakom. Moją starą papinę kupioną w 87 r. w Będzie na
Targu odziedziczył nie tak dawno Skwar Skwarson Dżakulski, a
dokładnie jego syn, na motor, tylko że na niego jest za mała, bo
tak urósł (Mały Mały)10.

„Załatwione” przez Bufeta rumuny służyły mi kilka lat; przetrwały wyjazdy na festiwal do Jarocina, na wiele koncertów, kilka razy próbowano mi je zabrać, ale jakoś udało mi się je obronić je przed zakusami
tzw. łysych (skinheadów, skinoli – nacjonalistycznej czy wręcz faszyzującej subkultury, też mającej korzenie w Anglii, z założenia tępiącej punków, metalowców i innych). Popękały, aż w końcu rozpadły się dopiero
pod koniec studiów – około 1994 r.
Rumuny nie miały stałej ceny,
a bywały przecież bezcenne...
Moje pierwsze glany kupiłem za 4 połówki wódki... tylko że rumunki były 10-dziurkowe... chyba, z wojsk spadochroniarskich
to 11 miały... (Radosław Marcińczyk)11.
Za swoje pierwsze rumuny dałem 8 zł (Przemysław Gruby Blicharczyk)12.
Mnie kosztowały dwa jabole (…). A żeby było śmiesznie... za trzy
miesiące, czyli [w] 86 r., został w Krzeszowicach zdemolowany
cmentarz przez metalowców... Mnie spisali milicjanci razem
z Wasylem, jak malował farbą sklep i odciski z tego cmentarza
im pasowały. Rumuny poszły jako dowód... i wytłumacz mili-
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cjantom, że ja jestem punkowcem, a nie metalem... i nie odzyskałem ich już nigdy... i kupiłem następne... za jeden Kwiat Jabłoni... (Darek Łapiński)13.

Popularne było też ich pozyskiwanie z tzw. odzysku:
Moje pierwsze rumuny musiał rozchodzić jakiś miły Pan bez
włosów, żeby mnie przypadkiem nie gniotły. Miejsce przejęcia
obuwia – dworzec Malbork (Tomek Pindel)14.

Niestety, na ogół przechodziły w drugą stronę:
Moje pierwsze też o dwa numery za duże, ale co z tego, jak
„nówki rumunki”, śmigało się, he, he, dopóki nie dopadła mnie
w Jarocku w 92 [r.] krakowska ekipa z Adolfem na czele. No
i była walka, były bęcki, niestety poległem. Ale nic to, zebrała się
brygada i poszliśmy na zakupy. No i dopasowałem sobie nowe i
już w odpowiednim rozmiarze, nie ma tego złego, co by na dobre
nie wyszło (Grzegorz Błaszkowski)15.

Czasami, niestety, zdarzało się i naginanie prawa w celu ich zdobycia:
Pierwsze glany zapier[...]łem z baraku na budowie po wcześniejszym siłowaniu się z drzwiami. Były o trzy numery za duże i byłem z nich dumny. Punk’s not dead (Tytus Majka)16.

Niektórzy dopisywali oferowanym przez siebie rumunom legendarne wręcz historie:
A swoją drogą to pamiętam historię, którą opowiadał mi gość,
który mi je sprzedawał. Wtedy nie wiedziałem, że to rumuny,
ale był wówczas konflikt na Falklandach i gość powiedział, że to
prawie nówki, bo żołnierz brytyjski, który je miał, ledwo co wyskoczył, a został zastrzelony (Artur Tosik)17.

Niektórym, mimo podjętych starań, nie udało się ich zdobyć:
Witam. Otóż miałem taką dziwną historię... będąc kiedyś we
Wrocławiu, w 88 r. Na jakimś zieleniaku stała babka i miała ru-

Tamże.
Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże.
17 Tamże.
13

14
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muny, chyba z piętnaście par w różnych rozmiarach. No i co?
Pędem do Wałbrzycha, zebrałem siano po znajomych po drodze
do Wrocka, oczywiście na drugi dzień, po odliczeniu kosztów
oraz przychodu... byłem pewien, że będę do przodu... wypiciu
kilku butelek piwa wieczór przed wyprawą i takie tam inne trunki... Przybijam na bazarek, a tu nie ma pani ani butów. No i lipa,
pieniądze się nie zgadzają i butów też nie ma. Ot, wyprawa po
ojki zakończona (Sławomir Trocha)18.

Kto w nich chodził?
W latach 80. i jeszcze na początku lat 90. bardzo wielu polskich
punków, skinów i metalowców, także członków zespołów punkowych
i metalowych (rumuny widnieją np. na okładce pierwszej płyty „Pod
prąd” legendarnego zespołu KSU, ale nie pierwszego wydania, tylko następnych) chodziło w rumunach, które wnet stały się obuwiem kultowym,
wspominanym przez jego użytkowników do dziś z nostalgią i sentymentem. Używano zresztą różnych nazw: poza rumunami i rumunkami mawiano na nie także oiki (ojki) oraz oczywiście glany:
Rumuny zwane w Łodzi oikami, czasem zdarzało się usłyszeć
cockneye (Arkadiusz Grajczyk)19.
Glany w pewnych czasach służyły do tzw „glanowania”. Bolało
(Romuald Sznajder)20.

Niemal wszyscy podkreślają, że były to buty mocne i wygodne.
Najlepsze rumuny były z blachami. Bajka! Cudownie stukały.
Mojemu mężowi tatuś porąbał rumuny siekierą, bo poszedł
w nich do kościoła... (Małgorzata Regewicz)21.

Jak widać z powyższego – nie wszystkim, zwłaszcza z pokolenia naszych
rodziców, to obuwie przypadło do gustu – pamiętam negatywną opinię
mojej matki, która mówiła na moje rumuny „holszuły”. Ale to był problem, który podzielił wiele rodzin…
1994 r., pierwsze moje rumuny, czarna papa, pierwsze bunty
mego dzieciństwa i starzy moi kazali mi spalić w piecu kaflowym

E-mail otrzymany przez autora artykułu w odpowiedzi na jego apel z 28.03.2018 r.
Jedna z opinii w odpowiedzi na powtórzony apel autora na stronie: pónkowabrać
(opublikowany na Facebooku) w sprawie wspomnień związanych z rumunami
z 24.07.2018 r.
20 Tamże.
21 Tamże.
18
19
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glanczastery, i poszło wszystko z dymem, no i zacząłem wyjazdy
na gigancie, narodził się we mnie bunt, który trwa do dziś. Punk
not dead (Tomasz Ratajczak)22.

Zalety
Dość często porównywane są z butami Dr. Martensa, ze wskazaniem na rumuny:
Schodziłem ze trzy pary, w Martensach już nigdy nie było tak samo (Piotr Drewniak)23.
Jedyne w swoim rodzaju. Dr. Martens niech się schowa. Pozbyłem się ich dopiero, jak zaczęły wyglądać jak sandały rzymskich
legionów (Artur Tosik)24.

Rumuny miały i tę zaletę, że nadawały się na każdą porę roku;
większość punków nosiła je na co dzień i cały rok, także w trakcie upalnych letnich wyjazdów do Jarocina czy na koncerty:
Miałem takie oczywiście i... pierwszy raz w nich poszedłem na
punkowy koncert do Remizy w Bolesławiu (wakacje, upał 30
stopni) (Przemysław Pruski)25.

Na pewno rumuny nie nadawały się na każdą okazję, czego dowodem jest
jeden z głosów w dyskusji po pierwszym moim internetowym apelu:
W 1985 r. dostałem 3 [tróję] z WF za to, że biegałem w nich na
400 m. Czas miałem ch[…]y, ale za walkę do końca pan wuefista
chciał mnie zmotywować (Krzysztof Polenta Kleszczyński)26.

Chociaż niemal wszyscy rumuny chwalą, zdarzają się nieliczne
głosy wytykające im pewne wady, a nawet tzw. obciachowość:
To były moje pierwsze. Gryzły jak dzika bestia (Dariusz Benek
Pado – poeta)27.

Tamże.
Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Tamże.
22
23
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Jak już były złachane, to gwoździe trochę w piętę j[...]y (Krzysztof Kaszuba)28.
Specjalistą to ja nie jestem, ale mój brat podawał się za punka.
W każdym razie podobno sztuka polegała na tym, żeby nosić
Martensy, noszenie rumunów narażało na kpinki i docinki (Maciek Froński – poeta, tłumacz)29.

Stały się tak popularne, że „w pewnym okresie ciężko je było kupić” albo trzeba było kombinować:
Miałam rumuny oczywiście, to był mój szczyt marzeń w 8-mej
wtedy klasie podstawówki (1991 r.) i zdobywało się je dziwnymi
sposobami... Później napiszę (Joanna Aglaja Joy – poetka)30.
Ja kupiłem na bazarze Różyckiego w 1985... (Marek Rojek)31.
Ja też kupiłem na bazarze Różyckiego... a raczej trochę obok...
był tam szewc i miał rumunków całe wory... z tego, co pamiętam, kupował je od MZK... [Miejskie Zakłady Komunikacyjne
– przyp. O. D.] miały jeszcze taki suwak... w sumie diabli wiedzą, do czego miał służyć... pochodziłbym... oj, pochodził... jeszcze można kupić... ale strasznie duże rozmiary... (Ulryk von
Jungingen)32.

Z czasem, gdy pojawili się handlarze z Rumunii, można je było
kupić na targowiskach:
Pod koniec lat 80. lub na początku 90. przez pewien okres Rumuni sprzedawali na płycie rynku olkuskiego swoje towary
(przyjeżdżały takie „wycieczki”) – i tam można było dostać od
nich takie buty, choć większą popularnością cieszył się wtedy
spirytus od nich. Potem ich przegoniono na plac przy Sławkowskiej (Przemysław Micorek)33.

Tamże.
Tamże.
30 Niestety, autorka wpisu więcej nie napisała. Tamże.
31 Jedna z opinii w odpowiedzi na pierwszy apel autora na stronie:
(opublikowany na Facebooku) w sprawie wspomnień związanych
z 23.03.2018 r.
32 Tamże.
33 Jedna z opinii w odpowiedzi na powtórzony apel autora na stronie:
(opublikowany na Facebooku) w sprawie wspomnień związanych
z 24.07.2018 r.
28
29

pónkowabrać
z rumunami
pónkowabrać
z rumunami
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Właścicielami rumunów interesowało się wojsko; trzeba pamiętać, że w latach 80., w ogóle w PRL-u, noszenie wojskowych ubrań, butów
i sprzętu narażało na szykany ze strony Milicji Obywatelskiej i Wojskowej
Służby Wewnętrznej (WSW); niejeden właściciel tzw. moro (spodni) czy
butów wojskowych był zmuszany na komisariatach do ściągania wojskowej odzieży i obuwia oraz oddania wyposażenia, które było konfiskowane.
Groziło za to kolegium. Autor tekstu pamięta ucieczki przed milicją z komisariatu na dworcu kolejowym w Katowicach, która chciała mu zabrać
spodnie wojskowe. Rumuny też wzbudzały podejrzenia, jak się okazuje,
nie tylko wśród polskich stróżów prawa:
Miałem takie rumuny, w olkuskiej budowlance robiły furorę,
a na szkolnej wycieczce do NRD zainteresowanie wzbudziły
u funkcjonariuszy Volkspolizei der DDR, to były czasy... (Igor
Warden)34.

Czasem trzeba było mocno pogłówkować, by się z ich noszenia wytłumaczyć.
Miałem, chodziłem, śmigałem. Jak mnie gitaszki atakowały (teraz kumple), to im mówiłem, że mam krzywe nogi i mi ortopeda
takie przepisał (Piotr Kigen)35.

Niektórzy ściągali je nawet z zagranicy:
U nas po rumuny jeździło się za granicę (Robert Jarosławski)36.

szego…

Zdarzało się, że te buty przechodziły ze starszego brata na młodRumuny to był szczyt punkowych marzeń. Miał je mój starszy
brat. Ja chodziłem wtedy w jakichś za dużych robotniczych butach, które sobie malowałem. Czasami mi je pożyczał. Duma.
Potem miałem glany z Chełmka, dosyć szybko się rozlatywały.
A potem przestałem nosić skórzane obuwie... ale tak, bezdyskusyjnie – rumuny to najlepsze glany wszech czasów (Paweł Garwol)37.

Tamże.
Jedna z opinii w odpowiedzi na pierwszy apel autora na stronie: pónkowabrać
(opublikowany na Facebooku) w sprawie wspomnień związanych z rumunami
z 23.03.2018 r. Paweł Garwol – malarz, autor komiksów, uważany za jednego z najlepszych polskich twórców komiksu realistycznego.
36 Tamże.
37 Informacja pozyskana za pośrednictwem Messengera 5.09.2018 r.
34
35

786

Przechodziły w „spadku” z ojca na syna. A nawet z dziadka na wnuczki!
Miałam jeszcze w spadku po dziadku. Latałam, dopóki nie wyrosłam. Przeżyły wiele i pewnie gdzieś tam w świecie trwają nadal.
Aktualnie latam w altercorach. Buciki tworzone na podobny
wzór, również wytrzymałe. Polecam (Marysia Witkowska Krakowiak)38.

Sznurówki
Istotną sprawą dla osób noszących rumuny był kolor sznurówek.
Nie było tak, że każdy mógł sobie założyć sznurówki, w jakim kolorze
chciał – ich barwa niejako stygmatyzowała osobę, bo punki nosiły sznurówki białe, czasem czarne, hard-core’owcy pomarańczowe, skinheadzi
czerwone, goci czarne…
To u nas się mówiło, że punki mają białe sznurówki, a skini
czerwone, ale jak widać, co miasto, to inaczej, jak z ubrankami
dla niemowląt (Maciek Froński)39.
No – a geje to tęczowe nosili (Przemysław Micorek)40.

Jeśli nie pasowały do subkultury, którą się reprezentowało, należało je
zmienić na adekwatne:
Ja moje pierwsze rumuny dostałem od miłego skina, który na
dworcu we Włocławku cwaniakował, był to rok 86, dobry rok,
w zamian dostał znoszone trampki stomil koloru czarnego, nie
miałem z kolegami serca puścić go boso. Nawet numer pasował
jak ulał, tylko sznurówki musiałem zmienić (Aron Sławomir
Debczyński)41.

Jedna z opinii w odpowiedzi na pierwszy apel autora na stronie: pónkowabrać
(opublikowany na Facebooku) w sprawie wspomnień związanych z rumunami
z 23.03.2018 r.
39 Jedna z opinii w odpowiedzi na powtórzony apel autora na stronie: pónkowabrać
(opublikowany na Facebooku) w sprawie wspomnień związanych z rumuniami
z 24.07.2018 r.
40 Tamże.
41 Tamże.
38
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Schyłek
W końcówce lat 80. i na początku lat 90. rumuny zaczęły być
wypierane przez wysokie sznurowane buty produkowane w zakładach
w Chełmku:
My też mówiliśmy na nie ojki, ja swoje, zresztą nie tylko ja, kupowałem w Chełmku, dopóki fabryka nie spłonęła (Marcin Timba Skoczeń)42.
Też kupowałem te z Chełmka. Mam jeszcze ostatnią parę, trzymam ją z sentymentu, bo chodzić się już w nich nie da, już trochę destrukt (Grześ Zarywczyński)43.

Jeszcze dziś są jednak tacy, którzy chodzą w rumunach:
Ja jeszcze mam i pasują! (Piotr Andrzej Nowak)44.

A bardzo wielu tęskni za nimi, a nawet pluje sobie w brodę, że zawczasu
nie nabyli rumunów i ich nie „zachomikowali”:
Niestety już się chyba nie kupi. To jest tak jak ze sprzętem AGD,
RTV itp. Tamte, jakbyś kupił pięć par, to pewnie wystarczyłyby
do końca życia, zakładając, że nosiłbyś je codziennie (nawet do
kościoła) (Artur Tosik)45.
No niestety, nie do dostania, szukałem wszędzie, a szkoda (Wojtek Bartoszek)46.

Byli jednak i zapobiegliwi:
Ja obnosiłem kilka par, z jednej mnie skroili łysi, a były to nówki, ostatnią parę mam jeszcze zostawioną gdzieś w piwnicy na
pamiątkę, bo chodzić się już nie da, bo czubki obydwa jedzą
(Damian Tyl)47.

Tamże.
Tamże.
44 Tamże.
45 Tamże.
46 Tamże.
47 Jedna z opinii w odpowiedzi na pierwszy apel autora na stronie: pónkowabrać
(opublikowany na Facebooku) w sprawie wspomnień związanych z rumunami
z 23.03.2018 r.
42
43
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Wspomnień czar
Najlepsze glany, jakie miałem (Dariusz Tyliński)48.
Tak je znosiłem, że zrobiły się „głodne”. Zawsze sprzątaczka
w szkole, którą przezywaliśmy „kapo”, biegała za mną po korytarzach przez nie. Kolejne przepadły mi przy którejś przeprowadzce, ale tyle fajnych chwil z nimi się wiąże, że aż miło powspominać (Wiesław Habowski)49.
Piękne, chciałbym je założyć po raz drugi na stare lata. Chodziłem w takich, jak miałem 15 lat, były brata punka, ale pamiętam,
że to za duże były, ale łaziłem i znów bym połaził (…). Jakby się
znalazły jeszcze jakieś, to poproszę (Łukasz Pilarski)50.

Ale może jest nadzieja i kto dobrze szuka, ten znajdzie?
eBay, znalazlem, ale rozmiar nie na mnie (Krzysztof Kaszuba)51.

W archiwum znanego serwisu aukcyjnego znalazłem informację, że
11 kwietnia 2018 r. wystawiono rumuny za 398 zł! Butom towarzyszył
znamienny opis, podkreślający sentymentalny charakter wystawianego
towaru:
PIĘKNE RUMUNKI. Kiedyś marzenie każdego punka – mieć
rumuny. Popylało się w opinaczach albo innym ciężkim badziewiu, a te – pozazdrościć. SYMBOL POLSKIEGO RUCHU PUNK
z lat 80.-90. Polecam do kolekcji, bo szkoda ich już na koncert.
Rozmiar 7 – 42, ale niskie w podbiciu. Kiedyś nie miałeś, teraz
Cię stać!52

Ale to nie był rekord, bo dwa lata wcześniej, 8 stycznia 2016 r.,
wystawiono parę rumunek aż za 720 zł, a towarzyszył im opis:
1000% oryginał, buty nieużywane. Rozmiar 8M=27,5 cm wkładka. Takich już nie ma...

Tamże.
Jedna z opinii w odpowiedzi na powtórzony apel autora na stronie: pónkowabrać
(opublikowany na Facebooku) w sprawie wspomnień związanych z rumunami
z 24.07.2018 r.
50 Tamże.
51 Tamże.
52
https://archiwum.allegro.pl/oferta/rumuny-rumunki-org-glany-z-prl-roz-42-7ojki-punk-i7272642094.html (dostęp: 11.09.2018).
48
49
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Cena jednak odstraszyła ewentualnych chętnych, bo nikt oferowanej pary
nie wylicytował53.
Niektórzy cieszą się rumunami do dziś!
Mam je jeszcze na stanie, zdarte i skapcianiałe, z obowiązkową
grzechotką, czyli kamykami w obcasie. Później jeszcze były właśnie angielki, polki, szwedki z opcją wtedy niespotykaną, bo
z blachą w nosku, jak teraz mają m.in. Martensy (Bartosz Skibiński)54.
Piekne klimaty, zużyłem ze cztery pary, można by książkę napisać ska! (Mariusz Przygoda)55.

Kto wie, może powstanie na ich temat książka.

Olgerd Dziechciarz
Galeria BWA din Olkusz

Rumuny – ghetele contraculturii poloneze.
Un studiu sentimental-nostalgic
Rezumat

Textul este un studiu sentimental-nostalgic despre rumuny (români – în limbajul colocvial, incorect). Se mai întâlnește și varianta feminină rumunki (româncele) – legendarele ghete de lucru fabricate în România, care, în anii ’80 au devenit un element nelipsit al revoltei tineretului alternativ polonez.
În cea de a doua jumătate a anilor ’80 ai secolului XX, Republica
Populară Polonă era o țară a așa-ziselor „neajunsuri permanente”; în
magazine nu se putea cumpăra practic nimic. Era în vigoare sistemul de

https://archiwum.allegro.pl/oferta/kultowe-glany-rumuny-rumunki-i5899661115.
html (dostęp: 11. 09.2018).
54 Jedna z opinii w odpowiedzi na pierwszy apel autora na stronie: pónkowabrać
(opublikowany na Facebooku) w sprawie wspomnień związanych z rumunami
z 23.03.2018 r.
55 Tamże.
53

790

reglementare: așa-numitele cartele – și nu numai pentru alimente; „pe
cartelă” se lua, de exemplu, într-o anumită perioadă, și încălțămintea.
Când în RPP a ajuns muzica punk, care era reacția tineretului englez la
guvernarea premierului Margaret Thatcher, între Vistula și Odra ea a devenit simbolul unei generații care nu-și vedea perspectivele într-o țară
condusă de comuniști. De aici și preluarea de către ei a expresiei: No
Future!
Punkiștii polonezi nu arătau la început precum colegii lor din
Marea Britanie; erau puțini cei care își puteau permite o geacă de piele și,
mai ales, ghete originale Dr. Martens. Așa că se crea un image punk
improvizând. Hainele se cumpărau la târgurile de țară; de multe ori era
vorba despre așa-numitele „pape”, geci vechi, uzate, adesea din scai –
material care era simbol al prostului gust, lucru care pe punkiști nu îi
deranja. Încălțările erau fie bascheți ponosiți, fie ghete militare cu clapă
procurate prin vreo relație, însă foarte incomode. Atunci au apărut
rumuny...
„Rumunki – erau niște ghete militare foarte cunoscute pe atunci,
produse în România pentru un contract cu armata, pare-se a SUA, însă
ceva nu a mers cum trebuie și au rămas cu tone de produse pe care au
început să le vândă către țările din CAER ca ghete de lucru: în șantiere
navale, ateliere mecanice, alte întreprinderi din industrie, le luau drept
ghete de lucru” – își amintea, peste ani, unul din fericiții posesori de
atunci ai acestor încălțări. Rumuny se procurau de la muncitori, care pur
și simplu nu aveau răbdare să lege șireturile lungi și preferau variantele
de încălțări cu fermoar, pe o sticlă de votcă sau o sumă modică. În cazul
autorului acestui text, a avut loc o întâmplare fericită. Unul din colegii
„de gașcă” s-a angajat ca electrician la Fabrica de Vase Emailate de la Olkusz – acolo a descoperit grămezi de rumuny, pe care clasa muncitoare
nu le voia – în scurt timp și-a aprovizionat cu încălțările cu pricina majoritatea colegilor.
La începutul anilor ’90, foarte mulți punkiști, skinhed și metaliști
polonezi umblau încălțați în rumuny, care au devenit rapid încălțări
simbol, pe care și azi posesorii lor de atunci și le amintesc cu nostalgie.
Toți subliniază că erau ghete rezistente și comode. Au devenit atât de
populare încât „a fost o perioadă în care erau greu de procurat”. Treceau
de la fratele mai mare la cel mai mic și de la tată la fiu… Mai sunt și astăzi
oameni care le poartă. Atunci când a fost publicat, pe rețelele sociale, un
apel de a împărtăși amintiri despre rumuny, a fost primit cu mult
entuziasm, ceea ce a întărit convingerea autorului că merită să scrie un
articol despre aceste ghete de legendă.

