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W kręgu historii
________________________________
În lumea istoriei

Cristian Antim Bobicescu
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București

Pot fi acțiunile militare aristotelice?
Considerații preliminare despre Sigismund al III-lea,
tiranie și republicanism în raporturile polono-moldovenești
la cumpăna secolelor XVI-XVII*

Prezentul articol are în centrul său modul în care o parte din mediile umaniste din Republica celor Două Națiuni (Rzeczpospolita Obojga
Narodów), și anume cele nobiliare, percepeau Moldova în ultima parte
a secolului al XVI-lea și în prima parte a celui următor, precum și receptarea republicanismului și a unora dintre elementele acestei imagini
în cancelaria Moldovei, la curțile Movileștilor, precum și reacția acestor
cancelarii. Ne interesează și funcția politică îndeplinită de această reacție
în raporturile polono-moldovenești. Cu alte cuvinte ne vom referi la cunoașterea ideilor politice „occidentale” în cancelaria și mediile aulice
moldo-muntene.
Studiul pe care îl propunem cititorului este unul de istorie a ideilor. Faptele istorice – evenimentele – pe care le aducem în discuție le
considerăm necesare prin prisma observației Annei Grześkowiak-Krwawicz:
pe de o parte realitatea influențează conținutul discursului, iar
pe de alta, definirea instituțiilor, soluționărilor, valorilor și idealurilor politice cu aceste cuvinte și nu cu altele, influențează modul în care acestea sunt percepute și valorizate 1.

Pretextul de la care am pornit îl constituie un sfat de public relations dat de hatmanul de câmp al Coroanei Stanisław Żółkiewski (1547-1620, hatman de câmp 1588-1618) regelui Sigismund al III-lea (1587-1632) al Poloniei (Regele Poloniei și Marele Duce al Lituaniei) și al Suediei (1592-1599) în anul 1609, în momentul în care monarhul, hotărân-

O parte din cercetările reflectate în acest articol au fost realizate grație bursei Thesaurus Poloniae, oferită de Międzynarodowe Centrum Kultury din Cracovia, în perioada septembrie-decembrie 2018, căruia doresc să-i mulțumesc și pe această cale.
Mulțumesc, de asemenea, Uniunii Polonezilor din România cu sediul în Suceava care
mi-a permis să susțin prezenta comunicare în cadrul sesiunii anuale a acesteia.
1 Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pojęcia i idee, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2018, p. 8.
*
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du-se să intervină personal în problemele moscovite, luase decizia de
a ataca și a asedia orașul Smolensk și nu capitala statului vecin, Moscova.
Într-o scrisoare adresată acestuia, hatmanul menționa că atât în
cercurile senatoriale2 cât și în cele nobiliare, regele era acuzat că: „privești folosul privat din această expediție (și) nu in rem Republicii”. În
consecință, hatmanul Żółkiewski l-a sfătuit pe rege să dispună ca senatorii să arate că „nu ai [interes – n.n.] privat, ci cauți înmulțirea binelui,
lărgirea stăpânirilor Republicii”3. Semnificația cuvintelor criticilor regelui sau ai adversarilor lui politici, precum și a celor ale hatmanului de
câmp, reiese mai bine dacă menționăm că orașul Smolensk fusese pierdut în favoarea Moscovei de Marele Principat al Lituaniei cu o sută de ani
în urmă, iar regele era obligat prin pacta conventa să recupereze teritoriile pierdute de Republică de-a lungul timpului. Moscova, cealaltă posibilă țintă a dilemei strategice, era capitala „statului” vecin, iar atacarea
directă a acesteia putea crea imaginea unui monarh care acționează pentru a obține pentru sine o nouă stăpânire, deci a unuia care pune interesul său înaintea interesului Republicii celor Două Națiuni.
O posibilă ieșire din această „dilemă” o reprezintă planurile de
uniune dintre Republica celor Două Națiuni și Moscova, planuri vechi la
care, într-o anumită măsură cel puțin, a aderat și hatmanul de câmp pe
durata campaniei ce a urmat4.
Nu este mai puțin adevărat că opoziția subliniată de hatmanul
Stanisław Żółkiewski între interesul/folosul privat al monarhului și interesul comunității politice este una de sorginte aristotelică, ea avându-și
originea în distincția esențială între un bun monarh și un tiran din „Politică”5, precum și între celelalte forme pure și cele corupte ale regimurilor
politice.
Dând acest sfat, hatmanul i-a spus de fapt regelui ce trebuie făcut
pentru ca intervenția sa personală în Vremurile Tulburi moscovite să nu
fie percepută în Republica polono-lituaniană ca un act al unui tiran, ci ca

Consilierii regelui, membrii sfatului acestuia, erau numiți în această perioadă senatori, iar consiliul senat.
3 August Bielowski (ed.), Pisma hetmana Stanisława Żółkiewskiego kanclerza koronnego i hetmana, Lwów, 1861, p. 192-193.
4 Kazimierz Tyszkowski, Poselstwa Lwa Sapiehy do Moskwy 1600 r., Lwów, 1927,
passim; Eliasz Pielgrzymowski, Poselstwo i krótkie spisanie rozprawy z Moskwą,
Wydawnictwo Neriton, Warszawa, 2010, passim; Poziția prof. Jerzy Urwanowicz (comunicarea Nad biografią Stanisława Żółkiewskiego: mity i znaki zapytania susținută în data de 6 septembrie 2018 la Universitatea Jagiellonă) care neagă aderarea
hatmanului polon la planurile de uniune (pornind de la motivul că singura dovadă în
acest sens, o constituie scrisoarea trimisă de acesta unui partizan al uniunii, Lew
Sapieha, putea fi conjuncturală), pleacă de la premisa greșită că dacă nu există alte
dovezi, noi astăzi, aflându-ne în posesia întregii baze documentare putem afirma că
nu au existat niciodată, fapt de asemenea greșit.
5 Aristotel, Politica, Alexander Baumgarten (ed.), Editura Iri, București, 2001, III,
VII, p. 163.
2
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un act al unui bun monarh. Ne aflăm așadar, în fața unei forme particulare a receptării a unei distincții a lui Aristotel.
În acest moment ar fi logic să ne întrebăm dacă și adresantul înțelegea ceea ce hatmanul de câmp a dorit să-i transmită, iar răspunsul la
această întrebare este în principiu pozitiv. În secolul al XVII-lea, conform
profesorului Robert Frost gândirea politică polonă se găsește „în captivitatea gândirii politice aristotelice”6. Comentarea lui Aristotel care fusese începută din secolul al XV-lea la Universitatea de la Cracovia se afla în
curs de desfășurare și publicare la sfârșitul secolului al XVI-lea și la începutul celui următor. În anul 1605, Sebastian Petrycy din Pilzna a publicat „Comentariile la Politica lui Aristotel”, pe care le-a dedicat monarhului polono-lituanian și unde, printre trăsăturile tiranilor este menționată opoziția dintre folosul comun după care se conduc republicile și cel
personal după care se conduc tiranii7. Fără a avea o dovadă a prezenței
cărții în biblioteca lui Sigismund al III-lea8, pot presupune că regele i-a
cunoscut cuprinsul mai ales în punctele lui esențiale, precum cel în care
se făcea distincția dintre un rege bun și un tiran. O dovadă indirectă în
acest sens poate fi și prezența aceleiași opoziții în scrierile membrilor exilului suedez care l-au întovărășit pe Sigismund în Republică9.
În acest moment am putea să ne întrebăm ce este pentru polono-lituanieni tirania?10 Nu vom putea în câteva paragrafe să oferim un răspuns complet la această întrebare, ci doar să schițăm un răspuns cu relevanță pentru partea finală a lucrării noastre.
O primă semnificație întâlnită este aceea de domnie sângeroasă,
cumplită. Ivan cel Groaznic este considerat tiran. Termenul apare cu
această semnificație în lucrarea/memorialul11 hatmanului Żółkiewski,
„Începutul și progresul războiului moscovit”, în care descrie, la persoana
a treia, după modelul lui Caesar, evenimentele la care a luat parte, cu
scopul de a se delimita de (politica) rege(lui)12, așa cum începuse ea să fie

Apud Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny…, p. 200.
Sebastian Petrycy, Przydatki do Polityki Arystotelesowej, în Pisma wybrane, tom
II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1956, p. 278-279.
8 Lucrarea nu este menționată de Irena Komasara, Książka na dworach Wazów
w Polsce, Ossolineum, Wrocław, 1994, care însă, nu are un caracter exhaustiv.
9 Wojciech Krawczuk (ed.), Slaktarebenck, czyli krwawe jatki księcia Karola Sudermańskiego, Historia Iagellonica, Kraków, 2017, p. 21.
10 În acest moment Paulina Grobelna-Mazurek de la Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań pregătește o lucrare de doctorat despre problema tiraniei/absolutum dominium în Republica secolului al XVII-lea, lucrare care în momentul publicării va constitui referința absolută pentru această problematică.
11 Stanisław Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, Wacław Sobieski
(ed.), Kraków, 1920, p. 13-14: redactat după 13 februarie 1612 și înainte de 27 septembrie 1612.
12 Încă din 1608 Sigismund al III-lea se gândea să obțină tronul Moscovei pentru fiul
său Vladislav: Henryk Wisner, Władysław IV Waza, Ossolineum, Wrocław, 2009,
6
7
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percepută, în contextul în care, după cum știm, în anul 1612, garnizoana
polonă din Moscova a capitulat, iar opinia publică nobiliară a început să
caute vinovații acestei stări de lucruri.
O a doua semnificație este a unui drept de proprietate deplin –
numit în epocă – absolutum dominium mult mai rar dominium
absolutum – care își are originea în dreptul roman13 și care se
învecinează cu despotos din familia greacă, partea în care capul familiei
se bucura de autoritate asupra sclavilor ce făceau parte din ea14. În acest
sens considerăm că poate fi interpretat și pasajul următor care provine
dintr-un discurs ținut în Seim de Jan Zamoyski: „noi suntem membri [ai
corpului Republicii – n.n.] și nu proprietate [„posessya”] a Măriei
Voastre Regale după cum vrea Lipsius”15.
O a treia semnificație este cea pe care, în lucrarea sa despre
limbajul tiraniei în epoca veche polonă, istoricul polon Szymon
Brzeziński o numește „egoismul prințului”16, pe care am ilustrat-o mai
sus, prin sfatul oferit de hatmanul Stanisław Żółkiewski regelui
Sigismund al III-lea.
Comentând în spiritul lui Aristotel, Cicero sau al istoriografiei
franceze am putea spune că, acționând în interesul propriu și nu în cel al
comunității politice pe care o conduce, monarhul o transformă într-o
tiranie, negându-i caracterul de Republică (Res publica).

p. 15. Acest lucru nu schimbă faptul că masa nobilimii polono-lituaniene presupunea,
de bună credință sau nu, că dorește tronul pentru sine.
13 Daniel Lee, „Private Law Models for Public Law Concepts: The Roman Law Theory
of Dominium in the Monarchomach Doctrine of Popular Sovereignty”, în The Review of Politics, vol. 70, No. 3 (Summer 2008), p. 378-380.
14 Richard Koebner, „Despot and despotism: vicissitudes of a political term”, Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 14, No. 3/4 (1951), p. 275-302.
15 Jerzy Besala, Stanisław Żółkiewski, PIW, Warszawa, 1988, p. 89; Diariusze i akta
sejmowe r. 1591-1592, Eugeniusz Barwiński (ed.), Kraków, 1911, p. 244. Deși termenul utilizat de cancelar trimite la latinescul posessio și nu la dominium, contextul
(acuze aduse regelui pentru intenția de a da coroana Habsburgilor în schimbul sprijinului pentru dobândirea celei suedeze) mă face să cred că referința era dominium,
pentru că, dorea să dea de înțeles Zamoyski, monarhul trata Republica ca pe un bun
pe care îl schimba cu altul. Pentru diferite înțelesuri ale termenului „posessya”, care
trebuie să fi fost un neologism în polona veche, în accepțiunea lui Zamoyski vezi și
ultimul discurs al acestuia ținut la seimul din anul 1605: „Mowa na sejmie 1605 r.”,
în: Jan Czubek (ed.), Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzdowskiego, tom II, Proza, Kraków, 1918, p. 471-480, unde vorbește despre Sigismund al III-lea care a intrat
în „posessya” Suediei la moartea tatălui său.
16 Szymon Brzeziński, „Tyran i tyrania w staropolskim języku politycznym (XVI-XVII
w.)”, Społeczeństwo staropolskie, Seria nowa, vol. I, red. I. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński, Warszawa, 2008, passim.
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Istoricul Czesław Chowaniec în urmă cu aproape o sută de ani
a identificat puncte comune între gândirea monarhomahilor francezi și
cea a membrilor rocoșului din anii 1606-160917.
Cum percepeau polono-lituanienii tirania în această epocă? Pentru a da un răspuns adecvat ar trebui să schițăm modul în care ei își imaginau funcționarea propriului lor stat prin prisma căruia percepeau
tirania.
În prima parte a epocii monarhiei elective, care cuprinde anii
1573-1652, istoriografia polonă sau străină a delimitat principiile de bază
care domneau în Republica celor Două Națiuni, acestea fiind monarhia
mixtă, constituționalismul nobiliar, suveranitatea legii/„statul de drept”
și cetățenia nobiliară.
Vom începe să le ilustrăm, pentru început, printr-un citat mai
lung care provine dintr-o scriere polemică intitulată „Libera respublica
quae sit?” din anul 1606 și publicată în anul 1916 de istoricul Jan Czubek
în volumul II din „Pisma polityczne”, cu mențiunea că au fost găsite în
diverse manuscrise opt copii ale ei, fapt care vorbește de la sine despre
impactul mare al acesteia:
Acest lucru îl numim o republică liberă când nu unul, ci trei
stări guvernează în ea și domnesc împreună și în același timp, și
nicio stare mai mult decât alta, și guvernează după un drept
comun, de aceea comun numit, pentru că toți și-l așază de bună
voie asupra lor din acel motiv ca să nu-i fie dreptul greu aceluia,
care și-l pune singur asupra sa, căci nimeni nu obișnuiește să
pună asupra sa nimic jignitor nici greu ca atunci când hotărăște unul pentru toți (s.n.). Și în sumă în această republică liberă nimeni nu poate să hotărască nimic decât după voința liberă a tuturor și consensul celor trei stări, care republică este compusă din trei feluri, ex monarchia, aristocratia et democratia.
Este în ea regele, este în ea senatul, este în ea starea nobiliară.
Aceste trei stări formează întreg corpul republicii.

Monarchia mixta, imperium mixtum, etc. este o concepție care
își are originea în scrierile lui Aristotel, Polybios și Cicero18 și care a rămas extrem de populară în Republică până la pătrunderea ideilor iluministe. În epoca de care ne ocupăm era extrem de răspândită (cu privire la
Regatul Polon și apoi la Republică) printre nobilii obișnuiți, magnați și
autorii poloni de opere politice. Călătorii străini percep regimul politic

Czesław Chowaniec, Poglądy polityczne rokoszan (1606-1607) wobec doktryn monarchomachów francuskich, Kraków, 1925, p. 257-266.
18 Aristotel, Politica, II, 6, p. 99; Cicero, „Despre stat”, în idem, Despre supremul bine și supremul rău, Gheorghe Ceaușescu (ed.), Editura Științifică și Enciclopedică,
București, 1983, p. 261; Polybios, Istorii, Virgil C. Popescu (ed.), Editura Științifică,
București, 1966, VI, p. 463-464, 472-479.
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polono-lituanian în aceiași termeni19. Ceea ce trebuie menționat, este,
conform Annei Grześkowiak-Krwawicz că
comparația cu Roma nu și-a pierdut niciodată actualitatea, cu
toate că în diferite perioade au fost expuse diferite elemente ale
mitului celei mai bune republici, între acestea fiind și cel al construcției instituționale mixte20.

Citatul face trimitere la Seimul polono-lituanian care era alcătuit
din rege, senat și camera deputaților și în care deciziile se luau prin
consens.
Viața politică în Republică era văzută ca o luptă „inter maiestatem ac libertatem” între o regalitate care dorește să se manifeste deplin
devenind astfel o tiranie („nu ai nici măcar unul care să nu se gândească
la violarea drepturilor și libertăților noastre”21) și privilegiile stării nobiliare, numite adesea „libertăți” și „drepturi” care sunt amenințate de
creșterea puterii monarhice. Privilegiile stării nobiliare sunt o binefacere
divină, perfecte și amenințate, iar amenințarea plana asupra lor din partea regelui, unii istorici vorbind de o „neîncredere programatică” a societății nobiliare în monarhi22. Consider că, cu cât concepția anakyklosis-ului era mai răspândită cu atât creșteau șansele ca neîncrederea față
de monarh să crească exponențial.
Despre suveranitatea legii/legalismul nobiliar voi continua cu un
citat din același text:
Așa cum corpul trăiește cu sufletul, tot așa toate stările trebuie
să conducă Republica după un singur drept, ținând dreptul maiestății atât de respectat încât în această republică dreptul este
rege, dreptul este senator, dreptul este nobil și toți sunt obligați
să i se supună, cu credință, cu onoare și cu conștiința, sub pedeapsa infamiei, exilului și a privării de viață și bunuri, și asta
este ceea ce numim libertate23.

Stanisław Kot, Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu, IHN,
Warszawa, 2017, p. 7-21, vezi și 31-41.
20 Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny…, p. 173-214, în special p. 176-177.
21 Piotr Skarga, Kazania Sejmowe, Janusz Tazbir, Mirosław Korolko (ed.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław,1995, p. XI.
22 Jarema Maciszewski, Szlachta polska i jej państwo, Wydawnictwo Państwowe
Wiedza Powszechna, Warszawa, 1986, p. 132-133, 154.
23 Libera respublica quae sit? (1606), în Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, vol. II, Proza, Jan Czubek (ed.), Kraków, 1918, p. 403.
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Concepția monarhiei mixte în Europa premodernă are rolul de
a legitima puterea politică a corpului social în fața monarhilor24, deci nu
trebuie să ne surprindă că ea apare expusă atât de ferm într-o scriere
polemică la începutul secolului al XVII-lea în contextul în care corpul
nobilimii anticipa întărirea puterii regale. Broșura apare în anul în care
regele inițiase în seim dezbaterile asupra unor reforme care ar fi urmat să
restrângă privilegiile nobilimii – crearea unui tezaur bazat pe impozite
permanente și a unei oștiri permanente, precum și introducerea votului
majoritar. Acest fapt ar fi lipsit Seimul de prerogativa lui principală
– votarea impozitelor. Tot în anul 1606 izbucnește revolta legală – înscrisă în articolele henriciene și cunoscută sub numele de rocoșul (rokosz)
din Sandomir sau al lui Zebrzydowski25.
Nu este așadar de mirare, că autorul anonim a descris într-o altă
scriere polemică ce este absolutum dominium, a cărui amenințare plana,
în viziunea lui, asupra „Republicii libere”. Vom cita din această broșură
pentru relevanța ei privind spațiul moldovenesc26:
puterea unuia singur, poruncirea unuia singur, domnia unuia
singur, care are în sine această natură că acesta vrea o asemenea
supunere de la toți ca să facă voia lui înrobirea lor, ca sub el să
nu fie nimeni liber în al său și nimeni să nu fie liber în sine; să
fie liberi, să li se ia totul când vrea și cum vrea și să poruncească
cum vrea și nimeni să nu se poată opune și desigur, trebuie credința conștiința, slava și sănătatea [viața – n.n.] sa să le dea la
o parte, când vrea și când poruncește, sub o asemenea domnie
nullum dogma, nicio hotărâre nu au autoritate față de el, el însuși este legea, sic volo sic iubeo.

Istoriografia polonă a considerat multă vreme absolutum dominium drept absolutismul habsburgilor sau pe cel al lui Richelieu sau Ludovic al XIV-lea. Citatul de mai sus, la care ar mai putea fi adăugate și
altele din aceeași scriere polemică sau din altele publicate de Jan Czubek,
arată că ne aflăm în fața unui imaginar despotic/tiranic care descrie un
monarh ce nu respectă nicio „regulă” tratându-și supușii ca pe o proprietate.

Antonio Feros, Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III 1598-1621,
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 19-21, 25-26, și passim.
25 Henryk Wisner, Rokosz Zebrzydowskiego, KAW, Kraków, 1989; Jarema Maciszewski, Wojna domowa w Polsce, 1606-1609, Ossolineum, Wrocław, 1960; Agnieszka
Pawłowska-Kubik, Rokosz Sandomierski 1606-1609. Rzeczpospolita na politycznym
rozdrożu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2019 (non vidi).
26„Absolutum dominium quid sit?”. În Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, vol. II…, p. 409-413.
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Unui asemenea imaginar despotic, polono-lituanienii îi opun nu
numai concepția monarhiei mixte, ci și pe cea a cetățeniei care este activă
și participativă la treburile/guvernarea statului.
Aceasta se difuzează în ultimele decenii ale secolului al XVI-lea,
ea fiind în opoziție cu statutul de supus care în disputele cu monarhul
este asociat celui de sclav. La mesajul vicecancelarului Coroanei Jan
Tarnowski, conform căruia regele „obișnuiește să răspundă rugăminților
supușilor săi” (1591), solia adunării nobiliare din Radom a răspuns că
„cetățenilor („obywatelom”) RP, și nu supușilor, noi suntem cives, și nu
mancipia”27.
Cetățenia este văzută în opoziție cu tirania: „Eu nu sunt un ticălos, ci un cetățean polon care alege regii și răstoarnă tiranii” i-a spus
deputatul Michał Kazimierski în Seim regelui Ștefan Báthory ca răspuns
la replica „taci ticălosule!”28. În felul acesta deputatul l-a amenințat pe rege cu detronarea, căci disputa verbală a avut loc în contextul execuției lui
Samuel Zborowski și a punerii sub acuzare a fraților lui.
În anul 1654 regele Ioan Cazimir se întâlnește cu replica: „la noi
lex regnat non rex și nu trebuie ad gratiam regis sed ad leges conformare”29. Și referința negativă a acestei fraze este a unei stăpâniri fără
legi, aceasta avându-și originea în concepțiile grecești ale despotismului/tiraniei antic(e).
Este evident că polono-lituanienii de la cumpăna secolelor XVI-XVII, dar și cei de mai târziu aveau oroare de puterea unui singur om,
fie ea și a monarhului, căci aceasta fie era, fie putea deveni arbitrară („regele se deosebește de tiran ca pescarul care pescuiește cu cârlig de cel care pescuiește cu oasele peștilor”), iar idealul lor era o putere partajată/moderată după modelul celei descrise de autorul anonim al „Libera
respublica quae sit?”.
Cum vedeau unii polono-lituanieni Moldova și, de asemenea,
cum vedeau puterea domnului ei?
Dicționarul limbii polone a secolului al XVI-lea notează 55 de
ocurențe ale termenului despot. Acesta este fie „un prinț care domnește

Urszula Augustyniak, Wpływ konfesjonalizacji katolickiej na dyskurs polityczny
w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Wizje państwa i społeczeństwa, în Wartości
polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Jerzy
Axer (ed.), vol. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2017,
p. 75-76.
28 Janusz Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, rozkwit-upadek-relikty, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1983, p. 65.
29 Henryk Wisner, Najjaśniejsza Rzeczypospolita, Wydawnictwo Neriton, Warszawa,
2001, passim; Adam Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji,
PIW, Warszawa, 1988, p. 306; Robert Frost, Regaliści bez regalizmu? Dwór królewski
a szlachta w czasach Wazów, în: Ryszard Skowron (ed.), Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków, 2003, p. 300-302.
27
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după voia lui, având o putere nemărginită” (cu referire la ducii Lituaniei
și ai Moscovei), fie prințul Moldovei și Țării Românești. Ca sinonime se
întâlnesc „mocarz” (puternic), și tiran („tyran”)30. Să nu fi apărut nicio
contaminare între cele două înțelesuri din limba polonă?
Într-o scrisoare adresată lui Ștefan Tomșa, regele Sigismund August se referă la Moldova ca la o țară în care au loc „schimbări mari” și,
de asemenea, a discordiei, unde – în concordanță cu dictonul lui Sallustius concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur
– discordia a dus la decăderea țării:
nu este o altă pricină decât discordia [„niezgoda”] voastră internă, care ca pe toate celelalte stăpâniri și pe Republică o distruge
și de asemenea și Țara Moldovei fără întârziere…. și nu vă întoarceți către concordie [„zgoda”] o va pierde31.

Imaginea decăderii Moldovei apare în diferite alte izvoare din a doua
parte a secolului al XVI-lea și din prima parte a celui următor asupra
cărora vom reveni în alt loc. Să menționăm că pentru regele polon discordia moldovenească este doar parțial în opoziție cu consensul care domnește în Seimul polon, deoarece după cum rezultă din scrisoare, discordia
poate cuprinde și Polonia și alte state mari conducând, de asemenea, la
decăderea lor32.
Alte trăsături ale Moldovei sunt conform lui Hieronim Ossoliński
– un lider al mișcării aplicării legilor (executio legum, egzekucja praw)33
– egalitatea („toți sunt egali între ei”), și s-au învățat că „de-abia ce paște
caprele, poate să fie deodată un mare pan și la sfârșit și voievod”, instabilitatea, condiții favorabile pentru apariția tiraniei – între altele lipsa
unei pături de mijloc, care pentru Aristotel constituie garanția stabilității
unui stat (democratic)34.
Reinhold Heidenstein, secretarul și prietenul marelui cancelar și
hatman al Coroanei Jan Zamoyski, împreună cu care a redactat „Istoria
Poloniei de la moartea lui Sigismund August”, menționează și el în aceas-

Apud Szymon Brzeziński, Tyran i tyrania…, p. 297.
Sigismund August către Ștefan Tomșa I, 13 octombrie 1563, în Hurmuzaki, II-1,
documentul nr. CXVIII, p. 228-229.
32 Ibidem.
33 Irena Kaniewska, Hieronim Ossoliński, în Polski Słownik Biograficzny, vol. XXIV,
1979, disponibil la https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/hieronim-ossolinski-htopor (consultată: 26.10.2019).
34 Hurmuzaki II-1, documentul nr. XCVII: extras din discursul lui Hieronim Ossoliński la Dietă, 24 februarie 1553, p. 193-196; Aristotel, Politica, IV, 11, p. 241-242.
30
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tă lucrare quasi-lipsa păturii de mijloc35, care constituie în cultura politică polonă o condiție a apariției tiraniei36.
Moldova, ca parte a spațiului otoman este și ea în imaginarul polon un spațiu al tiraniei.
Bartosz Paprocki – istoric, polemist și erudit din a doua jumătate
a secolului al XVI-lea – comentând într-o scriere execuția nobilului Samuel Zborowski, menționa că:
Sunteți conștienți că judecătorii au fost reclamanți, ei au instigat, ei au depus mărturie și tot ei au cercetat. Pentru Dumnezeu! A fost ca o treabă moldovenească și muntenească!37

Paprocki subliniază aici că judecata moldovenească este făcută de o singură persoană, și în consecință fără niciun fel de control. El se adresează
publicului polono-lituanian familiarizat cu funcționarea monahiei mixte
și a tribunalelor nobiliare polone și pentru care așa ceva intra în categoria
unei alterități perfecte.
Nobilul polon Wawrzyniec Dąbrowa înregistrează un act „de la
Ion Vodă” care dorește să reprezinte o garanție dată de domn acestuia
pentru cumpărarea de miere din Moldova. Având în vedere că, fiind în
preziua războiului cu turcii (otomanii), nobilul nu apucase să scoată din
Moldova produsele pentru care plătise, „domnul” îi oferă o garanție în
care scrie că
…îi dăm împuternicire… [dacă nu va scoate din țara noastră ce a
plătit – n.n.] ca oriunde va fi găsit depozitul nostru… lucrurile
noastre, sau în supușii noștri, care le-ar fi dus, căci ei nu au nimic al lor, tot ce au, din grația noastră au (s.n.)38.

Interpretarea către care înclin în acest moment este că ne aflăm în prezența unui document falsificat de un polon cu gândul la eventualii lui lectori poloni și care face din motive materiale distincția de drept roman
proprietate/posesiune lizibilă în unele cercuri cu privire la autoritatea
domnului Moldovei.

Reinhold Heidenstein, Rerum Polonicarum ad excessu Sigismundi Augusti libri
XII, Frankfurt pe Main, 1672, p. 315.
36 Szymon Brzezinski, Tyran i tyrania…, p. 296.
37 Bartosz Paprocki, Dwie broszury polityczne z lat 1587 i 1588, Jan Czubek (ed.),
Kraków, 1900, p. 59.
38 Zenon Guldoń, Przyczynek do dziejów handlu polsko-mołdawskiego w drugiej połowie XVI wieku, în Zenon Guldoń, Lech Stępkowski, Z dziejów handlu Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku, Kielce, 1980, p. 39-41. Pasajul nu poate fi interpretat cu
ușurință, deoarece nu suntem în posesia documentului original, ci doar a unei copii
a lui. Dacă într-adevăr Ion-Vodă a emis documentul respectiv atunci ne-am putea afla
în prezența unei interpretări stricte a teoriei dominium eminens.
35
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Jurnalul călătoriei turcești a lui Zbigniew Lubieniecki ne face
martorii unei domnii a cărei putere nu este mărginită de nimic. În 1640,
traversând Moldova el scrie:
ne-a spus nouă [Sturza – n.n.] că așa de mari impozite plătește
hospodarului Moldovei din acel sat: el însuși de la sine ordinarie florini 100 și când poruncește hospodarul și în fiecare săptămână, și țăranii din acel sat, deși este un sat micuț, trebuie să
plătească în fiecare lună 800 zloți roșii. Ce se pare că este incredibile, dar este așa in rei veritate, pentru că au fost întrebați
mulți, omnes concordant, și când vrea hospodarul plătesc și în
fiecare săptămână. Și ce pot să facă săracii când sic volo sic iubeo, ce să mai cauți respectul corectitudinii și dreptății 39.

Având în vedere că în opinia polono-lituanienilor moldovenii
sunt conduși de o singură persoană, care îi judecă cum „vrea” în probleme de viață și de moarte și modul în care îi tratează are valențe vecine
„proprietății”, ei sunt fie supuși unei tiranii perpetue, fie tirania poate
apărea acolo mai rapid decât în alte părți, din cauza instabilității cronice
a Moldovei, printre altele, din cauza lipsei păturii de mijloc.
În acest context actorii politici poloni au tendința de a activa ceea
ce voi numi „opțiunea” Hieronim Ossoliński. De religie protestantă40, în
1553 acesta a ținut un discurs schițând un plan privind introducerea în
Moldova a unei pături de mijloc alcătuită din oșteni poloni care urmau
să-l împiedice pe domn să se comporte tiranic și pe supușii săi să se revolte împotriva lui, contribuind astfel la stabilizarea țării. Aceste lucruri
urmau să se concretizeze și prin drept scris și printr-o formă de contractualism41.
Implementarea unei versiuni a opțiunii Ossoliński a început în
Moldova sub domniile lui Ieremia Movilă (1595-1606) și Simion Movilă
(1600-1602) în Muntenia și în urma demersurilor marelui hatman și cancelar al Coroanei Jan Zamoyski, care a fost sprijinit de rege și care vizau
extinderea privilegiilor nobiliare polono-lituaniene asupra boierilor moldoveni și munteni42. Această extindere ar fi avut drept consecință res-

Zbigniew Lubieniecki, Diariusz drogi tureckiej (r. 1640), în Trzy relacje z polskich
podróży na wschód muzułmański w pierwszej połowie XVII wieku, Adam Walaszek
(ed.), Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1980, p. 92.
40 Irena Kaniewska, Hieronim Ossoliński, în Polski Słownik Biograficzny...
41 Hurmuzaki II-1, documentul nr. XCVII: extras din discursul lui Hieronim Ossoliński la Dietă, 24 februarie 1553, p. 193-196.
42 Constantin Rezachevici, „Poziția marii boierimi din Țara Românească față de Mihai
Viteazul și Simion Movilă (noiembrie 1600-august 1601)”, Studii, tom 26, nr. 1, 1973,
p. 52-53,55, 56, 60 și passim; Cristian Bobicescu, „Între integrare și păstrarea autonomiei. Modelul polonez și controlul domnilor în Moldova și Țara Românească la
cumpăna secolelor XVI-XVII”, în Movileștii. Istorie și spiritualitate românească, vol.
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trângerea prerogativelor domnilor celor două țări. Această extindere ar fi
fost dublată de încercări de colonizare a Moldovei și Munteniei cu oșteni
poloni și ruteni.
Vedem cum pentru a completa ideile lui Robert Frost, perspectiva
aristotelică a jucat un rol și în politica Republicii celor Două Națiuni față
de Moldova și Țara Românească.
Întorcându-ne la monarhul polono-lituanian regele Sigismund al
III-lea, credem că am putut identifica o sensibilitate particulară a acestuia la auzul sau lectura cuvântului tiran, din 1590 înainte chiar și atunci
când nu-i era aplicat lui, ci adversarilor Republicii, mai ales când era pronunțat de către membrii facțiunii marelui cancelar și hatman Jan Zamoyski sau a foștilor membri ai facțiunii după moartea lui din anul 1605.
Niciun rege nu se simte bine când este numit tiran, în acest caz
însă, după cum am menționat mai sus era vorba de a-i numi în prezența
lui pe adversarii Republicii și pe ai săi tirani, ceea ce era totuși altceva.
Este posibil să fi jucat un rol aici și încarcerarea tatălui și a mamei sale din anii 1563-1567 de către unchiul său Eric al XIV-lea43.
Pe primul plan în crearea sensibilității regelui, se aflase însă, conflictul dintre monarh și cancelarul și hatmanul Jan Zamoyski de la seimul
din 1590-1591, la care pornind de la o dispută privind numirea vicecancelarului – atribut exclusiv al regelui – monarhul a fost admonestat în senat de cancelarul Coroanei în felul următor: „ai fost ales rege, nu tiran”!
După descrierile de epocă, monarhul s-a ridicat de pe tron, a pus mâna
pe mânerul sabiei și a spus: „sunt regele Poloniei și nu am de gând să împart cu nimeni puterea mea [puterea de distribuire a oficiilor – n.n.]” și
„nu am de gând să mai suport mult timp mândria acestui om”, după care,
urmat de toți senatorii, a părăsit sala în care cancelarul a rămas singur.
În zilele următoare au avut loc medieri în urma cărora cancelarul – în
ciuda unei atitudini războinice – a fost silit să-și ceară public scuze regelui, ceea ce a echivalat cu o umilire publică și a putut avea consecințe
privind atitudinea ulterioară a acestuia față de monarh44.
Un rol trebuie să-l fi jucat și acuzațiile cu care se întâlnise în timpul rocoșului din 1606-1609, în urma reformelor pe care el le inițiase.

II: Ieremia Movilă. Domnul. Famlia. Epoca, Sfânta Mănăstire Sucevița, 2006,
p. 239-247.
43 Henryk Wisner, Zygmunt III Waza…, p. 6-8.
44 Kazimierz Lepszy, Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu inkwizycyjnego (1589-1592), Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim, 2015, p. 201-204; Stanisław Grzybowski, Jan Zamoyski, PIW, Warszawa, 1994, p. 240-241, care are o opinie diferită privind legalitatea „mutării” regelui. Anna Filipczak-Kocur, Walka o rozdawnictwo
urzędów na sejmach za Zygmunta III Wazy, în Marcin Kamler, Adam Manikowski,
Henryk Samsonowicz, Andrzej Wyrobisz, Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w.
Prace ofiarowane Antoniemu Mączakowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, PWN,
Warszawa, 1989, p. 235-236.
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Lectura documentelor polono-moldovenești din perioada domniei lui mi-a permis identificarea a patru, posibil cinci momente în care
s-ar fi putut vorbi despre tiranie fără ca ea să fie pomenită expres atunci
când mesajele transmise fie din Moldova, fie din Polonia urmau să ajungă și la rege sau erau discursuri pronunțate în prezența acestuia.
Primul este scrisoarea hatmanului Żółkiewski, menționată în debutul articolului. Al doilea îi aparține tot lui și este un discurs ținut în
seim care descrie „complotul” care viza uciderea lui Ștefan Tomșa, în care
acțiunile acestuia din urmă sunt descrise ca fiind ale unui „stăpân rău”45.
Nerespectând ordinea cronologică, un al treilea moment este cel în care
Ieremia Movilă descrie acțiunile lui Mihai Viteazul din Transilvania evitând utilizarea substantivului incriminat46. Momentul evocat mai sus în
care Zamoyski îi spune regelui în Seim că nobilii polono-lituanieni nu reprezintă proprietatea/posesiunea sa, trebuie introdus și el în această enumerare.
Singurul moment asupra căruia mă voi opri mai în detaliu este
cel al – și voi folosi terminologia anilor ’60-’70 – „scrisorilor boierilor
trădători”47, scrisori care îi aveau ca destinatari pe Ieremia Movilă, Sigismund al III-lea și Jan Zamoyski și prin care autorii lor urmăreau să obțină sprijinul militar polon pentru a-l înlocui pe domnul muntean cu Simion Movilă.
Este vorba de două scrisori asupra cărora m-am mai aplecat48 și
pe care le voi rememora doar prin prisma relevanței lor pentru studiul de
față prin elementele lor de continuitate și prin cele de discontinuitate.
Printre primele se înscrie cererea de a-l înlocui cu ajutor polon pe
Mihai Viteazul cu fratele lui Ieremia Movilă, Simion, cerere prezentă în
ambele scrisori. Un alt element de continuitate – care anticipează argumentația finală – este acela că se construiește un consens al „țării” care se
accentuează într-un crescendo în cea de a doua scrisoare. Dacă în prima
înlăturarea lui Mihai Viteazul este solicitată de „toți” boierii sau panii de
cinci ori, în cea de a două scrisoare aceeași formulare apare de nouă ori.
Elementul de discontinuitate este însă în această lumină surprinzător. În prima scrisoare „toți” boierii vor înlăturarea „tiranului” Mihai
Viteazul termen care apare, de asemenea, de cinci ori. Din cea de a doua
scrisoare acest argument lipsește, fiind înlocuit cu porunca sultanului și
cu amenințarea/perspectiva că dacă polonii nu se grăbesc, turcii vor pune

Archiwum Kórnikowskie, Mf. 504, Akta 1613-1616 i 1606-1621, f. 20.
Hurmuzaki II-1, documentul nr. CCXCIV din 5 noiembrie 1599, p. 555 și documentul nr. CCXCV, din 10 noiembrie 1599, p. 557.
47 Ștefan Ștefănescu, „Știri noi cu privire la domnia lui Mihai Viteazul”, Studii și Materiale de Istorie Medie, V, 1962, p. 12-14.
48 Cristian Bobicescu, Între integrare…, p. 239-241; Idem, Tirani și tiranie la cumpăna secolelor XVI și XVII, în Adriana Panaite, Romeo Cirjan, Carol Căpiță (ed.), Moesica et Christiana. Studies in honour of Professor Alexandru Barnea, Editura Istros,
Brăila, 2016, p. 561-563, 568.
45
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pe altcineva în Țara Românească. Lipsa termenului tiran din cea de a doua scrisoare se poate explica prin aceea că cineva – poate marele cancelar
și hatman Jan Zamoyski, poate altcineva din anturajul curții polone
– le-a spus boierilor care duceau mesajele, că termenul tiran nu va fi bine
primit de rege. În consecință alcătuind a doua scrisoare s-au decis să
renunțe la el49.
În concluzie, putem spune că Moldova este văzută ca un spațiu
favorabil producerii tiraniei văzută și sub forma despotismului și care
chiar îndeplinește unele din trăsăturile acesteia.
Cancelaria Moldovei, parțial și cea a Țării Românești, elitele moldo-muntene angajate în politica polonă a celor două țări, așa cum s-a
văzut mai sus intră în contact cu ideile polono-lituaniene și oferă un răspuns corespondenților poloni, răspuns pe care îl schițăm aici lăsând explicarea și argumentarea lui detaliată pentru altă lucrare.
Acest răspuns este în principal unul al cancelariei, deci al domnului Moldovei și are componente republicane și umanist civice într-o monarhie condusă autoritar. Consider că este vorba parțial despre o operațiune de imagine cu finalitate politică, de un Selbststilizirung „de stat”.
În primul rând – în ceea ce privește „monarhia mixtă moldovenească” – o parte a puterii domnului Moldovei și anume aceea de distribuție a oficiilor laice este prezentată ca fiind împărțită cu sfatul laic și cu
cel ecleziastic. Izbește faptul că o putere exclusivă a domnului este prezentată ca fiind partajată între trei forțe50 (să ne amintim de cele trei
„stări” din Seimul polono-lituanian). Semnificația completă a acestei acțiuni este dată de faptul că documentul în care acest lucru apare este trimis de Moldova ca urmare a unui consens („zgoda”)51 la Seimul polon în
vederea confirmării lui. Mențin interpretarea dată acestui fapt cu ani în
urmă: temându-se că puterea unui singur om (cea de a distribui oficii) va
fi percepută drept arbitrară și va fi limitată de Seimul polon, a fost prezentată drept o putere partajată – o putere monarhică moderată – împărțită în trei după modelul seimului polon, în care cele trei „stări” erau regele, senatul și camera deputaților care luau deciziile prin consens. Ca urmare, se poate susține că, cel puțin cancelaria Moldovei sau acea parte
a ei care a alcătuit documentul a perceput – prin prisma funcționării Seimului polon – arbitrariul puterii domnului de a distribui oficiile moldovenești.
Această operație de imagine este făcută în folosul domnului, și cu
scopul conservării puterii lui și a păstrării „tradiției” ne aflăm deci într-o
situație particulară a concepției monarhia mixtă – mai exact cea în care

Hurmuzaki II-1, documentul nr. CCLXV, p. 487-488.
Scriptores Rerum Polonicarum, XX, p. 474.
51 Cristian Bobicescu, Între integrare…, p. 244-247. În limba polonă premodernă
substantivul zgoda înseamnă atât concordia cât și consens.
49
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aceasta este doar invocată pentru a masca un regim autocratic cu scopul
prezervării lui.
Despre consens52 („toți boierii, toți panii”) și tiranie am vorbit
mai sus, iar folosirea lor constituie o modalitate utilizată de elitele moldo-muntene de a încerca manipularea politicii externe a Republicii celor
Două Națiuni dând mai multă legitimitate solicitărilor adresate polonilor.
Apariția termenilor nobilime (szlachta) și cetățean/cetățeni (obywatel/obywatele, care reprezintă traducerea latinescului cives – n.n.)
este însă, în contextul celor de mai sus, semnificativă.
Ocurențele termenului obywatel (peste douăzeci)53 relativa similitudine cronologică cu impunerea concepției cetățeniei în Republica celor Două Națiuni, cunoașterea concepției monarhiei mixte fie și în forma
prezentată mai sus, expresia Cicero eloquentissimus dintr-o scrisoare veche a lui Ieremia Movilă54, precum și dezbaterile istoriografice privind
posibila influență romană în concepția cetățeniei polone impuse de Jan
Zamoyski în anii 1570, ne fac să ne întrebăm în ce măsură – prin mijlocirea secretarului polon de limbă polonă care părăsise slujba lui Zamoyski pentru cea a domnului Moldovei – concepții statale romane55 reverberaseră până în cancelaria lui Ieremia Movilă. La aceste probleme vom
încerca să răspundem mai pe larg într-un articol separat.
Aici vom sublinia doar faptul că numindu-și supușii cetățeni
(obywatele) în scrisori, Ieremia trebuie să facă trimitere la semnificațiile
polono-lituaniene ale termenului, care am văzut că apare în opoziție cu
tirania, și că desemnează o categorie – nobilimea – care participă la actul
de guvernare prin Seim și guvernarea consensuală.
Dacă participă la guvernare „cetățenii” (să nu uităm că suntem în
lumea ideilor, nu a realităților) moldoveni, ei nu sunt o „posesiune” sau
proprietate a prințului, ci o parte dintr-un „corp”, au drepturi și extinderea privilegiilor nobilimii polono-lituaniene asupra lor nu mai este necesară.

Cu privire la zgoda cu înțelesul concordie ne aflăm în fața unei fraze pe care un
spion polon i-o atribuie lui Mihai Viteazul: „roztargniona tam potęga, gdzie zgody nie
masz”, traducerea acesteia fiind: „slăbită este puterea acolo unde nu este concordie”.
Pe de o parte i-o putem atribui lui Mihai Viteazul, care ar fi putut afla cum funcționează Seimul polon de la diplomații polono-lituanieni, pe de altă parte o putem
considera și o simplă învățătură pe care un nobil polon i-o atribuie unui adversar al
Republicii pentru a-i crește impactul. Fragmentul citat apare în scrisoarea unui spion
polon din Moldova, trimisă către regele Sigismund al III-lea, în iunie-iulie 1600,
Petre P. Panaitescu, Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul, Fundația Regele Carol I, București, 1936, p. 119.
53 Vezi Anexa.
54 Petre P. Panaitescu, Renașterea și românii, în Interpretări românești, Ed. Enciclopedică, București, 1994, p. 198.
55 Hermann Wahle, Die Rezeption römischer Staatstheorie in der zweiten Hälfte des
16 Jahrhunderts durch Jan Zamoyski, 1968, passim.
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În acest fel nici puterea domnilor din familia Movilă nu mai este
amenințată de intenția introducerii în Moldova și Muntenia a privilegiilor nobiliare polono-lituaniene care ar fi în bună măsură lipsite de
obiect.
Observăm cum în fața apariției umanismului civic și a republicanismului din nord, cancelaria Moldovei (a Munteniei în mai mică măsură), le opune acestora un pseudo-republicanism și pseudo-umanism civic
(din moment ce ele sunt manipulate mai ales de domn și nu de elita boierească), cu scopul de a limita prezența celor reale (a privilegiilor nobiliare
polono-lituaniene și a ideilor ce le însoțeau) și de a-și conserva propria
putere. Între aceste concepții m-am concentrat asupra monarhiei mixte,
care așa cum apare din documentația analizată, arată că cele trei componente ale regimului mixt erau probabil cunoscute la curtea lui Ieremia
Movilă. Cu alte cuvinte putem data în această epocă primele discuții
asupra clasificărilor regimurilor politice pe care Daniel Barbu le-a identificat și datat în 167856.

Daniel Barbu, Democrația în românește: istoria veche a cuvântului, în idem, Politica pentru barbari, Editura Nemira, București, 2005, p. 41-42.
56
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Observații

Ocurențe

Sursa

Documentul

Nr. crt.

Anexă

Procesul verbal
al comisiei mixte
de la hotar,
7.12.1593
Ieremia Movilă
către Stanisław
Żółkiewski,
22.01.1596
Schița hrisovului
de întărire a lui
Ieremia Movilă
în scaunul
Moldovei,
fără dată

Corfus XVI,
p. 372-373

1

Cetățeni (obiwatele),
se referă la moldoveni

Panaitescu,
Documente,
p. 17-18

1

Corfus, Mihai
Viteazul,
p. 396-397

3

4

Ieremia Movilă
către Sigismund
al III-lea,
19.03.1598

Panaitescu,
Documente,
p. 46

1

5

Ieremia Movilă
către regele
Poloniei,
27.08.1599
Ieremia Movilă
către Sigismund
al III-lea,
16.09.1600
Simion Movilă
către Sigismund
al III-lea,
11.01.1601
Ieremia Movilă
către Jan
Zamoyski,
16.02.1601
Ieremia Movilă
către Sigismund
al III-lea,
11.08.1601

Panaitescu,
Documente,
p. 87

1

Cetățeni
(obywatelie),
se referă la nobilimea
maghiară din Transilvania
Cetățenilor (obywatelów),
cetățean (za obywatelia),
cetățeni (obywatelie),
prima și ultima se referă
la moldoveni,
iar cea de-a doua se referă
la un moldovean devenit
cetățean polon
Cetățean (za obywatelie),
se referă la un moldovean
care urmează să devină
indigen;
Scrisori similare s-au
trimis către Senat și
Camera Deputaților
Cetățeni (obywatelie),
cu referire la boierii
munteni

Panaitescu,
Documente,
p. 127-128

1

Cu cetățenii (obywatlemi),
cu referire la moldoveni

Hurmuzaki
II-2, p. 4-5

2

Cetățeni (obywatelie),
cu cetățenii (obywatelmi),
cu referire la munteni

Hurmuzaki
II-2, p. 15-16

2

Cetățenilor (obywatelów),
apare de două ori cu
referire la moldoveni

Hurmuzaki
II-2, p. 56

1

Cetățeni (obywatelie),
cu referire la moldoveni

1

2

3

6

7

8

9

30
13

30
Instrucția lui
Vasile Clucer
și Voicu
vistiernic soli la
Sigismund al
III-lea,
fără dată
Clerul și boierii
Moldovei către
Sigismund
al III-lea,
28.01.1603
Mitropolitul
și boierii
munteni către
regele Poloniei,
10.02.1603
Boierii munteni
ai lui Simion
Movilă către
Jan Zamoyski,
9.04.1604
Instrucțiunile lui
N. Ureche și C.
Bucioc, soli în
Polonia
(16. 10.1611)

Corfus,
Documente
Simion Movilă,
p. 200

1

Cetățeni (obywatele),
cu referire la munteni

Corfus XVII,
p. 28

1

Cetățenii (obywatele)
(în slavonă), cu referire
la moldoveni

Hurmuzaki
II-2,
p. 264-265

1

Cetățenii (obywatele),
cu referire la munteni

Hurmuzaki
II-2,
p. 331-333

1

Cetățenii (obywatele),
cu referire la munteni

Corfus,
Documente,
XVII, p. 57

4

15

Tratatul lui
Ștefan Tomșa cu
Polonia,
8.10.1612

Hurmuzaki
II-2,
p. 369-371

7

16

Instrucțiile date
ambasadorilor
lui Ștefan Tomșa
către Sigismund
al III-lea,
6.09.1614
Scrisoarea lui
Stefan Tomșa
către Sigismund
al III-lea

Hurmuzaki
II-2,
p. 388-389

1

Cetățenilor (obywatelom)
cetățenii (obywatele)
cu referire la moldoveni,
cetățenilor (obywatelów),
de două ori, cu referire
la poloni
Cetățeni (obywatele,
o singură dată),
cetățenilor (obywatelów,
apare de patru ori),
cetățeni (obywatelami,
apare o singură dată),
cetățenilor (obywatelom,
apare o singură dată), cu
referire la moldoveni de
trei ori și la polonezi de
patru ori
Cetățenilor (obywatelów),
cu referire la polonezi

Iorga, Note
polone, p. 27

1

10

11

12

13

14

17

Cetățenilor (obywatelom),
cu referire la moldoveni,
cetățenii (obywatelmi),
cu referire la moldoveni

14
Cristian Antim Bobicescu
Instytut Historii im. Nicolae Iorgi w Bukareszcie

Czy arystotelizm może definiować działania wojenne?
Rozważania wstępne na temat Zygmunta III, tyranii
i idei republikańskich w relacjach polsko-mołdawskich
na przełomie XVI i XVII wieku
Streszczenie

W 1609 r. hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski w liście do
króla Zygmunta III zasugerował monarsze, że powinien przekonać szlachtę Rzeczypospolitej do swoich planów oblężenia Smoleńska zamiast
marszu na Moskwę przez podkreślenie, że motywem jego działań jest nie
prywatna korzyść, lecz powiększenie posiadłości Rzeczypospolitej. Rozróżnienie między interesem Rzeczypospolitej i monarchy było kluczowe
dla idei republikańskich i obywatelskiego humanizmu w państwie polsko-litewskim końca XVI i początku XVII w. W wypracowanym na podstawie koncepcji Arystotelesa modelu, władca kierujący się własną korzyścią stawał się tyranem. Wychodząc z tego założenia, polsko-litewska
szlachta postrzegała system polityczny Mołdawii w kategoriach despotyzmu i tyranii.
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie recepcji i adaptacji polsko-litewskich koncepcji politycznych przez kancelarię hospodarską Jeremiego Mohyły, w okresie ścisłej współpracy z monarchią polsko-litewską.
Dokładna analiza dyskursu wypracowanego przez kancelarię mołdawską,
przy niewątpliwym udziale polskich sekretarzy, pokazuje, że mołdawskie
elity w tym okresie nie tylko dobrze znały dyskurs polityczny w Rzeczypospolitej, ale także zaadaptowały go do swoich własnych potrzeb. Przedstawiając republikańską wizję Mołdawii, rządzonej przez obywateli-szlachtę, posiadających prawa polityczne, w opozycji do wizji państwa mołdawskiego jako tyranii.

Andrzej Rybicki
Muzeum Historii Fotografii
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Idę służyć Ojczyźnie. Proszę mnie nie szukać.
Adam Dulęba – zapomniany fotograf
legionowej epopei

Idę służyć Ojczyźnie. Proszę mnie nie szukać – tej treści kartkę
na stole w salonie mieszkania przy ul. Poselskiej 3 w Krakowie znalazła
matka Adama Dulęby w sierpniu 1914 r.1 Przez ponad trzy tygodnie
rodzice nie mieli żadnego sygnału od syna. On tymczasem w Krakowie
przechodził szkolenie strzeleckie i wraz ze świeżo sformowanymi oddziałami Legionów Polskich wyruszył na front w Karpatach Wschodnich
1 października. Tak rozpoczęła się wojenna epopeja jednego z najmłodszych fotografów Legionów Polskich.
Adam Franciszek Mikołaj Dulęba urodził się 6 grudnia 1895 r.
w Żywcu, gdzie jego ojciec Franciszek Xawery Dulęba do 1900 r. pracował jako urzędnik pocztowy. Matka, Helena z Obtułowiczów Dulębowa
zajmowała się domem. Rodzina w 1900 r. przeprowadziła się do Krakowa, gdzie ojciec otrzymał posadę urzędnika w magistracie. Adam zdał
maturę w 1914 r. i zamierzał studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim
rolnictwo. 16 sierpnia tegoż roku zamiast na uczelnię zgłosił się do
tworzonych właśnie Legionów Polskich. Już w czasach gimnazjalnych
zaraził się od ojca zainteresowaniem fotografią, która obok sportu i skautingu stała się jego pasją. Poznał tajniki obróbki fotochemicznej, retuszu,
komponowania kadru i z tą wiedzą zameldował się w Legionach. Najpierw służył w Batalionie Kazimierza Fabrycego, a następnie trafił do
Biura Prasowego Komendy Legionów2, którym dowodził ppor. Bertold
Merwin. Adam Dulęba został fotoreporterem Komendy Legionów Polskich.
Wraz z biurem, Komendą Legionów i całą II Brygadą wyruszył na
front w Karpatach Wschodnich. Tam, na Huculszczyźnie fotografował
legionistów: dowódców i zwykłych żołnierzy na kwaterach, w okopach. Ze
względu na ówczesne zaawansowanie technologiczne fotografii ujęcia
w boju były prawie niemożliwe3. Wiosną 1915 r. dokumentował formowa-

J. Piekarczyk, Dokument polskiego losu [w:] M. Klimecki, W. Klimczak, Legiony
Polskie, Warszawa 1990, s. 248.
2 A. Dulęba, Curriculum Vitae, Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.481.D.6351.
3 Główną przyczyną była niska czułość płyt negatywowych. Dopiero pod koniec okresu
międzywojennego pojawiła się możliwość fotografowania działań wojennych. Przyczy1
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nie 4 pułku piechoty Bolesława Roji w Piotrkowie, by później uwiecznić
szlak bojowy Czwartaków z Piotrkowa na Wołyń. Na Wołyniu, od jesieni
1915 do czerwca 1916 r., stacjonował w Optowej, tam też powstała jego
frontowa pracownia fotograficzna. Na podstawie wykonanych wówczas
zdjęć opublikował własnym sumptem album „Legionowo”4. We wrześniu
1916 r. przybył do Warszawy. 6 grudnia 1916 r. uwiecznił wkroczenie Legionów do stolicy, zimą trafił do Polnische Wehrmacht – nowo utworzonej siły zbrojnej, w której znalazło miejsce wielu byłych legionistów.
Po kryzysie przysięgowym trafił do Polskiego Korpusu Posiłkowego
(PKP), rozkaz rzucił go na Bukowinę5, gdzie również fotografował. Służył
w kompanii sztabowej 2 pułku kawalerii Legionów Polskich. W czasie
przejścia frontu pod Rarańczą kawalerzyści nie podjęli akcji przebicia się;
dowództwo zdecydowało, że nie mają szans ze względu na odległość od
linii frontu. Nie ustrzegło to ich przed aresztowaniem przez Austriaków.
Adam Dulęba trafił do obozów w północnym Marmaroszu6 – obecnie zakarpacki obwód Ukrainy, kolejno: w Száldobos7, a następnie do obozu
w Szeklencach8. Ostatecznie po procesie internowanych legionistów
w Syhocie Marmaroskim (rum. Sighetu Marmației, węg. Máramarossziget), gdzie zeznawał w charakterze świadka, zwolniono go z internowania
i został skierowany do austriackiego 13 pułku piechoty jako jednoroczny
ochotnik – sierżant. 12 listopada 1918 r. zgłosił się do 2 pułku ułanów
tworzącego się Wojska Polskiego, 23 maja 1919 r. na własną prośbę opuścił armię i powrócił na Uniwersytet Jagielloński celem dokończenia
przerwanych studiów9. We wrześniu 1920 r. Komisja Weryfikacyjna mianowała wachmistrza Adama Dulębę na stopień chorążego wojsk taborowych10.

niło się do tego również wprowadzenie do sprzedaży aparatów małoobrazkowych,
przede wszystkim marki Leica.
4 A. Dulęba, Legionowo, „Czas” 1916.
5 W grudniu 1917 r. legioniści zostali dyslokowani z Przemyśla w okolice Łużan (obecnie osiedle typu miejskiego w obwodzie czerniowieckim).
6 A. Dulęba, Curriculum Vitae…, s. 1; Legiony Polskie. Kartoteka legionistów internowanych w 1918 r. na Węgrzech i w Polsce, pudło 2 [C-D], karta 565, Ossolineum,
sygn. Oss. rkps. 15812 I/1.
7 Obecnie ukraińska Стеблівка (Szteblivka/Steblivka), rum. Soldobos.
8 Obecnie ukraińska Сокирниця (Szokirnicja/Sokyrnytsia), rum. Seclenț, węg. Szeklence.
9 A. Dulęba, Curriculum Vitae…, s. 2.
10 Mianowanie Komisji Weryfikacyjnej dla spraw legionowych, Belweder, 28.9.20,
l.dz.3946.3871, Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.481.D.6351.05.
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Gospodarz w Łubnicach

W lipcu 1920 r. odbył się ślub Adama z Zofią Zaporską. Młoda
para osiedliła się w majątku żony w Łubnicach pod Połańcem w świętokrzyskim. Tam Adam Dulęba prowadził gospodarstwo rolne według
najnowszych trendów ówczesnej agrokultury. W Łubnicach na świat
przyszła jego córka, tam też zastał go wybuch II wojny światowej.
Wspierał okolicznych partyzantów – „Jędrusiów”11. W majątku akowcy
zaopatrywali się w prowiant, był tam również punkt kontaktowy.
22 stycznia 1944 r. w dworze odbywały się chrzciny córki, wśród gości
było dwóch partyzantów. Około północy zjawili się Niemcy, wywiązała się
strzelanina, kilku Niemców i gości zginęło, a gospodarz trafił do obozu
w Gross Rosen, jako więzień nr 17788. Jego ostatni list z obozu nosi datę
21 marca. Późną wiosną 1944 r. Adam Dulęba został rozstrzelany, ale
nieznana jest dokładna data i miejsce egzekucji. Posiadane przez autora
niniejszego tekstu informacje pochodzą z ustnych relacji współwięźniów
przekazanych rodzinie po wojnie.
Adam Dulęba
– legionowy fotograf
Fotoreporter wojenny Adam Dulęba publikował zdjęcia w prasie
legionowej. Jego fotografie trafiały również na szpalty gazet, m.in. „Nowości Ilustrowanych”; przedstawiały relacje z frontu12. Początkowo, jeszcze w Karpatach naświetlone szklane płyty negatywowe przesyłał do wywołania i wykonania odbitek ojcu do Krakowa. Tam materiały były poddawane obróbce fotochemicznej i gotowe odbitki trafiały z powrotem na
front. Już na Wołyniu jednak Dulęba miał własną pracownię fotograficzną w blokhauzie.
II wojnę światową negatywy przetrwały we Lwowie, w rękach
brata Stanisława; zaraz po wojnie wraz z matką i bratem powróciły do
rodzinnego mieszkania Dulębów w Krakowie, ale już w 1947 r. wywieziono je do Gliwic, gdzie osiadł Stanisław – repatriant z Kresów.
W 1966 r. wnuk Stanisława – Wojciech Sznajder wraz z kolegą, późniejszym szwagrem Mirosławem Rakowskim wykonali kilkanaście odbitek
i podjęli próbę przekazania ich do Muzeum w Gliwicach, jednak instytucja ta nie wykazała żadnego zainteresowania zaoferowanym materia-

„Jędrusie” – oddział partyzancki wywodzący się z lokalnej organizacji konspiracyjnej „Odwet”. Działał w okresie od wiosny 1941 r. do końca wojny na ziemi kieleckiej
i na Podkarpaciu. Nazwa pochodzi od pseudonimu pierwszego dowódcy – Władysława Jasińskiego ps. „Jędruś”. W. Gruszczyński, Odwet – Jędrusie: próba monografii,
Staszów 1995.
12 Można podać przykład fotografii „Artyleria górska w drodze do Żabiego”, opublikowanej w tygodniku „Nowości Ilustrowane”, ale bez podania autora w podpisie. „Nowości Ilustrowane” 1916, nr 39, s. 9.
11
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łem13. W tamtych czasach nie było sprzyjającej atmosfery dla popularyzowania dorobku dokumentalistów czynu legionowego. Kolejną próbę
podjęli w latach 70. XX w. Ofertę złożyli Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, i tym razem także bezskutecznie. Dopiero latem 1988 r. kolekcja licząca ponad tysiąc płyt negatywowych trafiła do zbiorów krakowskiego Muzeum Historii Fotografii (MHF), działającego wówczas
przy Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym (KTF). Na bazie kolekcji
dr Mieczysław Filimowski przygotował wystawę, której wernisaż odbył
się 11 listopada 1988 r.; dwa lata później ówczesne wydawnictwo „Bellona” opublikowało album „Legiony Polskie” autorstwa Michała Klimeckiego i Władysława Klimczaka, którego główną część stanowiły zdjęcia
Adama Dulęby, a autor niniejszego wystąpienia miał okazję zapoznać się
z negatywami i przygotować część ilustracyjną albumu.
Nowa jakość
na kadrach Adama Dulęby
Zdjęcia Dulęby wyróżniają się spośród innych kolekcji powstałych
na legionowych frontach staranną kompozycją. Fotografował, budując
kadr niemal z malarskim akcentem; widoczna jest co najmniej prawidłowa praca światłocieniem. Kadry wykazują pewne analogie z artystycznymi ujęciami Stanisława Janowskiego, fotografa Departamentu Wojskowego NKN14, czy słynnymi fotografiami Stanisława Muchy15. To, co między innymi wyróżnia fotografie Adama Dulęby, to portrety16. Mają one
charakter obrazów atelierowych, wykonywanych w ówczesnych zakładach
fotograficznych z dala od frontu. Prezentowane na nich postacie były
starannie upozowane, oświetlone, można zauważyć próby uchwycenia
indywidualnych cech portretowanych legionistów. To wszystko wykonywał Dulęba w prymitywnych warunkach frontowej pracowni, która stawała się profesjonalnym atelier fotograficznym. Skrupulatność fotografa
znalazła jeszcze jeden wyraz – w jego notesie, w którym zapisywał długi
poszczególnych oficerów, a po uregulowaniu należności starannie przekreślał nazwisko dłużnika. Jeden z zapisków brzmi: „generał Szeptycki
winien 4,5 marki”. Co ciekawe skrupulatny właściciel notesu nie skreślił
wpisu, czyżby więc dług nie został uregulowany? Przed jego obiektywem

J. Piekarczyk, dz. cyt., s. 247.
A. Rybicki, S. Jankowski [w:] Legionowe kadry. Narodziny polskiego reportażu
wojennego, Kraków 2014, s. 186-188.
15 E. Piotrowska, Stanisław Mucha. Fotograf dokumentalista i miłośnik Krakowa,
Kraków 2007.
16 Stanisław Janowski również wykonywał liczne portrety legionistów, ale jego ujęcia
robione są w plenerze. Duża kolekcja prac tego fotografa, w tym właśnie portrety,
znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i jest zdigitalizowana,
https://zbiory.mnk.pl/pl/wynikiwyszukiwania?limit=40&phrase=Stanis%25C5%258
2aw%2520Janowski (dostęp: 23.11.2019).
13
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stanęli wszyscy najważniejsi legionowi dowódcy: gen. Stanisław Puchalski17, pułkownicy: Józef Haller, Stanisław Szeptycki, Zygmunt Zieliński,
by wymienić tylko kilku. Brygadier Józef Piłsudski stawał przed obiektywem Adama Dulęby kilkakrotnie.
Zimą 1917/1918 r. na Bukowinie, prawdopodobnie z powodu sytuacji politycznej oddziałów PKP18, Dulęba znacznie mniej fotografował.
Wykonał kilka serii zdjęć – najpierw jeszcze w Przemyślu, przed wyjazdem na Bukowinę, następnie w Łużanach, gdzie stacjonował płk Zygmunt
Zieliński, dowódca PKP ze sztabem. Kilkakrotnie na kliszę trafiały legionowe ćwiczenia, a nawet pogrzeby. Na Bukowinie pojawiła się w zbiorze fotografii nowa jakość. Oto sam autor stawał przed obiektywem,
przejmując rolę motywu fotografii. Nasuwa się pytanie, czy w tej sytuacji
Adam Dulęba – fotograf może zostać uznany za autora zdjęć? Technicznie było możliwe, aby to on nacisnął spust migawki. Już wówczas
znane były samowyzwalacze19 mechaniczne, tj. sprężynowe, o podobnym
działaniu do znanych nam we współczesnych aparatach analogowych
samowyzwalaczy, jak również pneumatyczne. Zdjęcia naszego bohatera
wykonane na Bukowinie mają jeszcze jedną bardzo wyrazistą cechę – na
ujęciach widzimy fotografa w towarzystwie miejscowej ludności. Często
są to sytuacje wykreowane, nawet o charakterze „żywych obrazów”. Zbratanie z miejscową ludnością nabrało tu jeszcze głębszego charakteru,
i powodem, dla którego znalazło odbicie na zdjęciach jest fakt, że autor
przebierał się w bukowiński strój ludowy, np. dokonując zamiany munduru na strój kobiecy. Do zdjęcia sam pozował ubrany w ludowym stroju
bukowińskim, a jego towarzyszkę widzimy w legionowym mundurze.

Portret Stanisława Puchalskiego, 12.04.1916 r. wykonany na Wołyniu, „Nowości Ilustrowane” 1916, nr 10, s. 2; Gen. Stanisław Puchalski, dekoracja Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego, Legionowo, „Nowości Ilustrowane” 1916, nr 15, s. 7. W tygodniku opublikowano fotografie Adama Dulęby, ale nie podpisano ich nazwiskiem fotografa. Porównanie tych zdjęć z opublikowanymi w innych gazetach i publikacjach nie pozostawia wątpliwości, że ich autorem jest Adam Dulęba. M. Klimecki, W. Klimczak,
dz. cyt., fot. nr 233 – portret gen. Stanisława Puchalskiego i fot. nr 257 – dekoracja
kpt. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego.
18 Oddziały legionowe zostały wycofane na tyły, a sam Adam Dulęba otrzymał przydział do 2 pułku ułanów. A. Dulęba, Curriculum Vitae..., s. 2.
19 Э. Фогель, Карманный справочник по фотографии, Moskwa 1928, s. 61.
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Podsumowanie
Wartość kolekcji fotografii Adama Dulęby budują zdjęcia z Karpat, Wołynia, ale też z Bukowiny. Wydarzenia, w których uczestniczyli
legioniści pod Czerniowcami w 1917 i 1918 r. sprawiły, że niezwykle uboga jest dokumentacja fotograficzna tamtych chwil, czasu drugiego pobytu
II Brygady na Bukowinie. Pierwszy, w 1915 r. jest bogato ilustrowany
kadrami oficjalnych fotoreporterów i pojedynczych legionistów. Wiosną
i latem 1915 r. na Bukowinie działała też stworzona przez kilku legionistów pierwsza prywatna agencja fotograficzna „Spółka fotograficzna”.
Została ona zaprezentowana na jednym z poprzednich sympozjów20.
Zimowy pobyt legionistów pod Czerniowcami w 1917/1918 r. nie doczekał
się tak bogatej i wnikliwej dokumentacji, stąd też zdjęcia Adama Dulęby
stanowią istotną część fotoopowieści legionowych dziejów.
Kolekcja fotografii z kampanii Legionów Polskich stanowi znaczący wkład w wiedzę o działaniach pierwszych polskich oddziałów wojskowych podczas kampanii z lat 1914-1918. W okresie międzywojennym pojedyncze kadry ilustrowały różne wydawnictwa okazjonalne i albumowe21. Po II wojnie światowej historia zepchnęła kolekcję w otchłań zapomnienia. Fotografie pojawiły się w medialnym obiegu dopiero pod
koniec lat 80. XX w., tylko na chwilę. Potomkowie Adama Dulęby przekazali szklane negatywy Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, wówczas
bardzo blisko współpracującemu z Krakowskim Towarzystwem Fotograficznym. Wystawa i album pokazały widzom kadry sprzed lat. Jednak zamieszanie wokół zbiorów KTF i MHF spowodowało, że kolekcja powtórnie stała się niedostępna. Od dwóch lat Muzeum przejmuje zbiory
KTF-u, rozpoczęła się inwentaryzacja kilkudziesięciu tysięcy obiektów.
Piszący te słowa nie traci nadziei, że w tej masie zabytków zostaną odnalezione fotografie Adama Dulęby, które znajdą właściwe sobie miejsce,
opiekę i zainteresowanie badaczy oraz widzów.

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 literaturze i kulturze. Legături istorice şi culturale polono-române, oprac. red.
K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2018, s. 330-357.
21 Album Legiony Polskie, opr. W. Lipiński, Warszawa 2014; Ilustrowana Kronika
Legionów 1914-1918, red. E. Qurini, S. Librowski, Kraków 1936.
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Materiał ilustracyjny

Fot. 1. Adam Dulęba, fotoreporter Legionowej kampanii. MHF40591/2
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Fot. 2. Młodość spędzał na wycieczkach. Ostatnie wakacje po maturze – lipiec 1914 r. MHF40591/3
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Fot. 3. Przegląd negatywów. MHF40591/7

Fot. 4. Przy pulpicie retuszerskim. MHF40591/11
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Fot. 5. Przed Polnische Wehrmacht – zima 1917 r. MHF40591/19

Fot. 6. Adam Dulęba kawalerzysta – 1917 r. MHF40591/24
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Fot. 7. Adam Dulęba w przebraniu (po lewej) z bukowińską dziewczyną – zima 1917 r. MHF40591/4
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Fot. 8. Z żoną Zofią Zaporską i bratem (po lewej) – lipiec 1920 r.
MHF40591/35
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Fot. 9. Prace polowe w gospodarstwie rolnym w majątku Dulębów – Łubnice w świętokrzyskiem MHF40591/31

Fot. 10. Z rodzicami i bratem (po prawej) w krakowskim mieszkaniu Adama
Dulęby. MHF40591/43
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Andrzej Rybicki
Muzeul de Istorie a Fotografiei
„Walery Rzewuski” din Cracovia

Plec să slujesc Patria. Vă rog să nu mă căutați.
Adam Dulęba – un fotograf uitat
al epopeii Legiunilor Poloneze
Rezumat

Plec să slujesc Patria. Vă rog să nu mă căutați – în august 1914,
Helena, născută Obtułowicz, mama lui Adam Dulęba a găsit un bilețel cu
acest conținut în salonul locuinței de pe str. Poselska 3 din Cracovia.
Timp de peste trei săptămâni părinții săi nu au avut niciun semn de la el.
În acest timp, la Cracovia, el urma cursuri de tras cu arma și împreună cu
detașamentele Legiunilor Poloneze nou înființate a plecat, pe 1 octombrie, pe frontul din Carpații de Est. Așa a început epopeea de război
a unuia dintre cei mai tineri fotografi ai Legiunilor Poloneze.
Adam Dulęba (născut pe 6 decembrie 1895, a murit în martie
1944), în 1914 era student în primul an la Facultatea de Agricultură de la
Universitatea Jagiellonă din Cracovia. Când a izbucnit Primul Război
Mondial, moment de cumpănă pentru independența Poloniei, a intrat în
Legiunile Poloneze. A primit o rară oportunitate, aceea de a continua în
timpul serviciului militar preocupările sale pentru fotografie. Conducerea
l-a trimis la Biroul de Presă al Direcției Legiunilor, unde a slujit ca fotoreporter.
A documentat luptele Legiunilor: operațiunile din Carpați, luptele
din regiunea Kielce și Lublin din anul 1915, campania din Volânia
1915/1916 şi, în cele din urmă, Criza jurământului.
În toamna anului 1917 a ajuns în Bucovina. A slujit în Regimentul
2 de Cavalerie şi cu ulanii acestei unități a fost internat la Rarancea, în
februarie 1918, după trecerea Brigăzii a 2-a în Rusia. În Bucovina n-a
părăsit aparatul de fotografiat. A imortalizat cu obiectivul său exercițiile,
slujba legioniștilor pe front, a realizat portretele comandanților.
Colecția legionistă a lui Adam Dulęba, timp de mulți ani, nu a fost
cunoscută publicului larg. Numai fotografiile publicate de către autor, în
perioada interbelică, şi aceasta pe cont propriu, au ajuns la cititori. Prima
prezentare publică a colecției a avut loc în anul 1988 – Muzeul de Istorie
a Fotografiei a pregătit expoziția intitulată „Legiunile Poloneze în fotografiile lui Adam Dulęba”. Rezultatul expoziției a fost albumul „Legiunile
Poloneze”, în mare parte ilustrat cu fotografiile lui Adam Dulęba; o parte
semnificativă o formau cele din Bucovina.

dr Jarosław Durka
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie

Organizowanie pomocy dla byłych żołnierzy
Legionów Polskich zamieszkałych w Rumunii
w końcu lat 30. XX wieku

W 1938 r. przypadała kolejna, 20. rocznica odzyskania niepodległości. W tym czasie intensywnie rozwijano kult Józefa Piłsudskiego i kult
Legionów1. W polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w organizacjach kombatanckich zrzeszających legionistów powstała inicjatywa zorganizowania pomocy żyjącym na Bukowinie w Rumunii dawnym żołnierzom Legionów Polskich. Wszelkie działania podejmowane w latach
wcześniejszych musiały wydawać się niewystarczające2, ale też brakowało
wiedzy na temat liczebności byłych legionistów. 22 czerwca 1935 r. na
zjeździe konsulów polskich w Rumunii, konsul RP w Czerniowcach Marian Uzdowski wygłosił referat, w którym stwierdzał, że:
pewna nieliczna część tutejszej młodzieży wzięła udział w walkach legionowych (II Brygada) oraz wstąpiła do oddziałów gen.
[Lucjana – przyp. J. D.] Żeligowskiego3.

Choćby: P. Cichoracki, „Z nami jest On”: Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Wojsku Polskim w latach 1926-1939, Wrocław 2001; Tenże, Legenda i polityka.
Kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939, Kraków 2005; H. Hein-Kircher,
Kult Józefa Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939, Warszawa 2008; E. Magiera, Z postacią Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
w tle. Założenia i kierunki rozwoju wychowania państwowego w II Rzeczypospolitej [w:] Wokół Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego męża stanu,
wodza i bohatera narodowego, red. A. Smoliński, J. Durka, Toruń 2020, s. 101-165;
A. Smoliński, Polskie formacje wojskowe okresu I wojny światowej i Wojsko Polskie
z lat 1918-1939 – węzłowe problemy oraz stan badań i postulaty badawcze, „Studia
z Dziejów Wojskowości” 2017, t. VI, s. 183-185.
2 Zob. choćby: J. Durka, Opieka duszpasterska nad Polakami wyznania katolickiego
w Rumunii w latach 20. XX w. w korespondencji polskich służb dyplomatycznych
i konsularnych [w:] Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Bogătia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române, oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2014,
s. 182-191.
3 Dokument 22. 1935 [czerwiec 22], Czerniowce – Referat Mariana Uzdowskiego,
konsula RP w Czerniowcach pt. Praca wśród mniejszości polskiej na Bukowinie a stosunki polityczne polsko-rumuńskie, wygłoszony na zjeździe konsulów polskich w Ru1
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Słowa te mogły wzbudzić niezadowolenie świadków wydarzeń
z lat 1914-1915, bo ochotników, którzy wstąpili do Legionów Polskich na
pewno było kilkuset4.
W celu wybadania, jak rzeczywiście wygląda sytuacja byłych legionistów, w grudniu 1937 r. MSZ wysłało do Rumunii majora Edwarda
Szymańskiego z 48 pułku piechoty, który pojechał tam ze Stanisławowa5,
wyposażony m.in. w instrukcje Komendy Koła „Trzeciaków” byłych Żołnierzy 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich i 3 Pułku Piechoty Legionów.
Przez prawie trzy tygodnie (od 5 do 24 grudnia) obserwował życie Polaków na Bukowinie. Porównywał je do życia w Polsce i życia przed wybuchem I wojny światowej6.

munii w Czerniowcach w dniu 22 czerwca 1935 r. [w:] Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Rumunii w okresie międzywojennym. Protokoły i referaty, oprac.
H. Chałupczak, E. Kołodziej, M. Willaume, Lublin 2010, s. 267.
4 Liczba Bukowińczyków w Legionach Polskich jest trudna do ustalenia. W 1939 r. na
łamach „Kuriera Polskiego w Rumunii” Karol Schwann wskazał na dwie grupy. Pierwsza, ok. 45-osobowa, 25 sierpnia 1914 r. wymaszerowała z Czerniowiec i znalazła się
w Legionie Wschodnim, a po jego rozwiązaniu tylko część weszła w skład I Brygady
lub II Brygady Legionów Polskich (jakaś grupa ochotników została wcielona do jednostek austriackich, niektórzy wrócili do domu). Druga, formowana w Storożyńcu
i okolicach, ok. 250-300-osobowa grupa, dowodzona przez podporucznika Antoniego
Kamińskiego, tzw. „Kompania Bukowińska”, wymaszerowała nieco później i została
przydzielona do 3 pułku piechoty II Brygady Legionów Polskich. Zob.: A. Drozdek,
Wspomnienia z wojny 1914-1918, s. 1 (rękopis w zbiorach prywatnych Jarosława Durki); K. Schwann, Rok 1914 na Bukowinie. Udział Polaków bukowińskich w czynie legionowym, „Kurier Polski w Rumunii”, nr 289 z 6 sierpnia 1939 r., s. 2. W publikacji
tej brakuje jednak informacji o ochotnikach z 1915 r. i z lat następnych. Legiony przecież walczyły na terenie Bukowiny i prowadzono werbunek. Na dużo liczniejszy udział
Bukowińczyków (około tysiąca) wskazuje Jan Bujak, ale bierze pod uwagę ogólny ich
udział w walkach w polskich formacjach w I wojnie światowej. J. Bujak, Bukowińczycy a Legiony Polskie 1914-1918 [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. 13-44. Zob.
też: A. Smoliński, Udział II Brygady Legionów Polskich w walkach pod Kirlibabą
w styczniu 1915 roku [w:] Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich..., s. 45-61. Trzeba jednak zaznaczyć, że w listopadzie 1938 r. w polskim MSZ
mówiono o tysiącu polskich kombatantów na terenie Rumunii, w tym ok. 200 byłych
legionistach (zob. niżej w tekście głównym). Dokładne ustalenie liczby Bukowińczyków w polskich formacjach wojskowych walczących o niepodległość pozostaje więc
wyzwaniem dla badaczy.
5 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej:
MSZ), sygn. 10877, Tajna notatka dyrektora departamentu Wiktora Tomira Drymmera ze [brak daty dziennej] stycznia 1938 r., k. 19.
6 Tamże, mjr Edward Szymański, Sprawozdanie z mojego pobytu na terenie Bukowiny rumuńskiej za czas od 5 grudnia do 24 grudnia 1937 r., Stanisławów, 29 grudnia
1937 r., k. 3.
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Sprawozdanie majora Szymańskiego obejmowało nie tylko temat
legionistów, ale także ogólne zagadnienia związane z funkcjonowaniem
społeczności Polaków na Bukowinie. Pracował w warunkach szczególnych, gdyż w tym czasie w Rumunii odbywały się wybory7, a na Bukowinie obowiązywał stan wojenny. Było dla niego oczywiste, że jego działania
są obserwowane przez Rumunów. Ponieważ jednak Rumunia była państwem sojuszniczym8, to nie spodziewano się jakichś wrogich działań ze
strony rządu w Bukareszcie w stosunku do tej inicjatywy.

20 listopada 1937 r. dobiegła końca kadencja parlamentu, a na 20 grudnia zapowiedziano początek wyborów, zob.: A. Dubicki, System partyjny Królestwa Rumunii.
Uwarunkowania i funkcjonowanie, Łódź 2013, s. 510.
8 Szerzej na temat tego sojuszu: H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931, Szczecin 2008; Tenże, Wizyty szefów państw w ramach wzajemnych stosunków Polski i Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym, Szczecin 2019; Tenże, Działalność Jana Szembeka jako posła RP w Bukareszcie w latach 1927-1932, „Zeszyty Historyczne”, t. XII: Si vis pacem, para bellum:
bezpieczeństwo i polityka Polski, red. R. Majzner, Włocławek 2013, s. 967-978; Tenże, Józef Piłsudski a polsko-rumuńskie rozmowy sztabowe w 1928 i 1930 r. [w:] Wokół Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego męża stanu, wodza i bohatera
narodowego…, s. 75-99; A. Dubicki, Dzieje polskiej placówki dyplomatycznej w Bukareszcie (1919-1940), Łódź 2014; J. Durka, Roger Raczyński – ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii w latach 1938-1940 [w:] Historyczne i kulturowe
aspekty relacji polsko-rumuńskich..., s. 203-218; 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; 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, oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2012, s. 150-167; Tenże, 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 Romănia
– legături istorice şi culturale – trecut şi prezent, oprac. red. S. Iachimovschi,
E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2011, s. 65-84; Tenże, Droga do sojuszu. Rumunia w optyce polskich konserwatystów i ich dziennika „Czas” w latach 1918-1921
[w:] 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 stabilirii relațiilor diplomatice polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava
2019, s. 124-141; P. Gołdyn, Polsko-rumuńska konwencja o współpracy kulturalno-oświatowej z 1937 roku [w:] O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków
w Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii…,
s. 263-276; Tenże, Wizyty rumuńskich ministrów spraw zagranicznych w Polsce
międzywojennej w świetle doniesień prasowych [w:] Ze wspólnej przeszłości. Studia
z dziejów stosunków polsko-rumuńskich, red. A. Smoliński, Toruń 2017, s. 97-112;
A. Samsel, Rumunia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1939. Zarys problematyki [w:] Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych…, s. 144-160; A. Smoliński, Pamiątki wojskowe oraz fotografie związane z wizytą w Polsce w 1937 r. króla Rumunii Karola II przechowywane
7
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Major przede wszystkim stwierdził, że pod względem narodowościowym Polacy na Bukowinie przestali reprezentować taką siłę jak przed
wybuchem wojny w 1914 r.9 Było to związane z emigracją do Polski po zakończeniu wojny zwłaszcza bukowińskiej inteligencji. Wyróżnił jedynie
Czerniowce jako miejsce aktywnej działalności polonijnej. Bardzo krytycznie odniósł się do funkcjonowania „Domu Polskiego” w Storożyńcu,
twierdząc, że przejawia małą aktywność, a tamtejsze środowisko Polaków
jest skłócone10. Zwrócił uwagę na sporą grupę Polaków w społecznościach
wiejskich, gdzie pielęgnowano język polski, a rumuńskim prawie nie władano. Szczególnie wśród najbiedniejszej ludności, dysponującej niewielkimi gospodarstwami i przez to szukającej pracy w lesie przy wyrębie
drzewa. Stwierdził kompletny brak zorganizowania politycznego Polonii,
co jego zdaniem bardzo odpowiadało władzom rumuńskim, dążącym do
zrumunizowania wszystkich mniejszości narodowych na Bukowinie11.
Brak prężnej organizacji polonijnej powodował słabość polityczną mniejszości polskiej, która w wyborach parlamentarnych nie wystawiła list
i nawet nie reprezentowała jednolitej grupy, z którą politycy rumuńscy
musieliby się liczyć12.
Jako czynnik mogący skonsolidować Polonię, przede wszystkim
wskazywał gospodarkę, a co za tym idzie zorganizowanie pomocy finansowej na dużą skalę dla rozwoju spółdzielczości lub rolnictwa. Zwłaszcza

w polskich muzeach [w:] Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych…, s. 211-232.
9 Tematyka Polaków na Bukowinie ma bardzo szeroką bibliografię. Już w tamtym czasie ukazało się francuskojęzyczne opracowanie naukowe: S. Łukasik, Pologne et Roumanie aux confins des deux peuples et des deux langues, Paris-Varsovie-Cracovie
1938. Po wojnie na temat bukowińskich Polaków pisali m.in.: E. Biedrzycki, Historia
Polaków na Bukowinie, Warszawa-Kraków 1973; J. Bujak, Bukowińskie ziemiaństwo
polskie do pierwszej wojny światowej, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk”, nr 15: Ziemiaństwo kaliskie, wielkopolskie i polskie w XIX i XX wieku, Kalisz
2015, s. 124-171; Tenże, Gazeta Polska 1883-1914, Kraków 2013; Tenże, Kronika bukowińskich Polaków 1911-1914, Suceava 2017; Tenże, Zaczyny dziennikarstwa polskiego na Bukowinie. Bratek – Ogniwo – Osa – Przedświt – Przegląd Czerniowiecki
– Diablica, Kraków 2006; K. Feleszko, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 roku, t. I, Warszawa 2002; M. Petraru, Polacy na Bukowinie w latach 1775-1918. Z dziejów osadnictwa polskiego, Kraków 2004.
10 Na temat konfliktów różnych środowisk polskich na Bukowinie: E. Biedrzycki,
dz. cyt., s. 195-198; P. Gołdyn, Konflikt Polskiej Macierzy Szkolnej w Rumunii z konsulem Mieczysławem Grabińskim [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. 187-203.
11 Zob. choćby informacje na temat zamknięcia polskiego gimnazjum w Czerniowcach:
Dokument 2. 1923 marzec 11-13, Bukareszt – Protokół z obrad pierwszego zjazdu
konsulów polskich z krajów bałkańskich [w:] Zjazdy i konferencje konsulów polskich
w Rumunii w okresie międzywojennym..., s. 69.
12 AAN, MSZ, sygn. 10877, mjr Edward Szymański, Sprawozdanie z mojego pobytu…,
k. 3-4.
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że rolnicy polscy należeli do kategorii najuboższych i jakakolwiek akcja
osadnicza z ich strony wydawała się w obecnym stanie niemożliwa. Rodziny były wielodzietne (przeciętnie posiadające czwórkę dzieci), co rokowało jeszcze większe uszczuplenie areału gospodarstw i w konsekwencji
szybką migrację Polaków w głąb Rumunii w poszukiwaniu pracy13.
Oficer wreszcie przeszedł do prezentacji sytuacji byłych legionistów. Jego opis jest emocjonalny:
Zaraz po wybuchu wojny światowej zgłosiła się duża część Polaków z Bukowiny do Legionów Polskich. Służyli w 3 p.[ułku]
p.[piechoty] Leg.[ionów] od roku 1914 do czasu przejścia II Brygady pod Rarańczą. Po upadku Austrii wrócili do swoich rodzin,
a dziś jako ojcowie licznej rodziny są rozsiani po całej Bukowinie, częściowo zaś w Rumunii. Mała zaledwie część pozostała
w Polsce. Widziałem ich prawie wszystkich; widziałem całą
prawdę o nich. Smutny obraz pozostał mi w pamięci po zetknięciu się z nimi po 20 latach. Mocno zasłużeni ci legioniści walczą
dziś bardzo ciężko o swój byt. Siedzą przeważnie na swej roli
małej, która nie jest w stanie wyżywić licznej ich rodziny. Ciężka
praca zarobkowa z dnia na dzień oraz los o swoje dzieci złamała
niektórych psychicznie. Duży procent spośród tych legionistów
żyje naprawdę w skrajnej nędzy. Zorganizowana pomoc z ramienia M.[inisterstwa] S.[praw] Zagr.[aniczych] w formie małych
zapomóg była naprawdę dużą ulgą dla nich. Tej pomocy zupełnie nie spodziewali się. Mocno się też ucieszyli, że Polska o nich
nie zapomniała. Muszę tu dodać, że dla tych legionistów była ta
pomoc bardzo potrzebna. Wskazane jest dalsze kontynuowanie
tej pomocy i przyznanie legionistom kilkutysięcznej sumy rocznie w formie zapomóg. Suma 3-4000 zł byłaby zupełnie wystarczającą. Udzieliłem 59 zapomóg w granicach 500 do 5000 lei na
łączną sumę 77.800 lei, co stanowi 2590 zł. Kwity przedstawiam
w załączeniu14.

Dalej major zwracał uwagę na upadek szkolnictwa polskiego i rozwój szkolnictwa czeskiego15. Postrzegał to jako ewidentne zagrożenie dla

Tamże, k. 4-5.
Tamże, k. 5. W cytacie zachowano pisownię oryginalną.
15 Chodziło zapewne o sprowadzonych z Czechosłowacji agitatorów, wmawiających
polskim góralom, że mają pochodzenie słowackie. Zob.: E. Biedrzycki, dz. cyt., s. 200;
K. Nowak, Pojana Mikuli i Bukowińczycy [w:] We wspólnocie narodów i kultur.
W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Comunitatea popoarelor şi culturilor. În lumea
relaţiilor polono-române, oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava
2008, s. 35-38, Tenże, „O dusze” górali bukowińskich. Polsko-czechosłowacki konflikt na Bukowinie po I wojnie światowej [w:] O Bukowinie. Razem czy oddzielnie?,
red. K. Feleszko, Piła-Warszawa 2000, s. 207-221; Tenże, Problem ludności „słowackiej” na Bukowinie w XIX i XX wieku [w:] Bukowina. Tradycje i współczesność, red.
13

14
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utrzymania polskości na Bukowinie. Wskazywał takie miejscowości jak
Pojana Mikuli, Plesza i Sołoniec16. Winą obarczał m.in. miejscowych księży narodowości polskiej, angażujących się politycznie po stronie partii
liberalnej, która przegrała wybory. Jego zdaniem powinno się stworzyć
z Polonii silny blok polityczny, z którym władze rumuńskie musiałyby się
liczyć17.
W związku z tym sprawozdaniem, w dniu 8 stycznia 1938 r. naczelnik Wydziału Polaków za Granicą w Departamencie Konsularnym
MSZ Władysław Józef Zaleski18 wskazał konsulatowi w Czerniowcach potrzebę zaopiekowania się legionistami i ich rodzinami, zamieszkałymi
w okręgu konsulatu. Polecił zapisanie legionistów do Związku Polskich
Ochotników Wojskowych w Rumunii. Wyliczył, że na tym terenie mieszka przynajmniej 116 byłych legionistów. Stwierdził, że mogą oni stopniowo opanować tę organizację i stworzyć siłę aktywizującą polską mniejszość. Wskazał konieczność zorganizowania uroczystości wręczenia odznaczeń legionistom. Polecił też wzorem 1937 r. wystąpić o zapomogę dla
nich i przydzielić ją tak, jak to zrobił major Edward Szymański19. 19 stycznia 1938 r. z MSZ przesłano do Konsulatu RP w Czerniowcach, sporządzony przez majora Szymańskiego, szczegółowy wykaz byłych „Trzeciaków” zamieszkałych na terenie Bukowiny20.

Z. Kowalski, H. Krasowska, J. Makar, W. Strutyński, Piła-Czerniowce-Suczawa 2006,
s. 213-222. Szerzej: E. Kłosek, Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej
we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wrocław 2005.
16 AAN, MSZ, sygn. 10877, mjr Edward Szymański, Sprawozdanie z mojego pobytu…,
k. 6. Alfons-Eugen Zelionca napisał monografie dwóch z tych miejscowości i również
przedstawia problematykę związaną z osłabieniem polskości w tym okresie, a jako
główną przyczynę wskazuje rumunizacyjną politykę ówczesnego rządu i inicjatywy
górali słowackich na Bukowinie, zob.: A. E. Zelionca, Nowy Sołoniec. Dzieje wsi i parafii, Suceava 2014, s. 56-57; Tenże, Plesza. Dzieje wsi i parafii, Suceava 2016, s. 37-39. O sytuacji Polaków na Bukowinie w tym czasie pisał też: E. Biedrzycki, dz. cyt.,
s. 200-201.
17 AAN, MSZ, sygn. 10877, mjr Edward Szymański, Sprawozdanie z mojego pobytu…,
k. 6-7.
18 Władysław Józef Zaleski (1894-1982) – polski dyplomata i prawnik, oficer Wojska
Polskiego. Pracował w polskich konsulatach w Pradze i Paryżu. Następnie w centrali
MSZ w Warszawie. Od 1 maja 1935 r. był naczelnikiem Wydziału Polaków za Granicą
w Departamencie Konsularnym MSZ. Po II wojnie światowej działał na emigracji, był
prezesem Najwyższej Izby Kontroli na Uchodźstwie. Zob. m.in.: Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938, Warszawa
1938, s. 239. Spuścizna po nim znajduje się w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Zespół Archiwalny nr 186, Akta Józefa Władysława Saryusz-Zaleskiego.
19 AAN, MSZ, sygn. 10877, Pismo naczelnika Wydziału Polaków za Granicą Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Władysława Zaleskiego do Konsulatu RP
w Czerniowcach z 8 stycznia 1938 r., k. 2.
20 Tamże, Pismo naczelnika Wydziału Polaków za Granicą Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Władysława Zaleskiego do Konsulatu RP w Czerniowcach
z 19 stycznia 1938 r., k. 22.
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Major Szymański stworzony przez siebie wykaz legionistów przekazał także pułkownikowi dyplomowanemu Tadeuszowi Parafińskiemu21
– zastępcy komendanta Koła „Trzeciaków”22. Legionistami zainteresował
się też komendant Koła Żołnierzy Formacji Pozapułkowych byłych Legionistów Polskich pułkownik Roman Ciborowski. Wystosował pismo do
konsula w Czerniowcach, gdyż żołnierze ci powinni należeć też do koła,
którego jest komendantem. Zgodnie stwierdzano, że stworzenie takiej
ewidencji byłych legionistów jest absolutną podstawą działania23. Organizacje legionowe okazywały duże zainteresowanie i deklarowały pomoc24.
Sprawa sytuacji Polaków na Bukowinie stała się na tyle głośna, że
była przedmiotem nieoficjalnej korespondencji różnych osób i tematem
plotek o panującej w konsulacie korupcji (łapówki za załatwianie różnych
spraw miał wręczać dr Żukowski). Różne tego rodzaju opinie dotarły do
Warszawy, do naczelnika Wydziału Polaków za Granicą25 w Departamencie Konsularnym26 MSZ Władysława Józefa Zaleskiego. Ten jednak nie
dał im wiary. Skupiał się na innym problemie. W piśmie z 19 stycznia
1938 r. wyrzucał konsulowi w Czerniowcach Marianowi Uzdowskiemu
opieszałość i wzywał do intensywnych działań na rzecz byłych legionistów, których należało wciągnąć do pracy społecznej. Pisał z wyrzutem:
organizacje polskie nie popisały się (…). Niewątpliwą było rzeczą, że na Bukowinie mieszkają legioniści, jednak ilu ich jest,
w jakich warunkach znajdują się oni, sprawdził dopiero mjr Szymański. A przecież obowiązkiem odpowiednich organizacji było
zewidencjonowanie legionistów, wciągnięcie ich do pracy społecznej, zaopiekowanie się nimi27.

Tadeusz Piotr Parafiński (1896-1939) we wrześniu 1939 r. w 26 dywizji piechoty
w Armii „Poznań” – Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie
światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red.
nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 50; K. Ciechanowski, Armia „Pomorze” 1939,
Warszawa 1983, s. 360.
22 AAN, MSZ, sygn. 10877, Pismo zastępcy komendanta Koła „Trzeciaków” w Warszawie płk. dypl. Tadeusza Parafińskiego do MSZ w Warszawie z 31 grudnia 1937 r.,
k. 23.
23 Tamże, Odpis pisma komendanta Koła Żołnierzy Formacji Pozapułkowych byłych
Legionistów Polskich w Warszawie płk. Romana Ciborowskiego do konsula RP
w Czerniowcach Mariana Uzdowskiego z 7 stycznia 1938 r., k. 28.
24 Tamże, Pismo zastępcy komendanta Koła „Trzeciaków” w Warszawie płk. dypl. Tadeusza Parafińskiego do naczelnika Wydziału Polaków za Granicą MSZ w Warszawie
z 10 lutego 1938 r., k. 35.
25 Wówczas pisano: Zagranicą.
26 Strukturę tego departamentu opisał Piotr Łossowski. W jego skład wchodził m.in.
Wydział Polaków za Granicą z naczelnikiem Władysławem Józefem Zaleskim. Zob.:
P. Łossowski, Dyplomacja polska 1918-1939, Warszawa 2001, s. 272-273.
27 AAN, MSZ, sygn. 10877, Pismo naczelnika Wydziału Polaków za Granicą Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Władysława Zaleskiego do konsula RP
w Czerniowcach Mariana Uzdowskiego z 19 stycznia 1938 r., k. 32-34.
21
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Sprawozdanie majora Szymańskiego czytał m.in. Wiktor Tomir
Drymmer28, dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ29. Był zwierzchnikiem Zaleskiego. Kierował akcją pomocową, obejmującą nie tylko Bukowinę, ale także tę część Śląska, która znajdowała się w granicach Czechosłowacji30. 7 lutego dziękował mu za to komendant Koła „Trzeciaków”
generał brygady Józef Zając31.
Wsparcie finansowe ruszyło szybko. 18 lutego 1938 r. konsul
Marian Uzdowski kwitował odbiór subwencji w kwocie 2500 zł przeznaczonej na pomoc dla byłych legionistów zamieszkałych na Bukowinie32.
Pomoc nie była jednorazowa. W późniejszej korespondencji wymieniono
kwotę 1000 zł, przyznaną przez MSZ, a także 250 zł, którą otrzymał od
dyrektora Drymmera i jeszcze w lutym zawiózł na Bukowinę płk Parafiński33. Fakt jego przyjazdu był znaczący – pragnął osobiście rozeznać się

W. T. Drymmer, W służbie Polsce. Wspomnienia żołnierza i państwowca z lat
1914-1947, Kraków 2014. Niestety nie porusza w nich opisywanych tutaj wątków.
Wiktor Tomir Drymmer (1896-1975) – oficer Oddziału II Sztabu Głównego Wojska
Polskiego (wywiad). W 1933 r. objął stanowisko dyrektora Wydziału Konsularnego
MSZ (wcześniej pełnił inne funkcje, np. attaché wojskowego ad interim przy Poselstwie RP w Rewlu czy szefa Biura Personalnego MSZ). Początkowo należał do najbliższych współpracowników ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, ale na dwa lata
przed wojną jego „wpływy” zmalały. Szerzej zob.: T. Gajownik, Legionowe rodowody
attachés wojskowych II RP w krajach nadbałtyckich (Łotwa, Estonia i Finlandia)
[w:] „Nie wierząc nam, że chcieć to móc...”. Legiony i ich wpływ na politykę polską
w latach 1914-1918, red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, Toruń 2018, s. 335-356; W. Jędrzejewicz, Wiktor Tomir Drymmer, „Zeszyty Historyczne” (Instytut Literacki, Paryż) 1975, nr 34, s. 203-205; P. Kołakowski, Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918-1939, Warszawa 2009, s. 327, 379-383, 387-389, 468-478, 603; P. Łossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej:
z dziejów polskiej służby zagranicznej, Warszawa 1992, s. 130, 217; W. Michowicz,
Organizacja polskiego aparatu dyplomatycznego w latach 1918-1939 [w:] Historia
dyplomacji polskiej, t. IV: 1918-1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995, s. 39-40,
56; M. Świerczek, Sowiecka infiltracja wywiadowcza polskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2019, nr 20, s. 48-52;
P. S. Wandycz, Z Piłsudskim i Sikorskim: August Zaleski minister spraw zagranicznych w latach 1926-1932 i 1939-1941, Warszawa 1999, s. 143.
29 AAN, MSZ, sygn. 10877, Tajna notatka dyrektora departamentu Wiktora Tomira
Drymmera ze stycznia 1938 r., k. 19.
30 Inspirował też prace dywersyjne. Zob.: W. Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006, s. 828-829.
31 AAN, MSZ, sygn. 10877, Pismo komendanta Koła „Trzeciaków” w Warszawie
gen. bryg. Józefa Zająca do dyrektora Wiktora Tomira Drymmera w MSZ z 7 lutego
1938 r., k. 37.
32 Tamże, Potwierdzenie odbioru subwencji z 18 lutego 1938 r., k. 38.
33 Tamże, Pismo płk. Tadeusza Parafińskiego do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Wiktora Tomira Drymmera z 11 kwietnia 1938 r., k. 51.
28
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w sytuacji legionistów34. Pieniądze byłym legionistom miał wypłacić kapitan Stanisław Daszewski35, kierownik Oddziału Polskich Linii Lotniczych
LOT w Czerniowcach, kawaler Virtuti Militari36.
25 lutego 1938 r. konsul Marian Uzdowski w liście do ministerstwa odniósł się do raportu Szymańskiego. Musiał przyznać, że pomimo
zetknięcia się przez majora z problemem po raz pierwszy, to szereg jego
uwag było trafnych. Zwłaszcza tych, dotyczących ciężkich warunków bytowych i działalności politycznej ze strony liderów społeczności bukowińskiej. Bronił jednak organizacji polonijnych w Storożyńcu. Według jego
opinii jak na lokalne warunki działały dość prężnie, zwłaszcza harcerstwo37. Bronił się też przed zarzutami ministra. Twierdził, że na Bukowinie istniał Związek byłych Legionistów, przekształcony w Związek byłych
Ochotników Wojska Polskiego, ale w latach 1934-1935 w organizacji tej
doszło do licznych konfliktów. Miały one podłoże finansowe. Niektórzy
działacze nie rozliczyli się z dochodów z bufetu zorganizowanego podczas
uroczystości odsłonięcia pomnika na cmentarzu w Rarańczy w 1932 r.38
Tłumaczenie nie znalazło jednak aprobaty przełożonego. Na marginesie listu konsula znajdujemy liczne dopiski, dyskredytujące podane
argumenty, informujące o braku odpowiedniej reakcji konsulatu na wyżej
opisany konflikt. Uzdowski opisał inicjatywę tworzenia organizacji kombatanckiej w powiecie storożynieckim, ta jednak przestała istnieć. Konsul
jako przyczynę podał brak przedstawicieli inteligencji polskiej, którzy objęliby funkcje kierownicze i byliby łącznikami między skupiskami Polaków. Skrytykował przyjazd majora Szymańskiego. Zarzucił mu, że akcja
ewidencjonowania legionistów i wręczania zapomóg w przeddzień wyborów parlamentarnych zaniepokoiła władze rumuńskie. Argument konsula
Tamże, Pismo naczelnika Wydziału Polaków za Granicą Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Władysława Zaleskiego do konsula RP w Czerniowcach Mariana Uzdowskiego z 4 kwietnia 1938 r., k. 45.
35 Stanisław Daszewski (1888-1959) – żołnierz 2 pułku ułanów Legionów Polskich.
Później bohater wojny polsko-bolszewickiej, odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti
Militari. Od 1933 r. pracował w PLL LOT, zob.: G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz,
Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997, s. 133; S. Nowosad, Daszewski Stanisław kpt. pil.
obs. inż., http://bequickorbedead.com/article_detail/virtuti_militari-observersdaszewski-stanislaw-kpt-pil-obs-inz/ (dostęp: 20.02.2020).
36 AAN, MSZ, sygn. 10877, Pismo konsula RP w Czerniowcach Mariana Uzdowskiego
do Komendy Kół Żołnierzy Formacji Pozapułkowych b. Legionów Polskich w Warszawie z 18 marca 1938 r., k. 46; tamże, Pismo naczelnika Wydziału Polaków za Granicą
Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Władysława Zaleskiego do konsula
RP w Czerniowcach Mariana Uzdowskiego z 22 kwietnia 1938 r., k. 4.
37 Tamże, Pismo konsula RP w Czerniowcach Mariana Uzdowskiego do Wydziału Polaków za Granicą (E II) z 25 lutego 1938 r., k. 41-42. Zob. też: A. Samsel, Harcerstwo
polskie w Rumunii w latach 1918-1939 [w:] Związki polsko-rumuńskie w historii
i kulturze..., s. 168-186.
38 AAN, MSZ, sygn. 10877, Pismo konsula RP w Czerniowcach Mariana Uzdowskiego
do Wydziału…, k. 42.
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nie był jednak najlepszy. Na marginesie pisma znajduje się kolejny odręczny dopisek zakończony wykrzyknikiem: „należało to zrobić i robić od
paru lat!”39.
Wreszcie konsul dopytywał, czy otrzyma kolejne subwencje, a jeśli tak, to kto je będzie wypłacał – konsulat czy wojskowi? Na piśmie widnieje jednak odręczny dopisek, że płk Parafiński zwrócił się do konsulatu,
aby także w przyszłości łącznikiem z legionistami na Bukowinie był kpt.
Daszewski40. Znalazło to potwierdzenie w późniejszej korespondencji.
4 kwietnia z ministerstwa ponownie motywowano konsula do
działań na rzecz intensywnego wykorzystania „w pracy narodowej na terenie Bukowiny tego zdrowego i ideowego elementu, jaki zapewne stanowią b.[yli] legioniści”41. Jednak nie powierzono mu funkcji pośrednika
z byłymi żołnierzami. To kapitana Stanisława Daszewskiego Komenda
Naczelna Związku Legionistów Polskich mianowała swoim delegatem ds.
byłych legionistów na Bukowinie42. 13 kwietnia oficjalnie opiekę nad nimi
powierzył Daszewskiemu także premier Felicjan Sławoj-Składkowski43.
Wiadomo, że kapitan już 9 kwietnia przyjmował legionistów w sprawach
materialnych i dysponował przyznanymi mu funduszami. W stosunku do
rosnących potrzeb były one jednak niewielkie. Do Daszewskiego zaczęli
zgłaszać się kolejni kombatanci, dotąd nie ujęci w ewidencji. Oni także
żyli w bardzo trudnych warunkach materialnych. Pułkownik Parafiński
pisał w tej sprawie do dyrektora Tadeusza Drymmera w MSZ, aby znaleźć
środki również dla nich, gdyż „sytuacja jest tam w dalszym ciągu bardzo
opłakana”, a pieniądze „dla tych biedaków” były koniecznie potrzebne44.
Przed świętami wielkanocnymi przekazano dla byłych legionistów
1000 zł od MSZ na zapomogi45. Kwotę tę ostatecznie przeznaczono dla

Tamże, k. 43. Negatywny obraz działań Konsulatu RP w Czerniowcach ukazują też
materiały Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Zob.: W. Rezmer, Polacy
na Bukowinie w latach 30. XX wieku w świetle materiałów Oddziału II Sztabu
Głównego Wojska Polskiego [w:] O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków w Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii…, s. 67-68.
40 AAN, MSZ, sygn. 10877, Pismo konsula RP w Czerniowcach Mariana Uzdowskiego
do Wydziału…, k. 44.
41 Tamże, Pismo naczelnika Wydziału Polaków za Granicą Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Władysława Zaleskiego do konsula RP w Czerniowcach
Mariana Uzdowskiego z 4 kwietnia 1938 r., k. 45.
42 Tamże, Pismo Komendy Naczelnej Związku Legionistów Polskich do Departamentu
Konsularnego MSZ w Warszawie z 8 kwietnia 1938 r., k. 49.
43 Tamże, Pismo prezesa Rady Ministrów Felicjana Sławoja-Składkowskiego do ministra spraw zagranicznych w Warszawie z 13 kwietnia 1938 r., k. 67.
44 Tamże, Pismo I zastępcy komendanta Koła „Trzeciaków” płk. Tadeusza Parafińskiego do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Wiktora Tomira
Drymmera z 11 kwietnia 1938 r., k. 51.
45 Tamże, Notatka dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ Wiktora Tomira
Drymmera z [brak daty dziennej] kwietnia 1938 r., k. 53.
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50 nowo odszukanych rodzin byłych legionistów46. Także Komenda Naczelna Związku Legionistów wysłała 2000 zł, tak żeby kombatanci otrzymali pomoc jeszcze przed świętami47.
Jednocześnie Komenda Koła „Trzeciaków” wnioskowała do MSZ
o drobne kwoty dla byłych legionistów odznaczonych „Krzyżem Niepodległości” (chodziło o umożliwienie wykupienia przez nich odznaczeń lub
legitymacji)48. Dyrektor Drymmer bez zwłoki zlecał wypłatę wnioskowanych kwot z pozycji „nieprzewidziane” na rachunku Departamentu Konsularnego MSZ49.
Daszewski wnioskował też o pomoc dla powstańca styczniowego
Józefa Majkatowskiego, który zabiegał o zapomogę i chciał powrócić do
Polski, a konsulat mu w tym nie pomógł. Kapitan wypłacił mu 500 lei.
Jednocześnie prosił, aby sprawdzić, czy Majkatowski w ogóle brał udział
w powstaniu. W tej sprawie osobiście do Czerniowiec udał się prezes Towarzystwa Przyjaciół Weteranów 1863 roku mjr Władysław Dunin-Wąsowicz50. Efekt tego wyjazdu nie jest jednak znany.
W maju Koło „Trzeciaków” wyszło z inicjatywą organizowania wycieczek na Bukowinę. Oferta była kierowana do całych rodzin. Ich pobyt
przez czetry-sześć tygodni na terenie Rumunii miał wspomóc materialnie mieszkających tam Polaków. Dałoby to miejscowej społeczności okazję do zarobku. Jedną wycieczkę organizowano do Pojany Mikuli, Pleszy
i Nowego Sołońca, drugą – do osiedli w powiecie storożynieckim: Duna-

Tamże, Pismo naczelnika Wydziału Polaków za Granicą Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Władysława Zaleskiego do konsula RP w Czerniowcach
Mariana Uzdowskiego z kwietnia 1938 r., k. 45.
47 Tamże, Notatka dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ Wiktora Tomira
Drymmera z 14 kwietnia 1938 r., k. 53.
48 W korespondencji proszono o pieniądze dla: Leopolda Czołowskiego, Henryka Horodyńskiego, Marcina Kozakiewicza, Emila Dudy, Ksawerego Dacha, Wojciecha Jachiry, Franciszka Lasko, Michała Muniaka, Pawła Drozdka, Bazylego Bassaraby, Władysława Dobrzańskiego, Stefana Filipa, Piotra Kaczki, Bazylego Kozmieniuka, Karola Kubaba, Mikołaja Moskaluka, Ilii Panczuka, Wasyla Petriuka, Bazylego Przebyszewskiego, Piotra Mieczysława Wiwczaruka, Izydora Ursulana, Emila Priezla (Priesla), Eliasza Mochny, Marksymiliana Bernhausera, Kornela Haficzuka, Karola Sassa,
rodzin Emila Stefuriaka i Józefa Łabusza (otrzymali pośmiertnie). Zob.: tamże, Pisma
I zastępcy komendanta Koła „Trzeciaków” płk. Tadeusza Parafińskiego do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Wiktora Tomira Drymmera
z 14 kwietnia 1938 r., 20 kwietnia 1938 r., 26 kwietnia 1938 r., 29 kwietnia 1938 r.,
5 maja 1938 r., 24 października 1938 r., 28 października 1938 r., k. 60, 62, 63, 65, 68,
88, 103.
49 Tamże, Notatki dyrektora Wiktora Tomira Drymmera z kwietnia i maja 1938 r.,
z 27 października 1938 r., 2 listopada 1938 r., k. 61, 63, 64, 66, 69, 102, 104.
50 Tamże, Pismo kpt. Stanisława Daszyńskiego do płk. Tadeusza Parafińskiego
w Warszawie, Czerniowce 28 [brak miesiąca] 1938 r., k. 74; tamże, Odpis pisma prezesa Towarzystwa Przyjaciół Weteranów 1863 roku w Warszawie Władysława Dunina-Wąsowicza do I zastępcy komendanta Koła „Trzeciaków” płk. Tadeusza Parafińskiego z 9 lipca 1938 r., k. 87.
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wiec, Laurenka i Dawideny. W sumie planowano ich sześć, w tym nad
Morze Czarne i zwiedzanie Bukaresztu. Było to rozwinięcie inicjatywy
podjętej już w 1937 r., po której powstała broszura Izabeli Krogulskiej
pod tytułem „Polacy na Bukowinie: wrażenia i refleksje z wycieczki”, wydanej w Warszawie przez Związek Polaków z Rumunii w Polsce51.
W okresie wakacyjnym sytuację postanowił zbadać sam dyrektor
Departamentu Konsularnego MSZ Drymmer. Wybierał się na Bukowinę.
Chciał incognito sprawdzić, jak wyglądają warunki bytowe legionistów.
Oficjalnie w pierwszych dniach sierpnia 1938 r. pojechał do zakładu leczniczego Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie. Miał przy tej okazji odwiedzić leżący niedaleko powiat storożyniecki. Pułkownik Parafiński pisał
w tej sprawie do starosty powiatowego w Kosowie Kazimierza Mariana
Fiali. Prosił go o zorganizowanie odpowiednich przepustek i użyczenie
samochodu. Sam miał zamiar przebywać w Baniłowie Mołdawskim nad
Seretem i informować Fialę o szczegółach przyjazdu Drymmera52.
Z końcem 1938 r. kpt. Daszewski miał przestać pełnić swoją rolę.
Szukano następcy. Wybór padł na kpt. rez. Oskara de Mehlema53 – byłego legionistę 3 pułku piechoty. 10 listopada Władysław Zaleski z MSZ
zwracał się do wojewody lwowskiego o odpowiednie usytuowanie finansowe de Mehlema. Pracował on na stanowisku prokurenta Centrali Małopolskiej Kasy Oszczędności, a miał zostać zatrudniony jako urzędnik w filii Banku Hipotecznego w Czerniowcach. Chodziło o to, żeby po przeniesieniu nie stracił uprawnień emerytalnych54.
18 listopada odbyła się konferencja, na której podsumowano dotychczasową pomoc dla legionistów. Referował Daszewski i wręczył naczelnikowi Zaleskiemu spis imienny matek, wdów, sierot po legionistach
oraz inwalidów55.

Tamże, Pismo I zastępcy komendanta Koła „Trzeciaków” płk. Tadeusza Parafińskiego do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Wiktora Tomira
Drymmera z 10 lipca 1938 r., k. 75; tamże, Odezwa Związku Polaków z Rumunii
w Polsce do legionistów z 25 maja 1938 r., k. 76; tamże, Biuletyn Wycieczkowy Nr II
z 24 maja 1938 r., k. 78.
52 Tamże, Pismo I zastępcy komendanta Koła „Trzeciaków” płk. Tadeusza Parafińskiego do starosty powiatowego w Kosowie Mariana Kazimierza Fiali z 28 lipca
1938 r., k. 83.
53 Oskar de Mehlem (ur. 1893-?), zob.: J. Cisek, E. Kozłowska, Ł. Wieczorek, Słownik
Legionistów Polskich 1914-1918, https://zolnierze-niepodleglosci.pl/%C5%BCo%
C5%82nierz/208397/ (dostęp: 20.02.2020).
54 AAN, MSZ, sygn. 10877, Pismo naczelnika Wydziału Polaków za Granicą Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Władysława Józefa Zaleskiego do wojewody
lwowskiego z 10 listopada 1938 r., k. 113-114.
55 Tamże, Pismo naczelnika Wydziału Polaków za Granicą Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Władysława Józefa Zaleskiego do Zarządu Głównego Związku
Legionistów Polskich, Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa Opieki Społecznej z 10 listopada 1938 r., k. 112; tamże, Protokół z konferencji w dniu 18 listopada 1938 r. wraz z załącznikami, k. 130.
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Z kolei Zaleski przedstawił wydatki. MSZ w roku 1937/1938 wydało na pomoc 14 tys. zł. Subwencje nie szły na cele konsumpcyjne, ale
inwestycyjne – powiększenie drobnych gospodarstw, zakładanie warsztatów rzemieślniczych itp.
Głównym problemem było zorganizowanie stałej pomocy dla byłych legionistów i ich rodzin. Przeszkody w jej niesieniu miały różny charakter. Należało przewidzieć stałe dotacje, które zastąpiłyby de facto emerytury. Był problem formalny z przyznaniem rent inwalidzkich. Ustawowe terminy minęły (chodziło o ustawę inwalidzką z 1921 r.). Ewentualnością było uzyskanie zgody ministra skarbu na wyjątkowe zarejestrowanie inwalidztwa. Jednak udowodnienie inwalidztwa spowodowanego udziałem w walkach po 20 latach od ich zakończenia było trudne.
Na konferencji podkreślano, że to sprawa honoru polskiego – szczególnie
pomoc dla 37 inwalidów legionowych56 i dla 19 wdów, rodziców i dzieci
po byłych legionistach57. W sprawę tę miały zaangażować się trzy resorty:
Ministerstwo Spraw Wojskowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
i Ministerstwo Opieki Społecznej (MOS). Naczelnik Henryk Rudowski
z MOS zaproponował, aby przeznaczyć na ten cel 15 tys. zł rocznie i kwotę
tę rozdzielić między wyżej wspomniane ministerstwa. Kapitan Daszewski
podkreślił, że na 60 osób (wdów i sierot po legionistach) potrzeba będzie
3 tys. zł miesięcznie – razem 36 tys. zł (na rok). Planowano też znowelizować ustawę z 2 lipca 1937 r. o zaopatrzeniu uczestników walk o niepodległość tak, aby wykreślić z niej wymóg posiadania obywatelstwa polskiego. W MOS istniał fundusz pomocy dla bezrobotnych obywateli polskich za granicą – na Rumunię przeznaczono 2 z 8 tys., ale dalsze czerpanie z tego funduszu było już niemożliwe. Do czasu znowelizowania ustawy potrzebna była pomoc doraźna. Po rozważeniu rożnych rozwiązań
i przeszkód prawnych, Drymmer zadecydował o braniu pod uwagę ustawy z 2 lipca 1937 r., a nie tzw. ustawy inwalidzkiej z 1921 r., gdyż jego

Na liście znaleźli się: Grzegorz Białostocki, Dymitr Barbir, Adolf Baliński, Leopold
Czołowski, Jan Czornyj, Emil Duda, Antoni Drybut, Włodzimierz Dobrzański, Michał
Drozdek, Emanuel Dimitrjewicz, Sylwester Filip, Teodor Giełka, Piotr Husar, Józef
Hołdysz, Henryk Horodyński, Kornel Haficzuk, Dionizy Kosteńczuk, Mikołaj Ławruszczak, Eliasz Mochny, Antoni Matyjasiewicz, Jakub Najdek, Piotr Owoc, Józef
Rychlicki, Stefan Radoj, Aleksander Sokołowski, Stefan Szymański, Karol Sass, Aleksander Surman, Józef Skregulski, Józef Sznajder (Żeligowszczyk), Izydor Ursulan, Lorenz Wagner, Dymitr Wołoszczuk, Piotr Wereńka, Franciszek Wiszniowski, Piotr
Wiwczoruk, Jan Zieliński.
57 Na liście znaleźli się: Safta Andrusiakowa (wdowa), Adela Carewiczowa (matka),
Eudokia Foki (wdowa), Maria Gniewczyńska (wdowa), Maria Gateszowa (matka),
Barbara Hendzielko (wdowa), Ewa Konik (wdowa), Anna Kowal (wdowa), Jan Łabusz
(ojciec), Katarzyna Mendrzejowska (opuszczona żona byłego legionisty), Gertruda
Nowak (matka dwóch poległych legionistów), Maria Priesel (wdowa), Maria Segda
(wdowa), Tadeusz Twardowski (syn byłego legionisty, opuszczony przez ojca), Maria
Tyszkiewiczowa (matka), Maria Tkaczuk (wdowa), Stanisława Waniec (wdowa), Anna
Wojwitka (matka).
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zdaniem najpilniejsza była sprawa opieki nad wdowami, sierotami i inwalidami, czyli nad grupą 60 osób. MSZ od 1 grudnia 1938 r. miało przeznaczać 1/3 potrzebnej subwencji – tysiąc zł miesięcznie. Po tysiącu miesięcznie miały dawać również pozostałe dwa ministerstwa. Naczelnik Rudowski z MOS zgodził się, a kpt. Piekoś z MSW miał sprawę zreferować
premierowi i też poprosić o przyznanie odpowiednich środków.
Następnym punktem konferencji była opieka nad legionistami.
Drymmer przeczytał referat o spółdzielniach kredytowych w Rumunii jako formie stałej pomocy. Daszewski poprosił o instruktora spółdzielczego
do Czerniowiec i użyczenie kapitału 20 tys. zł. Parafiński zwracał się o interwencje w rządzie, aby pozwolić pozostać dłużej Daszewskiemu w Czerniowcach i na przykład pozwolić lądować samolotom LOT-u w Czerniowcach w drodze do Bukaresztu. Wtedy razem ze swoim następcą mogliby
otworzyć dla byłych legionistów spółdzielnię. Podkreślił, że w Rumunii
jest tysiąc polskich kombatantów, w tym ok. 200 legionistów, z czego
48 Rusinów lojalnych Polsce. Drymmer rozważał skierowanie do Czerniowiec majora Kazimierza Grabowskiego – prezesa Związku Polaków
z Rumunii, jako instruktora gospodarczego i spółdzielczego. Daszewski
poprosił jeszcze o subwencję na Boże Narodzenie 1938 r. Zapomogi ustalone na konferencji miały być kierowane do Konsulatu RP w Czerniowcach przez Departament Konsularny MSZ58.
Zamierzano zadbać o jeszcze jeden ważny element – utrwalenie
pamięci o walkach Legionów Polskich na Bukowinie. Już 1 lutego 1938 r.
w Czerniowcach powstał Komitet Obywatelski, skupiający przedstawicieli
polskich organizacji. Jego celem było uchronienie pamięci polskich bohaterów, poległych w walkach pod Rarańczą (w 1915 i 1918 r.) i w innych
miejscach na Bukowinie. Przygotowywano się do ekshumacji grobów
i pochowania szczątków na wspólnym cmentarzu w Rarańczy. Miało to
zapobiec zlikwidowaniu przez władze rumuńskie odrębnych polskich grobowców i przeniesieniu szczątków na inne cmentarze, w ramach realizowanego komasowania grobów wojennych. Z Komitetu Obywatelskiego
wyłoniono Komitet Wykonawczy, w którym najważniejszą rolę odgrywali
przedstawiciele Związku byłych Ochotników Wojsk Polskich. Były jeszcze inne cele. Aleksander Then pisał na łamach „Kuriera Polskiego w Rumunii”:
Mieszka w Rarańczy jakieś 80 rodzin polskich. Ładna to gromada. Ale nie trudno jest dowiedzieć się od miejscowych ludzi, że
przeszło setka rodzin polskich wynarodowiła się od czasu wojny.
Dlaczego? Bo na miejscu jest tylko skromna drewniana kapliczka, ale nie ma parafii i nie ma księdza. (…) I tu otwiera się przed
Komitetem Obywatelskim ogromne zadanie: wystawienie w Rarańczy trwałego pomnika czynu legionowego i uratowanie pol-
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AAN, MSZ, sygn. 10877, k. 130-153.
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skiego żywiołu od wynarodowienia. W bezpośrednim pobliżu
cmentarza ma więc stanąć monumentalna kaplica, względnie
kościół, a w jego podziemiach zbudowane ma być mauzoleum,
kryjące kości legionistów, zarówno tych, którzy spoczywają na
cmentarzu w Rarańczy, jak i tych, których groby leżą rozrzucone
po całej Bukowinie. Starania Komitetu pójdą w kierunku założenia w Rarańczy parafii i rozszerzenia szkółki polskiej, która uratowałaby młode dusze polskie od wynarodowienia 59.

Inicjatywa zyskała poparcie władz polskich. W listopadzie 1938 r.
trwały już intensywne przygotowania do budowy mauzoleum – kaplicy
w Rarańczy. Drymmer przeznaczył na ten cel jednorazową subwencję
50 tys. zł. Realizacja budowy miała jednoczyć społeczność polską na Bukowinie i aktywizować środowisko byłych legionistów. Akcja nosiła nazwę: „Każdy Polak w Rumunii daje jeden dzień pracy przy budowie mauzoleum”. Sprawy finansowe tej inwestycji miały być nadzorowane przez
ambasadora RP w Rumunii Rogera Raczyńskiego, który jednocześnie,
wraz z rumuńskim ministrem spraw wojskowych, miał być protektorem
wyłonionego Komitetu Budowy. W końcu stycznia 1939 r. zdecydowano
o rozpoczęciu prac. Na czele Komitetu Budowy stanął ppłk Jerzy Jampolski – prezes Związku byłych Ochotników Wojsk Polskich w Czerniowcach60. W Polsce miał powstać osobny komitet. W Departamecie Budownictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych, w porozumieniu z Komitetem
Budowy, rozstrzygnięto nawet konkurs na projekt architektoniczny. Nagrodę honorową przyznano architektowi Kazimierzowi Tołłoczce, ale do
realizacji zatwierdzono pracę architektów Aleksandra Króla i Tadeusza
Giżyckiego61. Do budowy przygotowywali się też miejscowi Polacy. Pod-

Al. Th., Na szlakach wojennej chwały Legionów. W historycznej wsi Rarańcza
stanie trwały pomnik bohaterstwa żołnierza legionowego, „Kurier Polski w Rumunii”, nr 243 z 6 marca 1938 r. Szczątki ekshumowanych żołnierzy złożono tymczasowo
w podziemiu czerniowieckiego kościoła oo. jezuitów, zob.: J. Bujak, Bukowińczycy
a Legiony Polskie..., s. 43; Tenże, Kronika Polaków bukowińskich i zamieszkałych
w Rumunii 1931-1940, Kraków 2020, s. 438. Relacje ustne Jana Bujaka z sierpnia
2019 r. i maja 2020 r.
60 Jerzy Maksymilian Jampolski (1879-1942) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, był synem właścicieli majątku Wasłowce koło Czerniowiec, autorem książki
Wspomnienia z czasów okupacji austrjackiej w Królestwie Kongresowem (Kraków
1924). Zmarł w Buzułuku w ZSRS. Zob.: Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1945, Londyn 1952; J. Ber, Grzegorz
Romaszkan, http://www.wiki.ormianie.pl (dostęp: 20.02.2020).
61 AAN, MSZ, sygn. 10877, Pismo dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ
w Warszawie Wiktora Tomira Drymmera do konsula RP w Czerniowcach z [brak daty
dziennej] listopada 1938 r., k. 106; tamże, Pismo konsula RP w Czerniowcach Mariana Uzdowskiego do MSZ w Warszawie z 5 listopada 1938 r., k. 184; tamże, Notatka
naczelnika Władysława Józefa Zaleskiego z 31 stycznia 1939 r., k. 187; tamże, Pismo
dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ w Warszawie Wiktora Tomira Drymmera do ambasadora RP w Bukareszcie Rogera Raczyńskiego z 8 grudnia 1938 r.,
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czas spotkania opłatkowego 22 stycznia 1939 r. mówił o tym w Rarańczy
ks. proboszcz Alfons Kulpa i przypominał wiernych ojczyźnie bohaterów,
dla których powstanie mauzoleum – kaplica legionowa62.
4 marca 1939 r. byli legioniści z Bukowiny żegnali wyjeżdżającego
z Czerniowiec kpt. Stanisława Daszewskiego. Podczas skromnej kolacji
wyrażali swoją wdzięczność
za opiekę, jaką roztaczał nad nimi od dłuższego czasu. A nie było łatwo dobrać się do tych ludzi, którzy siedzieli przy swych
warsztatach czy na roli po dalekich wioskach, nikomu się nie naprzykrzając i nie wywodząc ani nie przypominając swych zasług.
Trzeba było do nich dotrzeć, odszukać ich, zebrać do gromady
i otoczyć opieką, odchuchać w nich to poczucie dawnego braterstwa, zadzierzgniętego w okopach w obliczu nieprzyjaciela. Tego
dzieła właśnie dokonał p. Daszewski i tym zaskarbił sobie serca
byłych legionistów63.

W imieniu legionistów przemawiali: Duda z Czerniowiec, Emil Priezel ze
Storożyńca i Antoni Nawrocki z Baniłowa nad Czeremoszem. Konsulat
reprezentował Romuald Kawalec64.
Czerniowce opuścił też konsul Marian Uzdowski, a 20 kwietnia na
jego miejsce przyjechał Tadeusz Buynowski. Witający go przedstawiciel
miejscowej Polonii – senator Tytus Czerkawski przypomniał mieszkańców Bukowiny, którzy przelewali krew za niepodległość Polski65. Konsul
podczas swojej pierwszej oficjalnej podróży po Bukowinie odznaczył wielu legionistów i zasłużonych przedstawicieli Polonii Krzyżami Zasługi66.
Pełną listę odznaczonych wydrukowano w „Kurierze Polskim w Rumu-

k. 192-194; [Artykuł redakcyjny] Konkurs na projekt pomnika – kaplicy w Rarańczy,
„Architektura i Budownictwo” 1938, nr 11-12, s. 413-415 (uzasadniając wybór napisano: „Z pośród złożonych projektów praca architektów A. Króla i Giżyckiego, rozwiązując pomnik w formie kościoła dla normalnych czynności religijnych, najbardziej dostosowała się do warunków programu i stosunków miejscowych. Pomieszczenie szeregu trumien – urn przewidziane zostało w stojącej obok kościoła wieży, która tą drogą, będąc dominującym akcentem plastycznym kompozycji, staje się jednocześnie
grobowcem poległych. Projekt przy zupełnej prostocie surowego materiału kamiennego łączy w sobie przejrzystość rzutu z celowością budowy. Z tego względu został zakwalifikowany do realizacji po wprowadzeniu niewielkich zmian, jakie wynikną
z miejscowych warunków”) (pisownia oryginalna).
62 [Artykuł redakcyjny] Uroczystość opłatka w Rarańczy, „Kurier Polski w Rumunii”,
nr 274 z 5 lutego 1939 r., s. 10.
63 [Artykuł redakcyjny] Byli legioniści żegnają swego opiekuna p. Stanisława Daszewskiego, „Kurier Polski w Rumunii”, nr 277 z 12 marca 1939 r., s. 10.
64 Tamże.
65 [Artykuł redakcyjny] Nowy Konsul R.P. w Czerniowcach zapoznał się z tutejszą
Polonią, „Kurier Polski w Rumunii”, nr 280 z 7 maja 1939 r., s. 4.
66 at., Krzyże na góralskich piersiach, „Kurier Polski w Rumunii”, nr 280 z 7 maja
1939 r., s. 9.
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nii”, obejmowała ona 140 nazwisk, w dużej mierze byłych legionistów67.
13 czerwca w Rarańczy, podczas uroczystości 24. rocznicy szarży ułanów
pod Rokiną, konsul odznaczył dziesięciu byłych legionistów Krzyżami
Niepodległości i sześciu Brązowymi Krzyżami Zasługi68. W ten sposób
starano się nadrobić całe minione lata, kiedy zapominano o kombatantach z Bukowiny.
20 sierpnia 1939 r. w „Kurierze Polskim w Rumunii” opublikowano reportaż z pięknej patriotycznej uroczystości w Czerniowcach. Obchodzono 25. rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów, ale też 25. rocznicę wymarszu z Bukowiny polskich drużyn ochotniczych do Legionów. Głównym organizatorem uroczystości był oddział
czerniowieckiego „Sokoła”. Na boisku, z którego w 1914 r. wymaszerowali
ochotnicy, ustawiono ołtarz polowy, wokół wywieszono polskie i rumuńskie flagi. Przed ołtarzem zasiedli przedstawiciele Ambasady RP w Bukareszcie, Konsulatu RP w Czerniowcach, senator Tytus Czerkawski69, prezes Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii – ppłk Jerzy Jampolski.
Mszę odprawił ks. superior Władysław Kumorowicz70. Później przed trybuną honorową ustawiło się w dwóch szeregach 160 byłych legionistów.
Wielu tych pochodzących z Bukowiny byłych żołnierzy miało na głowach
maciejówki. Ośmiu z nich otrzymało Krzyże Niepodległości lub Medale
Niepodległości. Odznaczono też trzy wdowy po legionistach. Przyznano
pamiątkowe odznaki legionowe. Odbył się apel poległych, podczas którego czytano nazwiska nieżyjących legionistów – Bukowińczyków. Jan Łopuszański w imieniu Centralnej Organizacji Młodzieży Polskiej w Rumunii mówił:
Jesteśmy tym szczęśliwym pokoleniem (…), na oczach którego
Polska powstała, by żyć. W duchach którego wszczepiono pietyzm dla świetlanych postaci oraz bohaterskich czynów Narodu
Polskiego. W sercach każdego przechowywane są jako najświęt-

[Artykuł redakcyjny] Kto został odznaczony Krzyżem Zasługi?, „Kurier Polski
w Rumunii”, nr 279 z 23 kwietnia 1939 r., s. 10; [Artykuł redakcyjny] Kto został odznaczony Krzyżem Zasługi?, „Kurier Polski w Rumunii”, nr 280 z 7 maja 1939 r., s. 9.
68 [Artykuł redakcyjny] 24-ta rocznica szarży pod Rokitną. Doroczne uroczystości
w Rarańczy, „Kurier Polski w Rumunii”, nr 284 z 25 czerwca 1939 r., s. 10.
69 Szerzej na temat tego zasłużonego działacza polonijnego: J. Bujak, Działalność Tytusa Czerkawskiego (1884-1969) ziemianina, senatora, wydawcy i redaktora odpowiedzialnego czasopism polskich w Czerniowcach i w Bukareszcie, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, nr 15: Ziemiaństwo kaliskie..., s. 172-180.
70 Ks. Władysław Kumorowicz (1904-1961) pochodził ze Spisza, był jezuitą. W czasie II wojny światowej zorganizował komitet do niesienia pomocy uchodźcom z Polski. Działał w polskiej konspiracji. Aresztowany w 1945 r. i zesłany do Mongolii,
a później do Kazachstanu. W 1956 r. jako repatriant osiadł w Kłodzku, a następnie w Bytomiu. Zob.: Ks. Władysław Kumorowicz [w:] Mater Dolorosa. Cmentarz
w Bytomiu, http://www.mater-dolorosa.wj.info.pl/31-ks-w%C5%82adys%C5%82awkumorowicz.html (dostęp: 10.12.2019).
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sze relikwie: Ojczyzna i Wiara. Jesteśmy tym pokoleniem, które
zdecydowane jest na wszystko. Nie dopuścimy nigdy do najmniejszego uchybienia naszej godności narodowej 71.

Akcja pomocy byłym żołnierzom Legionów Polskich miała szczęśliwe zakończenie. Kombatanci i ich rodziny, chociaż po latach, ale otrzymali pomoc materialną. Zadbano też o ich należyte uhonorowanie.
Niestety, miesiąc po opisanej patriotycznej uroczystości 25. wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów okolice polskiego
konsulatu w Czerniowcach zapełniły się uchodźcami z Polski72. Rozpoczęła się II wojna światowa.

J. Rachmister, Uroczystości legionowe w Czerniowcach, „Kurier Polski w Rumunii”, nr 291 z 20 sierpnia 1939 r., s. 4; Zob. też: J. Bujak, Kronika Polaków bukowińskich i zamieszkałych w Rumunii 1931-1940..., s. 552.
72 W. T. Drymmer, dz. cyt., s. 297-299.
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dr. Jarosław Durka
Centrul Regional de Perfecționare
a Cadrelor Didactice „WOM” din Częstochowa

Organizarea ajutorului pentru foști militari
ai Legiunilor Poloneze care locuiau în România
la sfârșitul anilor ’30 ai sec. XX
Rezumat

Începând din anul 1937, Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei,
armata şi organizaţiile de combatanţi au luat măsuri pentru a institui ajutoare temporare şi permanente pentru foştii legionişti care locuiau în România. S-a întocmit un raport special privind situaţia lor materială. De
asemenea, s-au luat în considerare cele mai importante probleme ale polonezilor din Bucovina în general. Pe această bază s-a stabilit că ajutorul
ar trebui să aibă caracter financiar, dar şi organizatoric, de exemplu în înfiinţarea unor cooperative.
În acelaşi timp, autorităţile poloneze au hotărât să comemoreze
locul de luptă de la Rarancea prin construirea unui mausoleu. Ocazie
pentru aceasta a fost aniversarea a 20 de ani (1918-1938) de la luptele
Brigăzii a II-a a Legiunilor Poloneze.
Toate aceste acţiuni se înscriau în politica guvernului polonez de
comemorare şi cultivare a tradiţiilol Legiunilor Poloneze.

dr. Ion Filipciuc
Câmpulung Moldovenesc

Octav Vorobchievici despre Polonia

Octav Vorobchievici descinde dintr-o familie care, în câteva generații, parcurge Europa de la Marea Baltică până la Dunărea de Jos, astfel că un răstrăbunic Sluski Mlaca de Obroco pornește din Lituania și se
oprește în Galiția, unde se ivește, pe la 1750, și fiul său Timotei, preot
apoi în Lunca pe Nistru, în urma căruia apare Teodor (între 1770-1837),
tot preot, în Bucovina, și străbunicul Constantin (1810-1856), de la care
provine Nestor (1838-1902), așijderea preot în Cuciuru Mare și protopop
de Cernăuți; feciorul acestuia, Constantin (1886-1908) va urma Facultatea de Litere și Filosofie din Cernăuți, dar va părăsi Bucovina stabilindu-se profesor la liceul din Bârlad, în Regatul României, unde, căsătorit
cu Aristeea Manoliu, își vor dobândi, în 19 aprilie 1896, feciorul Octav,
după care familia se mută la Ploiești, de unde băiatul alege cariera armelor la București – combatant pe fronturile din cele două războaie mondiale, decorat mai întâi pentru fapte de arme în 1916-1918, dar trecut în
rezervă în 1951, condamnat la 20 de ani închisoare în 1953 drept „criminal de război”, amnistiat prin 1955, acuzat de iznov ca „dușman al clasei
muncitoare” în 1956, achitat totuși pentru a fi decorat în 1968 cu „Virtutea Ostășească cl. I”, sfârșindu-și însă zilele, după ce-a caligrafiat peste
6 mii de pagini manuscris, mântuit la 7 aprilie 1987, în Roșiorii de Vede.
Șansa lui Octav Vorobchievici a stat în intuiția colonelului Ion
Antonescu, comandantul Școlii Superioare de Război din București care
îl înscrie în grupul celor 12 ofițeri-elevi aleși să execute o documentare
cultural-militară în Polonia, revanșă camaradească făcută Școlii Superioare de Război din Varșovia care a vizitat Bucureștiul și ce va mai fi fost
demn de arătat prin România Mare în vara anului 1927.
A fost un consemn „la loc comanda” executat cu talent și sârguință de căpitanul Octav Vorobchievici, căci în intervalul 23 iulie-23 august 1928 hălăduiește disciplinat prin Polonia – peisaje, orașe, exerciții și
obiective militare, fabrici, locații turistice, monumente istorice, biblioteci,
serbări – și scrie două cărți: Polonia, vecina necunoscută din miază noapte, Note din călătoria Școalei Superioare de Răsboi Române în Polonia, în
vara anului 1928, de căpitan…, Extras din „România Militară”, 1928 (Tiparul Școlii Militare de Război, București, 1931, 51 p.) și Niech żyje Polska!
| Trăiască Polonia!, în „România Militară”, București, an LXVI, nr. 12,
decembrie 1929, p. 5-112.
Isprava nu a trecut neobservată nici de șefii ierarhici superiori, pentru că rămâne consemnată în fișa de cadre:
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Școala Superioară de Răsboiu
Căpitan Vorobchievici C. Octav
FOAIE CALIFICATIVĂ
Pe anul 1928 (de la 1 noiembrie 1927 până la 31 octombrie 1928)
Nota comandantului corpului de trupă sau șefului de serviciu:
Înfățișare plăcută. Bine conformat, sănătos și foarte rezistent.
Poate face o nouă campanie. Ținută foarte îngrijită și totdeauna
regulamentară. Cu bune aptitudini în teren. Energic și hotărît.
Foarte multă putere de muncă și foarte perseverent. Concepție
clară. Caracter deschis și ferm.
Inteligent și cu judecată bine formată și bine disciplinată.
Posedă o frumoasă cultură generală pe care și-o mărește mereu.
Bună cultură profesională. A luat parte în călătoria cu școala, ce
a făcut-o în Polonia, scoțând o carte, Polonia, scrisă foarte bine și
destul de interesantă. Foarte aplicat la studii. A urmat regulat
cursurile anului I de studii, luând parte la toate aplicațiunile și călătoriile de studii. A asimilat foarte bine cunoștințele predate în
anul I, obținând rezultate foarte bune. Lucrările sale au fost bine
întocmite atât ca fond, cât și ca formă. Soluțiunile sale, foarte bine documentate și adoptate la situație și mijloace. A terminat
anul I cu aprecierea „Bine”, fiind clasificat printre primii din promoția sa. A fost trimis să urmeze cursurile Școalei Superioare de
Răsboiu din Franța.
Ofițer foarte disciplinat, cu simțul datoriei foarte dezvoltat și cu
multă bunăvoință în toate. Bun camarad. Are curajul răspunderei
desvoltat. Ofițer demn în toate împrejurările, cu calități ostășești
frumoase. Nu are defecte. Etate 32 ani. Vechimea în grad 1. IV.
1920. În concluziuni este un foarte bun ofițer care promite mult
pentru viitor, cult și de nădejde, necesar armatei.
Îl caracterizez: „Merită a înainta la alegere”.
Director de studii,
Colonel ss Spiroiu

Notele șefilor ierarhici superiori:
1. Aptitudini fizice: foarte bune din toate punctele de vedere.
2. Aptitudini militare, excelent din t. p. d. v.
3. Capacitate. Foarte inteligent, cu foarte bună judecată; metodă
și spirit de observații.
4. Educație militară desăvârșită din t. p. d. v.
5. Îndeplinește serviciul cu foarte mult zel și energie. A terminat
în bune condiții anul I, a fost trimis să continue studiile în Franța
6. Relațiuni diferite: Nu-i cunosc defecte.
7. Concluzii: foarte bun ofițer și foarte necesar instituției.
Director Școala Superioară de Război,
Colonel ss Antonescu
De acord cu aprecierile și propunerile șefilor săi. Un foarte bun
ofițer, aplicat la studiu, Merită a înainta la alegere.

67
358

67
p. Subșeful M. st. M.,
General ss Lafarescu
Pe anul 1929-1930 a fost caracterizat de consiliul superior al oștirei „Alegere”.
Șeful Secției 5-a Marelui Stat Major,
Colonel ss Paraschiv1

Întrucât revista „România Militară” era difuzată tuturor cadrelor
din armata română, tirajul asigura o informare imediată și cuprinzătoare,
ofițerii aflând amănunte interesante atât despre istoria poporului polon,
cât și despre tânăra armată poloneză, bine instruită de ofițeri francezi, după cum ilustrează și Octav Vorobchievici în capitolul înduioșător despre
Ultima cotă din grupajul pe care îl oferim mai jos.
Ne îngăduim totuși a contura curpinsul acestei excursii documentare2: Cuvânt înainte (p. 1), Legionarii poloni de la Tiraspol (p. 2), Trecerea
frontierei (p. 7), Lwów (p. 8), Równe (p. 11), Ultima cotă a Școalei de Răsboiu Polone (p. 15), La Demblin, pe ruinele Iwangrodului rusesc (p. 17),
Varșovia, centrul Europei (p. 20), La mormântul soldatului necunoscut (p.
25), Popota din Nowowiejska 54 (p. 26), Școala de ofițeri de geniu (p. 26),
Stabilimentele poloneze „Škoda” pentru construcția motoarelor de avioane
(p. 27), Centrul de studii de legături Zegre (p. 27), Toruń(p. 28), Prin Grudziądz și teritoriul liber al Dantzing-ului (Gdańsk-ului) spre Gdynia (p. 31),
Gdynia, icoana reprezentativă a efortului polon (p. 33), Poznań, capitala
Primatului Poloniei (p. 35), Łodź-ul, Manchester-ul polonez (p. 38), Cracovia, capitala istorică a Poloniei (p. 39), Salinele de la Wieliczka (p. 44), Ziua
soldatului polonez (p. 45), Katowice și regiunea din jur (p. 47), Lwów, cel
din urmă popas spre țară. Bătălia de la Racławice... (p. 48-51), deoarece
reportajul lui Octav Vorobchievici este remarcabil. Mai mult, ar trebui tradus și în limba polonă spre a se constata de către polonezi cât de profund
apreciau românii seriozitatea și performanțele vecinilor noștri de la miază
noapte într-un răstimp de numai zece ani de la întronarea libertății și
dreptății în Polonia. Și perspectiva sumbră că vor avea de luptat împreună
împotriva flamurei roșii de la răsărit...

Centrul pentru Studierea și Conservarea Documentelor Militare, Pitești, Fond Memorii Bătrâni, Maiori – 10, Copia memoriului original al maiorului Vorobchievici Octav,
fila 21 a+v, formular și completare cu cerneală, Ștampilă rotundă: ROMÂNIA COMANDANTUL REGIMENTULUI 2 ARTILERIE GREA, în centru, stema Regatului România.
Ștampilă dreptunghiulară: COMANDANTUL REGIM. 2 ART. GREA. Ss Liteanu, semnătură.
2 Numele proprii poloneze din lucrarea citată mai jos au fost redactate conform grafiei contemporane polone.
1
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Polonia, vecina necunoscută de la miază noapte
Octav Vorobchievici
Cuvânt înainte
Cunoașterea Poloniei, alături de ai cărei fii, mai curând sau mai
târziu, vom lupta pe hotarele țării, constituie îndeosebi pentru un ostaș
una dintre cele mai patriotice datorii. Legionari de strajă, cu fața către răsărit, avem și unii și alții aceeași lozincă: să diguim cu piepturile noastre civilizația, împotriva incendiilor ce înroșesc cerul în stepele roșii.
Situația fericită în care am fost pus, făcându-mi-se cinstea de a fi
între elevii Școalei Superioare de Războiu, cari în vara aceasta am vizitat
o lună de zile Polonia, mi-a dat putința să cunosc mai de aproape țara cu
un trecut atât de răsunător. Această modestă lucrare, scrisă în lungul călătoriei, izvorăște din obligațiunea față de camarazii mei, mai puțin norocoși,
de a le împărtăși umilele mele impresii și din recunoștința față de șefii cărora le datoresc contactul cu o nouă țară.
O lucrare făcută în tren, între două localități de vizitat, o lucrare
scrisă în cursul nopților, după zile de oboseală, are fără îndoială multe lipsuri. Le recunosc pe toate. Un singur lucru nu-i lipsește: sinceritatea. Pentru rest, voi fi iertat: sunt militar și nu literat.
Paginile ce urmează sunt paginile unuia dintre acei pentru care Polonia a fost o surpriză. Trebuie să mărturism: în genere, nu avem prea multă încredere în trăinicia republicei de la nord. Trecutul ei de continue lupte
interne, tragica ei fărâmițare, mândria caracteristică a poporului și vecinătatea adesea neloială a regilor de la Cracovia ne-au îndreptățit opiniile
nefavorabile. Ceea ce s-a făcut până în prezent a risipit aceste fatale opinii?
Nu! Rămânem mereu în convingerea că avem la miază noapte o aliată care
se va disocia la primul șoc serios. Partea tristă este că și în Polonia se pare
că nu există o opinie mai frumoasă despre noi. Nu ne cunoaștem.
Intrați într-o mare librărie românească și cereți lucrări informative
despre Polonia. Negustorul vă va privi întâi lung și apoi, după anevoioase
căutări, vă va aduce poate... o carte sau două, în limba franceză. În românește sunt trei sau patru broșuri, tratând chestiuni izolate, dar nici o lucrare care să privească Polonia într-un ansamblu mai complet. Nici țara
vecină nu stă mai bine din acest punct de vedere. N-am văzut în librăriile
poloneze nici o cărticică despre România noastră. Din această cauză, am
întâlnit mulți polonezi cari confundau istoria noastră cu a ungurilor și
a bulgarilor și din această cauză am întâlnit foarte rar polonezi cari să cunoască o fărâmitură, două din viața patriei noastre.
Sunt totuși mulți români cari străbat în fiecare an Polonia și mulți
poloni cari vizitează România. Toți revin la vetre, păstrând surpriza unor
adevărate descoperiri. Să le spunem tare! Să punem condei lângă condei și
să ajungem odată să ne cunoaștem!
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În fața unei astfel de stări de lucruri, am greșit numind Polonia, în
titlul lucrării mele: Vecina necunoscută de la miază noapte?
Legionarii poloni de la Tiraspol
Către sfârșitul călătoriei de studii a Școalei Superioare de Războiu,
în Munții Apuseni ai Ardealului, am primit știrea că fusesem numit în
grupul de ofițeri cari aveau să viziteze o lună de zile Polonia, chiar în cursul
verii, înapoind astfel vizita făcută școalei și țării noastre, cu un an în urmă,
în 1927, de elevii Școalei Superioare de Războiu din Varșovia.
Într-o mică librărie din Zalău, unde am răscolit multe rafturi prăfuite ca să caut ceva lucrări asupra republicei ai cărei oaspeți aveam să fim,
am găsit admirabila carte a lui Cazimir Smogorzewski, „La Pologne restaurée”, care mi-a ținut tovărășie în tren, spre București, în timp ce străbăteam minunatele regiuni ale cetății carpatine, care închide într-un neîntrecut pitoresc de munți păduroși, de câmpii bogate și râuri albastre, leagănul
neamului românesc.
Smogorzewski mi-a adus aminte de prima mea întâlnire cu legionari poloni, la începutul anului 1919, într-un decor tulbure, dincolo de hotarul de răsărit al țării. La capitolul Efortul militar polonez în timpul războiului, autorul vorbește de constituirea unei divizii polone la Ekaterinodor, în Kuban, sub comanda generalului Żeligowski, divizie care a fost
transportată pe mare la Odesa, unde a intrat sub ordinele generalului francez d’Anselme, care tocmai debarcase cu o divizie franceză. „În 7 februarie,
un regiment polonez, comandat de colonelul Kozubek, după ce dăduse
o luptă foarte dârză cu bolșevicii, a luat cu asalt gara și orașul Tiraspol,
asigurând astfel joncțiunea cu românii din Basarabia”.
Eu am fost ofițerul prin care colonelul și trupa polonă a făcut primul contact cu armata română, care, în acele zile nesigure, păzea Nistrul,
în spatele forțelor ce-și desfășurau steagurile liberatoare pe plaiurile Ardealului. Episodul poate că merită povestit.
Regimentul meu, al 79-lea de rezervă, care – distrus la Turtucaia,
unde pierduse trei mii cinci sute de soldați, din patru mii, și șaizeci de ofițeri din șaptezeci, într-un eroism deopotrivă recunoscut de învingători și
învinși, refăcut și iarăși nimicit de covâșitoarea superioritate a armamentului german, în bătălia de la Târgu Jiu, viteaz în zilele disperate ale retragerii și neclintit ca o stâncă în ceasurile mari ale Mărășeștilor – fusese adus
în Basarabia, în târgușorul Tighinei, unde cele câteva sute de oameni, care
îl compuneau, fuseseră încazarmați în cetatea zidită în secolul trecut, în jurul bătrânului castel moldovenesc, ce străjuia vadul Nistrului către pământurile tătărăști. Cei câțiva ofițeri din vechile cadre, rămași în jurul drapelului – trecut înot peste Dunăre, apărat cu prețul a mult sânge generos
vărsat pe meleagurile gorjene, cu multă cinste pe calea amară a replierei
spre Moldova și cu o neclintită hotărîre la Mărășești – urcam adesea scările, sus, pe zidurile cetățuei, și, cercetători, ne adânceam privirile în
adâncurile cețoase ale întinderilor ușor ondulate al Rusiei. Simpli ostași de
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muncă și de luptă, prețuind numai prin sângele pe care puteam să-l dăm
patriei, noi nu știam ce se dospește departe prin cabinetele misterioase ale
diplomației lumei. Noi aveam un consemn simplu și inimi hotărîte. Totuși,
acolo sus, între crenele pe care odinioară se rezemau sânețele plăieșilor
marilor voievozi, ochii noștri se umpleau de gânduri care se lăsau ca o pâclă peste inimile noastre. Și din tăcerea care cobora deodată între noi, în
fața uriașului semn de întrebare ce se înălța ca o coloană de fum deasupra
stepelor flamurei roșii, nu ne trezea decât vestea strigată de jos, a înapoierii din vreun spital a umbrei încă unuia din cadrele vechi, care contribuise prin bărbăția lui, ca mâna bună a marelui rege să prindă sub vulturul
de bronz al drapelului nostru, crucea albastră a celei mai înalte distincțiuni
militare. (…)
Un batalion francez trebuia să treacă Nistrul și să ocupe Tiraspolul.
Generalul comandant al sectorului român îmi dădu ordin să-l însoțesc.
A doua zi dimineață, eram la pod. Am fost prezentat maiorului francez „cuceritorului Tiraspolului”. Mi-a întins mâna distrat. Era firesc.
În mers vioi, batalionul trecu podul Nistrului, sunându-și pașii
deasupra valurilor întunecate, gemând sub greutatea sloiurilor ce se rostogoleau ciocnindu-se între ele. Eram cu un tânăr ofițer francez, la o patrulă,
unica, ce preceda coloana, care n-avea nici o altă unitate de siguranță.
După câțiva kilometri de marș, maiorul galopă până la patrula unde mă găseam:
– Domnul maior crede că bolșevicii n-au să opună rezistență? îndrăznii să
întreb pe taciturnul comandant.
Acesta mă privi lung, așa cum privesc miopii:
– Sigur că nu, îmi răspunse el scurt.
– Sunt totuși destul de îndrăzneți, i-am văzut.
– Poate. Când vor simți însă cu cine au de-a face, își vor da seama că nu
trebuie să mai strice gloanțe.
Tăcui. Aveam în fața mea un luptător experimentat, din cea mai
mare armată a lumei, iar eu eram de-abia un tânăr ofițer dintr-o oștire
săracă de la Porțile Balcanilor. Mă uitai în jurul meu. Pe figurile soldaților
francezi, pe cea a ofițerului pe care-l însoțeam, cetii un zâmbet atât de indulgent că-mi coborâi rușinat privirea.
– Vă îndoiți? mă mai întrebă maiorul, cătând la mine ironic cu un colț al
ochiului, de la înălțimea șeei.
Îl privii o clipă și, fără să-i răspund, fixai cazărmile albe din Tiraspol, care acum se vedeau limpede înainte.
Intrarăm între cele dintâi grădini izolate care mărgineau orașul.
Maiorul se opri, scoase un carnet de campanie și scrise ceva:
– Uite, domnule locotenent, îmi zise el, ca să vă arăt ce sigur sunt de rezultatul operațiunei, raportez c-am ocupat orașul.
Chemă un călăreț și corepondența plecă în trap grăbit spre Tighina. Nu se depărtase bine ștafeta, că printre casele care mărgineau orașul
văzui alegând grupuri de bărbați și odată cu ei am văzut venind pe șosea,
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către noi, cu toată viteza, o mașină în care un număr de indivizi purtau un
enorm steag alb. Maiorul mi-l arătă cu mâna și-mi zise un semnificativ:
– Vedeți?
Galopă apoi în întâmpinarea parlamentarilor. Noi ne continuarăm
marșul.
Nu știu ce s-a vorbit la mașina cu fanionul păcii. Am văzut-o însă
întorcându-se după câteva clipe de oprire și luând același drum ca la venire. În același timp, două lovituri de tun răsunară undeva în oraș. Se făcu
liniște. Pe deasupra noastră, șuierară sinistru două proiectile. Nouri groși
și negri acoperiră mijlocul coloanei. O răpăială vie de gloanțe se îndreptă
spre noi. Toată lumea se trânti la pământ. S-auziră țipetele răniților. Maiorul alunecă pe lângă mine, fără să mă privească. (…)
Cum mergeam liniștiți, ne opri scurt un „Stui!”, strigat de un ostaș
cu arma pe umăr, cu mâna întinsă spre noi. Uniformă necunoscută. Chipiul mai cu seamă, croit în patru colțuri și cu un vultur alb deasupra vizierei, mă surprinse. Din ce fel de armată putea să mai fie și ăsta? Vulturul
de pe chipiu mă intriga mai mult ca orice. Își modificaseră bolșevicii insigna roșie? Era oare numai capriciul de cochetărie al unui fiu al sovietelor? Atitudinea hotărîtă cu care cel ce ne oprise venea spre noi îmi plăcu.
Mă dădui jos din sanie strângând cu dreapta, în buzunar, prăselele revorverului. (…)
Un căpitan francez venea spre noi. Îi strigai de departe:
– E adevărat, sunteți ofițer francez? (…) Vreau să știu, sunteți prizonier?
Nu-mi vine a crede că văd un căpitan francez prin locurile astea.
În timpul acesta, se apropie și o patrulă care purta aceleași chipie
în patru colțuri, aceiași vulturi albi. Uniforma era de culori diferite, niște
insigne curioase, albe, împodobeau gulerile. Toți aveau figuri îngrijite și
distinse și oarecare cochetărie în felul cum purtau arma pe umăr.
– Cum să fiu prizonier, domnule? Sunt liber.
– Și dânșii cine sunt?
– Dar ce vă interesează? În ce calitate, toate aceste întrebări?
– Sunt ofițer român. Deghizat îmi urmam drumul spre Rasdelnaia, ducând
corespondență din partea comandamentului român, pentru comandantul
trupelor franceze de acolo.
Aruncai de pe mine brâul roșu, îmi descheiai mantaua rusească și
o desfăcui arătându-mi uniforma română, ornată pe pieptul stâng de o Coroană a României. Francezul mă privi o clipă, apoi îmi întinse mâna. Ne
prezentarăm. Îi explicai pe scurt cum ajunsesem acolo. Aflai că cei cu vulturii albi erau legionari poloni. Că orașul fusese atacat de polonezi, întăriți
cu o companie franceză și care de luptă. Că toate aceste trupe erau din Rasdelnaia și că atacaseră intrând cu trenurile de-a dreptul în gară, de unde
apoi pătrunseseră în oraș. Lupta pe care o auzisem nu era deci decât acțiunea întreprinsă pentru cucerirea orașului.
Invitai pe francez în sanie și plecarăm spre gară, unde era comandamentul polon, care rămânea în garnizoană și compania franceză care
urma să se înapoieze la Rasdelnaia. Am predat plicul căpitanului și apoi
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m-am prezentat comandantului polon care m-a primit camaradește. Ca
amănunt îmi aduc aminte că m-a rugat să-l însoțesc să guste din mâncarea
trupei. Era un borș admirabil, pe care mi-am permis să-l gust și eu. Ce bun
ar fi fost după atâta drum și atâta ger o farfurie de borș fierbinte!
Polonia deci trăia! Polonia cavalerească și vitează, așa cum
ne-o făcuse cunoscută Sienkiewicz în anii adolescenței, își ridica fruntea
care păstra încă urmele cununei de spini, către soarele înviorător a libertății. (…)
Așa am luat contact cu legionarii poloni din Tiraspol. În câteva ore,
mulțumită bunăvoinței comandantului lor, am întins fir telefonic până la
pod, unde am făcut legătura cu pichetul român și prin el cu garnizoana.
Generalul meu a putut vorbi chiar în seara aceea cu Tiraspolul și prin Tiraspol cu Rasdelnaia.
Trecerea fontierei
Gara Grigore Vodă Ghica. Sub seara ce coboară domol, pe aceste
ultime plaiuri ale țării noastre, numele scris cu litere mari pe clădirea în
fața căreia un suflet delicat a sădit și îngrijește o grădiniță de flori, îmi
aduce aminte de acela care, cu sângele lui, a ștampilat protestul unanim al
neamului împotriva răpirii celei mai mândre provincii românești. Astăzi,
când cetatea Sucevei, mormântul de la Putna și Codrii Cosminului sunt iarăși ai noștri, când stâlpii ciopliți din stejarii Moldovei nu mai sunt înlănțuiți în culorile monarhiei vulturului cu două capete, o pioasă datorie, fericit inspirată, a adus numele aceluia care prin jertfă s-a legat pentru veșnicie de recunoștința poporului, pe aceste meleaguri, unde, către miază
noapte, se desfășoară întinderile pierdute în zarea orizontului, a vecinei și
prietenei noastre Polonia, revenită și ea la libertate, pe ruina stăpânitorilor
de ieri.
Prutul se zărește printre sălcii. Podul căii ferate se profilează alb pe
colinele de un verde palid, ce se topesc spre nord, sub umbrele violete ale
serii. Acolo nu mai este țara noastră! Fără să vreau, îmi întorc privirile înapoi și mai îmbrățișez odată dealurile scumpei noastre Bucovine.
Ofițerii au coborît din cele două vagoane cu care am plecat din București și care vor fi atașate la trenurile polone pe tot timpul călătoriei și, în
așteparea formalităților de trecerea frontierei, se plimbă grupuri-grupuri
pe peronul gării.
Pe nesimțite, un nor subțire a început să scuture picături din ce în
ce mai dese de ploaie. Primesc ordin să iau de serviciu până mâine dimineață. Comunic colegilor instrucțiunile referitoare la ținuta pentru Śniatyn,
prima gară polonă, unde vom fi întâmpinați de patru ofițeri din armata
vecină și aliată, cari ne vor însoți tot timpul călătoriei.
S-a înoptat bine. Ploaia a încetat. Greierii și-au început prelunga
lor muzică nocturnă. Un semnal scurt. Am plecat. Cu bine țara mea! Curând trecem Prutul. La pod se zăresc desprinzându-se din întuneric primele santinele polone.
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În câteva minute ajungem în fața gării Śniatyn. Observ pe peron
grupul de ofițeri din Statul Major Polon. Cobor. Mă prezint celui dintâi
care înaintează spre mine. Este d-l colonel Zawadzki, unul dintre directorii
de studii ai Școalei Superioare de Războiu din Varșovia. Ceilalți sunt căpitanii Gliwicz, Niewęgłowski și Potoczka.
Domnul colonel Antonescu, comandantul școalei noastre, se dă jos,
urmat imediat de cei șapte profesori militari și de delegația de doisprezece
ofițeri elevi. Colonelul polonez, într-o corectă limbă franceză, urează din
partea Școalei Superioare de Războiu și din partea Marelui Stat Major Polon, bunvenit pe pământul țării lui. Domnul colonel Antonescu mulțumește și-l roagă să transmită mulțumirile Școalei Superioare de Războiu Române, Marelui Stat Major Polon și școalei surori din Varșovia.
Se continuă prezentările. Ofițerii poloni, toți tineri, au o înfățișare
distinsă. Vorbesc destul de bine franceza și între ei, câte unul doi, germana,
rusa sau italiana. Rămânem câteva minute pe peron, în care timp se procedează la viza passepoartelor.
Iar picură. Ne urcăm în tren. Primim programul vizitei în Polonia,
imprimat foarte elegant în franțuzește și câte o hartă pe care e trasat itinerarul ce vom urma în luna de zile cât vom fi oaspeții Poloniei. Facem cerc
în jurul ofițerilor vulturului alb, în fața compartimentelor ce le sunt rezervate în vagoanele noastre și legăm convorbire în trei-patru limbi.
Prima politețe: nici un control al bagajelor, nici o plată a transportului pe tot timpul călătoriei. Primul ordin ce am de transmis colegilor mei,
pe teritoriul Poloniei, în calitate de ofițer de serviciu: Să se dea ceasurile cu
o oră înapoi.
Pornim spre Lwów. Lăsăm camarazii polonezi să se odihnească
– și ei sunt ca noi, după o zi și o noapte de drum – și ne retragem în compartimentele noastre. Mâine dimineață, la 5:50 ajungem la Lwów, unde ni
se face primirea oficială la ora 8:00. Duc ordinele referitoare la ținută și,
după ce-mi scriu notele de drum, rămân până târziu, la fereastra vagonului.
Ultima cotă a Școalei de Războiu Polone
O melodie simplă, ca floarea albă și gingașă, pe care poporul nostru a botezat-o rochița rândunicii, o melodie cântată aproape, dar parcă venea de departe din bezna învălmășită a amintirilor, o melodie cântată de
un cârd de fete de țară, care curățau terasamentul căii ferate de buruieni,
mă trezi încetul cu încetul.
În câteva minute eram afară și respiram aerul limpede și rece al dimineții. Astăzi, vom asista la ultima cotă, una din tradițiile școalei de războiu polone. Ultima cotă înseamnă ultima ieșire pe câmp a școalei de războiu, când profesorul de tactică generală trebuie să execute cu trupele,
o temă dată de elevii anului al doilea. Colonelul F., simpaticul francez, cu
barba pătrată, sură, puțin adus de spate, distrat în ceea ce privește atitudinea, dar maestru în știința militară, trebuie să comande într-o situa-
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ție dificilă dar inteligentă, pe care i-au creat-o elevii săi. Dar nu numai
elevii sunt azi la ultima lor cotă, ci și profesorul lor, care, după nouă ani de
Polonia, trebuie să se înapoieze în Franța pentru un stagiu în vederea
avansării.
Ultimul efort al camarazilor varșovieni se face sub nevroza bucuriei
sfârșitului școalei. Un observator, care n-ar ști aceasta, n-ar bănui din manifestările ofițerilor că sunt la ultima lor zi de școală. Aceeași obișnuită
liniște, aceeași seriozitate pe figurile lor. S-ar părea că necontenit sunt preocupați de un gând mare.
Plecăm pe câmp cu mașinile. Alunecăm alături de coloane lungi de
soldați, cari ne privesc curioși. Merg vioi ca și soldații noștri. Nu trebuie să
uit: în tot lungul zilelor de manevre n-am văzut soldați întârziați, târânduse după unități sau soldați șchiopați. Am văzut coloane istovite de alergătură, dar n-am văzut oameni căzuți din cauza echipamentului rău ajustat. Căruțele sunt solide: nu se văd cârpituri sau mozaicuri de toate modelele, dimensiunile și culorile. Caii sunt solizi și bine prinși în hamuri, în
a căror pielărie nu se văd funii, noduri sau legături de sârmă.
Exercițiul se desfășoară corect. Trupele sunt bine instruite și execută cu mult nerv și înțelegere ordinile șefilor. Urmărim cu interes toate
mișcările lor. Vom lupta și muri poate alăturea de ele și voim să le cunoaștem. O stranie ciudă ne sâcâie: aceea de a nu le găsi defecte. E oare cu putință? Sunt chiar atât de bine?
În ceea ce privește problemul tactic, problem numai de mișcare,
pus colonelului francez, e poate necesar să subliniez că toți camarazii români l-au rezolvat la fel ca și admirabilul și încercatul ofițer profesor.
În fine, trompetele polone, cu sunete vesele, ce parcă se ridică din
mijlocul escadroanelor poleite, galopând peste câmp, anunță sfârșitul manevrei. Grupuri, grupuri, ofițerii – cu caschetele în patru colțuri, trase pe-o
ureche sau pe spate, având aspectul acela straniu de îndrăzneală și sălbăticie, de cochetărie și ștrengărească voie bună – apar pe potecile dintre
lanuri, în timp ce pe creste și în văi se strâng încet trupele de infanterie.
Cerul e înnourat și un vânt umed anunță ploaia ce se apropie. Sunt mai bine de zece kilometri până la trenul nostru, așa că ultima cotă va fi binecuvântată și de sus.
Colonelul F. explică exercițiul și justifică execuția. Vorbește simplu
și limpede, întretăiat de ofițerul polon care-i traduce fiecare frază. Elevii,
destul de severi de obicei cu profesorii lor de tactică generală, de data
aceasta renunță la orice critică. Și atunci, cu o accentuație blajină de părinte ce se desparte de copiii săi, de părinte care în spatele unei severități
impuse de cerințele educației a ascuns o inimă duioasă, cu o simplitate de
forme care dovedește adâncimea simțirei, cu o nervozitate de-abia stăpânită de tremurul ușor al vocii, colonelul F. își începe modesta-i cuvântare de
rămas bun. Clipa e atât de mișcătoare că parcă și vântul ocolește blocul de
liniște și simțire ce îmbrățișează această ultimă cotă a unui bătrân ostaș.
Privirile foștilor elevi ai colonelului, privirile profesorilor și ei foștii lui
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elevi, caută un refugiu spre pământ pentru a ascunde umezeala ce li se
așterne pe ochi.
Uităm că suntem pe câmp, că suntem înconjurați de o sută cincizeci de ofițeri străini, că ploaia stă să cadă asupra noastră și ne lăsăm furați
de vraja cuvintelor calde, din care se ridică personalitatea și titanica muncă a bărbatului care, fără să păstreze poze eroice, a fost un erou, care, fără
să-și trâmbițeze faptele, ele se trâmbițează singure, care, fără să se impună
silnic, a pătruns prin admirațiune și iubire în toate inimile, câștigând recunoștința întregii armate polone.
Colonelul vorbește încet, transportat ca îngânarea unui cântec al
amintirei, despre unitățile de voluntari poloni, instruite de dânsul în Franța. Cuvintele lui desfășoară înaintea noastră imaginile cețoase ale eroicelor
eforturi săvârșite de poporul fărâmițat și înlănțuit, care, oriunde a putut,
a ridicat un steag și a pecetluit cu sânge chemarea la libertate. O clipă, în
negură, văd compania voluntarilor de la Bayonne, purtându-și fanionul în
focul cel mai năpraznic, în 1915, la nord de Arras, fanionul ciuruit de gloanțe, pe care curând, președintele Republicei Franceze, avea să prindă Crucea
de Războiu. Văd câmpul de la Mailly, în iulie 1918, când președintele Franței distribuie unităților polone steagurile simbolice, oferite de bravele cetăți
ale Parisului, Nancy-ului, Belfort-ului și Verdun-ului. Cuvintele președintelelui parcă plutesc încă deasupra trupelor polone: „...date de astfel de cetăți, drapelele poloneze sunt demne de nobila țară căreia ele îi anunță renașterea și de frumoasele trupe care le vor duce în foc...”.
Colonelul F. era prezent. El era unul dintre instructorii atât de devotați, a cărui străruință avea să-și dea curând roadele pe câmpul de luptă.
Văd, în fine, trupele de legionari intrând în foc și presărând solul Franței
cu trupurile lor, din care parcă voiau să-și aștearnă un eroic și sângeros
drum către patrie.
Divizia din Równe, care azi a executat exercițiul școală, sub comanda vechiului instructor al legiunilor polone și apoi instructor al armatei
polone regulate, este una din diviziile formate în Franța. Colonelul F. ne
spune aceasta cu toată căldura amintirilor dragi. El își aduce aminte cu duioasă atențiune de toate seriile de ofițeri pregătite la Școala de Războiu din
Varșovia și difuzate asupra armatei care se organiza în pripă. Își aduce
aminte de entuziasmul desfășurat pentru a ajunge la rezultatul final, când
despărțindu-se de armata polonă știe că lasă un puternic val în drumul
barbarilor orientului, val împotriva căruia Franța va străluci și mai
puternic.
Ochii colonelului rămân câteva clipe pierduți în gol... Ultima cotă...
O viziune umple zarea înecată în greul nourilor vineții: e oastea de azi a Poloniei, desfășurată în coloane lungi, trecând cu pas vioi în sunete triumfale
de trompete, cu vulturii albi desfășurați deasupra căștilor ridicate în vârful
baionetelor. O misiune înaltă ține sus fruntea luptătorilor... Piepturile vibrează de urale...
Două boabe de rouă strălucesc pe genele bătrânului ostaș și în lumina lor se oglindește umbra unui mormânt proaspăt săpat în țărâna Po-
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loniei, jertfa unui modern meșter Manole. Imaginea copilului drag, rămas
în glia celei de a doua patrii, întinde spre el brațe străvezii...
O voce puternică răsună. Unul dintre elevii colonelului... „salută pe
organizatorul Statului Major Polon”, ...„pe instructorul neobosit” al tinerilor generații de ofițeri. Cuvintele lui zguduie. Frazele lui clocotesc de seva
vigoarei tinereții. Sentimentele de recunoștință ale armatei polone sunt exprimate cu atâta fierbinte dragoste încât curând sunt acoperite cu un tunet
de urale.
Colonelul e ridicat și purtat pe sus, în aclamațiile generale. Chipiile
flutură. Entuziasmul e în culme. Un pahar de șampanie și o gustare, servită
după tradiție, de elevii ultimului an, s-ar părea că ar voi să încheie ultima
cotă. Dar nu, trupele diviziei și-au scos din ranițe ținuta de paradă, au îmbrăcat-o în locul celei de câmp și sunt gata de defilare.
Muzicile răsună. Steagurile fâlfâie. Infanteria pornește în pas liber,
odată cu ploaia, care, după câteva picături prevestitoare, se revarsă în torente peste câmpul care palpită de tinerețe. Soldații trec zâmbitori, voioși
că au prilejul să mai învingă o greutate. Apa se prelinge abondentă peste figurile lor râzătoare și le pătrunde prin hainele subțiri. Ploaia e însă de primăvară, iar ei sunt în primăvara vieții. În fruntea unităților, șefii sunt
fericiți că-și pot arăta soldații de care sunt atât de mândri, ofițerilor aliați.
Plăcerea de a vedea o trupă cu atitudine atât de frumoasă ne face să desconsiderăm ploaia ce ne pătrunde cismele și se strecoară printre gulere și
gât. Nu ne punem capișoanele mantalelor de cauciuc pentru a nu fi mai
adăpostiți decât ofițerii poloni, care nu le au cu ei.
Artileria sosește într-un impresionant galop, roată la roată. Sub
ploaia care biciuiește deopotrivă oameni, cai și tunuri, arma formidabilă
defilează impresionantă pe dinaintea noastră. Cavaleria trece ușoară, nervoasă, jucând în șei. Oamenii par muiați. Ochii lor însă scânteiază și, dacă
disciplina ar permite, bucuroși ar da drumul clocotului pe care îl înăbușă
în piepturi. Încrederea lor ne umple inimile. Straja de la nordul țării noastre veghează. Poarta de aici e bine păzită. Bucuros aș ieși din rânduri și din
tot sufletul aș striga frățește acestor mici șoimi: Trăiască Polonia!
Parada se termină. Ploaia ne-a pătruns. Am fi stat însă ceasuri întregi să sorbim bucuria soldaților, bucuria aceea atât de asemănătoare cu
a copiilor fugiți în ploaie să se joace în afara controlului părintesc.
Colonelul F. nu voește să se înapoieze la tren cu mașina. Vrea să revină în Równe călare, în fruntea diviziei pe care a comandat-o la ultimul
exercițiu, după nouă ani de Polonia, în fruntea diviziei pe care a văzut-o renăscând și formându-se în zile grele pe solul Franței, în care se înapoiază
după atâta vreme. Ultima cotă... (…)
Cracovia, capitala istorică a Poloniei
În Muzeul Național de Pictură din Cracovia, în care numeroase
pânze redau imagini din istoria zbuciumată a Poloniei, este un tablou al cărui autor l-am uitat și care reprezintă un fragment din legenda care stă la
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baza creării orașului. În jurul anului 600, un luptător Krakus, izbuti să
strângă sub autoritatea sa triburile polone, lete și slave din jurul Vistulei.
Centrul puterii sale îl fixă pe o colină ce domină și astăzi Vistula, ridicând
o cetățuie de lemn și pământ. Cracovia se născuse. Wanda, fiica lui Krakus,
care contribuise în bună măsură la izbânda tatălui său, pentru ca să scape
de constrîngerea de a lua în căsătorie pe un războinic german, preferă să se
arunce în Vistula. Tabloul care mi-a rămas în minte închipuie pe frumoasa
princesă în clipa când își dăruiește bijuteriile sclavelor sale care se silesc
zadarnic prin rugăminți s-o abată de la grozava-i hotărîre. Wanda, cu privirea pierdută în gol, mânată de o putere supra omenească, nu aude stăruințele disperate ale femeilor din jurul ei, nici nu le vede lacrimile ce le
acopăr obrajii. Curând, trupul ei alb de fecioară, va aluneca pe sub valurile
marelui râu în care tremură oglindirea castelului tatălui ei. Mai multe preciziuni asupra originii orașului atât de scump polonilor nu se pot da.
În secolul al X-lea, era aici un centru important, având și episcopie.
În secolul următor, Boleslas cel Îndrăzneț mută capitala țării de la Poznań
la Cracovia. După ce în 1241 a fost distrusă de tătari, a fost refăcută de Boleslas cel Pudic. Sub Kazimir cel Mare (1333-1370), orașul luă un deosebit
avânt. Regele construi un castel de piatră, numeroase biserici, fondă o universitate (1364) și ridică hala Sukiennice din centrul orașului. Dinastia
Jagiellonilor dădu capitalei o strălucire al cărei renume străbătu departe
peste hotare. Cracovia deveni unul dintre cele mai mari și mai frumoase
orașe ale Europei. La 1595, în urma incendierii castelului regal Wawel, Sigismund al III-lea mută capitala din Cracovia la Varșovia. Evenimentul
avu repercusiuni imediate asupra dezvoltării orașului. Câteva incendii, războaie cu suedezii și diferite asedii suferite, ruinară în bună parte mărețul
oraș. Din strălucirea de altă dată n-a mai rămas astăzi decât o biată umbră.
Cracovia numără cam 200.000 de locuitori. O universitate, o academie de
științe – de altfel singura din Polonia – o academie de arte frumoase,
o academie de agricultură, una de științe comerciale, o academie de mine
și alte numeroase școli dau orașului un deosebit ritm cultural.
Orice polonez cu care vei sta câteva minute de vorbă asupra țării
lui te va întreba imediat dacă ai văzut Cracovia. Dacă îi vei răspunde că nu,
își va întoarce privirea în altă parte și inspirat îți va vorbi de ea. Dacă îi vei
răspunde că da, ochii îi vor sclipi de plăcere și te va cerceta asupra impresiei ce ți-au lăsat monumentele istorice și asupra Wawel-ului în special.
Cracovia deșteaptă în sufletul oricărui polonez ecoul mândriei naționale.
Este relicvarul vieții istorice a poporului. Este muzeul larg deschis, în care
te lași furat de umbrele trecutului ce te înconjoară la fiecare pas și te poartă
în lungul secolelor pe căile elocvente ale zidurilor de piatră, ale mormintelor, ale tradițiilor ce se păstrează cu sfințenie de veacuri. Cracovia este,
într-un cuvânt, capitala istorică a Poloniei. Orice călător se va abate sub cerul acestui oraș va fi stăpânit de o puternică impresie de pietate, asemenea
aceleia ce te învăluie sub acoperământul unui dom în care hăuiesc veacurile.
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Din vârful unuia dintre turnurile bisericii Sf. Maria, din ceas în
ceas, o trompetă, sunând o melodie duioasă, îți va aduce aminte unde te
găsești. Cornistul de azi, pe care aproape nu-l poți zări în înălțimea de unde revarsă notele triste peste orașul de la picioarele lui, nu este decât urmașul cornistului legendar, lovit în gât de o săgeată tătărască, în timp ce de
sus dădea semnalele de luptă. Aceeași goarnă au auzit-o și revoluționarii
lui Kościuszko în 1794 și legionarii lui Piłsudski, cari de aici porniră în 1914
să combată pe ruși. Ca un fior al trecutului, ca un semnal ceresc, semnalul
odinioară ascultat în noapte târziu de strajele de pe zidurile orașului, ca și
de cele din castelul regesc Wawel, deșteaptă astăzi lumi ce demult nu mai
trăiesc decât în amintiri tulburi, în poezie și în melancolia pietrei întunecate a clădirilor cu miros de cavouri.
Wawel este templul națiunei polone. În el se oficiază fără preoți
cultul patriei. Wawel este un castel labirint, ridicat pe o colină înverzită
deasupra Vistulei. Înfățișarea lui haotică te fixează locului. A fost zidit pe la
1300 și ceva de către Ladislas Łokietek. Fațada lui măreață, care privește
falnică orașul, adăpostește la umbra ei impunătoarea statuie equestră a lui
Kościuszko. Etajele ce încadrează de toate părțile curtea interioară, de
o eleganță neîntrecută, sunt sprijinite de arcade grațioase și de stâlpi de
piatră de o suplețe imaterială. Interiorul, renovat și în curs de renovare ca
și exteriorul. Austriecii instalaseră aici o cazarmă. Încăperile sunt prea albe, prea recent văruite, prea strălucitoare, prea noi.
Într-una din aripile castelului, intrând prin curtea centrală, după
ce coborîm câteva trepte, pătrundem într-o bisericuță zidită complet în
cuprinsul clădirii așa cum s-ar zidi un sarcofag pentru a i se pierde urma.
Biserica nu putea primi sub cupola ei și între cele patru alveole decât vreo
douăzeci de persoane cel mult. Nici o ornamentație, nici o sculptură nu înfrumusețează interiorul de carceră, cufundat în întuneric. Se spune că
aceasta ar fi una dintre cele mai vechi biserici ale țării. Ea a fost descoperită numai în timpul din urmă în amalgamul zidurilor. Este inexplicabil
cum s-a putut pierde atâta vreme urma. Să fi servit poate numai drept cavou pentru o persoană a cărei moarte nu era bine să fie știută? Mi se spune
că în alte părți ale castelului au mai fost descoperite urmele a două bisericuțe similare.
Sala tronului, destul de maiestuasă prin dimensiunile ei și prin
mărimea ferestrelor, are un plafon ornamentat printr-un număr de capete
sculptate în lemn – mi se pare cincizeci și opt, din vreo două sute câte au
fost – capete ce reprezintă personagii de toate treptele sociale și care
privesc mișcarea din sală cu aere ironice, speriate, nervoase, scrutătoare și
așa mai departe. Dacă n-ai cunoaște intențiunea artistului, ai putea bănui
că toate acele figuri ce străpung tavanul și privesc spre tine lungindu-și
gâturile, sunt imagini de dincolo de moarte, ale severității unui rege
sângeros.
Biserica din Wawel este catedrala Cracoviei și totodată e socotită
biserica națională a Poloniei. A meritat acest loc de frunte între monumentele istorice pentru faptul că zidurile ei adăpostesc mormintele unui lung
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șir de regi poloni și pe cei patru mari oameni cari au dat patriei un renume
egalat de strălucirea revărsată de cei mai mari regi: Kościuszko, marele revoluționar, Poniatowski, mareșal al Franței și comandant al armatei polone, Mickiewicz și Słowacki, poeți naționali, cari au ținut trează prin pana
lor simțirea națională a poporului polon.
Catedrala conține, altoite pe stilul gotic inițial, un amalgam de
adăogiri și stiluri, care îi dau un aspect cu totul special. Fiecare rege a zidit,
lipind de ziduri, o capelă de diferite dimensiuni și forme după gustul și
punga sa. O îngrămădire de clădiri și cupole se înalță pe zidurile ei, făcând
să-i dispară vechea linie pe care o ghicești atât de armonioasă în simplitatea ei. Istoria Poloniei este scrisă în bronz și marmură între zidurile
acestea haotice. Fantomele trecutului se înșiră în lungul zidurilor și stâlpilor, se îngrămădesc în capele, sub bolta principală și în subsolurile întunecoase. Ar trebui să scriu, nu câteva rânduri, ci volume întregi pentru
a descrie viața, importanța și legătura cu istoria Poloniei, a personagiilor
ale căror oase se pulverizează în cripte de piatră sau metal, simple sau
bogat ornamentate.
Sub un baldachin, odihnește culcat pe spate, trupul cioplit în marmură al regelui Kazimir al IV-lea Jagiellon, care, în 1466, la Thorn,
a semnat tratatul de pace care a făcut din teutoni vasalii Poloniei. În zilele
lui, tronul Boemiei și Ungariei erau ocupate de doi dintre fiii săi, așa că
puterea Jagiellonilor era foarte întinsă. Mă opresc o clipă la mormântul
primului Jagiellon, prinț al Lituaniei, care a întemeiat în Polonia cea mai
strălucită dinastie. El este acela care a mutat hotarul de sud al regatului
până la Marea Neagră. El este învingătorul de la Tannenberg, unde ordinul
Cavalerilor Teutoni a fost crunt înfrânt, pierzându-și toate steagurile și
18.000 de cavaleri.
Contemplu mormântul în marmură albă al Hedvigăi, fiica lui Ludovic cel Mare din casa de Anjou, rege al Poloniei și Ungariei. Corpul cioplit în piatră, acoperit cu o pânză sub care se profilează contururile delicate, odihnește cu palmele lipite și ridicate în semn de rugăciune, cu ochii
închiși dar vii sub pleoapele străvezii. Pieptul palpită. Figura fină, suferind
de o durere tăinuită, e împodobită de coroana de regină. E atâta gingășie în
poziția palmelor lipite, în finețea degetelor ușor străvezii, în liniile figurei și
corpului, că nici o clipă nu gândești că sub placa albă sunt numai niște oase
îngălbenite. În istoria Poloniei, Hedviga este o imagine curată de jertfă
spre binele și fericirea patriei. Pentru ca Polonia să poată deveni o mare
putere, copila care n-avea decât șaisprezece ani, fu constrânsă să ia în căsătorie pe Jagiellon, prinț al Lituaniei, obținându-se astfel, prin unirea
caselor domnitoare, unirea celor două țări. Hedviga iubea însă pe Wilhelm
de Austria și, ca să scape de prințul păgân și sălbatec, încercă să fugă înaintea nunții. Cracovienii însă – după cum spune legenda – au prins de veste și închiseră porțile cetății. Domnul Isus însuși se arătă princesei și o sfătui să devină soția păgânului de la nord, pentru binele creștinătății și al
Poloniei. Astfel, frumoasa și tânăra Hedviga își închise cu durere dragostea
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într-un colț tăinuit al inimei și, alături de cruntul lituan, urcă tronul puternicelor regate unite.
Câțiva pași mai departe e mormântul urmașului marelui Jagiellon,
Ladislas al VII-lea. Rege idealist, purtă steagurile Poloniei departe în afara
hotarelor țării sale pentru a apăra crucea împotriva semilunei. La Cosovo și
Nicopolis, spada sa vitează se făcu cunoscută în lumea creștinătății. Ungurii îl chemară în ajutor și-i oferiră în schimb coroana Sf. Ștefan. N-o primesc – a răspuns el – decât pentru a putea lupta mai ușor împotriva necredincioșilor. Alături de Jean Huniade, hatmanul Ungariei, știu să încunune steagurile creștine cu numeroase victorii.
Din brațul său de brav apărător al Domnului, au rămas câteva oscioare fărâmicioase ca niște bucățele netrebnice de lut, închise în bezna pietrei. Capela Vesa adăpostește pe regii invaziei, ai îmbucătățirilor și ai zilelor de doliu care au pregătit acel grozav strigăt de Finis Poloniae! Capela
Sigismunzilor, zidită la începutul secolului al XVI-lea de către Bartolomeo
Bereci din Florența și decorată de Giovanni Cini, umbrește cenușa ultimilor Jagielloni. Sigismund cel Bătrân, Sigismund August și Ana, soția lui
Ștefan Báthory, sunt evocați în statui culcate, de marmură roșie. Capela
închide numele reprezentanților unei epoci mărețe, în care Polonia și-a lărgit hotarele nu prin vărsări de sânge, ci prin federațiuni bazate pe respectarea libertăților naționale. Pactul de la Wilna uni Livonia cu Regatul, tratatul de la Lublin consfinți Unirea Lituaniei cu Polonia. În același chip Kazimir cel Mare își mărise țara cu Rutenia Roșie, iar Kazimir al IV-lea cu
Prusia Regală. Sub un baldachin odihnește statuia titanului Poloniei, Kazimir cel Mare, purtând sculptate la centură o serie de turnuri care te previn
că puternicul rege și-a lăsat numele legat de numeroase orașe ce-a fondat.
În mijlocul catedralei, între toți acești purtători ai destinului Poloniei, se înalță baldachinul sub care îngeri de metal poartă sicriul de argint
al Sfântului Stanislas, episcopul martir al Cracoviei și protectorul Poloniei.
De ce ghidul nostru se grăbește atâta? De ce nu ni se arată criptele regilor
adăpostiți în subsolurile catedralei?
Trec încă o dată prin fața sarcofagului de marmură albă deasupra
căruia Anton Madejski a redat din daltă pe Hedviga, prin a cărei forțată
căsătorie Polonia și-a creat cea mai puternică dinastie din câte au ilustrat
tronurile ei. Soțul ei, cu toate că i-a supraviețuit încă multă vreme și cu
toate că prin jertfa ei a devenit un mare suveran, nu i-a construit un mormânt demn de frumosul ei suflet. Patru secole au trebuit să treacă până ce
catedrala a primit sarcofagul a cărui imagine în piatră se roagă după ce
a plâns.
Înainte de a părăsi catedrala, trecem să vizităm tezaurul. Inventarele, sărăcite mult prin războaie și jafuri, își încep existența de pe la anul
1001. Mi-ar fi greu să descriu în câteva rânduri obiectele de artă, obiectele
de valoare istorică, odoarele bisericești și toată gama de curiozități, păstrate în vitrine sau în case de fier. Pot oare să nu mă opresc a privi mult caseta
de ivoriu admirabil sculptată a Hedvigăi? Și imaginația poate să se opreas-
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că de a nu zugrăvi degetele fine ale tristei regine, ridicând binișor capacul
rece, legat în argint?
Vizităm grăbiți minunatul muzeu de goblenuri adăpostit într-o aripă din Wawel și ne îndreptăm spre ieșire, trecând pentru ultima oară prin
curtea interioară atât de suplă că parcă s-ar înălța în zbor nesimțit spre cer.
Statuia măreață a lui Kościuszko și turnurile castelului și al catedralei ne
umbresc drumul. Turnul cenușiu, scăpat din incendiul din 1499, în ale cărui două odăi nefericita Hedviga se izola de lume, ca să mediteze asupra
vieții, ne aruncă o ultimă și tristă privire.
Ajungem în piața orașului, cea mai mare și mai frumoasă din câte
are Polonia. De jur împrejur, case vechi de stil erau locuite altădată de cea
mai înaltă aristrocrație poloneză. Să deschidem la întâmplare istoria uneia
dintre ele. Casa nr. 9: în 1605, s-a celebrat aici căsătoria țarului Dimitrie cu
Marina Mniszek... Cât de nepăsători trec astăzi majoritatea călătorilor prin
fața zidurilor mohorîte sau îmbrăcate în haine noi ce le vin atât de rău!
Centrul pieții este ocupat de hala numită Sukiennice, a cărei origine coboară până la 1558. Așa cum se vede azi, prezintă aspectul remanierilor ce i-au fost aduse în secolul al XVI-lea. Primul etaj al halei conține
o parte a Muzeului Național, posedând cele mai prețioase colecții ale Poloniei. O pânză de mari proporții a lui Matejko reprezintă unul dintre cele
mai glorioase ceasuri ale Poloniei, când Adalbert de Brandenburg, în 1525,
pe piața Cracoviei, în genunchi în fața regelui Sigismund, recunoaște suzeranitatea Poloniei asupra Ordinului Teutonic. O pânză de largi dimensiuni
a lui Siemiardzki reprezintă torțele vii ale lui Nero. Tiranul, întins pe o litieră, privește chinul creștinilor cuprinși de flăcări. Mi se spune că tabloul
este simbolic și reprezintă, de fapt, suferințele Poloniei. Un impresionant
tablou al lui Jacek Malczewski reprezintă Moartea Elenei, în exil. O magazie mizerabilă. Un pat de paie cu o icoană prinsă în peretele de scânduri.
Elena, cu părul de un auriu pal, dar strălucitor, revărsat peste paiele împrăștiate, adoarme încet și pentru totdeauna. E atâta curățenie în figura
nespus de frumoasă a femeiei, atâta chin în figura bărbatului ce stă neputincios la picioarele muribundei, că tabloul îți rămâne pentru totdeauna
în suflet.
O! dar dacă aș putea prinde, dacă aș putea descrie atâtea minunate
imagini eternizate pe pânze! Ca și la Wawel, vizita noastră se face într-un
marș record. Ieșim grăbiți din Muzeul Național, care palpită de gânduri
patriotice ale marilor pictori polonezi. Frumoasele albume pe care le luăm
cu noi ne vor îngădui ca, răsfoindu-le, să ne aducem aminte de unele pânze
în care strălucesc zilele mari ale vecinilor de la nord.
Piața orașului este dominată de biserica Sfânta Maria, clădită în cărămidă roșie, ale cărei două turnuri neegale, dintre care cel mai înalt de
optzeci de metri, privesc până departe în câmpiile Vistulei. Este fără îndoială cea mai mare și mai frumoasă biserică gotică din Polonia. Datează din
secolul al XIV-lea. Interiorul, bogat în opere de artă, este ornamentat de
o policromie după Matejko.

82

82
415

Ar fi atâtea de văzut în acest mare muzeu al Cracoviei! Săptămâni
întregi nu ți-ar ajunge pentru a privi din toate laturile incomparabilele monumente pe care le tăinuiește. Or, programul nostru nu prevede decât o jumătate de zi pentru vizitarea orașului. O jumătate de zi care vine după trei
săptămâni de oboseală. Profit totuși de sferturile de oră libere și, răslețindu-mă de grupul camarazilor, alerg să vizitez câteva colțuri interesante, care n-au încăput în programul făcut de gazde.
Biblioteca Jagiellonă numără 500.000 de volume – cea mai mare
bibliotecă a Poloniei – instalată în vechea clădire a universității, al cărei
edificiu gotic datează din veacul al XIV-lea. Universitatea a fost fondată în
1364 de Kazimir cel Mare, având o facultate de drept, de litere, de medicină. În 1400 fu complet reorganizată de Ladislas Jagiellon, inspirat de soția
sa Hedviga. I se adaogă și o facultate de teologie. Universitatea fu botezată
Jagiellonă și deveni un puternic centru de cultură, cunoscut în lumea
întreagă. Frumoasa curte cu arcade, sălile sale gotice, umbra lui Kopernik
(mort în 1543), care și-a făcut studiile aici și a cărui statuie se ridică din
1900 în curtea interioară, rafturile pline de volume groase îți umplu sufletul de sentimentul că te găsești în relicvarul geniului polonez. Pășesc plin
de pietate pe treptele tocite de pașii atâtor frunți gânditoare ce s-au perindat pe sub bolțile reci și, aruncând o ultimă privire statuiei de bronz
a lui Kopernik, pierdut în calcule ce te fac să treci în vârful picioarelor pe
lângă piedestalul de marmură, ies în stradă printre cele două altare zidite
de o parte și de alta a intrării.
Pe aceeași stradă se ridică biserica Sf. Ana, zidită în stil baroc, în
secolul al XVII-lea, de Sobieski, adăpostind mormântul Sfântului Jan de
Kenty (mort în 1473), patronul universității. Interiorul bisericii este foarte
bogat decorat de Baltazar Fontana (1701).
Centrul orașului este înconjurat de o grădină continuă, aranjată în
1824 pe urmele centurei de ziduri ce cuprindeau de jur împrejur vechea
Cracovie. Azi, din lucrările de întărire, n-au mai rămas în picioare decât
poarta Sf. Florian, în stil gotic și Barbakan, datând din secolul al XV-lea.
Nu găsesc decât cinci minute pentru biserica Franciscanilor, care-și coboară vârsta până în veacul al XIII-lea, vârstă ce i se poate ceti ușor
cu toată policromia modernă (1898) și cu toate vitraliile dăruite în secolul
nostru; și cinci minute pentru biserica Dominicanilor, datând și ea tot din
veacul al XIII-lea și amplificată cu o serie de capele baroce din veacul al
XVII-lea. În mulțimea de morminte, descopăr pe al Sfântului Hyacint
Odrowąż (mort în 1258), în formă de altar și al lui Leszek Czarny (mort în
1289). Ora nu-mi mai îngăduie dorința de a vedea alte minuni ale Cracoviei. După amiază, plecăm să vizităm renumitele saline de la Wieliczka,
aflate numai la 12 km de oraș. Revin în centrul orașului și în piața veche
citesc inscripția în piatra modestă, care marchează locul unde Tadeusz
Kościuszko a jurat în 1794 că va apăra patria până la ultima respirație.
În drum spre restaurantul unde ni se servește dejunul și unde
ajung exact ca să nu mi se poată spune prea mult că am întârziat, mă abat
în mica capelă a Sfântului Adalbert, ridicată chiar pe locul unde predica
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apostolul. Se spune că ar fi cea mai veche biserică din Polonia. Numeroase
reparațiuni au acoperit zidurile de haine ce nu vin bine pe formele inițiale
ale minusculei clădiri.
Bătălia de la Racławice,
ultima imagine a Poloniei eroice de altădată
Dimineață tristă. Ploaia stă să cadă din clipă în clipă. Pe peronul
gării Lwów, aceeași caldă primire ca și acum o lună de zile. Revăd cu drag
primul oraș polon pe care l-am cunoscut la venire și ultimul, la capătul călătoriei prin marea republică a vulturului alb.
Vizităm Muzeul Sobieski, conținând bogate colecții de artă clasică
și tablouri reprezentând nobili poloni din veacul al XVII-lea și al XVIII-lea,
o colecție interesantă de arme vechi și colecții relative la istoria științelor,
literelor și artelor poloneze.
În parcul unde sunt instalate pavilioanele târgului anual, vizităm
Panorama bătăliei de la Racławice. E o încăpere cilindrică, în care pătrunzi
pe o scară cotită. Locul rezervat publicului este ca o punte în mijlocul rondei. Pereții, de jur împrejur pictați, deschid o largă perspectivă asupra unui
câmp de bătălie, pe care se desfășoară într-un măreț dramatism una dintre
cele mai mișcătoare pagini din istoria zbuciumată a poporului polonez.
Pictura este continuată până la grilajul ce înconjoară puntea centrală prin
lucrări artificiale de pământ și lemn, care dau impresia că acțiunea se petrece aievea, iar nicidecum pe o pânză. Un enorm cer albastru deschide
zări nesfârșite, ca și nădejdea luptătorilor în haine albe ce duc în suflete
culmile victoriei, voința de libertate a unui întreg popor.
Câteva clipe rămâi în admirație, neîndrăznind să tulburi impresia
printr-o cercetare sistematică a picturei. Numai grăbit de timpul prea
scurt, deschizi instrucțiunile scrise în limba franceză, pe care le-ai procurat
la intrare și începi un studiu mai amănunțit al minunatei imagini. (O clipă
îmi vine în minte locul rezervat pentru marea frescă în Ateneul Român din
București. Când se va găsi pictorul și când se vor găsi banii necesari?).
Bătălia de la Racławice, între 6.000 de polonezi, dintre care 4.000
trupe regulate și 2.000 de țărani voluntari, și între ruși, cari aveau efective
superioare, s-a desfășurat nu departe de Cracovia, în ziua de 4 aprilie 1794.
Succesul bătăliei a deșteptat întreaga Polonie, fiind semnalul care a ținut
trează conștiința națională în tot timpul îndelungatei sclavii. Pictura este
opera cunoscuților pictori Albert Kossak și Jan Styka, cari, ajutați de o serie de alți artiști, întrebuințară un an și jumătate ca s-o termine.
Atât ca ansamblu, cât și ca amănunt, bătălia este redată cu cât mai
multă exactitate. Regiunea este pictată la fața locului. Personagiile istorice
au fost luate după portrete autentice, uniformele după modelele vremii, iar
costumele țăranilor sunt aceleași care se poartă și astăzi în Polonia.
Pictorii fixează acțiunea în clipa decisivă. Un cer senin revarsă un
belșug de lumină peste colinele ușor înverzite de primele zile ale primăverii. E ora patru după amiază. Spectatorul se găsește pe o ușoară înălțime,
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exact în mijlocul câmpului de bătălie. Ai în față atacul cosașilor poloni împotriva tunurilor ruse, așezate pe o singură linie. Într-un elan atât de bine
redat încât din prima clipă uiți că te găsești în fața unei pânze, țăranii în
haine albe, cu coasele ca niște lănci enorme repezite înainte, se aruncă
asupra tunurilor și tunarilor. Țăranul, care a ajuns cel dintâi între tunuri și
care cu stânga acoperă cu pălăria fitilul primului tun, iar cu dreapta își repede coasa spre capul rusului ce vrea să dea foc fitilului, este Albert Bartosz. Pentru vitejia sa a fost numit de Kościuszko port drapel și a fost poreclit Głowacki sau cap tare. Bartosz Głowacki este urmat de aproape de tovarășii săi de luptă, între cari se distinge Świstacki, care cu amândouă mâinile pe prăjina coasei – „cosește iarba rea care a năvălit pe pământul patriei sale”. Artileriștii înspăimântați își ridică brațele și armele în semn de
supunere. Dar cine poate opri furia atacatorilor în ceasul mare al izbândei?
Un mic grup de vânători se apără cu disperare, în nădejdea salvării, pe care se pare că le-o aduce coloana Tormasow, care se zărește venind
în fugă. Prima legiune de țărani ce înconjoară steagul, pe care se văd două
coase încrucișate, un snop și o bonetă cracoviană, este urmată de două
companii din Regimentul 6, comandate de căpitanul Nidecki.
Kościuszko, pe un spendid cal negru și purtând deschiată peste
uniforma de general, o mantie țărănească, aruncă la atac a doua coloană de
țărani, cari pornesc în strigăte entuziaste, fluturând bonetele. În mijlocul
lor fâlfâie steagul Sfintei Fecioare de la Częstochowa. La apariția lui Kościuszko, un muribund căzut pe spate, încearcă să se ridice și să-l aclame.
Generalul este urmat de statul său major: generalul Madaliński, colonelul
Fischer, căpitanul Biegański și de câțiva husari. La extrema stângă, pe versantul colinei, este cavaleria generalului Madaliński.
În primul plan, o umilă casă de lemn țărănească, al cărei acoperiș
de paie este în parte distrus: privește spre coloana de voluntari ce pornește
la atac, coloană a cărei ariergardă este însă în fundul unei mâncături de
pământ. În fața casei dărăpănate, un sătean ucis și plin de sânge e plâns de
o femeie care-și întoarce disperată fața către țăranii care se duc să lupte.
Între cei cari privesc scena cu frunțile încruntate de mânie, se observă voluntarul francez Bernier.
Departe, din gropile Dziemięrzyce, debușează un batalion polonez
din regimentul Wodzicki. Casele din Dziemięrzyce servesc drept spitale.
Un călugăr Bernardin împărtășește un soldat muribund.
Pe un drum de țară, printre mesteceni, galopează un husar din suita lui Kościuszko. Tocmai și-a întors privirea către câțiva prizonieri escortați de trei călăreți din cavaleria națională. În fruntea captivilor, rănit și rezemându-se de adjutantul său, înaintează colonelul Muromcew. În spate,
ordonanața colonelului și alți doi soldați. În fund, între casele incendiate
din Dziemięrzyce, se înalță fumul provocat de tragerile artileriei polone.
Între tunuri se zărește preotul erou Kode.
În direcția către care galopează husarul pe drumul mărginit de
mesteceni, se înalță o cruce de lemn, lovită în câteva locuri de gloanțe. În
fața ei se roagă îngenunchiați câțiva bătrâni. Un veteran, în cârje și cu un
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picior de lemn, tocmai sosește și se descoperă. Două mame și-au adus copiii să se roage și ei pentru biruință. Ochii tuturor strălucesc de nădejde și
încredere.
La dreapta artileriei polone staționează divizia generalului Zajączek. Generalul tocmai se pregătește să susțină atacul maiorului Lucke, cu
trupele de rezervă.
La extrema stângă poloneză, ultimile elemente de cavalerie ale
prințului de Wirtemberg aleargă în ajutorul unui escadron al aceluiași
principe, angajat în luptă cu un detașament de cazaci. Escadronul de care
este vorba are un ploton răspândit în urmărirea cazacilor și nu vede coloana de praf ridicată de regimentul de dragoni de Smolensk, care se aruncă
în șarjă. Căpitanul Zborowski ordonă să se sune retragerea ca să-și adune
călăreții împrăștiați și cu restul de plutoane formează o linie de luptă. Zarea în această parte e acoperită de păduri. Într-o margine a acestor păduri,
la aripa dreaptă a armatei ruse, sunt instalate bateriile generalului Rachmanov, care trag spre tunurile polone de la Dziemięrzyce.
Continuând cercetarea rondei spre dreapta, am în față detașamentul maiorului Lucke înaintând printre pini și lansându-se la baionetă. Rușii
aruncă asupra asaltatorilor o ploaie de grenade. Atacul maiorului e sprijinit de o companie de vânători pe jos, dintre cari o parte trag asupra două
escadroane de husari de Voronej, care tocmai răsar din râpile Racławice,
iar altă parte urmăresc cu focuri conductorii ruși, cari fug cu chesoanele
tunurilor capturate. Batalionul maiorului Lucke începe tocmai să primească focuri de la un batalion rusesc ce sosește în fugă, în flancul atacului. Generalul Tormasow, înconjurat de statul său major, sosește pe câmp pentru
a vedea pierderea tunurilor și înfrângerea trupelor rusești.
În spatele acestui grup, dincolo de râușorul Cieklica, pe înălțimea
Kościejów, apar forțele proaspete ale generalului Denisow, sosit de la Skalmierz în ajutorul lui Tormasow. Denisow însă înțelege că e prea târziu pentru a împiedica deruta, se formează în careu și, după ce primește rămășițele trupelor lui Tormasow, se retrage spre Kazmierz, la trei leghe de câmpul bătăliei de la Racławice.
Ocolesc de nenumărate ori tabloul plin de aer, de mișcare. Un singur lucru lipsește: zgomotul câmpului de luptă. Este aceeași lipsă pe care
o simți într-un cinematograf fără muzică. Nimic nu e lipit de perete, de
pânză. Fiecare om, fiecare pom, fiecare brazdă e aparte, o poți parcă privi
pe toate laturile, o poți îmbrățișa. Nu știi la ce să te uiți mai întâi și rămâi
surprins auzind vorbă lângă tine. Iți dai seama că totuși e o pânză.
Vai! Dar trebuie să coborîm! Programul ordonă!
Seara, la banchetul oferit de comandantul corpului de armată din
Lwów, d-l colonel Antonescu, într-o caldă cuvântare, trimite ultimul nostru salut armatei polone, luând în chip oficial rămas bun de la oștirea ce
ne-a înconjurat cu atâta căldură în tot timpul vizitei noastre.
*
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Trenul gonește spre țară. Ni-e tare dor de ea! Plouă. Ploaie rece și
tristă de toamnă. Numai florile strânse mănunchi în jurul stâlpilor din gări
ne mai aduc aminte că suntem în plină vară. Întâlnim câteva trenuri de
marfă cu inițiale Căilor Ferate Române. Vagoane întredeschise lasă să se
vadă înlăuntru lăzi cu mere. O, pământ bogat, ce ne trimiți de departe
zâmbetul rodului tău, cât te dorim!
Primim în compartimente sticle cu miód, băutură națională poloneză. Mergem în compartimentul ofițerilor poloni să ciocnim câte un
pahar. Căpitanul Niewęgłowski, căruia îi zicem cu toții pe nume, Cezar, și
care, într-o lună a început să prindă românește, bea în sănătatea patriei
noastre: Să trăiască România Mare! Căpitanul Stanisław Gliwicz strigă vesel cuvântul românesc pe care îl pronunță mai corect: Noroc! Al treilea căpitan Potoczka, confirmă zicătoarea că tăcerea e mai activă și tăcând are
grijă să fie necontenit pline paharele noastre.
Cântăm marșul polon al Brigadei I-a, pe care l-am învățat cu toții
după ce l-am auzit de câteva ori executat de fanfarele lor.
D-l colonel Zawadzki vine între noi. E primit cu urale. O nouă provizie de miód îl urmează. D-l colonel Antonescu își face apariția în cadrul
ușii compartimentului. Ciocnește cu ofițerii poloni. Profesorii școalei îl urmează. Dar ofițerul de serviciu ne previne că sunt cinsprezece minute până
la Śniatyn, ultima gară polonă.
Ne luăm săbiile și centurile. E ținuta ordonată pentru despărțire.
Śniatyn. Ploaia a încetat. E însă frig. Coborîm. În timp ce ne vizează passeportele, facem cerc în jurul camarazilor poloni cu cari schimbăm adresele și promisiunile că ne vom scrie.
Încă cinci minute. Domnul colonel Antonescu dă semnalul de despărțire. Strângând îndelung mâna domnului colonel Zawadzki îi mulțumește pentru străduința în alcătuirea programului, grație căruia am cunoscut în linii mari Polonia, pentru grija în tot lungul călătoriei ca să ne facă drumul cât mai ușor și cât mai plăcut și pentru nesfârșitele atențiuni cu
care ne-a înconjurat în tot timpul cât ne-a însoțit. Încheie, sărutându-l pe
amândoi obrajii și spunându-i că, îmbrățișându-l pe dânsul, îmbrățișează
întreaga armată polonă. La rândul nostru, ne despărțim cu aceeași sinceră
căldură, cu aceeași părere de rău, de ofițerii poloni.
Urcăm în vagoane. Elevii ne-am strâns în două compartimente
pentru a ține grupați pe camarazii vulturului alb de cari ne despărțim.
Când trenul pornește, cântăm din tot sufletul marșul lui Piłsudski: Brigada
I-a. Camarazii poloni, pe peron, în linie, salută câteva clipe, apoi își scot
chipiile și le flutură în urma noastră.
Trecem podul peste Prut. Printre sălcii zărim un grănicer cu arma
prinsă vânătorește pe umăr. Am intrat pe pământul României. Un ura! Curat răsună din piepturile noastre.
Bine te-am găsit, scumpa mea țară!
23 iulie-23 august 1928

87
378

87

Bibliografie de același autor
Armata noastră și ceea ce trebuie să facem pentru ea, Chișinău, 1920, 48 p.
Drumul codrului, piesă de teatru cu subiect din război, Ismail, 1926, 24 p.,
jucată de către prieteni și familie.
Polonia, vecina necunoscută din miază noapte, Extras din „România Militară”, 1928, Tiparul Școlii Militare de Război, București, 1931, 51 p.
Niech żyje Polska! | Trăiască Polonia!, în „România Militară”, București,
an LXVI, nr. 12, decembrie 1929, p. 5-112.
Doi ani de garnizoană la Paris, Tiparul Școlii de Infanterie, Sibiu, 1931, 250
p.
Între Verdun și Luminișul Armistițiului, Tiparul Școlii Speciale de Cavalerie,
Sibiu, 1931, 255 p.
Situația economică a României în criza actuală, București, 1932, 61 p.
O forță militară pentru Societatea Națiunilor [Conferință ținută la Marele
Stat Major, 14 noiembrie 1933], București, 19 p.
Noaptea minaretelor, Cartea Românească, București, 1934, 192 p.
Hotar de țară, Cartea Românească, București, 1934, 255 p.
Războiul viitor și populația civilă, Ed. Marvant, București, 1935, 163 (167)
p.
Supremația puterii politice, în „Lumea Militară Ilustrată”, București, an I,
nr. 6-7, iulie-august 1935, p. 51-61.
Arta comandamentului în război, București, 1935, 111 p.
La noi, în Bucovina, monografie, de maior..., cu un cuvânt înainte de general Virgil C. Economu, în „România Militară”, București, an LXXII, nr. 12,
decembrie 1935, 132 p.
Banatul, în „România Militară”, București, an LXXIV, nr. 1, ianuarie 1937,
p. 3-83.
Banatul, cu gravuri de Mariana Crețu-Medeleni, Ed. „Bucovina”, I. E. Torouțiu, București, 1937, 115 p.
Drumul cetăților Basarabiei, în „România Militară”, București, an LXXIV,
nr. 5, mai 1937, p. 80-93, nr. 6, Iunie, p. 90-105, nr. 9, septembrie, p. 104-111, nr. 10, octombrie 1937, p. 97-106.
Ofițerul și cartea, în „România Militară”, an LXXIV, nr. 7-8, iulie-august
1937, p. 70-73.
La noi, în Bucovina, cu gravuri de Mariana Crețu-Medeleni, Editura „Bucovina”, I. E. Torouțiu, București, 1943, 354 p.
Omul primei linii, București, 1943, 154 p.
Cantonament în Ucraina, în „Convorbiri literare”, Director I. E. Torouțiu,
mai-iunie 1943, București, p. 357-373.
Cu Lucian Blaga în Portugalia (fragment), în „Steaua”, Cluj-Napoca, an IL,
nr. 7, iulie 1997, p. 38-41; an L, nr. 7-8, iulie-august 1998, p. 104-106.
Hotare și măști, fragmente din cartea cu acest titlu de Octav Vorobchievici,
în „Revista de istorie militară”, București, nr. 1+2 (19), 1993, p. 47-48; nr. 3
(20), 1993, p. 50-51; și nr. 1+2 (21), 1994, p. 62-64.

88

88
415

Balada Vedei-Vedea-Vedița, în „Cele trei Crișuri”, București, aprilie 1997,
p. 5.
Cu Lucian Blaga în Portugalia (fragment), în revista „Manuscriptum” nr. 1-2/1998, pag. 173-178.
Cu Lucian Blaga în Portugalia (fragmente), în vol. Lucian Blaga – amiaza
focului, îngrijit de Ion Mărgineanu, Ed. Altip, Alba Iulia, 2000, p. 15-78.
Cu Lucian Blaga în Portugalia, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2005, 106 p.
Cu Lucian Blaga în Portugalia, foileton, în „Axioma”, Ploiești, an VI, nr. 8
(65), august 2005, p. 6; nr. 9 (66), septembrie 2005, p. 7-8; nr. 10 (67), octombrie 2005, p. 5; nr. 11 (69), noiembrie 2005, p. 7-8; nr. 12 (69), decembrie 2005, p. 5-6; an VII, nr. 1(70), ianuarie 2006, p. 7-8; nr. 2 (71), februarie
2006, p. 5; nr. 3 (73), martie 2006, p. 5-6; nr. 4 (73), aprilie 2005, p. 6-7; nr.
5 (74), mai 2005, p. 5-6.
Hotare și măști, vol. I, „Războiul generalilor (Spania, 1937-1939)”, Cavallioti, București, 2011, 176 p. + ilustrații.
Hotare și măști, vol. II, „Cu Lucian Blaga în Portugalia (1938-1939)”, Cavallioti, București, 2016, 146 p. + ilustrații.
Referințe
Petre Berneagă, Amintiri cu inima îndurerată, în „Viața armatei”, București,
aprilie 1991, p. 10.
Petre Berneagă, Octav Vorobchievici, în „Cele trei Crișuri”, București, aprilie
1997, p. 5.
Cătălin Boboc, Octav Vorobchievici – Hotare şi măşti, vol. I: Războiul generalilor, în Analele Universităţii „Ovidius”, Constanța – Seria Istorie, vol. 8,
2011, p. 283-284.
Dumitru Covalciuc, O biografie de erou, în „Plai românesc”, ziarul Socetății
pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”, Cernăuți, 8 septembrie 2019, p. 5.
Stan V. Cristea, articol Octav Vorobchievici, în Dicționarul bibliografic al
Județului Teleorman, Roșiorii de Vede, 1997, p. 724-725.
Constantin Cubleșan, notă biografică la Octav Vorobchievici, Cu Lucian
Blaga în Portugalia, în „Steaua”, Cluj-Napoca, nr. 7, iulie 1997, p. 38-39.
Constantin Cubleșan, notă biografică la Octav Vorobchievici, Cu Lucian
Blaga în Portugalia, în „Caietele Lucian Blaga”, Cluj-Napoca-Paris, mai
1998, p. 6.
Constantin Cubleșan, Memorialul lui Octav Vorobchievici, în „Pașii profetului”, Festivalul internațional „Lucian Blaga”, Lancrăm-Sebeș-Alba Iulia, nr.
6-9, mai 1998, p. 8.
Ion Deboveanu, Alexandru Posescu și Octav Vorobchievici, în „Teleormanul
liber”, Roșiorii de Vede, 4 septembrie 1991, p. 3.
Corina Iordan, Oameni, locuri, amintiri. Interviuri cu profesorul Ion Moraru, capitolul XX – Teleormăneni prin adopție, Octav Vorobchievici, Ed.
Renaissance, București, 2012, p. 198-209.

89
380

89

Manuela Nicolae-Posescu, Evocare Octav Vorobchievici, în „Septentrion”,
Rădăuți, an I, nr. 2-3, noiembrie 1990, p. 9.
Manuela Nicolae-Posescu, Colonelul Octav Vorobchievici, în „Viața armatei”, București, august 1990, p. 20-21.
Manuela Nicolae-Posescu, Octav Vorobchievici, în „Basarabia și Bucovina”,
București, nr. 10-12, 1990, p. 15-16.
Manuela Nicolae-Posescu, Genealogie bucovineană – Evocare Octav Vorobchievici, în „Iconar”, Rădăuți, ianuarie-martie 1996, p. 14-16.
Manuela Nicolae-Posescu, Diplomatul și scriitorul Octav Vorobchievici, în
„Țara Fagilor”, Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni alcătuit de Dumitru Covalciuc, redactor-șef, V, Cernăuți-Târgu Mureș, 1997,
p. 318-323.
Petre Otu, Ion Emil, Vorobchievici Octav, în vol. Personalități ale gândirii
militare românești, București, 1997, p. 282-289.
Dan Ozeranschi, Firul cel tainic al camaraderiei (O poveste despre un comandant și subordonații săi), în „Viața armatei”, București, aprilie 1991,
p. 10-11.
Argentin St. Porumbeanu, Oameni care au fost – Colonelul Octav Vorobchievici, în „Drum”, Roșiorii de Vede, nr. 12 (156), 23-29 martie 2001, p. 7.
Dumitru Predea, Un om al datoriei – Octav Vorobchievici, în „Revista de
istorie militară”, București, nr. 6, decembrie 1992, p. 45-46.
Dumitru Preda, Hotare și măști, fragmente din manuscrisul lui Octav Vorobchievici, în „Revista de istorie militară”, București, nr. 1, 2 și 3/1993
(p. 48, 46, 50); nr. 1+2/1994, p. 62.
Dumitru Preda, Octav Vorobchievici: un om dăruit scrisului, în „Manuscriptum”, București, nr. 1-2/1998, p. 71-72
Dumitru Preda, Octav Vorobchievici: Audiență la Franco, notă biografică
și extras din manuscrisul Hotare și măști (vol. I), „Magazin istoric”, octombrie 2011, p. 15-18.
Dumitru Preda, Octav Vorobchievici: un soldat dăruit țării și scrisului, în
vol. Octav Vorobchievici, Hotare și măști, vol. I, Războiul generalilor (Spania, 1937-1939), Cavallioti, București, 2011, p. VII-XVI.
Lucian Predescu, Enciclopedia CUGETAREA. Material românesc. Oameni
și înfăptuiri, Cugetarea-Georgescu Delafras, București, 1940, Vorobchievici,
Octav și alți membri ai familiei, Eugeniu (17 iulie 1863), Isidor (6 martie
1836), și Nestor (29 octombrie 1838), p. 911.
Ilie Rad, Octav Vorobcheivici: cu Lucian Blaga în Portugalia, în „Tribuna”,
Cluj-Napoca, nr. 67, 2005, p. 5-6.
B. Schmidt, Octav Vorobchievici – un simbol al competenței și demnității,
în „Teleormanul liber”, Roșiorii de Vede, 7 aprilie 1990, p. 4.
B. Schmidt, Octav Vorobchievici – un nume pentru filiala Teleorman, în
„Teleormanul liber”, 8 februarie 1991, p. 1
Emil Satco, Vorobchievici, Octav, în Enciclopedia Bucovinei, Ed. Pinceps
Edit, Iași, 2004, vol. II, p. 553.
Emil Satco și Alis Niculică, Vorobchievici, Octav, în Enciclopedia Bucovinei,
Personalități, localități, societăți, presă, instituții, Muzeul Bucovinei Sucea-

90
415

90

va, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava,
2018, vol. III, 821-822.
Alina Spînu, Papagalul lui Blaga, mort (de râs) și împăiat, în „Tomis”, Constanța, iunie 2005, p. 60.
Cristian Troncotă, Mihai Moruzov, în „Magazin istoric”, București, nr.
3/1996, pag. 45-50 (citat în chenar din vol. III, Hotare și măști).
Cristian Troncotă, Radu Dinulescu – Amintiri de la Biroul II, în „Magazin
istoric”, București, nr. 7, iulie 2000, p. 26.

dr Ion Filipciuc
Câmpulung Moldovenesc

Octav Vorobchievici o Polsce
Streszczenie

Major Octav Vorobchievici, urodzony 19 kwietnia 1896 r. w miejscowości Bârlad w rodzinie Constantina i Aristei (z domu Manoliu), był
potomkiem Polaków przybyłych na Bukowinę pod koniec XVIII w. Był
wojskowym z wykształcenia, walczył podczas I i II wojny światowej. Obdarzony talentem literackim, napisał i opublikował wiele reportaży o wojsku rumuńskim. Dzięki gen. Ionowi Antonescu – szefowi Wyższej Szkoły
Wojennej – z grupą 12 innych kadetów przebywał w dniach 23 lipca-23 sierpnia 1928 r. w ramach rewizyty w Polsce, w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Owocem tego poznawczo-kulturalnego pobytu były
dwa teksty poświęcone Polsce i polskiej armii: „Polonia, vecina necunoscută din miazănoapte. Note din călătoria Școalei Superioare de Răsboi
Române în Polonia, în vara anului 1928” (Polska, nieznany północny sąsiad. Zapiski z podróży rumuńskiej Wyższej Szkoły Wojennej do Polski
latem 1928 r.) oraz „Niech żyje Polska! Trăiască Polonia!”, opublikowane
w „România Militară”.
Po zmianie reżimu politycznego w Rumunii major Octav Vorobchievici został uznany za „zbrodniarza wojennego” za udział w walkach na
froncie wschodnim, aresztowany w lutym 1951 r. i skazany na 20 lat ciężkiego więzienia. Zwolniony na mocy amnestii w 1955 r., w lutym 1956 r.
ponownie uznany został na „wroga klasy robotniczej”.
Zmarł 7 kwietnia 1987 r. w Roșiorii de Vede, pozostawiając po sobie ponad sześć tysięcy stron rękopisów, zawierających poezję, prozę
i wspomnienia ze swojego niezwykłego życia.

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

Przysposobienie Wojskowe w Rumunii
w połowie lat 30. XX wieku w ocenie
Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego

Na podstawie doświadczeń wynikających z przebiegu i ostatecznego wyniku I wojny światowej, u samego zarania II Rzeczypospolitej
utrwaliło się przekonanie, iż ewentualna kolejna wojna będzie prowadzona nie tylko przez siły zbrojne, lecz włączony do niej zostanie cały naród.
Wojna bowiem przestała być kwestią wąskiej elity władzy, a stała się problemem całego społeczeństwa1. Już w 1921 r. twierdzono, iż w razie wojny
Nie wystarczy tylko przygotowanie armii w tym kierunku; musi
ono obejmować również cały naród. Moment mobilizacji musi
od razu postawić do dyspozycji państwa wszystkie jego siły, bez
względu na to, przy jakim warsztacie będą użyte. Z chwilą wybuchu wojny musi każdy obywatel państwa wziąć na siebie część
tego ogromnego ciężaru, który spada na barki walczącego narodu2. (...) Jak społeczeństwo bez wojska, tak wojsko bez czynnej
pomocy całego społeczeństwa nie odniesie nigdy zwycięstwa3.

Z oceny położenia geopolitycznego, sytuacji międzynarodowej
oraz wewnętrznej Polski wynikało również, że wprowadzony już w styczniu 1919 r. obowiązek służby wojskowej (służba czynna i w rezerwie) nie
jest w stanie tej roli spełnić, czyli przygotować narodu do wojny. Konieczne są dodatkowe przedsięwzięcia, szczególnie nakierowane na młodzież
przedpoborową i rezerwistów. Z tych też względów na początku lat 20.
pojawiła się koncepcja przygotowania się do wojny, zawarta w haśle: „Naród pod bronią”. Jej konkretnym wyrazem miało stać się przysposobienie
wojskowe możliwie jak najszerszych rzesz społeczeństwa.

J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939, Wrocław 1998, s. 7. Zob. też: J. Odziemkowski, Armia i społeczeństwo
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996; Tenże, Armia i wieś w II Rzeczypospolitej, Wrocław 1988.
2 W. Stachiewicz, Kilka uwag o przygotowaniu narodu do wojny, „Bellona” 1921,
z. 2, s. 83.
3 Tamże.
1
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W uzasadnieniu projektu ustawy o wychowaniu fizycznym i przysposobieniu wojskowym, opracowanym przez oficerów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w 1922 r., zapisano:
wojna polska, jak i wojna europejska wykazały, że nie wystarcza
armia stała choćby liczna (…) że naród musi dla swej obrony
przed najazdem rzucać na szalę wydarzeń coraz większe zastępy
młodzieży i starszych mężczyzn, choćby nieprzysposobionych,
niezaprawionych do trudów życia polowego (…). I tylko naród,
który cały gotów jest stanąć pod bronią, tylko naród o rozwiniętym i głęboko wszczepionym poczuciu odpowiedzialności za losy
wojny i gotów wszystko, całe swe siły i bogactwa, całą swą energię duchową i fizyczną rzucić na szale bitew – nie ulegnie przemocy wroga, zwycięży4.

Najważniejszymi celami przysposobienia wojskowego było wyrobienie czynnego patriotyzmu, rozwijanie woli, obowiązkowości i karności,
pomnażanie sił fizycznych i hartu ciała, nauczanie podstawowych sprawności wojskowych, budzenie zamiłowania do służby wojskowej. Przysposobienie wojskowe miało być istotnym przeżyciem w dziedzinie obywatelskiej, miało być szkołą charakteru i czynu patriotycznego, odprężeniem
po zajęciach szkolnych i zawodowych, a dla młodzieży miejskiej – odbywane przeważnie w terenie – miało być przeciwwagą do warunków życia
w mieście5.
W czerwcu 1921 r. utworzono w Oddziale III Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego Wydział Przysposobienia Rezerw6. Pojawienie się wydziału można uznać za początek instytucjonalnego Przysposobienia Wojskowego.
Aby przygotować możliwie optymalny model przysposobienia
wojskowego, w Sztabie Generalnym zaczęto analizować doświadczenia
ostatnich konfliktów militarnych, a także zbierać informacje o działaniach na tym polu innych państw, zwłaszcza tych, które w organizowaniu
przysposobienia wojskowego były najbardziej zaawansowane. Na początku 1921 r. polscy attaché wojskowi otrzymali polecenie gromadzenia danych o wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych w zakresie przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego w państwach, które
znajdowały się na obszarach ich odpowiedzialności. We wrześniu 1921 r.
Wydział Wychowania Fizycznego Oddziału III Sztabu Generalnego zgłosił
propozycję wysłania za granicę specjalnej wojskowej komisji z zadaniem

J. Kęsik, dz. cyt., s. 13-14.
Szerzej zob.: Z. Dziemianko, W. Łagodowski, Edukacja obronna młodzieży szkolnej
w II RP, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2009, nr 3,
s. 79.
6 J. Wojtycza, „Przysposobienie Wojskowe jako element systemu bezpieczeństwa
II RP (1920-1926), „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2011, nr 4, s. 85.
4
5
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zebrania możliwie jak najobszerniejszych informacji dotyczących organizacji wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Komisja ta
miała wyjechać do Wielkiej Brytanii, Francji, Danii i Szwajcarii7. Kierownictwo polityczne i wojskowe II Rzeczypospolitej szczególnie zainteresowane było francuskimi osiągnięciami na tym polu. Francja była bowiem
najważniejszym sojusznikiem Polski, miała także bogate doświadczenia
w zakresie przysposabiania rezerw ludzkich. Niektóre elementy francuskiego modelu przysposobienia wojskowego przeszczepione zostały
w Czechosłowacji. Uważnie w Warszawie przyglądano się również poczynaniom w tym zakresie u potencjalnych przeciwników, sąsiadów Polski:
Rosji Sowieckiej (ZSRR) i Republiki Weimarskiej (później III Rzeszy).
Wiele istotnych informacji dostarczyła obserwacja fińskiego systemu obrony narodowej. Trzonem sił zbrojnych Finlandii była bowiem tylko niewielka armia stała. W razie zagrożenia siły zbrojne mogły jednak szybko
się powiększyć dzięki istnieniu już podczas pokoju milicji terytorialnej,
obejmującej niemal całe fińskie społeczeństwo8.
Przystępując do budowy systemu przysposobienia wojskowego
należało odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań. Pierwsze z nich dotyczyło kwestii dobrowolności lub obowiązku uczestniczenia w przysposobieniu. Drugie – udziału w przysposobieniu mniejszości narodowych.
Trzecie – systemu kierowania organizacją i sposobu jej finansowania.
Z posiadanych informacji wynikało, że w niektórych państwach
istniał prawny obowiązek uczestnictwa w przysposobieniu wojskowym,
który obejmował niektóre kategorie młodzieży – przede wszystkim przedpoborowej. Tak było w ZSRR, w III Rzeszy, w Finlandii. Podobnie miało
wyglądać w Czechosłowacji. Jednakże ustawowe uregulowanie tej kwestii

J. Kęsik, dz. cyt., s. 20.
Więcej na temat przysposobienia wojskowego w innych państwach w okresie międzywojennym zob.: M. Fularski, Przysposobienie wojskowe u obcych, Warszawa
1928; M. Kurnatowski, Skyddskär (ochotnicza obrona krajowa w Finlandii), „Bellona” 1922, z. 2, s. 202-206; F. Wład, Zagadnienie przysposobienia wojskowego
w niektórych państwach Europy, „Bellona” 1926, z. 3, s. 204-234; J. Wiatr, Przysposobienie wojskowe w Niemczech. Przysposobienie wojskowe u nas. Uchwała Rady
Ministrów w sprawie wychowania fizycznego narodu, „Bellona” 1926, z. 3, s. 295-297; M. Romeyko, Powszechne wojskowe szkolenie przedpoborowe mas pracujących w Rosji sowieckiej, „Bellona” 1924, z. 2, s. 191-194; A. Chmielewski, Przysposobienie wojskowe w Niemczech, „Bellona” 1926, z. 2, s. 155-165; J. Zając, Zadania i cele przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego, „Bellona” 1930, z. 2,
s. 228-264; J. Erlich, Przysposobienie wojskowe młodzieży szkolnej w Z.S.R.R.,
„Bellona” 1931, z. 2, s. 336-339; Tenże, Reorganizacja niemieckiego przysposobienia
wojskowego, nowy podział terytorialny, nowe stopnie, „Bellona” 1933, z. 5, s. 326-327; Tenże, Przysposobienie wojskowo-lotnicze w Niemczech, „Bellona” 1934, z. 4,
s. 133-134; Tenże, Nowa ustawa włoska o przysposobieniu wojskowym, „Bellona”
1934, z. 5, s. 271-273; T. Zakrzewski, Jeszcze o organizacji przysposobienia narodu
do wojny, „Bellona” 1927, z. 11, s. 200-206; Czechosłowacka ustawa o przysposobieniu wojskowym, „Bellona” 1937, z. 5, s. 995-997.
7
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przebiegało z wielkimi oporami i zostało zakończone dopiero na początku
1939 r., czyli przed ostatecznym zniknięciem tego państwa z mapy politycznej Europy.
Początkowo, czyli na początku lat 20., w Polsce zamierzano objąć
obowiązkiem przysposobienia wojskowego całą młodzież przedpoborową. Z koncepcji tej musiano jednak zrezygnować, głównie ze względu na
trudności finansowe i organizacyjne młodego państwa. O wyborze modelu przysposobienia wojskowego młodzieży zadecydowały poglądy Józefa
Piłsudskiego, który opowiedział się za jego dobrowolnością.
Z dużym zainteresowaniem obserwowano w Warszawie czechosłowackie działania w zakresie organizacji przysposobienia wojskowego,
gdyż w tworzeniu jego optymalnego kształtu wielką komplikacją była
struktura narodowościowa Czechosłowacji, w której znaczny odsetek stanowiły mniejszości. Zdawano sobie sprawę z ich irredentystycznych działań. Zasadne więc było pytanie, czy szkoleniem obejmować mniejszość
niemiecką i węgierską. Ten sam problem musiały rozwiązać władze Polski i Rumunii, gdyż państwa te również posiadały bardzo liczne mniejszości narodowe. W Polsce dwie z nich – niemiecka i ukraińska – najsilniej
artykułowały swoje irredentystyczne dążenia, a w Rumunii – oprócz
Niemców i Ukraińców, takie plany mieli także Węgrzy.
Z zebranych przez polski Sztab Generalny informacji wynikało, że
we wszystkich państwach europejskich kierownictwo nad przysposobieniem spoczywało w rękach sił zbrojnych. Dotyczyło to nie tylko szczebla
centralnego, lecz także szczebli niższych – wykonawczych9.
Różnie natomiast rozwiązywano kwestię szkolenia członków organizacji. Najbardziej popularne były dwa rozwiązania. W pierwszym
wojsko prawie w całości brało na siebie zadanie przygotowania społeczeństwa do wojny. Szkolenie prowadzone było przez wytypowaną kadrę
wojskową (oficerską i podoficerską) w specjalnie utworzonych do tego celu ośrodkach, w ramach istniejącego systemu szkolnego, lub w organizacjach paramilitarnych. Z takim rozwiązaniem najczęściej łączyła się zasada obligatoryjności przysposobienia wojskowego. Prowadzenie szkolenia
przez kadrę wojskową miało zalety, lecz także i wady. Zaletą było to, iż
miało ono od samego początku charakter wojskowy lub bardzo zbliżony
do wojskowego. Wadą – negliżowanie często przez wojskowych instruktorów znaczenia wychowania obywatelskiego, patriotycznego i moralnego. Tego typu rozwiązania istniały w ZSRR10 i III Rzeszy11, chociaż zasada
powszechności przysposobienia wojskowego obowiązywała w Finlandii
i w Czechosłowacji w ostatnim okresie istnienia tego państwa. Polskie
władze wojskowe bardzo pozytywnie oceniały sowiecki i niemiecki system, podkreślając jego „wysoką efektywność w zakresie szkolenia czysto

J. Kęsik, dz. cyt., s. 21.
Więcej na ten temat zob.: tamże, s. 23-24.
11 Więcej zob.: tamże, s. 25.
9
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wojskowego i ideologicznego”12. Uznano jednak, że „w polskich realiach
są one nie do zastosowania, zarówno ze względu na specyfikę społeczeństwa, jak i – co wydaje się ważniejsze – ogromne koszty związane z ich
realizacją”13.
Ostatecznie, po wielu analizach władze polityczne i wojskowe
Rzeczypospolitej uznały, że w Polsce przysposobienie wojskowe ma pomóc w realizacji dwóch podstawowych celów. Pierwszym było odciążenie
Wojska Polskiego w zakresie wstępnego, unitarnego szkolenia rekruta,
drugim – podniesienie poziomu moralnego szkolonych i wzmacnianie ich
postaw patriotycznych.
Organizacja i program przysposobienia wojskowego w Polsce kilkakrotnie były modyfikowane, ale zawsze najważniejszym celem było
kształcenie żołnierza-obywatela. Dlatego też przysposobienie wojskowe
obejmowało trzy zasadnicze, wzajemnie przenikające się kierunki działania: wychowanie obywatelskie, rozwój tężyzny fizycznej oraz wyszkolenie
wojskowe; do tego dochodziło przysposobienie fachowe (zawodowe),
przydatne w siłach zbrojnych. Ta właśnie kolejność odzwierciedlała rzeczywiste oczekiwania sił zbrojnych w stosunku do przysposobienia wojskowego14.
W 1927 r. marszałek Józef Piłsudski (ówczesny premier i minister
spraw wojskowych Rzeczypospolitej) wydał rozporządzenie o utworzeniu
Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego15.
W chwili tworzenia wspomnianego urzędu nie posiadano w pełni
wypracowanej koncepcji formy organizacyjnej, programowej, finansowej
i dróg rozwojowych przysposobienia wojskowego w Polsce. Jeszcze w roku 1937 można było przeczytać, że „polska doktryna przysposobienia wojskowego znajduje się w stadium krystalizacji”16.

Tamże.
Tamże, s. 26-27.
14 Z. Dziemianko, W. Łagodowski, dz. cyt., s. 79-80. Zob. też: J. Wiatr, Rola pomocnicza przysposobienia wojskowego w dziele przygotowania narodu do wojny, „Bellona” 1926, z. 3, s. 284-286.
15 Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 stycznia 1927 r. w sprawie utworzenia Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, Rady
Naukowej Wychowania Fizycznego oraz Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (Monitor Polski
1927 Nr 26 Poz. 59); Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych z 21
marca 1927 (M. P. 1927 Nr 67 Poz. 151). Zob. też: J. Wiatr, Rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie utworzenia Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego, Rady Naukowej Wychowania Fizycznego oraz Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, „Bellona” 1927, z. 2, s. 215-218.
16 Encyklopedia wojskowa, pod red. O. Laskowskiego, t. VII, z. 61, Warszawa 1937,
s. 34. Zob. też: J. Wiatr, Tworzenie ośrodków wychowania fizycznego, „Bellona”
1927, z. 2, s. 215-218; Tenże, Rozwój prac przysposobienia wojskowego oraz dotych12
13
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Doskonalenie form organizacyjnych, programowych, rekrutacyjnych i szkoleniowych przysposobienia wojskowego trwało praktycznie
przez cały okres międzywojenny17. W działaniach tych starano się wykorzystywać rozwiązania istniejące w innych państwach. W tym celu Departament Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych poprosił
Oddział II Sztabu Głównego o dostarczanie informacji na temat wszystkich organizacji młodzieżowych – działających w szkolnictwie średnim
i na wyższych uczelniach oraz organizacji pozaszkolnych – istniejących
w poszczególnych państwach europejskich i dokonanie
charakterystyki celów i zadań tych organizacji, przedstawienie,
w jaki sposób prowadzone jest wychowanie wojskowe oraz propaganda i kultywowanie wojska w szkołach? Czy bierze w tym
udział wojsko i w jaki sposób? Czy istnieje organ kierujący tym
stowarzyszeniami (…) czy istnieją jakieś ustawy regulujące sprawę należenia do tych stowarzyszeń (…). Jeżeli istnieją w tym
względzie jakieś regulaminy i instrukcje, to pożądanym byłoby
ich dostarczenie18.

Zebraniem tych informacji mieli się zająć polscy attaché wojskowi.
Pod koniec stycznia 1935 r. obszerny raport o przysposobieniu
wojskowym w Rumunii nadesłał do Warszawy attaché wojskowy w Bukareszcie ppłk dypl. Jan Kowalewski19. Informował on, iż 15 stycznia 1935 r.
na całym terytorium Rumunii został wprowadzony obowiązek przysposobienia wojskowego dla młodzieży męskiej przedpoborowej. W ten sposób
zaczęto realizować postanowienie rumuńskiego parlamentu z 26 kwietnia
1934 r., podpisane przez króla w dniu 6 maja 1934 r.
Ppłk Kowalewski w swoim raporcie przedstawił w syntetycznej
formie cele rumuńskiego przysposobienia wojskowego, które ustawowo
polegały na: umacnianiu moralnych i narodowych uczuć młodzieży ru-

czasowa działalność Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, „Bellona” 1927, z. 5, s. 240-243.
17 Zob.: J. Zając, Formy organizacyjne przysposobienia wojskowego i wychowania
fizycznego, „Bellona” 1930, z. 3, s. 485-516; Tenże, Metody pracy i środki przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego, „Bellona” 1930, z. 6, s. 506-524;
J. Swarzeński, Stan prac przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego,
„Bellona” 1928, z. 2, s. 234-235; W. Tarwid, Opieka społeczna i wychowanie fizyczne
a przysposobienie wojskowe, „Bellona” 1930, z. 1, s. 147-152.
18 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Oddział II Sztabu Głównego Wojska
Polskiego (dalej: Oddz. II Szt. Gł. WP), sygn. I.303.4.4037, Pismo szefa Departamentu Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych ppłk. dypl. K. Hodały do
szefa Oddziału II Sztabu Głównego z 23 lutego 1935 r.
19 CAW, Oddz. II Szt. Gł. WP, sygn. I.303.4.4037, Raport attaché wojskowego w Bukareszcie ppłk. dypl. J. Kowalewskiego „Rumuńskie P.W. i jego organizacja” z dn.
26 stycznia 1935 r. W cytowanych fragmentach raportu zachowano pisownię oryginalną.
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muńskiej oraz kultywowanie ducha porządku i dyscypliny obywatelskiej,
zdobyciu przez młodzież elementarnych wiadomości wojskowych, aby
w razie powołania pod broń mogła ona jak najłatwiej i jak najszybciej
przejść wyszkolenie wojskowe.
W kolejnych partiach swojego raportu wskazał:
 kto podlega obowiązkowi przysposobienia wojskowego, a kto jest
z niej zwolniony,
 zasady organizacji przysposobienia wojskowego, zwracając uwagę, iż jest ona dostosowana do organizacji wojskowo-terytorialnej
i cywilno-administracyjnej kraju,
 organy kierownicze,
 organy wykonawcze,
 organa współpracujące,
 kadrę instruktorską,
 programy szkolenia i wykorzystywane pomoce,
 finansowanie (składki członkowskie),
 kwestie dyscypliny (przywileje i kary dla członków PW).
Ze szkolenia zwolnione były jedynie osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych. Odroczenie, ale tylko na rok, mogły uzyskać osoby
chore, których stan zdrowia dawał nadzieje na wyzdrowienie. Aby ograniczyć nadużycia, zwolnienie ze szkolenia i odroczenie musiały być stwierdzone przez lekarza poborowego, a następnie potwierdzone przez lekarza
powiatowego lub miejskiego oraz przez jednego lekarza wojskowego.
Z obowiązku szkolenia w ramach przysposobienia wojskowego
całkowicie wykluczeni byli skazani prawomocnie za zbrodnie i skazani na
więcej niż dwa lata domu poprawczego20.
Ogólne kierownictwo nad przysposobieniem wojskowym sprawował minister obrony narodowej za pośrednictwem Sztabu Głównego. Był
on jednak faktycznie tylko organem nadzorczym. Właściwym organem
kierowniczym był Generalny Inspektor Terytorialny21, którym był w tym
czasie gen. dyw. Nicolae Condeescu22. W ten sposób dostosowywano organizację przysposobienia wojskowego do organizacji wojskowo-terytorialnej kraju.

Tamże, s. 2.
W ówczesnej organizacji rumuńskich najwyższych władz wojskowych Generalny
Inspektor Terytorialny był organem ministra obrony narodowej, nadzorującym Dowództwa Okręgów Terytorialnych – Korpusów Armii.
22 Gen. dyw. Nicolae Condeescu (1876-1936) – minister wojny w kilku rumuńskich
rządach, od 1932 r. Generalny Inspektor Armii.
20
21
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Przy Generalnym Inspektoracie Terytorialnym funkcjonował Inspektorat Przysposobienia Wojskowego – Inspectoratul Pregitileri Premilitar (właśc. Inspectoratul Pregătirii Premilitare), kierowany przez gen.
dyw. Aurela Alimănescu. Posiadał on swój sztab, którego szefem był
płk dypl. Ștefan Corciu. Oprócz tego Generalnemu Inspektorowi Terytorialnemu podlegał Oficiul Național de Educație Fizică (ONEF), który
szkolił instruktorów Wychowania Fizycznego i opracowywał programy
ich szkolenia.
Następną strukturą kierowniczą rumuńskiego PW byli dowódcy
Okręgów Terytorialnych – Korpusów Armijnych, realizujący swoje zadania za pomocą Inspektoratów Regionalnych PW.
Niższą strukturą kierowniczą były Powiatowe Komendy Uzupełnień, podlegające dowódcom Okręgów Terytorialnych – Korpusów Armijnych oraz Podinspektoraty Miejskie PW, obejmujące swoim działaniem poszczególne dzielnice w miastach, a także Podinspektoraty Uniwersyteckie i Szkolne. Te ostatnie były tylko w największych miastach
(Bukareszt, Czerniowce, Kiszyniów, Jassy, Timișoara, Braszów, Krajowa,
Oradea). Reszta miast włączona była w ogólną strukturę organizacyjną
Inspektoratów Regionalnych PW i Podinspektoratów Powiatowych PW.
Organami wykonawczymi były:
 Centra PW znajdujące się przy każdej preturze23,
 Centra PW miejskie, uniwersyteckie i szkolne w miastach wyżej
wymienionych,
 Podcentra PW przy każdej gminie,
 Podcentra PW miejskie, uniwersyteckie i szkolne w miastach wyżej wskazanych.
W działaniach na rzecz przysposobienia wojskowego z Ministerstwem Obrony Narodowej miały współpracować: Ministerstwo Oświaty,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo
Rolnictwa, Ministerstwo Robót Publicznych i Komunikacji, Ministerstwo
Finansów. Współpraca tych instytucji miała być zagwarantowana przez
stworzenie Komitetów, złożonych z delegatów poszczególnych ministerstw, względnie ich lokalnych przedstawicielstw.
W Rumunii funkcjonowały więc:
 Komitet Centralny – Ministerstwo Obrony Narodowej (przy Generalnym Inspektoracie Terytorialnym),
 Komitet Regionalny oraz Komitet Miejski (przy każdym Dowództwie Okręgu Terytorialnego – Korpusu Armii),

Rumuńskie powiaty dzieliły się na obszary (plasele), na czele których stał pretor,
plasele zaś dzieliły się na gminy.
23
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 Komitet Powiatowy przy każdej Powiatowej Komendzie Uzupełnień,
 Komitet Pretury przy Centrum Przysposobienia Wojskowego,
 Komitet Gminny przy Podcentrach Przysposobienia Wojskowego.
Niezmiernie ważną rolę miała do odegrania kadra instruktorska
PW. Była kompletowana z:
 oficerów zawodowych,
 oficerów inwalidów, pochodzących z korpusu oficerów zawodowych,
 oficerów rezerwy (profesorowie, nauczyciele itp.),
 szeregowych z cenzusem w pierwszym roku po zakończeniu służby wojskowej,
 podoficerowów rezerwy.
Obowiązywała zasada obsadzania wszystkich wyższych stanowisk
aż do Komendantów Centrów przez oficerów zawodowych. Oficerowie rezerwy (i pozostali) mogli kierować tylko podcentrami (i niższymi strukturami).
Aby zachęcić do pracy w PW, kadra instruktorska miała korzystać
z kilku przywilejów i ulg:
 oficerom zawodowym służba na stanowisku instruktora centrum
lub podcentrum liczyła się tak jak służba liniowa,
 oficerom zawodowym podinspektoratów czas służby liczył się jak
liniowy, ale tylko dla jednego stopnia,
 oficerowie rezerwy byli zwolnieni z powoływania na ćwiczenia.
Jeżeli mieli dobre wyniki w pracy PW, to mogli być przedstawieni
do awansu na wyższy stopień w rezerwie, na takich samych warunkach stażowych jak oficerowie zawodowi,
 podoficerowie rezerwy byli zwolnieni z powoływania na ćwiczenia.
Podinspektorowie i komendanci centrów oraz podcentrów mieli
otrzymywać corocznie dodatki specjalne. Ich wysokość miała zależeć od
możliwości budżetowych państwa.
W ramach przygotowań kadry instruktorskiej w 1934 r. przeprowadzono we wrześniu w Eforie Tekilghiol (właśc. Techirghiol) kurs informacyjny dla inspektorów i podinspektorów PW, a w listopadzie i grudniu
odbyły się analogiczne kursy we wszystkich powiatach dla komendantów
centrów i podcentrów.
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Programy szkolenia obejmowały następujące działy:







wychowanie moralne,
wychowanie fizyczne,
wychowanie narodowe,
wychowanie obywatelskie,
higiena,
elementarne wyszkolenie wojskowe.

Przy układaniu szczegółowego programu szkolenia brano pod
uwagę, czy podlegać mu będzie młodzież z cenzusem czy też osoby, które
go nie posiadają.
Zakładano, że w celu zrealizowania programu odbędzie się 40-50
zbiórek trwających trzy-cztery godziny. Zbiórki miały się odbywać w niedziele i święta, po nabożeństwie. Oprócz tego przewidywano roczne koncentracje, które miały trwać cztery-siedem dni.
Dla każdego szkolonego w ramach PW zamierzano przygotować
książeczkę indywidualną, w której miały być odnotowywane jego postępy
w szkoleniu. Przewidywano trzy rodzaje adnotacji:
 „P.W. zupełne” – dla tych, którzy wykazali się pilnością i odbyli
cały program szkolenia,
 „P.W. niekompletne” – dla tych, którzy programu nie ukończyli
lub uczęszczali na zajęcia nieregularnie (maksymalnie 12 nieobecności na każdym z trzech lat),
 „bez P.W.” – dla tych, którzy mieli powyżej 12 nieobecności na
każdym z trzech lat.
Pomoce potrzebne do szkolenia (wojskowego, sanitarnego, wychowania fizycznego, obywatelskiego i narodowego) miały być dostarczone przez odpowiednie ministerstwa.
Do szkolenia w ramach PW miano wykorzystywać lokale i tereny
ćwiczeń:
 z lokali Ministerstwa Obrony Narodowej dla organów kierowniczych PW, z lokali Ministerstwa Oświaty dla Centrów i Podcentrów,
 z terenów ONEF, znajdujących się w miastach lub leżących na terenie gmin miejskich i wiejskich. W razie ich braku miano zwrócić się do Ministerstwa Rolnictwa o wydzielenie takiego terenu,
 z terenów przydzielonych towarzystwom sportowym przez państwo, powiaty lub gminy,
 z terenów wojskowych – garnizonowych, poligonów, strzelnic itp.
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Szkolenie w ramach PW było bezpłatne, nie pobierano także żadnych składek od szkolonych. W całości było finansowane z budżetu państwa. W tym celu w rocznym budżecie tworzono specjalny fundusz, który
składał się z:
 przyznanych centralnie środków finansowych,
 z sum obowiązkowych, przewidzianych w corocznych budżetach
miast, powiatów i gmin, których wysokość miała zależeć od liczby
szkolonej młodzieży. Co trzy miesiące te środki finansowe miały
być przekazywane za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Ministerstwa Obrony Narodowej,
 ze środków finansowych przewidzianych w budżetach dochodowych wielkich instytucji (monopole itp.),
 z kar pieniężnych nakładanych na członków PW,
 z sum uzyskanych z najrozmaitszych akcji organizowanych przez
komitety wspierające.
Aby zachęcić do udziału w szkoleniu wojskowym, członkowie
przysposobienia wojskowego, którzy je ukończyli, korzystali z szeregu
przywilejów:
 w czasie odbywania obowiązkowej służby wojskowej mogli w czasie krótszym niż normalnie awansować na stopień starszego szeregowca, kaprala, plutonowego,
 w ostatnim roku służby wojskowej mogli być zwolnieni do cywila
o trzy-sześć miesięcy wcześniej (nie dotyczyło to jednak zwolnienia z manewrów i koncentracji),
 otrzymywali odznakę PW.
Ze wskazanych wyżej przywilejów mogli jednak korzystać tylko
członkowie z kwalifikacją „P.W. zupełne” i „P.W. niekompletne” – pierwsi
bez żadnych ograniczeń, drudzy natomiast – bez prawa szybszego awansu. Mogli oni być zwolnieni wcześniej, pod warunkiem pełnego opanowania wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych, koniecznych
do pełnienia służby w posiadanym stopniu wojskowym24.
W celu pobudzenia ambicji młodzieży do podnoszenia wiedzy
i kwalifikacji wojskowych, przewidziano przyspieszone awanse oraz nagrody pieniężne i w przedmiotach wartościowych. Młodzież pilna w nauce i zdyscyplinowana po roku służby w PW mogła otrzymać stopień
„przysposobieńca wyborowego” (premilitar ales), po dwóch latach służby
w PW – stopień „przysposobieńca czołowego” (premilitar de frunte) oraz
możność objęcia stanowiska instruktora w oddziałach PW.

24
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Były też kary:





nagana przed frontem oddziału,
nagana w rozkazie dziennym,
kara 40 lei płacona przez rodziców na rzecz PW,
wykluczenie z PW. Osoby te otrzymywały kategorię „bez PW”.
W trakcie odbywania służby wojskowej nie mogły korzystać z żadnych udogodnień, nie mogły otrzymywać przepustek i urlopów.
Ograniczenia te dotyczyły też tych, którzy nie zgłosili się do PW.

Młodzież, która korzystała z odroczenia służby wojskowej, ale była zobowiązana do szkolenia w ramach PW, w razie „ciężkiego wykroczenia w P.W. będzie karana natychmiastowym cofnięciem odroczenia
i wcieleniem do wojska”25.
W swoim raporcie ppłk dypl. Jan Kowalewski podkreślił, iż przysposobienie wojskowe jest obowiązkowe dla całej młodzieży męskiej, która posiada rumuńskie obywatelstwo, w wieku od osiemnastu do dwudziestu lat. Dlatego też gminy mają obowiązek sporządzenia list osób podlegających szkoleniu do dnia 31 grudnia każdego roku. Z tego szkolenia
nie może być nawet zwolniona młodzież, która odbywała studia za granicą. Jej szkolenie powinno mieć jednak inną formę. Młodzi Rumuni studiujący za granicą mieli bowiem, pod nadzorem odnośnych rumuńskich
oficjalnych placówek działających w danym kraju, tylko czynnie uczestniczyć w związkach sportowych kraju, w którym studiowali. Przysposobienie wojskowe odbywała także młodzież, która w myśl prawa o poborze rekrutów uzyskała zwolnienie lub odroczenie służby wojskowej.
Sporo miejsca w swoim raporcie ppłk dypl. Jan Kowalewski poświęcił kwestiom organizacyjnym. Zwrócił uwagę na fakt, że całość rumuńskiego przysposobienia wojskowego jest dostosowana do organizacji
wojskowo-terytorialnej i cywilno-administracyjnej kraju. W organizacji
tej widoczne są dwa poziomy. Pierwszy, kierowniczo-wykonawczy, obejmuje całość oddziałów przysposobienia wojskowego, nadzór nad nimi
i szkolenie. Jest on całkowicie w rękach wojska. Drugi, współpracy, tworzony jest przez komitety istniejące przy poszczególnych ogniwach organizacji przysposobienia wojskowego, a reprezentowany przez delegatów
poszczególnych ministerstw współpracujących z przysposobieniem lub
delegatów władz lokalnych i instytucji społecznych.
W systemie organizacyjnym uwzględnia się dwie kategorie młodzieży. Do pierwszej zaliczana jest młodzież, której przysługują w wojsku
ulgi ze względu na jej cenzus naukowy (wykształcenie) – są to kandydaci
na oficerów rezerwy. Do drugiej trafia młodzież bez cenzusu26.

25
26
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Ppłk dypl. Jan Kowalewski podkreślił, iż formalnie prawo o przysposobieniu wojskowym obowiązywało już od 1 listopada 1934 r., jednak
w rzeczywistości wprowadzone zostało w życie 15 stycznia 1935 r. Poprzedziła je odezwa Generalnego Inspektora Terytorialnego, generała Condeescu, skierowana do wszystkich władz administracyjnych i ludności, przedrukowana w całości lub w obszernych skrótach przez prasę rumuńską.
Ponieważ decyzja o utworzeniu przysposobienia wojskowego zapadła po
uchwaleniu budżetu państwa, więc z powodu trudności finansowych
(otrzymano tylko 30 mln lei) postanowiono w 1935 r. wyjątkowo powołać
na szkolenie tylko roczniki 1918 i 1919, czyli młodzież osiemnasto- i dziewiętnastoletnią. Oceniano, iż będzie to i tak duża liczba osób podlegających szkoleniu, szacowana na około 200 tys. Władze rumuńskie twierdziły, że w przyszłości, po uruchomieniu pełnego cyklu szkolenia, przysposobienie wojskowe obejmie około 800 tys. osób.
Interesujące było to, iż z budżetu centralnego każdego roku przewidziano na przysposobienie wojskowe tylko 100 tys. lei, reszta środków
miała być zabezpieczona w budżetach powiatowych i różnych instytucji.
Przygotowania do uruchomienia szkolenia w ramach przysposobienia wojskowego podjęto już w 1934 r. Wtedy to wytypowano i przeszkolono kadrę instruktorską. Przy doborze kandydatów zwracano uwagę
nie tylko na kwalifikacje wychowawczo-wojskowe, lecz także na społeczno-obywatelskie (takt, umiejętność współpracy z władzami lokalnymi).
Ppłk dypl. Jan Kowalewski twierdził, że nie zna liczby instruktorów przeszkolonych na kursach powiatowych. Zaznaczył jednak, iż same władze
rumuńskie przyznają, że kwestia rekrutowania odpowiedniej liczby instruktorów nastręcza duże trudności. Potrzeby były bowiem bardzo duże.
Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną należało obsadzić stanowiska
kierownicze i instruktorskie przez oficerów służby czynnej w:
 Inspektoracie Przysposobienia Wojskowego w Bukareszcie,
 siedmiu inspektoratach regionalnych i ośmiu inspektoratach
miejskich przy siedmiu Dowództwach Terytorialnych,
 71 podinspektoratach regionalnych i nieznanej liczbie podinspektoratów miejskich, uniwersyteckich i szkolnych przy 71 Powiatowych Komendach Uzupełnień,
 363 centrach przysposobienia wojskowego (71 powiatów podzielonych było na 363 obszary – plasy) oraz w pewnej liczbie centrów miejskich, uniwersyteckich i szkolnych.
Do tego należało doliczyć nieznaną liczbę oficerów rezerwy i podoficerów rezerwy, którzy mieli objąć stanowiska komendantów podcentrów przysposobienia wojskowego. Oceniano, że może ich być nawet
kilka tysięcy.
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W samym Bukareszcie utworzono 56 podcentrów, z tego 35 miejskich i 21 uniwersyteckich i szkolnych. W ośmiu kolejnych największych
miastach Rumunii mogło być kolejnych 100 podcentrów.
Z informacji, które uzyskał ppłk dypl. Jan Kowalewski od władz
rumuńskich wynikało, że do połowy 1935 r. utworzono w całym kraju
około 2 tys. podcentrów przysposobienia wojskowego.
Ppłk Kowalewski donosił, że Rumuni przy tworzeniu przysposobienia wojskowego w wielu sprawach korzystali z polskich wzorów, ale
głównie opierali się na rozwiązaniach włoskich.
Mocno podkreślił, że pojawienie się przysposobienia wojskowego
zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez rumuńskie społeczeństwo. Najrozmaitsze organizacje powiatowe i szkolne samorzutnie oferują pomoc,
m.in. starają się objąć szkoleniem także część młodzieży z rocznika 1914,
którą ze względów finansowych pominięto w 1935 r. Wyjątkowo dobry
stosunek wsi rumuńskiej do przysposobienia wojskowego Rumuni tłumaczą specyfiką życia wiejskiego. Podkreślają, że chłopak rumuński po
ukończeniu szkoły siedzi i pracuje w domu na głuchej wsi aż do czasu
powołania do wojska. W tym czasie pozostaje poza jakimkolwiek wpływem wychowawczym, „dziczeje, zapomina nawet czytać i pisać, nabiera
złych przyzwyczajeń itp. Wieś to czuje i dlatego P.W. zostało przez nią
przyjęte”27.
Komuniści rumuńscy próbowali storpedować akcję tworzenia
przysposobienia. Wydali szereg odezw ostrzegających przed militaryzacją
kraju. Ich działania nie miały jednak powodzenia28.
W raporcie podkreślano, iż nie są jeszcze znane nastroje młodzieży mniejszości zamieszkujących Rumunię. Polityka rumuńska
idzie w kierunku ostrożnego jej traktowania. Prawdopodobnie
zwróci się najpierw uwagę na silne zorganizowanie młodzieży
rumuńskiej, po czym dopiero rozpocznie się analogiczną akcję
wśród młodzieży mniejszościowej29.

Relacjonując rumuńskie plany autor raportu stwierdził, że w kwestiach szkolenia czysto wojskowego – po rozwiązaniu kwestii organizacyjnych – dąży się do tego, żeby w PW przeszkolić młodzież w zakresie
drużyny. W ten sposób, wcielona do wojska, po czterech-pięciu dniach
będzie mogła być szkolona od razu na szczeblu plutonu. Szczególnie duży
nacisk ma być położony na strzelanie, obronę przeciwlotniczą i przeciwgazową. W sprawach wychowania zamierza się rozciągnąć nadzór wychowawczy na całą młodzież rumuńską. Organizacja PW będzie uzupełniona
organizacją OETR (Oficiul de Educație a Tineretului Român – Urząd Wy-
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29 Tamże, s. 11-12.
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chowania Młodzieży Rumuńskiej). W pierwszym etapie wprowadzono ją
częściowo (w dziesięciu powiatach), obejmując jej działaniami dzieci
i młodzież od ósmego do osiemnastego roku życia. Sądzono, że uda się tę
młodzież wyrwać spod wpływów partyjnych i wychować w duchu państwowym. W przyszłości planowano wprowadzić zakaz należenia młodzieży do organizacji nieaprobowanych przez PW i OETR30.
W przesłanym do Warszawy raporcie ppłk Kowalewski sformułował kilka syntetycznych uwag dotyczących organizacji, kierownictwa
i spraw szkoleniowych w rumuńskim PW. Według jego oceny:
Forma organizacyjna rumuńskiego P.W. przedstawia się jasno
i zdecydowanie. Kierownictwo i wyszkolenie P.W. zostało całkowicie podporządkowane wojsku. Daje to możliwie największą
gwarancję utrzymania charakteru apolitycznego P.W. Umieszczenie kierowniczych komórek P.W. przy wojskowych organizacjach terytorialnych powiększa (…) jeszcze spoistość P.W. z wojskiem. Organizacja komitetów współpracujących umożliwia zachowanie łączności ze społeczeństwem, pozbawiając P.W. charakteru ekskluzywno-wojskowego. Obsada stanowisk kierowniczych przez oficerów zawodowych armii czynnej zapewnia jednolitość doktrynalną kierownictwa i wyszkolenia. Dla armii rumuńskiej, cierpiącej na nadmiar oficerów, pozwala to na skierowanie mniej więcej 600 oficerów armii czynnej do pracy wojskowo-społecznej, co z punktu widzenia moralnego jest sprawą
ważną. Zagwarantowanie pełnych praw awansowych dla oficerów pracujących w P.W. pozwala na skierowanie do tej służby
wartościowych i stwarza dobre warunki dla rozwoju inicjatywy
służbowej. Obsada stanowisk wykonawczych przez oficerów rezerwy pozwala na zachowanie dobrej więzi ze społeczeństwem,
ale nie pozbawiając P.W. w zupełności charakteru wojskowego, wprowadza w teren element lepiej go znający i lepiej z nim
zżyty31.

W końcowej części raportu ppłk Kowalewski opisał trudności organizacyjne i kadrowe we wprowadzaniu w życie przysposobienia wojskowego w Rumunii. Według niego największą z nich jest
zorganizowanie podcentrów powiatowych, chodzi bowiem o to,
by promień rejonu podcentrum nie był większy od 15 km. Trzeba więc znaleźć odpowiednio mieszkających oficerów rezerwy i podoficerów rezerwy i odpowiednio rozmieszczone miejsce
zbiórki32.

Tamże, s. 12.
Tamże, s. 13.
32 Tamże, s. 10.
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W konkluzji stwierdził:
stworzona organizacja P.W. jest bardzo jasną, zwartą i logiczną
w swojej formie. Wartość jej naturalnie zależną będzie od ludzi,
którzy tą formę wypełnią. Zwartość wprawdzie ogranicza możliwości inicjatywy czynników zewnętrznych, lecz z drugiej strony
zapewnia poniekąd automatyzację funkcjonowania, zdaniem
moim, dla tutejszego terenu bardzo ważną, na wypadek wyczerpania się słomianego na ogół ognia rumuńskiego 33.

Ppłk Kowalewski zwracał uwagę polskim władzom wojskowym, że
Oddanie całkowite młodzieży rumuńskiej pod nadzór czynników
państwowo-wojskowych stwarza sytuację, z której należałoby
wyciągnąć wnioski odnośnie naszej [polskiej – przyp. W. R.] polityki młodzieżowej na terenie rumuńskim. Tendencje zarówno
organizacji P.W., jak i O.E.T.R. wskazują na to, że wszelka akcja
młodzieżowa nie kontrolowana przez armię może być nie tylko
skazana na niepowodzenie, lecz stać się nawet powodem niepożądanych konfliktów34.

Ppłk Kowalewski postulował także nawiązanie ścisłych kontaktów
między polskim i rumuńskim PW. Proponował m.in. staże rumuńskich
oficerów – instruktorów PW w Polsce, a polskich w Rumunii. Twierdził,
iż swój projekt przedstawił już Rumunom, generałom Condeescu, Alimănescu i płk. dypl. Corciu, którzy w pełni go zaaprobowali35.
Być może w ostatnich dwóch latach istnienia II Rzeczypospolitej
doszło do polsko-rumuńskiej współpracy w zakresie przysposobienia wojskowego. Jeżeli tak, to warto przeprowadzić kwerendę w archiwach wojskowych obu państw, aby odtworzyć cele i skalę tej współpracy.

Tamże, s. 13.
Tamże, s. 13-14.
35 Tamże, s. 14.
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prof. dr. habil. Waldemar Rezmer
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Pregătirea Premilitară din România
la jumătatea anilor ’30 ai secolului XX în evaluarea
Secției a II-a a Statului Major General al Armatei Polone
Rezumat

Perfecționarea formelor organizatorice, a programului, a regulilor
de recrutare și de instruire a pregătirii premilitare din Polonia a durat
practic în toată perioada interbelică. Încă din anul 1937 se putea citi că
„doctrina poloneză a pregătirii premilitare se găsește în stadiul de cristalizare”.
În aceste acțiuni se încerca utilizarea soluțiilor existente în alte
țări. Cu acest scop Departamentul Comandamentului General al Ministerului Afacerilor Militare a cerut Secției a II-a a Statului Major General al
Armatei Polone informații cu privire la pregătirea premilitară din statele
europene.
La finalul lunii ianuarie 1935 un vast raport despre pregătirea
premilitară din România a fost trimis la Varșovia de către atașatul militar
la București, lt.-col. dipl. Jan Kowalewski. El informa despre faptul că de
la 15 ianuarie 1935 pe întreg teritoriul României a fost introdusă pregătirea premilitară obligatorie pentru tinerii de sex masculin până la vârsta
de recrutare.
Lt.-col. Jan Kowalewski a prezentat într-o formă sintetică scopurile pregătirii premilitare românești care conform legislației s-au bazat
pe: întărirea sentimentelor morale și naționale ale tinerilor români, precum și pe cultivarea spiritului de ordine și disciplină cetățenească; dobândirea de către tineri a unor cunoștințe militare elementare pentru ca
în caz de chemare sub drapel să poată să asimileze cât mai ușor și cât mai
rapid instrucția militară.
În următoarele părți ale raportului său a descris: cine este supus
obligației pregătirii premilitare și cine este scutit; organizarea pregătirii
premilitare evidențiind faptul că aceasta este adaptată organizării militar-teritoriale și civil-administrative a țării; organele de conducere, de
execuție și de cooperare; personalul de instrucție; programe de instruire
și ajutoare didactice; finanțare (taxe de membru); probleme de disciplină
(privilegii și sancțiuni pentru membrii pregătirii premilitare).
În concluzie, lt.-col. Jan Kowalewski a constatat că
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organizația de Pregătire Premilitară este foarte clară, compactă
și logică în forma sa. Valoarea ei va depinde în mod natural de
oamenii care fac parte din ea. Deși este limitată posibilitatea inițiativei factorilor externi, pe de altă parte este asigurată, într-un
fel automatizarea funcționării, după părerea mea, foarte importantă pentru acest teritoriu, în cazul în care se stinge rapid focul
de paie tipic românesc.

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

Polskie spojrzenie na ideał wychowania narodowego
w Rumunii w latach 30. XX wieku

Oświata, już od czasów starożytnych, podporządkowana była władzy. Wystarczy przywołać choćby przykład Sparty. Rządzącym bowiem
zależy na tym, aby wychować obywateli lojalnych wobec państwa, wobec
władzy. Nie inaczej było w dwudziestoleciu międzywojennym XX w.
W każdym państwie hołdowano ideałom, które miały wychować rzesze
obywateli posłusznych władzy. W niektórych przypadkach, jak w Niemczech, we Włoszech czy w Związku Radzieckim, było to wychowanie
wręcz fanatyczne, oscylujące wokół kultu jednostki, kultu przywódcy danego państwa – Adolfa Hitlera, Benito Mussoliniego czy Józefa Stalina.
W drugiej połowie lat 30. w Rumunii postawiono na wychowanie
narodowe. Wiedzy na ten temat polskim władzom dostarczyło między innymi sprawozdanie opracowane przez kapitana dyplomowanego Jana
Barana z Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, który przebywał w Rumunii w roku 1937. Jest to
dość ciekawa relacja, a jej główna zaleta jest taka, że daje spojrzenie
z zewnątrz. Na jej podstawie można dokonać pewnej analizy funkcjonowania wychowania narodowego w Rumunii i wychowania państwowego
w Polsce. W tym ostatnim zakresie między innymi dlatego, że autor sugerował, by pewne rozwiązania rumuńskie przenieść na polski grunt.
Już na początku swojej relacji Jan Baran zaznacza, że w Rumunii
istniała jedna organizacja, która skupiła w swoich szeregach całą młodzież tego kraju, a był nią Urząd Wychowania Młodzieży Rumuńskiej
(Oficiul de Educaţie a Tineretului Român – OETR). W jej skład wchodziły: Straja Ţării i Cercetaşia (organizacja skautowska). Praca nad młodzieżą przybrała w tym czasie bardzo wyraźne oblicze, a oparta była na
dwóch dokumentach – ustawie z 6 czerwca 1936 r. i dekrecie królewskim
wydanym w styczniu 1937 r.1
Kapitan Baran skonstatował, że

24 stycznia 1937 r. wyszedł dekret królewski, na podstawie którego rozwiązano
Urząd Wychowania Młodzieży Rumuńskiej, Straja Ţării stała się jedyną organizacją
działającą na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, a udział w niej był obowiązkowy. Niektórzy historycy rumuńscy (np. Alin Dimăncescu) uważają, że król, powołując tę organizację, wzorował się na faszystowskiej Hitlerjugend.
1
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po zapoznaniu się z całokształtem pracy nad wychowaniem
młodzieży w terenie można łatwo dopatrzeć się bardzo daleko
idącej analogii z wychowaniem młodzieży we Włoszech i Niemczech. I tu obowiązuje naczelna zasada, że sport i wychowanie
fizyczne stanowić mają jeden z głównych składników politycznego wychowania narodu rumuńskiego2.

Wspomniany OETR szkolił młodzież rumuńską do 18. roku życia
i czynił to w duchu państwowo-politycznym i patriotycznym. Po dwóch
latach takiego typu szkolenia widać było już konkretne efekty. Jan Baran
wskazywał w swoim sprawozdaniu na kilka zalet tego systemu. Najważniejszą z nich była powszechność. Aczkolwiek była to powszechność
przymusowa, bowiem do organizacji musiał przynależeć każdy chłopiec
w wieku od 7 do 18 lat, a także dziewczynki od 7. do 21. roku życia. W roku 1939 należało do niej około 600 tys. młodych ludzi i posiadała ok.
3 tys. wyszkolonych instruktorów (kierowników). Jej działanie było oparte, według Jana Barana, na totalizmie niemieckim. Polegało na tym, że
podporządkowano jej wszystkie samodzielnie dotąd działające organizacje, jak na przykład harcerstwo rumuńskie czy też Związek Federacji
Sportowych. Co prawda, organizacje te zachowały swoje nazwy, ale kierunek działań był podporządkowany i realizowany zgodnie z wytycznymi
OTER3.
W myśl tych zasad zadaniem organizacji było należyte wychowanie młodzieży obojga płci, przede wszystkim w duchu narodowym
i państwowym. Obejmowało ono zarówno wychowanie moralne, jak
i społeczne i fizyczne. Aby to osiągnąć, wykorzystywano takie środki, jak
choćby: śpiew, zabawę, sport, wycieczki, prace ręczne czy prace polowe.
Co niezwykle interesujące, uważano, że młodzież powinna cechować się
zarówno dużą religijnością, jak i zdrowymi obyczajami. Całości miało dopełniać wychowanie fizyczne. Straja Ţării była powołana do tego,
aby budzić i umacniać miłość do Boga, Ojczyzny i króla, ożywić
kult i zamiłowanie do pracy, wzmocnić karność, kultywować
mowę ojczystą, śpiew i zabawy narodowe i zwyczaje przodków,
wyrobić silne charaktery w służbie dla narodu4.

Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej
w Milanówku, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, sygn. 36, Wychowanie narodowe młodzieży w Rumunii – sprawozdania
z wyjazdu kpt. Jana Barana 1937 r. (dalej: Wychowanie narodowe...), k. 1.
3 Tamże, k. 2.
4 Tamże.
2
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Uważano, że największą nagrodą jest praca sama w sobie. Organizacja postawiła młodym ludziom za cel również wyrabianie jak największej solidarności. Istniało przekonanie, że stanowi fundament wszystkich
wielkich narodów.
Od strony praktycznej wyglądało to tak, że w ciągu roku trzeba
było zaliczyć minimum 30 dni szkolenia. W tym były cztery ćwiczenia
tzw. dwustronne oraz cztery dłuższe, czyli na przykład wycieczki, krajoznawstwo. Jan Baran zauważył, że najważniejszym elementem działalności Straja Ţării było podniesienie dobrobytu wsi. Szacowano, że z 18
mln mieszkańców Rumunii, 14 mln zamieszkiwało wsie5. Jan Baran uważał, że był to słuszny kierunek – opieka nad młodzieżą wiejską. W jej ramach uczono ją
utrzymywać czysto ciało i ubrania, opiekować się bydłem, odpowiednio nawozić rolę, sadzić drzewa, naprawiać drogi i kładki,
pogłębiać i naprawiać rowy przydrożne; dziewczęta uczy się
prać, gotować – słowem tego, co potrzebne jest dobrej gospodyni domu. Cała młodzież wiejska organizuje chóry kościelne,
buduje studnie, otacza opieką kościół i cmentarz, wznosi krzyże.
Poza tym uczy się ją kultywowania śpiewów i tańców narodowych, noszenia strojów ludowych, pielęgnowania pięknych zwyczajów i gier ludowych6.

Warto również podkreślić, że w dniach od 2 do 8 czerwca organizowany był specjalny tydzień poświęcony na zabawy i gry. Chodziło
o szczególne pobudzenie w tym okresie właśnie młodzieży wiejskiej do
ćwiczeń i hartowania się. Kulminacją zaś było święto młodzieży (8 czerwca). Organizowano wówczas zawody na cześć króla Karola II, założyciela
organizacji. Innym z elementów świętowania była praca, a ściślej mówiąc,
działania podejmowane na wsiach, jak choćby budowanie burzowców,
naprawa dróg, obwałowywanie potoków i in. Początkowo mieszkańcy wsi
podchodzili do takich działań z nieufnością, szybko się jednak przekonali
do korzyści, jakie one im przynosiły.
Kolejny obszar działań to urabianie patriotyczne. Każdy członek
Straja Ţării wychowywany był w duchu patriotycznym, a ten cechował się
kultem państwa i dynastii. Młody człowiek zobowiązany był znać biografie trzech królów rumuńskich: Karola I, Ferdynanda I i Karola II. Swoją drogą ciekawe to było podejście, bowiem dzieje państwa rumuńskiego
ograniczone zostały do okresu panowania dynastii Hohenzollern-Sigmaringen. Wykorzystywano każdą nadarzającą się okazję, żeby prowadzić
wychowanie patriotyczne wśród młodzieży. I tak na przykład nawet naj-

5
6

Takie dane podaje w swoim sprawozdaniu Jan Baran.
Wychowanie narodowe…, k. 3.
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mniejsze spotkanie rozpoczynało się odśpiewaniem hymnu narodowego,
a kończyło defiladą. Ale, jak zauważył Jan Baran,
młodzież maszeruje z zapałem, pozdrawiając swych przełożonych faszystowskim wyciągnięciem ręki, które jest ogólnie
przyjęte. Pozdrowienie to ma w sobie dużo majestatu, w grupie
wypada bardzo efektownie i podoba się młodzieży7.

Jeśli zaś chodzi o same defilady, to Jan Baran napisał:
Stosuje się tu z dużym powodzeniem defilady małych zespołów,
a więc pojedynczych szkół czy nawet klas szkolnych. Defilady te
organizuje się i urządza możliwie często. Z okazji przybycia
przełożonego odbywają się pokazy, a później po odśpiewaniu
hymnów państwowych – defilada. Defilady takie nie nużą młodzieży, jak to ma często miejsce na defiladach masowych, gdzie
młodzież zgromadzona wraz z wojskiem na szereg nieraz godzin
przed rozpoczęciem defilady nuży się. Stwierdzić wypada, że nastawienie patriotyczne młodzieży jest bardzo silne. Zapał i entuzjazm bije z twarzy, tak w czasie śpiewu hymnów narodowych,
jak również podczas defilady. Przy każdej uroczystości śpiewa
się a) hymn królewski, b) trzy barwy (Trei culori). Poza tym
w razie zjawienia się króla śpiewa się hołd straży państwa dla
J.K.M. Króla Karola II. Defilada jest jednym ze środków budzenia patriotyzmu i entuzjazmu zbiorowego8.

Innym ważnym czynnikiem budzenia patriotyzmu wśród młodych Rumunów były obchody święta zmarłych. Zbierano wówczas młodzież na cmentarzach wojskowych (wojennych) lub w miejscach występowania pojedynczych mogił żołnierzy rumuńskich. Były to niezwykle
uroczyste obchody. Gromadziła się okoliczna młodzież należąca do Straja
Ţării, która rozpoczynała spotkanie od modlitw za zmarłych, potem śpiewano hymny i miał miejsce apel poległych. Zdobiono groby wieńcami,
a całość tradycyjnie kończyła się defiladą. Jan Baran zauważył, że ten element wychowania patriotycznego jest dla Rumunów niezwykle ważny, do
tego stopnia, że znajduje się w programie szkolenia instruktorów Straja
Ţării. Musieli oni nauczyć się prowadzić takie obchody na cmentarzach,
a udział w tego typu spotkaniach traktowano jako obowiązkowy9.
Nie tylko jednak kult zmarłych bohaterów był ważny. Elementem
wychowania patriotycznego była także troska o tych jeszcze żyjących. Zarówno w małych miasteczkach, jak i na wsiach spisywano nazwiska żyjących inwalidów i poległych żołnierzy, a listy takich osób wywieszane były

Tamże, k. 4.
Tamże.
9 Tamże, k. 5.
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w każdej klasie szkolnej, najczęściej w specjalnej gablocie. Co więcej, obowiązkiem uczniów było utrzymywanie przy tych listach stałego ognia.
Młodzież miała także za zadanie zbieranie relacji o ich bohaterskich czynach i wydawania ich w formie broszur. Klasy otrzymywały również
imiona bohaterów, zakładano „aleje bohaterów”, w których każde z drzew
nosiło imię któregoś z lokalnych herosów. Specjalną estymą darzono inwalidów wojennych. Członkowie Straja Ţării pełnili warty przy pomnikach i na cmentarzach w dniach szczególnie poświęconych bohaterom10.
Kolejnym elementem budzenia patriotyzmu wśród rumuńskiej
młodzieży w latach 30. XX w. było wychowanie moralne, religijne i społeczne, o czym wcześniej wspomniano. Jan Baran opisał to następująco:
Zadania wychowawcze organizacji idą w kierunku wyrobienia
koleżeństwa, pogodnego nastroju w pracy, miłości bliźniego,
wyrabiania wysokiego poczucia godności osobistej, opanowania,
odwagi, zamiłowania i ochoty do systematycznej pracy, oszczędności, poszanowania cudzego dobra, to dalsze wskazania wychowawcze. Największy nacisk położony jest na współżycie w gromadzie i poczucie solidarności społecznej. Podkreśla się mocno
współpracę miast i wsi. Religijność jest kultywowana silnie
wśród młodzieży. Modlitwy poranne i wieczorne odmawiane są
w gromadzie wspólnie. Podczas uroczystości i zebrań śpiewa się
hymn „Ojcze nasz” i „Bóg jest z nami”. Również praktykowane
jest śpiewanie pieśni religijnych przy ognisku. W czasie uroczystości kościelnych członkowie Straja Ţării biorą udział w procesjach i organizują chóry kościelne, wznoszą własnym sumptem krzyże itp.11

Jak wcześniej wspominał Jan Baran, dużą wagę przywiązywano
także do wychowania fizycznego. Każdy członek Straja Ţării miał obowiązek ćwiczyć codziennie. Mógł to robić sam lub w „gromadzie”. Program
ćwiczeń był dość bogaty. W jego skład wchodziły ćwiczenia gimnastyczne
wspólne, lekka atletyka, różne gry. Miały one na celu wyrobienie spostrzegawczości, uwagi i skupienia woli. Na wychowanie fizyczne składały
się również takie dyscypliny sportowe, jak: piłka ręczna, pływanie, wioślarstwo, jazda na rowerze, strzelanie z broni małokalibrowej oraz łuku,
jazda na łyżwach i na nartach. Przynosiło to określone rezultaty i podnosiło sprawność fizyczną rumuńskiej młodzieży12.
Wspomniano wcześniej, że nad całością wychowania narodowego
w Rumunii w tym czasie opiekę i nadzór sprawowało OETR. Na jego czele
stała Najwyższa Rada, której kierownictwo spoczywało w rękach króla.
Poza tym jej członkami byli: książę Mikołaj, prezydent ministrów, pa-

Tamże, k. 5-6.
Tamże, k. 6.
12 Tamże.
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triarcha Rumunii, minister wyznań religijnych, minister obrony krajowej,
kierownik urzędu tzw. Domu Szkolnego, przedstawiciel harcerstwa, dyrektor Akademii Ćwiczeń Cielesnych, prezydent Związku Federacji Sportowych i wiele innych osób, szczególnie ze świata naukowego. Co niezwykle interesujące:
rada naczelna obradująca pod osobistym przewodnictwem króla
w sprawach dotyczących ogólnego programu, a pod przewodnictwem premiera w sprawach administracyjnych – miała prawo
wydawania decyzji, obowiązujących wszystkie władze państwowe. Organem pracy i organem wykonawczym Rady Naczelnej
był OETR13.

OETR miał, jak wcześniej zaznaczono, kierownictwo nad wszystkimi organizacjami młodzieżowymi, stanowiącymi razem całość o nazwie
Straja Ţării.
Jest to urząd świetnie zorganizowany w sztabie, który dzieli się
na 4 dyrektoriaty. Są to: wychowanie, ogólnoorganizacyjny, administracyjny i propagandowy. Poza tym należy tu wydział inspektorski. OETR kieruje gen.[erał] w st.[anie] spocz.[ynku]
[Ion] Manolescu, bardzo zasłużony generał rumuński, bardzo
energiczny i czynny, i posiadający dużą znajomość warunków
społecznych Rumunii. Pomocnikiem generała i łącznikiem między organizacją OETR z królem jest mjr [Teofil] Sidorovici, znany przyjaciel Polski14.

OETR otrzymał od władz państwowych daleko idące przywileje.
Pracownicy tej organizacji posiadali pełne prawa urzędników państwowych oraz specjalne przywileje dotyczące wysokości poborów. Uprzywilejowani byli też oficerowie, którzy pracowali dla OETR. Z jednej strony
traktowano ich jako przydzielonych do szkół wojskowych, a z drugiej
awansowano tak jak oficerów liniowych. Co więcej, wszystkie samorządy
lokalne miały nakazane, aby w budżetach uwzględniać wydatki na działalność OETR. Uczestnicy imprez organizowanych przez Oficiul de Educaţie
a Tineretului Român posiadali 75% zniżki na przejazdy koleją, a cała korespondencja zwolniona była od opłat pocztowych. Według Jana Barana
był to wyraźny dowód na to, że organizacja miała pełne poparcie czynników rządowych w Rumunii15.
Kapitan Baran opisał również strukturę organizacji w odniesieniu
do należącej do niej młodzieży. I tak młodzi ludzie w wieku od 7 do 14 lat
przynależeli do tzw. Străjerie. Organizacja ta działała na poziomie młodTamże, k. 7.
Tamże.
15 Także, k. 8.
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szych klas średnich, a także na terenie pozaszkolnym, przede wszystkim
na wsiach i w fabrykach. Jej program zbliżony był do harcerskiego,
a główny nacisk kładziono na wychowanie narodowe. Starsi, w wieku od
15 do 18 lat (dziewczęta do 21. roku życia), należeli do organizacji o nazwie Cercetaşi/Cercetaşe (Skauci i Skautki). Do niej obowiązkowo przynależała młodzież starszych klas szkół średnich. Jak zauważył Baran,
jedynym ustępstwem na korzyść tej organizacji jest to, że kierownictwo i kadra instruktorska pozostały te same, co w dawnym skautingu rumuńskim. Organizacja ta jest jednak obecnie
o wiele liczniejsza, gdyż obowiązkowość należenia do niej młodzieży szkolnej zwiększyła kilkakrotnie jej kadry. Również jej
nastawienie programowe i organizacyjne uległy zmianom. Ściśle
rzecz biorąc, harcerstwo w dawnej formie przestało istnieć.
Obecnie stworzono karną organizację, którą kieruje i nagina do
swych celów Państwo16.

Inne organizacje, które wchodziły w skład OETR, to m.in. Związek Federacji Sportowych. Był podporządkowany OETR, ale jego główne
zadanie dotyczyło organizowania wychowania fizycznego, a poprzez to
wprowadzania również czynników wychowania obywatelskiego i państwowego. Organizacjami wspierającymi działania na polu wychowania
narodowego w Rumunii były również YMCA (Young Men’s Christian
Association17) i YWCA (Young Women’s Christian Association18).
Zadaniem ich było organizowanie młodzieży pracującej. Program ich miał objąć całość wychowania państwowego wśród robotników przez zakładanie ośrodków Straja Ţării dla młodzieży
poszczególnych fabryk i warsztatów pracy. Posiadały one, podobnie jak u nas [w Polsce], odpowiednio urządzone lokale, przy
czym dostosowane były przede wszystkim do prowadzenia nauczania oświaty, dożywiania i szkolenia obywatelskiego, urządzenia zaś dla celów wych.[owania] fiz.[ycznego] są bardzo
skromne19.

Z innych organizacji wchłoniętych przez OETR wymienić należy
jeszcze te, które Jan Baran określał jako „wiejskie”, obejmujące właśnie
młodzież mieszkającą na wsiach. Były to przede wszystkim Związki Łuczników Bukowiny i Mołdawii oraz Orły Karpat i Rumunii. Należała do nich

Tamże, k. 8.
Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej.
18 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Kobiet.
19 Wychowanie narodowe..., k. 9.
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starsza młodzież, a głównym zadaniem było „zaszczepienie zasad wychowania narodowego na terenie wsi”20.
Powyższe wywody dotyczące działalności OETR Jan Baran skonstatował w następujący sposób:
Jak z powyższego widać, dobrze zorganizowana i objęta obowiązkiem pracy jest młodzież szkolna. Organizacja ta jest dobrze
przemyślana, prosta, w terenie należycie zorganizowana i rokuje
doskonały rozwój na przyszłość. Obejmuje ona już dziś z górą
1/2 miliona młodzieży. W najbliższych latach ma ona objąć całość młodzieży rumuńskiej, której cyfra sięga około 3.500.000.
Jeżeli praca ta pójdzie dalej w tym tempie i z tym samym zapałem, wówczas będzie to organizacja potężna, która jak Rumuni
słusznie twierdzą będzie kadrą Nowej Wielkiej Rumunii 21.

Zauważył również, że o ile młodzież młodsza jest „odpowiednio
zagospodarowana” pod względem wpływu wychowawczego w duchu narodowym, o tyle starsza jeszcze nie. Sądzono jednakże, że kiedy młodzi
ludzie będący aktualnie pod wpływem OETR osiągną odpowiedni wiek,
z rozpędu zasilać będą te organizacje, w których działa starsza młodzież
i w ten sposób zmienią ich oblicze22.
Jak sprawozdawał dalej Jan Baran – OETR podlegały dwie najwyższe jednostki organizacyjne, które nazywano falangami – jedna była
męska, druga natomiast żeńska. Komendantem pierwszej był prof. Ștefan
Șoimescu, drugiej – znana z pobytu w Polsce – Nissa Cămărășescu. Falangi pracowały samodzielnie i dzieliły się na okręgi, które obejmowały
od dwóch do trzech województw. Okręgi dzieliły się na legiony (działały
na terenie powiatu), te na kohorty (miejscowości), a te z kolei na centurie
(grupy). Obie wspomniane falangi tworzyły jedną Wielką Falangę (rum.
Marea Falangă)23.
Jan Baran nie pominął również informacji odnoszących się do
szkolenia kadr instruktorskich. Pracą w Straja Ţării kierowały osoby, które odbyły specjalistyczne szkolenia w obozach dla mężczyzn i kobiet. Nie
miały one zatem charakteru koedukacyjnego. Mężczyźni szkoleni byli
w Breaza i Sfântu Gheorghe24, kobiety miały swój obóz w Predeal. Kurs
taki trwał trzy tygodnie, a do udziału w nim powoływano nauczycieli, inżynierów i przedstawicieli tych zawodów, których wykonywanie było poprzedzone koniecznością odbycia studiów. Oczywiście nie wszystkich, bowiem według przyjętych założeń wybierano te osoby, które wcześniej za-

Tamże.
Tamże.
22 Tamże.
23 Tamże, k. 10.
24 Jan Baran błędnie w sprawozdaniu zapisał nazwę tej miejscowości jako St. Gheotgha.
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poznały się ze Straja Ţării lub pracowały w niej, a tym samym zostały pozyskane dla nowej ideologii wychowania młodzieży. Władzom organizacji
zależało na tym, żeby w każdej szkole na terenie Rumunii był ich instruktor25.
Organizowano także kursy doskonalące trwające trzy tygodnie.
Powoływano na nie kierowników, którzy wykazywali się wyjątkowymi
zdolnościami. Dużą wagę przywiązywano do tańców narodowych, śpiewu
i muzyki. Szczególnie zaś preferowano te pieśni, które miały patriotyczny
i narodowy charakter. W ramach wychowania obywatelskiego organizowane były zajęcia z prac ręcznych, ogrodnictwa czy pierwszej pomocy.
Program kursów dla kobiet był podobny. Więcej uwagi poświęcano pracom ręcznym i domowym (typowo kobiecym) i służbie w ramach Czerwonego Krzyża. Warto dodać, że każdy z wymienionych ośrodków został
rozbudowany i dobrze wyposażony, a w jednym turnusie mogło uczestniczyć nawet 180 osób26.
Na koniec swojego sprawozdania Jan Baran wysunął kilka wniosków. Po pierwsze, stwierdził, że Polska musi zrewidować „dotychczasowe
pojęcie niższości Rumunii”. Uznał, że w ciągu ostatnich dwóch lat w kraju
tym zrobiono ogromne postępy w wielu dziedzinach życia i „śmiało twierdzić można, że powstaje obecnie nowa Rumunia”. Po drugie, podkreślił
jeszcze raz, że wychowanie młodzieży oparte było o wzorce włoskie i niemieckie, a więc faszystowskie. W myśl zasad totalizmu obejmuje ono całą
młodzież, a sama organizacja OETR jest „prosta i jednolita”. Dalej wskazywał, że nacisk w wychowaniu fizycznym i wojskowym położony jest
na wychowanie państwowo-polityczne i narodowe – „Rumuni potrafili
umiejętnie zapalić młodzież do tych haseł i wzbudzić u niej entuzjazm dla
sprawy narodowej”. Pisał:
Obserwując ten ruch młodzieżowy we Włoszech i Niemczech,
a ostatnio w interesującej nas Rumunii trzeba stwierdzić, że
choć młodzież początkowo do niego odnosi się z rezerwą, później i to dość szybko zostaje porwana wielkimi hasłami miłości
Ojczyzny i wspólnoty narodowej. Fakt ten należy zaobserwować
i w Rumunii.

I dalej:
Nie entuzjazmując się zbytnio cudzymi wynikami, muszę stwierdzić, że większość młodzieży naszej jest obojętna, a co najmniej
bierna wobec tych haseł, które inne narody tak umiejętnie wykorzystują dla państwowego wyrobienia młodzieży. Nie minę się
może z prawdą, jeżeli stwierdzę, że poświęcając cały swój zapał

25
26

Wychowanie narodowe..., k. 10-11.
Tamże, k. 11.
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i ofiarną pracę dla budowy Polski, zaniedbaliśmy po drodze tej
pracy stronę wychowania państwowo-politycznego młodzieży.
Na tę stronę wychowania młodzieży należy zwrócić obecnie
szczególną uwagę. W tym względzie wyprzedzili nas znacznie
Niemcy, Włosi, a obecnie Rumunia. Zastanowić się również należy, czy liberalne nastawienie Państwa w stosunku do zbyt licznych organizacji młodzieżowych w.f. i sportu jest zgodne z duchem czasu. Zdaje mi się, że droga obrana przez Rumunię jest
właściwsza niż nasza. Stwierdzam, powołując się jednocześnie
na autorytet naszego poselstwa, że Rumuni w ciągu najbliższych
lat będą mieli większe liczbowo cyfry zorganizowanej, wyćwiczonej i wychowanej państwowo młodzieży – niż my27.

Z polskiej perspektywy trudno się zgodzić z ostatnim cytatem. Bowiem do roku 1929 (niektórzy uważają, że do 1926 r., a więc do przewrotu
majowego) w polskim systemie edukacyjnym obowiązywał ideał wychowania narodowego. W lipcu 1929 r. w Poznaniu ówczesny minister oświaty – Sławomir Czerwiński ogłosił tezy wychowania państwowego, które
w swoich zamierzeniach miało wykształcić obywatela-państwowca. Czerwiński uważał bowiem, że dziesięć lat po odzyskaniu niepodległości, kiedy wykształcone zostały i okrzepły już struktury państwowe, wychowanie
narodowe nie spełnia swojej roli. Potrzebny był bowiem wspomniany
obywatel-państwowiec, a więc taki, który niezależnie od tego, czy jest Polakiem, Ukraińcem, Niemcem czy katolikiem, ewangelikiem, prawosławnym lub wyznania mojżeszowego, mieszkając na terenie państwa polskiego pracuje tak, aby budować potęgę państwa, w którym żyje. Gdy zaś
wybuchnie wojna, stanie w obronie kraju. W ten sposób połączone zostały dwa ideały. Obowiązujący w zaborze pruskim ideał pracy organicznej (pozytywistyczny) i ten z zaboru rosyjskiego – bojownika-rewolucjonisty (romantyczny)28. W wychowaniu państwowym „na piedestale” stawiano również osobę Marszałka Józefa Piłsudskiego jako twórcę odrodzonej Rzeczypospolitej. Można zatem mówić o kreowaniu kultu jednostki. Jednakże po śmierci Piłsudskiego (1935 r.) zmieniła się nieco
optyka wychowania państwowego. O ile do tej pory całe wychowanie skupione było na idei państwa, o tyle od tego momentu główny nacisk po-

Tamże, k. 15-17.
Więcej na temat wychowania państwowego zob. m.in.: L. Malinowski, Wychowanie państwowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2015; E. Magiera, Wychowanie państwowe w szkolnictwie powszechnym II Rzeczypospolitej, Szczecin 2003;
Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe, red. P. Gołdyn, Kalisz 2016; K. Jakubiak, Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji. Kształtowanie i upowszechnianie w periodycznych wydawnictwach społeczno-kulturalnych
i pedagogicznych, Bydgoszcz 1994; P. Gołdyn, Sławomir Czerwiński (1885-1931).
Minister oświaty, przyjaciel Kalisza, Kalisz 2013.
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łożono na ojczyznę jako wartość najważniejszą. Wynikało to z wiszącego
nad Europą widma wojny29.
Dziwi zatem nieco fakt, że kapitan Baran nie miał wiedzy na temat tego, jak realizowany był ideał wychowania państwowego w Polsce.
Faktem jest, że realizacja tegoż ideału nie była skupiona w rękach jednej
organizacji, ale jego elementy znajdowały się w działalności różnych organizacji, takich jak Związek Harcerstwa Polskiego, „Strzelec”, Junackie
Hufce Pracy i wiele innych. Wychowanie państwowe stało się również
obowiązkowe w programach szkolnych. Stanowiło element wszelkich
uroczystości, które organizowano na terenie placówek oświatowych po
roku 192930.
Wydaje się także, że spełniło swoją rolę, czego dowodem mogą
być postawy młodych ludzi, którzy w 1939 r. stanęli do obrony Polski
przed hitlerowskim i bolszewickim najeźdźcą. Utworzenie Polskiego Państwa Podziemnego jest również dowodem na skuteczność wychowania
państwowego w Polsce. Wszak był to ewenement na skalę światową. Pytaniem (problemem badawczym) zostaje, jakie skutki w późniejszych
dziejach Rumunii odniosło wychowanie narodowe, które tak zachwalał
kapitan Jan Baran. Odpowiedź na nie zostawmy rumuńskim badaczom.

H. Hein-Kircher, Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939, Warszawa 2008.
30 A. Niedojadło, Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach powszechnych
Okręgu Szkolnego Krakowskiego w latach 1918-1939, Lublin-Tarnów 2013.
29

dr. habil. Piotr Gołdyn
prof. al Universității „Adam Mickiewicz” din Poznań

Opinia poloneză
asupra idealului educației în spiritul național
din România în anii ’30 ai secolului XX
Rezumat
În anii ’30 ai secolului XX în Polonia exista idealul de educare în
spirit național proclamat în anul 1929 de ministrul Sławomir Czerwiński. Principala valoare a acestei educații a fost statul, iar din 1936 – patria. A fost realizat în școală, dar și în diferite organizații care dețineau
autonomie proprie. Cu totul altfel arăta aceasta în România unde a fost
realizată educația națională. Principiile realizării ei și principalele premise le-a prezentat într-un raport special (datat în anul 1937) de către căpitanul licențiat Jan Baran de la Institutul Central de Educație Fizică „Józef Piłsudski” din Varșovia, care a petrecut un timp în România în anul
1937. Este o relație destul de interesantă, iar meritul ei principal este faptul că oferă o privire din exterior. El a descris foarte detaliat sarcinile și
scopurile organizației Oficiul de Educație a Tineretului Român și a Străjii Țării care dețineau monopolul atestat de autoritatea regelui pentru
educarea tinerilor în spiritul național. O atenție deosebită a fost dedicată
cercetașilor și tineretului din mediu rural. Căpitanul Jan Baran a fost impresionat de realizarea acestei educații și a sugerat încorporarea unor
anumite soluții în realitățile poloneze.

dr. Maria Radziszewska
Universitatea Warmia-Mazuria din Olsztyn

„Săptămâna Școlii Poloneze” din România 11-18 aprilie 1937
– în lumina realizărilor Asociației Școlare Polone din România

Introducere
Această lucrare își propune să prezinte, pe baza surselor disponibile, organizarea și desfășurarea manifestărilor I „Săptămâni a Școlii Poloneze” din România inițiată în 1937 de către Polski Związek Szkolny
w Rumunii (Asociația Școlară Polonă din România – AȘP). Cercetările de
până acum indică faptul că pe teritoriul României, asociațiile poloneze
care se ocupau de activitatea cultural-educațională, cum ar fi de ex. Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach
(Societatea Polonă de Ajutor Frățesc și Sala de Lectură din Cernăuţi), koła Towarzystwa Szkoły Ludowej (cercurile Asociației Școlilor Populare),
„Gminy Polskie” (Comunele Poloneze) din Basarabia, Towarzystwo Polskie im. Adama Mickiewicza (Asociația Poloneză „Adam Mickiewicz”) din
București sau Polska Macierz Szkolna (Societatea Școlară Poloneză) din
Cernăuți1 nu aveau tradiția organizării unei sărbători având ca temă ziua
sau săptămâna școlii poloneze.
În această lucrare, analiza problemei se bazează pe albumul elaborat de către profesorul din gimnaziu din Cernăuți, Bronisław Urbański. Albumul este intitulat „«Tydzień Szkoły Polskiej» w Rumunii 11-18
kwietnia 1937” („«Săptămâna Școlii Poloneze» din România 11-18 aprilie
1937”). Este o carte cu copertă maro care conține 12 file din carton maro,
nenumerotate, cu 22 de fotografii. Pe ultima filă este semnătura autorului. Albumul împreună cu dedicația2 a fost înmânat de către reprezentanții Asociației Școlare Polone Mareșalului Edward Rydz-Śmigły pe 24 octombrie 1937 în gara din Cernăuți cu ocazia drumului acestuia spre București unde urma să efectueze o vizită oficială cu prilejul avansării moștenitorului tronului Marelui Voievod Mihai la gradul de sublocotenent al

Archiwum Akt Nowych din Varșovia (în continuare: AAN), fond: Opieka Polska nad
Polakami na Obczyźnie, nr. inv. 87, Wycinki prasowe. (f. a.) Sprawozdanie z działalności Zarządu PSM na rok 1930/31, f. 20.
2 AAN, fond: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie (în continuare: MSZ),
nr. inv. 10762, Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szkolnego w Rumunii
za rok 1936/37, f. 37.
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armatei române3. Actualmente „Album »Tydzień Szkoły Polskiej« w Rumunii 11-18 kwietnia 1937” este păstrat în volumul Zbiór Edwarda Rydza–Śmigłego (Fondul Edward Rydz-Śmigły) în Archiwum Akt Nowych
din Varșovia4.
Exemplul „Săptămânii Școlii Poloneze” din România arată tendințele învățământului din acea perioadă și necesitatea învățământului
diasporei poloneze de a-și manifesta apartenența națională5.
Asociația Școlară Polonă din România
– inițiatoarea I Săptămâni a Școlii Poloneze din România
Premisa înființării unei noi instituții cultural-educaționale cu numele Asociația Școlară Polonă din România a fost necesitatea de a încredința grija pentru învățământul polonez unei noi organizații și s-a datorat împotrivirii Consiliului Societății Școlare Poloneze privind reconstrucția acesteia și a reorganizării învățământului polonez din România.
Noua organizație s-a format în colaborare cu Consiliul Organizațional al
Polonezilor din Străinătate și Consulul Republicii Polone din Cernăuți6.
În mod oficial Asociaţia Şcolară Polonă din România cu sediul în Cernăuți a fost înființată pe 27 iunie 1931 la întâlnirea organizată în Căminul
„Adam Mickiewicz” din Cernăuți. A fost ales consiliul de conducere în
frunte cu președintele dr. Aleksander Skibiniewski din Hliboca, vicepreședinte a devenit pr. Mieczysław Gieszczykiewicz, trezorier Józef Aleksantowicz, responsabil de cărți Władysław Sedelmeyer, secretar Franciszek Bohosiewicz și membrii: Tadeusz Neumajer, Karol Sass, Tadeusz

(f. a.), Marszałek Śmigły-Rydz w Rumunii, „Kurier Polski w Rumunii”, 1937, nr.
225 din 31 octombrie, p. 1-2.
4 Dedicația
„Tot ceea ce este al nostru dăruim Poloniei”
Domnului Mareșal al Poloniei
Edward Śmigły-Rydz
Asociația Școlară Polonă din România
cu omagiu și asigurarea
persistenței necontenite sub standarul Poloniei
în numele Consiliului AȘP
Vicepreședinte AȘP dr. Kazimierz Żukowski
Secretar Franciszek Bohosiewicz.
AAN, fond: Zbiór Edwarda Rydza-Śmigłego, nr. inv. 111, Szkolnictwo polskie w Rumunii. Album z fotografiami z „Tygodnia Szkoły Polskiej w Rumunii”, f. p.
5 Confer: Maria Radziszewska, „Święto Dziecka” w polskich szkołach na Warmii
(1929-1939), în Dziecko w historii – wątek korczakowski, (red.) Elwira Jolanta
Kryńska, Agnieszka Suplicka, Urszula Wróblewska, Białystok, 2013, p. 127-141.
6 AAN, fond: Akta J. i Al. Piłsudskich, nr. inv. 6, Notatka ws. szkolnictwa polskiego
w Rumunii sporządzona przez W. Jędrzejewicza, dyrektora Departamentu Konsularnego, Warszawa 1.VII.1931, f. 84-86.
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Kossowski, Józefa Mitelska și doi reprezentanți ai țărănimii7. După elaborarea Statutului și înregistrarea acestuia la Tribunalul din Cernăuți,
asociația a dobândit personalitate juridică la 3 decembrie 19328.
Scopurile AȘP din România erau popularizarea învățării limbii
polone, educarea unor buni cetățeni de naționalitate poloneză ai Regatului României și activitățile culturale în rândul polonezilor din România9. Pentru îndeplinirea acestor obiective erau necesare, printre altele:
 înființarea și întreținerea școlilor private poloneze în conformitate cu legile în vigoare din România (baza o constituia Legea
privind învățământul particular din 22 decembrie 1925 semnată
de către ministrul instrucțiunii publice dr. Constantin Angelescu10),
 sprijin în înființarea și întreținerea școlilor parohiale și mănăstirești în care sunt cursuri de limba polonă,
 organizarea unor cursuri privind învățarea meșteșugurilor populare și crearea produselor de uz casnic,
 organizarea unor cursuri și prelegeri pentru popularizarea culturii și a limbii polone,
 înființarea, întreținerea și sprijinirea căminelor, a orfelinatelor și
grădinițelor pentru cetățenii români de naționalitate poloneză,
 organizarea unor festivități cu ocazia sărbătorilor naționale,
a concertelor și a spectacolelor de teatru,
 organizarea unor excursii pentru masele largi în locuri care merită vizitate,
 publicarea și sprijinirea revistelor și a editurilor pentru publicul
larg,
 colaborarea cu asociațiile culturale similare11.

(f. a.), Słowa prawdy Nowe drogi szkolnictwa polskiego, „Polak w Rumunii” din
5 iulie 1931, nr. 25.
8 AAN, fond: MSZ, nr. inv. 10553, Statut Polskiego Związku Szkolnego w Rumunii,
f. 78.
9 AAN, fond: MSZ, nr. inv. 10553, Statut Polskiego Związku Szkolnego w Rumunii,
f. 71.
10 Constantin Angelescu (1869-1948) – ministru român al instrucțiunii publice (echivalentul Ministerului Educației) între anii 1918-1928 (cu întreruperi) și în anii 1933-1937. P. Gołdyn, W kręgu polsko-rumuńskiej współpracy oświatowej w pierwszej
połowie XX wieku. Wybrane aspekty, Poznań-Kalisz 2017, p. 13-14. M. Radziszewska, Stan prywatnego szkolnictwa polskiego w Królestwie Rumunii i w rejencji olsztyńskiej Prus Wschodnich na kanwie wizyty rumuńskiego ministra oświaty Constantina Angelescu w Polsce w 1937 roku, în Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017, p. 114-128.
11 AAN, fond: MSZ, nr. inv. 10553, Statut Polskiego Związku Szkolnego w Rumunii,
f. 71-72.
7
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AȘP, în afara sediului central din Cernăuți, avea dreptul de a înființa filiale pe întreg teritoriul Regatului României. Oriunde au fost întemeiate, sarcina lor era în primul rând să ajute la înființarea și menținerea
școlilor private unde se învăța limba polonă (de ex. păstrarea ordinii, furnizarea combustibilului12) și furnizarea cărților pentru bibliotecă și a altor materiale didactive13. În practică, filialele din provincie ale AȘP erau
create de către comitetele școlare care au preluat îngrijirea școlii.
AȘP și-a început activitatea cu organizarea învățământului privat
polonez din România, a educației extrașcolare și reprezentarea intereselor învățământului polonez în fața autorităților14. Aceste acțiuni au fost
necesare întrucât în 1930 în Regatul României aproape 30% dintre copiii
de vârstă școlară care aparțineau minorității poloneze nu participau la
lecții în limba polonă. După doi ani de activitate, AȘP conducea 6 școli
elementare particulare (Cernăuți, Hliboca, Lujeni, Lupeni, Panca, Rarancea), în care învățau 632 de elevi și predau 21 de profesori. De asemenea,
avea în grijă 3 școli parohiale poloneze în Boian, Huta Nouă și Sadagura
(108 elevi, 9 profesori). Tot asociația a angajat și a plătit o profesoară
pentru școala de pe lângă fabrica din Buhuși în care învățau 32 de elevi.
În plus, în 8 localități a introdus predarea în limba polonă și a organizat 3
cursuri de limba polonă. În total în instituțiile conduse de AȘP învățau
1389 de elevi și predau 24 de cadre didactice15. Datorită AȘP în anul școlar 1932/1933 a fost înființat un gimnaziu polonez de patru clase cu predare în limba română. La gimnaziul cernăuțean erau 15 cadre didactice.
De asemenea, AȘP a întreprins acțiuni pentru calificarea profesorilor. În
acest scop, „În vara a.c. [1933] având autorizația Ministerului Educației,
a început un curs de 3 săptămâni de limba polonă, la care au participat
31 de cadre didactice și a fost înființată biblioteca pedagogică pentru
profesori”. În cadrul activităților extrașcolare AȘP a organizat biblioteci
mobile pentru tineri, a încurajat activitățile cercetașilor și educația fizică,
a dezvoltat lucrările Secțiunii de Educație Extrașcolară și ale Secțiunii de
Îngrijire a Copilului. Totodată a întreprins acțiuni pentru ca limba polonă
să devină disciplină de studiu în școlile elementare16.
O sarcină importantă a AȘP a devenit colaborarea cu societatea.
Una dintre manifestările acesteia a fost sărbătoarea intitulată „Ziua școlii
poloneze din România”, care a devenit „o manifestare a diasporei polo-

AAN, fond: Opieka Polska nad Polakami na Obczyźnie, nr. inv. 87, Wycinki prasowe. R., Kącik nauczycielski. Rozmowa o szkolnictwie polskim na Bukowinie, ediția
din 31 decembrie 1933, f. 8.
13 AAN, fond: MSZ, nr. inv. 10553, Regulamin Oddziałów Polskiego Związku Szkolnego (PZS), f. 79.
14 (f. a.), Słowa prawdy Nowe drogi szkolnictwa polskiego, „Polak w Rumunii” din
5 iulie 1931, nr. 25.
15 (f. a.), Nasze szkolnictwo, „Kurier Polski w Rumunii”, 1934, nr. 24 din 14 ianuarie,
p. 1.
16 (f. a.), Sprawy szkolne, „Kurier Polski w Rumunii”, 1935, nr. 102 din 30 iunie, p. 2.
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neze din România pentru învățământul propriu”17. La început „Ziua școlii
poloneze din România” s-a limitat la organizarea unor expoziții. O bună
ocazie pentru organizarea inițiativei sus-amintite era ceremonia de încheiere a anului școlar. De exemplu, pe 24 iunie 1935, în ziua închiderii
anului școlar, la școala elementară privată poloneză din Cernăuți a avut
loc o expoziție a lucrărilor manuale și a desenelor elevilor. Expoziția era
forma cea mai simplă de contact a AȘP cu comunitatea poloneză, oferind
informații vizuale despre realizările AȘP în domeniul învățământului polonez în România, însă interesul părinților și al publicului a fost foarte
mic. Având în vedere acestea, s-a hotărât să se facă apel la comunitatea
poloneză, pentru ca aceasta să acorde mai multă atenție chestiunilor școlare18. În 1937 activiștii AȘP au considerat că ar fi mai bine ca în loc de
o zi să organizeze o întreagă săptămână cu evenimente dedicate învățământului polonez din România. Au apărut informații în presă despre pregătirea seriei de evenimente sub denumirea „Săptămâna Școlii Poloneze”.
Inițiatorii evenimentelor, adică membrii AȘP, doreau ca în timpul Săptămânii să i se ofere fiecărui participant „posibilitatea de a afla cum funcționează școala noastră poloneză – și care sunt rezultatele acesteia”19. Seria de evenimente a fost planificată între 11 și 18 aprilie 1937 și s-a încercat popularizarea acestei informații, deoarece se considera că: „Este de
datoria fiecărui polonez să participe activ la organizarea festivităților organizate și să facă o donație cât de mică pentru învățământul polonez din
România”20. S-a scris în presă că
Trebuie ca în „Săptămâna Școlii Poloneze” comunitatea poloneză din România să se intereseze mai mult de activitatea profesorilor lor, pentru a o putea aprecia corect, fără a renunța la
dreptul de a critica îndreptățit, concret, ca să se poată apropia
de cadrele didactice poloneze și să le înconjoare cu o atmosferă
prietenoasă, astfel încât să colaboreze cu școala poloneză – doar
aceasta este creată de cadrele didactice – și să se gândească la
grijile și necesitățile școlii, străduindu-se, în măsura posibilităților, să răspundă acestor nevoi21.

(f. a.), Nasze szkolnictwo, „Kurier Polski w Rumunii”, 1934, nr. 24 din 14 ianuarie,
p. 1.
18 (f. a.), Wystawa szkolna w szkole PZS w Czerniowcach, „Kurier Polski w Rumunii”, 1935, nr. 103 din 7 iulie, p. 3.
19 Zarząd Polskiego Związku Szkolnego, Tydzień Szkoły Polskiej, „Kurier Polski w Rumunii”, 1937, nr. 195 din 11 aprilie, p. 1.
20 (f. a.), Tydzień Szkoły Polskiej. Pomóżmy wszyscy polskiej szkole!, „Kurier Polski
w Rumunii”, 1937, nr. 194 din 4 aprilie, p. 1.
21 (f. a.), Nauczyciel polski, „Kurier Polski w Rumunii”, 1937, nr. 195 din 11 aprilie,
p. 3.
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În practică AȘP dorea să atragă mai mulți membri, care ar fi putut să
sprijine inclusiv material activitatea cultural-educațională a organizației.
I „Săptămână a Școlii Poloneze” din România
– organizare și desfășurare
„Săptămâna Școlii Poloneze” din România, datorită eforturilor
AȘP, a fost organizată în perioada sărbătorilor de Paște, între 11-18 aprilie 1937 cu participarea tuturor școlilor poloneze subordonate AȘP sau
aflate în grija acesteia în 43 de centre poloneze din Bucovina, Basarabia
și Transilvania22. Sărbătoarea Săptămânii Școlii Poloneze a fost combinată cu o expoziție interșcolară și cu o serie de evenimente care au avut loc
la Dom Polski din Cernăuți. I „Săptămână a Școlii Poloneze” din România a fost precedată de o festivitate solemnă.
Pe 10 aprilie 1937 în sala mare de la Dom Polski din Cernăuți
a avut loc festivitatea școlară solemnă conform următorului program:
1. Imaginea vie „Școala Poloneză”, 2. Imnurile naționale. 3. Discurs: „Ce
ne oferă școala poloneză?”. 4. Declamații. 5. Interpretarea piesei scrise de
Zofia Mrozowiecka „Sub un cer străin”. 6. Gimnastica elevilor și elevelor.
7. Dansuri naționale. 8. Cântece poloneze interpretate de către corul școlii. Programul festivității școlare solemne a fost realizat de către elevii și
elevele Gimnaziului Polonez al AȘP, Școlii Elementare Poloneze a AȘP
din Cernăuți și Centrului Surorilor Franciscane ale Familiei Fecioarei
Maria din Cernăuți23. Merite deosebite la organizarea acestei festivități
au avut profesorii de liceu Bronisław Urbański pentru realizarea decorațiilor și Antoni Zarzymski pentru organizarea corului interșcolar și
a orchestrei24. Merită menționat că intrarea la festivitate s-a făcut pe bază de bilete în valoare de 10, 20, 30 lei în funcție de varianta biletului25.
Un punct important al sărbătorii Săptămânii Școlii Poloneze
a fost expoziția interșcolară. La aceasta au participat numeroase școli
poloneze din România și a fost prima expoziție de acest tip din momentul
înființării AȘP. Vernisajul ei a avut loc duminică, pe 11 aprilie 1937 în sala
de sus de la Dom Polski. Expoziția a fost deschisă de către președintele
Consiliului AȘP dr. Aleksander Skibniewski,
cu participarea tuturor straturilor sociale, reprezentanților societăților poloneze din România și în prezența reprezentantei
Uniunii Mondiale a Polonezilor din Străinătate din Varșovia,

AAN, fond: MSZ, nr. inv. 10762, Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku
Szkolnego w Rumunii za rok 1936/37, f. 36.
23 Ibidem, f. 36-37.
24 (f. a.), Podziękowanie, „Kurier Polski w Rumunii”, 1937, nr. 198 din 2 mai, p. 6.
25 [f. a.], Polski Związek Szkolny w Rumunii w Cernăuţi, „Kurier Polski w Rumunii”
din 11 aprilie 1937, nr. 195, p. 3.
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dna. Moszczyńska Stefania, a președintelui Uniunii Asociațiilor
Poloneze din România, pr. Monsenior A. Łukasiewicz, a clerului
polonez, a Consiliului AȘP in corpore, a cadrelor didactice poloneze și a oficialilor AȘP, numeroși asistenți sociali din zonă,
simpatizanți din cadrul autorităților locale și părinții școlarilor26.

Dintre aceștia trebuie amintiți reprezentanții diasporei poloneze care au
fost imortalizați într-o fotografie făcută cu prilejul vernisajului expoziției
școlare din 11 aprilie 1937 în Cernăuți și care se găsește în album. Mai
exact este vorba despre: dr Maria Bohosiewicz (profesoară la gimnaziul
AȘP), sora Benigna (prof. de limba polonă la Seminarul didactic de limbă
polonă de la Centrul Surorilor Franciscane ale Familiei Sf. Fecioare Maria), pr. Monsenior Andrzej Łukasiewicz (președintele Uniunii Asociațiilor Poloneze), Stefania Moszczyńska (delegată a Uniunii Mondiale a Polonezilor din Străinătate); dr. Aleksander Skibniewski (președintele
AȘP), sora Cecylia (profesoara AȘP); Emilia Deker (directoarea școlii din
Sadagura), Jerzy Więcławski (funcționar din Uniun. Asoc. Pol.), Antoni
Zarzymski (profesor la gimnaziul AȘP), Franciszek Bohosiewicz (secretarul AȘP), Adolf Mitelski (directorul școlii AȘP din Cernăuți); dr. Kazimierz Żukowski (vicepreședintele AȘP), Władysław Sedelmeyer (contabilul AȘP), Kazimierz Panecki (profesor al școlii AȘP), Bronisław Urbański (prof. la gimnaziul AȘP, organizatorul artistic al expoziției), Władysław Szury (prof. la gimnaziul AȘP), Helena Dobrowolska (funcționar în
AȘP), Mieczysław Klein (funcționar în AȘP)27.
Expoziția școlară era formată, în principal, din exponate ale tuturor școlilor poloneze și date statistice referitoare la învățământul polonez
din România colectate și prezentate de către AȘP. Au fost organizate
14 standuri, din care 12 erau standuri școlare. Mai jos sunt menționate
școlile participante, cu o scurtă caracteristică a fiecăreia, conform situației din anul școlar 1936/1937:
 Gimnaziul Privat Polonez AȘP din Cernăuți (4 clase,
74 elevi, 17 cadre didactice, director Adolf Szymonowicz).
 Seminarul Didactic de pe lângă Centrul „Surorilor Franciscane ale Familiei Sf. Fecioare Maria” din Cernăuți. În
afara seminarului public, centrul organiza și o școală
populară de 5 clase și o grădină a copiilor. Centrul dispunea și de un internat. Școala elementară poloneză privată

AAN, fond: MSZ, nr. inv. 10762, Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku
Szkolnego w Rumunii za rok 1936/37, f. 37.
27 AAN, fond: Zbiór Edwarda Rydza-Śmigłego, nr. inv. 111, Szkolnictwo polskie w Rumunii. Album z fotografiami z „Tygodnia Szkoły Polskiej w Rumunii”, fără pag.
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a AȘP din Lupeni (7 clase, 82 elevi, 3 cadre didactice, director Wilhelm Zöller).
Școala elementară poloneză privată a AȘP din Cernăuți
(7 clase, 212 elevi, 10 cadre didactice, director Adolf Mitelski).
Școala elementară poloneză privată a AȘP din Lujeni
(7 clase, 45 elevi, director Edmund Preisner, o singură
profesoară Maria Dąbrowska)
Școala elementară poloneză privată a AȘP din Hliboca
(7 clase, 70 elevi, 2 cadre didactice, director Kazimierz
Urbański).
Școala elementară poloneză privată a AȘP din Rarancea
(7 clase, 54 elevi, director Leopold Wirth, 1 profesoară Ernestyna Cișmileanu).
Școala elementară poloneză privată a AȘP din Panca
(7 clase, 87 elevi, 2 cadre didactice, director Władysław
Sidak).
Școala elementară poloneză privată a AȘP din Bălți (4 clase, 45 elevi, 2 cadre didactice, director Maria Zeidel).
Școala parohială privată din Boian (7 clase, 51 elevi,
2 cadre didactice, director Maksymilian Osman).
Școala parohială privată din Huta Veche (7 clase, 36 elevi,
1 catehet, director Waleria Tuszyńska).
Școala parohială privată din Sadagura (7 clase, 108 elevi,
4 cadre didactice, director Emilia Dekerowa)28.

În afară de standurile școlare, la expoziție au mai fost prezente un
Colț al Cercetașilor elevilor din școlile aflate în subordinea AȘP și care
avea în dotare un aparat de radio și ultimul stand aparținea Consiliului
Central al AȘP. La standul AȘP se aflau hărți, diagrame statistice, afișe,
exponate, reviste pedagogice și manuale școlare29. Fotografiile și diagramele statistice ilustrau dezvoltarea învățământului polonez din România și au fost realizate de către profesorul Bronisław Urbański30.
Pentru pregătirea standurilor școlare au fost oferite premii sub
forma unor diplome. Acestea au fost acordate pentru două categorii: prima pentru școlile medii, a doua pentru școlile elementare. Iată rezultatele: „Premiul întâi pentru școlile medii a fost câștigat de către Seminarul
Didactic de Fete al Surorilor Franciscane ale Familiei Sf. Fecioare Maria,
AAN, fond: MSZ, nr. inv. 10762, Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku
Szkolnego w Rumunii za rok 1936/37, f. 45-49.
29 AAN, fond: Zbiór Edwarda Rydza-Śmigłego, nr. inv. 111, Szkolnictwo polskie w Rumunii. Album z fotografiami z „Tygodnia Szkoły Polskiej w Rumunii”, fără pag.
30 (f. a.), „Tydzień Szkoły Polskiej”, „Kurier Polski w Rumunii”, 1937, nr. 197 din
25 aprilie, p. 2.
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acesta a fost unul dintre cele mai frumoase standuri ale expoziției
noastre. El a fost apreciat de toți vizitatorii, datorită lucrărilor de mână
care au fost bogat ornamentate, iar printre acestea nu au lipsit chilimurile poloneze, pernele și tablourile. (…) Standul Gimnaziului AȘP din Cernăuți a obținut premiul al doilea pentru școlile medii și s-a făcut remarcat prin exponatele frumoase, desenele și lucrările manuale. Premiul întâi pentru școlile elementare a fost obținut de către școala elementară a
AȘP din Lupeni, iar premiul al doilea de către școala elementară a AȘP
din Cernăuți, care au expus desene și lucrări manuale și anume: costume
populare, broderii și perdele. Nivelul acestor exponate, ținând cont că
este vorba de școli elementare, a fost foarte înalt, iar vizitatorii au fost încântați de ceea ce au văzut. Premiul al treilea a fost obținut de către școala elementară a AȘP din Lujeni”31. De asemenea, s-au acordat și premii
speciale individuale pentru cei care au realizat cele mai bune lucrări32.
Expoziția interșcolară a fost deschisă vizitatorilor pe durata „Săptămânii Școlii Poloneze”. După cum reiese din raportul AȘP: „Au vizitat-o
copiii din toate școlile noastre provinciale, care au venit special în acest
scop din satele poloneze din zonă, tinerii, adulții, persoanele mai vârstnice din Cernăuți și din provincie și reprezentanții autorităților românești,
ai minorităților naționale și ai presei locale. Au vizitat expoziția și delegațiile muntenilor noștri din comunitățile poloneze din Poiana Micului și
Solonețu Nou”33.
Imediat după închiderea expoziției pe 18 aprilie 1937 a avut loc
un moment artistic cu titlul „Seară muntenească” interpretat de muntenii
din Poiana Micului. Momentul folcloric a încununat sărbătoarea „Săptămânii Școlii Poloneze” din România34. Programul spectacolului a inclus:
„1. Cântarea imnului polonez și a celui românesc; 2. Inscenizare; 3. Cântece regionale; 4. Inscenizare regională «Nuntă muntenească»; 5. Cântece poloneze interpretate de un cor mixt al muntenilor”35. Grupa tinerilor munteni a fost însoțită de către instructorul Sergiusz Sawczuk și
profesorul Kazimierz Urbański36.
Succesul sărbătorilor centrale din Cernăuți cu titlul „Săptămâna
Școlii Poloneze” din România a determinat organizarea sărbătorilor în

AAN, fond: MSZ, nr. inv. 10762, Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku
Szkolnego w Rumunii za rok 1936/37, f. 38.
32 (f. a.), „Tydzień Szkoły Polskiej”, „Kurier Polski w Rumunii”, 1937, nr. 197 din
25 aprilie, p. 2.
33 AAN, fond: MSZ, nr. inv. 10762, Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku
Szkolnego w Rumunii za rok 1936/37, f. 38.
34 (f. a.), Wesele z Poiana Micului w Cernăuţi, „Kurier Polski w Rumunii”, 1937, nr.
197 din 25 aprilie, p. 2.
35 AAN, fond: MSZ, nr. inv. 10762, Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku
Szkolnego w Rumunii za rok 1936/37, f. 38.
36 AAN, fond: Zbiór Edwarda Rydza-Śmigłego, nr. inv. 111, Szkolnictwo polskie w Rumunii. Album z fotografiami z „Tygodnia Szkoły Polskiej w Rumunii”, fără pag.
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provincie. Tot în luna aprilie au avut loc în toate școlile poloneze din
Bucovina manifestări legate de „Săptămâna Școlii Poloneze”, scopul acestora fiind popularizarea ideii învățământului polonez în rândul populației
de origine poloneză din România. Din informațiile presei reiese că asemenea sărbători au avut loc în: Panca, Davideni Zrąb, Pleșa, Pătrăuţi-Arșita, Crăsnișoara Veche, Vășcăuţi, Lujeni, Lehucenii-Tăutului, Boian, Soroca37.
Încheiere
„Săptămâna Școlii Poloneze” sărbătorită în perioada 11-18 aprilie
1937 a fost o manifestare a identității naționale a polonezilor din România. Misiunea acestor manifestări din cadrul Săptămânii a fost conștientizarea societății poloneze despre rolul înălțător pe care îl are învățământul în viața națională a diasporei poloneze. Datorită acestuia copiii și tinerii au posibilitatea de a învăța în limba maternă, de a crește în spiritul
polonez. Această misiune a fost deosebit de importantă în nevoia urgentă
de educație a copiilor polonezi, întrucât „din aproximativ 12.000 de copii
polonezi în România, doar 2000 urmează o școală poloneză sau iau lecții
de limbă maternă în diferite forme”38.
„Săptămâna Școlii Poloneze” a fost și o oportunitate excelentă de
a prezenta realizările a 6 ani de activitate a AȘP. Comparativ cu anul
1932, în 1937 a crescut numărul elevilor aflați sub patronajul AȘP de la
1154 la 2878. De asemenea a crescut și numărul cadrelor didactice angajate de la 45 (în 1932) la 65 (în 1937)39. În 1937 AȘP întreținea și avea în
subordine un gimnaziu privat, șapte școli elementare poloneze private,
trei școli parohiale poloneze private și două grădinițe40.
Expoziția interșcolară, care constituia un punct fix al sărbătorii
„Săptămâna Școlii Poloneze” nu a fost doar o încununare a AȘP, dar și
o prezentare a fiecărei școli în parte conduse de către asociație. Pentru
prima dată la expoziție și-au prezentat portofoliul școli din afara Cernăuțiului. Și nu este vorba numai de școli din provinciile bucovinene, ci și
de școli din Transilvania (Lupeni) și Basarabia (de ex. Bălți).
Fără îndoială succesul I „Săptămâni a Școlii Poloneze” din România a contribuit nu numai la organizarea sărbătorilor în alte zone, dar și
la continuarea evenimentului central în anul următor, între 28 mai și

(f. a.), Tydzień Szkoły Polskiej na Bukowinie, „Kurier Polski w Rumunii”, 1937, nr.
199 din 9 mai, p. 6.
38 AAN, fond: Opieka Polska nad Polakami na Obczyźnie, nr. inv. 87, Wycinki prasowe. (f. a.) Nasza największa troska, „Kurier Polski w Rumunii”, 1937, nr. 195, din
11 aprilie, p. 3.
39 AAN, fond: Zbiór Edwarda Rydza-Śmigłego, nr. inv. 111, Szkolnictwo polskie w Rumunii. Album z fotografiami z „Tygodnia Szkoły Polskiej w Rumunii”, fără pag.
40 AAN, fond: MSZ, nr. inv. 10762, Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku
Szkolnego w Rumunii za rok 1936/37, f. 44.
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5 iunie41. Cu ocazia sărbătorilor a fost realizat și obiectivul secundar, adică strângerea de fonduri pentru dezvoltarea în continuare a învățământului polonez privat din România.
Rezumând, I „Săptămână a Școlii Poloneze” și-a îndeplinit misiunea în dezvoltarea educației și a activității sociale în diaspora poloneză.
A mărit importanța școlii poloneze în societatea românească multiculturală. Datorită ecoului larg avut în societatea poloneză a devenit o sărbătoare obligatorie a minorității poloneze din România Mare.
Anexă

(b. a.), Specjalny dodatek „Tygodnia Szkoły Polskiej w Rumunii”, „Kurier Polski
w Rumunii”, 1938, nr. 256 din 29 mai, p. 8.
41
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Sursă: AAN, fond: Zbiór Edwarda Rydza-Śmigłego, nr. inv. 111, Szkolnictwo polskie w Rumunii. Album z fotografiami z „Tygodnia Szkoły Polskiej w Rumunii”,
fără pag.
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„Tydzień Szkoły Polskiej” w Rumunii 11-18 kwietnia 1937
– w świetle dokonań Polskiego Związku Szkolnego w Rumunii
Streszczenie

Celem opracowania jest próba zaprezentowania uroczystości
w ramach „Tygodnia Szkoły Polskiej” w Rumunii w 1937 r. w świetle dokonań Polskiego Związku Szkolnego w Rumunii (PZSwR). Podstawą do
omówienia zagadnienia stały się niezwykle cenne źródła ikonograficzne
w postaci Albumu poświęconego wystawie międzyszkolnej z okazji „Tygodnia Szkoły Polskiej w Rumunii”. Wystawa ta odbywała się w dniach 11-18 kwietnia 1937 r. w Czerniowcach pod patronatem Polskiego Związku
Szkolnego w Rumunii.
W albumie znajdują się zapisy kronikarskie oraz 12 fotografii
przedstawiających zawartość 14 stoisk, w tym szkół polskich powszechnych oraz średnich, kącik harcerski oraz stoisko PZS z mapami i tabelami
statystycznymi zawierającymi dane dotyczące szkolnictwa polskiego
w Rumunii. Album zamieszcza też fotorelację z występu górali polskich
z Pojany Mikuli, który zakończył I „Tydzień Szkoły Polskiej” w Rumunii.
Opracowaniem albumu zajął się Bronisław Urbański, nauczyciel gimnazjum PZS w Czerniowcach i jednocześnie organizator artystyczny wystawy międzyszkolnej.
Album wraz z dedykacją i zapewnieniem o niezłomnym trwaniu
pod sztandarem polskości, został wręczony przez reprezentantów Polskiego Związku Szkolnego Marszałkowi Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu
24 października 1937 r. na dworcu w Czerniowcach, w drodze z oficjalną
wizytą do Bukaresztu, związaną z uroczystością promocji następcy tronu,
Wielkiego Wojewody Michała na podporucznika armii rumuńskiej. Obecnie album „Tydzień Szkoły Polskiej” w Rumunii w 1937 r. przechowywany
jest w zespole Zbiór Edwarda Rydza-Śmigłego w Archiwum Akt Nowych
w Warszawie.

dr. Ion Constantin
Academia Română
Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului
București

80 de ani de la Marele Refugiu Polonez
– moment emblematic
al prieteniei tradiționale româno-polone

În anul 2019 s-au împlinit opt decenii de la momentele tragice
din toamna anului 1939, când, după invadarea Poloniei de către armatele
Germaniei naziste și cele ale Uniunii Sovietice, statul român a acordat un
sprijin deosebit refugiaţilor polonezi şi a facilitat tranzitarea tezaurului pe teritoriul său. În cele ce urmează, ne propunem o succintă retrospectivă a acelor evenimente pe baza cercetării documentelor din arhivele românești și poloneze, precum și a lucrărilor istoriografice apărute
în ultima perioadă.
În acele momente, România a avut un comportament exemplar
față de țara vecină şi prietenă, Polonia. Conducerii politice poloneze i s-a
acordat respectul cuvenit, având doar condiţia de a nu desfăşura activităţi politice pentru a se evita reacţiile Germaniei naziste. Sub aparenţa regimului de internare, militarii polonezi au beneficiat de o mare libertate;
până în iunie 1940 aproximativ 14 mii dintre ei (printre care şi mareşalul Rydz-Śmigły) au părăsit ţara cu sprijinul tacit al guvernului şi autorităţilor româneşti, îndreptându-se spre Anglia, Franţa, Africa, Orientul
Apropiat. În taberele şi cantonamentele destinate refugiaţilor au fost asigurate toate condiţiile necesare pentru un trai civilizat. Statul român
a cheltuit sume importante pentru întreţinerea şi asistenţa refugiaţilor
polonezi, în baza acoperirilor oferite prin aurul depus la Banca Naţională
de către Bank Polski şi a valorii materialelor predate sau lăsate în România de fosta armată poloneză. Ajutorul acesta se înscrie ca un moment
emblematic al prieteniei tradiţionale dintre cele două popoare.
România şi Polonia la începutul
celui de-Al Doilea Război Mondial
În ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial, România şi Polonia
trăiau momente dramatice, fiind ameninţate de marile puteri totalitare
din estul şi vestul Europei: URSS şi Germania.
Încheierea tratatului Ribbentrop – Molotov, la 23 august 1939,
a creat o situaţie excepţional de grea celor două ţări. Prin semnarea pactului de neagresiune, însoţit de nefastul protocol secret, Molotov şi Rib-
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bentrop parafau de fapt împărţirea Europei est-centrale în sfere de influenţă germană şi sovietică.
În condiţiile în care se contura perspectiva apropiată a războiului,
la 26 august 1939, Marele Stat Major polon a cerut, prin ataşatul militar
la Bucureşti, sprijinul guvernului român pentru tranzitul de materiale de
război prin România. Guvernul român a aprobat cererea, Marele Stat
Major Român desemnând, pentru satisfacerea solicitării poloneze, portul
Galaţi1. Acest fapt a atras, la 31 august 1939, protestul ferm al ambasadorului german la Bucureşti, Wilhelm Fabricius, respins de primul ministru Armand Călinescu şi regele Carol al II-lea. O nouă cerere de tranzit
a 5 mii de kg material de război spre Polonia a fost făcută de ministrul
englez Hoare, la 1 septembrie 19392.
Refuzând să ia în considerare propunerile Angliei de a purta negocieri directe cu partea polonă, în zorii zilei de 1 septembrie 1939, fără
declaraţie de război, Germania a declanşat atacul împotriva Poloniei.
Două zile mai târziu, Anglia şi Franţa declarau război celui de-al Treilea Reich.
La câteva ore de la declanşarea agresiunii germane, ministrul
Beck a înştiinţat România despre cele întâmplate şi a solicitat guvernului
român adoptarea unei atitudini binevoitoare faţă de Polonia. Faptul că
nu exista un aranjament tehnic între cele două ţări în eventualitatea agresiunii germane a făcut ca, în această primă fază, să nu se pună problema
asistenţei militare româneşti3. Obligațiile militare româno-polone fuseseră stabilite în anul 1939 printr-o convenție secretă care restricționa angajamentul de asistență militară reciprocă exclusiv în cazul războiului cu
URSS.
Convenția – arată istoricul Tadeusz Dubicki – includea totuși
o clauză prin care se stipula obligația să-și acorde asistență tehnică reciprocă (aprovizionare, tranzit) și în cazul atacării unui
semnatar de către alte state decât Uniunea Sovietică 4.

Armand Călinescu, Însemnări politice, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 427;
Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 65, f. 277; Petre Otu, Relaţiile româno-polone în
anii 1939-1940. Sprijinul acordat de statul şi poporul român refugiaţilor militari
polonezi, în vol. Polonezi în România după anul 1939. Studii şi comunicări, Muzeul
Olteniei, Craiova, 1996, p. 17-18.
2 Armand Călinescu, loc. cit., p. 427-428; Petre Otu, loc. cit., p. 18.
3 Marian Chiriac Popescu, Relaţiile militare româno-polone în perioada interbelică
(1918-1939), București, Editura Sigma, 2001, p. 105.
4 Tadeusz Dubicki, Refugiații polonezi din România, 1939-1949, în volumul editat de
Arhivele Naționale ale României, Institutul Memoriei Naționale – Comisia pentru
Condamnarea Crimelor Împotriva Națiunii Poloneze, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Refugiații polonezi în România
1939-1947. Documente din Arhivele Naționale ale României, vol. I, Varșovia-București,
2013, p. LIV.
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La 4 septembrie 1939 guvernul român a proclamat neutralitatea
ţării, reconfirmată de Consiliul de Coroană din 6 septembrie5. Adoptarea
neutralităţii nu contravenea tratatului dintre cele două ţări, care prevedea numai o cooperare militară împotriva unei agresiuni din est.
Declarația de neutralitate a României
nu a influențat atitudinea de prietenie față de Polonia combatantă și nici îndeplinirea obligațiilor care rezultau din aplicarea tratatului6.

Ministrul Afacerilor Externe, Grigore Gafencu, trimitea instrucţiuni oficiilor diplomatice ale României la Paris, Londra, Berlin şi Roma, în
care preciza:
Respectarea strictă a regulilor neutralităţii ne îngăduie să dăm
Poloniei toate ajutoarele dictate de omenie şi de prietenie, fără
a comite imprudenţe inutile şi păstrând paşnice şi corecte raporturi cu Germania7.

Adoptarea neutralităţii nu a împiedicat guvernul român să iniţieze acţiuni diplomatice pentru a contribui la restabilirea păcii europene
sau, cel puţin, pentru a preîntâmpina extinderea conflictului. Astfel, România a luat iniţiativa constituirii blocului neutrilor în Balcani, acţiune
eşuată.
Atât guvernul, cât şi opinia publică au apreciat că neutralitatea
nu însemna refuzul ajutorului material şi moral posibil de dat Poloniei în
acele momente dificile ale existenţei sale.
Prin intrarea trupelor sovietice în Polonia, la 17 septembrie 1939,
s-au creat probleme deosebit de grave şi pentru România. Ca urmare
a răsturnării situaţiei strategice, a apărut pericolul unei agresiuni şi dinspre est şi nord, în condiţiile în care România se confrunta deja cu ameninţarea dinspre Ungaria şi Bulgaria. Situaţia creată a impus o reproiectare a dispozitivului militar, a forţelor şi mijloacelor, dispuse până atunci
în partea de vest pentru respingerea unei ofensive ungaro-germane, fiind
redislocate la est între Carpaţi şi Nistru8.
În studiile elaborate de cele două State Majore Generale nu se regăsea niciun plan de acţiune împotriva sovieticilor care să presupună cooperarea militară şi în condiţiile atacului german împotriva Poloniei. În
acea situaţie, când România îşi declarase neutralitatea, chiar dacă se pu-

23 August 1944. Documente, vol. I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1984, p. 36; Petre Otu, loc. cit., p. 18.
6 Tadeusz Dubicki, loc cit., p. LIV.
7 Apud Mariana Stoian, Vespasian Pella despre situaţia juridică a refugiaţilor politici poloni aflaţi în România, în vol. Polonezi în România…, p. 46.
8 Petre Otu, loc. cit., p. 18.
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neau în aplicare planurile comune de apărare, acestea ar fi fost cu siguranţă sortite eşecului, deoarece cele două ţări nu puteau concentra forţele
necesare opririi tăvălugului sovietic dinspre Est, în condiţiile agresiunii
germane dinspre Vest9.
O intervenţie românească, dacă s-ar fi produs, nu schimba cu nimic situaţia militară a statului polonez şi ar fi dus la dezmembrarea rapidă a României. Acest lucru era contrar spiritului alianţei româno-polone, care, în caz de aplicare, presupunea acordarea unor ajutoare reale.
Polonia a înţeles situaţia dificilă în care era pusă România, acordarea asistenţei militare implicând un conflict atât cu Germania, cât şi cu
URSS. Ca atare, guvernul polon nu a cerut îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în tratatul de alianţă, convins şi de inutilitatea împingerii României în război10.
Exodul polonez
Atacată din două părţi, Polonia se afla într-o situaţie fără ieşire,
fapt ce a determinat conducerea politică şi militară să adopte calea refugiului în România.
Exodul polonez a început încă din 10 septembrie, cu populaţia civilă, în condiţiile în care, la nivelul conducătorilor de stat, nu exista o înţelegere oficială11.

Marian Chiriac Popescu, op. cit., p. 106.
Ibidem.
11 Tema privind refugiul polonezilor în România a preocupat pe istoricii români în
ultimele decenii. Dintre contribuţiile mai importante în acest domeniu menţionăm:
Aron Petric, Gheorghe Unc, Aspecte ale relaţiilor româno-poloneze la începutul celui
de-al doilea război mondial. Studii, în „Revista de Istorie”, 1967, nr. 3, p. 554-559;
Idem, Tezaurul Băncii Poloniei străbate România, în „Magazin Istoric”, 1968, nr. 7-8,
p. 161-162; Aurel Loghin, Dumitru Tuţu, Sprijinul acordat de România refugiaţilor
polonezi în anii celui de-al doilea război mondial, în Analele Institutului de studii
istorice şi social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R., 1968, nr. 3, p. 41-50; Ion Suciu,
Refugiaţi polonezi în România, în „Magazin Istoric”, 1969, nr. 9, p. 66-73; I. Vătămanu,
D. Mîţă, Preşedintele Poloniei Ignacy Mościcki la Bicaz (septembrie 1939), în „Memoria antiquitatis”, Muzeul arheologic Piatra-Neamţ, 1970, vol. II, p. 545-549; Aurel
Kareţki, Leon Eşanu, Poporul român, în sprijinul refugiaţilor polonezi în anii celui
de-Al Doilea Război Mondial, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol”, Iaşi, 1970, nr. 7, p. 317-326; idem, Ospitalitatea acordată în România Preşedintelui Poloniei Ignacy Mościcki la începutul celui de-al doilea război mondial – expresie a luptei împotriva Germaniei hitleriste duse de poporul român (septembriedecembrie 1939), în „Cercetări istorice”, Muzeul de istorie din Iaşi, 1974, nr. 5, p. 187-194; idem, 1oo zile pe pământul ospitalier al României, în „Magazin Istoric”, 1974,
nr. 10, p. 14-18; Milică Moldoveanu, Trei tezaure pribege şi prima lor escală: România, în „Magazin Istoric”, 1977, nr. 10, p. 161-162; idem, Contribuţii privind relaţiile româno-poloneze în timpul celui de-al doilea război mondial, în „Revista de Istorie”, Bucureşti, 1979, nr. 32, p. 1037-1054; Florin Anghel, Simpozionul ştiinţific internaţional
„Polonezi în România după anul 1939”, în „Revista Istorică”, 1995, nr. 1-2, p. 181-183;
9
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Ca răspuns la solicitarea guvernului polonez din 13 septembrie
1939, Preşedinţia Consiliului de Miniştri român a dat un comunicat la
15 septembrie, în care erau reglementate măsurile pentru primirea refugiaţilor polonezi. Aceştia erau împărţiţi în trei categorii:
O primă categorie era formată din civili – „civili şi părinţi ce
eventual ar veni în ţară”, se spunea în comunicat, cărora urma să li se
acorde „azilul impus de sentimentele de neutralitate”.
A doua era reprezentată de „orice trupe sau formaţiuni militare
străine care ar trece frontiera”, acestea urmând să fie dezarmate, fixându-li-se o anume regiune de locuit, până la sfârşitul ostilităţilor. Aşa cum
era formulată, această prevedere avea un caracter general, ea aplicându-se
oricăror formaţiuni militare străine, fără să facă distincţie între cele două
părţi combatante.
A treia categorie era formată din persoanele care „au deţinut situaţiuni politice”, îndatorate a domicilia în localităţi anume indicate, „abţinându-se de la orice activitate de ordin politic”12.
Ospitalitate românească
În noaptea de 17/18 septembrie 1939 preşedintele Poloniei, Ignacy Mościcki, premierul Felicjan Składkowski şi alţi membri ai guvernului
au trecut graniţa în România, fiind primiţi cu ospitalitate la Cernăuţi.
În pregătirea primirii refugiaţilor polonezi un rol important l-au
avut reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române. La puţin timp după începerea războiului, Mitropolitul Bucovinei, Visarion Puiu a adunat personalul de la Palatul Metropolitan din Cernăuţi şi a anunţat că vor sosi la
Palat Preşedintele Poloniei împreună cu guvernul şi Batalionul de gardă
al Preşedinţiei. La sosirea detaşamentului polonez, la Palatul Metropolitan a avut loc un consiliu cu participarea autorităţilor locale şi a Mitropolitului, stabilindu-se măsurile pentru cazarea refugiaţilor. Aşa cum relevă

Polonezi în România după anul 1939. Studii şi comunicări, Craiova, Muzeul Olteniei,
1996; Marius Petraru, Situaţia refugiaţilor polonezi pe teritoriul României în timpul
celui de-al doilea război mondial, în Druga wojna na tle stosunków polsko-rumuńskich. Cel de-al doilea război mondial în contextul raporturilor polono-române,
Suceava, p. 124-150; Anatol Petrencu, Polonezi în România (1939-1941). Unele consideraţii, în „Cugetul” nr. 2(22) 2004, Chişinău, p. 27-37; Nicolae Mareș, Alianța româno-polonă între destrămare și solidaritate (1938-1939), București, Editura Biblioteca
Bucureștilor, 2010. Referitor la această temă vezi şi Victor Slăvescu, Note şi însemnări
zilnice (ed. Georgeta Penelea-Filitti), vol. II, București, Editura Enciclopedică, 1996,
p. 427-429. O lucrare fundamentală pe această temă a fost realizată de Arhivele Naționale ale României, Institutul Memoriei Naționale – Comisia pentru Condamnarea Crimelor Împotriva Națiunii Poloneze, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
și Memoria Exilului Românesc, Refugiații polonezi în România 1939-1947. Documente
din Arhivele Naționale ale României. Polscy wchodźcy w Rumunii 1939-1947. Dokumenty z narodowych archiwów, vol. I și vol. II, Varșovia-București, 2013.
12 Apud Mariana Stoian, loc. cit., p. 46-47.
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mărturiile unor participanţi la această acţiune, refugiaţii polonezi au fost
trataţi „cu deosebită dragoste creştină”. Militarii serveau masa într-o sală
special amenajată la Palatul Metropolitan, iar conducerea poloneză în sufragerie, împreună cu Mitropolitul Visarion Puiu. Acesta s-a ocupat personal de toate detaliile privind masa, cazarea şi celelalte aspecte referitoare la oaspeţii polonezi, fiind ajutat de administratorul Palatului, Arghiropol, şi de ing. Gh. Constantinescu, directorul Fondului Bisericesc al
Mitropoliei Bucovinei. După câteva zile, oaspeţii civili au plecat cu un
tren special spre Constanţa; militarii din Batalionul de gardă au mai rămas câteva zile, apoi au plecat şi ei. La plecare, conducerea poloneză
a donat Mitropolitului Visarion Puiu, personal, un automobil Cadillac,
model 1939, iar Mitropoliei Bucovinei două maşini (un camion Polski
Fiat şi un autoturism). Ulterior, în anul 1944, Visarion Puiu a donat autoturismul mareşalului Ion Antonescu13. La 18 decembrie 1939, Vassily
James (Vasile Jeimsu), misionar ortodox finlandez în India, scrie Mitropolitului Visarion Puiu şi elogiază ospitalitatea oferită refugiaţilor polonezi la Cernăuţi, arătând că aceasta „poate fi un exemplu de caritate Creştină care poate să aducă un folos mulţimii de corelegionari sub viitoarea
conducere polonă…”14.
Preşedintele şi membrii guvernului au fost urmaţi de un mare
număr de militari şi civili, vehicule şi materiale de război. Conform statisticilor, numărul total al refugiaţilor polonezi în România a fost de circa
100 de mii, dintre care 60 de mii de militari15. Acest aflux a creat o gravă
problemă politică şi umanitară.
Primirea oficialilor polonezi pe teritoriul ţării avusese loc nu în
calitate de persoane plenipotenţiare ale statului polonez, ci de persoane
particulare, fapt ce nu a fost înţeles dintr-o dată de polonezi. Ajuns la
Cernăuţi, preşedintele J. Mościcki a adresat un mesaj polonezilor, în care, între altele, a declarat că transferă
sediul preşedintelui Republicii şi al înaltelor autorităţi ale Statului într-o reşedinţă, unde există condiţiuni şi posibilitate de
a veghea la interesele republicii16.

Dumitru Stavarache, Date cu privire la primirea polonezilor la Cernăuţi în 1939,
consemnate în convorbirea cu Pr. Protosinghel Cosma Juncu, 8 aprilie 2000, Mănăstirea Cernica, în lucrarea Mitropolitul Visarion Puiu. Documente din pribegie (19441963), Pașcani Editura Moldopress, 2002, nota 16, p. 35.
14 Vezi Dumitru Stavarache, Ion Negoescu, Mitropolitul Visarion. Relaţiile cu Biserica Anglicană, București, Ed. Publirom, 2004 (Documentul nr. 40, p. 113-114).
15 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 60, f. 341. Despre „momentul Cernăuţi” al refugiului polonezilor vezi pe larg: Alcea Valcini, Tragedia Poloniei, în „Dosarele Istoriei”, nr. 2(90), 2004, p. 12-17.
16 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 42, f. 201.
13
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Declaraţii asemănătoare au făcut ministrul de externe, J. Beck, mareşalul
E. Rydz-Śmigły17. Aşa, de pildă, ministrul polon de externe a declarat că
nu acceptă să fie găzduit pe seama guvernului român şi cerea să plătească
toate cheltuielile. Guvernul României a replicat:
Guvernul român îşi oferă ospitalitatea în mod cât mai larg personalităţilor polone refugiate, dar, bineînţeles, dacă ei ţin cu orice preţ să plătească cheltuielile necesare de găzduire a lor,
aceasta este o chestiune care îi priveşte18.

Poziţia oficialilor polonezi a creat o oarecare stare de nemulţumire la nivelul autorităţilor române. Într-o întrevedere a ministrului român
de externe cu contele Poniński, consilier al Ambasadei Poloniei la Bucureşti, acesta, în numele ambasadorului Roger Raczyński şi al ambasadei,
a declarat că „atitudinea guvernului român a fost perfectă” şi că „mulţumeşte din toată inima” pentru tot ce făcuseră autorităţile române. „Ambasadorul roagă să iertăm unele manifestaţii, pe care le regretă din toată
inima”19. Contele a mai spus că
aceasta este în interesul României şi în interesul Poloniei, căci
deasupra agitaţiilor şi intereselor individuale [ale] unor persoane care par a trăi în altă lume, există interesele permanente
ale Poloniei20.

Aşa cum arăta istoricul Anatol Petrencu, „diplomaţii polonezi înţeleseseră mai degrabă decât oamenii politici polonezi situaţia în care
aceştia s-au pomenit: zilele guvernului condus de generalul F. Składkowski erau numărate; reprezentanţii Sanaţiei au pierdut războiul cu Germania şi, respectiv, peste puţin timp, la 20 septembrie, vor fi nevoiţi să-şi
declare demisia. Rolul guvernului român în acest act este limpede. Forţele politice poloneze de opoziţie vor prelua iniţiativa formării noului guvern şi continuării luptei împotriva cotropitorilor nazisto-sovietici”21. În
aceste condiţii, preşedintele Mościcki a demisionat, fiind înlocuit de Władysław Raczkiewicz. Permisiunea constituirii pe teritoriul României, neutre atunci, a unui guvern polonez care continua războiul împotriva Germaniei a fost un act evident de manifestare antihitleristă şi un neprecupeţit sprijin acordat Poloniei. Ulterior, W. Raczkiewicz s-a refugiat la Paris, ducând cu sine lista noului cabinet, unde Ambasada română va colabora cu el în secret.

Constantin Botoran, Atitudinea autorităţilor române faţă de demnitarii poloni
refugiaţi, în România, în Polonezi în România…, p. 30.
18 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 69, f. 36.
19 Ibidem, f. 37.
20 Ibidem.
21 Anatol Petrencu, op. cit., p. 31.
17
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În legătură cu statutul juridic al persoanelor oficiale poloneze, refugiate pe teritoriul României, stat neutru în războiul nazisto-sovietic împotriva Poloniei, Consiliul juridic al Ministerului român de Externe a emis
un aviz în care se arăta că trupele unui stat beligerant, aflate în retragere,
sunt primite de statul neutru numai cu titlu de refugiaţi, ele sunt dezarmate şi internate, pentru a nu mai continua, sub nicio formă, lupta împotriva celeilalte părţi beligerante; situaţia persoanelor oficiale refugiate pe
teritoriul unei ţări neutre era interpretată astfel: dacă ele renunţă la calitatea oficială, vor fi tratate ca simpli supuşi ai unuia dintre statele beligerante, care, pe teritoriul statului neutru, în limitele respectării legilor ţării,
se va bucura de toate libertăţile, putând părăsi oricând teritoriul statului
ospitalier pentru a merge în altă ţară. Dacă însă aceleaşi persoane înţeleg
să-şi păstreze calitatea oficială de conducători ai uneia dintre ţările beligerante, atunci, scriau autorii avizului, situaţia se schimba: regulile esenţiale
ale neutralităţii obligă statul neutral care i-ar primi la luarea unor măsuri
fără de executarea cărora s-ar vedea expus la represalii din partea celuilalt
stat beligerant22.
Încă de la 12 septembrie 1939, ministrul de externe al Germaniei,
Joachim von Ribbentrop a pretins guvernului român să
nu acorde azil în România guvernului polonez, comandamentului Armatei Polone, dar să mențină în izolare strictă toți membrii acestor grupuri, care în pofida acestui lucru au reușit să pătrundă pe teritoriul României23.

În repetate rânduri, ambasadorul german W. Fabricius a protestat faţă de
hotărârea guvernului român de a primi personalul polonez, declarând că
autorităţile germane vor primi asistenţa acordată drept un act de inamiciţie faţă de al Treilea Reich24. Acelaşi lucru l-a făcut şi Uniunea Sovietică, Molotov cerându-i explicaţii ministrului român la Moscova despre
prezenţa „hoardelor înarmate” ale fostei armate poloneze pe teritoriul românesc25.

Vezi pe larg: Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 69, f. 25-29.
Tadeusz Dubicki, loc cit., p. LVIII.
24 Armand Călinescu, op. cit., p. 432.
25 Petre Otu, loc cit., p. 19.
22
23
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Tranzitarea tezaurului polonez
În pofida presiunilor germane şi a pericolelor iminente, România
a asigurat în condiţii bune tranzitul pe teritoriul său a tezaurului polonez26.
În contextul măsurilor întreprinse pentru salvarea armatei, a bunurilor materiale şi culturale ale statului, la 11 septembrie 1939, guvernul
polon a înştiinţat confidenţial guvernul român despre intenţia de a depozita în străinătate rezerva de aur a Băncii Poloniei, solicitându-i să autorizeze tranzitul acesteia prin România. El solicita, totodată, guvernului
român garanţii privind libera dispoziţiune şi posibilitate de efectuare
a vărsămintelor în favoarea unei terţe puteri. Cerea, de asemenea, să se
asigure securitatea transportului şi, în funcţie de împrejurări, posibilitatea depozitării temporare a aurului la Banca Naţională a României27.
Transportul prin România al aurului polonez s-a desfăşurat fără
dificultăţi. Pentru serviciile prestate, autorităţile româneşti nu au pretins
nici o compensaţie. Prin aceasta, cum scrie Henryk Batowski, România
„a adus un serviciu enorm Poloniei”28. La 12 septembrie 1939, tezaurul polonez (82.403 kg aur, în valoare de 45 milioane dolari) a fost îmbarcat în
portul Constanţa pe un vas britanic, ajungând, în cele din urmă, la Banca
engleză din Londra, Banca Federală din New York şi la Banca Canadei din
Ottawa.
În a doua decadă a lunii septembrie 1939, în România au continuat să sosească noi transporturi din Polonia. În după-amiaza zilei de
18 septembrie şi în prima jumătate a zilei următoare au sosit la Cernăuţi
41 camioane şi autobuze încărcate cu lăzi, baloturi, saci şi suluri care conţineau aur în lingouri, monede de argint şi aur, obiecte de argint şi aur şi
opere de artă. Ele alcătuiau o parte a aurului Băncii Poloniei, valorile
Fondului Apărării Naţionale şi tezaurul naţional cultural de la muzeul
Wawel29, între altele şi celebrele Arras-uri (goblenuri). Acestea au fost

Cu privire la refugiul polonezilor în România şi, îndeosebi, la tranzitarea aurului,
precum şi a tezaurelor artistice de la Wawel, au fost realizate două filme artistice de
lung metraj, ambele după scenariile scriitorului Ioan Grigorescu. „Trenul de aur” este
o coproducţie româno-polonă, în regia lui Bogdan Poręba, iar „Marea Sfidare”, a cărui
premieră a avut loc în septembrie 1990, a fost ultimul film realizat de Manole Marcus.
Dintre studiile mai recente pe tema tranzitării prin România a aurului polonez vezi:
Wojciech Rojek, Odiseea Aurului. Destinele aurului Bank Polski 1939-1950, traducere
din limba polonă: Anca Irina Ionescu, București, Editura Oscar Print, 2017.
27 Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 60, f. 326.
28 Henryk Batowski, Agonia pokoju i początek wojny. Sierpień-wrzesień 1939 (Agonia păcii şi începutul războiului. August-septembrie 1939), Poznań, Wydawnictwo
Poznańskie, 1969, p. 321.
29 Cea mai mare parte dintre obiectele de artă ale Tezaurului național polonez (skarb
narodowy) era compusă dintr-o colecție bogată de tapiserii jagelloniene, cât și sabia
medievală de încoronare a regilor polonezi – Szczerbiec. Aceste obiecte au ajuns să fie
cunoscute ca Tezaurul din Wawel (Skarby wawelskie), o denumire care uneori a fost
26
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transportate cu o coloană de maşini pe teritoriul ţării, ajungând la Bucureşti, în ziua de 23 septembrie 1939. Maşinile au fost descărcate în fostul
local al Băncii Marmorosch Blank, operaţie care a durat toată noaptea de
23 spre 24 septembrie30.
În octombrie – noiembrie 1939, aceste valori au fost expediate în
Franţa, la dispoziţia guvernului polonez din exil, unele fiind transportate
apoi în Canada, unde au rămas până la sfârşitul războiului31.
România ca adăpost
Statul român a acordat o atenţie deosebită activităţii de primire şi
întreţinere a refugiaţilor, în acest scop fiind înfiinţat, la 27 septembrie
1939, Comisariatul general pentru asistenţa refugiaţilor polonezi, cu sediul în Bucureşti, strada Th. Aman nr. 12, în frunte cu col. (r.) magistrat
Hagi Stoica; a funcţionat pe lângă Ministerul Ordinei Publice până la 1 ianuarie 1944, când s-a transformat în subsecretariat de stat, fiind desfiinţat abia în 1945. Se înfiinţează, de asemenea, Societatea Română a prietenilor Poloniei, cu filiale în marile oraşe, pentru primirea refugiaţilor. Pe
de altă parte, polonezii înfiinţează Comitetul central polonez pentru ajutorarea refugiaţilor (Centralny Polski Komitet Pomocy Uchodźcom), cu
sediul în strada Roma nr. 38, care, în câteva luni, organizează 45 de comitete locale32.
O atenţie specială s-a acordat conducerii supreme politico-militare refugiate. Astfel, preşedintelui Mościcki i-a fost destinată o reşedinţă
în Piatra Neamţ, unde va ajunge în seara zilei de 18 septembrie. Ulterior,
la 5 noiembrie a fost mutat la Craiova, de unde la 25 decembrie 1939, în
secret, a părăsit România stabilindu-se în Elveţia, la Versoix, unde a decedat la 2 octombrie 194633. Celelalte persoane oficiale poloneze (în număr de 305) au fost îmbarcate şi dirijate, în cursul zilei de 18 septembrie
1939, spre Slănic Moldova, unde li s-au pus la dispoziţie hotelurile, în-

extinsă în mod eronat la toate bunurile evacuate din Polonia. Cea mai mare parte
a restului bunurilor salvate erau manuscrise din Biblioteca Națională a Poloniei din Varșovia, printre acestea fiind primele documente scrise în limba poloneză,
dar și manuscrisele lui Frédéric Chopin. În plus, au fost salvate lucrări de artă din
Castelul Regal din Varșovia sau o Biblie Gutenberg din biblioteca Înaltului Seminar
Teologic din Pelplin, ro.wikipedia.org/wiki/Evacuarea Tezaurului polonez în timpul
celui de-Al Doilea Război Mondial (consultată la 7 iunie 2019).
30 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Istorică, fond X, dos. 2845, p. 1-14.
31 După încheierea războiului, tezaurul rămas în Canada a constituit obiectul
negocierilor desfășurate pe o perioadă de 15 ani între cele două guverne poloneze
rivale – guvernul comunist de la Varșovia și guvernul în exil cu sediul la Londra. În
cele din urmă, bunurile au fost returnate Poloniei în anul 1961.
32 Ion Petrică, Activitatea culturală a polonezilor refugiaţi în România în faţa agresiunii hitleriste, în Relaţiile polono-române de-a lungul timpului, Suceava, 2001,
p. 183.
33 Marian Chiriac Popescu, op. cit., p. 109.
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treaga staţiune fiind închisă – din aceste motive – turiştilor români. De
aici demnitarii polonezi au fost mutaţi, în luna octombrie a aceluiaşi an,
la Băile Herculane, Craiova şi Bucureşti34, tocmai pentru a-i aduce mai
aproape de graniţa cu lumea liberă, unde îşi doreau de fapt să ajungă35.
Oficialităţile poloneze prezente pe teritoriul României au putut
stabili contacte politice, s-au întâlnit cu ziarişti, au efectuat liber convorbiri telefonice în interior şi cu străinătatea, totul cu acordul tacit al autorităţilor române. S-au înființat centre de refugiați, care au putut desfășura o intensă activitate pentru organizarea propriului sistem de învățământ, cantine, aziluri de noapte, cămine, spații comune și acordarea de
asistență medicală. În perioada primelor șase luni de activitate, Comitetul Cetățenesc pentru Refugiați a înființat 50 de organizații teritoriale
în care își desfășurau activitatea: 40 de secții cultural-educative, 22 de biblioteci, două cămine de tineret, șapte școli medii și zece școli generale36.
Între azil politic şi internare
Dacă în ceea ce priveşte regimul demnitarilor polonezi din România se poate discuta între termenii azil politic şi internare (s.n.) (cazul
ministrului de externe, Józef Beck), în ceea ce i-a privit pe militari şi civili, autorităţile române, sprijinite de grupul etnic polonez din ţară, au
dat dovadă de maximă flexibilitate, neagreând până în 1941, nici una din
sugestiile venite de la Berlin37.
La presiunea germană şi sovietică, guvernul român s-a văzut nevoit să dispună încartiruirea membrilor guvernului polonez (primul-ministru F. Sławoj Składkowski, ministrul de externe Józef Beck, mareşalul
Rydz-Śmigły şi ceilalţi miniştri). Primul ministru F. S. Składkowski a locuit la Băile Herculane până când a primit permisiunea de a se reîntoarce
la Bucureşti, de unde a plecat în Turcia la 22 iunie 1940, cu un paşaport
fals sub numele de Wincenty Wojcicki, având spriijinul autorităţilor române. Singurul oficial de rang înalt polonez care a rămas în România
a fost col. Józef Beck. Acesta a avut domiciliul în mai multe localităţi şi
a murit la 7 iunie 1944, în comuna Stăneşti (azi Singureni), satul Stejarul
din judeţul Vlaşca (devenit apoi Ilfov, azi Giurgiu), fiind înmormântat în

Constantin Kiriţescu, România în al doilea război mondial (ed. Gh. Buzatu), vol. I,
București, Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 91.
35 Daniel Hrenciuc, România şi Polonia-1932-1939. Relaţii politice şi diplomatice,
Editura Universităţii Suceava, 2005, p. 169.
36 Vezi pe larg Tadeusz Dubicki, Refugiații polonezi din România, 1939-1945, în Refugiații polonezi în România 1939-1947. Documente din Arhivele Naționale ale
României, vol. I, p. XCIV-XCVIII.
37 Florin Anghel, Câteva date despre polonezii din România, minoritatea polonă şi
refugiaţii, 1939-1940, în Polonezi în România…, p. 67-68.
34
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cimitirul Bellu din Bucureşti38. În martie 1991 rămăşiţele sale pământeşti
au fost predate statului polon.
În conformitate cu normele umanitare, cu prevederile Convenţiei
de la Haga şi în pofida presiunilor insistente ale germanilor, militarii polonezi au fost consideraţi refugiaţi militari şi nu prizonieri de război.
Pentru cartiruirea militarilor polonezi a fost destinată, iniţial, zona din nordul Dobrogei (Babadag – Tulcea). Numărul mare şi necesitatea
asigurării unor condiţii bune de trai au impus schimbarea zonei de internare la: Râmnicu-Vâlcea, Călimăneşti, Drăgăşani, Caracal, Slatina, Slănic-Prahova, Govora, Craiova etc. Generalii, împreună cu familiile lor, au
fost cazaţi iniţial la Băile Herculane, apoi la Călimăneşti. Mareşalul Śmigły cu suita sa, a locuit, până la mijlocul lunii octombrie, în palatul Jean
Mihail din Craiova, iar ulterior în comuna Dragoslavele, judeţul Muscel39, de unde, la sfârşitul anului 1940, avea să plece în Ungaria.
Cimitire militare poloneze există la Craiova, Drăgăşani, Ocnele
Mari, Turnu Severin, Câmpulung-Muscel, Târgu Jiu şi Suceava40.
Plecările masive din rândul militarilor polonezi au determinat
restructurări ale cantonamentelor, în februarie 1940 refugiaţii fiind grupaţi în două zone mai importante: Târgu Jiu şi Târgovişte-Comişani41.
Hotărârea militarilor polonezi de a continua lupta pentru eliberarea patriei lor a fost, în unele cazuri, perturbată de excesul de zel al unor
comandanţi locali ai lagărelor. Astfel, la Caracal, responsabilii locali i-au
obligat pe militarii polonezi să jure credinţă faţă de România, fapt ce
a stârnit revolta ofiţerilor polonezi, care s-au adresat instanţelor româneşti superioare, inclusiv regelui Carol al II-lea42.
Sub aparenţa regimului de internare, militarii polonezi au beneficiat de o mare libertate, astfel că până în iunie 1940 aproximativ 14 mii
dintre ei (printre care şi mareşalul Rydz-Śmigły) au părăsit ţara cu sprijinul tacit al guvernului şi autorităţilor româneşti, îndreptându-se spre
Anglia şi Franţa, Africa, dar şi Orientul Apropiat. Mulţi militari polonezi
au ajuns în Siria, înrolându-se în armata generalului Weygand43.
Primul din echipa guvernamentală care a evadat a fost Michał
Grażyński, fost guvernator al Sileziei timp de câțiva ani. Deși era monitorizat de serviciile de spionaj germane, acestea nu au reușit să-l împiedice să ajungă în Franța44. Următoarea încercare reușită a fost făcută
de mareșalul Senatului, Bogusław Miedziński, care în 1940 a ajuns în Ita-

Arh. M.A.E., fond 71/Polonia, dos. 60, f. 341.
Petre Otu, loc. cit., p. 20; Milică Moldoveanu, Ultimele zile ale lui Józef Beck, în
„Magazin istoric”, XXXVII, nr. 3 (432) martie 2003, p. 26.
40 Vezi articolul mons. Jerzy Pawlik, Mogiły żołnierzy polskich w Rumunii (Mormintele militarilor polonezi în România), în „Tygodnik Katolicki” din 21.03.1999.
41 Petre Otu, loc. cit., p. 21.
42 Vezi Anatol Petrencu, loc. cit., p. 33.
43 Marian Chiriac Popescu, op. cit., p. 112.
44 Vezi Tadeusz Dubicki, loc. cit., p. LXXVIII.
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lia. Pe 25 decembrie 1939, cu concursul autorităților române, președintele Ignacy Mościcki a plecat în Elveția, având la dispoziție vagonul-salon
al ministrului român de externe, Grigore Gafencu45. Mai complicată
a fost situația în cazul colonelului Józef Beck. Acesta a avut cinci tentative
de evadare, cea mai avansată dintre acestea având loc pe 20 octombrie
1940, când col. Beck a fost reținut chiar în timpul evadării46.
Așa cum arată Tadeusz Dubicki,
dincolo de disputa legată de terminologie („internare” versus
„azil”), soluția aceasta a fost una de salvare a resurselor politice
și militare polone în continuarea luptei pentru eliberare și, în
același timp, un act de curaj din partea României, vizată și amenințată, și ea, de aceleași Mari Puteri, Germania și URSS47.

În urma convenţiei dintre România şi Germania, din cei 6825 de
militari polonezi rămaşi în ţară după iunie 1940, 4019 s-au repatriat pe
teritoriul polonez. Potrivit condiţiilor puse de guvernul român, repatrierea nu s-a făcut decât în baza consimţământului scris al fiecărui militar
polonez şi al angajamentului luat de Germania ca aceştia să nu fie înrolaţi după întoarcerea în ţară48.
Peste 3 mii de refugiaţi au rămas, totuşi, în România, pe toată durata războiului, fiind repatriaţi în Polonia în anii 1945-1947.
În taberele şi cantonamentele destinate refugiaţilor au fost asigurate toate condiţiile necesare pentru un trai civilizat. Ele posedau infirmerii şi aparatură medicală, erau înzestrate cu biblioteci, săli de spectacole, aparate de proiecţie şi de radio, se asigura presa română şi străină.
Acest lucru a permis numeroase şi variate activităţi culturale, artistice,
sportive49.
Militarii polonezi au beneficiat şi de alte facilităţi: participarea la
unele reuniuni ştiinţifice naţionale; condiţii ca unii specialişti să-şi poată
continua cercetările ştiinţifice în ţară; cursuri de română, franceză şi
engleză etc.
Începând cu 18 septembrie 1939 militarii polonezi de toate gradele şi funcţionarii civili au primit alocaţii de hrană şi întreţinere corespunzătoare: 9000 lei pentru generali; 8100 lei pentru ofiţerii superiori;
6000 lei pentru ofiţerii inferiori; 2400 lei – subofiţeri. Soldaţii polonezi
au beneficiat de aceleaşi drepturi ca şi soldaţii români – 13 lei pe zi50.
În multe localităţi în care domiciliau familii de refugiaţi s-au înfiinţat şcoli primare şi licee încadrate cu învăţători şi profesori polonezi,

Ibidem.
Ibidem, p. LXXVIII-LXXX.
47 Ibidem, p. CXXXIV.
48 Ibidem.
49 Petre Otu, loc. cit., p. 21.
50 Ibidem, p. 21-22.
45

46

149

149
415

subvenţionate de statul român. Asemenea şcoli au funcţionat la Bucureşti, Ploieşti, Turnu Severin, Brăila, Piteşti, Călăraşi, Caracal, Băile Govora, Ocnele Mari etc. În Bucureşti, numeroşi intelectuali refugiaţi au
desfăşurat o bogată activitate culturală51, aici tipărindu-se publicaţii, piese de teatru poloneze, copiilor creându-li-se condiţii să înveţe în limba
maternă, studenţilor să audieze gratuit cursuri universitare.
Se poate spune concluziv că ospitalitatea românească față de refugiații polonezi a prevalat față de toate celelalte neajunsuri manifestate
cu ocazia șederii acestora în țara noastră.
Recunoştinţă poloneză
Ospitalitatea poporului român, a militarilor, condiţiile de viaţă
optime asigurate refugiaţilor, solicitudinea faţă de nevoile lor au fost recunoscute de militarii polonezi de toate gradele, de personalităţi militare şi civile poloneze şi străine, de ziarişti, de organizaţii de asistenţă socială etc.52
Ziarul „Kurier Polski” din 19 octombrie 1939, editat până la
5 octombrie 1939 la Cernăuţi, apoi transferat la Bucureşti, a publicat
articolul „Nu vom uita”, din care reţinem următoarele:
Pe minunatul pământ românesc ne întâlnim în fiecare zi şi la
fiecare pas cu manifestări de ospitalitate cordială. Nu vom uita
niciodată primele clipe după trecerea graniţei. Copleşiţi de îngrozitoarea nenorocire a întregului popor, condamnaţi la soarta
grea a pribegiei, am înţeles de la început că ne aflăm pe pământul unor prieteni, că inimile românilor bat în ritmul prieteniei
sincere pentru toţi polonezii, că ei trăiesc nefericirea noastră53.

Organ de presă al polonezilor din România, „Kurier Polski” se difuza în
Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia, Italia şi Franţa. Împreună cu alte publicaţii, „Kurier Polski” îşi propunea să strângă rândurile emigraţiei poloneze, să o apropie de poporul care îi oferea ospitalitate şi să menţină
treaz spiritul naţional, conştiinţa naţională. Erau publicate articole despre istoria, geografia şi cultura poporului român, traduceri din literatura
română, dar, în primul rând, foarte multă literatură polonă.
Literaturii, ca de atâtea ori după ultima împărţire a Poloniei din
1795, îi revenea misiunea de a salva spiritualitatea poporului
polonez. În Polonia ocupată erau organizate, în clandestinătate,
cursuri pentru învăţământul de toate gradele, iar pe malurile

Vezi pe larg: Ion Petrică, loc. cit., p. 182-190.
Vezi pe larg Petre Otu, loc. cit., p. 22-23.
53 „Kurier Polski”, nr. 434(5) 19 octombrie 1939.
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Dâmboviţei, după aproape jumătate de veac de la apariţia publicaţiei „Wiarus”, reînvia crezul mesianic54.

Recunoştinţa faţă de ospitalitatea românească a fost exprimată şi
de Henryk Ghelard şi Ştefan Lancewski, preşedintele şi respectiv secretarul secţiei Asociaţiei Americane pentru ajutorarea polonezilor refugiaţi.
Aceştia au transmis autorităţilor române:
Binevoiţi a lua act că noi, pe acest pământ ospitalier, n-am avut
nicio neânţelegere cu nimeni. Faţă de d-voastră păstrăm şi vom
păstra cel mai profund respect de felul cum am fost şi suntem
trataţi55.

Statul român a cheltuit sume importante pentru întreţinerea şi
asistenţa refugiaţilor polonezi, în baza acoperirilor oferite prin aurul depus la Banca Naţională Română de Bank Polski şi a valorii materialelor
predate sau lăsate în România de fosta armată poloneză. Suma totală
cheltuită pentru întreţinerea refugiaţilor polonezi a fost de 2.115.614.622
lei, din care 405.889.186 lei pentru militari (întreaga sumă este calculată
la cursul monedei anului 1939)56.
Ajutorul dat de România polonezilor se înscrie ca un moment
emblematic al prieteniei tradiţionale dintre cele două popoare57. Cu recunoştinţă au amintit de acest ajutor eminenţii scriitori şi publicişti contemporani: Stanisław Czernik, Kazimiera Iłłakowiczówna, Danuta Bieńkowska, Juliusz Demel etc., dar şi istoricii care au abordat problematica
celui de-Al Doilea Război Mondial, ca Tadeusz Dubicki, care a arătat că,
în pofida situaţiei dificile şi a riscurilor la care îşi expuneau ţara
autorităţile române şi-au exprimat acordul să îşi ajute aliatul
aflat într-o grea situaţie şi au încercat să găsească soluţii care ar
fi putut să le ocrotească de amestecul direct al Germaniei

şi „în acelaşi timp, să le dea posibilitatea de manevră favorabilă faţă
de partea polonă…”58. „În opinia beneficiarilor direcți ai acestui ajutor

Ion Petrică, loc. cit., p. 185.
Apud Daniel Hrenciuc, op. cit., p. 186.
56 Petre Otu, loc. cit., p. 22.
57 Dintre contribuţiile istoriografice poloneze consacrate acestui moment vezi: Tadeusz Dubicki, Wojsko polskie w Rumunii w latach 1939-1941 (Armata poloneză în
România în anii 1939-1941), Varșovia, Warszawska Oficyna Wydawnicza, 1994; Jerzy
Kaliński, Amintiri din perioada şederii în România, în Polonezi în România…,
p. 108-112; Rudolf Hoffman, Na Linii Bukareszt – Warszawa (Pe linia Bucureşti
– Varşovia), în „Trybuna” din 12 noiembrie 1999, Varşovia; Andrzej Dubicki, Wojenne uchodźstwo polskie w Rumunii w ujęciu statystycznym (Refugiaţii polonezi din
timpul războiului în date statistice), Suceava, 2000, p. 164-172.
58 Tadeusz Dubicki, op. cit., p. 287.
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– aprecia același reputat istoric – Polonia are o datorie de sfântă recunoștință față de fostul său vecin”59.
„Să le dăm cu mâini largi”
Sprijinul românesc dat Poloniei vitregite – act de mare curaj în
acele zile de accentuată izolare a României pe plan extern – venea în condiţiile în care eforturile diplomaţilor polonezi la Paris şi Londra pentru ajutorarea aliatului care lupta singur împotriva invadatorului hitlerist rămăseseră zadarnice.
În articolul „Omenie, ospitalitate, neutralitate”, Cezar Petrescu,
dând glas sentimentelor de prietenie ale românilor faţă de Polonia îndurerată, scria:
Ni s-a cerut ospitalitate pentru şeful statului şi membrii guvernului polonez, care se refugiază pe pământul României. Ospitalitatea e în firea noastră… Răspunzând unei sacre datorii de
umanitate care depăşeşte liniile hotarelor şi fronturilor, limanul
de omenie la noi l-au căutat şi l-au cerut cei dintâi crunt loviţi ai
războiului.

La rândul său, marele prieten al Poloniei, istoricul Nicolae Iorga scria în
„Neamul Românesc” din 27 septembrie 1939:
Tot ce putem să le dăm cu mâini largi acestor reprezentanţi ai
unei naţiuni de care ne leagă veacuri de luptă le vom da60.

Atitudinea binevoitoare a României faţă de poporul polonez în
acele zile de tragedie a creat o stare de nemulţumire la Berlin, urmată de
presiuni, ameninţări şi sancţiuni. Primul ministru al României, care dovedise atâta solicitudine faţă de Polonia în restrişte, va fi ţinta ameninţărilor Berlinului. La 21 septembrie 1939 premierul Armand Călinescu
a fost asasinat de către agentura hitleristă din România, printre altele şi
pentru declaraţiile lui în problema polonezilor. El îşi exprimase „admiraţia pentru atitudinea Poloniei” şi hotărârea de a acorda tranzit de armament61.

Idem, Refugiații polonezi din România, 1939-1949, în Refugiații polonezi în România 1939-1947. Documente din Arhivele Naționale ale României, vol. I, p. C.
60 Apud Cristian Popişteanu, Florentina Dolghin, Tragedia anului 1939 în revista de
cultură Magazin Istoric, în Polonezi în România…, p. 98.
61 Milică Moldoveanu, Polonia în Rezistenţa europeană 1938-1945, București, Editura
Militară, 1973, p. 154.
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Aş vrea să fac astfel, declara Armand Călinescu, ca toţi polonezii, care vor ajunge de aici la aliaţi în vederea continuării luptei pentru libertate, să-şi amintească despre mine ca despre un
adevărat prieten62.

Ca simbol al recunoştinţei poporului polonez faţă de sprijinul premierului român în acele momente dramatice, o stradă din Varşovia, lângă Ambasada României, poartă numele lui Armand Călinescu63.
Autorităţile româneşti au asigurat facilităţi pentru desfăşurarea
activităţilor organizaţiilor de ajutorare autohtone şi străine. De asemenea,
au sprijinit tacit activitatea ambasadei polone la Bucureşti de evacuare a
cetăţenilor militari şi civili din România în Franţa, Anglia, Orientul Mijlociu etc.64
După cum releva în memoriile sale ministrul de externe din perioada iulie-septembrie 1940, Mihail Manoilescu, însăşi menţinerea în
funcţiune a Ambasadei Polone până în toamna anului 1940 a reprezentat
un act de curaj din partea României, având în vedere presiunile făcute de
diplomaţia germană pentru desfiinţarea ei65.
Un aspect mai puţin cunoscut este legat de activităţi poloneze
speciale în România în perioada războiului mondial. Cercetări istoriografice recente dovedesc că şi în acest domeniu autorităţile române au
aplicat un tratament special – în sens pozitiv – cetăţenilor unei ţări prietene, veniţi în ceasuri de restrişte în casa noastră66. Operaţiunile serviciilor secrete poloneze aveau agrementul şi chiar sprijinul autorităţilor
române, partea poloneză beneficiind atât de logistica pusă la dispoziţie
de România, cât şi de implicarea efectivă a etnicilor poloni. Astfel, prin
forţa împrejurărilor în intervalul septembrie 1939-noiembrie 1940, spaţiul românesc a devenit teatrul unui război invizibil sovieto-polonez, situaţie determinată de faptul că teritoriul românesc reprezenta singura soluţie pentru statele occidentale – Anglia şi Franţa în primul rând – de
a oferi sprijin statului polonez67.
După cum arată istoricul Dennis Deletant într-o lucrare recentă,
odată cu refugiații polonezi s-au retras în România și șefii de agentură

Ibidem, p. 155.
Inscripţia pe placa instalată pe prima clădire a străzii are următorul text: „Armand
Călinescu, politician român, preşedintele Consiliului de Miniştri al României (martieseptembrie 1939), a susţinut hotărât poporul polonez în momentul agresiunii
naziste”.
64 Petre Otu, loc. cit., p. 25.
65 Mihail Manoilescu, Memorii iulie-august 1940. Dictatul de la Viena, Bucureşti,
1991, p. 129-130; Petre Otu, loc. cit., p. 25.
66 Vezi Cristian Popişteanu, Activităţi speciale poloneze în România între 1939-1945,
în Polonezi în România…, p. 91-96.
67 Daniel Hrenciuc, România şi Polonia 1932-1939. Politică şi diplomaţie, în vol.
Relaţii polono-române, Suceava, 2004, p. 206.
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englezi din Polonia68. Aceștia au desfășurat ample activități cu caracter
specific de spionaj legate de interesele britanice privind, în principal,
câmpurile petrolifere din România69.
Odată cu schimbările de regim din România, din septembrie
1940 și, respectiv, ianuarie 1941, atitudinea autorităților române față de
propaganda și activitatea specifică antigermană s-a schimbat radical. Activitățile poloneze de spionaj pe teritoriul României au continuat, așa
cum rezultă dintr-o serie de documente publicate de cercetătorul britanic
amintit70.
Suspendate pe 28 octombrie 1940, relaţiile diplomatice dintre
România şi Polonia vor fi reluate la 11 noiembrie 1945.
Desigur, în perioada dramatică a anilor 1939-1940, au existat şi
puncte de vedere deosebite în diverse probleme, nemulţumiri de o parte
şi de alta, necorelări în derularea unor acţiuni. Acestea au avut, în general, o motivaţie obiectivă, rezultând din situaţia dificilă în care se găseau
cele două popoare71. După cum argumenta istoricul Florin Anghel,
se păstrează nealterat pentru mulți, sentimentul de nemulțumire pentru că autoritățile române au oprit, prin domiciliu forțat,
pe aceia care voiau să servească mai departe cauza statului destrămat72.

La împlinirea a 55 de ani de la declanșarea exodului polonez, consilierul Ambasadei Republicii Polone la București, Roman Wyborski afirma tranșant că „în zilele de după 17 septembrie 1939, pe teritoriul României a fost salvată continuitatea statală a Poloniei”73.
După 80 de ani de la evenimente, prevalează solidaritatea dintre
cele două popoare, eforturile deosebite întreprinse de autorităţile româneşti şi opinia publică pentru ajutarea unui aliat şi prieten aflat la grele
momente de cumpănă.

Vezi pe larg Dennis Deletant, Activități britanice clandestine în România în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial, București, Editura Humanitas, 2019, p. 118-172,
292.
69 Vezi Ibidem, p. 120-132.
70 Vezi pe larg Ibidem, p. 268-269, Rudolf Pander – raportul interogatoriului din
7 decembrie 1945, Centrul de Informații Militare USFET, CI-IIR/35.
71 Petre Otu, loc. cit., p. 25.
72 Florin Anghel, Dictatura memoriei. Refugiați poloni în România, 1939-1945, în
volumul editat de Arhivele Naționale ale României, Institutul Memoriei Naționale
– Comisia pentru Condamnarea Crimelor Împotriva Națiunii Poloneze, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Refugiații polonezi
în România 1939-1947. Documente din Arhivele Naționale ale României, vol. I,
Varșovia-București, 2013, p. LIV.
73 Apud Florin Anghel, Dictatura memoriei. Refugiați poloni în România, 1939-1945,
loc. cit., p. CXLVIII.
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Aşa cum arăta preşedintele Republicii Polone, Aleksander Kwaśniewski într-un interviu acordat, în octombrie 2003, revistei „22”,
Polonezii şi românii sunt popoare apropiate. Timp de câteva
veacuri s-au învecinat, iar în filele istoriei noastre se regăsesc
multe exemple de simpatie şi conlucrare reciprocă. Este înscris
adânc în memorie ajutorul românilor dat polonezilor în anul
tragic pentru noi, 193974.

74

Revista „22”, nr. 157/7 octombrie 2003, p. 3.
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80 lat od polskiego uchodźstwa w Rumunii
– symboliczny moment dla tradycyjnej
przyjaźni rumuńsko-polskiej
Streszczenie

W 2019 r. minęło 80 lat od tragicznego września 1939 r., kiedy to
po napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji państwo
rumuńskie udzieliło pomocy polskim uchodźcom oraz umożliwiło tranzyt
polskiego złota przez swoje terytorium.
Niniejszy komunikat to krótki przegląd tamtych wydarzeń na
podstawie analizy rumuńskich i polskich dokumentów archiwalnych,
a także opracowań historycznych na ten temat z ostatnich lat.
Mniej znanym aspektem są działania polskich służb specjalnych
w Rumunii w okresie wojny. Najnowsze badania dowodzą, że także w tej
dziedzinie rumuńskie władze stosowały specjalne – w pozytywnym sensie
– traktowanie wobec obywateli zaprzyjaźnionego kraju, przybyłych do
Rumunii w tragicznym dla siebie momencie. Operacje tajnych polskich
służb miały aprobatę, a nawet wsparcie rumuńskich władz. Polacy korzystali z logistyki zapewnionej przez stronę rumuńską, jak również z zaangażowania obywateli polskiego pochodzenia. Okoliczności sprawiły, że
w okresie wrzesień 1939-listopad 1940 r. Rumunia stała się areną niewidzialnej wojny polsko-sowieckiej, co wynikało z faktu, że terytorium
Rumunii było jedynym miejscem, na którym kraje zachodnie – zwłaszcza Wielka Brytania i Francja – mogły zapewnić wsparcie państwu polskiemu.
Rumuńskie wsparcie w tamtym okresie ma symboliczne znaczenie dla tradycyjnej przyjaźni pomiędzy dwoma naszymi narodami.

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

Drama Poloniei din septembrie 1939
reflectată în memorialistica românească

Reconstituirea detaliilor unui anumit eveniment istoric necesită
o documentaţie variată, de la sursele arhivistice la mărturiile celor care
l-au trăit, de la corespondenţa privată la presa vremii, de la documentele
diplomatice la cele militare, toate menite să refacă tabloul general. Marile
evenimente care au influenţat decisiv istoria naţiunilor au beneficiat de
analize în care sursele istorice uzitate au fost aproape epuizate. Drama
Poloniei din septembrie 1939 şi refugiul polonezilor pe teritoriul României reprezintă, la rândul lor, un subiect studiat şi analizat în cele mai
mici detalii. Numărul mare de studii şi analize care au fost consacrate
evenimentelor din septembrie 1939 ar putea provoca o reacţie firească faţă de oportunitatea unui nou demers pe această temă1.
Fără să conţină ceva revelator, opţiunea de a reveni asupra problemei cu o analiză a memorialisticii româneşti faţă de drama poloneză
ni se pare pe deplin justificată. Deşi considerate lipsite de rigoare ştiinţifică şi cu un puternic caracter de subiectivitate, memoriile au darul de
a recrea o lume apusă, de a-i da viaţă, aducând cititorului o serie de detalii pe care documentele oficiale nu le surprind. Memorialistica a fost utilizată de exegeţii problemei în special pentru a sublinia un amănunt sau
o anumită stare de spirit. Sursele memorialistice au totuşi o serie de limite care transpar din scopul, momentul şi obiectivitatea cu care au fost
scrise. Apetitul pentru scrierea unor pagini cu caracter memorialistic ţine
şi de o raţiune internă a naratorului. De multe ori, acesta caută să îşi justifice implicarea în evenimente sau să le analizeze după un anumit scop
intrinsec. Jurnalele se limitează la interpretări simple ale martorilor evenimentelor. Ele au fost scrise în timp ce acestea se derulau, fără ca autoFiind imposibil de menţionat numărul mare de studii consacrate subiectului vom
aminti doar cele semnate de noi, Lumini şi umbre ale exilului polonez în România, în
Istoria între mituri şi realităţi ale României moderne. Profesorului universitar Dumitru Vitcu la împlinirea vârstei de 70 de ani, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun,
2010 (în colaborare cu Andrei Corneliu Avrămii), p. 263-278; Refugiaţii polonezi în
judeţul Iaşi, în Relaţii polono-române în istorie şi cultură, Suceava, 2010, p. 57-66;
„Proti Pol’sku”, campania militară slovacă împotriva Poloniei din septembrie 1939,
în Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române, Suceava,
2014, p. 250-258; O analiză militară a campaniei Germaniei împotriva Poloniei din
septembrie 1939, în Polonia şi România. Împreună – alături – aproape, Suceava,
2015, p. 177-187.
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rul lor să ştie care va fi fost deznodământul faptelor pe care le nara. Subiectivitatea vine tocmai din acest fapt. Altele au fost scrise la puţin timp
după ce evenimentele s-au încheiat, astfel că autorul a putut să dea scrierii sale un prim verdict. Intepretarea în acest caz are subiectivitatea pe
care autorul, conştient sau nu, a imprimat-o. Sinceritatea unui narator ţine de poziţia sau de rolul pe care l-a jucat în desfăşurarea evenimentelor.
Când vorbim despre paginile memorialistice scrise ulterior, uneori la mare distanţă în timp de la încheierea evenimentelor, cu buna cunoaştere
a consecinţelor acestora, subiectivitatea este relevată de alte criterii. Intervine uitarea care ne face ca imaginile surprinse să estompeze sentimentele trăite la acel moment. Apoi, mulţi au putut evalua, mai ales cei
care au rememorat evenimente spre finalul vieţii, un anumit moment
istoric în funcţie de ce s-a scris sau ce s-a spus. De aceea, trebuie avut în
vedere că aceste categorii de izvoare istorice au nevoie de o interpretare
aprofundată.
Spre exemplu, declanşarea celui de Al Doilea Război Mondial
a fost analizată de o largă pleiadă de martori, istorici sau specialişti pe diverse probleme. Analizele dedicate declanşării marii conflagraţii prin invazia Germaniei naziste asupra Poloniei a beneficiat de cele mai ample
anchete. Puţine lucruri revelatoare mai pot fi spuse pe un subiect considerat exhaustiv. Poziţia României faţă de invazia nazistă, şi apoi cea sovietică, asupra Poloniei a fost analizată în cele mai mici detalii. Şi rolul
României în sprijinirea Poloniei şi a polonezilor care au găsit în România
o şansă de salvare în faţa războiului, cu toate consecinţele derivate, a făcut subiectul a numeroase anchete. În general, s-a spus că România a rămas un aliat al Poloniei şi a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a ajuta
o naţiune aflată într-o grea cumpănă. În ciuda lipsei sprijinului militar,
România şi-a susţinut partenerul şi a făcut tot ce era posibil în grava situaţie internaţională din toamna anului 1939. Iar polonezii au recunoscut
şi apreciat gestul făcut de autorităţile române, de populaţie şi de factorii
decizionali implicaţi atât la acel moment, cât şi ulterior. Analiza documentelor, mărturiile epocii şi cele ulterioare dovedesc că sprijinul acordat de români a salvat, cât se mai putea, o parte a statului polonez (putem avea în vedere că pe teritoriul României s-a refugiat guvernul, preşedintele şi mare parte din autorităţile poloneze prinse în cleştele nazisto-sovietic sau că tezaurul Poloniei a tranzitat România ameninţată din
acest motiv de Berlin şi Moscova şi acuzată că nu respectă neutralitatea
asumată). Această realitate este indubitabilă. Dar a fost aceasta singura
faţetă a unui moment istoric controversat? Au fost autorităţile statului
român atât de deteminate să îşi ajute aliatul aflat în dificultate? A fost
populaţia atât de sinceră cu drama polonezilor?
O analiză de conţinut a jurnalelor şi memoriilor celor care au trăit
evenimentele din septembrie 1939 ne poate creiona o imagine diferită
asupra modului cum a fost privită de români situaţia Poloniei. Am avut
în anchetă paginile memorialistice ale diriguitorilor politicii României
din acel moment comparate cu cele ale opoziţiei faţă de regimul politic
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carlist. Am căutat totodată să surprindem opinii ale unor martiri provenind din întregul spectru politic românesc, carlişti liberali, naţional-ţărănişti, legionari, comunişti. Nu am scăpat din vedere impresiile evreilor,
dar şi ale persoanelor simple, neimplicate politic, care au avut apetitul
pentru scris şi au rememorat dramaticele zile ale lui septembrie 1939.
Am accentuat apoi diferenţele dintre paginile jurnalelor scrise odată cu
desfăşurarea evenimentelor prin antiteză cu cele care au fost la mulţi ani
după ce patimile s-au stins. În investigaţia noastră am atins câteva din
subiectele care se regăsesc în memorialistic: ecoul declanşării războiului,
desfăşurarea campaniei militare din Polonia şi impresiile lăsate de armata poloneză, impactul intervenţiei sovietice, temerile legate de prăbuşirea
Poloniei, impresiile pe care le-au creat polonezii refugiaţi pe teritoriul
României. În permanenţă, am avut în vedere diferenţele de opinie dintre
politicienii aflaţi la putere şi cei din arcul opoziţiei.
Declanşarea şi desfăşurarea războiului
Pentru cei mai mulţi declanşarea războiului a fost o suprinză.
Chiar și pentru cei mai avizaţi, care luau în calcul că războiul era inevitabil, speranţa că acesta nu se va produce a rămas totuși până în ultima clipă. Regele îşi începea „Jurnalul” din 1 septembrie cu textul: „Alea jacta
est. Azi dimineaţă s-a produs evenimentul aşteptat. Germanii au atacat
pe polonezi”2. Dar suveranul se arăta pragmatic în notiţele sale privind
campania militară din Polonia din perspectiva intereselor României.
Ofensiva în Polonia continuă – nota pe 3 septembrie – îndeosebi în Silezia, ceea ce pentru noi este foarte regretabil căci riscă
să ne taie de ei, şi pentru viitor, poate fi foarte primejdios.

Carol îşi arăta speranţa că intervenţia anglo-franceză ar putea bloca
avântul german fără să ia în calcul la acel moment care ar putea fi deznodământul războiului. O zi mai târziu îşi exprima poziţia pe care ar trebui
să o adopte România în acest conflict. Fără să arate compasiune pentru
Polonia sau să critice acţiunea militară germană el se arăta de acord cu
propunerea lui Armand Călinescu conform căreia România trebuia să îşi
declare neutralitatea „dar fără să fie una pozitivă de neutralitate, spre
a nu periclita viitorul şi a nu ne strica cu prietenii”. În balansul României
între aliaţii occidentali şi Germania, suveranul încerca să facă un „dans
pe sârmă” şi să obţină rezultatul cel mai bun pentru ţară în conflictul declanşat. El remarca inactivitatea de pe frontul de vest pusă pe seama
timpului scurt pe care anglo-francezii l-au avut, concluzionând: „pentru

Carol al II-lea, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, vol. I (1904-1939), ediţia
a II-a revăzută şi completată de Marcel-Dumitru Ciucă şi Narcis Dorin Ion, Bucureşti,
Editura Curtea Veche, 2003, p. 417.
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moment, o păţesc polonezii”3. Paginile sale de „Jurnal” îi surprind starea
de spirit, dar şi căutările. Suveranul nădăjduia să găsească cea mai bună
soluţie pentru a salva ţara şi nu îşi arăta compătimirea pentru drama polonezilor. La rândul său, un colaborator apropiat al regimului, cameleonicul Constantin Argetoianu nota în primele zile ale lui septembrie că acest
război i se părea „atât de absurd” şi nu era convins că va evolua într-o
conflagraţie mondială4. Versatilul politician român se gândea tot la situaţia României. Adversarii regimului carlist se poziţionau cam în aceeaşi
manieră faţă de vinovaţii declanşării războiului. Pentru Virgil Magearu
„cei mai criminali” nu erau atât germanii, cât „bandiţii de bolşevici care-şi dau adeziunea pentru vărsarea de sânge provocată de Hitler”. Dar
continua declarând că şi „franco-englezii au răspunderea politică a războiului care începe”5. Un partizan naţional-ţărănist, aflat în opoziţie cu regimul carlist, Ionel Pop, îi învinovăţea pe sovietici când declara la 2 septembrie:
şi când te gândeşti că aceste scârbe o fac pe comuniştii care vor
o lume nouă, bazată pe o adâncă morală, de mai multă omenie,
de mai multă dreptate; ce farsori neruşinaţi6.

Şi un social-democrat precum Constantin Titel Petrescu devenit un apropiat al cercurilor ţărăniste care se opuneau regelui se exprima în acelaşi
mod, fiind dezamăgit de „trădarea lui Stalin”7. Punctele lor de vedere trebuie puse pe seama ecoului semnării Pactului Ribbentrop-Molotov, deoarece politicienii amintiţi şi le-au exprimat cu multe zile înainte de intrarea Armatei Roşii în Polonia, când nu era clar care va fi soarta campaniei
militare din Polonia. În schimb, aflat la Berlin, un progerman precum
Dumitru Cristian Amzăr se limita în a da citate din presa germană. La
1 septembrie el nota declaraţia postului de radio de la Varşovia care
a transmis declaraţia preşedintelui Mościcki faţă de poporul polonez
„aceeaşi credinţă în victorie şi în dreptatea cauzei proprii”8.
Un martor simplu, neimplicat, cum era cunoscutul dramaturg evreu Mihail Sebastian, nota la 2 septembrie, la aflarea veştilor despre
bombardamentele asupra Varşoviei că „am avut sentimentul că totul se

Ibidem, p. 421-422.
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, volumul VII 1 iulie-22 noiembrie 1939,
ediţie de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Machiavelli, 2003, p. 98-99.
5 Ioan Hudiţă, Jurnal politic 1939, ediţie şi studiu introductiv de Dan Berindei, Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro, 2004, p. 166 şi 168.
6 Ibidem, p. 170.
7 Ibidem, p. 175.
8 Dumitru Cristian Amzăr, Jurnal berlinez, ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Dinu
D. Amzăr, Bucureşti, Editura România Press, 2005, p. 54.
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năruie”9. Pentru el războiul reprezenta sfârşitul unei lumi, frica sa fiind
mai degrabă pentru propria persoană şi a celor apropiaţi decât pentru
soarta ţării sale sau a celei vecine. De aceea, el nu căuta soluţii pentru România sau Polonia. Autori ai unor pagini scrise în timp ce evenimentele
se derulau, ele prezintă un grad mai mare de interes decât amintirile
scrise ulterior de o serie întreagă de memorialişti şi care priveau declanşarea campaniei militare din Polonia ca pe un fapt trecut.
Între personalităţile aflate la conducerea ţării sau cele care gravitau în jurul puterii s-au văzut de multe ori în acele zile că nu există un
consens în ceea ce priveşte intimitatea paginilor memorialistice. Regele
nu avea încredere în reacţia anglo-francezilor. El se temea de o victorie
germană, speriat că după Polonia următoarea ţară pe linia de atac al
Reich-ului ar putea fi România. În primele zile, Argetoianu considera
o victorie a Germaniei „exclusă”. În aceste condiţii, credea el, situaţia României ameninţată de U.R.S.S. ar fi periclitată. Şi recunoştea că: „unde
am ajuns! Să dorim înfrângerea Poloniei, ca să scăpăm noi!”10 După câteva zile, văzând evoluţia ostilităţilor, Argetoianu a înţeles că Polonia nu va
putea câştiga războiul, deoarece armata sa se dovedea a fi „o mare decepţie”. De aceea, România trebuia să rămână neutră pentru a nu pierde
sprijinul Germaniei: „nemţii sunt stăpâni pe operaţiuni şi nici un ajutor
pentru bieţii polonezi nu pare posibil”11. Destul de prost informat asupra
desfăşurării ostilităţilor, consilierul regal recunoştea că se aşteptase la
o rezistenţă mai îndelungată – „o lună-două” – a armatei poloneze12. Şi
Nicolae Iorga nota sec că „apărarea polonă se dovedeşte mai slabă de
cum se aştepta”13. O apropiată a Casei Regale neimplicată în viaţa politică, Martha Bibescu, se arăta în septembrie 1939 în „Jurnalul” ei, la fel de
îngrijorată de avansul trupelor germane care au ocupat Cracovia, Łódź şi
Przemyśl, „oraşul cu nume imposibil de pronunţat”. La fel de prost informată ca şi consilierul regelui, dădea încă din 8 septembrie iminentă căderea Varşoviei. Dar principesa privea mai degrabă cu speranţă spre Marea
Britanie şi nu făcea consideraţii asupra Poloniei, limitându-se la comentarii preluate din presă. La 18 septembrie ajungea la concluzia că „înfrângerea polonezilor capătă proporţii de necrezut”14. Iar o fostă colaborare
a reginei Maria remarca trist: „bieţii polonezi o să fie zdrobiţi şi Aliaţii nu

Mihail Sebastian, Jurnal 1935-1944, ediţie de Gabriela Omăt, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1996, p. 226.
10 Constantin Argetoianu, op. cit., p. 101-102.
11 Ibidem, p. 103.
12 Ibidem, p. 118.
13 N. Iorga, Jurnalul ultimilor ani 1938-1940. Inedit, ediţie îngrijită de Andrei Pippidi, Bucureşti, Editura Humanitas, 2019, p. 190.
14 Am preferat ca în citate să folosim grafia originală a memorialiştilor nefamiliarizaţi
cu limba polonă şi nu cea corectă, specific acestei limbi, Martha Bibescu, Jurnal politic ianuarie 1939-ianuarie 1941, ediţie de Cristian Popişteanu şi Nicolae Minei, Bucureşti, Editura Politică, 1979, p. 97-98.
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fac nimic pentru ei”15. Preot ortodox, Gala Galaction avea o altă viziune
asupra evenimentelor. Fără să fie empatic cu polonezii, scriitorul nota că
războiul se ducea între „germanii descreştinaţi şi polonii catolici, deopotrivă orgolioşi şi lipsiţi de creştinitate”. Dar el îşi exprima, ca atâţia alţii,
teama că „se va întinde focul şi spre Carpaţii noştrii, spre jitniţele noastre
cu grâu, spre podgoriile noastre, spre izvoarele noaste de petrol”. Şi se întreba cu teamă: „Polonia, cu tot eroismul ei, se prăbuşeşte înaintea infernalei tehnici germane. Ce va fi după înfrângerea Poloniei?”16
Aprecieri asupra armatei polone
Diriguitorii politici de la Bucureşti au încercat să arunce vina pe
incapacitatea armatei poloneze de a bloca ofensiva germană. Deloc gratuit, dacă ţinem cont de experienţa personală pe care suveranul român
o avea cu comandanţii armatei polone. Carol al II-lea îşi exprima dezamăgirea faţă de capacitatea armatei poloneze: „E surprinzător că această
armată, care era foarte frumos instruită şi înzestrată, să opună o aşa de
slabă rezistenţă”. Cel mai critic se exprima la adresa capacităţii militare
polone, mai ales a aviaţiei17. La 20 septembrie, dată la care campania militară îşi arătase fatalul deznodământ, Argetoianu nota:
La aeroport o lume nebună venită să vadă aeroplanele poloneze
aterizate. Sunt peste o sută. Din câte mi se spune, nici unul nu
poartă semne de luptă... Sunt nou-nouţe şi aviatorii au sosit cu
valizele bine garnisite. Impresia generală e că nu sunt avioane
scăpate din infernul focului, ci avioane fugite (subl. C. A.), care
au părăsit Polonia fiindcă d.d. aviatori au preferat să se pună la
adăpost18.

Deşi a fost unanim apreciat că soldaţii polonezi şi-au făcut datoria în
luptele cu Wehrmacht-ul german, colaboratorul regelui lansa unele aluzii
mai puţin cunoscute asupra militarilor polonezi. Există suficiente dovezi
care demonstrează că numeroase avioane poloneze ajunseseră pe teritoriul României avariate, cu urme evidente ale confruntărilor aeriene. Zvonurile, deseori mai proteice, creează un efect mai puternic decât realitatea. De aceea, Argetoianu a amintit doar cazurile care i-au convenit.
Regele remarcase încă de la începutul ostilităţilor că „rezistenţa poloneză
mi se pare slabă şi activitatea aeronauticii e inexistentă”19 dar nu îşi ex-

Irina Procopiu, Pagini de jurnal (1891-1950), traducere, note şi comentarii de Georgeta Filitti, Iaşi, Editura Polirom, 2016, p. 194.
16 Gala Galaction, Jurnal, volumul II, ediţie de Teodor Vârgolici, Bucureşti, Editura
Minerva, 1977, p. 291-292.
17 Carol al II-lea, op. cit., p. 425
18 Constantin Argetoianu, op. cit., p. 143.
19 Carol al II-lea, op. cit., p. 420.
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primase nicio părere vis-a-vis de combativitatea militarilor polonezi. De
la Berlin, D. C. Amzăr nota din discursul lui Hitler că „soldatul polon s-a
luptat cu credinţă şi vitejie; conducerea de mijloc prea puţin inteligentă;
cea de sus sub aşteptări – o clică de profitori”20. Dacă în „Jurnale” prestaţia trupelor poloneze este văzută diferit, memoriile sunt, aproape la unison de acord că armata poloneză a luptat eroic, dar „cu toată vitejia arătată a fost înfrântă”21. În schimb, colonelul la vremea aceea, Titus Gârbea,
ataşat militar în capitala Reich-ului făcea o analiză mult mai obiectivă
asupra campaniei militare din Polonia. El aprecia dispozitivul „defectuos” al armatei poloneze şi tactica aplicată de germani care au profitat la
maximum de întinderea frontierei poloneze şi de poziţia marilor corpuri
de armate22. Opinia sa, formată în urma unei vizite pe front la invitaţia
O.K.W., a fost înaintată suveranului, dar nu era cunoscută de opinia publică sau de politicieni.
Şi alte metehne ale conducerii militare poloneze au fost evaluate
în paginile lor. Carol al II-lea, care nu era un simpatizant al conducerii
militare poloneze din acel moment, remarca totuşi că situaţia polonezilor
era
din ce în ce mai proastă, urmărirea germană se face vertiginos.
Un ziarist francez (...) povesteşte că şi-au pierdut complet capul
şi că sunt semne de debandadă. Din obişnuita lor trufie, n-au
voit să urmeze sfaturile consilierilor francezi23.

Despre această atitudine vorbea şi colaboratorul său, Constantin Argetoianu. La 12 septembrie, ziua în care primii refugiaţi polonezi treceau graniţa României, el se exprima destul de cinic la adresa conducerii polone.
Cu tot dezastrul care le-a căzut pe cap, cu toată incapacitatea de
comandament pe care au dovedit-o, polonezii au rămas aceiaşi
înfumuraţi optimişti ca mai înainte şi nu vor să ştie de sfatul nimănui. (...) Abia acum aflu că înainte de a fi general şi mareşal,
Smigly-Rydz [Śmigły Rydz] a fost pictor – ca Hitler! Nu e rău ca
o naţie să fie fudulă, dar polonezii exagerează...24.

Politicianul de la Bucureşti este aspru cu mareşalul polonez pe care îl
considera vinovatul principal de dezastrul militar.

Dumitru Cristian Amzăr, op. cit., p. 57.
Constantin C. Giurescu, Amintiri, ediţie de Dinu C. Giurescu, Bucureşti, Editura
ALL, 2000, p. 284.
22 Generalul Titus Gârbea, Memorial şi însemnări zilnice, vol. I, ediţie de Silviu Miloiu, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2011, p. 82; vezi şi studiul nostru O analiză militară a campaniei Germaniei împotriva Poloniei din septembrie 1939, passim.
23 Carol al II-lea, op. cit., p. 425.
24 Constantin Argetoianu, op. cit., p. 130.
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Fuga lui Rydz-Smigly [Rydz-Śmigły] e de nepriceput; nu-mi
aduc aminte de un exemplu similar din istorie. Cu dezertarea lui
s-a pecetluit şi soarta Poloniei şi se poate spune tout est perdu,
même l’honneur...25

În schimb aprecia în dese notiţe rezistenţa Varşoviei, pentru a concluziona la 23 septembrie: „Varşovia rezistă încă şi azi; eroismul Capitalei
arată ce ar fi putut Polonia dacă armatele sale ar fi fost mai bine conduse”26. Şi regele critica atitudinea mareşalului polonez.
Tot în noaptea aceasta a trecut Moscicki [Mościcki], cu guvernul
polonez, şi, ceea ce e de necrezut, şi mareşalul Rydz-Smigly
[Rydz-Śmigły]. Că Guvernul a plecat e întrucâtva de înţeles, dar
că comandantul armatei şi-a lăsat trupele, care se mai luptă,
este de neconceput. Fatalmente, discuţia s-a îndreptat asupra
acestui fapt, şi bietului mareşal a trebuit să-i ţiuie urechile de
cât l-am înjurat. Nu mai este de mirare că această armată (...)
n-a putut deloc să reacţioneze, când şeful ei fuge şi o lasă. Ca
fapt militar, nu pot să îmi imaginez ceva mai oribil şi mă doare,
ca ostaş şi ca om27.

Aflată la Atena, Martha Bibescu s-a referit cu ironie mai degrabă la preşedintele Mościcki despre care a aflat că a ajuns la Bicaz.
Agenția Reuter transmite proclamaţia lui Moscicky [Mościcki].
Ce se mai poate spune unui popor, într-o astfel de nenorocire?
Preşedintele se adresează poporului polonez, referindu-se probabil la el însuşi: A trebuit să punem în siguranţă simbolurile...28

Dacă cei trei şi-au scris „Jurnalele” în momentul în care evenimentele se
derulau, alţii au păstrat amintirea acelor clipe peste ani. Controversatul N. D. Cocea, un personaj strâns legat de cercurile pro-sovietice, era şi
mai ironic când nota: „În cercurile aristocratice din Varşovia, supremul
bun-gust era să-ţi baţi joc de Franţa şi de francezi”29. Autor al unui inedit
„Jurnal”, N. D. Cocea, foarte apropiat de grupările comuniste trata conducerea poloneză de pe poziţiile militantului luptei de clasă. Astfel, conducerea politică a Poloniei nu putea fi văzută echidistant.

Ibidem, p. 143.
Ibidem, p. 156.
27 Carol al II-lea, op. cit., p. 432.
28 Martha Bibescu, op. cit., p. 100.
29 N.D. Cocea, Jurnal, Bucureşti, Editura Politică, 1970, p. 17.
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Cunosc pe polonezi. Pe cei reprezentativi. Patrioţi. Şovini. Înfumuraţi. Făloşi. Admirabili de încredere în ei înşişi. Superbi în
orgoliul naţional. Sincer convinşi în misiunea lor istorică la porţile extreme ale Europei civilizate. Gata oricând să se bată pentru patrie, pentru credinţă, pentru idealuri30.

El conchidea ca fiind firesc ca la finalul războiului această clasă politică
să dispară: „Oricare ar fi sfârşitul războiului, înfumuraţii şi siniştrii aventurieri de la Varşovia vor trebui să dispară”31. Dar punea această atitudine în balanţă cu cea a conducerii României de la acea vreme. El considera
că vinovaţi pentru emergenţa Reich-ului şi creşterea influenţei sale în regiunea centrală şi sud-est europeană erau toate regimurile din acest spaţiu: „şi noi, şi grecii, şi iugoslavii, am făcut aceleaşi greşeli, cu aceleaşi păcate, ca şi polonezii”32. Şi conchidea într-un alt pasaj că pentru această vină nu exista decât un singur deznodământ: sfârşitul!
Azi, pentru Beck şi pentru tot regimul lui de orgolioasă şi grotească dictatură. Mâine pentru Hitler. Poimâine, pentru cîta
brumă de regi, prinţişori şi tirani improvizaţi vor mai supravieţui pe scoarţa asta a pământului, care, de atîta amar de veacuri, se scutură şi se scarpină de rîia lor 33.

Trebuie avut în vedere că N. D. Cocea era un adversar al monarhiilor de
orice fel, ataşat al ideilor socialiste radicale şi simpatizant al comunismului. „Jurnalul” său, publicat postum, a suferit o serie de adăugiri ulterioare.
Nici adversarii regimului nu aveau întotdeauna o părere pozitivă
despre polonezi. Liderul ţărănist Ghiţă Pop îi învinovăţea pe polonezi
pentru relaţia proastă pe care au avut-o cu ucrainenii din Galiţia.
Polonii au făcut tot ce au putut pentru a îndepărta simpatiile
acestei populaţii care, cu puţină bunăvoinţă, ar fi putut fi câştigată din cauza fricii de bolşevism. Guvernele polone au procedat cum nu se putea mai greşit cu această populaţie 34.

Punctul său de vedere, exprimat la 3 septembrie 1939, când nu se ştia
care va fi poziţia U.R.S.S. faţă de război, poate părea original. Dar adversarii regimului autoritar al regelui priveau chestiunea dintr-un unghi diferit. Ei nu doar că îi acuzau pe polonezi pentru nenorocirea care i-a lovit,
ci îşi exprimau teama că greşelile regelui vor atrage şi asupra României

Ibidem, p. 16.
Ibidem, p. 26.
32 Ibidem, p. 19.
33 Ibidem, p. 26.
34 Ioan Hudiţă, op. cit., p. 175.
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acelaşi destin. Dar nici unii, nici alţii nu îşi exprimau compasiunea faţă
de polonezi când şi-au pus gândurile în pagină. Deşi au sprijinit o serie
de polonezi aflaţi în refugiu pe teritoriul României, liderii naţional-ţărănişti se arătau mai critici cu regele şi regimul personal al acestuia decât
faţă de Polonia. Iuliu Maniu a încercat să creeze un front al opoziţiei care
să îl răstoarne pe Carol al II-lea împreună cu liberalii, averescanii şi chiar
patriarhul Nicodim. Maniu, care credea că răsturnarea regelui era singura şansă de a salva ţara, s-a arătat dezamăgit de atitudinea acestora din
urmă. În schimb, conducerea naţional-ţărănistă continua să pună drama
Poloniei exclusiv pe conducerea de la Varşovia şi Bucureşti.
Mă întreb cum de nenoricitul de Beck şi ceilalţi colaboratori ai
său nu-şi trag un glonte în cap pentru politica lui externă, mai
mult decât criminală faţă de naţiunea lor,

nota Ioan Hudiţă la 25 septembrie35. „Jurnalul” său, care se dorea a fi
o cronică oficioasă a P.N.Ţ., era plin de invective la adresa lui Carol al
II-lea şi de laude la cea a lui Iuliu Maniu. Şi revenea asupra subiectului
câteva zile mai târziu pentru a acuza că vinovaţi ar fi
politica total greşită a guvernului său faţă de Rusia Sovietică, pe
de o parte, şi franco-englezi pe de altă parte (...) politica idioată
a lui Pilsudski [Piłsudski] şi a succesorului său Beck. Îngâmfarea şi ingratitudinea i-au adus în halul ăsta.

Şi concluziona interogativ:
Cum i-a pedepsit de tare Dumnezeu! (...) Unde este acum celebrul zid de netrecut de la Baltica la Marea Neagră cu care să făleau şi Beck şi Carol al nostru?36

Intervenţia sovietică
Cea mai mare spaimă pentru diriguitorii politici de la Bucureşti
nu era rezultatul războiului germano-polon, ci atitudinea Uniunii Sovietice. Cum în primele zile ale războiului, Armata Roşie a rămas pe poziţii
de aşteptare, la Bucureşti se luau în calcul diverse scenarii. Regele îşi exprima la 5 septembrie speranţa că U.R.S.S. nu va intra în război aşteptând deznodământul. Sovieticii
n-au nici o intenţiune de a lua parte, aşteptând slăbirea tuturor
puterilor burgheze, ca la sfârşitul conflictului să poată impune

35
36

Ibidem, p. 203.
Ibidem, p. 206.
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revoluţia comunistă mondială. Această ştire este semnificativă
şi îndeosebi gravă, trebuie să ne facă să ne gândim serios la
viitor şi să păstrăm cât mai multe forţe intacte pentru marea răfuială de apoi37.

Aprecierile sale se bazau pe rapoartele primite, el fiind informat de serviciile secrete româneşti asupra planurilor Cominternului. Suveranul român considera că România trebuia să se poziţioneze în funcţie de acest
joc şi că singura opţiune era neutralitatea mai ales că tratatul cu Polonia
nu o obliga să coopereze militar împotriva Germaniei. Dar tot Carol al
II-lea, după o consultare cu Argetoianu, preciza că marele pericol venea
de la răsărit. „Marele mister” odată desluşit a pus România într-o situaţie
nouă. Tratatul cu Polonia obliga România să sprijine militar aliatul, dar
în condiţiile de la 16 septembrie când armata poloneză era aproape înfrântă acest lucru nu mai era posibil. De aceea, autorităţile române au
acordat asistenţă refugiaţilor, văzând în aceasta o compensaţie pentru
lipsa sprijinului militar.
Pentru noi este o fericire că s-a întâmplat aşa, căci această dizolvare a statului polon ne scapă de a justifica prin argumente oareşicum trase de păr, reacţiunea noastră şi neintervenirea noastră faţă de URSS

nota suveranul la 16 septembrie. Şi tot el continua „Este o laşitate practică. Vai ce ar urla neintervenţioniştii dacă ar şti această frază”38. Acest
lucru devine tot mai evident după intrarea Armatei Roşii în estul Poloniei
când Argetoianu îşi arată temerile:
trăsnetul a căzut. Rusia a intrat în acţiune (...) Sunt ca tâmpit...
Orice raţionament, orice prevedere nu mai fac cinci parale. Cum
o vrea Dumnezeu!39

Opoziţia era mai tranşantă chiar dacă nu exista unanimitate de
vederi nici în cadrul ei. Ioan Hudiţă, autorul celui mai important „Jurnal”
al acelor zile, nota cu îngrijorare despre intervenţia sovietică dar gândindu-se tot la pactul de neagresiune din 23 august:
să vedem acum ce se va întâmpla cu noi fiindcă este exclus ca
printre aceste clauze secrete să nu figureze şi unele care ne privesc pe noi.

Carol al II-lea, op. cit., p. 423.
Ibidem, p. 432.
39 Constantin Argetoianu, op. cit., p. 140.
37

38

167

167
415

Naţional-ţărăniştii îl acuzau pe Carol al II-lea de demiterea lui Nicolae
Titulescu şi de refuzul semnării unei înţelegeri cu U.R.S.S., dar cu o zi
mai devreme acelaşi Hudiţă se exprimase clar că nu se putea pune nici un
preţ pe un acord cu Moscova40. Şi pentru un intelectual de stânga precum
Mihail Ralea, prăbuşirea Poloniei era un exemplu clar pentru ceea ce i se
putea întâmpla României. Simpatizant al ideologiei de stânga, Ralea rămăsese în tabăra regelui la 1939, dar întreţinea relaţii cu membrii opoziţiei. El nu făcea nicio referire la drama polonezilor, ci se limita să îi acuze pe sovietici de crimă etichetându-i drept nişte „asasini care trebuiesc
puşi la zid”. Pentru a preveni o soartă asemănătoare cu a Poloniei, Ralea
propunea apropierea de Germania nazistă. În ciuda diferenţelor ideologice dintre un social-democrat şi naţional-socialism el conchidea că germanii „cel puţin nu urmăreasc răsturnarea ordinii sociale actuale”. Pentru un alt radical de stânga, Nicolae Lupu, această politică ar fi fost una
„criminală”41. Pentru cercurile din jurul lui Maniu întreaga politică externă a regelui Carol al II-lea era una greşită. Ioan Hudiţă se arăta a fi cel
mai virulent critic la adresa politicii externe a Poloniei şi României, fără
să fie capabil să propună o alternativă. Ei înţelegeau că drama Poloniei se
va repeta şi în România şi identificau aceiaşi vinovaţi: şefii celor două
state care renunţaseră la regimul democratic în favoarea unora autoritare. În schimb, un comunist nu putea decât să peroreze:
aş vrea, din adâncul inimii aş vrea, să văd Armatele Roşii, temute şi nedorite de clica politicienilor şi profitorilor lui Beck,
trecând graniţele sovietice şi sărind în ajutorul proletariatului
polonez42.

În mediile diplomatice se exprima aceeaşi îngrijorare faţă de
apropierea sovieticilor. Diplomatul român acreditat în capitala Ungariei
la acel moment, Raoul Bossy, era foarte atent la atitudinea maghiarilor
faţă de intrarea trupelor sovietice în Polonia. Ungaria era a doua ţară care, aflată pe frontiera cu Polonia, îşi deschisese larg graniţele refugiaţilor
polonezi. Oficial, ministrul de Externe maghiar, István Csáky, îl liniştea
declarându-i că pericolul sovietic trebuia să apropie pe maghiari de români, dar ministrul maghiar lăsa răspunderea încordării relaţiilor bilaterale pe seama militarilor din Statul Major43.
Dacă conducerea României se temea de invazia Armatei Roşii care ar putea duce la pierderea puterii, pentru mulţi atitudinea sovietică

Ioan Hudiţă, op. cit., p. 189-190.
Ibidem, p.191.
42 N.D. Cocea, op. cit., p. 33.
43 „se pare că Csaky este îngrozit de prezenţa trupelor ruseşti la frontiera ungară”, Raoul Bossy, Amintiri din viaţa diplomatică (1918-1940), volumul al II-lea 1938-1940,
ediţie de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Humanitas, 1993, p. 159-161.
40
41
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putea însemna salvarea. Între aceştia se înscriau evreii din România speriaţi de avansul german. Deşi oficial regimul carlist nu era antisemit, atitudinile antievreieşti cultivate ani la rând de autorităţile statului nu au
scăpat atenţiei evreilor. Astfel, pentru Mihail Sebastian intrarea Armatei
Roşii în Polonia era „singurul lucru care, deocamdată, ne scapă de un dezastru imediat”. El conchidea acest lucru după asasinarea lui Armand Călinescu, speriat fiind că intenţiile germane erau de a intra în România.
Zvonistica îşi făcea simţită efectele, iar teama de o ocupaţie germană
a fost resimţită de mulţi;
ceea ce a stricat planurile a fost neaşteptata intrare rusească în
Polonia şi mai ales cu totul neaşteptata lor înaintare pe graniţa
polono-română, fapt care exclude o frontieră a noastră comună
cu nemţii44.

Şi pentru medicul evreu Emil Dorian intervenţia sovieticilor a fost salutară. El nota că
ocuparea regiunilor polone dinspre graniţa românească de către
trupele sovietice ar fi zădărnicit, zice-se, intenţia germanilor
bucovineni de a se răscula în momentul apropierii armatei germane45.

Zvonuri asupra unei eventuale invazii germane în România circulau şi în mediile diplomatice. Raoul Bossy l-a întâlnit la 14 septembrie pe
un reprezentant al presei germane acreditat la Budapesta şi care a ameninţat voalat că toate ţările din sud-estul Europei pot fi atacate dacă ar
coopera cu anglo-francezii46. Şi Gigurtu care, întorcându-se de la Berlin,
l-a vizitat pe Bossy, declara că România nu are de ce să se teamă „cu condiţia – evident – că nu vom ataca pe ruşi în virtutea alianţei cu Polonia,
care nu mai avea sens, acest stat nemaiexistând”47.
Refugiu polonez
Cu caracterul său ermetic, cel mai important colaborator al regimului, Armand Călinescu, nu lasă să se înţeleagă foarte mult din „Însemnările” sale. Prima victimă a războiului, primul ministru nota totuşi că
avea reţineri în primirea refugiaţilor. Se temea mai ales de un atac aerian
asupra coloanelor de refugiaţi care ar fi putut pune în pericol securitatea
ţării. În schimb, se arată dispus să negocieze cu germanii un eventual

Mihail Sebastian, op. cit., p. 234.
Emil Dorian, Jurnal din vremuri de prigoană, ediţie de Marguerite Dorian, Bucureşti, Editura Hasefer, 1996, p. 85.
46 Raoul Bossy, op. cit., p. 157-158.
47 Ibidem, p. 162.
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schimb al armamentului capturat de la polonezi pentru petrol sau grâne.
La fel de prudent se arată şi faţă de cererea guvernului polonez de a tranzita România. Călinescu constată starea de spirit din rândurile oficialilor
polonezi şi anxietatea care i-a cuprins
Ambasada în Bucureşti ne relevă dezacordul dintre polonezi.
Preşedintele contra lui Beck. Rydz-Smigly [Rydz-Śmigły] a fugit
de pe front fără a lăsa comanda altuia (Poninski [Poniński]).
Comandament slab. Mareşalul a avut un şoc48.

Erau ultimele sale notiţe înaintea asasinatului căreia îi cădea victimă o zi
mai târziu. Maniu şi conducerea naţional-ţărănistă nu i-a iertat niciodată
lui Armand Călinescu „trădarea” de a fi trecut în tabăra regelui. Starea de
spirit care îl caracteriza o putem vedea în momentul asasinării lui Călinescu. Fost membru marcant al P.N.Ţ. şi artizanul regimului autoritar
carlist, Armand Călinescu a devenit un adversar ireconciliabil al opoziţiei. Asasinarea sa era comentată de Hudiţă în mod cinic „nimeni nu regretă moartea lui Călinescu, care a fost considerat de noi toţi drept o secătură şi un individ lipsit de caracter”49. Pentru Zaharia Boilă asasinarea
lui Călinescu şi represiunea antilegionară care a urmat sunt subiectele care atrag atenţia, drama Poloniei trecând neobservată50. Liderii legionari
în schimb trec cu vederea total momentul, aruncându-şi unii altora vinovăţia pentru represiunea care a urmat asasinatului. De exemplu, Horia
Sima a preferat să nu atingă subiectul51.
Problema sprijinului acordat Poloniei se regăseşte şi în paginile
„Însemnărilor” regale. Suveranul nota despre posibilitatea primirii refugiaţilor poloni încă din 8 septembrie despre care considera că „trebuie
primiţi în anumite condiţii”. În schimb, Ernest Urdăreanu se arăta împotrivă „ca să nu supere pe nemţi”. Abia după o conferinţă s-a luat decizia ca să fie primiţi copii, răniţi sau necombatanţii dar militarii să fie
dezarmaţi şi încarceraţi52. Regele găsea şi un avantaj de pe urma dezarmării trupelor poloneze refugiate:

Armand Călinescu, Însemnări politice 1916-1939, ediţie de Al. Gh. Savu, Bucureşti,
Editura Humanitas, 1990, p. 431-432.
49 Ioan Hudiţă, op. cit., p. 199.
50 Zaharia Boilă, Amintiri şi consideraţii asupra mişcării legionare, ediţie de Marta
Petreu şi Ana Cornea, Cluj-Napoca, 2002, p. 77-79.
51 Lucrarea sa dedicată istoriei Mişcării Legionare se termină în finalul anului 1938
pentru ca cea consacrată regimului autoritar carlist să înceapă în decembrie 1939.
52 Carol al II-lea, op. cit., p. 425-426.
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ajutăm şi noi cât se poate, ca să treacă cât mai mult, căci este în
interesul nostru; vom putea probabil, să întrebuinţăm şi noi
acest material [armamentul polonez – n.n.], şi este unul care ne
lipseşte53.

Poate surprinde modul cum Argetoianu relata exilul polonezilor
în România.
Au început să năvălească refugiaţii polonezi în Bucovina – mai
ales ovreii care fug de frica lui Hitler. S-au luat măsuri pentru
împiedicarea acestei noi invazii semite54.

Antisemit de conjunctură, Argetoianu îşi exprima ideile fără reţinere. El
se arăta mai degrabă îngrijorat că numărul mare de evrei care căutând
refugiu pe teritoriul României ar fi putut deteriora relaţiile cu Germania
care era învingătoare la acel moment. În realitate, polonezii nu erau înregistraţi după etnie şi nu există documente care să ateste prezenţa unui
număr considerabil de evrei între refugiaţii polonezi. Este evident însă că
se aflau şi mulţi evrei printre aceştia. Argetoianu va reveni în „Însemnări”
asupra subiectului arătând că polonezii puteau fi primiţi doar în condiţiile în care încetau să aibă acţiuni politice pe teritoriul României şi acceptau să fie dezarmaţi. În schimb, el nota că „intrarea în ţară a particularilor îndeosebi a celor din regiunile galiţiene (ovreii) este riguros interzisă”55. Cum mulţi polonezi nu aveau acte era dificil de stabilit identitatea
lor, iar documentele menţionează numeroşi galiţieni, dar nu la fel de
mulţi evrei. Se remarcă mai degrabă convingerea lui Argetoianu că aceşti
refugiaţi ar putea constitui o problemă în relaţia cu Germania. La rândul
său, preşedintele Uniunii Comunităţilor Evreieşti din România, Wilhelm
Filderman, avea informaţii despre situaţia proastă de pe frontul polonez
şi despre măsurile care erau luate în Bucovina pentru primirea refugiaţilor56. Şi N. D. Cocea îşi amintea de situaţia de la frontieră care îngrijora
autorităţile statului român
guvernul nostru ia măsuri restrictive. În primul rând, fireşte,
împotriva sărmanilor evrei din Galiţia. Comunicatul oficial nu
pomeneşte de evrei, dar rosteşte răspicat Galiţia... A bon entendeur...!57

Ibidem, p. 432.
Constantin Argetoianu, op. cit., p. 133.
55 Ibidem, p. 135.
56 Ioan Hudiţă, op. cit., p. 188.
57 N. D. Cocea, op. cit., p. 32.
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În rândurile ţărăniştilor se poate vedea aceiaşi lipsă de unitate de vederi.
Deloc afabil cu refugiaţii şi aruncând în permanenţă vina pe umerii suveranului, Hudiţă nota că
atât a putut face Canalia de Carol în favoarea aliatului său, cu
care a bravat mereu Sovietele, ameninţându-le cu zidul de netrecut de la Baltica la Marea Neagră58.

O zi mai târziu îl învinovăţea în mod direct pe regele Carol al II-lea de
drama polonezilor:
acest monstru poartă o mare parte de răspundere în tragedia
bieţilor poloni, pe care el i-a întreţinut mereu cu iluzia unui război germano-rus59.

Spre deosebire de Hudiţă, ardeleanul Mihai Popovici credea că
prezenţa fostului guvern polon şi a atâtor refugiaţi pe teritoriul
nostru creează statului nostru o situaţie şi mai gravă faţă de
Germania, care face azi ce vrea în Europa60.

El se înscria printre naţional-ţărăniştii care nu credeau în victoria anglo-francezilor şi considera că doar înţelegerea cu Germania putea să asigure securitatea României.
În schimb, evreii priveau mai degrabă la soarta coreligionarilor
lor decât la cea a Poloniei sau României.
Mă gândesc la evreii din Polonia, căzuţi acum sub ocupaţie hitleristă. Cine are un revolver sau o puşcă trage cât poate – şi îşi
păstrează şi un ultim glonte pentru el. Dar ceilalţi?61,

se întreba Mihail Sebastian probabil cu gândul la propria persoană. El se
temea pentru propria soartă în condiţiile în care România se simţea tot
mai ameninţată după intervenţia militară sovietică „de la un ceas la altul,
de la o zi la alta, putem pierde totul, adăpost, pîine, bruma de securitate
pe care o mai avem, viaţa”62. Mulţi ani mai târziu, rabinul şef Alexandru
Şafran, îşi amintea că în acele zile s-a simţit alături de „soarta teribilă a
fraţilor noştri polonezi, a căror ţară fusese invadată de trupele hitleriste”.
Dar el împărtăşea un sentiment general când spunea că „ne temeam de
ceea ce ni s-ar putea întâmpla şi nouă, în România, deja supusă influen-

Ioan Hudiţă, op. cit., p. 191 şi urm.
Ibidem, p. 196.
60 Ibidem, p. 194.
61 Mihail Sebastian, op. cit., p. 231.
62 Ibidem, p. 233.
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ţei germane”63. Se poate constata o legătură de cauzalitate între drama
Poloniei şi angoasa evreilor din România. Spaima comunităţii evreieşti
era direct legată de politicile antisemite naziste şi mai puţin de realitatea
zilei. O situaţie contradictorie este notată în „Jurnalul” lui Emil Dorian.
Obişnuit cu diferitele vexaţiuni la care fusese supus de-a lungul anilor
pentru că era evreu, medicul Dorian era îngrijorat de generalizatea acestor practici când nota:
o prietenă, care ştie limba poloneză, a ascultat într-o cafenea, la
o masă vecină, pe un medic polonez care spunea prietenilor lui
refugiaţi: Am pierdut ţara, dar în schimb am scăpat de jidani 64.

Nu trebuie să ne suprindă angoasa lui Dorian. Aceste câteva cuvinte
anunţau cele câteva milioane de morţi din rândul comunităţii evreieşti
europene. Publicistul Sebastian se arăta la fel de îngrijorat de atitudinea
unor apropiaţi a căror antisemitism a răbufnit în acele zile. Citându-l pe
Mircea Eliade care vorbea de rezistenţa Varşoviei, Mihail Sebastian nota:
(...) este o rezistenţă iudaică. Numai jidanii sunt în stare să şantajeze cu femeile şi copii aruncaţi în plină linie, pentru ca să
abuzeze astfel de scrupulele germane65.

Lipsesc din paginile jurnalelor referiri la problema tezaurului Poloniei. Doar Argetoianu a surprins momentul cu temere:
La Constanţa, aurul polonez a fost încărcat pe un vas de război
englez, venit întradins. Trecerea prin România s-a săvârşit în
mare secret. Dacă ar afla nemţii...66

În schimb, Martha Bibescu a rămas evazivă. E greu de spus cu ce sentimente nota în acele zile, vestea ocupării Varşoviei:
În amintirile mele, toate lustrele de cristal, oglindite în apă, de
la Micul Palat au început să tremure. Maria Walewska, a cărei
bijuterie o port...67

Au existat şi voci care au simpatizat cu polonezii şi i-au compătimit. Imaginea pe care o creionează aceştia, fie în acele zile, fie în

Alexandru Şafran, Un tăciune smuls flăcărilor. Comunitatea evreiască din România 1939-1947. Memorii, traducere de Ţicu Goldstein, Bucureşti, Editura Hasefer,
1996, p. 48.
64 Emil Dorian, op. cit., p. 85.
65 Mihail Sebastian, op. cit., p. 231 şi urm.
66 Constantin Argetoianu, op. cit., p. 137.
67 Martha Bibescu, op. cit., p. 102.
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amintirile de mai târziu, arată o latură umană, plină de compasiune pentru soarta unor oameni greu încercaţi. Fiecare a păstrat în memorie un
crâmpei al acelor momente. Nicolae Iorga îşi arăta sentimentele faţă de
cetăţenii polonezi care rezidau în România la acel moment. El l-a ajutat
pe Tadeusz Gostyńki de la Institutul Polonez din România să îşi amenajeze o anexă în cadrul Institutului Sud-Est European pentru a-şi putea
continua activitatea. Pe profesoara Jedrejowicz, venită „cu unul din miile
de automobile ale refugiaţilor” a ajutat-o să plece în Franţa. Şi pe fiul
istoricului polon Marcel Handelsman l-a sprijinit în coordonarea refugiaţilor poloni care doreau să plece spre Franţa68. Profesorul Constantin C.
Giurescu, ministru în guvernul Călinescu la acel moment, îşi amintea de
refugiaţii polonezi care au ajuns la Galaţi;
încă de la 15 septembrie au apărut primele automobile cu refugiaţi polonezi; vedeai pe acoperişul maşinii o saltea şi valize,
ce putuseră lua în fugă; înăuntru, membrii familiei: femeia, adeseori plângând, bărbatul cu semnele oboselii pe faţă, copiii toţi
blonzi, uitându-se miraţi la noi69.

Nu trebuie uitat că, într-un fel sau altul, fiecare se temea că românii ar
putea împărtăşi tragedia poloneză. Iar unii şi-au scris memoriile după ce
au văzut că realitatea s-a repetat şi în cazul României. Dar poziţia conducerii ţării de la Bucureşti a făcut ca România să aibă o soartă relativ diferită. Dacă polonezii şi-au valorizat în principal naţiunea şi au oferit o pagină de eroism, românii au valorizat mai întâi statul, căutând o soluţie de
compromis, mai puţin eroică. Mihail Sebastian îi descria astfel pe refugiaţii polonezi:
erau îmbrăcaţi ca vai de lume, purtau cîte un ruck-sac în spinare
– dar trăiau, înţelegi?, erau vii, erau salvaţi. Poate că nici atît nu
vom putea fi noi astă-seară, mîine, poimîine, poate nici atît
– nişte refugiaţi scăpaţi din incendiu cu viaţă, cu nimic mai
mult decât cu viaţă70.

Bossy, care conchidea că România i-a primit „frăţeşte” pe polonezi i-a văzut pe refugiaţii care au ales Ungaria pentru exil:
pe şosea, nesfârşitul şir lugubru al automobilelor poloneze, aducând gloata refugiaţilor, ajunşi fugari de la pieirea patriei lor şi
căutând să scape de urgia bombardamentelor şi a stăpânirii bolşevice71.

Nicoale Iorga, op. cit., p. 199 şi urm.
Conastantin C. Giurescu, op. cit., p. 284.
70 Mihail Sebastian, op. cit., p. 233.
71 Raoul Bossy, op. cit., p. 164.
68
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Această simpatie se observă mai degrabă din memorialistica oamenilor simpli, a celor neimplicaţi în viaţa politică sau celor care nu beneficiau de poziţii importante în structurile de conducere ale statului român la acel moment. Iată cum surprindea poetul şi publicistul bucovinean Iulian Vesper drama refugiaţilor polonezi:
am privit cu lacrimi în ochi aceşti ostaşi înalţi, frumoşi, pe feţele
cărora oboseala, praful, drumul lung îşi puseseră în mod vizibil
amprenta. Unii înaintau lent, fără chipie, cu cămăşile larg descheiate plutind ca într-un vis, ce nu mai avea sfârşit. (...) Se uitau la noi nedumeriţi, serioşi, ruşinaţi parcă pentru că destinul
îi alesese tocmai pe ei să-i mâne pe acest lung drum al pribegiei.

Dar nici autorul acestor rânduri nu îşi ascundea teama de ceea ce s-ar putea întâmpla şi României:
Am văzut femei din preajmă uscându-şi ochii discret cu batista,
trecători tineri încruntaţi cu gândul, poate, la atâtea primejdii ce
ne pândeau şi pe noi72.

Peste ani, scriitorul Constantin Virgil Gheorghiu nota că
împărţirea şi ocuparea Poloniei de către Hitler şi Stalin au fost
pentru noi, românii, la fel de dureroasă ca ocuparea propriei
noastre ţări.

Un anticomunist convins, scriitorul român care a trăit în exil după 1945,
notează afectiv, cu o evidentă coloratură literară, o serie de considerente
privindu-i pe polonezi:
noi, oamenii care locuim în munţii din nordul ţării, ne îmbrăcăm, mâncăm şi ne construim casele în acelaşi fel ca polonezii,
slovacii şi rutenii. Aveam aceeaşi atitudine şi aceleaşi reflexe de
durere, de bucurie şi de neputinţă în faţa calamităţilor anotimpurilor şi Istoriei (...). Polonezii nu sunt doar vecinii mei, sunt
compatrioţii mei cu adevărat. Nenorocirea căzută peste Polonia
este nenoricirea mea73.

Dincolo de exagerări, imaginea se regăseşte la mulţi români. Nu toţi au
privit drama polonezilor la fel. Chiar şi din rândul legionarilor s-au auzit
voci în favoarea polonezilor: „Polonia, cu un popor modest, liniştit şi că-

Iulian Vesper, Memorii, ediţie de Pavel Ţugui, Bucureşti, Editura Saeculum I.O.,
1999, p. 139.
73 Constantin Virgil Gheorghiu, Memorii, martorul orei 25, volumul I, traducere de
Gheorghiţă Ciocioi, Bucureşti, Editura Sophia, 2017, p. 483.
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lăuzit de o ideologie paşnică, fusese aproape rasă de pe suprafaţa pământului”, nota un militant gardist74. Un alt simpatizant al Legiunii, Vasile
Cârdei, îşi amintea de „coloanele nesfârşite” care au intrat în România.
Amintirea sa de pe stadionul sportiv din Rădăuţi era legată de
mulţimea de polonezi, civili şi militari, adăpostiţi în maşini, căruţe şi corturi, vânzându-şi puţinele lucruri salvate de furia războiului.

El rememora peste ani drama polonezilor câmparând-o cu cea a românilor:
micile ţări din răsăritul Europei au avut aceeaşi soartă în decursul istoriei robite de cei mari, diferite imperii şi hoarde cu
o politică de deznaţionalizare şi umilire, sortite să sufere în lagăre şi siberii, trăind cu speranţa că poate doar Cel de Sus le va
aducea mântuirea75.

Doar că Vasile Cârdei, victimă a totalitarismului comunist şi fost deţinut
politic în anii comunismului, compara drama polonezilor din septembrie
1939 cu actul de la 23 august 1944, considerând că singurul pericol real
pentru România era cel sovietic. Peste decenii, medicul Gheorghe Hobincu, arestat de regimul carlist pentru propagandă legionară, făcea o caracterizare deloc măgulitoare situaţiei din 1939. Trebuie avut în vedere că
el analiza chestiunea pe baza unor informaţii ulterioare şi părtinitoare,
fără să reflecteze asupra situaţiei în care se găseau Polonia şi România la
1939/1940, respectiv 1946-1947.
La 1 septembrie 1939 – nota el – trupele germane au pătruns în
Polonia, care, slab înarmată și demoralizată de teribilele atacuri
aeriene germane, n-a rezistat decît vreo trei săptămîni, mai ales
că la 17 septembrie a fost atacată și de la răsărit, de armata sovietică. Cea mai mare parte a armatei poloneze și foarte multă
populație civilă s-au refugiat în România, unde au beneficiat de
toată omenia poporului nostru. După o scurtă internare, armata
poloneză și-a continuat exodul spre vest, pe Marea Neagră, luînd și tezaurul Poloniei pe care-l aduseseră cu ei. După război,
Polonia și-a manifestat recunoștința față de România într-un
mod foarte original, pretinzînd anumite sume pentru a compensa cheltuielile din tezaurul polonez pe care le făcuse România
pentru întreținerea trupelor poloneze! De la slavi te poți aștepta

Nae Tudorică, Mărturisiri în duhul adevărului, Bacău, Editura Plumb, 1993,
p. 271.
75 Vasile S. Cârdei, Visuri şi temniţe – memorii, Câmpulung Bucovina, Biblioteca
„Mioriţa”, 2006, p. 16.
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la orice, deși n-a fost ușor pentru țara noastră să reziste presiunilor Germaniei, care voia să-i predăm tezaurul și trupele poloneze internate în România76.

În schimb, N. D. Cocea aminteşte un alt episod pentru a lua în derâdere
protipendada poloneză ajunsă în refugiu. O mare proprietară poloneză
ce mâncase şi băuse pentru trei zile (...) şi-a dat deodată poalele
peste cap şi, arătând ce nu se cuvine, ne-a mărturisit vesel: Din
toate bogăţiile mele e tot ce mi-a rămas. E drept că ce îi rămăsese era impresionant de frumos şi putea fi avut, de oricine, pe
mai nimic77.

Concluzii
Analiza acestor surse memorialistice ne arată o lume plină de nuanţe, de contraste şi opinii divergente, toate având ca punct comun pericolul care plana asupra României după drama poloneză. Am căutat să
oferim din multitudinea de surse memorialistice pe cele considerate reprezentative care să cuprindă o paletă cât mai largă de expresii. În general, subiectele atinse de majoritatea observatorilor erau declanşarea războiului, desfăşurarea războiului şi aprecieri asupra armatei polone cu
predilecţie punându-se accentul pe greşelile conducerii poloneze. Nu putea scăpa atenţiei intervenţia sovietică şi spaimele provocate de acest act.
Nu în ultimul rând refugiaţii polonezi au fost creionaţi în culori pastelate
de memorialişti, dar şi problemele referitoare la evreii refugiaţi de frica
Germaniei naziste, nelipsind şi numeroase manifestări de afecţiune faţă
de soarta Polonei şi a polonezilor refugiaţi în România.
O analiză de conţinut a jurnalelor şi memoriilor martorilor evenimentelor din septembrie 1939 ne înfăţişează o imagine diferită asupra
modului cum a fost privită de români drama Poloniei. Dacă am lua în
calcul doar paginile cu caracter memorialistic dedicate de conducerea românească din acel moment am observa că drama poloneză era privită
mai degrabă pragmatic decât afectiv. Dacă am lua în calcul paginile cu
caracter memorialistic ale diriguitorilor vieţii politice a României din acel
moment, am observa că drama poloneză era privită extrem de pragmatic.
Regele Carol al II-lea şi colaboratorii săi înţelegeau tragedia petrecută la
graniţele de nord ale ţării prin prisma intereselor României. De cele mai
multe ori ei puneau drama pe seama conducătorilor Poloniei din acea
epocă. Empatia arătată, transpusă simpatetic, era mai degrabă de faţadă,

Gheorghe Hobincu, Frumoasele zile de la Aranjuez. Memorii vol. I, ediţie de Lavinia Seiciuc, Granada, Editorial de la Asociacion Cultural Cancro, 2017-2018, p. 217 şi
urm.
77 N. D. Cocea, op. cit., p. 39.
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în spatele acestui chip stând realitatea în care se zbătea România. Grija
diriguitorilor politici ai ţării era îndreptată spre soarta României şi mai
puţin spre cea a Poloniei. De multe ori ei puneau drama polonezilor pe
seama greşelilor comise de conducerea Poloniei şi, s-a văzut, mai puţin
chiar pe situaţia internaţională complicată rezultată în urma pactului
germano-sovietic din 23 august 1939. De cele mai multe ori afectivitatea
lipseşte.
Nici adversarii regimului nu au arătat întotdeauna compasiune
pentru polonezi. Fără să existe o unitate de opinii, naţional-ţărăniştii din
jurul lui Maniu, liberalii lui C. I. C. Brătianu sau legionarii priveau chestiunea dintr-un unghi diferit. Dacă memorialiştii din mediile democratice preferau să amintească de tragedia poloneză doar pentru a-l critica pe
rege şi regimul instituit de acesta, leginarii au ocultat problema. Liderii
legionarilor au aruncat întreaga diatribă asupra monarhului sau au preferat să treacă peste eveniment. Singura problemă care pare să îi fi preocupat, mai ales pe memorialiştii de mai târziu a fost să se disculpe în faţa
istoriei faţă de asasinarea lui Armand Călinescu. În general, opozanţii regimului carlist preferau să nu-i acuze pe polonezi pentru nenorocirea care i-a lovit exprimându-şi teama că greşelile suveranului vor atrage şi
asupra României un destin similar. Mai degrabă se poate observa spaima
care i-a cuprins pe români. Frica de a împărtăşi soarta Poloniei i-au pus
în gardă pe cei mai mulţi. Unii se temeau mai degrabă de pericolul german. Zvonurile că odată ajunşi la frontiera României germanii vor invada ţara, au prilejuit contemporanilor momente de reflecţie. Ei s-au poziţionat faţă de polonezi şi drama lor în funcţie de spaimele generate de nazişti. Alţii s-au arătat mult mai îngrijoraţi de o eventuală invazie sovietică. Reacţiile lor spontane pot părea paradoxale. Dar cu cât gesturile şi atitudinile au fost mai dramatice putem observa starea de spirit care a cuprins clasa politică românească în septembrie 1939. Sinceritatea lor decurge tocmai din aceste reacţii.
Afectivitatea este observabilă mai degrabă la oamenii simpli, persoane neimplicate politic sau prea puţin, nebeneficiarii unor poziţii de
conducere, martori sinceri ai tragediei popoprului polonez. Unii i-au ajutat sincer pe polonezi, alţii au privit cutremuraţi la drama polonilor, temându-se de propria soartă. Nu au lipsit nici cei care au profitat de nenorocirile refugiaţilor. Toţi fac parte din decorul acelui septembrie.

378
dr Radu Florian Bruja
Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie

Dramat Polski we wrześniu 1939 r.
w świetle rumuńskiej literatury wspomnieniowej
Streszczenie

Temat dramatycznych wydarzeń w Polsce we wrześniu 1939 r.
oraz uchodźstwa polskiego do Rumunii został już szczegółowo zbadany
i przeanalizowany. Ponowna analiza rumuńskiej literatury wspomnieniowej dotyczącej zagadniena wydaje się jednak uzasadniona, nawet jeżeli
nie przynosi przełomu w badaniach. Dotychczas badacze wykorzystywali
źródła pamiętnikarskie do uchwycenia pewnych nastrojów. Analiza treści
dzienników i wspomnień uczestników wydarzeń września 1939 r. pozwala
nakreślić zróżnicowany sposób postrzegania przez Rumunów położenia
Polski.
Biorąc pod uwagę twórczość pamiętnikarską ówczesnych rumuńskich przywódców politycznych, można zaobserwować ich pragmatyczny
stosunek do wydarzeń w Polsce. Król Karol II i jego współpracownicy
postrzegali dramat rozgrywający się u północnych granic Rumunii przez
pryzmat interesów swojego kraju. Najczęściej odpowiedzialnością obarczali oni władze polskie. Przeciwnicy królewskiej dyktatury z kolei inaczej
oceniali sytuację. Nie obwiniali oni Polaków za nieszczęścia, które ich
dotknęły, a także obawiali się, że Rumunia może znaleźć się w podobnej
sytuacji ze względu na błędy popełniane przez króla. Jednakowoż ani
jedni, ani drudzy w swoich zapiskach nie wyrażali współczucia wobec
Polaków. To raczej we wspomnieniach zwykłych ludzi, niezaangażowanych w życie polityczne czy też niezajmujących wysokich stanowisk w administracji państwowej spotkać się można z życzliwością wobec Polaków.
Analiza źródeł pamiętnikarskich kreśli obraz pełen niuansów,
kontrastów i różnorodnych opinii, dla których wspólnym mianownikiem
była obawa o losy Rumunii.

Gabriel C. Bârtaş
Ministerul Afacerilor Externe

Colonelul Josef Beck1 în România
(18 septembrie 1939-5 iunie 1944)

Semnarea acordului sovieto-german de la Moscova din 23 august
1939 a reprezentat un eveniment cu implicaţii majore nu numai pentru
destinul Europei central-estice, în general, ci şi al Poloniei şi României în
special2. Pactul Molotov-Ribbentrop s-a dovedit a fi extrem de profitabil
din punct de vedere politic şi militar pentru ambii parteneri. Astfel, în
timp ce Kremlinul a reuşit prin câştigurile teritoriale dobândite în urma
cooperării cu cel de-al III-lea Reich în perioada 1939-1941 să refacă în
mare măsură frontierele Imperiului Rus din 1914, Germania naţional-socialistă a primit din partea conducerii sovietice undă verde în vederea
declanşării agresiunii militare împotriva Poloniei. Atacată de ambele puteri totalitare, soarta celei de a doua Republici poloneze a fost în scurt
timp pecetluită, în pofida rezistenţei eroice depuse de armata națională.
Odată cu dispariţia statului polonez, prin împărţirea sa între Germania și
URSS, președintele țării, conducerea armatei, majoritatea membrilor guvernului, precum și un mare număr de civili şi militari au fost nevoiţi să
se refugieze pe teritoriul României începând cu 17 septembrie 1939. Aşa
cum era de aşteptat, problematica reprezentată de prezenţa, statutul şi
activitatea refugiaţilor polonezi pe teritoriul României a beneficiat de un
interes constant din partea istoricilor polonezi şi români ce s-a materiallizat de-a lungul timpului prin publicarea unui număr apreciabil de studii, lucrări şi volume de documente, ce au tratat cu precădere activitatea
refugiaţilor polonezi pe teritoriul României, condiţiile lor de internare,
precum şi atitudinea autorităţilor române faţă de aceştia, pe durata celui
de-Al Doilea Război Mondial3.

Ministrul afacerilor externe polonez, între anii 1932-1939.
Pentru contextul încheierii pactului Ribbentrop – Molotov vezi: Florin Constantiniu, Între Hitler şi Stalin. România şi pactul Ribbentrop-Molotov, Bucureşti, Ed. Danubius, 1991; Idem, 1941. Hitler, Stalin şi România. România şi geneza operaţiunii
„Barbarossa”, Bucureşti, Ed.Univers Enciclopedic, 2002; Emilian Bold, Ilie Seftiuc,
Pactul Ribbentrop-Molotov. Antecedente şi consecinţe, Iaşi, Institutul European,
1998.
3 Din bogata literatură de specialitate consacrată problematicii reprezentate de prezenţa, statutul şi activitatea refugiaţilor civili şi militari polonezi pe teritoriul României în perioada 1939-1945, vezi îndeosebi: Tadeusz Dubicki, Armia Polska w Rumunii w latach 1939-1941 (Armata poloneză în România, 1939-1941), Varşovia, Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf”, 1994; Idem, Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-
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Printre demnitarii polonezi care, sub presiunea Armatei Roşii, au
trecut în noaptea de 17/18 septembrie 1939 frontiera polono-română la
Ceremuş, refugiindu-se pe teritoriul României, s-au aflat preşedintele
Republicii, profesorul Ignacy Mościcki, comandantul armatei, mareşalul
Edward Śmigły-Rydz şi ministrul de Externe, colonelul Józef Beck. Dacă
pentru primii doi demnitari polonezi enumeraţi anterior refugiul s-a
dovedit a fi doar temporar, aceştia reuşind să părăsească legal (Ignacy
Mościcki), respectiv ilegal (Edward Śmigły-Rydz) teritoriul ţării în prima
parte a celui de-Al Doilea Război Mondial, în cazul titularului diplomaţiei
poloneze din perioada 1932-1939 refugiul s-a dovedit a fi definitiv,
întrucât colonelul J. Beck avea să-şi găsească sfârşitul pe teritoriul
României în iunie 1944. În cele ce urmează, studiul nostru îşi propune să
prezinte, pe baza literaturii de specialitate edite4, dar şi a unor surse
arhivistice inedite, principalele momente ale refugiului fostului ministru
de Externe polonez în România. Alegerea nu este întâmplătoare, întrucât
prin poziţia deţinută în cadrul emigraţiei polone din România, precum şi
prin tragismul situaţiei sale personale (măcinat de boală, fără libertate de
mişcare şi supravegheat strict de autorităţile de resort române) cazul

-1945. Studia i materiały (Refugiații polonezi în România 1939-1945. Studii și materiale) Warszawa, Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf”, 1995; Idem, Konspiracja
polska w Rumunii 1939-1945, t. I, 1939-1940, t. II: 1941-1945 (Rețeaua de spionaj
poloneză în România, 1939-1945, vol I: 1939-1940, vol. II: 1941-1945), Warszawa,
Oficyna Wydawnicza „Adjutor”, 2002; Idem, Wielka Ucieczka marszałka Edwarda
Śmigłego-Rydza z Rumunii w relacji ppłk. Romualda Najsarka, Radomsko, Wydawnictwo Taurus, 2013 (Marea evadare din România a mareșalului Edward SmigłyRydz, conform relatării locotenent-colonelului Romuald Najsarek); Polonezi în România după anul 1939, Studii și comunicări, Craiova, „Muzeul Olteniei”, 1996; Daniel Hrenciuc, Cu ochii la răsărit: relaţiile româno-polone în perioada interbelică
(1919-1939), Iaşi, Tipo Moldova, 2012, p. 449 şi următoarele; Refugiaţii polonezi în
România 1939-1947. Documente din Arhivele Naţionale ale României, vol. I, partea
întâi, partea a doua, Varşovia-Bucureşti, Arhivele Naționale ale României, Institutul
Memoriei Naționale – Comisia pentru Condamnarea Crimelor Împotriva Națiunii Poloneze, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și memoria Exilului Românesc, 2013.
4 Refugiul colonelului Józef Beck pe teritoriul României în perioada septembrie 1939-iunie 1944 a constituit obiectul unui număr relativ restrâns de studii. Vezi în acest
sens: Tadeusz Dubicki, Internowanie płk. Józefa Becka w Rumunii (IX 1939-VI
1944) (Refugiul col. J. Beck în România), Opole, Centralne Muzeum Jencow Wojennych, 1997; Milică Moldoveanu, „Ultimele zile ale lui Józef Beck”, în: Magazin
istoric, 2003, nr. 3, p. 26-29; Alin Spânu, „Un »obiectiv informativ« la Snagov: colonelul Jozef Beck (iunie-octombrie 1940)”, în: Relaţii internaţionale şi studii de istorie. Omagiu profesorului Constantin Buşe, coord. Constantin Hlihor, Editura Universității din București, 2009, p. 460-465; Idem, „Colonelul Jozef Beck, ministrul de
Externe al Poloniei, refugiat în România. Perioada petrecută la Snagov (iunie-octombrie 1940)”, în: Document, 2013, nr. 4, p. 32-36.
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colonelului J. Beck reflectă practic în miniatură destinul tragic al elitei
politice, militare şi culturale polone în cursul celui de-Al Doilea Război
Mondial.
Contextul în care factorii decizionali polonezi au adoptat decizia
de a părăsi teritoriul naţional în faţa pericolulul iminent reprezentat de
înaintarea vertiginoasă din est a Armatei Roşii şi de a se refugia în România a fost tratat în numeroase studii şi lucrări. Potrivit istoricului
polonez Tadeusz Dubicki, mărul discordiei în cadrul istoriografiei române şi polone a fost reprezentat de versiunea oferită de colonelul J. Beck
asupra evenimentelor, acesta susţinând ulterior faptul că în cadrul convorbirilor purtate la Kuty, în 17 septembrie 1939, cu reprezentantul guvernului român – ambasadorul Vasile Grigorcea – referitoare la condiţiile evacuării oficialităţilor poloneze, partea română ar fi trebuit să ofere
refugiaţilor l’hospitalite ou droit de passage5. În realitate, documentele
de arhivă păstrate în arhivele române demonstrează în mod categoric
faptul că factorii decizionali din Bucureşti s-au declarat de acord să ofere
refugiaţilor ospitalitate pe teritoriul României sau înlesnirea tranzitului
spre un alt stat neutru, dar fără a le recunoaşte calitatea lor oficială6. Atitudinea rezervată a guvernului român în această chestiune este totuşi pe
deplin explicabilă, date fiind presiunile concentrice la care au fost supuse
autorităţile române de către Marile Puteri. Astfel, în timp ce reprezentanţii Angliei şi Franţei au solicitat insistent guvernului de la Bucureşti
acordarea dreptului de tranzit refugiaţilor polonezi7, pentru ca aceştia să
continue în exil lupta împotriva celui de-al III-lea Reich, URSS şi Germania şi-au manifestat mai mult sau mai puţin făţiş nemulţumirea faţă
de primirea refugiaţilor civili şi militari polonezi, susţinând că prezenţa
acestora pe teritoriul român punea sub semnul întrebării statutul de neutralitate al României8. Ca atare, guvernul român a fost nevoit să reitereze

Vezi în acest sens: Tadeusz Dubicki, „Refugiaţii polonezi din România, 1939-1945”
în: Refugiaţii polonezi în România 1939-1947. Documente din Arhivele Naţionale ale
României, vol. I, partea întâi, p. LXII.
6 În acest sens, la 17 septembrie 1939, ministrul de Externe român Grigore Gafencu
a transmis următoarele instrucţiuni ambasadorului Gheorghe Grigorcea: „La cererea
expresă a domnului Beck, pe care mi-aţi transmis-o telefonic azi-dimineaţă veţi răspunde că Guvernul român aşteaptă azi sosirea în ţară, aşa cum mi-a fost anunţată de
domnul Beck, a Domnului Preşedinte Moscicky şi a membrilor Guvernului polon,
oferindu-le fiecăreia dintre aceste persoane, dar fireşte nu în calitatea ei oficială, ospitalitate în ţară sau înlesnindu-i tranzitul spre o altă ţară neutră”. Arhivele Ministerului Afacerilor Externe Bucureşti (în continuare: AMAE), fond 71/Polonia, vol. 60,
f. 329. Telegrama Nr. 58014 din 17.09.1939 a Ministerului de Externe, semnată Grigore Gafencu; Ibidem, f. 333-338. Nota convorbirii din 20.09.1939 dintre Alexandru
Cretzianu şi Alfred Poninski.
7 AMAE, fond 71/Polonia, vol. 60, f. 330-331. Telegrama Nr. 58990 din 20.09.1939
a Ministerului de Externe, semnată Grigore Gafencu.
8 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin (în continuare: PAAAB), R 29696,
Büro des Staatssekretärs, Rumänien, Band 1, 1. November 1938-31. Januar 1940,
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la Berlin şi Moscova faptul că va promova o neutralitate strictă, oferind
totodată asigurări ferme că militarii polonezi vor fi internaţi, armamentul
lor preluat în custodia statului român, iar membrii guvernului polonez
nu vor avea dreptul de a desfăşura activităţi politice9. Angajamentele neechivoce asumate de cabinetul român faţă de Germania nazistă, atât înainte, cât şi după producerea agresiunii sovietice din 17 septembrie 1939,
cu privire la respectarea unei neutralităţi stricte şi internarea refugiaţilor
polonezi contrazic categoric versiunea oferită de colonelul J. Beck. Autorităţile române nu aveau cum să ofere refugiaţilor polonezi – aşa cum
pretindea acesta – l’hospitalite ou droit de passage, întrucât o asemenea
decizie ar fi fost în flagrantă contradicţie cu asigurările oferite la Berlin şi
Moscova, iar în contextul internaţional existent la acea dată guvernul
român dorea să evite sub orice formă gesturi sau decizii care ar fi fost în
măsură să conducă la tensionarea relaţiilor cu cele două mari puteri totalitare.
Cu toate acestea, în pofida condiţiilor clare formulate de partea
română, ce nu lăsau de altfel loc de interpretări, colonelul J. Beck a oferit
în continuare asigurări celorlalte oficialităţi poloneze cu privire la acordarea de către autorităţile române a dreptului de tranzit. Mai mult, cercurile guvernamentale polone au considerat că aprobarea tranzitului pe
teritoriul României a membrilor executivului, comandamentului suprem
şi a unei bune părți a armatei polone reprezenta o compensaţie firească
a gestului părţii polone de a scuti aliatul român de obligaţia de a acorda
ajutor militar în cazul unei intervenţii sovietice (casus foederis). Aceste
aşteptări aveau însă să fie infirmate de evenimente, astfel că după trecerea frontierei relaţiile personale dintre colonelul J. Beck şi mareşalul
Edward Śmigły-Rydz s-au deteriorat rapid, acesta din urmă acuzându-l
pe fostul ministru de Externe polonez de inducere în eroare cu privire la
intenţiile autorităţilor române10. În cadrul discuţiilor desfăşurate la Cer-

E 82735-82736. Telegramm Nr. 445 des Auswärtigen Amtes vom 9.09.1939, gez.
Ernst von Weizsäcker; E 82746-82747. Telegramm Nr. 479 des Auswärtigen Amtes
vom 9.09.1939, gez. Ernst von Weizsäcker; Vitalie Văratec, Dumitru Preda, Stelian
Obiziuc, Relaţiile româno-sovietice, Documente, vol. II: 1935-1941, Bucureşti, Ed.
Fundației Culturale Române, 2003, documentul nr. 123, p. 252-243.
9 PAAAB, R 29696, Büro des Staatssekretärs, Rumänien, Band 1, 1. November 193831. Januar 1940, E 82750. Telegramm Nr. 445 der deutschen Gesandtschaft in
Bukarest vom 13.09.1939, gez. Wilhelm Fabricius, E 82751-82752. Telegramm Nr.
534 der deutschen Gesandtschaft in Bukarest vom 14.09.1939, gez. Wilhelm
Fabricius, E 82760. Telegramm Nr. 571 der deutschen Gesandtschaft in Bukarest
vom 17.09.1939, gez. Wilhelm Fabricius, E 82766-82767. Telegramm Nr. 580 der
deutschen Gesandtschaft in Bukarest vom 18.09.1939, gez. Wilhelm Fabricius,
E 82769-82770. Telegramm Nr. 590 der deutschen Gesandtschaft in Bukarest vom
19.09.1939, gez. Wilhelm Fabricius; Vitalie Văratec, Dumitru Preda, Stelian Obiziuc,
Relaţiile româno-sovietice, Relaţiile româno-sovietice..., documentul nr. 125, p. 254-256.
10 Tadeusz Dubicki, Refugiaţii polonezi din România, 1939-1945..., p. LXIV.
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năuţi, reprezentanţii Ministerului de Externe român au propus colonelului J. Beck semnarea unei declaraţii prin care guvernul Republicii Polone se declara de acord să renunţe în momentul trecerii frontierei la prerogativele sale constituţionale politice şi administrative. În viziunea guvernului român, o asemenea declaraţie ar fi oferit posibilitatea membrilor cabinetului polonez ca, în calitate de civili, să părăsească nestingheriţi
teritoriul României. Partea polonă a respins însă solicitarea, argumentând că semnarea declaraţiei ar fi echivalat cu întreruperea continuităţii
statale. Singura concesie admisă de colonelul J. Beck era publicarea unei
declaraţii în numele guvernului polonez, referitor la recunoaşterea neutralităţii României pe timpul deplasării pe teritoriul român11. Ca urmare
a faptului că ambele părţi şi-au menţinut poziţiile iniţiale, convorbirile
s-au încheiat fără niciun rezultat. Ca atare, în conformitate cu angajamentele asumate, precum şi pe fondul unor iniţiative politice care încălcau statutul de neutralitate a României, ca de exemplu proclamaţia adresată de președintele Ignacy Mościcki către toţi polonezii, prin care chema
la continuarea luptei de eliberare, sau primirea ambasadorilor Angliei şi
Franţei, autorităţile române au decis internarea oficialităţilor poloneze în
diferite locaţii şi plasarea lor sub o strictă supraveghere12.
Astfel, demnitarii polonezi au fost găzduiţi în prima noapte la
Cernăuţi, iar în cursul zilei de 18 septembrie 1939 au fost îmbarcaţi în
trenurile speciale formate din vagoane ministeriale şi transportaţi la reşedinţele repartizate de autorităţile române. Preşedintele Ignacy Mościcki, împreună cu suita sa, a fost cazat iniţial în castelul Bicaz, pus la dispoziţie de regele Carol al II-lea, ulterior fiind mutat în palatul Mihail din
Craiova, în timp ce membrii guvernului în frunte cu premierul Felicjan
Sławoj Składkowski au fost găzduiţi în cel mai confortabil hotel din
staţiunea balneară Slănic Moldova13. În ce priveşte militarii polonezi
refugiaţi pe teritoriul României, aceştia au fost transportaţi iniţial, între
18 şi 22 septembrie 1939, cu trenuri speciale în diferite locații din Moldova. Conducerea a fost izolată de restul trupelor, mareşalul Edward
Śmigły-Rydz fiind transportat, pe 19 septembrie 1939, la Craiova, iar ulterior, pe 13 octombrie 1939, la Dragoslavele, unde avea să rămână până
la evadarea sa petrecută pe 16 decembrie 194014. La fel ca şi ceilalţi mem-

AMAE, fond 71/Polonia, vol. 60, f. 333-338. Nota convorbirii din 20.09.1939 dintre
Alexandru Cretzianu şi Alfred Poninski; Tadeusz Dubicki, Refugiaţii polonezi din România, 1939-1945..., p. LXVI.
12 AMAE, fond 71/Polonia, vol. 60, f. 333-338. Nota convorbirii din 20.09.1939 dintre
Alexandru Cretzianu şi Alfred Poninski; Tadeusz Dubicki, Refugiaţii polonezi din România, 1939-1945..., p. LXVI; Alin Spânu, Colonelul Jozef Beck, ministrul de Externe
al Poloniei, refugiat în România..., p. 32.
13 AMAE, fond 71/Polonia, vol. 60, f. 333-338. Nota convorbirii din 20.09.1939 dintre
Alexandru Cretzianu şi Alfred Poninski; Tadeusz Dubicki, Refugiaţii polonezi din România, 1939-1945..., p. LXVI.
14 Tadeusz Dubicki, Refugiaţii polonezi din România, 1939-1945..., p. LXXXVI.
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bri ai guvernului, colonelul J. Beck a fost cazat iniţial în staţiunea balneară Slănic Moldova. Chiar dacă nu au fost informaţi în mod oficial de
autorităţile române, pe măsura restrângerii treptate a libertăţii lor de
mişcare şi a sporirii măsurilor de supraveghere, refugiaţii au conştientizat faptul că erau practic internaţi şi că guvernul de la Bucureşti nu avea
de gând să le acorde dreptul de tranzit. Ca urmare, frustraţi de situaţia
lor, precum şi de deciziile guvernului de la Bucureşti, mai mulţi demnitari polonezi în frunte cu mareşalul Edward Śmigły-Rydz şi colonelul
Józef Beck şi-au manifestat făţiş nemulţumirile la adresa autorităţilor
române. Astfel, fostul şef al diplomaţiei poloneze a mers până acolo încât
a comunicat reprezentantului Ministerului de Externe, ministrul plenipotenţiar Gheorghe Crutzescu, că „nu primeşte să fie găzduit pe seama guvernului român”, solicitând să plătească toate cheltuielile. În replică, ministrul plenipotenţiar Crutzescu l-a asigurat că guvernul român îşi luase
angajamentul să ofere ospitalitate personalităţilor poloneze refugiate,
„dar dacă ei ţin cu orice preţ să plătească cheltuielile necesare pentru găzduirea lor, aceasta este o chestiune care îi priveşte”15. Colonelul J. Beck
şi-a exprimat nemulţumirea inclusiv în cadrul discuţiilor avute în seara
de 20 septembrie 1939 cu diplomatul român Nicolae Dumitrescu trimis
de autorităţile române la Slănic pentru a lua la cunoștinţă doleanţele
părţii poloneze cu privire la problemele generale ale refugiaţilor. Întrebat
din curtoazie dacă este bine instalat, Beck a răspuns interlocutorului său
pe un ton sec că „din punct de vedere tehnic bine, dar din punct de vedere al dreptului internaţional mult mai puţin bine”. În continuarea convorbirii, J. Beck a reiterat punctul său de vedere cu privire la discuţiile
desfăşurate la Kuty în 17 septembrie 1939, arătând că maniera în care autorităţile române interpretau statutul de neutralitate era „exagerat”, şi
a solicitat pe un ton mult mai amabil o întrevedere cu ministrul de
externe Grigore Gafencu, în vederea soluţionării revendicării principale
a refugiaţilor, respectiv acordarea dreptului de tranzit16.
Solicitarea a rămas fără urmări, dar, aşa cum era de aşteptat, atitudinea demnitarilor polonezi a iritat într-o oarecare măsură autorităţile
române. Astfel, în cadrul unei întrevederi desfăşurate pe 20 septembrie
1939 cu consilierul ambasadei polone din Bucureşti, contele Alfred Poniński, Alexandru Cretzianu a reamintit condiţiile în care guvernul român a acceptat să ofere ospitalitate refugiaţilor polonezi şi a transmis
mesajul adresat „cu titlu personal” de primul-ministru Armand Călinescu, în care acesta din urmă îşi exprima nemulţumirea faţă de maniera în
care anumiţi demnitari polonezi au înţeles să răspundă la eforturile de
ajutor depuse de guvernul român. Răspunsul contelui Poniński este reve-

AMAE, fond 71/Polonia, vol. 60, f. 333-338. Nota convorbirii din 20.09.1939 dintre
Alexandru Cretzianu şi Alfred Poninski.
16 AMAE, fond 71/Polonia, vol. 61, f. 14-17. Nota din 21.09.1939 referitoare la „declaraţiile făcute de dl. Beck d-lui N. Dumitrescu la Slănic”.
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lator pentru starea de degringoladă care caracteriza la acea dată cercurile
decizionale poloneze. Mulţumind în numele ambasadorului Roger Raczyński şi a ambasadei pentru atitudinea „perfectă” a guvernului român,
Poniński a transmis rugămintea ambasadei ca autorităţile române să ierte „în interesul României şi în interesul Poloniei” anumite manifestări regretabile ale unor demnitari polonezi, întrucât „deasupra agitaţiilor şi intereselor individuale ale unor persoane care par a trăi în altă lume, există
interesele permanente ale Poloniei”. În continuare, Poniński a lansat un
atac virulent la adresa colonelului J. Beck pe care l-a criticat fără menajamente pentru atitudinea sa față de cel de-al III-lea Reich. Mai mult,
diplomatul polonez a comunicat interlocutorului său că Ambasada din
Bucureşti refuza să-l mai recunoască pe Beck în calitatea sa oficială de
ministru de externe şi să primească instrucţiunile pe care le transmitea,
solicitând internarea acestuia imediată, dat fiind faptul că era militar activ17. În fapt, disocierea de J. Beck relevă faptul că anumiți diplomaţi polonezi au evaluat mult mai realist situaţia Poloniei, comparativ cu unii
membri ai guvernului. Totodată, ei şi-au dat seama că regimul Sanaţiei
s-a compromis definitiv și că, astfel, îşi trăia ultimele momente. Prin urmare, la sfârşitul lunii septembrie 1939, în conformitate cu prevederile
Constituţiei din 1935, preşedintele Ignacy Mościcki a transferat prerogativele prezidențiale lui Władysław Raczkiewicz. Decizia a fost urmată de
demisia cabinetului condus de generalul Felicjan Składkowski, pe 30 septembrie 1939 şi numirea unui nou prim-ministru, în persoana generalului Władysław Sikorski. Pentru a nu leza statutul de neutralitate al României şi a provoca astfel complicaţii nedorite guvernului român cu cel de-al
III-lea Reich, s-a considerat că transferul de putere şi de funcţii a fost
efectuat în perioada anterioară refugierii demnitarilor polonezi, evitându-se astfel impresia că aceştia se aflau pe teritoriul României în calitate
oficială18. În urma schimbărilor survenite la sfârşitul lunii septembrie,
numărul oficialităţilor poloneze internate s-a redus semnificativ, dat fiind
faptul că un număr considerabil de funcţionari guvernamentali şi diplomaţi au părăsit ţara, îndreptându-se spre Occident, unde s-au pus la dispoziţia aliaţilor.
Demnitarii polonezi rămaşi în România au fost transferaţi la începutul lunii octombrie 1939 la Băile Herculane, Craiova şi Bucureşti, dar
din grupul acestora lipseau foştii miniştri J. Beck şi Antoni Roman, care,
în drum spre Băile Herculane, s-au întâlnit cu ministrul de externe Grigore Gafencu în gara Chitila. Se pare că starea fizică şi psihică deplorabilă
a fostului şef al diplomaţiei poloneze l-a determinat pe Grigore Gafencu
să-i propună mutarea la Braşov împreună cu Antoni Roman. Ca urmare,
ei au ajuns la Braşov, fiind cazaţi la hotelul „Aro-Palace”, în timp ce per-

AMAE, fond 71/Polonia, vol. 60, f. 333-338. Nota convorbirii din 20.09.1939 dintre
Alexandru Cretzianu şi Alfred Poninski.
18 Daniel Hrenciuc, op. cit, p. 496.
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soanele din suită au fost găzduite la hotelul „Aro-Sport”19. În ceea ce priveşte şederea sa la Braşov, care avea să dureze până la începutul lunii mai
1940, sursele cercetate nu oferă prea multe informaţii. J. Beck, împreună
cu familia şi suita, a ocupat ultimele două etaje ale hotelului, toate cheltuielile fiind suportate de către statul român20. Chiar dacă a fost plasat
sub o supraveghere strictă din partea organelor Siguranţei21, ce avea ca
scop nu numai monitorizarea continuă a activităţilor sale, ci şi protecţia
în faţa unei eventuale acţiuni în forţă germane, J. Beck a beneficiat în
cursul şederii la Braşov de o libertate de mişcare relativ extinsă. Astfel,
escortat permanent de o maşină a Siguranţei, el a călătorit frecvent în
această perioadă la Bucureşti, unde alterna vizitele şi discuţiile cu oameni
politici şi diplomaţi precum Grigore Gafencu sau Victor Antonescu, cu
mesele servite la restaurantul „Capşa” ori cumpărăturile efectuate la galeriile „Lafayette” şi librăria „Hachette”22. Aşa cum era de aşteptat, prezenţa sa la Braşov, era monitorizată atent inclusiv de diplomaţii şi agenţii
germani, aceştia consemnând în repetate rânduri în cadrul rapoartelor
întocmite viaţa privată tumultuoasă a fostului şef al diplomaţiei poloneze. Astfel, în cadrul unui raport înaintat secţiunii NSDAP din România,
un oarecare C. Knopf din Braşov semnala, referitor la colonelul Beck,
„viaţa de chefuri şi orgii, de provocare şi continuă tulburare dusă de acesta”, respectiv atitudinea sa provocatoare la adresa Germaniei23. La rândul
său, fostul consilier al Legaţiei germane din Bucureşti, Gerhard Stelzer,
consemnează în memoriile sale faptul că unul dintre fotografii oficiali
germani care îl însoţise pe ministrul de externe Joachim von Ribbentrop
la Moscova l-a fotografiat pe Beck în ipostaze compromiţătoare în toiul
petrecerii de Anul Nou 1939/1940, acesta sărbătorind trecerea în noul an
fără familie. La vederea aparatului de fotografiat, Beck a crezut că este
victima unui atentat, iar busculada creată a alertat agenţii Siguranţei care

Ibidem, p. 497; Tadeusz Dubicki, Internowanie płk. Józefa Becka w Rumunii
(IX 1939-VI 1944)..., p. 24-25; Idem, Refugiaţii polonezi din România, 1939-1945...,
p. LXXIV-LXXVI.
20 Nicolae Mareş, Alianţa româno-polonă între destrămare şi solidaritate (1938-1939), Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureștilor, 2010, p. 261
21 La Braşov, paza colonelului J. Beck era asigurată de o echipă a Siguranţei, condusă
de comisarul Traian Suhăreanu, formată din doi comisari-ajutori şi șase agenţi, care
se schimbau din opt în opt ore. Consiliul Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii Bucureşti (în contiunare: CNSAS), fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef
Beck), vol. 1, f. 7. Raportul Nr. 50 din 17.01.1940 a chestorului Poliţiei Braşov,
ss. Nicolae Zamfir.
22 CNSAS, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 1, f. 3. Raportul
Nr. 25160 din 4.12.1939 al Direcţiei Generale a Poliţiei, f. 10. Raportul Nr. 2236 din
29.01.1940 al Direcţiei Generale a Poliţiei, f. 11-13. Referatul din 27.01.1940 al subinspectorului S. Papasotir.
23 Arhivele Militare Române Piteşti, fond 5417 – Marele Stat Major Secţia a II-a Operaţii, dosar nr. 844, filele: 2-41 – „Buletin Informativ despre acţiunea germană în România, 1 februarie-1 martie 1940”.
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l-au arestat pe fotograf şi i-au confiscat aparatul. A fost nevoie de intervenţia energică a Legaţiei germane pentru aplanarea incidentului şi eliberarea fotografului arestat. Ulterior, Mihai Antonescu i-a comunicat lui
Gerhard Stelzer că nota de plată pentru această petrecere s-a ridicat la
suma de 600 de mii de lei (aproximativ 15 mii de Reichsmark), ea fiind
plătită integral de statul român. În acest fel – consemna ironic Stelzer
– „România a mai făcut totuşi ceva pentru fostul său aliat, Polonia”24.
În ceea ce priveşte condiţiile de trai ale colonelului Beck, cel puţin
în prima fază a refugiului din România, au fost mai mult decât decente.
Astfel, potrivit normelor stabilite de autorităţile române, membrii guvernului polonez şi soţiile lor primeau o alocaţie zilnică de 500 de lei, copiii
250 de lei, iar restul membrilor familiei 150 de lei. În legătură cu acest
aspect, se cuvine a fi remarcat faptul că sumele alocate de autorităţile române erau generoase, acestea depăşind cu mult veniturile medii din România25. De exemplu, costurile lunare ale întreţinerii foştilor miniştri
J. Beck şi Antoni Roman, precum şi ale familiilor acestora, s-au ridicat, în
anii 1939-1940, la suma de aproximativ 80 de mii de lei26. În pofida nivelului de trai ridicat, colonelul J. Beck – aidoma majorităţii refugiaţilor
polonezi – nu a renunţat niciun moment la intenţia de a părăsi România,
legal ori ilegal. Dat fiind faptul că, în pofida intervenţiilor şi cererilor sale
repetate, autorităţile române au refuzat categoric să permită plecarea sa,
colonelul J. Beck a luat decizia de a evada. Alături de necesitatea îngrijirii
sănătăţii sale, acesta a fost motivul care l-a determinat să solicite transferarea sa la Bucureşti, la începutul lunii mai 1940. Astfel, pe 8 mai 1940,
colonelul J. Beck însoţit de fiica sa vitregă, Joanna Burhardt şi secretarul
său, Doman Rogoyski, au sosit la Bucureşti şi au descins la hotelul „Excelsior”, având aprobarea Ministerului de Interne pentru a locui în capitală timp de 10 zile, în vederea îngrijirii stării sale de sănătate. Două
zile mai târziu a sosit la Bucureşti şi soţia sa, Jadwiga Beck, cazându-se la
acelaşi hotel. Colonelul J. Beck, membrii familiei şi secretarul său, Doman Rogoyski, au locuit în hotelul „Excelsior” până pe data de 26 iunie
1940. În urma deciziei Ministerului de Interne prin care i s-a fixat domi-

Diplomaţi germani la Bucureşti 1937-1944. Din memoriile dr. Rolf Pusch, ataşat
de legaţie şi dr. Gerhard Stelzer, consilier de legaţie, traducere de Ileana Sturdza şi
Cristian Scarlat, ediţie îngrijită, note, indice şi selecţia materialului ilustrativ de Cristian Scarlat, Bucureşti, Ed. All Educational, 2001, p. 116. În cadrul unei discuţii purtate în toamna anului 1939 cu privire la demnitarii polonezi refugiaţi în România,
Grigore Gafencu o informa pe Martha Bibescu că în hotelul Aro unde era cazat, Beck
se „îmbăta în fiecare seară şi chiar în cursul zilei”. Martha Bibescu, Jurnal politic
1939-1940, studiu introductiv, selecţie, note şi traducere de Cristian Popişteanu şi
Nicolae Minei, Bucureşti, Editura Politică, 1979, p. 120. Însemnarea din 12 octombrie
1939.
25 Tadeusz Dubicki, Refugiaţii polonezi din România, 1939-1945..., p. LXXVI.
26 Refugiaţii polonezi în România 1939-1947, vol. I, partea a doua, documentul
nr. 210, p. 1070-1073.
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ciliu obligatoriu în localitatea Dobreşti-Snagov, în după-masa zilei de
26 iunie 1940 colonelul J. Beck a părăsit capitala împreună cu Joanna
Burhardt şi soţii Wanda şi Seweryn Sokołowski, îndreptându-se spre
Snagov, unde toți cei enumeraţi anterior au fost cazaţi în vila Teodoride.
Soţia sa şi secretarul Doman Rogoyski au rămas la Bucureşti, continuând
să locuiască în hotelul „Excelsior”27. În ceea ce priveşte condiţiile de trai
din vila Teodoride, aşa cum reiese din documentele cercetate, ele lăsau
mult de dorit. Într-o scrisoare adresată ministrului de interne probabil la
scurt timp după transferarea soţului său la Dobreşti-Snagov, doamna
Beck reclama faptul că în noua reşedinţă fostul şef al diplomaţiei poloneze
e lipsit de un minim de igienă, în imposibilitate de a putea găsi
un doctor, o farmacie etc. Adăugaţi la aceasta, domnule ministru, şi starea imposibilă a interiorului vilei, plină cu tot felul de
insecte, şi gândiţi atunci care poate fi viaţa ce o duce acolo soţul
meu, domnul J. Beck.

În vederea îngrijirii sănătăţii sale, doamna Beck solicita ministrului de interne român permisiunea ca soţul său să locuiască două-patru
zile pe săptămână împreună cu ea la hotelul „Excelsior” şi adoptarea de
către proprietar a unor măsuri de reparare şi deparazitare a vilei din
Snagov28.
La noua reşedinţă, J. Beck şi anturajul său au fost supuşi unei
monitorizări riguroase şi continue din partea organelor de siguranţă. Pe
lângă postul de jandarmi din localitatea Dobreşti-Snagov, pentru supravegherea colonelului J. Beck, Corpul de Jandarmi a detaşat la vila Teodoride un ofiţer, pe locotenentul în rezervă Vasile Mihăilescu, precum şi
o echipă de șase agenţi acoperiţi, iar începând cu data de 1 august 1940
acest dispozitiv de pază a fost întărit cu încă opt jandarmi (trei reangajaţi
şi cinci militari în termen)29. Potrivit consemnului primit de agenţii de
pază, colonelul J. Beck avea dreptul de a efectua, sub supraveghere, plimbări în localitate şi cu barca pe lac, dar nu avea permisiunea de a călători
cu maşina sa personală decât cu aprobarea specială a Ministerului de Interne. În schimb membrii anturajului său beneficiau de regimul rezervat

CNSAS, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 1, f. 25-27. Raportul
Corpului de Jandarmi Nr. 30370 din 9.07.1940, semnat Ioan Bengliu;, f. 29-30. Raportul Corpului Detectivilor din 12.07.1940, semnat Victor Ionescu; Alin Spânu, Colonelul Jozef Beck, ministrul de Externe al Poloniei, refugiat în România..., p. 33.
28 CNSAS, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 1, f. 56. Copia scrisorii
nedatate adresată de doamna Jadwiga Beck ministrului de interne, probabil în cursul
lunii iulie 1940.
29 CNSAS, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 1, f. 25-27. Raportul
Corpului de Jandarmi Nr. 30370 din 9.07.1940, semnat Ioan Bengliu; Alin Spânu,
Colonelul Jozef Beck, ministrul de Externe al Poloniei, refugiat în România..., p. 33.
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refugiaţilor civili polonezi din ţară, astfel că aceştia puteau circula liber,
inclusiv în afara localităţii Snagov30. Măsurile de pază severe adoptate
împotriva colonelului J. Beck se explică pe de o parte prin solicitările insistente ale Legaţiei germane din Bucureşti în vederea implementării
unor măsuri de pază riguroase în urma evadării unor foşti membri ai guvernului (ca de exemplu generalul Felicjan Składkowski, Juliusz Poniatowski şi Witold Grabowski31), pe de altă parte prin informaţiile recepţionate de autorităţile române, potrivit cărora colonelul J. Beck efectua, în
secret, pregătiri pentru a părăsi clandestin România. Astfel, pe 9 iulie
1940, Direcţia Generală a Poliţiei semnala faptul că dispunea de informaţii conform cărora fostul şef al diplomaţiei poloneze era în posesia unui
paşaport fals, pe numele Jan Pruszekuski. Dat fiind faptul că inclusiv alţi
membri ai guvernului reuşiseră să evadeze cu ajutorul unor paşapoarte
false, directorul general al Poliţiei, generalul Gheorghe Liteanu, propunea în scopul asigurării unei supravegheri eficace transferarea tuturor
demnitarilor poloni refugiaţi în România într-o singură localitate, respectiv interzicerea deplasării acestora în afara localităţii unde ar fi urmat
să li se fixeze domiciliul obligatoriu32. Câteva zile mai târziu, un raport
întocmit de Corpul Detectivilor releva că informaţiile obţinute indicau
faptul că J. Beck, membrii familiei şi colaboratorii apropiaţi intenţionau
să evadeze din România cu ajutorul unor acte false. Ca atare, autorul
raportului solicita fixarea domiciliului obligatoriu pentru J. Beck şi suita
sa în oraşul Curtea de Argeş, aici urmând să fie trimis inclusiv personalul
de serviciu. Localitatea aleasă prezenta multiple avantaje, era izolată de
centrele importante şi aici nu se aflau alţi refugiaţi polonezi, astfel că
supravegherea colonelului Beck şi a anturajului său putea fi asigurată
într-o manieră mult mai eficace33.
Propunerea referitoare la fixarea domiciliului obligatoriu în Curtea de Argeş a fost aprobată de Ministerul de Interne, care a solicitat totodată anularea permisului de port-armă de care beneficia colonelul
J. Beck, întrucât acesta şi membrii anturajului său erau păziţi permanent
de către organele de siguranţă. Totuşi, în momentul în care ofiţerul însărcinat cu supravegherea sa i-a comunicat dispoziţiile Ministerului de Interne, Beck a solicitat să rămână la Snagov, invocând în sprijinul cererii

CNSAS, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 1, f. 25-27. Raportul
Corpului de Jandarmi Nr. 30370 din 9.07.1940, semnat Ioan Bengliu; Alin Spânu,
Colonelul Jozef Beck, ministrul de Externe al Poloniei..., p. 33.
31 AMAE, fond 71/E9 – Al Doilea Război Mondial, vol. 75, f. 299. Nota de serviciu din
19.08.1940, semnată Vasile Grigorcea; Tadeusz Dubicki, Refugiaţii polonezi din România, 1939-1945..., p. LXXVIII.
32 AMAE, fond 71/E9 – Al Doilea Război Mondial, vol. 75, f. 286. Raportul Nr. 48137
al Direcţiei Generale a Poliţiei din 09.07.1940, semnat Gheorghe Liteanu.
33 CNSAS, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 1, f. 29-30. Raportul
Corpului Detectivilor din 12.07.1940, semnat Victor Ionescu.
30

190

sale starea precară de sănătate34. În urma consultului medical efectuat de
către căpitanul medic Alexandru Vișan din Comandamentul Corpului de
Jandarmi, s-a constatat faptul că pacientul suferea de „bronşită cronică
consecutivă fumatului (bronşită tabagică)”, precum şi de „dispepsie coecală cu dureri în zona apendiculară”, din acest motiv el având scaune rare
și cu puţin sânge. Medicul i-a recomandat odihnă, tratament medical
timp de 4-5 zile până la oprirea sângerărilor şi un regim alimentar35. Ca
urmare a diagnosticului, Ministerul de Interne a revenit asupra deciziei
sale iniţiale şi a aprobat ca fostul şef al diplomaţiei poloneze să rămână la
Snagov, până la însănătoşirea sa36. În pofida faptului că monitorizarea
zilnică la care era supus nu a relevat nimic suspect în această perioadă,
colonelul J. Beck fiind vizitat de un număr relativ restrâns de vizitatori
(îndeosebi membrii familiei şi colaboratorii săi apropiaţi), totuşi Ministerul de Interne a implementat în perioada următoare noi restricţii. Astfel, prin referatul întocmit la 21 iulie 1940, Corpul de Jandarmi a solicitat
Direcţiei Generale a Poliţiei aprobarea în vederea interzicerii plimbărilor
efectuate de J. Beck la restaurantul situat pe malul lacului Snagov, urmând ca fostul ministru de externe să servească masa exclusiv în vila unde era cazat. Solicitarea era argumentată prin faptul că, din cauza numărului restrâns de agenţi, detaşamentul de pază nu era în măsură să prevină o eventuală încercare de evadare a fostului ministru de externe polonez, în condiţiile în care restaurantul era situat într-o pădure şi avea acces direct la şoseaua Bucureşti – Ploieşti, iar agenţii de pază nu dispuneau de o maşină suficient de rapidă pentru a-l putea urmări şi reţine,
într-o asemenea eventualitate37. Referatul şi-a atins într-adevăr scopul,
întrucât pe 25 iulie 1940 Ministerul de Interne „a interzis complet orice
deplasare din Snagov, de la vila Teodoride, a colonelului J. Beck”38. Deşi
în cursul lunii august 1940 s-a procedat la o oarecare „îndulcire” a măsurilor de pază, acestea au rămas în continuare destul de severe. Mai mult,
constatându-se faptul că fostul şef al diplomaţiei poloneze era vizitat de

Ibidem, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 1, f. 40. Raportul
Corpului de Jandarmi Nr. 31089 din 17.07.1940, semnat Ioan Bengliu; f. 41. Raportul
Corpului Detectivilor Nr. 49666 din 15.07.1940, semnat Paul C. C. Dobrescu.
35 Ibidem, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 1, f. 45. Referatul medicului Alexandru Vişan din 19.07.1940; Alin Spânu, Colonelul Jozef Beck, ministrul
de Externe al Poloniei, refugiat în România..., p. 33.
36 CNSAS, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 1, f. 43. Raportul
Nr. 50536 al Direcţiei Generale a Poliţiei din 18.07.1940; Alin Spânu, Colonelul Jozef
Beck, ministrul de Externe al Poloniei, refugiat în România..., p. 33.
37 CNSAS, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 1, f. 49. Raportul
Nr. 31322 al Corpului de Jandarmi din 21.07.1940, semnat Ioan Topor, Dumitru Geormăneanu; Alin Spânu, Colonelul Jozef Beck, ministrul de Externe al Poloniei, refugiat în România..., p. 33.
38 CNSAS, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 1, f. 51. Raportul
Nr. 52004 al Siguranţei din 25.07.1940, semnat Gheorghe Liteanu; Alin Spânu, Colonelul Jozef Beck, ministrul de Externe al Poloniei, refugiat în România..., p. 33.
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un mare număr de persoane (multe dintre ele necunoscute autorităţilor
române), la sfârşitul lunii august 1940 recent înfiinţata Direcţie a Poliţiei
şi Siguranţei Statului – Direcţia Ordinii – a transmis detaşamentului de
pază de la vila Teodoride lista cu vizitatorii permanenţi ai colonelului
J. Beck (membrii familiei, colaboratorii apropiaţi și personalul de serviciu), urmând ca restul persoanelor care doreau să-l viziteze pe fostul
demnitar polonez să obţină aprobarea prealabilă a Ministerului de Interne39.
Situaţia colonelului J. Beck a rămas în general neschimbată în
prima lună ce a urmat schimbărilor politice majore intervenite în România în septembrie 1940, respectiv abdicarea regelui Carol al II-lea, preluarea puterii de către generalul Ion Antonescu şi proclamarea statului
naţional-legionar. Deşi aceste evenimente, coroborate cu intrarea treptată şi ireversibilă a României în sfera de influenţă a celui de-al III-lea
Reich au constituit probabil tot atâtea motive de îngrijorare pentru locatarul vilei Teodoride, totuşi situaţia sa personală nu s-a înrăutăţit în prima perioadă a guvernării naţional-legionare, dimpotrivă. Astfel, în urma
convorbirii avute pe 4 octombrie 1940 cu subsecretarul de Stat pentru
Poliţie şi Siguranţă din cadrul Ministerului de Interne, Alexandru Rioşanu, restricţiile implementate în iulie şi august 1940 au fost în mare parte
anulate. Ca urmare, colonelul J. Beck a primit dreptul de a se plimba cu
barca pe lac, precum şi în localitatea şi parcul Snagov, respectiv de a primi vizite ale prietenilor, cunoştinţelor şi medicilor40. În pofida ameliorării vizibile a condiţiilor sale de internare, autorităţile române nu intenţionau să permită plecarea sa din ţară, astfel că J. Beck a decis să continue, în secret, preparativele sale în vederea evadării. Sosirea Misiunii
Militare germane în România şi, în general, aprofundarea colaborării româno-germane pe plan politic, economic şi militar l-au determinat probabil pe fostul demnitar polonez să accelereze preparativele în acest sens.
Dintre cele cinci tentative de evadare, evocate de secretarul său personal
Damian Rogoyski41, cea mai importantă a fost încercarea petrecută pe
20 octombrie 1940. Astfel, în primele zile ale lunii octombrie 1940, un
grup de cetăţeni polonezi au luat legătura cu un informator al poliţiei
legionare, căruia i-au comunicat faptul că J. Beck intenţiona să evadeze
de la reşedinţa sa din Snagov şi să plece în Bulgaria, oferind pentru înlesnirea fugii sale suma de 1,5 mln. lei. Poliţia legionară a transmis informaţia directorului general al poliţiei, care l-a convocat la Bucureşti, pe
11 octombrie 1940, pe şeful detaşamentului de pază de la Snagov, locotenentul Ion Ioachimescu, pentru a fi instruit cum să procedeze. Reîntors
la Snagov, locotenentul Ioachimescu a luat legătura cu Seweryn Sokołow-

Alin Spânu, Colonelul Jozef Beck, ministrul de Externe al Poloniei, refugiat în România..., p. 34.
40 Ibidem, p. 34.
41 Tadeusz Dubicki, Refugiaţii polonezi din România, 1939-1945..., p. LXXX.
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ski, directorul de cabinet al colonelului J. Beck, şi după câteva întrevederi
acesta din urmă i-a propus și lui să faciliteze fuga fostului demnitar polonez în schimbul sumei de 1,5 mln. lei.
Cu aprobarea Direcţiei Generale a Poliţiei – ce a fost permanent
informată de mersul tratativelor – Ioachimescu a acceptat propunerea şi
a efectuat aranjamentele necesare. Iniţial evadarea a fost prevăzută pentru data de 16 octombrie, ulterior fiind amânată şi fixată pentru seara zilei de 20 octombrie 1940. Potrivit aranjamentului, locotenentul Ioachimescu avea să aducă un taxi din Bucureşti în localitatea Snagov duminică
seara, 20 octombrie, la ora 19, urmând să călătorească împreună cu
J. Beck până la şoseaua principală, unde demnitarul polonez era aşteptat
de oamenii săi, cu două maşini. De aici J. Beck avea să se îndrepte către
Turnu-Severin, pentru a trece în Bulgaria, folosindu-se în acest scop de
documente false. Pentru acest serviciu, locotenentul Ioachimescu urma
să primească de la Beck 400 de dolari în momentul trecerii acestuia în
maşina care îl aştepta la şoseaua principală, urmând ca ulterior restul sumei de bani convenite să-i fie plătit în vila Teodoride de Seweryn Sokołowski, după confirmarea reuşitei evadării. Chiar dacă în cursul aplicării
sale s-au consemnat unele mici sincope, planul a funcţionat, J. Beck fiind
arestat în cele din urmă de către Poliţia legionară, având asupra sa un
paşaport britanic fals, pe numele John Burland. Deşi a fost identificat
imediat, J. Beck a negat vehement că ar fi fostul ministru de externe
polonez, susţinând inclusiv în faţa directorului general al poliţiei că se
numeşte John Burland. Confruntat cu evidenţele, în cele din urmă
J. Beck a fost nevoit să-şi decline identitatea reală. Întrebat cu privire la
modalitatea în care a procurat paşaportul britanic fals, persoanele care
l-au ajutat şi destinaţia sa, colonelul J. Beck a refuzat categoric să ofere
orice fel de informaţii42. Chiar şi în aceste condiţii, ancheta derulată de
autorităţi a documentat în cele mai mici amănunte pregătirea şi desfăşurarea evadării43, precum şi implicarea Legaţiei britanice44.

CNSAS, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 1, f. 326-328. Proces-verbal Nr. 2 din 22 octombrie 1940, semnat Strate Stratilescu;, f. 329. Declaraţia olografă în limba franceză a colonelului Józef Beck din 22.10.1940.
43 Ibidem, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 1, f. 321-323. Proces-verbal Nr. 1 din 22 octombrie 1940, semnat Strate Stratilescu, Nicolae Pavlid, f. 326-328. Proces-verbal Nr. 2 din 22 octombrie 1940, semnat Strate Stratilescu; AMAE,
fond 71/E9 – Al Doilea Război Mondial, vol. 75, f. 312-314. Nota din 25.10.1940
intitulată „Fapte din cazul Beck”.
44 Astfel, ancheta a stabilit că Legaţia britanică din Bucureşti solicitase Ministerului
de Externe român prin intermediul unei note verbale înaintate pe 14 octombrie 1940,
acordarea vizei de ieşire pe paşaportul lui John Burland, ce figura în tabelul personalului Legaţiei britanice din Bucureşti ca funcţionar la Secţia comercială a reprezentanţei diplomatice. Autorităţile române au acordat viza de ieşire fără să bănuiască
faptul că paşaportul avea să fie utilizat de britanici în vederea scoaterii din ţară a fostului demnitar polonez. AMAE, fond 71/E9 – Al Doilea Război Mondial, vol. 75,
f. 311. Nota de serviciu din 23.10.1940 a Direcţiei Protocolului din Ministerul Afaceri42
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În urma încercării de evadare eşuate – dejucată graţie faptului că
autorităţile române au fost informate la timp – cercurile decizionale din
Bucureşti erau ferm decise să implementeze măsuri de siguranţă sporite
în vederea preîntâmpinării unor încercări similare. Pentru colonelul
J. Beck, situaţia s-a complicat şi mai mult după evadarea mareşalului
Edward Śmigły-Rydz, car a avut loc pe 18 decembrie 194045. Conducătorul statului nutrea temerea perfect justificată că o eventuală încercare de
evadare reuşită a fostului demnitar polonez putea avea consecinţe extrem
de neplăcute asupra evoluţiei relaţiilor româno-germane. „Dacă fuge
Beck – afirma generalul Ion Antonescu în cadrul Consiliului de Miniştri
din 21 decembrie 1940 – mi se crează cele mai mari dificultăţi cu Germania”. Ca urmare, pentru a descuraja pe viitor încercări similare, generalul Ion Antonescu a ameninţat cu măsuri de represalii la adresa tuturor
refugiaţilor polonezi prezenţi pe teritoriul României:
Să fie anunţaţi toţi aceştia că, dacă mai pleacă cineva, am să-i
trimit pe toţi ceilalţi în Germania. Am fost uman cu ei şi nu
vreau ca din cauza lor să prăpădesc Ţara Românească. Eu i-am
apărat până acum ca să nu fie daţi pe mâna germanilor, ca să le
facă cine ştie ce. Deci, să fie anunţaţi toţi, împreună cu dl. Beck,
că tot ce este polonez va fi predat în Germania dacă mai pleacă
vreunul din ei. Nu vreau să prăpădesc ţara mea pentru Beck sau
pentru alţii46.

Totuşi, în pofida ameninţărilor prezentate anterior, trebuie subliniat faptul că Ion Antonescu a refuzat în cursul războiului să dea curs
cererilor venite din partea conducerii celui de-al III-lea Reich cu privire
la predarea colonelului J. Beck şi a altor demnitari polonezi. De exemplu,
la sfârşitul anului 1940, autorităţile germane au înaintat guvernului
român – prin intermediul Legaţiei române din Berlin – o propunere inedită, respectiv Gestapo se angaja să prevină plecarea fostului rege Carol
al II-lea din Spania, în schimbul extrădării colonelului J. Beck şi a mare-

lor Străine, semnată Mihai Stănescu. Evadarea colonelului Beck a fost discutată inclusiv în cadrul Consiliului de Miniştri din 22 octombrie 1940. Cu acest prilej, generalul Ion Antonescu a declarat că „dl. Beck, care îşi luase angajamentul că nu va face
nimic care să prejudicieze interesele ţării şi raporturile cu străinătatea, şi-a scos paşaport de la o legaţie străină şi că, încercând să fugă, a fost prins”. Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Antonescu, vol. I (septembrie-decembrie 1940), ediţie de documente întocmită de: Marcel-Dumitru Ciucă, Aurelian Teodorescu, Bogdan Florin Popovici, Bucureşti, Arhivele Naționale ale României, 1997,
p. 304 (Stenograma şedinţei Consiliului de Miniştri din 22.10.1940).
45 Pentru evadarea mareşalului Edward Śmigły-Rydz vezi pe larg: Alin Spânu, „Evadarea mareşalului Śmigłły-Rydz”, în: Magazin istoric, 2003, nr. 9, p. 23-27.
46 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Antonescu, vol. I
(septembrie-decembrie 1940)..., p. 708-709 (Stenograma Consiliului de Miniştri din
21.12.1940).
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şalului Edward Śmigły-Rydz47. Răspunsul Conducătorului statului la
oferta germană a fost negativ şi merită a fi citat in extenso:
Nu putem să ne dezavuăm. Domnul Beck s-a refugiat la noi ca
un aliat. Dacă Germania se angajează a nu condamna pe domnul Beck şi a-l ţine în condiţiile în care-l ţinem şi noi, chestiunea ar putea fi examinată. Se va trata discret problema cu Legaţiunea Germaniei din Bucureşti48.

Generalul Ion Antonescu a revenit asupra acestei probleme inclusiv în cadrul Consiliului de Miniştri din 10 ianuarie 1941 arătând că oricât
de mare era interesul cercurilor decizionale din Bucureşti în privinţa propunerii germane, el era dispus să dea curs acesteia doar dacă Berlinul
oferea garanţii că persoanelor extrădate nu li se va întâmpla nimic. În
plus, afirma Conducătorul statului, solicitarea germană referitoare la
extrădarea colonelului Beck nu putea fi admisă, întrucât ea constituia „o
chestiune de onoare pentru Ţara Românească şi eu nu vreau să mă
dezonorez”49. În consecinţă, partea germană a fost nevoită să ia act de
decizia generalului Ion Antonescu şi să accepte în cele din urmă rămânerea colonelului J. Beck pe teritoriul României50.
Chiar dacă graţie poziţiei oficiale a guvernului antonescian fostul
şef al diplomaţiei polone a evitat extrădarea în Germania nazistă, totuşi
în urma încercării de evadare dejucate din 20 octombrie 1940 regimul
său de internare avea să fie înăsprit considerabil. Dat fiind faptul că locaţia din Snagov s-a dovedit a fi nesigură, începând cu luna noiembrie
1940 autorităţile române de resort au stabilit un nou domiciliu pentru
colonelul J. Beck, Antoni Roman şi familiile acestora, respectiv în strada
Toma Stelian nr. 2, ce fusese anterior locuinţa fostului şef al Serviciului
Secret al Armatei Române, Mihail Moruzov. În conformitate cu decizia
adoptată de Conducătorul statului, în cadrul şedinţei Consiliului de Miniștri din 8 februarie 1941, responsabilitatea pentru paza celor doi foşti
demnitari polonezi urma să revină Ministerului de Interne, aceştia ne-

AMAE, fond 71/E9 – Al Doilea Război Mondial, vol. 75, f. 351. Telegrama
Nr. 41003 din 4.01.1941 a Legaţiei române din Berlin, semnată Constantin Greceanu.
48 Ibidem, fond 71/E9 – Al Doilea Război Mondial, vol. 75, f. 350. Telegrama Nr. 610,
semnată general Ion Antonescu.
49 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Antonescu, vol. II
(ianuarie-martie 1941), ediţie de documente întocmită de: Marcel-Dumitru Ciucă,
Aurelian Teodorescu, Bogdan Florin Popovici, Bucureşti, Arhivele Naționale ale României, 1998, p. 48 (Stenograma şedinţei Consiliului de Miniştri din 10.01.1941).
50 AMAE, fond 71/Polonia, vol. 61, f. 64-65. Nota verbală a Legaţiei germane din Bucureşti din 7.02.1941.
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având dreptul să părăsească locuinţa fără aprobare51. Potrivit dispoziţiilor emise de subsecretarul de stat din cadrul Ministerului de Interne,
generalul Ion (Jack) Popescu, paza la foştii miniştri Beck şi Roman trebuie să fie făcută în mod permanent şi de asemenea natură, ca orice încercare de dispariţie să fie, de la tot începutul, paralizată. Şeful echipei de
pază rămâne personal răspunzător de lipsa de vigilenţă a ori şi cărui
agent52.
Dispozitivul de pază la noul domiciliu al colonelului J. Beck era
asigurat de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi (doi ofiţeri-comandanţi ai gărzii, care se schimbau la fiecare 24 de ore, un plutonier,
un sergent şi 16 jandarmi, repartizaţi în patru posturi fixe de zi şi de
noapte), precum şi din agenţi de poliţie proveniţi din Direcţia Generală a
Poliţiei şi Prefectura Poliţiei Capitalei. Conform consemnului stabilit de
Ministerul de Interne, colonelul Józef Beck şi Antoni Roman nu aveau
dreptul să părăsească „nici chiar vremelnic” locuinţa din str. Toma Stelian nr. 2, decât cu acceptul Direcţiei Generale a Poliţiei, în vreme ce
membrii familiei „puteau să plece sau să vină fără altă autorizaţiune”.
Personalului de pază îi era strict interzis să primească hrană, băutură,
bani, valori, etc, din partea locatarilor imobilului sau să efectueze comisioane şi servicii pentru aceştia. Ofiţerii comandanţi ai gărzii aveau instrucţiuni să încerce, sub diferite pretexte, să discute zilnic cu locatarii
pentru a se asigura că aceştia sunt în casă, iar persoanele care doreau să
îi viziteze pe foştii miniştri polonezi trebuiau să obţină în prealabil aprobarea Ministerului de Interne53. Măsurile de pază severe – ce aveau atât
menirea de a preveni o nouă evadare, cât şi o eventuală încercare de răpire din partea germanilor – au devenit şi mai restrictive în următorii
ani, ajungându-se inclusiv la percheziţii corporale zilnice ale personalului
de serviciu ce deservea cele două familii din clădire. În pofida memoriilor
şi intervenţiilor repetate ale doamnei Jadwiga Beck pe lângă Ministerul
de Interne şi Ministerul Afacerilor Străine, în care s-a plâns de regimul
de pază excesiv de sever, autorităţile de resort române au refuzat să îndulcească regimul de internare al colonelului J. Beck54.
Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Antonescu, vol. II
(ianuarie-martie 1941)…, p. 200, 202 (Stenograma şedinţei Consiliului de Miniştri
din 08.02.1941).
52 CNSAS, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 2, f. 123. Nota Direcţiei Generale a Poliţiei Nr. 7198 bis din 16.02.1941, semnată Emanoil Leoveanu.
53 Ibidem, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 2, f. 123. Nota Direcţiei Generale a Poliţiei Nr. 7198 bis din 16.02.1941, semnată Emanoil Leoveanu,
f. 133. Nota Direcţiei Generale a Poliţiei Nr. 19 din 1.02.1941, semnată Emanoil Leoveanu: f. 134-135. Consemn nedatat.
54 AMAE, fond 71/E9 – Al Doilea Război Mondial, vol. 75, f. 383-384. Nota din
24.04.1942, semnată Gheorghe Davidescu, f. 385-386. Notă asupra convorbirii din
20.05.1942 dintre Gheorghe Davidescu şi doamna Beck, f. 388. Scrisoarea din
24.05.1942 a doamnei Jadwiga Beck, f. 389. Notă de serviciu din 30.05.1942,
semnată Gheorghe Davidescu, f. 396. Nota Nr. 108425 din 15.06.1942 a Prefecturii de
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Situaţia fostului şef al diplomaţiei poloneze s-a complicat şi mai
mult odată cu îmbolnăvirea sa gravă, în a doua jumătate a anului 1942.
Astfel, consultul medical efectuat pe 15 septembrie 1942 de către profesorii Mante Dumitrescu, Marius Nasta şi Constantin Dimitriu a stabilit că
dl. colonel Beck suferă de tuberculoză pulmonară, bilaterală, cu predominanţă dreaptă, fibro-cazeoasă, asociată cu laringită tuberculoasă cu hepatomegalie şi stare de slăbire generală accentuată55. Dat fiind faptul că
diagnosticul era grav, boala fiind într-o fază evolutivă ce impunea un tratament de specialitate în regim de urgenţă într-o clinică de specialitate
din străinătate, autorităţile române au solicitat, pe 19 septembrie 1942,
cercurilor guvernamentale germane aprobarea în vederea plecării la tratament în Italia a fostului demnitar polonez56. Guvernul german a refuzat
însă solicitarea, pe motiv că în România existau suficiente clinici specializate în tratarea afecţiunilor pulmonare57. Mai mult, Berlinul a comunicat oficial părţii române că
atribuie o deosebită împortanţă faptului că, dat fiind activitatea
anumitor centre de propagandă polonă, dl. Beck să rămână şi
mai departe în România, supus unui control cât mai vigilent 58.

Astfel, ultima şansă a colonelului J. Beck de a părăsi teritoriul României
s-a consumat, ultima parte a internării sale transformându-se într-o
luptă cu boala gravă care-l măcina şi care avea în cele din urmă să-l răpună. El a rămas în continuare în casa situată pe strada Toma Stelian nr. 2
până pe 6 mai 1944, dată la care, în urma cererilor sale repetate de evacuare din Bucureşti59 – motivate prin bombardamentele intense executate de aviaţia aliată asupra României – împreună cu fostul ministru Ta-

Poliţie a Capitalei, semnată Nicolae Pălăngeanu, f. 397. Nota Nr. 1666 Cab. V. din
18.06.1942 a Ministerului de Interne, semnată C. Z. Vasiliu, f. 398. Notă de serviciu
din 25.06.1942, semnată Gheorghe Davidescu, f. 400. Nota Nr. 2073 Cab. V. din
9.07.1942 a Ministerului de Interne, semnată C. Z. Vasiliu;
55 Ibidem, fond 71/E9 – Al Doilea Război Mondial, vol. 75, f. 404. Proces-verbal din
15.09.1942 al consultaţiei medicale efectuate colonelului Beck.
56 Ibidem, fond 71/E9 – Al Doilea Război Mondial, vol. 75, f. 403. Notă de serviciu din
19.09.1942 semnată Gheorghe Davidescu.
57 Diplomaţi germani la Bucureşti 1937-1944..., p. 169.
58 AMAE, fond 71/E9 – Al Doilea Război Mondial, vol. 75, f. 407. Notă de serviciu din
29.09.1942. Potrivit fostului consilier în cadrul Legaţiei germane din Bucureşti, Gerhard Stelzer, atitudinea negativă a autorităţilor germane în această chestiune se explică probabil prin „refuzul lui Beck de a colabora, pe vremuri, la formarea unui guvern
pe placul lui Hitler”. Diplomaţi germani la Bucureşti 1937-1944..., p. 169-170.
59 CNSAS, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 2, f. 278-279. Nota Direcţiei Generale a Poliţiei din 14.04.1944, semnată Nicolae Diaconescu, vol. 3, f. 243-244. Nota Direcţiei Generale a Poliţiei din 10.04.1944, semnată Nicolae Diaconescu,
f. 245-247. Nota Direcţiei Generale a Poliţiei din 9.04.1944, semnată Nicolae Diaconescu.
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deusz Kasprzycki, membrii celor două familii, câţiva colaboratori apropiaţi şi personalul de serviciu a fost transferat în comuna Stăneşti-Chirculeşti (în prezent Singureni), situat în judeţul Vlaşca (în prezent Ilfov),
la aproximativ 60 km de Bucureşti60. Aici, J. Beck şi ceilalţi refugiaţi polonezi au fost cazaţi în condiţii extrem de modeste în clădirea şcolii din
localitate (compus din două clase, un antreu, o cancelarie şi o verandă
de-a lungul faţadei întregii clădiri)61, rămânând sub supravegherea autorităţilor române practic până la moartea sa, survenită în seara zilei de
5 iunie 194462. Trimis pe 7 iunie 1944 de Ministerul de Externe pentru
a prezenta condoleanţe doamnei Beck, consilierul legaţiei, Caius Văleanu,
avea să descrie în felul următor locaţia unde colonelul J. Beck îşi găsise
sfârşitul:
În lipsa unei încăperi corespunzătoare, doamna Beck m-a primit în pridvorul casei unde, aşezată pe o bancă de şcoală, Domnia-Sa mi-a povestit ultimele clipe ale soţului ei şi a discutat
unele amănunte cu privire la înmormântare. Am trecut apoi în
sala şcoalei, pentru a mă închina în faţa catafalcului. Corpul neînsufleţit era întins – în lipsa sicriului nesosit încă – pe nişte
scânduri aşezate pe butuci, doar presărate cu frunze de stejar,
fără nici o coroană şi fără nici o lumânare. La picioarele acestui
catafalc improvizat, o mică pernă purta numai decoraţiunile româneşti ale defunctului. Câteva lămpi de petrol, aşezate pe
scaune, au dat, cu slaba lor lumină, întregii atmosfere un aspect
lugubru şi neobişnuit. Îmbrăcat în simple haine negre şi întins
pe scânduri, defunctul dădea impresia tragică de a fi suferit câteva clipe înainte un accident mortal şi a fost aşezat acolo în
mod provizoriu. De altfel, în aceeaşi sală de şcoală, extrem de
simplă, mobilată doar cu un pat de fier, colonelul Beck şi-a petrecut ultimele săptămâni ale vieţii63.

Pe 8 iunie 1944, trupul neînsufleţit al fostului ministru de externe
polonez a fost înmormântat cu onoruri militare la cimitirul „Şerban
Vodă” (Bellu catolic) din Bucureşti. La funeralii a asistat un mare număr
de persoane, printre care membrii familiei, ai coloniei polone, foşti miniştri poloni, printre puţinele personalităţi române prezente remarcânduse Alexandrina Cantacuzino. Au fost depuse coroane de flori din partea
Ministerului de Externe, a Comisariatului pentru chestiunile refugiaţilor

Ibidem, fond Informativ, dosar nr. 483491 (Józef Beck), vol. 3, f. 268. Referatul din
7.06.1944 al Biroului IV Siguranţă din cadrul Ministerului de Interne; Milică Moldoveanu, op. cit., p. 26.
61 Milică Moldoveanu, op. cit., p. 28.
62 Ibidem, p. 28-29.
63 AMAE, fond 71/Polonia, vol. 61, f. 340. Referat nedatat (probabil din 8.06.1944)
semnat Caius Văleanu.
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polonezi, a Comisiei pentru asistenţa refugiaţilor, a Căminului pentru
studenţi polonezi, respectiv din partea foştilor camarazi de arme etc.64
Dat fiind faptul că Józef Beck era de religie calvină, serviciul religios
a fost oficiat în limba maghiară de către prelatul comunităţii maghiare
calvine din Bucureşti, preotul Szász Pál. Jadwiga Beck a justificat această
alegere – remarcată în mod evident în rapoartele autorităţilor române
– prin faptul că în Bucureşti existau la acea dată doar doi preoţi calvini,
unul german şi unul maghiar, iar văduva „a dorit să evite cu orice preţ ca
ultima rugăciune pentru soţul ei să fie spusă în limba germană”65.
Imediat după schimbările democratice din cele două țări, survenite în 1989, autoritățile polone au început demersurile necesare în vederea repatrierii fostului ministru de externe și, astfel, în martie 1991,
rămăşiţele sale pământeşti aveau să fie reînhumate, cu onoruri militare,
în Varşovia.

Arhiva Serviciului Român de Informaţii, fond Documentar, dosar nr. 3647, f. 131.
Nota Prefecturii Poliţiei Capitalei din 10.06.1944 (în continuare: ASRI); AMAE, fond
71/Polonia, vol. 61, f. 341-342. Nota de serviciu nr. 830 din 9.06.1944, semnată Caius
Văleanu; Milică Moldoveanu, op. cit., p. 29.
65 ASRI, fond Documentar, dosar nr. 3647, f. 131. Nota Prefecturii Poliţiei Capitalei
din 10.06.1944; AMAE, fond 71/Polonia, vol. 61, f. 341-342. Nota de serviciu nr. 830
din 9.06.1944, semnată Caius Văleanu; Milică Moldoveanu, op. cit., p. 29.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rumunii

Pułkownik Józef Beck w Rumunii
(18 września 1939-czerwiec 1944 r.)
Streszczenie

Podpisanie paktu o nieagresji między III Rzeszą a ZSRR 23 sierpnia 1939 r. zaważyło na losach całej Europy Środkowo-Wschodniej, a na
losach Polski i Rumunii w szczególności. Druga Rzeczpospolita we wrześniu 1939 r. została pokonana, mimo heroicznego oporu wojska i ludności cywilnej.
Po agresji hitlerowskiej 1 września i sowieckiej 17 września, państwo polskie przestało istnieć. Najwyższe polskie władze oraz tysiące wojskowych i cywili, począwszy od 17 września zmuszonych było szukać
schronienia na terytorium Rumunii. Wśród dygnitarzy, którzy w nocy
z 17 na 18 września 1939 r. przekroczyli granicę polsko-rumuńską na Czeremoszu znaleźli się: Prezydent RP Ignacy Mościcki, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych marszałek Edward Śmigły-Rydz oraz minister spraw
zagranicznych pułkownik Józef Beck. Dla prezydenta Mościckiego i marszałka Śmigłego-Rydza pobyt na uchodźstwie w Rumunii okazał się być
tymczasowy, bowiem prezydent wyjechał z Rumunii legalnie w grudniu
1939 r., a marszałek opuścił ją w sposób nielegalny w grudniu 1940 r.
W przypadku Józefa Becka – szefa polskiej dyplomacji w latach 1932-1939 – uchodźstwo okazało się być już na zawsze, bowiem to w Rumunii pułkownik Beck zmarł w czerwcu 1944 r.
Tekst prezentuje główne momenty pobytu ministra Józefa Becka
w Rumunii na podstawie publikowanej literatury specjalistycznej, ale
także niepublikowanych źródeł archiwalnych.

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

Problema poloneză
în relațiile româno-germane
din toamna anului 1939

Izbucnirea războiului germano-polon, la 1 septembrie 1939 și
escaladarea rapidă a conflictului, generată de declarațiile de război ale
Franței și Marii Britanii adresate Berlinului două zile mai târziu, au pus
România într-o situație politico-diplomatică fragilă și complicată. Soluția
imediată adoptată de către liderii politici de la București a fost aceea
a adoptării neutralității față de conflictul european, considerată pe moment singura variantă care permitea conservarea independenței și integrității statului. Această opțiune a părut cu atât mai potrivită cu cât la
17 septembrie 1939 Uniunea Sovietică își declara neutralitatea și ataca, la
rândul său, Polonia. În acest context România neutră a încercat să evite
scenariul unei agresiuni externe. Teama de o eventuală intervenție germană sau germano-ungară era una cât se poate de reală, iar documentele
o confirmă1, la fel ca și îngrijorările față de o eventuală invazie sovietică.
Pe de altă parte, Polonia era aliata României din 1921, o alianță reînnoită
succesiv în perioada interbelică. Era vorba însă de o alianță antisovietică,
ceea ce a oferit României, inițial, pretextul evitării unei implicări militare. Cu toate acestea, România s-a dovedit un neutru binevoitor față de
Polonia și polonezi în tragicul septembrie 1939, chiar dacă a existat riscul real al deteriorării relațiilor cu un Berlin agresiv și convingător. Din
această perspectivă, problema refugiaților polonezi, a evacuării tezaurului de la Varșovia sau a bunurilor și echipamentelor poloneze, dintre cele
mai diverse, ajunse în România au reprezentat teme ce au marcat serios
relațiile dintre România și Germania în toamna anului 1939.
De fapt, se pare că un eventual sprijin românesc pentru Polonia
a preocupat diplomația germană încă dinaintea izbucnirii ostilităților de
la 1 septembrie 1939. Chiar în ajunul acelei fatidice zile, într-o discuție
purtată la Președenția Consiliului de Miniștri de la București, ministrul
Fabricius, șeful legației germane din capitala României îi vorbea ministrului român de externe, Grigore Gafencu, oarecum în treacăt, „cu aerul

Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, București (în continuare: A.M.A.E.), Fond
71 Germania, vol. 77, f. 319, informații venite de la Victor Cădere, Belgrad, confirmate
de ambasadorul Franței la București, Adrien Thierry.
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de a-i da (...) o știre”, despre problema tranzitului prin România a unor
bombe incendiare pentru Polonia. În acest context, diplomatul german
preciza faptul că România ar face o impresie bună la Berlin dacă ar bloca
aceste livrări, eventual sub pretextul că traficul intern ar fi îngreunat.
Răspunsul lui Gafencu a fost acela că transportul de armament nu poate
fi refuzat de către o țară neutră. Pe de altă parte, împiedicarea tranzitului
putea fi socotită ca o încălcare a neutralității, iar în acest context, diplomatul român sugera ca Berlinul să încerce împiedicarea aprovizionării
Poloniei oprind transporturile în Mediterana. Chiar și așa, Gafencu atrăgea atenția ministrului Germaniei la București că într-un asemenea scenariu, Marea Britanie, Franța și Polonia ar putea, la rândul lor, să solicite
de pildă României oprirea livrărilor de petrol către Germania. În cele din
urmă, ministrul german a încercat să invoce articolul 16 al Pactului Ligii
Națiunilor2, dar a renunțat să mai insiste, precizând totuși că ar fi mulțumit dacă România ar găsi motive pentru a opri tranzitul materialelor de
război pentru Polonia3.
Ministrul Fabricius avea să facă o solicitare similară la 4 septembrie 1939, atunci când Marea Britanie și Franța declaraseră deja război
Germaniei, lui Armand Călinescu, președintele român al Consiliului de
Miniștri, insistând încă de la începutul întrevederii ca România să împiedice tranzitul unei misiuni militare britanice către Polonia. Răspunsul
premierului român a fost că România, în contextul dat, nu poate opri trecerea unor cetățeni britanici sau francezi spre Polonia, dar că se va opune
trecerii unor misiuni militare sau grupuri de militari străini către vreuna
dintre țările beligerante. Armand Călinescu preciza, în plus, faptul că în
conformitate cu prevederile Convenției de la Haga asupra drepturilor și
îndatoririlor pe care le aveau în caz de război țările neutre, România nu
putea interzice tranzitul materialelor de război destinate unuia dintre
beligeranți4.

Conform primului paragraf din articolul 16 al Pactului Ligii Națiunilor „Dacă un
membru al Societății [Națiunilor] recurge la răsboi, contrar angajamentelor luate
prin articolele 12, 13 sau 15, este ipso facto considerat că a comis un act de răsboi în
contra tuturor celorlalți Membrii ai Societății. Aceștia se îndatorează să rupă imediat
cu el orice relațiuni comerciale sau financiare, să interzică orice raporturi între naționalii lor și aceia ai Statului care a călcat Pactul, și să facă să înceteze orice comunicațiuni financiare, comerciale sau personale, între naționalii acestui Stat și aceia ai oricărui alt Stat, Membru sau nu al Societății”. Este vorba, practic, de o prevedere menită să susțină securitatea colectivă și descurajarea agresiunii și recurgerii la forță pentru îndeplinirea unor obiective de politică externă. Articolul mai are în componență alte trei paragrafe, cu mențiuni suplimentare. Pactul a fost publicat în numeroase surse. Pe internet poate fi găsit, în limba română, la adresa https://lege5.ro/
gratuit/gm2denzxhe4a/pactul-societatii-natiunilor-tratat?dp=gi4tgmbrhe2tgmy,
(consultată: 15.03.2020).
3 A.M.A.E., Fond 71/Germania, Vol. 77, f. 317-318.
4 A.M.A.E., Fond 71/Germania, Vol. 78, f. 2.
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Două zile mai târziu, la 6 septembrie 1939, România își declara în
mod oficial neutralitatea față de conflictul în curs din Europa, anunțând
totodată că va respecta articolul 7 din Convenția de la Haga, din 1907,
care sublinia faptul că un stat neutru putea aproviziona părțile beligerante și putea permite tranzitul mărfurilor ce le erau destinate. În același
timp, Agenția de presă Havas scria, în ziua următoare, la 7 septembrie,
faptul că România aproviziona Germania cu petrol, în conformitate cu
prevederile acordului comercial bilateral, dar continua să aprovizioneze
și Polonia, asigurând și tranzitul tuturor mărfurilor destinate acestei
țări5. Germania însă, într-un comunicat trimis Bucureștilor la 8 septembrie, protesta contra deciziei de a permite tranzitul de material de război
către Polonia, considerând acest gest ca o discriminare făcută în detrimentul altor părți beligerante, susținând că o astfel de situație poate fi
socotită la Berlin ca o reală transformare a României într-o bază de operațiuni contra Germaniei, o situație pe care Reich-ul nu o putea tolera și
față de care va reacționa în mod adecvat. Din punctul de vedere al Germaniei, livrările românești de petrol nu puteau fi comparate cu ajutorul
militar facilitat pentru Polonia, deoarece România exporta petrol și în
Polonia, nu doar în Germania, astfel încât argumentele de până atunci
ale părții române nu erau justificate6.
Deosebit de activ, ministrul Fabricius se prezenta din nou, la
10 septembrie 1939, la Ministerul Afacerilor Străine de la București, fiind
primit de către secretarul general, Alexandru Cretzeanu. De data aceasta,
diplomatul german preciza faptul că Berlinul deținea informații conform
cărora o legație a României, necomunicată, ar fi declarat că guvernul de
la Varșovia ar fi cerut drept de azil guvernului de la București, răspunsul
autorităților române fiind unul favorabil. Fabricius dorea să atragă atenția diplomației de la București, așa cum fusese făcut și în cazul statelor
baltice și scandinave, că un astfel de gest ar fi însemnat o încălcare gravă
a neutralității, fapt ce urma a fi tratat ca atare de către Berlin7. Cretzeanu
a dezmințit însă informațiile prezentate de către ministrul german, subliniind că România nu va permite unui guvern străin să funcționeze pe
teritoriul său. Pe de altă parte însă, România avea să examineze cu bunăvoință acordarea de azil unor refugiați politici, dacă aceștia se abțineau
de la orice activitate politică pe teritoriul statului român8.
Aceeași chestiune a fost prezentată de Fabricius lui Grigore Gafencu, la 14 septembrie, ministrul german comunicându-i acestuia, la solicitarea lui von Ribbentrop, faptul că potrivit informațiilor sale, membrii
Ibidem, f. 7
Ibidem, f. 9.
7 În orice caz, atitudinea României în timpul conflictului din Polonia era considerată
în Germania ca fiind una „suspectă”, fapt confirmat și de ministrul României la Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, într-o telegramă trimisă la București la 12 septembrie
1939. Ibidem, f. 27.
8 Ibidem, f. 13.
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guvernului polonez și ai Marelui Stat Major ai armatei poloneze se aflau
la frontiera cu România. Răspunsul lui Gafencu a fost acela că România
va respecta regulile impuse de statutul de neutralitate: militarii vor fi
dezarmați și internați în tabere speciale sau lagăre, iar civilii aveau să fie
considerați ca refugiați politici. În plus, aceștia din urmă, dacă doreau să
rămână pe teritoriul României urmau să fie repartizați în zone în care puteau să locuiască. De data aceasta răspunsul lui Gafencu a părut să fie
mulțumitor pentru diplomatul german9.
Două zile mai târziu însă, Fabricius protesta energic la Ministerul Afacerilor Străine ca reacție la faptul că autoritățile de la București au
permis tranzitul tezaurului polonez pe teritoriul României, aurul și bunurile de valoare fiind încărcate la Constanța pe un vas britanic. Guvernul
de la Berlin, prin ministrul de la București, considera că astfel, prin
această operațiune derulată în secret, România încălcase obligațiile sale
de neutralitate, deoarece aurul polonez ar fi putut permite finanțarea
efortului de război britanic împotriva Germaniei. Gafencu i-a comunicat
însă lui Fabricius că România nu făcuse nici un secret din hotărârea de a
permite tranzitul aurului polonez. Statul român, considera Gafencu, respectase statutul de neutralitate tocmai pentru că refuzase depozitarea tezaurului polonez. Tranzitarea lui pe teritoriul României fusese permisă
însă, fiind considerat o marfă ca oricare alta. Fabricius nu a mai insistat,
dar a solicitat lui Gafencu ca România să informeze Berlinul dacă aveau
să mai sosească transporturi de valori din state beligerante și să ceară depozitarea lor într-o țară neutră (sic!), de unde puteau fi restituite la sfârșitul războiului10.
Trebuie subliniat însă faptul că în septembrie 1939 nu doar Germania a transmis îngrijorări referitoare la sprijinul acordat de România
Poloniei și, ulterior, refugiaților polonezi. La 21 septembrie, Nicolae Dianu, ministrul României de la Moscova, informa Bucureștii despre o convorbire avută cu Molotov, demnitarul sovietic reproșând numărul mare
de avioane poloneze adăpostite în România și care, din punctul său de
vedere, puteau fi utilizate împotriva Uniunii Sovietice. Ministrul Dianu
mai comunica faptul că în timpul acelei întâlniri, Molotov i s-a părut rezervat, rece și bănuitor. Gafencu a telegrafiat prompt la Moscova un răspuns pentru Molotov. Din punctul său de vedere, România își respectase
neutralitatea. Trupele poloneze refugiate în România fuseseră dezarmate
și internate. Era vorba însă de un număr destul de redus, de aproape
15 mii de militari, ofițeri, subofițeri și soldați. Cu toții fuseseră adăpostiți
în partea de sud a României, departe de frontiera polonă. Membrii fostului guvern polonez aveau fixată o reședință obligatorie la Slănic, fiindu-le
interzisă orice activitate politică. Autoritățile de la București ar fi dorit să
permită libera deplasare în țară a acestor personalități politice, dar s-au

9

Ibidem, f. 34.
Ibidem, f. 47-48.
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opus atât juriștii consultați, cât și germanii, care au solicitat în mod repetat ca să nu le fie acordat acest drept. În fine, Gafencu preciza faptul că
armamentul trupelor poloneze dezarmate era într-o cantitate mult mai
redusă decât apărea în informațiile invocate de germani ori sovietici. În
România sosiseră aproape 150 de avioane, multe dintre ele avariate. În
acest caz, România a hotărât ca ele să fie reținute drept gaj pentru acoperirea, măcar parțială, a cheltuielilor făcute de statul român cu refugiații
polonezi11.
De fapt, chiar dacă, în cele din urmă, Germania, prin ministrul
Fabricius, a mulțumit României pentru modul în care și-a îndeplinit obligațiile de stat neutru în timpul conflictului germano-polon12, chestiunea
militarilor polonezi internați în România și nu numai a lor a marcat în
continuare relațiile dintre România și Germania în 1939-1940, chiar dacă, cel mai adesea, nu la nivelul cel mai înalt. La 12 octombrie 1939, secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine, Alexandru Cretzianu îl
primea pe Gerhard Stelzer, consilier al Legației Germaniei de la București, tema principală a discuțiilor fiind situația ofițerilor și soldaților polonezi din România. Existau opt puncte principale pe care diplomatul
german dorea să le rezolve cu partea română, printre cele mai importante
fiind existența unei filiere/organizații, condusă de un anume colonel Zakrzeweski, care se ocupa de recrutarea ofițerilor și un maior Jimno, care se
ocupa de recrutarea subofițerilor și soldaților dintre militarii polonezi refugiați și internați în România. Ulterior, cei recrutați ar fi primit, conform informațiilor germane, pașapoarte eliberate de către Consulatul polon din București și plecau, organizați în grupuri mai mari sau mai mici
fie în Franța, prin Iugoslavia și Grecia13, fie în Siria14. Gerhard Stelzer
a prezentat la Ministerul Afacerilor Străine și un Aide-Memoire, conform
căruia la Consulatul polonez din București avea loc și o triere a foștilor
militari polonezi, aceștia fiind împărțiți în trei grupe: aviatori și mecanici
de aviație, tehnicieni și infanteriști. Scopul final al acestor acțiuni era
acela de a putea forma în Franța un fel de Legiune poloneză, care să lupte
împotriva Germaniei15.
Alexandru Cretzianu nu a dat un răspuns imediat problemelor ridicate de către diplomatul german, promițând însă că va aduce toate
chestiunile discutate la cunoștința superiorilor săi din Minister și autorităților competente. Cretzianu atrăgea însă atenția consilierului german asupra faptului că prevederile Convenției de la Haga menționau
obligativitatea internării militarilor, nu și reținerea celor „în stare de

Ibidem, f. 61-62.
Ibidem, f. 62.
13 A.M.A.E., Fond 71/E 9, Al Doilea Război Mondial, vol. 76, f. 26-27.
14 Ibidem, f. 35.
15 Ibidem, f. 29.
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a purta arme”, lucru dificil de pus în practică16. Pe de altă parte, civilii polonezi erau liberi să părăsească teritoriul României17.
Această chestiune a preocupat, în orice caz, autoritățile de la București, fuga ofițerilor și soldaților polonezi din lagărele de internare românești fiind o problemă reală, ce avea să se intensifice în iarna anilor
1939-1940. Nu întâmplător, ministrul apărării, generalul Ioan Ilcușu
avea să redacteze un raport asupra acestei chestiuni la 9 ianuarie 1940.
Conform acestui document, de la începutul internărilor și până în acel
moment dispăruseră din lagărele românești 980 de ofițeri și 3200 de
subofițeri și soldați. Numai din lagărul de la Herculane, unde se aflau internați doar generalii, dispăruseră trei generali și doar cu o săptămână
înainte din lagărul de la Târgoviște fugiseră 38 de ofițeri. Era așadar un
fenomen de amploare, dificil de controlat și stopat, chiar dacă s-ar fi dorit acest lucru. Chiar ministrul Ilcușu solicita instrucțiuni care să clarifice
dacă din punct de vedere politic această stare de fapt trebuia acceptată
sau era necesar să ia măsuri care să împiedice aceste „dispariții”, cum le
numea el18. Grigore Gafencu a răspuns prompt ministrului Ilcușu, solicitându-i să ia măsuri pentru a împiedica fuga militarilor polonezi, deoarece România trebuia să respecte regulile impuse de statutul său de țară
neutră19.
Trebuie spus că nu doar foștii militari polonezi doreau să plece în
Franța. La 13 noiembrie 1939, ambasada Poloniei de la București solicita
Ministerului Afacerilor Străine să permită plecarea în Franța a unui grup
de cercetași polonezi, tineri cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, care nu
fuseseră recrutați în armată, dar fuseseră internați în lagărele pentru militari: 120 la Babadag, 170 la Pitești, 42 la Slatina și 23 la Craiova, aparținând organizațiilor poloneze „Junak” și „Strzelec”. Ambasadorul Franței
la București, Adrien Thierry s-a implicat personal în rezolvarea acestei
probleme. La 11 februarie 1940 el a prezentat Ministerului Afacerilor
Străine de la București invitația oficială a generalului Lafont, președintele organizației „Scouts de France” de a veni în Franța pentru cei peste
300 de cercetași polonezi. Solicitarea a fost aprobată imediat, fără nici
o obiecție, de către autoritățile românești20.
Elementele pe care am încercat să le prezentăm, succint, în acest
demers, arată o imagine complicată a unei Românii care încerca să gestioneze cât mai bine o situație delicată în relația cu mari puteri agresive și
vecini ostili. România și-a jucat astfel, în toamna anului 1939 în relația cu
Germania și în timpul conflictului germano-polon și sovieto-polon, nu
doar neutralitatea, ci și supraviețuirea ca stat, fără a uita însă de înda-

Ibidem, f. 28.
Ibidem, f. 32.
18 A.M.A.E., Fond E 9, vol. 72, f. 93.
19 Ibidem, f. 94.
20 A.M.A.E., Fond E 9, f. 419-422.
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toririle firești față de un fost aliat și un prieten, Polonia. În orice caz, în
1940 problema poloneză și a polonezilor din România avea să dispară
treptat de pe agenda bilaterală a României și Germaniei. Aveau să apară
alte chestiuni urgente și alte priorități. Războiul și interesele marilor puteri aveau să lovească și România.

dr Bogdan-Alexandru Schipor
Akademia Rumuńska
Instytut Historii im. A. D. Xenopola w Jassach

Kwestia polska w relacjach
rumuńsko-niemieckich w roku 1939
Streszczenie

Agresja niemiecka na Polskę 1 września 1939 r. i szybka eskalacja
konfliktu zbrojnego spowodowana wypowiedzeniem wojny III Rzeszy
przez Wielką Brytanię i Francję dwa dni później, postawiły Rumunię
w trudnej i delikatnej sytuacji politycznej i dyplomatycznej. Natychmiastowym rozwiązaniem przyjętym przez władze w Bukareszcie było ogłoszenie neutralności, co uważano w tamtej chwili za jedyną opcję pozwalającą na zachowanie niezawisłości i integralności państwowej. Rozwiązanie to wydało się tym bardziej odpowiednie, że już 17 września Polskę zaatakował Związek Radziecki. W tym kontekście neutralna Rumunia próbowała uniknąć scenariusza zewnętrznej agresji.
Obawy przed ewentualną interwencją niemiecką lub niemiecko-węgierską były jak najbardziej realne, co potwierdzają dokumenty, podobnie jak niepokój z powodu możliwej inwazji sowieckiej. Z drugiej strony, Rumunię łączył z Polską sojusz wojskowy z 1921 r., potwierdzany potem jeszcze dwukrotnie w okresie międzywojennym. Dotyczył jednak sojuszu antysowieckiego, co początkowo dało Rumunii pretekst do uniknięcia jakiegokolwiek zaangażowania zbrojnego.
Mimo to Rumunia okazała się naturalnym sprzymierzeńcem Polski i Polaków w obliczu tragicznego września 1939 r., nawet jeśli istniało
ryzyko pogorszenia stosunków z agresywnym i wywierającym naciski
Berlinem. Z tej perspektywy kwestia polskich uchodźców, ewakuacji polskiego złota czy mienia i wszelkiego rodzaju sprzętu, jaki znalazł się wówczas na terytorium Rumunii, poważnie wpływały na relacje pomiędzy Rumunią i Niemcami jesienią 1939 r.

dr hab. Michał Białkowski
prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pomiędzy unicestwieniem a tolerancją obecności.
Rumuński Kościół Greckokatolicki
(Kościół Rumuński Zjednoczony z Rzymem)
i Kościół Greckokatolicki w Polsce
wobec totalitaryzmu komunistycznego
– przegląd wybranych zagadnień1

Powstanie i rozwój Kościołów unickich
w Europie Środkowo-Wschodniej
w czasach nowożytnych
Wydarzeniami kluczowymi dla idei unionizmu Kościołów wschodnich w Europie Środkowo-Wschodniej w czasach nowożytnych były
unie kościelne – brzeska (rozciągająca się na ziemie Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, a w konsekwencji trwale oddziaływująca na obecną rzeczywistość religijną Polski, Ukrainy i Białorusi) oraz siedmiogrodzka (początkowo obejmująca Transylwanię i zwrócona ku historycznym ziemiom
Korony św. Stefana, a dziś wciąż żywa na obszarze Rumunii). Przypomnijmy, że założenia obu unii polegały na uznaniu zwierzchnictwa papieża
oraz pełnej komunii ze Stolicą Apostolską, przy jednoczesnym zachowaniu liturgii wschodniej, własnej teologii i duchowości, odrębnej dyscypliny i tradycji2.

Niniejszy artykuł jest kolejnym tekstem tworzącym cykl poświęcony Kościołom
chrześcijańskim w Rumunii i w Polsce w okresie rządów komunistycznych. Jako
pierwszy ukazał się artykuł dotyczący Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego: M. Białkowski, Pomiędzy uwikłaniem a zachowaniem tożsamości. Rumuński Kościół Prawosławny i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny wobec totalitaryzmu komunistycznego – przegląd
wybranych zagadnień [w:] O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków
w Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii.
Despre relaţiile polono-române de-a lungul timpului în anul Centenarului Independenţei Poloniei şi Marii Uniri a României, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk,
E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2019, s. 370-385.
2 Fundamentalne znaczenie dla rozważań dotyczących unii kościelnych oraz idei unionizmu ma praca Oskara Haleckiego, From Florence to Brest (1439-1596), Roma 1958.
Polskie wydanie: O. Halecki, Od unii florenckiej do unii brzeskiej, t. 1-2, przekł. A. Niklewicz, Lublin-Rzym 1997.
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W historii konfesyjnej ziem rumuńskich oraz dla idei kształtowania się tożsamości narodu rumuńskiego wyjątkowe znaczenia miała unia
siedmiogrodzka. Zrodziła bowiem dalekosiężne konsekwencje religijne
i społeczne, odczuwalne nie tylko na szeroko pojętym obszarze geograficzno-kulturowym Transylwanii3. Chociaż sam akt podpisany został
w Alba Iulia 7 października 1698 r., pierwsze deklaracje dotyczące zjednoczenia z Rzymem metropolita Teofil Seremi (?-1697) złożył na synodzie
jeszcze w marcu 1697 r.4 Unia miała zostać zawarta na warunkach unii
florenckiej5. Formalne jej zatwierdzenie nastąpiło 4 września 1700 r.
w Baia Mare, podczas synodu zwołanego przez następcę Teofila Seremiego metropolitę Atanazego Anghela (?-1713)6.
Bliskie związki przyczynowe, kulturowe i geograficzne z unią siedmiogrodzką wykazywały trzy inne unie kościelne. W 1646 r. zawarta została – wzorowana na postanowieniach brzeskich – unia użhorodzka,
obejmująca Rusinów mieszkających na terenach dzisiejszej wschodniej
Słowacji, w 1664 r. unia mukaczewska – skierowana do prawosławnych
z obszarów dzisiejszego ukraińskiego Zakarpacia, a w 1713 r. unia marmaroska – obejmująca tereny dzisiejszego Maramureszu. Tendencje unijne były więc w XVII- i XVIII-wiecznej Europie Środkowo-Wschodniej
zjawiskami naturalnymi, świadczącymi o sporej atrakcyjności, znacznej
dynamice i żywotności potrydenckiego katolicyzmu7.
Współcześnie uważa się, że bezpośrednią przyczyną zawarcia unii
siedmiogrodzkiej było obrona prawosławnych Wołochów przed Kościołem reformowanym oraz dążenie duchowieństwa unickiego do zrównania
w prawach z klerem łacińskim. Równocześnie unia stała się narzędziem
emancypacji ludności wołoskiej w Transylwanii, gdyż hierarchowie greckokatoliccy byli rzecznikami nadania im praw politycznych, ekonomicznych i kulturowych, przysługujących do tej pory wyłącznie Węgrom, Seklerom i Sasom8. Szczególną rolę w walce o prawa ludności wołoskiej
odegrał biskup Ioan Inocențiu Micu-Klein OSBM (1692-1768), przedstawiciel rumuńskiego odrodzenia narodowego oraz inicjator „szkoły siedmiogrodzkiej”9. Będąc w latach 1730-1751 zwierzchnikiem Kościoła unic-

K. Jajecznik, Fenomen Transylwanii – analiza etnopolityczna [w:] Państwa naddunajskie a Unia Europejska, red. D. Popławski, Warszawa 2010, s. 133-153.
4 N. Iorga, Istoria Bisericii românesti şi a vieţii religioase a românilor, vol. 1, Bucureşti 2016, s. 454-456.
5 A History of Romania, ed. K. W. Treptow, Iaşi-Oxford-Portland 1997, s. 186-187.
6 N. Iorga, Istoria Bisericii românesti și a vieții religioase a românilor, vol. 2, Bucureşti 2016, s. 25.
7 R. G. Roberson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, przekł. K. Bielawski, D. Mionskowska, Kraków 2005, s. 197-198.
8 K. Kuczara, Od Pawła do Bartłomieja. Kościoły w Europie południowo-wschodniej
(krąg bizantyński), Warszawa 2016, s. 254-258.
9 L. Boia, Dlaczego Rumunia jest inna?, przekł. J. Kornaś-Warwas, Kraków 2016,
s. 37-38.
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kiego, zasiadał na stolicy biskupiej w Fogaraszu, który pełnił rolę siedziby
diecezji od 1723 do 1737 r. Następnie przeniósł ją do Blaju, który stał się
centrum życia administracyjnego i kulturalnego Kościoła10. Dzieło Ioana
Inocențiu Micu-Kleina OSBM kontynuował Piotr Paweł Aron OSBM
(1709-1764), biskup Fogaraszu i Alba Iulia w latach 1752-1764. W 1754 r.
powołał do życia seminarium unickie w Blaju, a siedem lat później ukończył przekład Pisma św. na język rumuński11.
Ponad wiek przed zawarciem unii siedmiogrodzkiej doszło do zawarcia pierwszej unii kościelnej w czasach nowożytnych. Przygotowania
do zawarcia unii brzeskiej poprzedziły negocjacje i żmudne przygotowania w postaci Synodu brzeskiego z czerwca 1595 r. oraz poselstwa dostojników Cerkwi ruskiej do Rzymu na przełomie 1595 i 1596 r. Ostatecznie
19 października 1596 r. na ziemiach państwa polsko-litewskiego narodził
się Kościół unicki, zwany później greckokatolickim12. Za unią opowiedziała się większość biskupów, w tym Michał Rahoza (ok. 1540-1599), prawosławny metropolita kijowski w latach 1589-159613. Podkreślić należy jednak, że przy prawosławiu pozostali dwaj prominentni hierarchowie
– władycy przemyscy, który uznali zwierzchnictwo Rzymu w 1691 r., oraz
władycy lwowscy, utrzymujący jedność z Konstantynopolem, a następnie
z Moskwą aż do 1700 r.14 Wcześniej – w 1630 r. – unię kościelną zawarli
natomiast biskupi lwowscy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, dając
tym samym początek Kościołowi katolickiemu obrządku ormiańskiego na
południowo-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Przez ponad trzy wieki życie religijne tej wspólnoty skupiało się wokół katolickiego arcybiskupstwa ormiańskiego we Lwowie i leżących w jego sąsiedztwie kilkunastu parafii15.

I. Untea, An Important Episode in the Evolution of Romanian Identity in the 18th
Century: from Uniatism to the Transylvanian School, „Orientalia Christiana Cracoviensia”, 5 (2013), s. 40-45.
11 J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 225.
12 A. Jobert, Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648,
przekł. E. Sękowska, przedm. J. Kłoczowski, posł. Z. Libiszowska, Warszawa 1994;
Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red.
R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Kraków 1994; Czterechsetlecie zawarcia unii brzeskiej, 1596-1996. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 28-29 listopada 1996 r., red. S. Alexandrowicz, T. Kempa, Toruń 1998.
13 A. Gil, I. Skoczylas, Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie
przemian i adaptacji. Metropolia kijowska w latach 1458-1795, Lublin-Lwów 2014,
s. 135 i n.
14 Ciekawe spostrzeżenia – nakreślone z perspektywy prawosławnej – zawiera artykuł
Antoniego Mironowicza, Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje,
„Studia Podlaskie”, t. XIX, 2011, s. 33-59.
15 Zob.: Cz. Lechicki, Kościół ormiański w Polsce (Zarys historyczny), Lwów 1928;
Z. Obertyński, Historia Kościoła ormiańskiego w Polsce, Warszawa 1990; K. Stopka,
Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000; M. Ormanian, Kościół ormiański. Historia, doktryna, zarząd, reguły kanoniczne, liturgia, literatura, stan
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Aż do upadku Rzeczypospolitej polsko-litewskiej unici stanowili
drugą co do liczebności grupę wyznaniową. Podstawowa sieć duszpasterska składała się z 9300 parafii oraz blisko 4,5 tys. wiernych, którzy stanowili ponad 32% ludności państwa. Posługę kapłańską w obrządku greckokatolickim pełniło 10 tys. duchownych. Życie monastyczne skupiało się
w 147 klasztorach męskich i 19 klasztorach żeńskich. Organizacyjnie
w 1772 r. Kościół unicki posiadał jedną archieparchię – metropolię kijowską, i sześć eparchii – diecezje włodzimiersko-brzeską, łucko-ostrogską,
chełmsko-bełską, pińsko-turowską, przemysko-samborską, lwowsko-halicko-kamieniecką16.
Sytuacja grekokatolików
na ziemiach polskich i rumuńskich
w XIX stuleciu
Dzieje grekokatolików rumuńskich w XIX w. ograniczone są do
obszaru Siedmiogrodu. W okresie tym kolejni hierarchowie uniccy byli
rzecznikami emancypacji ludności rumuńskiej. Władycy Jan Bob (1739-1830) i Jan Lemeni (1780-1861) inspirowali i rozwijali rumuński język,
kulturę i szkolnictwo w Transylwanii. Ten ostatni był ponadto jednym
z przywódców powstania w okresie Wiosny Ludów 1848 r. W drugiej połowie XIX w. większy nacisk położono na zachowanie autonomii liturgii,
obrzędów, wschodniej dyscypliny kanonicznej, odrębnego ustroju i języka. Na kolejnych synodach zwoływanych do Blaju w 1868, 1872, 1882
i 1900 r. przeciwstawiano się więc latynizacji i madziaryzacji. Ważnym
wydarzeniem – potwierdzającym silną pozycję unitów – była decyzja Stolicy Apostolskiej o utworzeniu odrębnej metropolii, która powstała z połączenia diecezji Fogaraszu i Alba Iulia. W skład erygowanej w roku 1853
metropolii weszły ponadto trzy diecezje: Waradyn Wielki, Gherla oraz
Lugoj17.
Wiek XIX był dla grekokatolików zamieszkujących ziemie dawnego państwa polsko-litewskiego wcielone do Rosji czasem prześladowań.
W wyniku trzech rozbiorów w granicach imperium Romanowów znalazły
się archieparchia kijowska, eparchie pińsko-turowska, łucko-ostrogska,
włodzimiersko-brzeska, połocka oraz część lwowsko-halicko-kamienieckiej i chełmsko-bełskiej. Już w 1795 r. caryca Katarzyna II dokonała likwidacji wszystkich jednostek kościelnych, pozostawiając jedynie archi-

współczesny, Kraków 2004; F. Wasyl, Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne, Kraków 2015.
16 A. Dylągowa, Unia brzeska. Geneza – dzieje – zagłada [w:] Czterechsetlecie zawarcia unii brzeskiej, 1596-1996…, s. 19.
17 R. G. Roberson, dz. cyt., s. 202.
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eparchię w Połocku18. Ostatecznie w 1839 r. Kościół greckokatolicki unicestwiono na całym obszarze Rosji poza Królestwem Polskim, gdzie formalnie istniał do 1875 r. Najgłośniejszym epizodem prześladowań unitów
przez władze carskie stało się zamordowanie 13 grekokatolików pratulińskich, broniących świątyni przed jej zajęciem przez wojsko rosyjskie
i przekazaniem duchownym prawosławnym. Dramatyczne wydarzenia
miały miejsce 24 stycznia 1874 r. Liczbę unitów w tym czasie wciąż szacowano na ponad 260 tys. osób, co stanowiło 3,9% ludności Królestwa
Polskiego19.
Odmiennie przedstawiała się sytuacja grekokatolików w zaborze
austriackim. W wyniku reform józefińskich Kościół został podporządkowany i poddany kontroli państwa. Była to cena, którą musiał zapłacić, by
w kolejnych dekadach rozwijać się i korzystać z przywilejów, jakie przysługiwały katolikom w państwach Habsburgów. Po 1848 r., zwłaszcza zaś
od chwili nadania w 1867 r. Galicji i Lodomerii autonomii, Kościół greckokatolicki był jednym z najważniejszych instytucjonalnych czynników
stabilizujących proces powstawania kultury i tożsamości narodowej
Ukraińców20. Rolę przywódcy duchowego pełnił arcybiskup Andrzej
Szeptycki (1865-1944), zasiadający na tronie metropolitów halicko-lwowskich od końca października 1900 r. aż do śmierci. Za główny cel swojego
długiego pontyfikatu stawiał odbudowę ukraińskiego życia religijnego21.
Unici w Polsce i w Rumunii
w pierwszej połowie XX wieku
Zgodnie z konstytucją z 27 marca 1923 r. Rumuński Kościół Greckokatolicki otrzymał status drugiego – obok prawosławia – Kościoła narodowego. Ta wyjątkowa pozycja prawna odzwierciedlała jego siłę oddziaływania kulturowego i społecznego oraz realny wkład w budowę nowoczesnej państwowości rumuńskiej. Warto w tym momencie przypomnieć, że 1 grudnia 1918 r. w Alba Iulia uroczystą „Proklamację przyłączenia Siedmiogrodu do Rumunii” odczytał ówczesny unicki biskup Klużu-Gherli Iuliu Hossu (1885-1970)22. Szczegółowo status grekokatolików

M. Radwan, Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-1839, Lublin 2004, s. 32-33.
19 J. Lewandowski, Likwidacja obrządku greckokatolickiego w Królestwie Polskim
w latach 1864-1875, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki Filozoficzne i Humanistyczne”, 21, 1966, s. 218.
20 I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1970, Warszawa 2013, s. 11-12.
21 P. R. Magocsi, Historia Ukrainy. Ziemia i ludzie, tłum. M. Król i A. Waligóra-Zblewska, red. nauk. i wstęp A. Świątek, posł. A. A. Zięba, Kraków 2017, s. 604-606.
22 Kwestie te zostały szeroko omówione w wydanej ostatnio publikacji: 100 Years
since the Great Union of Romania, ed. by D. Dangaciu and V. Manolache, Cambridge
2019.
18

212

212
415

normowały postanowienia konkordatu zawartego ze Stolicą Apostolską
10 maja 1927 r. oraz bulla Piusa XI „Solemni conventione” z 5 czerwca
1930 r. Na mocy jej zapisów strukturę unickiej metropolii tworzyło arcybiskupstwo w Fogaraszu i Alba Iulia (z siedzibą w Blaju), cztery diecezje
– Klużu-Gherli, Lugoju, Maramureszu (z siedzibą w Baia Mare) i Oradea
Mare oraz wikariat generalny w Bukareszcie23.
Wedle danych z przeprowadzonego w grudniu 1930 r. spisu ludności unici rumuńscy zamieszkiwali głównie w północno-zachodniej i zachodniej części kraju. Ich liczbę szacowano na ponad 1.427.300 osób, co
stanowiło 7,9% ludności całej Rumunii24. W regionie Kriszana-Maramuresz stanowili 25,2% ludności, przy czym w samym Maramureszu aż
69,0%25. Natomiast w Transylwanii właściwej ich udział wynosił 31,1%,
wobec 27,8% prawosławnych i 12,8% katolików obrządku łacińskiego;
w Banacie – 3,6%, wobec 56,1% prawosławnych i 34,2% katolików obrządku łacińskiego; na Bukowinie – 2,3%, wobec 71,9% prawosławnych
i 11,5% katolików obrządku łacińskiego26.
W 1940 r. w Rumuńskim Kościele Greckokatolickim posługiwało
1,5 tys. księży (90% było żonatych), liczba wiernych przekraczała 1,5 mln
osób. Największe seminaria duchowne działały w Blaju, Gherli i Oradea
Mare. Kształcenie zagraniczne odbywało się głównie poprzez Papieskie
Kolegium Rumuńskie w Rzymie, które w 1936 r. przyjęło pierwszych studentów, choć formalnie erygowane zostało 6 maja 1937 r.27
II wojna światowa nie wpłynęła znacząco na sytuację demograficzną grekokatolików rumuńskich, choć stała się ona szczególnie trudna,
gdy w wyniku drugiego arbitrażu wiedeńskiego 30 sierpnia 1940 r. Kriszana, Maramuresz i północna część Transylwanii przyłączone zostały do
Węgier28. Decyzja ta radykalnie zmieniła położenie unitów, którzy stając
się obywatelami węgierskimi podlegali odgórnemu procesowi madziaryzacji. Alternatywnym rozwiązaniem był wyjazd do części południowej
Transylwanii pozostawionej Rumunii, jednak migracje ludności nie przyjęły masowego charakteru29.

S. Keleher, The Romanian Greek-Catholic Church, „Religion, State and Society”
1995, nr 1, vol. 23, s. 99.
24 Recensământul general al populaţiei României din 29 decemvrie 1930, vol. II:
Neam, limba maternă, religie, Bucureşti 1938, s. XXIV.
25 L. Boia, dz. cyt., s. 29.
26 Recensământul general al populaţiei României din 29 decemvrie 1930, vol. II…,
s. XVI-XXVII.
27 R. Selejdak, Tożsamość i działalność instytucji formacji kapłańskiej w Rzymie [w:]
Ku pożytkowi Kościoła w Polsce. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Papieskiego
Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzymie 1910-2010, red. J. Kopiec, B. Kośmider,
R. Selejdak, A. Warso, Rzym 2010, s. 61.
28 A. Kastory, Rozbiór Rumunii w 1940 roku, Warszawa 2002, s. 250-253.
29 P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na obszarze Transylwanii, „Studia
z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, XLIII, 2008, s. 231-234.
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Według danych statystycznych z 1945 r. Rumuński Kościół Greckokatolicki miał skupiać 1.570.000 wiernych zgromadzonych w 1800 parafiach i 2580 kościołach. Na terenie całej metropolii Fogarasz-Alba Iulia pracowało 1818 księży. Pracę duszpasterską w obrządku wschodnim
prowadziło kilka męskich zgromadzeń zakonnych: bazylianie, jezuici,
asumpcjoniści, franciszkanie konwentualni, bracia szkolni. Istniały dwa
żeńskie zgromadzenia zakonne30. Do 34 szkół unickich uczęszczało 6 tys.
uczniów. Grekokatolicy rumuńscy wydawali 20 tytułów prasowych o łącznym nakładzie 252 tys. egzemplarzy. Blisko 800 tys. świeckich zaangażowanych było w działalność Akcji Katolickiej, a organizacja ta posiadła
aż 2 tys. podstawowych grup formacyjnych31.
W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym Kościół greckokatolicki – na mocy konkordatu z 10 lutego 1925 r. – posiadał równe prawa z obrządkiem łacińskim i ormiańskim. Jedynym ograniczeniem był
zapis o funkcjonowaniu w ramach jednej, niepodlegającej rozszerzeniu
terytorialnemu metropolii. Liczebnie dominował w województwach południowo-wschodnich. W 1931 r. obrządek greckokatolicki deklarowało
3.336.000 osób, co stanowiło 10,4% ludności państwa. Unici stanowili
72,9% ludności województwa stanisławowskiego, 54,5% tarnopolskiego,
41,7% lwowskiego i tylko 2,2% krakowskiego32.
Jak już wspomniano, strukturę administracyjną tworzyła jedna
metropolia halicko-lwowska, w skład której wchodziła archidiecezja
lwowska (arcybiskup Andrzej Szeptycki, od 1944 r. arcybiskup Josyf Slipyj), diecezja przemyska (od 1917 r. biskup Jozafat Kocyłowski), diecezja
stanisławowska (od 1904 r. biskup Grzegorz Chomyszyn)33. W 1934 r.
z diecezji przemyskiej wyodrębniono Administrację Apostolską Łemkowszczyzny (111 parafii i 11 samodzielnych wikariatów), co miało związek
z masowym przechodzeniem w latach 30. XX w. Łemków na prawosławie
oraz z wspieranymi przez władze państwowe próbami utrwalenia karpatorusińskiej odrębności narodowej. Administracja Apostolska Łemkowszczyzny jako jednostka kościelna była podległa bezpośrednio Stolicy
Apostolskiej34.

A. Galter, Le Communisme et l’Église catholique. Le livre rouge de la persecution,
Paris 1956, s. 270-271.
31 B. Cywiński, Ogniem próbowane. Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego
w Europie Środkowo-Wschodniej, t. 2: „…i was prześladować będą”, Lublin-Rzym
1990, s. 338-339.
32 Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny, red. L. Adamczuk,
W. Zdaniewicz, Warszawa 1991, s. 43-44, 57.
33 I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą i Watykanem…, s. 41.
34 Zob.: P. Przybylski, Rola duchowieństwa greckokatolickiego w kształtowaniu się
opcji narodowych wśród Łemków w latach 1918-1947, Toruń 2006; M. Kępa, Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej wobec Łemków, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, 20/2016, s. 55-68; A. Wilk, Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem (1918-1989), Warszawa 2019, s. 156-163.
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W 1939 r. Kościół greckokatolicki w Polsce dysponował 2376 parafiami, w których pracowało 2347 księży35. Ponadto posiadał silne zaplecze naukowo-dydaktyczne i edukacyjne – założoną w 1929 r. Greckokatolicką Akademię Teologiczną we Lwowie, cztery wyższe seminaria duchowne (Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Przemyśl), wydawnictwo i drukarnię, prowadzone przez ojców bazylianów w Żółkwi36.
Charakteryzując pozycję Kościoła greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej, nie można pominąć jego zaangażowania politycznego i narodowego. Cerkiew unicka była realną siłą polityczną skupiającą elity ukraińskie oraz rzecznikiem najważniejszych postulatów społecznych i politycznych tej mniejszości narodowej. Hierarchom, części duchowieństwa
oraz inteligencji szczególnie bliskie były programy oparte na wartościach
chrześcijańskich, choć znaczna część niższego duchowieństwa okazywała
również sympatie ugrupowaniom nacjonalistycznym37.
Wybuch II wojny światowej przyniósł zasadniczą cezurę w historii
Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Rozbiór państwa polskiego pomiędzy III Rzeszę i Związek Sowiecki we wrześniu 1939 r. otwierał czas okupacji niemieckiej i sowieckiej do czerwca 1941 r.; niemieckiej od czerwca
1941 r. do lutego 1944 r./maja 1945 r. oraz sowieckiej, począwszy od lutego 1944 r. Unici narażeni byli na podjęcie współpracy z okupantem niemieckim, czego najbardziej jaskrawym przykładem może być historia dywizji SS „Galizien”. Natomiast ze strony okupanta sowieckiego groziły
przede wszystkim represje i prześladowania, łącznie z wyrokami pobytu
w łagrach. Taki środek represji zastosowano wobec nowego zwierzchnika
Kościoła greckokatolickiego arcybiskupa Josyfa Slipyja (1892-1984), który 11 kwietnia 1945 r. został aresztowany, a następnie wywieziony do obozu pracy w Mordowii38.
Likwidacja unii
– „sobory zjednoczeniowe”
Montaż systemów komunistycznych w Polsce od lipca 1944 r.
oraz w Rumunii od marca 1945 r. niósł za sobą walkę ideologiczną z religią. Kościół katolicki – obu obrządków – dla polskich i rumuńskich komunistów wydawał się szczególnie istotnym przeciwnikiem z uwagi na:
1) potencjał demograficzno-społeczny; 2) dobrze rozbudowane pionowe
i poziome struktury organizacyjne; 3) bieżący wpływ na kształtowanie
kultury i sztuki narodowej; 4) szkolnictwo wszystkich szczebli; 5) rozległe
kontakty międzynarodowe oraz 6) niezależność instytucjonalną wobec

Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny, s. 63-64.
I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą i Watykanem…, s. 44-46.
37 P. R. Magocsi, dz. cyt., s. 814-817.
38 J. Moskałyk, Przykład dziejowej roli arcybiskupa Josyfa Slipyja (1892-1984),
„Poznańskie Studia Teologiczne”, t. 26 (2012), s. 323.
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organów państwowych, wyrażającą się w wyłącznej podległości papieżowi
oraz Stolicy Piotrowej39. Ten ostatni element był szczególnie drażniący
– w kontekście satelickiego położenia obu krajów wobec Związku Sowieckiego. Dlatego jednym z priorytetowych celów aparatu bezpieczeństwa
i administracji wyznaniowej stało się „zjednoczenie” Kościoła greckokatolickiego na sowieckiej Ukrainie z Cerkwią prawosławną patriarchatu moskiewskiego40. W dalszych planach akt ten miał posłużyć jako wzór dla
analogicznych działań podejmowanych wobec Kościołów unickich w Rumunii i w Czechosłowacji41.
Pierwsze działania podjęto we Lwowie wczesną wiosną 1945 r.
wobec ukraińskiej wspólnoty greckokatolickiej. Po aresztowaniu i uwięzieniu w kwietniu 1945 r. hierarchów greckokatolickich, prawosławny
patriarcha moskiewski Aleksy I (Simanski) (1877-1970) dokonał konsekracji biskupiej, zapoczątkowującej tworzenie się zwartej kościelnej
struktury prawosławnej w Galicji Wschodniej. Z inspiracji władz sowieckich zawiązano trzyosobową grupę inicjatywną, która w dniach 8-10 marca 1946 r. zwołała – niezgodnie z prawem kanonicznym – pseudosobór.
Zgromadzenie to ogłosiło zerwanie unii z Rzymem i złączenie z Cerkwią
prawosławną patriarchatu moskiewskiego42. Według „optymistycznych”
danych sowieckich – zebranych dziesięć lat po pseudosoborze lwowskim
– z 1832 księży greckokatolickich przejście na prawosławie zadeklarowało
1241 duchownych. Wierności Rzymowi dochowało więc co najmniej
32,26% duchownych43.

P. Michel, Kościół katolicki a totalitaryzm, przekł. F. Łobodziński, Warszawa 1995,
s. 61-84.
40 Powojenne losy Kościoła greckokatolickiego na terenach województw południowo-wschodnich włączonych do Związku Sowieckiego opisał Tomasz Szyszlak, Polityka
represji wobec Kościołów greckokatolickich na Ukrainie w okresie ich nielegalnej
działalności (1946/1949-1989) [w:] Kościół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów
dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki, Toruń,
16-17 X 2009 r., red. W. Polak, W. Rozynkowski, M. Białkowski, J. Kufel, Toruń 2010,
s. 141-157.
41 Cerkiew unicka w Czechosłowacji została zlikwidowana w wyniku decyzji „soboru”
preszowskiego 28 kwietnia 1950 r. Władze komunistyczne zebrały wówczas 300 delegatów (w tym blisko 80 księży greckokatolickich) i wymusiły na nich decyzję
o przejściu na prawosławie. W przeciwieństwie do pseudosoboru lwowskiego, jego organizatorom nie udało się nadać mu charakteru kościelnego. Całe mienie grekokatolików, w tym ponad 400 cerkwi, stało się własnością Kościoła prawosławnego.
W 1968 r., w czasie Praskiej Wiosny, Kościół unicki odrodził się. Podczas przeprowadzonego wówczas referendum, z 211 parafii prawosławnych aż 205 powróciło do Kościoła greckokatolickiego.
42 J. Stocki, Lwowski sobór 8-10 marca 1946: przygotowania, przebieg i skutki. Rola systemu totalitarnego, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 1 (2009), s. 237-268.
43 I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą i Watykanem…, s. 123-124.
39

216

216
415

Podobny scenariusz miał miejsce w Rumunii. W marcu 1948 r.
władze komunistyczne wezwały wiernych obrządku greckokatolickiego do
zerwania unii ze Stolicą Apostolską. Do żądań tych przyłączył się Rumuński Kościół Prawosławny, który zapowiedział – w czerwcu 1948 r.
– włączenie Cerkwi greckokatolickiej w struktury prawosławne. W odpowiedzi biskupi greckokatoliccy wezwali wszystkich unitów do wierności
Kościołowi katolickiemu. Jednocześnie doszło do zerwania konkordatu ze
Stolicą Apostolską, a rząd komunistyczny narzucił redukcję liczby diecezji, godząc się na istnienie tylko dwóch – w Klużu i Alba Iulia. W dniach
27-29 września 1948 r. duchowni uniccy mieli złożyć podpisy pod aktem
zjednoczenia z Kościołem prawosławnym. Uczyniło to tylko 36 księży.
Ostatecznie unia została zerwana 1 października 1948 r. Oficjalne uroczystości włączenia grekokatolików do Kościoła prawosławnego odbyły się
w Alba Iulia 21 października 1948 r. Kilka dni później aresztowano
wszystkich biskupów unickich, spośród których tylko jeden przeżył czasy
komunizmu44. W listopadzie 1948 r. aresztowano około 600 duchownych, ale więzienia zapełnili również liczni świeccy, którzy nie chcieli zerwania jedności z papieżem. Kościół greckokatolicki 1 grudnia 1948 r. został uznany za nielegalny, zlikwidowano jego strukturę administracyjną,
a cały majątek przeszedł w ręce prawosławnych45. Pod naciskiem władz
komunistycznych około 500 duchownych przystąpiło do Rumuńskiego
Kościoła Prawosławnego. Wśród grupy duchownych greckokatolickich,
którzy zerwali unię z Rzymem zdarzały się także pojedyncze jednostki
wyniesione – w drodze demonstracyjnego awansu – do godności biskupiej w Kościele prawosławnym. Wystarczy wspomnieć Teofila Herineanu
(1909-1992) czy Visariona Aştileanu (1914-1984)46.
Ponieważ Kościół unicki kontynuował swoją działalność w podziemiu, w sierpniu 1949 r. władze komunistyczne zakazały sprawowania
jakichkolwiek form kultu w mieszkaniach prywatnych. Duchowni nie zaniechali jednak swoich obowiązków duszpasterskich, co doprowadziło do
kolejnej fali prześladowań. Kościół greckokatolicki musiał przejść do
działalności „katakumbowej”. Masowe aresztowania księży kończyły się
zazwyczaj ich śmiercią z powodu tortur, chorób i bardzo trudnych warunków więziennych. Do 1953 r. zmarło 303 duchownych47.
Mocno należy podkreślić, że żywe zainteresowanie dramatyczną
sytuacją grekokatolików w Polsce, w Rumunii i na sowieckiej Ukrainie
okazywał Pius XII, czego najlepszym dowodem jest nauczanie papieskie
zawierające słowa otuchy i pokrzepienia oraz apele o trwanie przy wierze
ojców wbrew prześladowaniom i wszelkim przeciwnościom. Poruszony

K. Kuczara, dz. cyt., s. 380-381.
M. Willaume, Rumunia, Warszawa 2004, s. 194.
46 C. Vasile, Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului
comunist, Bucureşti 2004, s. 142-165.
47 K. Kuczara, dz. cyt., s. 381.
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cierpieniem grekokatolików w Polsce oraz na obszarach, które zostały
włączone do Związku Sowieckiego, jeszcze 23 grudnia 1945 r. wydał encyklikę „Orientales Omnes Ecclesias” („O Kościele unickim”). Sposobnością była zbliżająca się rocznica 350-lecia unii brzeskiej. Z kolei 27 marca
1952 r. skierował list apostolski „Veritatem facientes”, a 15 grudnia tego
samego roku ogłosił encyklikę „Orientales Ecclesias” („O Kościołach
Wschodnich”)48.
Czas unicestwienia, represji i trwania
Epokę największego cierpienia, a zarazem próby, na którą wystawiony był Kościół greckokatolicki w Rumunii od końca lat 40. aż po schyłek lat 80. XX w., dobrze oddają losy poszczególnych biskupów. Przybliżmy kilka biogramów pasterzy unickich, koncentrując się na wymiarze
martyrologicznym49.
Do wyjątkowych postaci należy Alexandru Rusu (1884-1963). Po
studiach w Budapeszcie i święceniach kapłańskich w 1910 r. podjął pracę
naukową w Akademii Teologicznej w Blaju. W 1930 r. został biskupem
nowoutworzonej diecezji Maramureszu ze stolicą w Baia Mare. Święcenia
biskupie otrzymał w 1931 r. Po śmierci arcybiskupa Alexandru Nicolescu
(1882-1941), metropolity Fogaraszu i Alba Iulia oraz zwierzchnika Rumuńskiego Kościoła Greckokatolickiego, 16 marca 1946 r. został wybrany
jego następcą. Wybór zatwierdziła Stolica Apostolska, ale nie uznał go
rząd komunistyczny Petru Grozy50. Tron metropolity unickiego pozostał
formalnie nieobsadzony aż do marca 1990 r. W październiku 1948 r. Alexandru Rusu został aresztowany, a następnie uwięziony przez funkcjonariuszy MSW. Przebywał kolejno w Dragoslavele, Ciorogârla oraz w Syhocie Marmaroskim do 1955 r. Pobyt w tym ostatnim więzieniu spowodował, że musiał przejść rekonwalescencję w szpitalu w Bukareszcie. Kolejny przymusowy pobyt odbywał w monasterze Curtea de Argeş. W 1956 r.
razem z greckokatolickimi biskupami Iuliu Hossu i Ioanem Bălanem
(1880-1959) napisał memoriał na rzecz przywrócenia praw Kościoła Rumuńskiego Zjednoczonego z Rzymem. Dokument został wysłany do komunistycznych władz Rumunii i za granicę51. Memoriał został poparty tysiącami podpisów grekokatolików z całego kraju. Nierzadko podpisy pod

S. Stępień, Represje wobec Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa,
t. 2: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym, red.
S. Stępień, Przemyśl 1994, s. 233.
49 Najnowsze ujęcie tego zagadnienia w skali Europy Środkowo-Wschodniej znalazło
się w pracach Jonathana Luxmoore’a, The God of the Gułag, vol. 1: Martyrs in an
Age of Revolution, vol. 2: Martyrs in an Age of Secularism, Leominster 2016.
50 A. Ratiu, W. Virtue, Stolen Church. Martyrdom in Communist Romania, Huntington 1979, s. 159.
51 Tamże.
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dokumentem składały również osoby wcześniej nawoływujące do połączenia z Cerkwią prawosławną. 12 sierpnia 1956 r. księża Vasile Chindriș
(1905-1972) i Izidor Ghiurco odprawili Boską Liturgię w plenerze przed
kościołem pijarów w Klużu52. Uznano to za naruszenie prawa i jako odpowiedzialnego za to zajście wskazano także biskupa Alexandru Rusu.
W 1957 r. Wojskowy Sąd w Klużu skazał go na 25 lat ciężkiej pracy „za
podżeganie i zdradę”. Hierarcha został uwięziony w Gherli. Tam też po
długiej chorobie nerek zmarł 9 maja 1963 r. Pochowany został bez kościelnej ceremonii na cmentarzu dla więźniów53.
Wspomniany już biskup Ioan Bălan święcenia kapłańskie przyjął
w 1903 r. W 1921 r. został rektorem Akademii Teologicznej w Blaju. Piętnaście lat później otrzymał sakrę biskupią i objął diecezję Lugoj54. Aresztowany w październiku 1948 r., przetrzymywany był w klasztorach w Dragoslavele i Căldăruşani. W 1950 r. trafił do więzienia w Syhocie Marmaroskim, a w 1955 r. do monasteru Curtea de Argeş. W czasie pobytu
w klasztorze w Ciorogârla poważnie zachorował. Zmarł po przewiezieniu
na hospitalizację do Bukaresztu. Przez cały czas uwięzienia nie był sądzony ani formalnie skazany55.
Jednym z nielicznych dostojników, którym było dane dożyć upadku komunizmu był Alexandru Todea (1912-2002). Dostojnik święcenia
kapłańskie otrzymał w 1939 r. Począwszy od 1948 r. był wielokrotnie zatrzymywany i kilkakrotnie aresztowany. W lipcu 1950 r. otrzymał potajemną nominację biskupią, z nadaniem stolicy tytularnej Cesaropoli. Sakrę biskupią – z rąk biskupa Josepha Schuberta (1890-1969) – odebrał
(potajemnie) 19 listopada 1950 r. W styczniu 1951 r. został ponownie
aresztowany przez Securitate. Rok później skazano go na dożywotnie
ciężkie roboty (początkowo prokurator domagał się kary śmierci). Na mocy amnestii dla więźniów politycznych został zwolniony w 1964 r., ale aż
do upadku rządów Nicolae Ceaușescu pozostawał w areszcie domowym56.
Jak już wspomniano, podjęta w 1956 r. próba przywrócenia praw
Rumuńskiemu Kościołowi Greckokatolickiemu zakończyła się fiaskiem.
W tym czasie półlegalnie zaczęło pełnić obowiązki duszpasterskie około
700 księży i 200 zakonnic, co spowodowało, że w późniejszym czasie
organy bezpieczeństwa bez problemu dokonywały aresztowań najaktywniejszych księży, zakonnic i świeckich57. Jednak – według oceny biskupa

D. Deletant, Communist Terror in Romania. Gheorghiu-Dej and the Police State,
1948-1965, London 1999, s. 105.
53 A. Ratiu, W. Virtue, dz. cyt., s. 159.
54 Zob.: S. Soica, Martiri şi mărturisitori sub regimul comunist. Eparhia Greco-Catolică de Lugoj, Târgu-Lăpuș 2013.
55 A. Ratiu, W. Virtue, dz. cyt., s. 155-156.
56 K. Kuczara, dz. cyt., s. 383.
57 S. Stępień, Kościół greckokatolicki w Polsce po II wojnie światowej i w czasach
współczesnych (do roku 1998) [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 4: Ka52
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Florentina Crihălmeanu – w 1956 r. zakończył się okres największych
prześladowań, a w latach 70. XX w. zauważany był pozytywny wymiar
zmian:
Cały czas trwały prześladowania, jednak wtedy był to już czas
względnej tolerancji. Nie kontrolowano już tak surowo. Państwo
przestało reagować na niektóre rzeczy. Nie można było pokazywać, że Kościół istnieje, ale dawało się organizować niewielkie
spotkania58.

Dekada lat 60. XX w. przyniosła usztywnienie stanowiska władz
komunistycznych wobec unitów. Działalności „katakumbowej” grekokatolików rumuńskich nie zakończyło nawet spotkanie Nicolae Ceaușescu
z Pawłem VI w Watykanie 26 maja 1973 r. Wobec wysuniętych wówczas
postulatów przywrócenia legalności Kościołowi unickiemu, przywódca
komunistycznej Rumunii zaproponował jedynie przejście grekokatolików
na obrządek łaciński. W tym kontekście „polityka wschodnia” Watykanu
doznała całkowitej porażki59.
Warto podkreślić, że część rumuńskich grekokatolików, chcąc
zachować jedność z papieżem, uczęszczała do kościołów rzymskokatolickich, gdzie uczestniczyła w mszach sprawowanych po łacinie. Spore
zmiany w tym zakresie przyniosły reformy liturgiczne Soboru Watykańskiego II (1962-1965). Ponieważ wielu katolików obrządku łacińskiego
było narodowości węgierskiej, w większości świątyń rzymskokatolickich
od końca lat 60. XX w. wprowadzono do liturgii język węgierski. Powodowało to dla unitów rumuńskich spory dyskomfort i konieczność poszukiwania wspólnot żyjących w podziemiu, gdzie liturgia wschodnia tradycyjnie sprawowana była w języku rumuńskim60.
Wspomnieć należy również o powiązaniach unitów rumuńskich
z opozycją demokratyczną. Z Rumuńskim Kościołem Greckokatolickim
związana była pochodząca z Braszowa wybitna działaczka antykomunistyczna, pisarka i publicystka Doina Cornea (1929-2018). W 1982 r. za
pośrednictwem rodziny mieszkającej we Francji zaczęła wysyłać listy do

tolickie unie kościelne w Europie Środkowej i Wschodniej – idea a rzeczywistość,
red. S. Stępień, Przemyśl 1998, s. 233-234.
58 Bp Florentin [Crihălmeanu], Kościół w podziemiu [w:] Łacińska wyspa. Antologia
rumuńskiej literatury faktu, wybór, oprac. i komentarze B. Luft, Warszawa 2018,
s. 212.
59 J. Luxmoore, J. Babiuch, The Vatican and the Red Flag: the Struggle for the Soul
of Eastern Europe, London 1999, s. 165-167; G. Barberini, L’ostpolitik della Santa Sede, un dialogo lungo e faticoso, Bologna 2007; F. Abraham, Romania since the Second World War. A Political, Social and Economic History, London-New York 2017,
s. 60; B. Vukicevic, Foreign Police Doctrine of the Holy See in the Cold War Europe:
Ostpolitik of the Holy See, „The Turkish Yearbook of International Relations”, vol. 49
(2018), s. 117-138.
60 Bp Florentin [Crihălmeanu], dz. cyt., s. 206.
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Radia Wolna Europa. Zawierały one krytykę systemu totalitarnego z pozycji moralnych, opisywały także trudności życia codziennego w Rumunii.
Nie pozostała obojętna również na los grekokatolików, co pewnie wynikało faktu, że sama przynależała do Rumuńskiego Kościoła Greckokatolickiego. W liście otwartym, skierowanym do papieża Jana Pawła II, przybliżała ich sytuację i dopominała się o jego prawa:
Kościołowi Greckokatolickiemu należy przywrócić wszystkie należne mu prawa i odebrane dobra, uznać jego zasługi duchowe,
kulturalne i historyczne, które osiągnął poprzez trzy wieki swej
udręczonej historii61.

Przyjrzyjmy się teraz, jak wyglądała sytuacja grekokatolików
w rzeczywistości Polski powojennej. Po wytyczeniu nowej granicy polsko-sowieckiej po stronie polskiej pozostały 223 parafie greckokatolickie
oraz 420 księży, z czego około 300 pełniło swą posługę62. W obliczu uwięzienia i deportowania wszystkich hierarchów, próby uregulowania statusu Kościoła greckokatolickiego oraz przywrócenia jego normalnej działalności duszpasterskiej podejmował Prymas Polski kardynał August Hlond.
W czasie wizyty w Rzymie 10 grudnia 1946 r. papież mianował go specjalnym delegatem dla wiernych obrządków wschodnich w Polsce oraz ustanowił Delegaturę Specjalną Stolicy Apostolskiej dla wiernych obrządku
greckokatolickiego i obrządku ormiańskiego63. Na mocy tej nominacji
31 marca 1947 r. purpurat powołał ks. Bazylego Hrynyka (1896-1977) wikariuszem generalnym diecezji przemyskiej, a 1 kwietnia ks. Andrzeja
Złupko (1891-1956) wikariuszem generalnym Administracji Apostolskiej
Łemkowszczyzny64. Po objęciu rządów przez nowego prymasa – arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego – jedynym wikariuszem generalnym pozostał ks. Bazyli Hrynyk. Dekret nominacyjny w tej sprawie wydano 8 września 1967 r.65
Szczególnie dotkliwe pasmo wydarzeń zapoczątkowała akcja „Wisła” – masowe deportacje ludności ukraińskiej na Ziemie Zachodnie
i Północne przeprowadzane od kwietnia 1947 r. Przesiedlenia objęły ponad 140 tys. osób – w przeważającej części grekokatolików. Nadmieńmy,
że w przededniu akcji „Wisła” na terenie Polski pracowało 114 księży

D. Cornea, Scrisori deschise şi alte texte, Bucureşti 1991, s. 87-88.
M. Bielecki, M. Skorniewski, Ewolucja statusu prawnego cerkwi w Korczminie,
„Studia z Prawa Wyznaniowego”, t. 14 (2011), s. 224.
63 M. Białkowski, Prymas Stefan Wyszyński jako ordynariusz wiernych obrządku
ormiańskiego. Szkic do dziejów religijnych diaspory Ormian polskich w latach 1957-1981, „Studia Gdańskie”, t. XLV, 2019, s. 149-171.
64 Zob.: M. Ryńca, Administracja Apostolska Łemkowszczyzny w latach 1945-1947,
Kraków 2001.
65 I. Hałagida, „Szpieg Watykanu”. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977), Warszawa 2008, s. 217.
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greckokatolickich. Razem z wiernymi na Ziemie Zachodnie i Północne
wyjechało 62 duchownych66. W czasie trwania akcji „Wisła” wobec wielu
księży greckokatolickich zastosowano różne środki represji – 22 spośród
nich było osadzonych w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie.
W okresie stalinowskim wierni Kościoła greckokatolickiego przeszli prawdziwą próbę wiary. Większość żyła w rozproszeniu, z zakazem
udziału w liturgii we własnym obrządku, często bez jakiejkolwiek pomocy
duszpasterskiej. Spora część obiektów sakralnych znajdowała się w użytkowaniu Kościoła rzymskokatolickiego lub była bezprawnie zajęta przez
Cerkiew prawosławną. Z trzech klasztorów bazylianów po 1947 r. pozostał tylko jeden w Warszawie przy ulicy Miodowej, w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu prymasowskiego. W tej sytuacji jego przełożony – ojciec
Paweł Puszkarski OSBM (1895-1977) został wyznaczony przez Kurię Generalną w Rzymie protoihumenem zakonu bazyliańskiego w Polsce, a następnie specjalnym delegatem generała na całą Polskę67.
Podobnie jak kardynał August Hlond, również Prymas Polski Stefan Wyszyński otrzymał specjalne pełnomocnictwa ze Stolicy Apostolskiej
do kierowania obrządkiem greckokatolickim68. Kardynał Stefan Wyszyński wydawał duchownym specjalne zezwolenia na tzw. birytualizm, czyli
odprawianie mszy w obu obrządkach, zależnie od składu wiernych. Pozwoliło to uniknąć tworzenia odrębnych placówek, na co wymagana była
zgoda władz wojewódzkich. Powolne zmiany następowały od końca roku
1956. Od schyłku lat 50. XX w. ks. Bazylemu Hrynykowi udało się zorganizować prawie 20 nowych placówek duszpasterskich – głównie na Ziemiach Zachodnich i Północnych69. W 1964 r. podjęto decyzję o odbywaniu przez kleryków unickich formacji kapłańskiej w seminarium duchownym w Lublinie70. Dzięki zabiegom wikariusza generalnego doszło do odnowienia przemyskiej kapituły katedralnej. Pierwsze jej posiedzenie
odbyło się 6 sierpnia 1968 r. Prepozytem kapituły 28 września 1968 r.
ustanowiony został ksiądz Bazyli Hrynyk71. Po jego śmierci dekretem

Współczesne konsekwencje akcji „Wisła” opisała Bożena Domagała, Etniczność
i religia – Kościół greckokatolicki w Polsce po akcji „Wisła”, „Colloquium”, nr 4
(2015), s. 45-60.
67 I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą i Watykanem…, s. 146.
68 K. Mikołajczuk, Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła
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Prymasa Polski z 14 czerwca 1977 r. obowiązki wikariusza generalnego
objął ks. Stefan Dziubina (1913-2004)72.
Początki odrodzenia
Pierwsze symptomy odrodzenia Rumuńskiego Kościoła Greckokatolickiego należy utożsamiać z początkiem pontyfikatu Jana Pawła II
oraz z podjętą przez niego rewizją polityki wschodniej Watykanu73. Papież-Polak – odmiennie niż Paweł VI – nie był zwolennikiem zawierania
umów z reżimami komunistycznymi, dostrzegał bowiem ich koniunkturalny i konformistyczny charakter74. Dlatego podejmował odważne decyzje, wywołujące protesty ze strony bukareszteńskich decydentów. Przykładem takich działań było mianowanie w 1979 r. księdza Traiana Crişana (1918-1990) podsekretarzem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,
a następnie jego konsekracja biskupia w dniu 6 stycznia 1982 r. Sakra
udzielona przez samego papieża oraz skierowane przez niego słowo wywołały zresztą gwałtowną reakcję nie tylko władz partyjno-państwowych.
Również Święty Synod Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego poruszył
tę sprawę w czasie swoich obrad 10-11 stycznia 1982 r., a patriarcha Iustin (Moisescu) (1910-1986) wystosował do Jana Pawła II telegram, protestując przeciwko rzekomej ingerencji w stosunki wewnętrzne Socjalistycznej Republiki Rumunii75.
Pełna odbudowa Kościoła – jego struktur i działalności pastoralnej – była możliwa dopiero po upadku dyktatury Nicolae Ceaușescu i rozkładzie systemu totalitarnego, choć już w 1986 r. udało się w sposób tajny
wybrać głowę Kościoła greckokatolickiego w Rumunii. Godnością tą obdarzono biskupa Alexandru Todea. W ostatnich dniach grudnia 1989 r.
Jan Paweł II potwierdził tę decyzję rumuńskich unitów. Natomiast
zwieńczeniem starań o uznanie statusu prawnego Rumuńskiego Kościoła
Greckokatolickiego była decyzja rządu o unieważnieniu dekretu z 1948 r.,
ogłoszona 2 stycznia 1990 r. W tym czasie ujawniło się trzech potajemnie
wyświęconych biskupów76. W dniu 14 marca 1990 r. papież Jan Paweł II
odnowił struktury kościelne, m.in. Alexandru Todea otrzymał nominację
na arcybiskupa Fogaraszu i Alba Iulia. Hierarcha ten objął również urząd
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rumunii77.

S. Stępień, Kościół greckokatolicki w Polsce po II wojnie światowej i w czasach
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73 L. Ring-Eifel, Światowa potęga Watykanu. Polityka współczesnych papieży,
przekł. T. Sotowska, Warszawa 2006, s. 151 i n.
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Początki odrodzenia struktur kościelnych i wyraźnego ożywienia
działalności duszpasterskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce datować należy na lata 80. XX w. W dniu 18 listopada 1981 r. Prymas Polski
arcybiskup Józef Glemp otrzymał od Stolicy Apostolskiej szczególne pełnomocnictwa dotyczące obrządku greckokatolickiego, w tym podniesienia statusu Delegatury Specjalnej, która została przemianowana na ordynariat78. Pozwoliło to na wydanie 22 grudnia 1981 r. dekretu o utworzeniu dwóch wikariatów generalnych (północno-zachodniego i południowo-wschodniego). Na czele pierwszego postawił o. Jozafata Romanyka
OSBM z Warszawy (1919-2007), na czele drugiego – ks. Jana Martyniaka
(ur. 1939), proboszcza parafii w Legnicy79. Wikariat północno-zachodni
podzielony został na dekanaty koszaliński i olsztyński, a wikariat południowo-zachodni na dekanaty przemyski i wrocławski. Towarzyszył temu
widoczny wzrost liczby parafii – w 1983 r. istniało 70 placówek, w 1984 r.
– 76, w 1987 r. – 82, w 1988 r. – 84, w 1989 r. – 85. Coraz więcej było
również powołań kapłańskich. W 1987 r. w Kościele greckokatolickim
w Polsce posługiwało 38 kapłanów diecezjalnych i 14 zakonnych. Rok później już 46 kapłanów diecezjalnych i 15 zakonnych. Coraz częściej praktyki religijne przybierały jawny charakter – w 1982 r. zainicjowano coroczną pielgrzymkę unitów na Jasną Górę80.
Przełom przyniosły wydarzenia polityczne roku 1989. Dla Kościoła greckokatolickiego w Polsce rozpoczynała się nowa epoka, której symbolicznym początkiem były święcenia biskupie ks. Jana Martyniaka. Nominacja ogłoszona została 20 lipca 1989 r., zaś liturgia święceń sprawowana była na Jasnej Górze niecałe dwa miesiące później – 16 września
1989 r. Pełne przywrócenie struktury hierarchicznej nastąpiło 16 stycznia
1991 r. na mocy decyzji Jana Pawła II o odnowieniu diecezji przemyskiej
obrządku bizantyjsko-ukraińskiego z ordynariuszem władyką Janem
Martyniakiem na czele81.
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Wnioski
Rumuński Kościół Greckokatolicki i Kościół Greckokatolicki
w Polsce w okresie rządów komunistycznych przetrwały mimo prześladowań, a nawet formalnej administracyjnej likwidacji. Było to możliwe
dzięki:
 licznym świadectwom męczeństwa złożonym przede wszystkim
przez hierarchów obu Cerkwi, duchowieństwo diecezjalne i zakonne;
 konspiracyjnej działalności duszpasterskiej prowadzonej przez
większość duchownych, którzy zachowali wierność doktrynie katolickiej i Stolicy Piotrowej;
 niezwykłej determinacji i zaangażowaniu świeckich, którzy mimo
prześladowań i surowych represji (szczególnie do 1956 r.), a później wielu ograniczeń nie zrezygnowali z wiary;
Zwrócić należy ponadto uwagę na to, że rumuńscy grekokatolicy
dzięki swojej liczebności (w latach 80. XX w. co najmniej 500 tys. wiernych) byli społecznością poza możliwościami całkowitego rozbicia i rozpracowania operacyjnego przez aparat bezpieczeństwa. W Polsce ciągłość
pracy duszpasterskiej oraz formacji kapłańskiej częściowo zapewniły
instytucje oraz struktury Kościoła rzymskokatolickiego. Istniał także jeden klasztor ojców bazylianów, w którym pielęgnowano życie monastyczne. W dziejach powojennych obu wspólnot greckokatolickich wyraźną
cezurę przynoszą wydarzenia roku 1956. W Rumunii widoczne jest przejściowe osłabienie reżimu komunistycznego oraz wpływ wydarzeń powstania węgierskiego. W tym czasie Rumuński Kościół Greckokatolicki zakończył okres działalności „katakumbowej”. W Polsce – mimo dramatu
Poznańskiego Czerwca – „odwilż” i zmiany na najwyższych szczeblach
władzy pozwoliły unitom na rozpoczęcie działalności „półlegalnej” oraz
powolnej odbudowy struktrur kościelnych.

dr. habil. Michał Białkowski
prof. al Universităţii „Mikołaj Kopernik” din Toruń

Între distrugerea și tolerarea prezenței.
Biserica Greco-Catolică din România
(Biserica Română Unită cu Roma)
și Biserica Greco-Catolică din Polonia
față de totalitarismul comunist
– trecere în revistă a unor chestiuni selectate
Rezumat

Biserica Greco-Catolică din România (Biserica Română Unită cu
Roma) şi Biserica Greco-Catolică din Polonia au fost înființate ca urmare
a unirilor bisericilor – cea de la Brest din anul 1596, precum și cea din
Transilvania din anii 1698 și 1700. În perioada interbelică acestea s-au
bucurat de aprecierea autorităților statului şi de o dezvoltare dinamică.
În plus, Biserica Greco-Catolică din România era considerată a doua religie națională după Biserica Ortodoxă Română. În anul 1930 greco-catolicii reprezentau 7,9% din populația întregii Românii și în Polonia chiar
10,4% din populație. O schimbare fundamentală a situației s-a produs
după sfârșitul celui de-Al II-lea Război Mondial şi preluarea puterii în
ambele țări de către comuniști.
În octombrie 1948, ca urmare a așa-numitelor „sinoade”, Biserica
Greco-Catolică din România a fost absorbită de Biserica Ortodoxă Română. Delegalizarea oficială a fost declarată de guvernul lui Petru Groza pe
1 decembrie 1948. Mai înainte, în martie 1946 asemănător s-a întâmplat
și cu Biserica Greco-Catolică în regiunile sud-estice ale Republicii Polone
incluse în Uniunea Sovietică. În granițele noi ale Poloniei a rămas o parte
din dieceza de Przemyśl.
Din momentul lichidării Bisericii Greco-Catolice din România
a început perioada activității „catacombice”. Bilanțul primilor ani ai guvernării comuniste a fost deosebit de dramatic. Până în anul 1953 au fost
uciși sau au murit din cauza condițiilor foarte grele din închisori 303 preoți greco-catolici. Printre numeroasele fețe ale ierarhilor uniați care și-au
dat viața pentru credința catolică trebuie amintiți: Alexandru Rusu,
episcop al Maramureșului sau Ioan Bălan, episcop de Lugoj. La rândul
său, Alexandru Todea, arhiepiscop de Făgăraș și Alba Iulia, la început
condamnat pe viață la muncă silnică, a stat în arest la domiciliu până în
anul 1989.
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Încercarea din 1956 de a restabili drepturile Bisericii Greco-Catolice din România s-a încheiat cu un eșec. De asemenea, nici întâlnirea lui
Nicolae Ceaușescu cu papa Paul al VI-lea la Vatican în 1973 nu a adus reluarea activității legale a comunității uniate. Reconstruirea structurilor
Bisericii Greco-Catolice din România a fost posibilă abia după căderea
dictatorului și după prăbușirea sistemului totalitar.
Biserica Greco-Catolică din Polonia – în ciuda multor asemănări
– a avut șanse mai mari și posibilități de supraviețuire. Până în primăvara anului 1947, în ciuda multor greutăți funcționa pe jumătate în legalitate. Realizarea Operațiunii „Vistula” a provocat formarea caracterului
diasporal al Bisericii care a funcționat timp de mai mulți ani în principal
pe baza structurilor parohiei romano-catolice. După schimbarea politică
bruscă din 1956 a urmat o reconstrucție lentă a centrelor duhovnicești,
reîntoarcerea la celebrarea liturghiei în rit oriental, și în final înființarea
de parohii independente. În anul 1967 cardinalul Stefan Wyszyński l-a
numit pe pr. Bazyli Hrynyk în funcția de vicar general al Primatului Poloniei pentru greco-catolici. Din anii ʼ80 ai sec. XX s-a remarcat o creștere numerică a parohiilor ceea ce, printre altele, a avut ca efect crearea
în decembrie 1981 a două vicariate generale. În septembrie 1989, pentru
prima dată după cel de-Al II-lea Război Mondial consacrare episcopală
a primit pr. Jan Martyniak, ceea ce a reprezentat începutul reîntoarcerii
la structura ierarhică completă a Bisericii Greco-Catolice din Polonia.
Cele două comunități bisericești au supraviețuit datorită: 1) numeroaselor cazuri de martiriu mai ales al ierarhilor ambelor Biserici,
clerului diecezan și monahal; 2) activității conspirative duse de marea
majoritate a clericilor care au păstrat fidelitatea față de doctrina catolică
și față de Scaunul Apostolic; 3) determinării deosebite și a implicării laicilor care în ciuda persecuțiilor și a represiunilor severe (mai ales până în
1956), iar mai târziu, a multor restricții, nu au renunțat la credința lor. În
Polonia, o mare importanță în această privință a avut-o poziția puternică
a Bisericii Romano-Catolice care a asigurat continuitatea slujirii duhovnicești, precum și a formării de preoți.

dr Paweł Bielicki
Instytut Pileckiego w Warszawie

Rumunia w opinii polskiej emigracji politycznej
w Londynie w latach 1958-1965

Wprowadzenie
Polska emigracja polityczna w Londynie po roku 1945 odnosiła
się w swoich periodykach 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 odegrały
znaczącą rolę w późniejszym postrzeganiu sytuacji politycznej w Europie
Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 50. i 60. XX w. Celem mojego artykułu jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań i zależności,
charakteryzujących politykę wewnętrzną i zagraniczną Rumunii w latach
1956-1965, obecnych w opiniach polskich polityków i publicystów emigracyjnych w Londynie. Przedmiotem mojego zainteresowania m.in. będą poglądy „polskiego Londynu” na następujące zjawiska: intensyfikację
represji w kraju, obecną po rewolucji węgierskiej, wycofanie wojsk sowieckich w 1958 r., konflikt między Rumunią i ZSRR oraz stopniowy proces zdobywania przez Bukareszt względnej niezależności od Moskwy na
płaszczyźnie polityczno-ekonomicznej. Na wstępie poruszę sytuację polityczną w przedmiotowym kraju po 1956 r., prezentowaną przez przedstawicieli polskiego wychodźstwa.
Rumunia w obrazie polskiej emigracji
na przełomie II połowy lat 50. i początku lat 60. XX wieku
Po rewolucji węgierskiej w listopadzie 1956 r. i wywiezieniu do
Rumunii byłego premiera Węgier Imre Nagy’a przez agentów KGB, emigracja polska w Londynie dostrzegała ponowne nasilenie represji w Rumunii względem przeciwników rządzących krajem komunistów. Publicyści „polskiego Londynu” zauważali, że liberalizacja ustroju w bloku
wschodnim, związana bezpośrednio z wygłoszonym przez I sekretarza KC
KPZR Nikitę Churszczowa „tajnym referatem” o zbrodniach Stalina,
z protestami w Poznaniu w czerwcu 1956 r. i dojściem do władzy w Polsce
w październiku tegoż roku Władysława Gomułki oraz z wspomnianymi
wyżej wydarzeniami węgierskimi, wywołała wśród władz rumuńskich niepokój o utrzymanie kontroli nad społeczeństwem. Z tego też względu nie
bez zaskoczenia przyjęto w „Warszawie nad Tamizą” kolejną fazę terroru
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politycznego w Rumunii. W „Orle Białym” z 20 września 1958 r. można
przeczytać, że prześladowaniom są poddawani nie dość wierni wobec komunizmu działacze partyjni, a także gospodarczy, aresztowani za nadużycia. Innym celem szykan stała się obecna na terenie kraju mniejszość węgierska. Szczególną uwagę reżim skupił jednak na tępieniu wszelkich odmiennych poglądów wśród rumuńskich naukowców, filozofów, artystów
i dyrektorów teatrów, posądzanych o „idealizm” oraz nadmierne otwarcie
na Zachód. Jak podaje Zygmunt Szempliński, piszący pod pseudonimem
Stanisław Klinga, represje dotknęły także 50 sportowców rumuńskich,
oskarżonych o szerzenie „burżuazyjnej ideologii”, wierzeń religijnych czy
osłabienie „patriotycznej świadomości”1. Dlatego dokonane w listopadzie
1958 r. wycofanie wojsk sowieckich z terenów Rumunii zostało przyjęte
na łamach publicystyki polskiej w Londynie jako gest Kremla pozbawiony
większego znaczenia politycznego oraz militarnego. Akcentując, że brak
obecności Armii Radzieckiej na terenie Rumunii nie zmienia istoty dominacji ZSRR nad tym krajem, podkreślano, że przedstawione przez Moskwę w czerwcu 1958 r. na konferencji Układu Warszawskiego propagandowe deklaracje o zmniejszeniu sił zbrojnych, są niwelowane prośbami
Chruszczowa, żeby kraje Układu rozmieściły wyrzutnie dalekosiężnych
rakiet na terenie Polski i Czechosłowacji, jeśli Amerykanie zdecydują się
dokonać ich dyslokacji w Europie Zachodniej. Zdaniem cytowanych przez
analityka czynników norweskich i zachodnioniemieckich, takie rakiety
już od dawna znajdowały się na obszarze Bułgarii i Węgier. Ponadto nie
będzie potem możliwości sprawdzenia, czy zapowiadane przez Kreml inne redukcje wojskowe będą realizowane2.
W związku z występującymi w II połowie wspomnianej dekady
zjawiskami w Europie Środkowo-Wschodniej, m.in. eskalacją terroru
w Rumunii, kryzysem berlińskim, utrwaleniem rządów Jánosa Kádára na
Węgrzech oraz zahamowaniem przemian październikowych w Polsce,
w „polskim Londynie” z uwagą śledzono kolejne pomysły odnośnie do
przyszłości obszaru środkowoeuropejskiego. Omawiając wizytę Gomułki
w krajach bloku wschodniego w maju 1958 r., w tym w Rumunii, przedstawiciele polskiego wychodźstwa zwracali uwagę, podobnie jak w przypadku wizyt na Węgrzech i Czechosłowacji, na kwestie wzmożenia wzajemnej współpracy gospodarczej oraz współdziałania przeciwko aktywności amerykańskiej administracji w krajach za żelazną kurtyną3. Drugą
okazją do szerszych rozważań na temat obszaru środkowoeuropejskiego stała się zaprezentowana w listopadzie 1958 r. koncepcja George’a
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Kennana, dotycząca neutralności krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
w tym także Rumunii. Sceptycznie do tego pomysłu odniósł się emigracyjny ekspert do spraw wojskowych gen. Kazimierz Glabisz. W jego
przekonaniu inicjatywa ta tylko na pozór była korzystna dla Zachodu,
gdyż po wycofaniu sił zachodnich z Niemiec brakowałoby tam zabezpieczenia dla obrony tego obszaru przed sowiecką agresją. Poza tym dopóki
w krajach satelickich panowałyby reżimy komunistyczne, to byłyby one
powiązane z Moskwą. Dlatego w dogodnym dla siebie momencie Kreml
pogwałciłby ich neutralność i traktowałby te tereny jako swoje bazy wypadowe na Zachód. Glabisz pisał, że rozszerzenie neutralnego pasa w Europie Środkowej poza Dunaj na Bałkany byłoby dla Sowietów mniej korzystne. Sytuacja mogłaby jednak ulec zmianie na korzyść Moskwy, gdyby
oprócz neutralizacji Węgier, Rumunii, Bułgarii i Albanii to samo spotkało
Turcję, Grecję i Włochy4.
Odnośnie inicjatywy Kennana wypowiedziało się emigracyjne
MSZ w Londynie w lutym 1960 r. W oświadczeniu ministerstwa czytamy,
że kraje środkowoeuropejskie, w tym Rumunia, z silnym potencjałem
wojskowym, gospodarczym i politycznym są gotowe bronić własnej suwerenności. Licząc na poparcie Stanów Zjednoczonych co do tej koncepcji,
wyrażano pogląd, że po wyzwoleniu się spod sowieckiej niewoli niepodległa Polska będzie dążyła do przywrócenia sojuszniczych kontaktów z Rumunią5. Na powyższy temat wypowiedział się także miesiąc później minister spraw zagranicznych rządu RP na emigracji Aleksander Zawisza.
W jego opinii najważniejszym problemem do rozwiązania w Europie jest
uniknięcie starcia między oboma blokami politycznymi. Dyplomata precyzował, że skutecznym rozwiązaniem byłoby stworzenie łącznika między
nimi w sferze politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Argumentując swoją
koncepcję, sugerował on, że taka struktura polityczna znacząco umożliwiłaby rozpoczęcie jakiejkolwiek agresji i zapewniłaby wolność krajom
ujarzmionym. Zdaniem Zawiszy na terenie strefy neutralnej powinny istnieć wolne i suwerenne państwa, dostatecznie silne, żeby bronić swojej
suwerenności. W jej skład wchodziłyby: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry,
Rumunia oraz kraje bałtyckie. Według wspomnianego polityka pas neutralny równoważyłby potencjał obu bloków, a występujące sprzeczności
sprowadzone zostałyby wyłącznie do rywalizacji ideologicznej i ekonomicznej. Natomiast istnienie takiego obszaru powinno być zagwaranto-

K. Glabisz, Strategiczne skutki neutralizacji, „Orzeł Biały”, nr 3(811), 18.01.1958,
s. 2.
5 Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (dalej: IJP), Zasadnicze tezy polityki
zagranicznej rządu R.P., http://archiwa.pilsudski.org/dokument.php?nonav=1&nrar
=701&nrzesp=9&sygn=12&handle=701.180/555&seria=0, 10.02.1960, s. 1-2 (dostęp:
1.07.2020).
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wane przez stworzenie umowy między krajami sygnatariuszami oraz
przez państwa zachodnie6.
Niepowodzenie pomysłu Kennana ze względu na niechętne stanowisko krajów zachodnich i ZSRR spowodowało, że na początku lat
60. XX w. zaczęto w „polskim Londynie” ponownie zwracać uwagę na
możliwość „poluzowania śruby” za żelazną kurtyną. Dlatego obserwowano bacznie spotkania przywódców z Europy Środkowo-Wschodniej, licząc
na rozbieżności między nimi. Jednym z takich szczytów okazała się narada szefów partii komunistycznych w Bukareszcie w czerwcu 1960 r. Jak
zaznaczał publicysta „Orła Białego”, oficjalnie kongres dotyczył tematyki
gospodarczej w bloku sowieckim i perspektyw ekonomicznych dla niego
na I połowę lat 60., a w przyszłości do 1975 r. Jak podawał autor, hasła
rumuńskich komunistów przewidywały kontynuację rozwoju przemysłu
ciężkiego, dokończenie kolektywizacji rolnictwa oraz przejście do całkowitego komunizmu7. Do Bukaresztu przyjechał wówczas cały establishment komunistyczny, w tym Chruszczow z Peng Zhengiem, przedstawicielem chińskiej delegacji. Jak wskazywał piszący, wybór Bukaresztu jako
miejsca spotkania stanowił sam w sobie dowód zaufania wobec Rumunii
jako wiernego satelity Kremla. W przeświadczeniu analityka nie należało
się spodziewać po bukareszteńskiej naradzie zmiany taktyki komunistów,
dążących do podziału Zachodu za pomocą kija i marchewki, a blok radziecki będzie jeszcze bardziej zwarty i gotowy niż przedtem8. W rzeczywistości jednak już wtedy zaczęły się pojawiać pierwsze symptomy rozbieżności między państwami Układu Warszawskiego, szczególnie ZSRR
a Rumunią.
Konflikt sowiecko-rumuński
w polskiej publicystyce emigracyjnej
Rosnące sprzeczności między Związkiem Radzieckim a Rumunią
od początku lat 60. XX w. również nie pozostały niezauważone przez polską emigrację. Omawiając przyczyny tego stanu rzeczy, podkreślano, że
podłoże sporu Bukaresztu z Moskwą miało głównie charakter ekonomiczny, co z czasem przełożyło się na względy natury politycznej. Niezmiernie
interesujący był artykuł w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza”
z 1 czerwca 1965 r., w którym to opisywano, że emancypacja państwa bałkańskiego została zainicjowana już w latach 1955-1957, kiedy na żądanie
Rumunów zostały zniesione tzw. towarzystwa mieszane sowiecko-ru-

IJP, Exposé wygłoszone na Radzie R.P. przez Ministra Spraw Zagranicznych,
http://archiwa.pilsudski.org/dokument.php?nonav=1&nrar=701&nrzesp=9&sygn=1
2&handle=701.180/544&seria=0, 26.03.1960, s. 6-7 i 10 (dostęp: 1.07.2020).
7 S., Po kongresie komunistów w Bukareszcie, „Orzeł Biały”, nr 26(939), 30.06.1960,
s. 1.
8 Co słychać?, „Myśl Polska”, nr 13(388), 1.07.1960, s. 1.
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muńskie. Ich zadaniem była eksploatacja bogactw naturalnych Rumunii
przez ZSRR. Według publicysty gazety w kolejnych latach polityka niezależności Bukaresztu od Moskwy była kontynuowana, czego dowodem było wycofanie wojsk sowieckich, uprzemysłowienie kraju, datowane na
okres od 1960 r., wbrew zaleceniom Kremla, oraz przedstawienie przez
Komitet Centralny partii rumuńskiej zasady niezależności oraz własnej
drogi rozwoju każdego państwa socjalistycznego9.
Jeszcze inną teorię przedstawił Aleksander Bregman, redaktor
„Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. W odniesieniu do książki
Davida Floyda, dotyczącej sytuacji w Rumunii, pisał on, że jednym z czołowych powodów, dla których Bukareszt zdecydował się wypowiedzieć
bezwarunkowe posłuszeństwo Moskwie, jest ilość złóż naturalnych – nafty, gazu ziemnego, boksytu, węgla, rudy manganu, rudy żelaznej oraz złota. W spojrzeniu publicysty ilość bogactw zapewniła Rumunii możliwość
zdobywania dewiz na Zachodzie i wzmacniała kraj na wypadek sowieckich nacisków. Analityk twierdził, że inną przyczyną zmiany kursu władz
rumuńskich był fakt, że tamtejsze kierownictwo dążyło do wzrostu popularności w społeczeństwie i utrzymania władzy, a to było możliwe tylko
dzięki prowadzeniu samodzielnej polityki gospodarczej i realizacji własnych interesów gospodarczych10.
Z podobnego założenia wychodził jeden z piszących na łamach
„Myśli Polskiej”, według którego rumuńscy komuniści poprzez dbanie
o interes narodowy swojego kraju chcą poprawić swoją reputację11. Uwidoczniano także, że Rumunia nie chce odgrywać w bloku sowieckim roli
podrzędnego dostawcy żywności i dlatego dąży do rozwoju własnego
przemysłu. Zdaniem jednego z korespondentów „Dziennika Polskiego
i Dziennika Żołnierza” takie działania Rumunów jednak uchodzą im płazem, ponieważ Sowieci nie mogą sobie pozwolić na interwencję militarną,
gdyż doprowadziłoby to do wrzenia na całym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej12. W przekonaniu redaktora „Myśli Polskiej” Gheorgie
Gheorghiu-Dej, mimo swojej niezachwianej wiary w komunizm, nie zapomniał, że jest Rumunem i w imię lojalności wobec ZSRR nie może poświęcić interesów narodowych swojego kraju. Dlatego, jak pisał publicysta, przykład rumuński udowodnił, że narzucony na siłę internacjonalizm
nie odniósł zwycięstwa w dążeniach do samodzielności krajów za żelazną
kurtyną13.

X, Emancypacja Rumunii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 129,
1.06.1965, s. 2.
10 A. Bregman, „Dlaczego miałby być bardziej nieśmiały”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 130, 2.06.1965, s. 2.
11 Co słychać???, „Myśl Polska”, nr 6(473), 15.03.1964, s. 1.
12 Trzy obozy komunistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej, „Dziennik Polski
i Dziennik Żołnierza”, nr 116, 14.05.1964, s. 1.
13 Rumunia, „Myśl Polska”, nr 18(508), 1.10.1965, s. 4.
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Z kolei według Eugeniusza Hinterhoffa, publicysty „Robotnika”,
Rumunia, w której proces destalinizacji przebiegał najwolniej, chce rzucić
wyzwanie ZSRR i zademonstrować całemu światu, że nie życzy sobie być
traktowana jak sowiecka marionetka. Autor zaznaczał, że władze w Bukareszcie są do pewnego stopnia zadowolone z sytuacji gospodarczej, mimo
trudności i niechętnej postawy ze strony ZSRR oraz pozostałych jego krajów satelickich. Dziennikarz utrzymywał, że w ciągu osiemnastu lat władzy Deja Rumunia przekształciła się z biednego i zacofanego kraju rolniczego w państwo szybko rozwijające się i o zrównoważonej strukturze
przemysłowo-gospodarczej. Stąd plany Chruszczowa, zakładające uczynienie z Rumunii państwa będącego na poziomie niewystarczająco rozwiniętych krajów Afryki oraz Azji, spotkały się z oporem rumuńskiego kierownictwa partyjnego, do którego należało wielu wykształconych ekonomistów i działaczy, zajmujących się tematyką unowocześnienia przemysłu. Przytaczając dane przedstawione przez Bukareszt, dotyczące potencjalnego rozwoju kraju do 1970 r. i wzrostu produkcji stali, rudy żelaznej
i energii elektrycznej, autor artykułował myśl, że do zrealizowania tych
planów będzie niezbędne nawiązanie kontaktów gospodarczych z krajami
zachodnimi, gdyż Rumuni przekonali się o wadliwości towarów i urządzeń z bloku sowieckiego, o opóźnieniach w dostawach, braku części zapasowych czy przestarzałych typach maszyn. Jak podawał jeden z piszących, postawa rumuńska spotkała się z oporem krajów Europy Wschodniej, które w skargach do Kremla pisały, że Rumunia eksportuje swoją
żywność na Zachód, szczególnie mięso, trudno dostępne w państwach satelickich bloku, m.in. w NRD i Czechosłowacji. Ponadto ze sprzeciwem
środkowoeuropejskich komunistów spotkał się zakup przez Rumunów
zachodnich maszyn rolniczych, możliwych do nabycia w krajach socjalistycznych14.
Inny artykuł, dotyczący przedmiotowej tematyki ukazał się w lipcu 1962 r. w „Myśli Polskiej”. Omawiając położenie gospodarcze krajów
satelickich na skutek propozycji Komekonu (Rady Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej – P. B.), Michał Gamarnikow, dziennikarz amerykańskiego
miesięcznika „East Europe” poświęconego problemom Europy Wschodniej, akcentował, że próby integracji gospodarczej krajów RWPG miały
miejsce od konferencji moskiewskiej w 1958 r., w której brały udział delegacje wszystkich krajów sowieckiego bloku, w tym Rumunii. Chociaż deklaracja wówczas przyjęta, mająca stanowić punkt zwrotny w wymianie
handlowej między krajami za żelazną kurtyną, miała oznaczać zmianę
rozwoju gospodarek Europy Wschodniej i odstąpienie od zasady autarkii,
to jednak państwa komunistyczne nie były tym bezpośrednio zainteresowane, akcentując praktykę braku troski o „koszty produkcji”. Zdaniem
autora przy socjalistycznym podziale pracy, państwa przemysłowo słab-

E. Hinterhoff, Rumunia rozluźnia pęta niewoli, „Robotnik”, nr 4/6, kwiecień-maj
1964, s. 3.
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sze – Polska, Węgry oraz Rumunia – będą w gorszej sytuacji gospodarczej i zahamowany zostanie wzrost ich stopy życiowej15. W przekonaniu
wspomnianego Hinterhoffa przykład rumuński mocno zaniepokoił
Kreml, który zdał sobie sprawę z tego, że nie ma wystarczających instrumentów polityczno-gospodarczych, żeby przeciwdziałać na wypadek
sprzeciwu któregoś krajów komunistycznych. Dowiodła tego wizyta Nikity Chruszczowa w Rumunii w 1962 r., podczas której to radziecki przywódca napotkał na silną niechęć wobec ZSRR wśród przedstawicieli Rumuńskiej Partii Robotniczej oraz społeczeństwa, nienawidzącego Sowietów bardziej niż rodzimych komunistów. Dlatego radziecki premier został
zmuszony do ustąpienia w obliczu rumuńskich postulatów, czego dowodził komunikat, że mimo różnic na polu gospodarczym nie ma podstaw
do szerszego konfliktu między ZSRR a Rumunią. Według autora artykułu
ta informacja była pełnym zwycięstwem strony rumuńskiej16.
Także w kolejnych latach Bukareszt okazywał coraz silniejszy
sprzeciw wobec gospodarczej centralizacji krajów sowieckiego bloku wokół moskiewskiego centrum. W kwietniu 1963 r. sygnalizowano na podstawie doniesień londyńskiego „Timesa” z Belgradu, że kwestia Komekonu staje się pierwszoplanowym zagadnieniem w polityce rumuńskiej.
Według dziennikarza Bukareszt obawiał się, że plan Chruszczowa zagrozi
rozwojowi przemysłu rumuńskiego i umożliwi wykorzystywanie przez
Moskwę bogactw naturalnych kraju. Jego zdaniem Rumuni od konferencji z czerwca 1962 r. stosowali taktykę ociągania się wobec wdrożenia
podjętych wtedy decyzji, nie wyrażając jeszcze otwartego sprzeciwu wobec działań Kremla17.
Innym sygnałem była sesja Komekonu w maju 1963 r. w Warszawie, podczas której doszło do sprzeczki między delegatem rumuńskim
Alexandru Bârlădeanu a sekretarzem generalnym organizacji Nikołajem
Fadiejewem, podczas której ten ostatni oskarżał Rumuna o sabotowanie
planów gospodarczych Chruszczowa. Według publicysty „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” stanowisko rumuńskie spotkało się z aprobatą strony bułgarskiej i węgierskiej18. Także w kolejnych miesiącach
wśród polskiej społeczności emigracyjnej w Londynie zauważano rumuńskie przejawy samodzielności wobec ZSRR. W przekonaniu analityka
„Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” oznaką bardziej asertywnej
postawy Bukaresztu stało się wystąpienie Bârlădeanu na początku stycznia 1964 r., kiedy to poddał on krytyce plany Moskwy, zmierzające jego
zdaniem do wyrzeczenia się przez Rumunię suwerenności w dziedzinie

Ekonomiczne refleksje, „Myśl Polska”, nr 13(434), 1.07.1962, s. 3.
E. Hinternhoff, dz. cyt., s. 4.
17 Bukareszt broni swojej niezależności. Konflikt Rumunii z Rosją na tle planu integracji Chruszczowa, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 86, 10.04.1963, s. 1.
18 Rosja oskarża Rumunię, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 122,
23.05.1963, s. 4.
15
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przemysłu19. Głośnym echem odbiło się również cytowane w „Dzienniku
Polskim i Dzienniku Żołnierza” 11 maja 1964 r. wystąpienie wicepremiera
Piotra Jaroszewicza z maja 1964 r., w którym skrytykował on postawę rumuńską, mówiąc, że „obciążenia autarkią” z przeszłości nie wpływają pozytywnie na rozwój integracji gospodarek krajów komunistycznych20.
Procesy emancypacyjne Rumunii były wskazywane z coraz większą nadzieją w gronie emigracji, ponieważ nie bez racji stwierdzano, że
mogą one doprowadzić do erozji reżimów komunistycznych za żelazną
kurtyną. Akcentowano, że Rumunia liberalizuje swoją politykę turystyczną dla ludzi z Zachodu, m.in. poprzez przyspieszenie procedury udzielania dla nich wiz, korzystanie przez nich z tanich towarów, które będą
sprzedawane po eksportowej cenie w szeregu specjalnych sklepów otwartych w portach, na lotniskach i w miejscowościach nadgranicznych. Ponadto miałyby zostać wprowadzone ułatwienia w celu umożliwienia zwiedzania kraju pojazdami mechanicznymi, np. samochodem, oraz dla wycieczek zbiorowych21. Atmosferze dalszej liberalizacji towarzyszyły także
informacje o antysowieckich protestach w Rumunii po przyjęciu deklaracji kwietniowej w 1964 r. oraz organizowanie wieców, na których pojawiały się hasła, wzywające do uniezależnienia się Rumunii od ZSRR. Jednocześnie zaznaczano, na podstawie opinii dyplomatów zachodnich, że
mało prawdopodobny jest wybuch protestów społecznych na wzór węgierski z przełomu października i listopada 1956 r.22 Ponadto zwracano
uwagę, że od połowy 1964 r. Moskwa zaczęła stopniowo godzić się z dążeniami Bukaresztu do samodzielności w polityce zagranicznej, co zostało
zauważone w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza”. Głoszono na jego łamach, że po okresie ostrych ataków na Bukareszt przez sowieckie
środki masowego przekazu, ton moskiewski wobec Rumunii uległ pewnemu złagodzeniu, a Moskwa zaczęła podkreślać „osiągnięcia” Rumunii
w ciągu dwudziestu lat istnienia komunistycznego ustroju i „pomyślną”
współpracę Bukaresztu z krajami socjalistycznymi na płaszczyźnie gospodarczej. Autor artykułu w dzienniku nadmieniał, że taka polityka jest
adresowana bezpośrednio do rumuńskiego społeczeństwa, że zmiana

Opór Rumunii i Węgier przeciwko planom Komekonu, „Dziennik Polski i Dziennik
Żołnierza”, nr 7, 8.01.1964, s. 4.
20 Pochwała „Komekonu” i nagana dla Rumunii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 113, 11.05.1964, s. 1.
21 Manifestacja polityczna wobec „bratnich republik”. Rumunia przyciąga turystów,
ale tylko z krajów Zachodu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 142,
13.06.1964, s. 2.
22 Gdy delegacja rządowa rokuje w Ameryce. Demonstracje antysowieckie w Rumunii. „Nie chcemy Rosjan” – wołają robotnicy, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 127, 27.05.1964, s. 1 i 4.
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kursu politycznego i gospodarczego Rumunii w stronę Zachodu może doprowadzić do pogorszenia się sytuacji ekonomicznej kraju23.
Okazją do podkreślenia wyłamania się Bukaresztu spod sowieckiej kurateli stało się także odsunięcie Chruszczowa od władzy w ZSRR
w październiku 1964 r. przez jego najbliższych współpracowników. Omawiając to wydarzenie, Aleksander Zawisza zaakcentował w czasie swojego
exposé 31 października 1964 r., że samodzielność Rumunii stała się jedną
z głównych przyczyn upadku sowieckiego przywódcy. Według ministra
przypadek rumuński jest dla Polski i innych krajów za żelazną kurtyną
najbardziej istotny, gdyż narody ujarzmione nie pominą żadnej okazji, żeby zamanifestować swój sprzeciw wobec moskiewskiej dyktatury. Zdaniem dyplomaty wszelkie takie próby nie biorą się ze słabości Chruszczowa, nazwanego „urodzonym despotą”, ale z powodu „nieuchronnego prawa życia i historii”, sugerującego, że narody środkowoeuropejskie zasługują na wolność24.
Niezwykle wymowna w tej materii jest analiza Zdzisława Stahla,
czołowego emigracyjnego sowietologa. W jego przekonaniu do wydarzeń
na linii Moskwa – Bukareszt i ich konsekwencji dla położenia ZSRR należy zachować dystans, gdyż władze radzieckie w przeszłości wielokrotnie
demonstrowały gotowość użycia siły w obronie swoich interesów, czego
dowiodły wydarzenia węgierskie w 1956 r. Ponadto piszący deklarował, że
nawet jeśli ZSRR będzie pogrążony w trudnościach ekonomicznych, to
Zachód pospieszy mu z pomocą z obawy o rosnącą aktywność globalną
Chin. W nieuchronny sposób będzie wiązało się to z niechęcią skierowania na tereny Europy Wschodniej „ofensywy wolności”. Powołując się na
stanowisko prezesa Narodowego Komitetu Rumuńskiego Constantina
Vişoianu, Stahl przychylał się do twierdzeń, że rozbieżności pomiędzy
Związkiem Sowieckim a Rumunią mogą służyć chęci pozyskania od Zachodu dodatkowych kredytów i wsparcia finansowego. Zdaniem rumuńskiego działacza, cytowanego przez polskiego sowietologa, niemożliwe
jest, żeby z dnia na dzień posłuszni słudzy Kremla, do których zalicza on
rumuńskie kierownictwo partyjne, szczególnie Emila Bodnăraşa, mogło
z dnia na dzień prowadzić niezależną politykę zagraniczną. Dlatego emigracyjny specjalista od ZSRR przestrzegał niektórych polskich badaczy
przed przecenianiem możliwości samodzielnego działania narodów ujarzmionych25.

Aby zyskać przyjaciół na Zachodzie – amnestia w Rumunii. Zapowiedź zwolnienia więźniów politycznych, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 144,
16.06.1964, s. 1.
24 IJP, Exposé Ministra Spraw Zagranicznych A. Zawiszy na Radzie R.P. w 1964 r.,
http://archiwa.pilsudski.org/dokument.php?nonav=1&nrar=701&nrzesp=9&sygn=1
2&handle=701.180/890&seria=0, 31.10.1964, s. 2-3 (dostęp: 1.07.2020).
25 Z. Stahl, Siła czy słabość Rosji, a „bunt” Rumunii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 149, 22.06.1964, s. 2.
23

236

236
415

Rumuńska samodzielność względem ZSRR stała się również dla
polskiej emigracji okazją do porównania stanowisk władz Polski i Rumunii w polityce międzynarodowej. Chociaż prezentowano opinie krytykujące nadmierną zależność I sekretarza KC PZPR wobec Kremla, to jednak
w części artykułów możemy zauważyć, że położenie geopolityczne Polski
i Rumunii było zupełnie inne. Wymowne są w tym kontekście słowa
wspomnianego wcześniej Bregmana, według którego w odróżnieniu od
Rumunii Gomułka nie może sobie pozwolić na pewną samodzielność wobec Kremla, gdyż kraj rządzony przez Deja ma inne ukształtowanie geograficzne niż nasz kraj. Ponadto, pomimo sporu granicznego z Węgrami,
nie czuje się on zagrożony jak Polska potencjalnymi niemieckimi roszczeniami terytorialnymi. Piszący konstatował, że jeśli polski przywódca będzie dążył do nadmiernej niezależności od Moskwy, to Kreml może
w każdej chwili cofnąć uznanie zachodniej granicy Polski i poprzeć starania Niemców o jej zmianę na ich korzyść. Bregman nie bezzasadnie wspominał także, że w przypadku liberalizacji ustroju, naród polski będzie się
domagał pełnej niepodległości i suwerenności, a także zniesienia dyktatury komunistycznej, co stanowi kontrast do sytuacji w Rumunii, gdzie społeczeństwo za cenę poprawy bytu materialnego i większej podmiotowości
w polityce globalnej, nie będzie sprzeciwiało się reżimowi26. W związku
z powyższym przedstawiano pogląd, że coraz bardziej autorytarny w kwestiach politycznych Gomułka nie jest zainteresowany irytowaniem Kremla na wzór rumuński, gdyż jego władza w Polsce była coraz bardziej zależna od przychylności Moskwy. Opisywano wręcz, że polityka Bukaresztu jest nieakceptowana przez I sekretarza KC PZPR, gdyż m.in. wyjazd delegacji rumuńskiej do Pekinu w 1963 r. odbył się w chwili, kiedy
Chruszczow wraz ze swoimi współpracownikami szykował się do kolejnych posunięć, odpowiadających na zarzuty Pekinu, a Ion Gheorghe
Maurer w czasie wizyty w Chinach sugerował dopuszczenie Państwa
Środka do RWPG, co posłużyłoby w sposób nieunikniony do większego
związania Pekinu z europejskim blokiem komunistycznym. Według jednego z publicystów „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” inicjatywa rumuńska miała miejsce w czasie starć sowiecko-chińskich w rejonie
Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz rzeki Amur, co dla
Rumunów oznaczało, że konflikt Moskwa – Pekin powinien być rozwiązany wyłącznie przez zainteresowane strony, a nie przez kraje za żelazną
kurtyną. Dlatego można zrozumieć cytowane w gazecie codziennej polskiej emigracji w Londynie słowa Zenona Kliszki, jednego z najbardziej
zaufanych współpracowników Gomułki. W jego mniemaniu „wybryk”
rumuński szkodzi jedności obozu socjalistycznego, a wszelkie próby po-

26

A. Bregman, dz. cyt, s. 2.
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średnictwa powinny być podejmowane w porozumieniu z Kremlem, a nie
przez zaskoczenie27.
W kolejnych latach polska społeczność polityczna w Londynie dalej krytykowała szefa PZPR, zestawiając jego postawę z rumuńską. Widocznym przykładem była pomoc dla zmagającej się z trudnościami ekonomicznymi oraz sankcjami amerykańskimi Kuby. Stwierdzano, że rumuńska prasa stara się mało informować o sytuacji międzynarodowej,
natomiast znacznemu zmniejszeniu uległy obroty handlowe Rumunii
z Kubą oraz Wietnamem Północnym, co oznaczało, że Bukareszt nie jest
zainteresowany ratowaniem kubańskiej gospodarki. Zdaniem dziennikarza „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” pomoc Gomułki względem Kuby, co stanowi kontrast ze stanowiskiem Rumunii, oznacza, że
polski przywódca jest bardziej zainteresowany komunistycznym internacjonalizmem niż losem przeciętnego polskiego robotnika28. Takie przekonanie kształtowało się wraz z kolejnymi samodzielnymi krokami Bukaresztu na płaszczyźnie zagranicznej.
Polityka zagraniczna Rumunii pod koniec I połowy lat 60.,
do wyboru Nicolae Ceaușescu na szefa
Rumuńskiej Partii Robotniczej
Analizując politykę zagraniczną Rumunii w I połowie lat 60., polska emigracja skupiła się także na relacjach w trójkącie ZSRR – Chiny
– Rumunia oraz na reakcji Stanów Zjednoczonych na stopniową emancypację Bukaresztu spod sowieckiej kurateli. Publicyści z „polskiego Londynu” dodawali, że stanowisko Rumunów od 1960 r. oscyluje pomiędzy
chęcią mediacji w konflikcie zwaśnionych stron a umiarkowanym poparciem Moskwy w sporze z Pekinem. Wykazywano, że rumuńscy komuniści
poparli tezy Chruszczowa, że wojna w obecnej sytuacji międzynarodowej
i „wzmocnienia” sił pokoju możliwa jest do uniknięcia29. Zdaniem Hinterhoffa gotowość rumuńska do pośrednictwa w sporze radziecko-chińskim
oraz nawiązanie kontaktów z Chinami oraz Albanią powodowało, że
dyplomacja rumuńska była przyjmowana coraz życzliwiej na Zachodzie
oraz w Chinach30. Według Zbigniewa Stypułkowskiego Rumuni unikają
otwartego zaangażowania się w kryzys sowiecko-chińsko-amerykański,
a oświadczenia Bukaresztu mają dużo bardziej radykalny przekaz niż tezy
głoszone przez Ruch Państw Niezaangażowanych. Zdaniem autora sto-

Warszawskie echa sowiecko-chińskiego sporu. Rozgardiasz w obozie komunistycznym. PZPR zaniepokojona odwagą Rumunów, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 63, 13.03.1964, s. 1 i 4.
28 W Bukareszcie – inaczej, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 136, 9.06.1965,
s. 1.
29 W sporze tytanów komunistycznych satelici też zabierają głos przeważnie po stronie Chruszczowa, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 209, 1.09.1960, s. 4.
30 E. Hinterhoff, dz. cyt., s. 4.
27

238

238
415

sunki z Zachodem są bardziej ożywione niż kiedykolwiek wcześniej, a obroty handlowe z Wietnamem i Kubą zmniejszyły się do jednej trzeciej31.
W kontekście rozmów sowiecko-chińskich z 28 lutego 1964 r. podkreślano przede wszystkim, że nie wiadomo na ile inicjatywa rumuńskiego pośrednictwa w rokowaniach między oboma mocarstwami była skonsultowana z Kremlem. W opinii autora tekstu w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” ze względu na rozbieżności gospodarcze między Moskwą
a Bukaresztem, w interesie Rumunów leży poprawa relacji z Pekinem,
aczkolwiek generalnie strona rumuńska popiera Kreml w zakresie polityki pokojowej koegzystencji i rozbrojenia32. Chociaż zaznaczano z jednej
strony, że posunięcie Rumunów w tej sprawie można uznać za odważne,
to jednak z drugiej pokazywano także, że wizyta rumuńskiego kierownictwa mogła służyć wzmocnieniu pozycji przetargowej we własnych rokowaniach gospodarczych z Kremlem. Według jednego z publicystów
„Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” niezwykle znamienny był
fakt, że wśród dygnitarzy żegnających delegację w Bukareszcie przed
odlotem do Pekinu znajdował się ambasador sowiecki w Bukareszcie, co
mogło sugerować, że Rumuni podejmują pertraktacje z Pekinem za zgodą
Moskwy33. Ponad dwa tygodnie później już zgodnie konstatowano, że inicjatywa władz rumuńskich odbyła się za przyzwoleniem Moskwy, czego
dowiodło spotkanie sowieckiego i rumuńskiego kierownictwa partyjnego
w Gagrach, podczas którego wymieniono poglądy na temat sytuacji międzynarodowej, a rozmowa miała odbywać się w „atmosferze braterskiej
przyjaźni i serdeczności”, co kontrastowało z chłodnym komunikatem
władz chińskich po wizycie w Pekinie delegacji rumuńskiej. Omawiając
cele aktywności rumuńskiej, analityk „Dziennika Polskiego i Dziennika
Żołnierza” napisał, że miała ona zapobiec ostatecznemu rozłamowi między nimi, lecz zakończyła się całkowitym fiaskiem34. Wizytę rumuńską
w Chinach traktowano jako ważną jeszcze z jednego powodu. Mianowicie
wnioskowano, że jest ona pierwszym przejawem aktywności komunistycznej dyplomacji chińskiej w Europie. Niezwykle interesujący tekst na ten
temat można znaleźć w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza”
z 4 marca 1964 r., w którym to cytowano stanowisko londyńskiego „Daily
Telegraph”. Gazeta ta wykazała, że cele wizyty rumuńskiej w Pekinie są
jak na razie niejasne, aczkolwiek należy przypuszczać, że Gheorghiu-Dej
chce zrobić to samo, co prezydent Francji gen. Charles de Gaulle zrobił

IPMS, A/44/49/51, Akta Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, Polska a Państwa,
tom I, 1.1.1965-2.7.1965, List Zbigniewa Stypułkowskiego do Jana Starzewskiego,
6.06.1965, s. 1-3.
32 Zapowiedź rozmów na wysokim szczeblu. Rumuni w Pekinie. Granica z Chinami
dziedzictwem rosyjskim, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 28.02.1964, s. 1.
33 Rumuni w Chinach. Preludium do ataku na Sowiety, „Dziennik Polski i Dziennik
Żołnierza”, nr 54, 2.03.1964, s. 1.
34 Rumuni u Chruszczowa. Po Pekinie – postój w Gagrach, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 66, 17.03.1964, s. 1.
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wobec Stanów Zjednoczonych – „dać prztyczka w nos” Związkowi Radzieckiemu, sprzeciwiając się planom integracji ekonomicznej krajów komunistycznych i poprawiając relacje z Chinami, dążąc do polityki równowagi między oboma mocarstwami. Dlatego dążenia rumuńskie wyszły
naprzeciw oczekiwaniom Pekinu, dla którego zdobycie przyczółka w Europie było „wielkim zwycięstwem”, gdyż wcześniej dobre kontakty z Albanią uniemożliwiały Chińczykom rozszerzenie swoich wpływów w Europie35. W „Myśli Polskiej” z lipca 1964 r. dodatkowo uwydatniano, że aktywność Rumunii zmusza Kreml do zaostrzenia kursu wobec Chin i do
konieczności poszukiwania sojuszników w walce z Pekinem, żeby zapobiec ostatecznemu rozłamowi w ruchu komunistycznym36.
W analizach emigracyjnych krytyce została także poddana polityka Stanów Zjednoczonych wobec krajów ujarzmionych, w tym Rumunii.
Stypułkowski w liście do Starzewskiego z 10 maja 1964 r. opisywał, że
przykład usamodzielnienia się polityki rumuńskiej jest szansą dla Stanów
Zjednoczonych, że Rumunia, która chciałaby dostać od Zachodu wyposażenie swojego przemysłu chemicznego, dojrzewa do podążenia drogą Jugosławii. Według autora listu z Rumunii przykład powinien wziąć Gomułka, który się boi albo nie chce wykorzystać zaistniałej sytuacji dla czerpania korzyści politycznych z obu stron. Zdaniem Stypułkowskiego polski
przywódca znajduje się w lepszym położeniu, gdyż sytuacja wewnętrzna
i zagraniczna Rumunii znacznie różni się od polskiej rzeczywistości37.
Z drugiej jednak strony na łamach polskiej prasy emigracyjnej głoszono,
że gdyby polski szef partii wyraził chęci do większej niezależności od
Kremla, to Stany Zjednoczone byłyby zmuszone przyjść Polsce z pomocą
ekonomiczną38. Powołując się na możliwość spotkania sekretarza stanu
Deana Ruska z przedstawicielem Polonii amerykańskiej Johna A. Gronouskiego, Stypułkowski uważał, że Waszyngton indywidualizuje stosunek do każdego z nich, czego przejawem jest polityka flexibility (elastyczności – przyp. P. B.) wobec Rumunii, a wcześniej Węgier39. Dowodem na
potwierdzenie słów polskiego dyplomaty może być fakt, że w maju 1964 r.
w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” odnotowywano wizytę
w Waszyngtonie rumuńskiej delegacji pod przewodnictwem Gheorghe
Gastona-Marina, przewodniczącego komitetu planowania Rumunii. Eksponując, że rumuński dygnitarz jest jak do tej pory najwyższym rangą po-

Chińska stopa w Europie. Zagadka rumuńskiej wizyty w Pekinie, „Dziennik Polski
i Dziennik Żołnierza”, nr 55, 4.03.1964, s.1.
36 Przecięcie wrzodu, „Myśl Polska”, nr 14(481), 15.07.1964, s. 1.
37 IPMS, A/44/49/48, Akta Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, Polska a Państwa, tom I, 1.1.1964-10.6.1964, List Zbigniewa Stypułkowskiego do Jana Starzewskiego, 10.05.1964, s. 1.
38 Prawda o Rumunii, dz. cyt., s. 1.
39 IPMS, A/44/49/48, Akta Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, Polska a Państwa, tom I, 1.1.1964-10.6.1964, List Zbigniewa Stypułkowskiego do Jana Starzewskiego, 11.05.1964, s. 2.
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litykiem z Europy Wschodniej od zakończenia II wojny światowej odwiedzającym Stany Zjednoczone, autor tekstu na podstawie oświadczeń
wydawanych przez Departament Stanu jasno naświetlał, że celem Amerykanów jest pogłębienie rozbieżności w bloku wschodnim i nawiązanie
indywidualnych kontaktów gospodarczych z krajami socjalistycznymi,
w tym z Rumunią. Jako przyczyny zainteresowania USA Rumunią podawano, że Bukareszt wyraża dystans do przymusowej integracji ekonomicznej z ZSRR oraz rusyfikacji kraju, m.in. poprzez nauczanie języka rosyjskiego w szkołach, popiera politykę pokojowej koegzystencji w stosunkach międzynarodowych, a także to, że prasa rumuńska podkreśla fakt
zaangażowania zachodnich firm w budowę fabryk w Rumumii40. Zdaniem dziennikarza „Myśli Polskiej” fakt bezpośredniego zaangażowania
w negocjacje między USA a Rumunią Averella Harrimana, czołowego dyplomaty amerykańskiego z okresu zimnej wojny, dowodzi, że strona amerykańska poważnie podchodzi do pertraktacji41. Mimo wszystko, z pewną
dozą krytycyzmu akcentowano, że Stany Zjednoczone są gotowe do przekazania Bukaresztowi swoich reaktorów atomowych, czego nie uczyniono
dla żadnego państwa komunistycznego42.
W emigracyjnych periodykach, aczkolwiek z pewną wstrzemięźliwością, odniesiono się również do objęcia władzy przez Nicolae Ceaușescu. Zgodnie z prawdą pisano, że doświadczenia krajów komunistycznych
sugerują nieuchronną walkę o władzę pomiędzy członkami „kolektywnego kierownictwa”: Ceaușescu – Maurer – Stoica. W „Dzienniku Polskim
i Dzienniku Żołnierza” wskazywano, że do ostatecznych rozstrzygnięć
dojdzie po lipcowym kongresie Rumuńskiej Partii Robotniczej, a nowy
szef partii będzie miał spore szanse na ostateczne pozbycie się swoich
konkurentów, ponieważ od 1957 r. odpowiadał on za sprawy organizacyjne i personalne, co umożliwiło mu mianowanie na kluczowe stanowiska
w państwie ludzi ze swojego pokolenia, którzy będą mu oddani. Publicysta na łamach dziennika pisał jednak, że deklaracje Ceaușescu odnośnie
do liberalizacji systemu politycznego kraju mijają się z rzeczywistością,
gdyż na wyższe stanowiska w partii zostali mianowani Leonte Răutu,
który został członkiem sekretariatu KC, oraz Paul Niculescu-Mizil43, będący przedstawicielami twardogłowego i nacjonalistycznego skrzydła rumuńskich komunistów. Zdaniem innego redaktora tego samego dziennika wyniki zjazdu partii i stopień oparcia się Bukaresztu sowieckim naciskom będzie istotny nie tylko dla sytuacji w Rumunii, ale i w innych

Ameryka stawia na Rumunię. Rozmowy gospodarcze i polityczne rozpoczną się
w Waszyngtonie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 113, 11.05.1964, s. 1.
41 W Bukareszcie i Warszawie, „Myśl Polska”, nr 10(477), 15.05.1964, s. 1.
42 Amerykańskie reaktory dla Rumunii. Niezależność od Moskwy popłaca, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 133, 3.06.1964, s. 1.
43 Dziedzice Gheorghiu-Deża. Czy rozgrywka na kongresie lipcowym?, „Dziennik
Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 149, 24.06.1965, s. 1 i 4.
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krajach, położonych za żelazną kurtyną44. Objęcie władzy przez Ceaușescu wykorzystano do podkreślenia, że przykład sprzeciwu Rumunii wobec gospodarczych roszczeń Kremla może posłużyć do dalszego kontestowania sowieckiego reżimu przez kraje satelickie Moskwy. Autor artykułu
w „Myśli Polskiej” z 1 maja 1965 r. natomiast pisze wyraźnie, że w końcu
musiało dojść do momentu, w którym niewydolny gospodarczo system
komunistyczny został skrytykowany przez społeczeństwa i wykorzystany
przez władze w celu obrony swoich interesów narodowych. Zdaniem autora przykład Rumunii, która potrafiła wykorzystać sowieckie trudności
na Dalekim Wschodzie i skutecznie sprzeciwić się gospodarczym żądaniom Kremla, dowiódł, że nawet w ustroju komunistycznym można obronić podstawowe interesy narodu, jeśli na czele krajów stoją ludzie niepozbawieni instynktu narodowego i „zmysłu państwowego”45.
Pomimo wszystkich emancypacyjnych dążeń Rumunii, prasa emigracyjna konsekwentnie podkreślała, że kraj bałkański niezmiennie stosuje w swojej polityce terror wobec oponentów politycznych, niezauważalny dla polityków zachodnich, szczególnie amerykańskich. Na ten temat wypowiedział się prezes emigracyjnej Federacji Wolnych Dziennikarzy Ion Rațiu. W czasie wizyty delegacji rządu komunistycznego Rumunii
w Londynie w czerwcu 1963 r. przedstawił on informacje na podstawie
relacji byłych więźniów reżimu, że nadal pozbawionych wolności jest kilka tysięcy osób, podkreślając, że sporą ich część stanowią ludzie starsi
i chorzy46. Także w opublikowanym przez Amnesty International raporcie
z 1964 r., dotyczącym sytuacji w Rumunii można było przeczytać, że w łagrach lub więzieniach przebywało ok. 10 tys. osób, często odciętych od
kontaktu z własnymi rodzinami. Jako przykład podawano los byłego ambasadora Rumunii we Francji Constantina Cesianu, skazanego na dwadzieścia lat więzienia za otrzymanie paczki żywnościowej z Francji za pośrednictwem poselstwa francuskiego w Bukareszcie47.
Także na płaszczyźnie gospodarczej władze kontynuowały niezmiennie stalinowski kurs, objawiający się w rolnictwie, w którym – jak
wskazuje publicysta „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” – w dalszym ciągu stosuje się praktyki kolektywistyczne, a praca na kolektywizowanych wsiach przypomina metody pańszczyźniane. W związku z powyższym rumuński chłop jest najbardziej „niezadowolonym i klnącym na
wszystko” obywatelem Rumunii48. Za dowód twierdzeń o braku zmian
w systemie politycznym kraju niech służy to, że w „Dzienniku Polskim
i Dzienniku Żołnierza” z 1 kwietnia 1963 r. odnotowano, że posiadanie
X, Emancypacja Rumunii...., s. 2.
Wypadki bułgarskie, „Myśl Polska”, nr 9(499), 1.05.1965, s. 1.
46 Prezes Federacji Wolnych Dziennikarzy ujawnia tajemnice terroru w Rumunii.
Wciąż jeszcze tysiące więźniów politycznych, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”,
nr 130, 1.06.1963, s. 2.
47 Prawda o Rumunii, dz. cyt., s. 1.
48 X, Emancypacja Rumunii..., s. 2.
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maszyny do pisania przez obywateli ma być uwarunkowane specjalną decyzją milicji. Jak słusznie pisano, ma to na celu dalsze zacieśnianie kontroli nad społeczeństwem rumuńskim i utrudnianie powielania komunikatów niechętnych wobec reżimu oraz ulotek49. Sytuacji nie zmieniła
amnestia dla więźniów politycznych w maju 1964 r., tuż przed rozmowami rumuńsko-amerykańskimi, mającymi na celu zwiększenie przez
Amerykanów pomocy ekonomicznej dla Rumunii50. Innymi słowy, opisywano, że otwarcie się Rumunii na Zachód w polityce zagranicznej nie
zmieni kursu w polityce wewnętrznej, co okazało się prawdą. Po objęciu
stanowiska szefa RPR Ceaușescu przeprowadził wprawdzie „rehabilitację” części niesłusznie skazanych więźniów, ale jednak po kilku latach, po
wizycie w Chinach i Korei Północnej, ponownie zaostrzył represje, trwające nieprzerwanie aż do grudnia 1989 r. i odsunięcia od władzy dyktatora oraz jego żony Eleny.
Podsumowanie
Rekapitulując niniejsze rozważania, uważam za celowe stwierdzenie, że polska emigracja w latach 1958-1965 nie wyrażała zbyt dużego zainteresowania Rumunią, traktując ten kraj jako jeden z moskiewskich satelitów. Przekonania emigracji nie zmieniło wycofanie wojsk sowieckich
z tego kraju. „Polski Londyn” uważał, że taki krok Kremla po pierwsze nie
osłabi jego dominacji w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także dowodzi znacznego zaufania, jakim darzył kierownictwo rumuńskiej partii komunistycznej. Dopiero wraz z początkiem lat 60. zaczęto dostrzegać spory rumuńsko-sowieckie na płaszczyźnie ekonomicznej, lecz nie odnotowywano początkowo większych zmian w sferze politycznej.
Zaburzenia występujące między ZSRR a Rumunią w sferze gospodarczej traktowano jako kolejny przejaw niewydolności ekonomicznej systemu komunistycznego oraz potwierdzenie przewidywań polskiej emigracji, że wystarczy tylko nieznaczne złagodzenie represji, żeby społeczeństwa krajów zza żelaznej kurtyny podniosły głowę w geście sprzeciwu
wobec dominacji Kremla. Podobnie jak wcześniej, sytuacja w Rumunii
stała się jaskrawym odbiciem występujących analogicznie problemów
w Polsce, gdzie przykład rumuński stawiano za wzór Władysławowi Gomułce, prowadzącemu z biegiem lat coraz bardziej dogmatyczną i prosowiecką politykę. Mimo wszystko Rumunia nie była zbyt istotnym polem
emigracyjnych ekspertyz.
Ten stan rzeczy uległ zmianie dopiero po 1965 r. i demonstracyjnej postawie Nicolae Ceaușescu wobec Moskwy, czego dowiódł przy bra-

Tylko za pozwoleniem można pisać na maszynie w Republice Ludowej Rumunii,
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 78, 1.04.1963, s. 4.
50 Przed rozmowami z Ameryką Rumuni zwalniają więźniów, aby stworzyć przyjazną atmosferę, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 117, 15.05.1964, s. 1.
49
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ku zerwania relacji dyplomatycznych z Izraelem oraz RFN w czerwcu
1967 r. oraz poprzez sprzeciw wobec interwencji Układu Warszawskiego
w Czechosłowacji w sierpniu 1968 r. To jednak temat na osobne rozważania.
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Politica internă și externă a României
în opiniile emigrației poloneze din Londra
în anii 1958-1965
Rezumat

Scopul principal al articolului este prezentarea celei 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 dezghețul polonez din octombrie 1956 și intervenția sovietică militară din Ungaria în 1956 până la moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în martie 1965 și preluarea conducerii României de către Nicolae Ceaușescu.
În introducere autorul analizează articole de presă și documente
din „Londra poloneză”, referitoare la procesul de consolidare a dictaturii
comuniste în România, după 1956, și îndepărtarea din subordinea totală
a Moscovei. Prima manifestare a schimbării în acest sens a fost retragerea armatei sovietice din România în 1958 și opoziția conducerii partidului român față de planurile Primului Secretar al Comitetului Central al
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Nikita Hrușciov vizând diviziunea internațională a muncii în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Presa poloneză de emigrație – printre altele „Dziennik Polski
i Dziennik Żołnierza”, „Orzeł Biały” sau „Myśl Polska” informau atunci
despre o posibilă evoluție a politicii externe a României spre Vest sau
spre China, ceea ce era esențial în epoca aprofundării disputei sovieto-chineze. Evenimentele descrise au pricinuit, în prima jumătate a anilor
ʼ60 ai sec. XX, creșterea convingerii în rândul emigrației poloneze că
exemplul României poate duce la slăbirea controlului sovietic în țările de
după cortina de fier. Un punct important al articolului este, de asemenea,
menționarea analizelor efectuate de către emigrația poloneză în ceea ce
privește situația internă a României. În continuare autorul își concentrează atenția asupra opiniilor emigrației poloneze despre România în
epoca luptei pentru putere în conducerea partidului și morții inevitabile
a lui Dej. O altă problemă luată în considerare este cea a cooperării între
centrele emigrațiilor din Europa Centrală și de Est care după anul 1956
a început să înceteze treptat.
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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 cumpăna anilor ’50 și ’60.
De asemenea, aduce precizări în chestiunea dacă analizele publiciștilor și
politicienilor polonezi corespundeau situației politice și economice reale
din România.

dr hab. Piotr Chrobak
Uniwersytet Szczeciński

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

Uwagi wstępne
W artykule dokonano analizy pozycji oraz roli organów państwa
posiadających władzę wykonawczą w Polsce i Rumunii po przemianach
demokratycznych, jakie nastąpiły po 1989 r., w świetle przepisów obowiązujących konstytucji1. Przebadana została m.in. pozycja władzy wykonawczej w różnych systemach politycznych, a także uprawnienia gabinetu
i urzędu prezydenta w Polsce i Rumunii względem siebie oraz wobec poszczególnych izb parlamentu. Przeanalizowany został również wpływ gabinetu 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 także 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. Charakterystyki poszczególnych reżimów politycz-

W Rumunii obecna konstytucja obowiązuje od 21 listopada 1991 r. (wraz ze zmianami dokonanymi w 2003 r.), wcześniej obowiązywała konstytucja z 21 sierpnia 1965 r.
Natomiast w Polsce obecna konstytucja obowiązuje od 2 kwietnia 1997 r., przed nią
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, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2002,
s. 385; M. Podolak i M. Żmigrodzki, System polityczny i jego klasyfikacje [w:]
1
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nych (parlamentarny, prezydencki oraz semiprezydencki) autor niniejszego tekstu dokonał w artykule „Władza ustawodawcza w Polsce i Rumunii po 1989 roku w analizie porównawczej”3, w związku z czym w poniższym tekście autor od razu przeszedł do analizy władzy wykonawczej.
Władza wykonawcza
W skład władzy wykonawczej, potocznie określanej egzekutywą,
wchodzi zarówno głowa państwa, jak i gabinet. Do najważniejszych zadań
władzy wykonawczej należy reprezentowanie państwa w stosunkach międzynarodowych i zarządzanie sprawami wewnątrz kraju. Wyróżnia się
dwa modele organizacyjne egzekutywy: monokratyczny i dualistyczny.
W modelu monokratycznym cała władza wykonawcza skupiona jest w rękach jednego organu. Wówczas szef rządu jest równocześnie głową państwa, mówimy wtedy o reżimie prezydenckim. W modelu dualistycznym
(jaki występuje zarówno w Polsce, jak i w Rumunii) władza wykonawcza
jest dwuczłonowa i składa się z głowy państwa i gabinetu. W zależności
od układu wzajemnych stosunków między głową państwa a rządem wyróżnia się dwa warianty: reżim parlamentarno-gabinetowy (jaki możemy
spotkać w Polsce i Rumunii), w którym dominuje gabinet, oraz reżim semiprezydencki, w którym dominuje prezydent4.
Głową państwa określa się osobę, która z powodu wykonywania
szeregu formalnych, w tym ceremonialnych funkcji stoi na czele państwa.
Jest jednoosobowym naczelnym organem państwa. Analizując charakter
i sposób obsadzania tego organu, wyróżniamy wśród państw monarchie
i republiki. W monarchii głową państwa dożywotnio jest jedna osoba, np.
król. Natomiast w republice głowa państwa (prezydent) jest wybierana do
pełnienia swojej funkcji przez określony czas. Pozycja polityczna oraz
prawno-ustrojowa głowy państwa określająca jej siłę i znaczenie zależy od
systemu rządów, jaki funkcjonuje w danym państwie. W reżimie prezydenckim lub semiprezydenckim pozycja prezydenta jest silna. Wyboru
dokonuje się w głosowaniu powszechnym, prezydent podejmuje decyzje
w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej, a także posiada szereg

Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2009, s. 14.
3 P. Chrobak, Władza ustawodawcza w Polsce i Rumunii po 1989 roku w analizie
porównawczej [w:] O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków w Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii. Despre relaţiile polono-române de-a lungul timpului în anul Centenarului Independenţei Poloniei şi Marii Uniri a României, oprac. red. E. Wieruszewska-Calistru, K. Stempel-Gancarczyk, Suceava 2019, s. 426-437.
4 B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, M. Żmigrodzki, Instytucje demokratycznych
systemów politycznych [w:] Współczesne systemy polityczne..., s. 43; Leksykon politologii..., s. 85; A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001, s. 268.
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uprawnień w stosunku do rządu, jak powoływanie lub odwoływanie premiera i ministrów. Dodatkowo w systemie prezydenckim jest szefem rządu. W reżimie parlamentarno-gabinetowym pozycja prezydenta jest słaba. Pełni on funkcję integrującą oraz arbitra między parlamentem a rządem. Większość jego uprawnień ma charakter symboliczny (np. prawo łaski albo nadawanie odznaczeń) lub formalny (powierzenie misji sformowania gabinetu osobie wskazanej przez ugrupowanie, które wygrało wybory). Nie uczestniczy w prowadzeniu polityki państwa. Najczęściej nie
jest wybierany w wyborach powszechnych. Na pozycję konstytucyjno-prawną prezydenta wpływ mają następujące czynniki: sposób wyboru,
zakres i jakość posiadanych kompetencji (mogą mieć charakter władczy,
czyli dyskrecjonalny, a co za tym idzie decyzje nie będą wymagały kontrasygnaty premiera lub ministra, albo charakter ograniczony, czyli decyzje
będą wymagały kontrasygnaty) oraz rodzaj i zakres ponoszonej odpowiedzialności. Odnośnie do sposobu wyboru, prezydenta można wybrać podczas elekcji powszechnej (wzmacniającej jego pozycję) w sposób bezpośredni (jak w Polsce i Rumunii) lub pośredni, przez kolegium elektorów
(jak w USA). Elekcja może też być niepowszechna, czyli pośrednia, a prezydent może być wybierany przez parlament lub przez ciało wyborcze złożone m.in. z parlamentarzystów5.
Rząd jest najwyższym i kolegialnym organem władzy wykonawczej, w którego skład wchodzą premier, kierujący jego pracami, oraz ministrowie, reprezentujący poszczególne resorty. Gabinet zostaje powołany
w celu prowadzenia polityki państwa oraz kierowania działalnością jego
administracji. Pozycja gabinetu zależy od systemu rządów, jaki funkcjonuje w danym państwie. W reżimie prezydenckim, np. w USA, rząd ma
charakter nieformalny, gdyż jest organem pozakonstytucyjnym. Składa
się z sekretarzy mianowanych i odwoływanych przez prezydenta, który
jednoosobowo ponosi odpowiedzialność za sprawowanie władzy6.
W reżimie parlamentarnym rząd składa się z premiera i ministrów oraz faktycznie posiada możliwość sprawowania władzy i kreowania polityki państwa. Gabinet najczęściej powoływany jest przez głowę
państwa, jednak odpowiedzialność polityczną ponosi przed parlamentem. Ponadto musi posiadać zaufanie większości parlamentarnej. Trwałość gabinetu zależy m.in. od tego, ile ugrupowań bierze udział w jego

B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 43-44; Leksykon politologii..., s. 118-119; K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Struktura współczesnego
państwa [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007, s. 295. Patrz szerzej: A. Antoszewski,
R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy..., s. 248-260; A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 417-422; B. Dziemidok-Olszewska, Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003.
6 B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 44-45; Leksykon politologii..., s. 109-110; A. Heywood, dz. cyt., s. 427-428; K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, dz. cyt., s. 298.
5
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utworzeniu oraz jak dużą większością dysponują one w parlamencie.
Można wyróżnić cztery typy gabinetów: jednopartyjne większościowe,
jednopartyjne mniejszościowe, koalicyjne większościowe (w Polsce i Rumunii najczęściej występuje ten typ), koalicyjne mniejszościowe. W ramach reżimu parlamentarnego wyróżnia się trzy rodzaje stosunków wewnętrznych w gabinecie, czyli system kolegialny, gabinetowy i kanclerski.
W systemie kolegialnym premier nie posiada wewnątrz rządu szczególnej
pozycji, jedynie przewodniczy posiedzeniom gabinetu, który wspólnie podejmuje decyzje w sprawie polityki państwa. W systemie gabinetowym
(jaki występuje w Polsce i Rumunii) premier stoi na czele rządu i sprawuje nad nim kierownictwo, wytycza kierunki prowadzonej polityki państwa
oraz wskazuje kandydatów na ministrów. W systemie kanclerskim ministrowie odpowiadają przed kanclerzem, natomiast kanclerz ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem za funkcjonowanie rządu.
Jednak może być ona zrealizowana jedynie przez procedurę konstruktywnego wotum nieufności7.
W reżimie semiprezydenckim prezydent powołuje gabinet, który
politycznie odpowiada przed parlamentem, czasami także przed głową
państwa. Pracami rządu kieruje premier, jednak prezydent ma duży lub
dominujący wpływ na politykę gabinetu. W reżimie parlamentarno-komitetowym parlament wybiera, kontroluje i odwołuje gabinet. Rząd jest
podporządkowany i odpowiedzialny przed parlamentem, dlatego często
jest określany mianem komitetu wykonawczego parlamentu. Ponadto
w państwach demokratycznych wyróżnia się dwie procedury formowania
gabinetu: parlamentarna i pozaparlamentarna. Pierwsza występuje w reżimach parlamentarno-gabinetowym i parlamentarno-komitetowym.
Charakteryzuje się tym, że formalnie to prezydent mianuje premiera, a na
jego wniosek ministrów, jednak w rzeczywistości skład gabinetu zależy od
układu sił w parlamencie. Natomiast druga procedura występuje w reżimie prezydenckim. Wówczas to prezydent decyduje o składzie gabinetu8.
Odpowiedzialność władzy wykonawczej możemy podzielić na polityczną i prawną (konstytucyjną). Rząd odpowiada za prowadzenie swojej polityki przed parlamentem, ale także w pewnym sensie przed wyborcami i partiami politycznymi. Utrata poparcia większości parlamentarnej
może się skończyć odwołaniem rządu w trakcie trwania kadencji parlamentu. Natomiast głowa państwa najczęściej nie ponosi odpowiedzialności parlamentarnej, więc nie można jej odwołać w trakcie jej kadencji.
Jednak, podobnie jak rząd, ponosi odpowiedzialność przed wyborcami
i partiami politycznymi. Utrata zaufania ze strony partii i wyborców może
się skończyć brakiem poparcia dla prezydenta ubiegającego się o reelek-

B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 44-45; Leksykon politologii..., s. 109-110; A. Heywood, dz. cyt., s. 422-426.
8 B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 44-45; Leksykon politologii..., s. 109-110; K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, dz. cyt., s. 298.
7
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cję – w zależności od sposobu jego wyboru – ze strony danego ugrupowania, jeżeli wyboru dokonuje parlament, lub ze strony wyborców, jeżeli
wybory są powszechne. Z kolei odpowiedzialność prawna ponoszona jest
za złamanie konstytucji, czyli jest to odpowiedzialność konstytucyjna, lub
za popełnione przestępstwo, czyli jest to odpowiedzialność karna. Najczęściej organem oskarżającym jest parlament, a organem decydującym
również parlament, w przypadku procedury impeachmentu (jedna izba
oskarża, a druga decyduje), lub organ władzy sądowniczej. W Polsce jest
to specjalny sąd w postaci Trybunału Stanu, w Rumunii – Sąd Najwyższy.
Karą najczęściej jest usunięcie z zajmowanego urzędu9.
Władza wykonawcza w Polsce
Decyzje podjęte przy Okrągłym Stole rozpoczęły procesualną
zmianę ustrojową od zliberalizowanego systemu socjalistycznego z końca
lat 80. XX w. do demokracji parlamentarnej. Formalnie Polska Rzeczpospolita Ludowa przestała istnieć 29 grudnia 1989 r. Wówczas tzw.
Sejm kontraktowy dokonał zmiany w Konstytucji10 z 1952 r., wprowadzając nową nazwę 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 wyborach11. Natomiast 17 października 1992 r. Sejm RP
uchwalił ustawę, tzw. Małą Konstytucję12, która regulowała relacje między władzą ustawodawczą a wykonawczą, oraz o samorządzie terytorialnym13. Należy wspomnieć, że Andrzej Antoszewski wymienił pięć etapów
przekształcania reżimu politycznego Polski po 1989 r.:

B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 45-46. Patrz też:
A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy..., s. 287-294.
10 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. 1952, nr 33, poz. 232.
11 Na temat prawa wyborczego w Polsce patrz szerzej: A. Stelmach, Zmiany prawa
wyborczego w Polsce a legitymizacja władzy [w:] Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, red. A. Stelmach, Poznań 2010, s. 9-20; P. Chrobak, Systemy wyborcze na ziemiach polskich od
II do III Rzeczypospolitej, Zeszyty Naukowe „Acta Politica”, nr 24, Szczecin 2012,
s. 101-118.
12 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.
13 W. Żebrowski, Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata, Olsztyn 2005, s. 149-150; T. Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje – Procedury – Obywatele, Toruń 2006, s. 132; J. Szymanek,
Ł. Wyleziński, Polskie tradycje konstytucyjne [w:] Społeczeństwo i polityka...,
s. 1146-1150.
9
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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.14

Właściwa Konstytucja RP15 została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r. i zgodnie z nią ustrój Rzeczypospolitej
Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i 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 ustaw16. Jak zaznacza Jerzy 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 parlamentu w państwie demokratycznym jest ukształtowanie go jako organu reprezentacji narodu-suwerena, a więc właśnie jako organu
przedstawicielskiego17.
Jak wspomniano, władzę wykonawczą sprawują prezydent i Rada
Ministrów. Zdaniem Wiesława Skrzydło:
Nie oznacza to bynajmniej, iż wyliczenie to jest pełne i wyczerpujące, że Konstytucja zawiera kompletny wykaz organów władzy wykonawczej. Organy wymienione w art. 10 [prezydent
i Rada Ministrów – przyp. P. Ch.] spełniają w tym zakresie
szczególną rolę, natomiast rzeczywisty ich katalog, a nie konsty-

A. Antoszewski, Forma rządu [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej
w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1998, s. 59-60.
15 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.
16 Konstytucja RP..., art. 10, 95. Patrz szerzej: J. Kuciński, Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2007, s. 47-53, 166-170; W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa
2008, s. 57-59, 62-65; T. Słomka, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne
zasady ustrojowe państwa [w:] Społeczeństwo i polityka..., s. 1197-1207.
17 J. Kuciński, dz. cyt., s. 161.
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tucyjny, jest bardzo rozbudowany, obejmuje wiele ogniw aparatu państwowego zaliczanych do tej grupy 18.

Wspomniany autor wymienia tu Prezesa Rady Ministrów, ministrów,
przewodniczących określonych w ustawie komitetów oraz wojewodów19.
Zaznacza, że:
Organy wykonawcze zbudowane są na zasadzie hierarchicznego
podporządkowania, a na podstawie przepisów dotyczących
uprawnień nadzorczych i koordynacyjnych szczególna rola w tej
grupie przypada Radzie Ministrów i Prezesowi Rady Ministrów.
Całością administracji rządowej kieruje Rada Ministrów20.

Zgodnie z konstytucją, prezydent reprezentuje państwo na arenie
międzynarodowej, jednak konstytucja wyraźnie podkreśla, że w zakresie
polityki zagranicznej musi współdziałać z premierem oraz właściwym
ministrem. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.
W czasie pokoju sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem ministra obrony narodowej (na jego wniosek prezydent nadaje stopnie wojskowe), a w sytuacji zagrożenia państwa lub w czasie
wojny na wniosek szefa rządu zarządza powszechną lub częściową mobilizację oraz użycie wojska, ponadto mianuje Naczelnego Dowódcę Sił
Zbrojnych21. Organem pomocniczym prezydenta jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach szczególnej wagi prezydent
może zwołać Radę Gabinetową22, czyli posiedzenie rządu obradujące pod
jego przewodnictwem. Jednak należy zaznaczyć, że wspomnianej Radzie
nie przysługują kompetencje Rady Ministrów23.

W. Skrzydło, dz. cyt., s. 109.
Tamże.
20 Tamże, s. 110.
21 Konstytucja RP..., art. 133, 134, 136. Patrz też: W. Żebrowski, dz. cyt., s. 154-155. Na
temat urzędu prezydenta patrz szerzej: W. Skrzydło, dz. cyt., s. 150-166.
22 Jak podkreśla W. Skrzydło: „Zgodnie jednak z zasadą, że to Rada Ministrów prowadzi bieżącą politykę państwa tak w dziedzinie zewnętrznej, jak i wewnętrznej, a intencją twórców Konstytucji nie było włączanie Prezydenta w sprawy polityki bieżącej, art.
141 stanowi, iż Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów. Zatem Rada Gabinetowa stanowi jedynie forum, na którym omawia się sprawy szczególnej wagi państwowej, gdzie uzewnętrznia się punkt widzenia Prezydenta i Rady Ministrów, ale decyzje w ramach swych kompetencji rząd podejmuje na posiedzeniach Rady Ministrów, obradującej pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów. Rada Gabinetowa jest więc tylko instytucjonalną formą współdziałania Prezydenta i Rady Ministrów w ramach dualistycznej władzy wykonawczej w sprawach zasadniczych dla polityki państwa”. Źródło: W. Skrzydło, dz. cyt., s. 163.
23 Konstytucja RP..., art. 141, 143. Patrz też: W. Żebrowski, dz. cyt., s. 154-155.
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Prezydent wydaje rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia,
które podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. Ponadto prezydent wydaje akty urzędowe, które wymagają
dla swojej ważności podpisu premiera, który przez jego złożenie ponosi
odpowiedzialność przed Sejmem. Natomiast podpisu szefa rządu nie wymagają akty: 1) zarządzania wyborów oraz zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu, a także skracania kadencji izby niższej, 2) inicjatywy ustawodawczej, 3) zarządzania referendum ogólnokrajowego, 4) podpisywania albo odmowy podpisania ustawy, jak
również zarządzania ogłoszenia ustawy lub umowy międzynarodowej
w Dzienniku Ustaw RP, 5) zwracania się z orędziem, 6) wniosku do Trybunału Konstytucyjnego (TK) oraz o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), 7) desygnowania i powoływania premiera,
8) przyjmowania dymisji oraz powierzania tymczasowego pełnienia
obowiązków członkom rządu, a także wniosku do Sejmu o pociągnięcie
do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu (TS) poszczególnych ministrów lub odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności, 9) zwoływania Rady Gabinetowej, 10) nadawania orderów i odznaczeń, 11) powoływania sędziów, 12) stosowania prawa łaski, 13) nadawania lub wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
14) powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (SN), Prezesa
i Wiceprezesa TK, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA),
prezesów SN oraz wiceprezesów NSA, 15) wniosku do Sejmu o powołanie
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 16) powoływania członków Rady
Polityki Pieniężnej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Szefa
Kancelarii Prezydenta oraz nadawania statutu ww. Kancelarii, 17) wydawania zarządzeń oraz zrzeczenia się urzędu prezydenta24. Jak zauważa
W. Skrzydło, prezydent realizuje swoje zadania w dużym stopniu samodzielnie, ponieważ duża część jego uprawnień ma charakter prerogatyw,
czyli uprawnień osobistych, podejmowanych dyskrecjonalnie, to znaczy
bez konieczności kontrasygnaty szefa rządu25.
Drugim organem posiadającym władzę wykonawczą jest Rada
Ministrów. Jak podkreśla W. Skrzydło:
W zakresie władzy wykonawczej Konstytucja wymienia dwa organy: Prezydenta i Radę Ministrów, co nie oznacza bynajmniej,
iż są to dwa organy równorzędne. W świetle Konstytucji Prezydent jest najwyższym przedstawicielem państwa i zarazem gwarantem ciągłości władzy państwowej, do Rady Ministrów natomiast należy prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej
państwa. Zakres kompetencji Prezydenta Konstytucja w pew-

24
25

Konstytucja RP..., art. 142, 144.
W. Skrzydło, dz. cyt., s. 152.
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nym sensie uszczupliła, zwiększając rolę ustrojową Rady Ministrów i jej szefa, czyli Prezesa Rady Ministrów, zwanego potocznie premierem26.

Rząd prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Polski (prezydent może ją prowadzić tylko w porozumieniu z gabinetem) oraz kieruje administracją rządową. Wszelkie sprawy polityki państwa, niezastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego, należą do rządu.
W zakresie i na zasadach określonych w konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności: 1) zapewnia wykonanie ustaw, 2) wydaje rozporządzenia, 3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej, 4) chroni interesy Skarbu Państwa, 5) uchwala projekt oraz kieruje
wykonaniem budżetu państwa, jak również uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu, 6) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
7) sprawuje ogólne kierownictwo w relacjach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, a także zawiera umowy międzynarodowe,
wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe, 8) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności
kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej
służby wojskowej, 9) określa organizację i tryb swojej pracy27. Zdaniem
W. Skrzydło:
Określając kompetencje rządu, art. 146 ust. 2 wprowadza zasadę
domniemania właściwości Rady Ministrów w dziedzinie polityki
państwa. Sprawy należące do Prezydenta, ministrów czy samorządu terytorialnego zostały wyliczone w sposób wyczerpujący,
stąd jeśli powstaje wątpliwość w kwestii, w czyjej gestii znajduje
się określone zadanie z zakresu władzy ustawodawczej, którego
nie powierzono żadnemu z wyraźnie określonych organów państwa, przysługuje ono Radzie Ministrów28.

Wspomniany autor zaznacza, że funkcja władzy wykonawczej gabinetu
polega na zapewnieniu wykonywania ustaw jako aktów prawnych parlamentu. Pełni też funkcję administrowania, która jest połączona z funkcją
kierowania całością administracji rządowej. Rolę ustrojową gabinetu
szczególnie podkreśla funkcja sprawowania władzy, a wyraża się ona
w wytyczaniu ogólnych kierunkowych zasad polityki państwa w dziedzinie wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz w podejmowaniu decyzji o zna-

Tamże, s. 168. Patrz też: R. Mojak, Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej, Lublin 2007; K. Leszczyńska, Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach
1989-2001. Skład, organizacja i tryb funkcjonowania, Toruń 2007.
27 Konstytucja RP..., art. 146.
28 W. Skrzydło, dz. cyt., s. 169.
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czeniu strategicznym. Wspomniana zasada domniemania właściwości
rządu jeszcze tę funkcję wzmacnia29.
Rada Ministrów składa się z premiera oraz ministrów. Prezydent
na wniosek premiera dokonuje zmian w składzie rządu30. Można powołać
także wicepremierów, którzy podobnie jak szef rządu mogą pełnić również funkcję ministra. Ponadto w skład rządu mogą być powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów. Jak zaznacza Waldemar
Żebrowski, konstytucja nie określa dokładnej liczby członków gabinetu,
co daje Prezesowi Rady Ministrów znaczną swobodę w doborze współpracowników31. Premier reprezentuje i kieruje pracami rządu, a ponadto:
wydaje rozporządzenia, zapewnia wykonywanie polityki gabinetu i określa sposoby jej wykonywania, koordynuje i kontroluje pracę członków
rządu, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w konstytucji i ustawach, a także jest zwierzchnikiem
pracowników administracji rządowej, w tym korpusu służby cywilnej. Natomiast ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej
lub wypełniają zadania wyznaczone im przez premiera. W tym celu wydają rozporządzenia lub zarządzenia, które rząd, na wniosek premiera, może uchylić. Minister nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego
obowiązkami publicznymi. Ponadto premier i ministrowie mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu
21 dni, a w sprawach bieżących na każdym posiedzeniu Sejmu. Z kolei
przedstawicielem rządu w województwie jest wojewoda32.
Odnośnie do powstawania gabinetu i roli w tym procesie głowy
państwa, należy zaznaczyć, że prezydent desygnuje premiera, który proponuje skład rządu33. Następnie w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniego gabinetu, głowa państwa
powołuje szefa rządu wraz z ministrami. W dalszej kolejności premier ma

Tamże, s. 170, 178-181.
Jak zauważa W. Skrzydło: „W omawianej grupie kompetencji mieści się także
prawo dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów, polegających na powoływaniu
i odwoływaniu członków rządu. W kwestii tej jest jednak Prezydent związany wnioskiem Prezesa Rady Ministrów, nie może więc dokonywać zmian z własnej inicjatywy,
bez wniosku premiera, nie może też wychodzić poza wnioski personalne premiera, by
powołać preferowanego przez siebie kandydata z jednoczesnym odrzuceniem kandydata przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów”. Źródło: W. Skrzydło, dz. cyt.,
s. 162.
31 W. Żebrowski, dz. cyt., s. 155.
32 Konstytucja RP..., art. 115, 147-153, 161.
33 Jak podkreśla W. Skrzydło: „Desygnując premiera, Prezydent nie jest prawnie niczym skrępowany w doborze kandydata, winien jednak kierować się troską o to, aby
rząd mógł uzyskać poparcie większości w Sejmie”. Źródło: W. Skrzydło, dz. cyt.,
s. 172. Patrz też: O. Kuban, Wzmocnienie roli Prezesa Rady Ministrów w polskim systemie politycznym na podstawie niemieckich rozwiązań systemowych [w:] Uwarunkowania demokracji przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie, red.
N. Kusa, M. Musiał-Karg, A. Stelmach, Poznań 2018, s. 204.
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14 dni na przedstawienie Sejmowi programu działania rządu, a następnie
zwraca się z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania, które uchwalane jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów. Gdyby nie udało się powołać w ten sposób rządu, wówczas Sejm ma 14 dni na dokonanie wyboru premiera bezwzględną większością głosów oraz ministrów na jego wniosek. Jeżeli powyższa
procedura zakończy się sukcesem, to prezydent powołuje rząd i odbiera
przysięgę od jego członków34.
Jednak w przypadku niepowołania gabinetu, prezydent ma 14 dni
na powołanie premiera i ministrów na jego wniosek. Następnie, jeżeli
Sejm w ciągu 14 dni nie udzieli rządowi wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, wówczas
prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza nowe wybory35.
Za naruszenie konstytucji, ustaw lub za przestępstwa popełnione
w związku z zajmowanym stanowiskiem, członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed TS Sejm podejmuje na wniosek prezydenta lub co
najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów36.
Ponadto za działalność rządu ministrowie ponoszą przed Sejmem
odpowiedzialność zarówno solidarną, jak i indywidualną w sprawach dotyczących ich kompetencji lub powierzonych im przez premiera. W tej sytuacji Sejm może wyrazić wotum nieufności całemu rządowi lub danemu
ministrowi. Wyraża je większością ustawowej liczby posłów na wniosek
zgłoszony przez co najmniej 46 posłów, zawierający imienne wskazanie
kandydata na nowego premiera, jeżeli dotyczy on całego gabinetu, lub na
wniosek 69 posłów, jeśli skierowany jest wobec konkretnego ministra. Jeżeli uchwała zostanie przegłosowana z pozytywnym skutkiem, to prezydent przyjmuje dymisję rządu (lub odwołuje danego ministra37), a następnie powołuje wybranego przez Sejm nowego premiera oraz ministrów na jego wniosek. Wspomniany wniosek może być głosowany dopiero po upływie siedmiu dni od jego zgłoszenia. Natomiast powtórny może
być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zgłoszenia
poprzedniego wniosku, chyba, że wystąpi z nim co najmniej 115 posłów,
wówczas może być zgłoszony wcześniej. Należy także zaznaczyć, że premier może zwrócić się do izby niższej o wyrażenie rządowi wotum zaufa-

Konstytucja RP..., art. 154. Patrz też: W. Żebrowski, dz. cyt., s. 155; D. Górecki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 201.
35 Konstytucja RP..., art. 155. Patrz też: W. Żebrowski, dz. cyt., s. 155.
36 Konstytucja RP..., art. 156. Patrz też: Z. Szeliga, Odpowiedzialność parlamentarzystów, Prezydenta, Rady Ministrów oraz jej członków w świetle Konstytucji RP
z 2 kwietnia 1997 r., Lublin 2003; W. Sokolewicz, Odpowiedzialność parlamentarna
Rządu RP (wotum zaufania, wotum nieufności, absolutorium), Warszawa 1993.
37 Wiesław Skrzydło zaznacza, że: „Prezydent jest zobowiązany do odwołania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności, czyli tym samym staje się realizatorem
woli Sejmu lub premiera”. Źródło: W. Skrzydło, dz. cyt., s. 162.
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nia, które udzielane jest większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów38.
Szef rządu składa dymisję swojego gabinetu na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu, a także w przypadku: nieuchwalenia rządowi wotum zaufania, wyrażenia gabinetowi wotum nieufności lub rezygnacji premiera z pełnionej funkcji (jednak w tym przypadku głowa państwa może odmówić przyjęcia dymisji rządu). Wówczas prezydent przyjmuje dymisję, a następnie powierza gabinetowi dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego rządu39.
Odnośnie do relacji prezydenta z Radą Ministrów co do sprawowania władzy wykonawczej, W. Skrzydło stwierdza:
Konstytucja nie czyni z Prezydenta szefa władzy wykonawczej,
którą w zasadniczym stopniu realizuje Rada Ministrów. Stąd też
Prezes Rady Ministrów w zakresie tej władzy odgrywa istotną
rolę. Każdy z tych organów ma własne uprawnienia i zadania,
każdy też ma do dyspozycji konstytucyjnie przyznane środki oddziaływania na drugi organ. Prezydent dysponuje środkami oddziaływania na Radę Ministrów raz w zakresie jej powoływania,
drugi zaś w dziedzinie wpływania na tok jej pracy 40.

Wspomniany badacz zaznacza, że prezydent ma uprawnienia co do powoływania gabinetu, natomiast nie posiada środków prawnych umożliwiających odwołanie Rady Ministrów, gdyż rząd nie ponosi odpowiedzialności przed głową państwa, tylko przed Sejmem41.
Władza wykonawcza w Rumunii
Zgodnie z Konstytucją uchwaloną 21 listopada 1991 r.42 Rumunia
jest suwerennym, niezależnym, jednolitym i niepodzielnym państwem

Konstytucja RP..., art. 157-160. Patrz też: W. Żebrowski, dz. cyt., s. 156; D. Górecki,
dz. cyt., s. 204.
39 Konstytucja RP..., art. 162.
40 W. Skrzydło, dz. cyt., s. 161.
41 Tamże, s. 162.
42 Konstytucja Rumunii z 21 listopada 1991 r., tłum. A. 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.). Na temat prac nad konstytucją patrz
szerzej: W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii, Warszawa 2006, s. 11-12;
A. Burakowski, System polityczny współczesnej Rumunii, Warszawa-Kraków 2014,
s. 33-45, 50-53. Na temat ewentualnej próby wprowadzenia dyktatury wojskowej
w 1990 r. przez generała Nicolae Militaru, ówczesnego ministra obrony narodowej,
patrz szerzej: A. Burakowski, M. Stan, Kraj smutny, pełen humoru. Dzieje Rumunii
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narodowym o ustroju republikańskim. Jest demokratycznym i socjalnym
państwem prawa, funkcjonującym w myśl zasady rozdziału i równowagi
władzy ustawodawczej43, wykonawczej i sądowniczej. Władza zwierzchnia
należy do narodu, który ją realizuje poprzez organy przedstawicielskie,
ukonstytuowane w drodze wyborów44 wolnych, okresowych i rzetelnych,
a także poprzez referendum45.
Władzę wykonawczą sprawuje prezydent46 oraz rząd47. Jak zauważa Lucian Boia, nowa ustawa zasadnicza inspirowana była do pewnego
stopnia francuskim modelem konstytucyjnym, powierzającym głowie
państwa wybranej w wyborach powszechnych dość duże uprawnienia.
Jednak mniejsze od uprawnień, jakimi dysponuje prezydent Francji48.
Prezydent reprezentuje państwo rumuńskie i jest gwarantem niepodległości, jedności oraz integralności terytorialnej kraju. Czuwa nad przestrzeganiem konstytucji i nad właściwym funkcjonowaniem władz publicznych. W tym celu prezydent pełni funkcję mediacyjną między władzami
państwowymi, jak też między państwem a społeczeństwem49. Witold Brodziński zauważa, że:
Wspomniany art. 80 – dotyczący roli prezydenta Rumunii
– traktowany jest jako ogólna raczej dyrektywa, niezbędna przy
interpretacji tych postanowień konstytucji, z których wynikają
konkretne kompetencje głowy państwa. W myśl art. 80 prezydent powinien pełnić funkcję mediacyjną. Czy to oznacza, że ma
występować w charakterze bezstronnego arbitra, który nie powinien angażować się bezpośrednio w proces rządzenia? Czy też
ma być mediatorem, aktywnie zaangażowanym w rozstrzyganie
sporów politycznych? – tym bardziej że zgodnie ze wspomnia-

po 1989 roku, Warszawa 2012, s. 52-54; S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, s. 154.
43 Na temat władzy ustawodawczej w Rumunii patrz szerzej: P. Chrobak, Władza
ustawodawcza w Polsce i Rumunii po 1989..., s. 446-454.
44 Na temat systemu wyborczego w Rumunii patrz szerzej: P. Chrobak, System wyborczy w Polsce i w Rumunii po 1989 roku [w:] Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich. Istoria şi prezentul relaţiilor polono-române, oprac. red. E. Wieruszewska-Calistru, K. Stempel-Gancarczyk, Suceava 2017, s. 256-270.
45 Konstytucja Rumunii..., art. 1, 2. Patrz też: W. Brodziński, System konstytucyjny
Rumunii..., s. 13.
46 Na temat urzędu prezydenta 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. Legături istorice şi culturale polono-române,
oprac. red. E. Wieruszewska-Calistru, K. Stempel-Gancarczyk, Suceava 2018, s. 304-309.
47 W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii..., s. 15.
48 L. Boia, Dlaczego Rumunia jest inna?, Kraków 2016, s. 190.
49 Konstytucja Rumunii..., art. 80. Patrz też: W. Brodziński, System konstytucyjny
Rumunii..., s. 36; T. Goduń, M. Cyganowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk, Leksykon systemów politycznych, Warszawa 1999, s. 226.
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nym artykułem powinien czuwać nad „właściwym funkcjonowaniem władz publicznych”50.

Odnośnie do roli głowy państwa w procesie formowania gabinetu,
prezydent desygnuje kandydata na premiera, następnie, gdy zaproponowany przez premiera skład rządu uzyska od parlamentu wotum zaufania,
powołuje on rząd. Na wniosek premiera prezydent odwołuje i powołuje
poszczególnych ministrów, chyba że może to zmienić strukturę lub skład
polityczny gabinetu, wówczas prezydent potrzebuje dodatkowo zgody
parlamentu. W sprawach pilnych lub o szczególnym znaczeniu głowa
państwa może konsultować się z rządem. Ponadto prezydent może uczestniczyć w posiedzeniach rządu na wniosek premiera lub na których omawiane są sprawy o ogólnokrajowym znaczeniu dotyczące polityki zagranicznej, obrony kraju lub porządku publicznego. Wówczas głowa państwa
przewodniczy takim obradom51.
Jeżeli podczas formowania się rządu parlament w ciągu 60 dni
nie udzieli gabinetowi wotum zaufania i odrzuci dwa kolejne wnioski premiera w tej sprawie, wówczas prezydentowi przysługuje prawo do rozwiązania parlamentu po wcześniejszym zasięgnięciu opinii przewodniczących obu izb oraz liderów grup parlamentarnych. Należy zaznaczyć, że
w ciągu roku parlament może być rozwiązany tylko raz, z wyjątkiem sytuacji, gdy prezydentowi do końca kadencji zostało mniej niż sześć miesięcy lub gdy ogłoszono stan mobilizacji, wojny, oblężenia albo wyjątkowy52.
Prezydent posiada także szereg kompetencji odnośnie do polityki
zagranicznej. Zawiera w imieniu Rumunii umowy międzynarodowe wynegocjowane przez rząd i przedkłada je parlamentowi w rozsądnym terminie celem ratyfikacji. Zawieranie, zatwierdzanie oraz ratyfikowanie pozostałych traktatów i umów międzynarodowych regulują ustawy. Ponadto
głowa państwa na wniosek rządu akredytuje i odwołuje dyplomatycznych
przedstawicieli Rumunii oraz zatwierdza tworzenie, rozwiązywanie lub
zmianę rangi placówek dyplomatycznych. Z kolei przedstawiciele dyplomatyczni innych państw są akredytowani przy prezydencie53.
Prezydent jest zarówno zwierzchnikiem sił zbrojnych, jak i przewodniczącym Najwyższej Rady Obrony Kraju. Może ogłosić mobilizację
sił zbrojnych po uzyskaniu zgody parlamentu, chyba że zajdą wyjątkowe
okoliczności, wówczas jego decyzja może zostać przedłożona parlamentowi do zatwierdzenia najpóźniej w ciągu pięciu dni od jej podjęcia.
W przypadku zbrojnej agresji głowa państwa ma obowiązek podjąć wszel-

W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii..., s. 45-46.
Konstytucja Rumunii..., art. 85-87. Patrz też: W. Brodziński, System konstytucyjny
Rumunii..., s. 37; A. Burakowski, dz. cyt., s. 178.
52 Konstytucja Rumunii..., art. 89. Patrz też: A. Burakowski, dz. cyt., s. 183.
53 Konstytucja Rumunii..., art. 91. Patrz też: A. Burakowski, dz. cyt., s. 178; T. Goduń,
M. Cyganowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk, dz. cyt., s. 226-227.
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kie środki, aby ją odeprzeć oraz za pomocą orędzia niezwłocznie poinformować o nich parlament. Jeżeli nie trwa sesja parlamentu, należy go
zwołać w ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia agresji. W przypadku
mobilizacji lub wojny parlament przez cały czas kontynuuje swoją działalność, a jeżeli nie trwa sesja, to należy go zwołać w ciągu 48 godzin. Odnośnie do środków nadzwyczajnych, głowa państwa zarządza wprowadzenie stanu oblężenia lub wyjątkowego na obszarze całego lub części kraju,
a następnie w ciągu pięciu dni występuje do parlamentu o zatwierdzenie
tych działań. Jeżeli nie trwa sesja parlamentu, należy go zwołać w ciągu
48 godzin54.
Ponadto prezydent nadaje odznaczenia i tytuły honorowe, stopnie
marszałka, generała i admirała, mianuje na funkcje publiczne zgodnie
z ustawą, a także stosuje prawo łaski. W wykonywaniu swoich kompetencji głowa państwa wydaje dekrety publikowane w Monitorul Oficial al României. Niektóre z nich wymagają kontrasygnaty premiera. Z kolei ich
nieopublikowanie pociąga za sobą nieważność dekretu55.
Drugim organem władzy wykonawczej jest rząd. Gabinet, zgodnie
z programem przedstawionym przez premiera i zaakceptowanym przez
parlament, zapewnia realizację polityki wewnętrznej, zagranicznej oraz
kieruje administracją publiczną. Współpracuje także z zainteresowanymi
organizacjami społecznymi. Rząd składa się z premiera, ministrów oraz
innych członków, określonych ustawą organiczną56.
Zanim prezydent desygnuje kandydata na premiera, musi zasięgnąć opinii partii mającej bezwzględną większość w parlamencie lub w razie braku takiej większości, partii zasiadających w parlamencie. Kandydat
na premiera ma 10 dni, aby zaprezentować program i skład rządu na
wspólnym posiedzeniu Izby Deputowanych i Senatu, a następnie zwrócić
się o wyrażenie przez parlament wotum zaufania, które udzielane jest
większością głosów. W przypadku uzyskania wotum zaufania, wszyscy
członkowie gabinetu składają indywidualnie przed prezydentem przysięgę, co oznacza, że mogą rozpocząć sprawowanie urzędu57.
Członkostwa w rządzie nie można łączyć z pełnieniem innej funkcji publicznej, z wyjątkiem sprawowania mandatu deputowanego lub senatora. Jest ona również niepołączalna z pełnieniem płatnej funkcji
przedstawicielstwa zawodowego w ramach organizacji o charakterze handlowym. Pozostałe przypadki określa ustawa. Natomiast członkostwo

Konstytucja Rumunii..., art. 92, 93. Patrz też: W. Brodziński, System konstytucyjny
Rumunii..., s. 38.
55 Konstytucja Rumunii..., art. 94, 100. Patrz też: W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii..., s. 38.
56 Konstytucja Rumunii..., art. 102. Patrz też: W. Brodziński, System konstytucyjny
Rumunii..., s. 39; T. Goduń, M. Cyganowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk, dz. cyt., s. 227.
57 Konstytucja Rumunii..., art. 103, 104. Patrz też: W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii..., s. 39; A. Burakowski, dz. cyt., s. 180.
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w gabinecie może ustać w razie złożenia rezygnacji, odwołania, utraty
praw wyborczych, niepołączalności lub śmierci58.
Na czele gabinetu stoi premier, który kieruje rządem i koordynuje
działalność jego członków, przestrzegając przynależnych im kompetencji.
Przedstawia on Izbie Deputowanych i Senatowi sprawozdania i oświadczenia dotyczące polityki rządu, które rozpatrywane są poza kolejnością
porządku dziennego. Prezydent nie może odwołać premiera. Jak zaznacza W. Brodziński:
Konstytucja z 1991 r. nie zawierała jednoznacznych sformułowań w tym zakresie i dopiero nowela konstytucyjna z 2003 r.
wprowadziła taki zakaz59.

Jest to ważne doprecyzowanie uprawnień prezydenta, żeby w przyszłości
nie powtórzyła się sytuacja, jaka miała miejsce w grudniu 1999 r., kiedy
prezydent Emil Constantinescu odwołał ze stanowiska premiera Radu
Vasile60. Natomiast jeżeli zaistnieje jeden z powodów ustania funkcji premiera, z wyjątkiem odwołania go lub jego niezdolności do wykonywania
swych kompetencji, prezydent powierza tymczasowe pełnienie obowiązków premiera innemu członkowi gabinetu, do czasu ukonstytuowania się
nowego rządu, co nie może trwać dłużej niż 45 dni. Zastępstwo na okres
niemożności pełnienia przez premiera swoich funkcji ustaje, jeżeli premier wznawia swoją działalność w rządzie61.
Rząd podejmuje uchwały i wydaje rozporządzenia. Uchwały podejmowane są dla zapewnienia wykonania ustaw, a rozporządzenia wydawane są na podstawie ustawy. Zarówno uchwały, jak i rozporządzenia
są podpisywane przez premiera i parafowane przez ministrów, którzy
wprowadzają je w życie. Ponadto są publikowane w Monitorul Oficial al
României, gdyż ich nieopublikowanie powoduje ich unieważnienie. Z kolei uchwały o charakterze wojskowym przekazywane są tylko do wiadomości zainteresowanych instytucji62.
Rząd odpowiada politycznie za swoją działalność jedynie przed
parlamentem. Każdy członek gabinetu odpowiada politycznie za działalność rządu i wydawane przez niego akty. Izba Deputowanych, Senat oraz
prezydent mają prawo żądać ukarania członków gabinetu za popełnione
przez nich czyny w czasie sprawowania funkcji rządowych. Jeżeli żądanie
dotyczy wszczęcia postępowania karnego, prezydent może zarządzić zawieszenie w pełnieniu funkcji. Skierowanie oskarżenia przeciwko człon-

Konstytucja Rumunii..., art. 105, 106.
W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii..., s. 40.
60 Patrz szerzej: tamże.
61 Konstytucja Rumunii..., art. 107. Patrz też: W. Brodziński, Parlament Rumunii,
Warszawa 2002, s. 33.
62 Konstytucja Rumunii..., art. 108.
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kowi rządu do sądu powoduje zawieszenie go w pełnieniu funkcji. Rozpatrywanie takich spraw pozostaje w kompetencji Wyższego Sądu Kasacyjnego i Sprawiedliwości63.
Po elekcji parlamentarnej stary rząd wykonuje swoje zadania do
momentu stwierdzenia ważności wyborów. Gabinet zostaje odwołany
z dniem cofnięcia przez parlament udzielonego wotum zaufania lub jeżeli
zaistnieje jeden z powodów ustania funkcji premiera, z wyjątkiem odwołania go lub jego niezdolności do wykonywania obowiązków przez okres
dłuższy niż 45 dni. Do czasu złożenia przysięgi przez członków nowego
rządu odwołany gabinet wydaje tylko akty niezbędne do administrowania
sprawami publicznymi64.
Należy też spojrzeć na to, jak układają się stosunki między parlamentem a rządem. Gabinet i pozostałe organy administracji publicznej
są obowiązane, w ramach kontroli parlamentarnej nad ich działalnością,
do przedkładania informacji i dokumentów żądanych przez Izbę Deputowanych, Senat lub komisje parlamentarne za pośrednictwem ich przewodniczących. W przypadkach wniesienia projektu ustawy, który powoduje zmianę budżetu państwa bądź budżetu państwowych ubezpieczeń
społecznych, złożenie takiej informacji jest obowiązkowe. Członkowie
rządu mają wstęp na obrady parlamentu. Natomiast w sytuacji, gdy żąda
się od nich obecności, ich udział w obradach jest obowiązkowy65.
Ministrowie są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na zapytania i interpelacje wnoszone przez deputowanych lub senatorów w trybie
przewidzianym regulaminami obu izb parlamentu. Izba Deputowanych
lub Senat mogą podjąć rezolucję, określającą ich stanowisko w sprawie
jakiegoś problemu dotyczącego polityki wewnętrznej lub zagranicznej
bądź, w zależności od okoliczności, innego zagadnienia stanowiącego
przedmiot interpelacji66.
Obie izby na wspólnym posiedzeniu mogą większością głosów cofnąć wotum zaufania udzielone rządowi poprzez wyrażenie wotum nieufności. Wniosek o wotum nieufności może zostać wniesiony przez co
najmniej jedną czwartą ogólnej liczby członków obu izb i jest przekazywany do wiadomości rządu w dniu jego zgłoszenia. Następnie jest rozpatrywany na wspólnym posiedzeniu izb po upływie trzech dni od daty jego
wniesienia. Jeżeli zostanie odrzucony, deputowani i senatorowie, którzy
go podpisali, nie mogą podczas tej samej sesji wnieść nowego wniosku
o wotum nieufności, z wyjątkiem przypadku, w którym rząd przyjmuje
odpowiedzialność. Polega to na tym, że gabinet, w związku z programem,
Tamże, art. 109. Patrz też: W. Brodziński, Parlament Rumunii..., s. 32; A. Burakowski, dz. cyt., s. 181. T. Goduń, M. Cyganowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk, dz. cyt.,
s. 227.
64 Konstytucja Rumunii..., art. 110.
65 Tamże, art. 111. Patrz też: W. Brodziński, Parlament Rumunii..., s. 33.
66 Konstytucja Rumunii..., art. 112. Patrz też: W. Brodziński, Parlament Rumunii...,
s. 33.
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oświadczeniem dotyczącym ogólnej polityki lub projektem ustawy, może
przyjąć odpowiedzialność wobec Izby Deputowanych i Senatu na wspólnym posiedzeniu. Rząd zostaje odwołany, jeżeli wniosek o wotum nieufności, wniesiony w ciągu trzech dni od przedstawienia programu, oświadczenia lub projektu ustawy, zostanie przegłosowany. Jeżeli gabinet 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. Jeśli prezydent zażąda ponownego rozpatrzenia ustawy, odbywa się to na wspólnym posiedzeniu
obu izb67. Należy zaznaczyć, że jak zauważa W. Brodziński:
Konstytucja nie wyjaśnia jednoznacznie, czy premier występuje
do izb z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania samodzielnie, czy też dopiero po upoważnieniu go przez rząd w konstytucyjnym składzie68.

Parlament może uchwalić ustawę upoważniającą rząd do wydawania rozporządzeń w dziedzinach, które nie stanowią przedmiotu ustaw
organicznych. Ustawa upoważniająca 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. Rozporządzenie o charakterze pilnym 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 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
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,

Konstytucja Rumunii..., art. 113, 114. Patrz też: W. Brodziński, Parlament Rumunii..., s. 32-33; A. Burakowski, dz. cyt., s. 182; T. Goduń, M. Cyganowski, S. Dudek,
P. Iwaniszczuk, dz. cyt., s. 227-228.
68 W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii..., s. 41.
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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. W ustawie zatwierdzającej lub odrzucającej rozporządzenie ustala się, jeżeli zachodzi taka konieczność, niezbędne środki dotyczące skutków prawnych spowodowanych stosowaniem danego rozporządzenia69.
Odnośnie do relacji między prezydentem a rządem, W. Brodziński
zauważa, że:
Granice kompetencji wewnątrz egzekutywy nie zostały nakreślone dostatecznie precyzyjnie. Prezydent Rumunii wywodzi swoje
uprawnienia przede wszystkim z mało konkretnych, ale pojemnych treściowo przesłanek art. 80, który zobowiązuje go do podejmowania działań na rzecz podstawowych dla narodu i państwa wartości (np. nadrzędność konstytucji, suwerenność czy
integralność terytorialna kraju). Natomiast premier znajduje
oparcie dla swej władzy w bardzo ogólnej klauzuli kompetencyjnej wyprowadzonej z treści art. 107 ust. 1 konstytucji, który
powierza mu kierowanie rządem i koordynowanie działalności
jego członków – tym samym podkreślając „przewagę” premiera
nad pozostałymi członkami gabinetu 70.

Odnośnie do wspomnianych relacji, Adam Burakowski stwierdza:
Niejednoznaczność relacji między prezydentem i premierem,
a także trudność jej usystematyzowania należą więc z pewnością
do cech charakterystycznych systemu rumuńskiego 71.

Ponadto W. Brodziński podkreśla, że nie wszyscy konstytucjonaliści uważają, że pozycja konstytucyjna prezydenta w Rumunii jest prawie tak silna jak w systemie półprezydenckim. Mimo iż konstytucja była wzorowana
na francuskiej, to jednak we Francji pozycja głowy państwa jest silniejsza.
W Rumunii działalność prezydenta można określić jako prezydenturę
aktywną, lecz ograniczoną lub jako system półprezydencki z silną pozycją premiera72. Konstanty Adam Wojtaszczyk określa system polityczny

Konstytucja Rumunii..., art. 115. Patrz też: W. Brodziński, System konstytucyjny
Rumunii..., s. 42-43.
70 W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii..., s. 45.
71 A. Burakowski, dz. cyt., s. 15.
72 W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii..., s. 46. Patrz szerzej: W. Sokolewicz, Pomiędzy systemem parlamentarno-gabinetowym a systemem prezydencko-parlamentarnym: prezydentura ograniczona, lecz aktywna w Polsce i w Rumunii,
„Przegląd Sejmowy”, nr 3, Warszawa 1996, s. 35-37.
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w Rumunii jako parlamentarny z silną pozycją prezydenta73, a Bożena
Dziemidok-Olszewska charakteryzuje go jako system półprezydencki
z nachyleniem parlamentarnym74. Jednak funkcjonowanie systemu rządów w Rumunii opiera się przede wszystkim na relacjach parlamentu
z rządem. Parlament wyraża wotum zaufania albo nieufności wobec gabinetu. Zdaniem W. Brodzińskiego procedura uchwalania wotum nieufności bardziej nawiązuje do IV Republiki Francuskiej niż do rozwiązań
przyjętych przez Polskę. Chodzi o tzw. konstruktywne wotum nieufności75.
Odnośnie do centralnej wyspecjalizowanej administracji publicznej należy zauważyć, że tworzone ministerstwa podległe są jedynie rządowi. Inne tworzone organy administracji wyspecjalizowanej mogą być
podległe gabinetowi lub ministrom bądź funkcjonować jako samodzielne
władze administracyjne. Tworzenie, organizację oraz działalność ministerstw określa ustawa. Rząd mianuje prefekta dla każdego województwa
oraz dla miasta wydzielonego Bukaresztu. Prefekt, którego kompetencje
określa ustawa organiczna, jest przedstawicielem rządu na szczeblu lokalnym i kieruje zdekoncentrowanymi służbami publicznymi ministerstw
oraz pozostałych urzędów centralnej administracji publicznej w jednostkach administracyjno-terytorialnych. Między prefektami, z jednej strony,
a radami wojewódzkimi oraz ich przewodniczącymi, z drugiej strony, nie
zachodzą stosunki podległości. Prefekt może zaskarżyć przed właściwym
sądem administracyjnym akt rady wojewódzkiej, rady lokalnej albo ich
przewodniczącego, jeżeli uważa, że jest niezgodny z prawem. Zaskarżony
akt ulega wówczas zawieszeniu z mocy prawa76.
Uwagi końcowe
Zarówno w Polsce, jak i w Rumunii występuje model dualistyczny
władzy wykonawczej funkcjonujący w ramach reżimu parlamentarno-gabinetowego. Natomiast egzekutywę stanowi prezydent oraz rząd. Pozycja
głowy państwa pod względem możliwości sprawowania władzy, mimo iż
w obu przypadkach prezydent wybierany jest w wyborach bezpośrednich,
jest słabsza niż pozycja premiera. Jednak należy zaznaczyć, że w Polsce,
w czasie obowiązywania przepisów znowelizowanej Konstytucji PRL oraz
tzw. Małej Konstytucji, a także w Rumunii w czasie obowiązywania Konstytucji sprzed nowelizacji mającej miejsce w 2003 r., pozycja prezydenta
K. A. Wojtaszczyk, Unia Europejska i jej kraje członkowskie [w:] Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, M. Poboży, t. 1, Warszawa 2013,
s. 29.
74 B. Dziemidok-Olszewska, System polityczny Rumunii [w:] Systemy polityczne
państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005,
s. 437.
75 W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii..., s. 47.
76 Konstytucja Rumunii..., art. 116, 117, 123.
73

266

266
376

była znacznie silniejsza niż obecnie. Pozycja głowy państwa była mocna
do tego stopnia, że część badaczy doszukiwała się wówczas w obu państwach elementów reżimu semiprezydenciego.
W Polsce i Rumunii na czele rządu stoi premier, który kieruje jego
pracami, co jest w pełni zgodne z zasadami reżimu parlamentarno-gabinetowego. W obu krajach rząd jest formowany według procedury parlamentarnej. W Polsce, aby powołać gabinet potrzebna jest zgoda większości posłów zasiadających w Sejmie, natomiast w Rumunii premier potrzebuje zgody większości obu izb. W obu państwach kandydata na premiera wskazuje prezydent, a na jego wniosek mianuje ministrów. Jednak
w Polsce prezydent nie musi się z nikim liczyć, wskazując kandydata na
szefa rządu, a w Rumunii prezydent powinien swój wybór skonsultować
z liderem partii politycznej, która zdobyła bezwzględną większość w parlamencie lub z liderami wszystkich ugrupowań, jeżeli żadne z nich nie
zdobyło większości bezwzględnej. W obu państwach premier i rząd są
więc powoływani przez prezydenta, a odpowiedzialność polityczną ponoszą przed parlamentem.
Biorąc pod uwagę typy gabinetów, to w obu krajach najczęściej
występują gabinety koalicyjne większościowe. A z punktu widzenia stosunków wewnętrznych w rządzie, funkcjonuje tam system gabinetowy.
W przypadku ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez egzekutywę,
w Polsce zajmuje się tym Trybunał Stanu, a w Rumunii Sąd Najwyższy.

dr. habil. Piotr Chrobak
Universitatea din Szczecin

Puterea executivă din Polonia și România
după anul 1989 într-o analiză comparativă
Rezumat

În articol s-a realizat analiza poziției și rolul organelor statului care au deținut puterea executivă în Polonia și România după schimbările
democratice care au urmat după anul 1989, în lumina reglementărilor în
vigoare ale constituției. A fost cercetată, printre altele, poziția puterii executive în diferite sisteme politice, dar și puterea cabinetului și a instituției
prezidențiale în Polonia și România referitor la sine și față de fiecare cameră a parlamentului. De asemenea, a fost analizată influența cabinetului asupra funcționării sistemului politic în țările amintite.
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Atât în Polonia, cât și în România se aplică modelul dualist al puterii executive care funcționează în cadrul regimului parlamentar de cabinet. Puterea executivă este formată de președinte și guvern. Poziția șefului statului referitor la posibilitatea exercitării puterii, deși în ambele cazuri președintele este ales prin alegeri directe, este mai slabă decât poziția premierului. Totuși trebuie subliniat faptul că în Polonia, în timpul reglementărilor în vigoare ale Constituției modificate a Republicii Populare
Polone și așa-numitei Constituții Mici, dar și în România în timpul Constituției în vigoare înaintea modificării ce a avut loc în anul 2003, poziția
președintelui era mult mai puternică față de cum este în prezent. Poziția
șefului statului a fost puternică până în punctul în care, o parte dintre
cercetători au descoperit în ambele țări elemente ale regimului semiprezidențial.
În Polonia și România în fruntea guvernului se află premierul, care conduce activitățile sale, ceea ce este pe deplin în conformitate cu
principiile regimului parlamentar și al cabinetului. În ambele țări guvernul este format conform procedurii parlamentare. În Polonia pentru
a desemna cabinetul este necesar acordul majorității deputaților care fac
parte din Seim. În schimb, în România premierul are nevoie de acordul
majorității ambelor Camere. În ambele țări candidatul în funcția de premier este numit de președinte, iar la cererea sa numește miniștri. Totuși,
în Polonia președintele nu trebuie să se bazeze pe nimeni să numească
candidatul pentru funcția de șef al guvernului, iar în România trebuie să
aleagă după ce se consultă cu liderul partidului politic care a obținut majoritatea absolută în parlament sau cu liderii tuturor grupurilor, dacă nici
unul dintre ei nu a obținut majoritatea absolută. Adică, în ambele țări
premierul și guvernul său sunt numiți de președinte, iar răspunderea politică o duc înaintea parlamentului. De răspunderea legală a puterii executive în Polonia se ocupă Tribunalul de Stat, iar în România Curtea Supremă de Justiție.

Jakub Pieńkowski
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
prof. dr hab. Radosław Zenderowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Polityki bezpieczeństwa Polski i Rumunii:
uwarunkowania współpracy bilateralnej i multilateralnej

Wstęp
Przedmiotem analiz w ramach niniejszego artykułu są polityki
bezpieczeństwa militarnego Polski i Rumunii w ujęciu porównawczym, ze
wskazaniem na kluczowe elementy integrujące obydwie polityki w wymiarze relacji bilateralnych i multilateralnych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Dziewiątki Bukareszteńskiej (zakres rzeczowy). W zakresie
czasowym w odniesieniu do stosunków dwustronnych kluczowe znaczenie ma tutaj okres od 2009 r., w którym to prezydenci Lech Kaczyński
i Traian Băsescu podpisali Deklarację o polsko-rumuńskim partnerstwie
strategicznym. Rosyjska agresja na Ukrainę w 2014 r. – aneksja Krymu
i wojna w Donbasie podważyły dotychczasową architekturę bezpieczeństwa państw Europy Środkowej. Zbieżna percepcja zagrożeń i znaczenia
współpracy w ramach Unii Europejskiej, NATO oraz dwustronnego ścisłego sojuszu z USA zaowocowała w 2015 r. wspólną polsko-rumuńską
inicjatywą tzw. Dziewiątki Bukareszteńskiej, mającej stanowić platformę
współpracy wszystkich państw położonych na wschodniej flance Sojuszu
Północnoatlantyckiego. Analizy odnoszą się do aktywności politycznej
dwóch państw w szerokim kontekście międzynarodowym, zwłaszcza
w odniesieniu do regionu Europy Środkowo-Wschodniej (zakres podmiotowy i terytorialny).
Celem artykułu jest wskazanie na: (a) uwarunkowania współpracy militarnej obu państw, (b) etapy jej rozwoju oraz efekty kooperacji
w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego, a także (c) perspektywy rozwoju wojskowych stosunków polsko-rumuńskich w najbliższych latach. Ambicją autorów nie jest jednak kompleksowa i szczegółowa analiza wspomnianych relacji, ale zarysowanie perspektywy dalszych badań poprzez
wskazanie na kluczowe aspekty omawianych zjawisk.
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Nowa rzeczywistość geopolityczna i nowe wyzwania
w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego
W okresie zimnej wojny komunistyczne państwa Europy Środkowej w pełni podporządkowane były zarówno politycznie, gospodarczo, jak
i militarnie ZSRR. Międzynarodowe organizacje, takie jak RWPG czy
Układ Warszawski, mimo formalnej dobrowolności i równości państw
członkowskich do nich należących, miały wyłącznie charakter fasadowy
i faktycznie odgrywały rolę narzędzia Moskwy w realizacji jej polityki hegemonialnej. Możliwości samodzielnego kształtowania własnej polityki
obronnej czy współpracy między poszczególnymi państwami komunistycznymi w jakimkolwiek zakresie bez wyraźnego przyzwolenia Moskwy
były bliskie zeru. W tym kontekście za wyjątek od tej reguły należy uznać
przykład współpracy polsko-czechosłowackiej przy powstaniu transportera opancerzonego SKOT|OT-64. Na tym tle Rumunia zachowywała
znaczną autonomię. Jej przemysł zbrojeniowy utrzymywał współpracę
technologiczną z państwami spoza bloku – m.in. wraz z Jugosławią opracował myśliwiec IAR-93 Vultur|Soko J-22 Orao i uzyskał od Francji licencję na produkcję helikopterów Aérospatiale SA 330 Puma (IAR-330).
W rzeczywistości była to gra pozorów, gdyż Rumunia manifestująca swoją niezależność wobec Kremla faktycznie dzieliła się z nim uzyskanymi
zachodnimi technologiami. Zręby nowej rzeczywistości geopolitycznej
Europy Środkowo-Wschodniej oraz jej roli w światowym układzie sił
zaczęto tworzyć dokładnie 30 lat temu, w wyniku końca zimnej wojny
i upadku komunizmu w Europie. Okres ten podzielić można na trzy kluczowe etapy.
Pierwszy etap zapoczątkowany w 1989 r. związany był z podejmowanymi w poszczególnych państwach próbami zasadniczej redefinicji
swojej polityki zagranicznej oraz polityki militarnej w sytuacji dużej niepewności co do kształtu wyłaniającego się nowego ładu światowego lub
też ładu stanowiącego swego rodzaju intermezzo pomiędzy starym (zimnowojennym) a nowym ładem światowym, który określić można w kategoriach in statu nascendi. Za cezurę domykającą ten etap w przypadku
większości państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski i Rumunii, uznać należy przystąpienie w roku 1994 do Partnerstwa dla Pokoju
– projektu polityczno-wojskowego, będącego swoistym przedsionkiem
Paktu Północnoatlantyckiego. W przypadku Polski symbolicznym momentem poprzedzającym o kilka miesięcy wspomnianą akcesję było pożegnanie ostatniej grupy żołnierzy rosyjskich opuszczających polskie terytorium. Wydarzenie to miało miejsce w symboliczny dzień 17 września
1993 r. (rocznica najazdu radzieckiego na Polskę w 1939 r.). W przypadku
Rumunii etap ten jest trudniejszy do jednoznacznego uchwycenia. Z jednej strony od 1958 r. w Rumunii nie stacjonowały wojska radzieckie. Jednak z drugiej – krwawa rewolucja 1989 r., która obaliła Nicolae Ceauşescu, nie przyniosła oczekiwanej przez społeczeństwo demokracji. Ion Iliescu – zmarginalizowany przez dyktatora aparatczyk – na czele komuni-
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stycznej nomenklatury przejął władzę i jako prezydent autorytarnie rządził krajem. Dopiero wybór na prezydenta Emila Constantinescu w roku
1996 otworzył w Rumunii drogę do rzeczywistych reform i demokratyzacji życia politycznego oraz zbliżenia ze strukturami euroatlantyckimi.
Drugi etap związany był z niebywałym wysiłkiem poszczególnych
państw regionu, w tym Polski i Rumunii, na rzecz przystąpienia do NATO
i Unii Europejskiej. Polska w 1994, zaś Rumunia w 1995 r. złożyły wnioski o przyjęcie do grona państw członkowskich Unii Europejskiej. Poparte
były one zasadniczo konsensusem głównych sił politycznych w obu państwach, choć należy przyznać, że nie brakowało głosów sceptycznych i wyrażających obawy przed nadmiernym uszczupleniem suwerenności państwowej oraz kulturowej (zwłaszcza w przypadku Polski). Istotnym było
także poparcie dla tych aspiracji dominującego w Polsce Kościoła katolickiego, a w Rumunii Kościoła prawosławnego. Równolegle trwały przygotowania do członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim1.
Początek trzeciego etapu wyznaczają daty przystąpienia do NATO
i Unii Europejskiej. W przypadku Polski są to: 1999 i 2004 r., w przypadku Rumunii odpowiednio: 2004 i 2007 r. Tak spektakularne rozszerzenie
na wschód obu organizacji stworzyło zupełnie nową sytuację geopolityczną. W rezultacie poszczególne państwa Europy Środkowo-Wschodniej ze
sfery dominacji polityczno-militarnej ZSRR, a następnie pustki geopolitycznej, do wypełnienia której coraz śmielej szykowała się Rosja, przystąpiły do euroatlantyckiej strefy bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego.
Odpowiedzią na tę sytuację stały się coraz wyraźniejsze i stanowcze działania Moskwy, mające w pierwszej kolejności utrzymać w swojej strefie
wpływów byłe republiki radzieckie, zwłaszcza Ukrainę, Mołdawię i republiki kaukaskie, w drugiej kolejności – destabilizować sytuację polityczną w tzw. nowych państwach członkowskich UE i NATO oraz podważać
ich podmiotowość w polityce międzynarodowej. Wyraźnym i tragicznym
symptomem tej polityki było nakłanianie przez Rosję rządzącego Serbią
(będącą wciąż w faktycznie zanikającej federacji z Czarnogórą w ramach
Jugosławii) Slobodana Miloševicia do konfrontacji z NATO w kwestii Kosowa w 1999 r., a następnie inwazja militarna wojsk rosyjskich na Gruzję
w 2008 r., aneksja Krymu w 2014 r. i trwająca do dzisiaj agresja na
wschodnią Ukrainę. Rosja podejmowała także agresywne kroki przeciwko
państwom bałtyckim, testując w ten sposób spójność NATO i wiarygodność jego gwarancji – m.in. w 2007 r. dokonała ataku cybernetycznego
na Estonię, paraliżując jej administrację i gospodarkę, zaś w 2014 r. porywając z jej terytorium funkcjonariusza Policji Bezpieczeństwa. Na tle

Szerzej na temat drogi Rumunii do NATO i pierwszych lat członkostwa zob.: K. Marczuk, Rumuńska strategia bezpieczeństwa [w:] Tenże, Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009, Warszawa 2009, s. 113-126; P. Opriş, Transformacja Rumuńskich Sił
Zbrojnych w kontekście zmian w polityce obronnej Rumunii (lata 1989-2009) [w:]
K. Marczuk, Rumuńska strategia bezpieczeństwa..., s. 127-137.
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pozostałych państw Europy Środkowej społeczeństwa Polski i Rumunii
(a także państw bałtyckich) cechowała znacznie głębsza nieufność i obawa przed agresywną polityką Rosji. Zaważyły na tym wspólnota doświadczeń historycznych – zmagania z carskim, a następnie radzieckim imperializmem, którego symbolem stał się pakt Ribbentrop – Mołotow. Jednak o ile Polska była niemal nieprzerwanie w swojej historii świadoma egzystencjalnego zagrożenia ze Wschodu – obecnie wspólna granica
z głęboko zmilitaryzowanym obwodem kaliningradzkim oraz zwasalizowaną przez Rosję Białorusią (a wcześniej kilka wieków militarnych konfrontacji) – o tyle Rumunia leży stosunkowo daleko od tych geopolitycznie ważnych terytoriów, chociaż Rosja nieustannie starała się podporządkować sobie politycznie i gospodarczo Republikę Mołdawii, z którą
Rumunię łączą szczególne więzy emocjonalne, wynikające ze wspólnoty
historycznej i językowej. Rosja jest jednym z uczestników (w ramach
formatu 5+2, tj. Mołdawia, Naddniestrze, Ukraina, Rosja i OBWE jako
negocjatorzy + USA i UE jako obserwatorzy) procesu pokojowego, mającego doprowadzić do reintegracji Naddniestrza z Mołdawią, choć to
wsparcie Rosji umożliwiło faktyczną secesję Naddniestrza. Do dzisiaj Rosja roztacza polityczny, gospodarczy, ale także wojskowy protektorat nad
zbuntowanym regionem. Stacjonujące na jego terytorium wojska rosyjskie – ok. 3 tys. żołnierzy w ramach kontyngentu sił pokojowych oraz
grupy operacyjnej pilnującej magazynów amunicji w Cobasna – są zbyt
słabe, aby mogły stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla niepodległości
bądź rumuńskiej integralności terytorialnej.
Dopiero wydarzenia z 2014 r. uświadomiły decydentom Rumunii,
że ich kraj staje się potencjalnym państwem frontowym. Anektowany
i coraz głębiej militaryzowany przez Rosję Krym od rumuńskiego wybrzeża dzieli zaledwie nieco ponad 200 km. Co więcej, do czarnomorskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Rumunii zaczęła przylegać faktycznie strefa
rosyjska przynależna do okupowanego Krymu. Rosja także coraz bardziej
otwarcie zaczęła formułować groźby o możliwym uderzeniu wyprzedzającym na znajdujące się na rumuńskim terytorium elementy amerykańskiej
tarczy antyrakietowej w bazie Deveselu2. Te właśnie wydarzenia zdeterminowały elity polityczne Rumunii i Polski do zacieśnienia współpracy
zarówno bilateralnej, jak i tej wpisanej w ramy NATO, Unii Europejskiej,
a w ostatnim czasie także Inicjatywy Trójmorza. Należy przy tym zaznaczyć, że mowa jest tutaj o dwóch największych terytorialnie i demograficznie państwach tzw. nowej Unii i tzw. wschodniej flanki NATO. Dysponują one największym potencjałem militarnym. Polskę i Rumunię zamieszkuje w sumie 58,1 mln osób, co w skali regionu Europy Środkowej stanowi 51,8% wszystkich jego mieszkańców. Terytorium tych dwóch

A. M. Luca, US Plans to Upgrade Military Bases in Romania, Bulgaria, https:
//balkaninsight.com/2018/08/15/us-plans-to-boost-military-bases-in-romaniabulgaria-08-15-2018 (dostęp: 26.08.2019).
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państw razem stanowi 45,2% obszaru całego regionu. Polska i Rumunia
wytwarzają łącznie 40,54% ogółu PKB w regionie3.
Tradycje polsko-rumuńskiej
współpracy wojskowej
Tradycje polsko-rumuńskich kontaktów wojskowych sięgają czasów
średniowiecznych. Przykładem współpracy sojuszniczej może być udział
w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r. po stronie polsko-litewskiej posiłków
przysłanych przez hospodara mołdawskiego Aleksandra Dobrego. Innym razem wojska polskie i rumuńskie (mołdawskie) walczyły ze sobą ze zmiennym
szczęściem – m.in. w 1497 r. wojska hospodara Stefana Wielkiego rozgromiły siły króla Jana Olbrachta pod Koźminem (Codrii Cosminului), zaś
w 1531 r. wojska dowodzone przez hospodara Petru Rareşa zostały rozbite
pod Obertynem przez hetmana Jana Tarnowskiego.
Współczesna współpraca wojskowa Polski i Rumunii sięga początków okresu międzywojennego. Rumunia była ważnym regionalnym
sojusznikiem Polski i jedynym (obok Łotwy) sąsiadem, z którym II RP
miała dobre relacje dwustronne. W pierwszej kolejności warto tutaj
wspomnieć o próbach udzielenia pomocy Polsce przez Rumunię w okresie walki o niepodległość i granice. W maju 1919 r. na prośbę strony polskiej wojska Rumunii wkroczyły na Pokucie kontrolowane dotychczas
przez Zachodnioukraińską Republikę Ludową. Postępowanie okupacyjnych wojsk rumuńskich – przede wszystkim rekwizycje – było powodem
polskich protestów. Ostatecznie w sierpniu Rumunia przekazała Pokucie
polskiej administracji4. Rumunia pozwoliła także wrócić do Polski przez
swoje terytorium 4 „Dzikiej” Dywizji Strzelców gen. Lucjana Żeligowskiego, która pod naporem bolszewików przekroczyła Dniestr wycofując się
z Odessy.
Zwieńczeniem pozytywnych wspólnych doświadczeń była Konwencja o przymierzu odpornym, uzupełniona tajnym aneksem wojskowym, zawarta 3 marca 1921 r. w Bukareszcie. Dokument ten zobowiązywał obie strony m.in. do wzajemnej pomocy w razie niesprowokowanego
ataku ze wschodu (czyli ze strony Rosji radzieckiej) oraz do koordynacji
polityki wschodniej5. Pięć lat później Polska i Rumunia podpisały w roku
1926 „traktat gwarancyjny” z wojskowym aneksem pod nazwą arrangements techniques, przy czym istotną zmianą w stosunku do konwencji
z 1921 r. było zobowiązanie do wzajemnej pomocy w przypadku wszelkiej
K. Kotulewicz-Wisińska, Stosunki polsko-rumuńskie w latach 2009-2017. Wybrane
problemy, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2018 nr 23, s. 144.
4 F. Anghel, Okupacja Pokucia przez Armię Rumuńską (24 maja – początek sierpnia
1919 roku) i początki stosunków polsko-rumuńskich, „Przegląd Historyczny” 1998 nr
89/2, s. 251-261.
5 Zob.: H. Bułhak, Początki sojuszu polsko-rumuńskiego i przebieg rokowań o konwencję wojskową w latach 1919-1921, „Dzieje Najnowsze” 1973, nr 3, s. 21-52.
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napaści, zatem nie tylko ataku ze Wschodu. Warto odnotować, że część
wojskowa układu zakładała czynne i automatyczne przystąpienie drugiej
strony do wojny jedynie w razie ataku ze Wschodu. W 1936 r., mimo kryzysu we wzajemnych relacjach, spowodowanego negatywnym stanowiskiem rządu w Bukareszcie względem paktu o nieagresji podpisanego
między Polską a ZSRR w 1932 r., nastąpiła prolongata polsko-rumuńskiego traktatu gwarancyjnego i arrangements techniques z 19316.
W 1939 r., w obliczu radzieckiej agresji 17 września rząd polski
zwolnił Rumunię z jej zobowiązań sojuszniczych. Mimo braku formalnego przystąpienia do wojny po stronie Polski, władze rumuńskie zachowały lojalną postawę jako sprzymierzeniec – wbrew presji ze strony III Rzeszy i ZSRR otoczyły polskich wychodźców opieką, a wielu internowanym
wojskowym umożliwiły przedostanie się do odtwarzanych polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie. Dopiero klęska Francji w 1940 r., poczucie całkowitego osamotnienia i groźba rozbioru ze strony ZSRR, Węgier i Bułgarii zmusiły Rumunię do porzucenia obozu aliantów i sprzymierzenia się
z III Rzeszą.
Po II wojnie światowej, w wyniku ukształtowania się nowego
układu sił na kontynencie, obydwa państwa znalazły się pod dominacją
radziecką. Od 1955 r. należały do Układu Warszawskiego, będąc od tej
pory formalnie państwami sojuszniczymi7. Sześć lat wcześniej, w styczniu
1949 r., podpisały Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy
między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową8, o wyraźnie antyniemieckim nastawieniu, w którym zapisano m.in.:
Gdyby jedna z Wysokich Umawiających się Stron została wciągnięta w działania wojenne z Niemcami, usiłującymi ponowić
swą politykę agresji, lub z jakimkolwiek innym państwem, które
bezpośrednio lub w jakiejkolwiek innej formie połączyłoby się
z Niemcami w swej polityce agresji, Druga Wysoka Umawiająca
się Strona udzieli natychmiast Stronie wciągniętej w działania
wojenne pomocy wojskowej i wszelkiej innej wszystkimi rozporządzalnymi środkami (art. 2).

Zob.: H. Walczak, Polska a sprawa rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji w latach 1931-1932, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, z. 2,
s. 75-115; Tenże, Polska a sprawa rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji w latach 1939-1932 (2), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2015,
z. 1, s. 43-85.
7 P. Pacuła, Polsko-rumuńska współpraca obronna. Stan obecny i perspektywy,
„Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr III, s. 11-13.
8 Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisany w Bukareszcie dnia 26 stycznia
1949 r. (Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 10 lutego 1949 r. – Dz. U. R. P. Nr 11,
poz. 66).
6
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Potencjały polityczne i militarne Polski i Rumunii
(ujęcie statystyczne – porównanie)
Polska i Rumunia są państwami dysponującymi dwoma największymi potencjałami militarnymi tzw. wschodniej flanki NATO. Wprawdzie w ujęciu regionalnym najsilniejszymi państwami Sojuszu są Turcja
i Grecja, jednak nie są one kwalifikowane jako tzw. państwa jego wschodniej flanki. W dodatku tradycyjnie prorosyjskie sympatie Grecji oraz coraz bardziej prorosyjska i antyamerykańska polityka Turcji mogą budzić
wątpliwość w ich wiarygodność sojuszniczą.
W generalnej klasyfikacji Polska zajmuje 24., a Rumunia 40. pozycję na świecie w rankingu potęg wojskowych9. Mając na uwadze fakt, że
Polska jest niemal dwukrotnie większym od Rumunii państwem pod
względem demograficznym i nieco ponad 20% większym terytorialnie,
należy – biorąc pod uwagę owe dysproporcje jako czynniki korygujące
– wskazać na kilka istotnych różnic (zob. tabela nr 1). Oto one:
 Polska wydatkuje zdecydowanie więcej środków finansowych na
cele wojskowe (ponad cztery razy więcej). Jednak zarówno Polska, jak i Rumunia należą do wąskiego grona państw, które już teraz przeznaczają ok. 2% PKB na swoje budżety obronne (jednak
ze względu na odwołane lub opóźnione przetargi nie każdego roku rzeczywiste wydatki osiągają ten pułap).
 Polska posiada trzykrotnie więcej samolotów bojowych, samolotów treningowych i helikopterów oraz czterokrotnie więcej samolotów transportowych. Dysproporcja ta wynika z opóźnień w rumuńskim programie modernizacji sił powietrznych. Co więcej,
odkupione w 2014 r. od Portugalii myśliwce F-16 – 12 sztuk
– jeszcze nie osiągnęły pełnej zdolności operacyjnej. W rezultacie
rumuńska przestrzeń powietrzna wciąż chroniona jest przez sojuszników z NATO w ramach misji Air Policing. Jednak w najbliższych latach Rumunia planuje pozyskać łącznie 52 samoloty
F-1610.
 W odniesieniu do sił lądowych, potencjały Polski i Rumunii są porównywalne w przeliczeniu na liczbę mieszkańców i wielkość terytorium. Istotne różnice zauważalne są w odniesieniu do typów
artylerii. Charakterystyczna jest wspólna w przypadku Polski

2019 Military Strength Ranking, www.globalfirepower.com (dostęp: 28.08.2019).
Portugalskie F-16 dla Rumunii. Zgoda rządu, https://www.defence24.pl/
portugalskie-f-16-dla-rumunii-zgoda-rzadu (dostęp: 28.08.2019).
9
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i Rumunii decyzja o zakupie amerykańskich systemów obrony powietrznej i przeciwlotniczej Patriot oraz systemów ziemia-ziemia
Himars11.
 Rumunia zdecydowanie więcej nakładów poświęca siłom morskim. Jakkolwiek nie posiada, w odróżnieniu od Polski, okrętów
podwodnych (jednak Rumuńskie Siły Morskie planują budowę
trzech takich jednostek), to w odniesieniu do pozostałych rodzajów sił morskich, biorąc pod uwagę współczynnik korygujący, wyprzedza Polskę. Jednak kluczowy – wobec rosyjskiej militaryzacji
Krymu – program zwiększenia potencjału rumuńskiej floty (budowa czterech korwet i modernizacja dwóch fregat) opóźnia się12.
Tabela 1. Potencjały militarne Polski, Rumunii, Grecji i Turcji
Miejsce w rankingu
potęg militarnych (GFP)
GFP Rank
Maksymalna liczba osób
zdolnych do walki
Total Available Manpower
Maksymalna liczba osób
zdolnych do obsługi
zaplecza bojowego
Fit-for-Service
Liczba osób osiągających
co roku zdolność
do służby wojskowej
Reaching military age
(per year)
Personel wojskowy
(wojsko zawodowe)
Active Personnel
Rezerwowy personel
wojskowy
Reserve Components

Polska

Rumunia

Grecja

Turcja

24/137

40/137

28/137

9/137

18,8 mln

11,0 mln

5,0 mln

41,9 mln

15,4 mln

9,0 mln

4,0 mln

35,2 mln

0,47 mln

0,23 mln

0,11 mln

1,4 mln

0,1 mln

0,07 mln

0,14 mln

0,36 mln

0

0,05 mln

0,22 mln

0,38 mln

M. Kroenig, Przeciwrakietowa tarcza Polski kluczowa dla obrony Europy, https:
//www.defence24.pl/przeciwrakietowa-tarcza-polski-kluczowa-dla-obrony-europyopinia (dostęp: 29.08.2019).
12 M. Dura, Rumunia wybiera Gowindy w swoim programie „Miecznik”, https://
www.defence24.pl/rumunia-wybiera-gowindy-w-swoim-programie-miecznik
(dostęp: 29.08.2019).
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Roczny budżet wojskowy
Military Budget
Nakłady na cele
wojskowe wg % PKB
(2017-2018)
Military spending
(% GDP) (2017-2018)

9,4 mld
USD

2,2 mld
USD

6,6 mld
USD

8,6 mln
USD

2,0-2,1%

1,8-1,9%

2,4%

1,5-1,6%

SIŁY POWIETRZNE | AIRCRAFT
Samoloty bojowe
Attack Aircraft
Samoloty transportowe
Transports
Samoloty treningowe
Trainers
Helikoptery
Helicopters
Helikoptery bojowe
Attack Helicopters
Czynne lotniska
wojskowe
Servicable Airports

93

33

187

207

49

12

19

87

126

41

144

289

212

63

227

492

30

0

29

94

126

45

77

98

SIŁY LĄDOWE | LAND FORCES
Czołgi
Tanks
BWP i KTO
Armored Fighting Vehicles
Artyleria samobieżna
Self-Propelled Artillery
Artyleria holowana
Towed Artillery
Wyrzutnie rakietowe
Rocked Projectors

1100

717

1254

3200

2411

1400

2550

9500

495

0

547

1120

0

808

463

1272

180

243

152

350
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SIŁY MORSKIE | NAVAL FORCES

Okręty podwodne
Submarines
Fregaty
Frigates
Korwety
Corvettes
Okręty patrolowe
Patrol Craft
Poławiacze min
Mine Warfare Craft
Porty wojenne
Major Ports & Terminals

3

0

11

12

2

3

13

16

1

4

0

10

4

3

33

34

20

5

4

11

5

6

6

9

Źródło: 2019 Military Strength Ranking, www.globalfirepower.com; N. McCarthy, Defense Expenditures Of NATO Members Visualized [Infographic], https://
www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2018/07/10/defense-expenditure-of-natomembers-visualized-infographic/#7e4715c214cf (dostęp: 26.08.2019).

Geneza i rozwój współpracy wojskowej
Polski i Rumunii
Współpraca militarna Polski i Rumunii rozwija się paralelnie na
dwóch ścieżkach: bilateralnej i multilateralnej w ramach NATO i potencjalnie także w ramach Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO) Unii
Europejskiej.
W ramach pierwszej ścieżki (stosunki bilateralne) zakłada się
wzmocnioną współpracę w sprawach bezpieczeństwa, na którą składają
się intensywne polityczne konsultacje oraz współpraca wojskowa, w tym
wspólne ćwiczenia, wymiana dobrych praktyk itd. Dobrym tego przykładem jest zorganizowanie przez Polskę i Rumunię w badanym okresie
spotkań na szczeblu BBN Polski i jego odpowiednika w Rumunii. Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, jak podkreślają obie strony, jest na
wysokim poziomie. Świadczy o tym fakt, że pododdział przeciwlotniczy
z Rumunii stacjonuje w Polsce w ramach batalionowej grupy bojowej
NATO w Orzyszu. Równocześnie Polska jako jedyne z dziewięciu państw
współtworzących w Krajowej szkolną Wielonarodową Brygadę Południe-Wschód utrzymuje stale w jej ramach pododdział wojsk zmechanizowanych w trybie rotacyjnym.
Podstawową aktywnością polskich wojsk w Rumunii jest udział
we wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach w ramach Wielonarodowej Dywizji Południowy Wschód zlokalizowanej w Bukareszcie. Chodzi głównie o umiejętność reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami hybrydowymi lub bojowymi, grożącymi integralności terytorialnej któregokolwiek państwa NATO. Oprócz
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Polaków i Rumunów, w wielonarodowej brygadzie znajdują się
także żołnierze amerykańscy, bułgarscy, hiszpańscy i portugalscy13.

Współpraca obu państw jest oparta na partnerstwie strategicznym. Deklarację w tej kwestii podpisali prezydenci Polski i Rumunii
– Lech Kaczyński i Traian Băsescu – 7 października 2009 r., a plan działania do niego został zatwierdzony przez przedstawicieli MSZ w trakcie
wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego 26 października 2010 r.
W celu implementacji zawartego porozumienia Polska i Rumunia co kilka
lat podpisują tzw. Plan działań. Pierwszy Plan działań na lata 2010-2015
został uzgodniony przy okazji podpisania deklaracji. W dokumencie zostały ujęte kwestie dotyczące współpracy polsko-rumuńskiej w sferze bezpieczeństwa energetycznego, handlu, rozwoju przemysłu (głównie górnictwo i transport kolejowy), rozwoju regionalnego i w dziedzinie obronności. Drugi Plan działań na lata 2016-2020 zawarto 21 grudnia 2015 r.
w Bukareszcie podczas oficjalnej wizyty w Rumunii ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego14.
Podstawą formalną kooperacji – obok „dialogu strategicznego”
prowadzonego regularnie na szczeblu podsekretarzy stanu od 2011 r.
– jest podpisana przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka
i ministra obrony Mircea Duşa 5 czerwca 2013 r. Umowa między rządem
RP a rządem Rumunii o bilateralnej współpracy obronnej15. Pogłębianiu
tej współpracy sprzyja duża zbieżność stanowisk w kwestiach bezpieczeństwa. Wynika ona w dużej mierze z podobnych doświadczeń historycznych i współczesnego otoczenia strategicznego (bliskość Rosji prowadzącej agresywną politykę i niezważającą na normy prawa międzynarodowego) oraz z konieczności nadrabiania zaległości ekonomicznych względem
zachodnich państw UE16, a także doceniania znaczenia dwustronnego ścisłego sojuszu polityczno-wojskowego z USA, w tym obecności amerykańskich żołnierzy i instalacji wojskowych na własnym terytorium.
Rumuński rynek zbrojeniowy jest drugim pod względem wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej, a tamtejszy przemysł obronny ma
podobne problemy do analogicznej gałęzi przemysłu w Polsce17. Stąd też

Czwarta zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego przybyła do Rumunii,
https://warsawinstitute.org/pl/czwarta-zmiana-polskiego-kontyngentu-przybylarumunii (dostęp: 29.08.2019).
14 P. Pacuła, dz. cyt., s. 13-14; K. Kotulewicz-Wisińska, Stosunki polsko-rumuńskie
w latach 2009-2017. Wybrane problemy, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2018,
nr 23, s. 143.
15 P. Pacuła, dz. cyt., s. 13-14; Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Rumunii o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie
dnia 5 czerwca 2013 r.
16 P. Pacuła, dz. cyt., s. 13.
17 Tamże, s. 19.
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liczne bilateralne porozumienia mające na celu intensyfikację współpracy. We wrześniu 2011 r. BUMAR (obecnie Polski Holding Obronny
Sp. z o.o.) podpisał z rumuńską firmą UTI umowę dotyczącą współpracy
w dziedzinie systemów bezpieczeństwa, oprogramowania systemów integracyjnych zarządzania kryzysowego, ochrony i bezpieczeństwa granic
oraz obiektów wojskowych, zintegrowanych rozwiązań dotyczących infrastruktury krytycznej (w tym energetycznej), transportu, wydobycia ropy
naftowej, sieci energetycznych i gazowych, a także wspólnych działań badawczo-rozwojowych. Dwa lata później, po 16-letniej przerwie, wznowiono prace Polsko-Rumuńskiego Komitetu Mieszanego ds. Współpracy
Wojskowo-Technicznej18. Niestety dotychczas polsko-rumuńska współpraca przemysłów zbrojeniowych, mimo znacznego potencjału przy modernizacji sprzętu poradzieckiego i wspólnego wdrażania zachodnich
technologii, nie przynosi znaczących efektów.
Drugą ścieżkę tworzą relacje polsko-rumuńskie wpisane w sieć
stosunków wielostronnych. Jej fundamentem jest powołanie tzw. formatu bukareszteńskiego, który został zainicjowany wspólnie przez prezydentów Polski i Rumunii w listopadzie 2015 r. w Bukareszcie. W jej wyniku
przedstawiciele państw Europy Środkowo-Wschodniej podpisali wspólną
deklarację połączenia wysiłków w zapewnieniu silnej, wiarygodnej, zrównoważonej obecności wojskowej NATO w regionie. Porozumienie pod
nieformalną nazwą Dziewiątka Bukareszteńska tworzą prezydenci (lub
ich wysłannicy): Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Dziewiątka Bukareszteńska to regionalna inicjatywa służąca koordynacji stanowisk i wymianie poglądów państw
wschodniej flanki NATO na sprawy bezpieczeństwa.
Zasadniczym celem formatu było pozyskanie poparcia wszystkich
państw regionu dla postulowanego zwłaszcza przez Polskę, Rumunię oraz
państwa bałtyckie wzmocnienia wschodniej flanki, także poprzez rozmieszczenie sił sojuszniczych. Nie było to zadanie łatwe nie tylko wobec
sceptycyzmu niektórych państw zachodnich, ale także rusofilskiej polityki
Węgier czy Bułgarii.
Oba państwa – Polska i Rumunia, będące największymi państwami tej inicjatywy – widzą swoje członkostwo w NATO, UE i sojusz dwustronny z USA jako główne, zewnętrzne filary bezpieczeństwa narodowego. Rolę Sojuszu Północnoatlantyckiego oba kraje postrzegają przede
wszystkim w kontekście kolektywnej obrony. Zarówno Polska, jak i Rumunia wspólnie zabiegają o to, aby NATO zachowało zdolność do realizacji operacji obronnych na podstawie art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego,
która szczególnie obecnie, po dokonaniu przez Rosję agresji wobec Ukrainy, zyskała dodatkowe znaczenie19. Warto także na marginesie zauważyć,
że Rumunia, pomimo początkowych wahań, wynikających z chęci szcze-

18
19

Tamże, s. 19-20.
Tamże, s. 13.
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gólnego wpływu na kształtowanie relacji Unii Europejskiej z Republiką
Mołdawii – zajmującą szczególne miejsce w rumuńskiej polityce – należała do grona tych państw, które w 2009 r. wsparły polsko-szwedzką inicjatywę Partnerstwa Wschodniego. Program ten, jakkolwiek nie ma charakteru militarnego, sprzyja stabilności i bezpieczeństwu regionu20.
Wracając do Dziewiątki Bukareszteńskiej, należy zauważyć, że
równolegle towarzyszy jej kształtująca się dopiero platforma szerokiej
współpracy politycznej, a zwłaszcza gospodarczej i infrastrukturalnej
państw Europy Środkowo-Wschodniej, jaką jest Inicjatywa Trójmorza.
Powstała ona, podobnie jak Dziewiątka Bukareszteńska, w 2015 r. z inspiracji Polski i Chorwacji. Inicjatywa zrzesza obecnie następujące państwa:
Austrię, Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Estonię, Litwę, Łotwę,
Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Wydaje się, że to właśnie
Polska i Rumunia powinny być najbardziej zdeterminowane, aby zacieśniać współpracę we wspomnianych wyżej formatach, jakkolwiek należy
pamiętać o częściowo rozbieżnych wektorach interesów międzynarodowych obu państw.
Na polsko-rumuńską współpracę wojskową w ramach tzw. Dziewiątki Bukareszteńskiej należy spojrzeć także z szerszej, globalnej perspektywy. Przede wszystkim chodzi tutaj o proces zacieśniania współpracy obu państw ze Stanami Zjednoczonymi. Jego przejawem było m.in.
bezwarunkowe poparcie polityczne i zaangażowanie militarne Polski
i Rumunii w amerykańskie interwencje w Iraku i Afganistanie (do dzisiaj
Rumunia utrzymuje w nim czwarty co do wielkości kontyngent spośród
państw NATO). Jednak obecnie, kiedy to administracja prezydenta Donalda Trumpa ma coraz większe trudności w porozumiewaniu się z częścią swych długoletnich sojuszników tak na Zachodzie (Niemcy, Francja),
jak i na Wschodzie (Turcja), Polska i Rumunia mogą stać się głównymi
partnerami militarnymi USA w regionie. Ma to istotne znaczenie także
w relacjach z Rosją, postrzeganą wspólnie przez Warszawę i Bukareszt za
główne źródło zagrożenia bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zacieśnianie niesymetrycznej – trzeba przyznać z uwagi na
wagę potencjałów militarnych, gospodarczych i politycznych – współpracy w trójkącie Warszawa – Bukareszt – Waszyngton wyraźnie widać
w postaci budowy elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie i w Deveselu, zwiększania obecności wojskowej USA w Polsce
i Rumunii czy w ramach European Phased Adaptive Approach (EPAA)21.
Niebagatelne znaczenie mają tutaj także projekty modernizacji sił zbroj-

M. Mizerska-Wrotkowska, Geneza i instytucjonalizacja Partnerstwa Wschodniego
[w:] A. Szeptycki (red.), Między sąsiedztwem i integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, Warszawa 2011,
s. 51.
21 Druga faza EPAA wykonana, http://zbiam.pl/artyku%C5%82y/druga-faza-epaawykonana (dostęp: 23.08.2019).
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nych Polski i Rumunii w kooperacji z USA, czego przykładem może być
już wspomniany zakup systemów Patriot i Himars22.
Polsko-rumuńska współpraca wojskowa
– główne wyzwania
Analizując wyzwania, przed jakimi staje wojskowa współpraca
między Polską a Rumunią, należy na wstępie zauważyć, że przede wszystkim są to kwestie związane z uzgadnianiem stanowisk na forum NATO
(głównie w zakresie wzmacniania zdolności obronnych oraz wschodniej
flanki), dotyczących modernizacji technologicznej sił zbrojnych oraz cyberbezpieczeństwa23. NATO było, jest i w przewidywalnej przyszłości zapewne pozostanie najważniejszym forum, na którym obydwa państwa będą kształtować swoje polityki bezpieczeństwa. Ścisła współpraca Polski
i Rumunii jest pozytywnie zdeterminowana kilkoma niebagatelnymi
czynnikami.
Po pierwsze, relacje dwustronne okresu pierwszej połowy XX w.
nacechowane są pozytywnymi doświadczeniami. Współpraca przed
II wojną światową, choć nie przyniosła spektakularnych efektów, nadal
wskazywana jest jako pozytywny przykład. Nie bez znaczenia też pozostaje w Polsce pamięć o pomocy władz rumuńskich w ewakuacji polskich
żołnierzy w 1939 r. (następnie internowanych w kilkudziesięciu ośrodkach), ale przede wszystkim pomoc udzielona cywilnym uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w Rumunii i na Węgrzech, co nie było oczywiste
z uwagi na zawarte przez te państwa już w trakcie wojny sojusze polityczno-wojskowe z III Rzeszą.
Po drugie, między Polską a Rumunią istnieje praktycznie pełna
zbieżność interesów bezpieczeństwa (oraz rosnąca świadomość tego faktu!) zarówno na forum NATO, jak i Unii Europejskiej. Drobne różnice
wynikają z odmiennego położenia geograficznego. Naturalnym jest, że
Polska będzie zainteresowana przede wszystkim wzmacnianiem północnego (bałtyckiego) odcinka wschodniej flanki, podczas gdy Rumunia jej
południowego (czarnomorskiego) fragmentu.
Po trzecie, w ciągu ostatnich lat rozwinięto współpracę polityczną,
którą cechuje różnorodność formatów i duża intensywność wizyt dwustronnych. Kluczową rolę odgrywa tu Dziewiątka Bukareszteńska i kształtująca się Inicjatywa Trójmorza, w ramach których to właśnie Polska
i Rumunia odgrywają kluczową rolę jako najsilniejsze państwa regionu.
Po czwarte, narastające zagrożenie ze strony Rosji stanowi impuls
do intensyfikacji działań proobronnych zwłaszcza w Polsce, Rumunii
i państwach bałtyckich. Kraje te coraz lepiej zdają sobie sprawę z faktu, że
gwarancje bezpieczeństwa ze strony NATO nie zwalniają ich z budowania

22
23

P. Pacuła, dz. cyt., s. 22.
Tamże, s. 21.
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narodowych zdolności obronnych i wzmocnienia odporności na agresję
– jednoznacznie na ten obowiązek wskazuje art. 3 Traktatu Waszyngtońskiego. Zwiększają one budżety obronne, co umożliwia modernizację sił
zbrojnych i sprzyja współpracy. Jest to tym istotniejsze, że niektóre państwa regionu wcale nie spieszą się z wdrożeniem swoich zobowiązań sojuszniczych dotyczących wydatkowania 2% PKB na obronność (m.in. Republika Czeska) lub jak w przypadku Węgier nadal prowadzą otwarcie
prorosyjską politykę podważającą spójność UE i NATO oraz inicjatyw
regionalnych.
Po piąte, w ostatnim okresie okazało się, że spójność zasadniczych
formatów, w które inwestowała Polska, takich jak Grupa Wyszehradzka czy Trójkąt Weimarski, narażona jest na działanie licznych czynników
dezintegrujących. Zaostrzający się kryzys bezpieczeństwa w Europie
wykreował innych partnerów, którzy w większym stopniu podzielają polską percepcję zagrożeń. Należą do nich Wielka Brytania (której znaczenie jednak maleje wobec Brexitu oraz towarzyszącego mu chaosowi w
polityce brytyjskiej), państwa skandynawskie (w szczególności Szwecja)
oraz właśnie Rumunia24.

24

Tamże, s. 26-27.
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Politici de securitate a Poloniei și României:
în contextul cooperării bilaterale și multilaterale
Rezumat

Subiectul analizelor din articolul de față sunt politicile de securetate militară ale Poloniei și României într-o prezentare comparativă, cu
indicarea elementelor cheie care integrează ambele politici în cadrul relațiilor bilaterale și multilaterale.
Referitor la relațiile bilaterale, o importanță cheie o are aici perioada începând din anul 2009 în care președinții Lech Kaczyński și Traian Băsescu au semnat Declarația de parteneriat strategic polono-român.
Agresiunea rusă asupra Ucrainei din anul 2014 – anexarea Crimeei și
războiul din Donbas au subminat arhitectura de până acum a securității
statelor din Europa Centrală. Percepția similară a pericolelor și a importanței colaborării în cadrul Uniunii Europene, NATO și alianței bilaterale
strânse cu SUA a fructificat în anul 2015 cu o inițiativă comună polono-română numită București 9, concepută ca o platformă de colaborare
a tuturor țărilor pe pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.
Analizele din articolul de față să referă la activitatea politică
a ambelor țări în contextul larg internațional, mai ales în raport cu regiunea Europei Centrale și de Est.
Scopul articolului este de a arăta: (a) condiționarea colaborării
militare a ambelor state, (b) etapele sale de dezvoltare și efectele cooperării în domeniul securității militare, precum și (c) perspectivele dezvoltării relațiilor militare polono-române în anii următori. Totuși, aceasta
nu este o analiză complexă și detaliată a relațiilor menționate, ci o schiță
a perspectivelor cercetărilor ulterioare prin indicarea aspectelor cheie ale
subiectelor discutate.

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

Wkład konferencji naukowych
w Suczawie (1999-2018) do dorobku
historiografii stosunków polsko-rumuńskich

Na czwartym zjeździe historyków polskich w Poznaniu w 1925 r.,
historyk i dyplomata Olgierd Górka podsumował ówczesny stan badań
nad stosunkami polsko-rumuńskimi oraz nakreślił kierunki, w jakich powinny podążać zainteresowania naukowców, uważając, że odrodzenie
państwowości Polski i Rumunii stawia na nowej płaszczyźnie nie tylko
kwestie polityczne, ale i badawcze1. Od tego czasu minęło prawie sto lat,
wiele wydarzyło się w dziejach obu państw i społeczeństw, których wzajemne poznawanie stało się naczelną ideą polsko-rumuńskich sympozjów
naukowych odbywających się w ramach Dni Polskich w Suczawie od roku
1999. Do dzisiaj (sierpień 2019 r.) odbyło się dwadzieścia międzynarodowych spotkań naukowych, z wielu względów przedsięwzięcia wyjątkowego, na którym corocznie we wrześniu spotykają się badacze z Polski, Rumunii oraz krajów sąsiednich i przez dwa dni obradują, dyskutując nad
rozmaitymi kwestiami związanymi z szeroko rozumianymi stosunkami
polsko-rumuńskimi. Dzielą się wiedzą i odkryciami, analizują znane i nieznane wydarzenia z przeszłości oraz ich różne aspekty, przypominają postacie ważne w dziejach Polski i Rumunii. Monograficzny charakter suczawskich konferencji umożliwił odkrywanie różnych, nieraz bardzo
szczegółowych, wspólnych wątków w historii i kulturze obu państw2. Biorąc pod uwagę czas oraz liczbę tematów poruszonych podczas minionych
dwudziestu konferencji, otrzymaliśmy niezwykle bogaty dorobek badawczy3, zawarty w dwudziestu publikacjach, stanowiący ważny wkład do
historiografii (jak również piśmiennictwa z zakresu politologii, kulturoznawstwa, językoznawstwa czy literaturoznawstwa, które w tym referacie

O. Górka, Stan badań i zadania historiografii stosunków polsko-rumuńskich [w:]
Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia
1925, t. I: Referaty, Lwów 1925, s. 1-27.
2 Dzieje spotkań opisał oraz podsumował ich dorobek naukowy Krzysztof Nowak [w:]
Polsko-rumuńskie konferencje w Suczawie (1999-2017). Kształtowanie się ważnego
forum polsko-rumuńskiej wymiany myśli naukowej, „Balcanica Posnaniensia” 2017,
t. XXIV, s. 171-195.
3 W niniejszym artykule jest mowa jedynie o tekstach, które zostały opublikowane
(nawet, jeśli nie zostały wygłoszone podczas obrad) i są trwałym śladem i wartością
konferencji.
1
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nie będzie analizowane) obu państw oraz wskazujący na wiele – więcej
niż na ogół powszechnie się sądzi – wspólnych elementów kilkuwiekowej
historii tej części Europy.
W opublikowanych tomach znalazło się kilkaset artykułów z zakresu historii Polski i Rumunii, obejmujących problematykę obszerną
chronologicznie, tematycznie i geograficznie. Zawierają one zatem artykuły dotyczące średniowiecza, poprzez epokę nowożytną, aż do współczesnej. Poruszano tematy z historii politycznej, wojskowej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Duża część problematyki dotyczy historii XX w.,
w tym zagadnień związanych z kampanią wrześniową 1939 r. i klęską
wojsk polskich oraz internowaniem rządu Rzeczypospolitej i żołnierzy
oraz uchodźstwa cywilnego na ziemi rumuńskiej. Nie uciekano również
od biografii i historii rodzin. Wielokrotnie prezentowano tematykę historiograficzną w ujęciu rumuńskim oraz polskim. Niniejszy artykuł jest
próbą nakreślenia szerokiego horyzontu tematycznego paneli historycznych suczawskich sympozjów, opartą o subiektywny wybór spośród kilkuset wygłoszonych i opublikowanych tekstów. Oprócz ich dużej liczby,
dodatkową trudność sprawiało zakwalifikowanie jako historycznych tekstów, które jednocześnie dotykają problematyki politologicznej, socjologicznej, nauki o bezpieczeństwie, bibliotekoznawstwa, historii literatury
czy kulturoznawstwa.
Punktem wyjścia do trwającego tyle lat zjawiska, nie mającego
wielu odniesień w dziejach naukowych debat, była sesja popularnonaukowa zorganizowana w Suczawie 23-24 września 1999 r., dotycząca problematyki II wojny światowej i relacji polsko-rumuńskich w kontekście polskich uchodźców wojskowych i cywilnych, którzy na ziemi rumuńskiej
znaleźli schronienie po klęsce wrześniowej i radzieckiej agresji 17 września 1939 r. Tło polityczno-wojskowe wydarzeń z lat 1938-1941 jest tematem artykułu Wojciecha Rojka, który przeanalizował działania dyplomatyczne Polski i Rumunii przed II wojną światową i po jej wybuchu w kontekście sytuacji państw Europy Środkowo-Wschodniej4. Do tego samego
okresu i wydarzeń nawiązał Ion Agrigoroaiei, prezentując sytuację międzynarodową Rumunii5, która bacznie śledziła przebieg wydarzeń w Europie po konferencji monachijskiej oraz zadeklarowała neutralność po
agresji Niemiec na Rzeczpospolitą. Chronologię wydarzeń obrazujących
kroki władz rumuńskich względem Polaków w roku 1939, zrekonstruowaną w oparciu o archiwalia, zestawiła Elena Istrăţescu6.

W. Rojek, Rola Polski i Rumunii w środkowoeuropejskiej grze dyplomatycznej mocarstw w latach 1938-1941 [w:] Druga wojna światowa na tle stosunków polsko-rumuńskich, oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2000, s. 14-42.
5 I. Agrigoroaiei, Situaţia României în preajma şi în timpul celui de-Al II-lea Război
Mondial [w:] tamże, s. 154-163.
6 E. Istrăţescu, Din cronica solidarităţii româno-polone – anul 1939. Mărturii documentare [w:] tamże, s. 113-123.
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Podczas kolejnych dziewiętnastu spotkań problematyka powyższa
była kontynuowana i rozwijana w różnych kierunkach. Przede wszystkim
jednak stopniowo rozszerzał się zakres tematyczny o zagadnienia związane z szeroko rozumianymi relacjami polsko-rumuńskimi, sięgającymi
niekiedy średniowiecza, a nawet okresu starożytnego.
Dość systematycznie, w różnych ujęciach, pojawiały się – jako
problem badawczy – relacje polsko-mołdawskie/rumuńskie, począwszy
od wieku XIII. Na przestrzeni od średniowiecza aż do końca XVIII w.,
kiedy zanikły, wzajemne kontakty przeanalizował Constantin Rezachevici, zwracając uwagę na wpływy polskie w administracji państwowej czy
szkolnictwie w Mołdawii i na Wołoszczyźnie7. W innym artykule sięgnął
do początków wzajemnych relacji, w tym epizodów wojskowych8, o których chętnie pisali również inni autorzy zajmujący się tą epoką. Ten sam
autor w kolejnych artykułach pogłębiał temat, poruszając szczegółowe zagadnienia, takie jak kontakty rodu Buczackich-Jazłowieckich z Mołdawią9, relacje Stefana Wielkiego z rodem Buczackich10 czy walki Jana Potockiego z Michałem Walecznym11 – zagadnienia w historiografii rumuńskiej niezbadane szerzej. Stosunki polsko-mołdawskie w XIV wieku opisał Franz Pieszczoch, przypominający o powstaniu Księstwa Mołdawii
i zaprowadzaniu wiary chrześcijańskiej obrządku rzymskiego12. Aspektem
polityczno-wojskowym tych relacji w okresie od połowy XIII do połowy
XVII w. zajął się Eugen Ichim13. Na średniowieczne wpływy polskiej wojskowości w Mołdawii zwrócił uwagę Florin Pintescu, jako przykłady po-

C. Rezachevici, Legături şi influenţe reciproce între poloni şi români din Evul Mediu până la 1795 [w:] Polacy i Rumuni na drodze do wzajemnego poznania, oprac.
red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2002, s. 5-34.
8 Tenże, La începutul relaţiilor Coroanei Polone cu Ţara Moldovei. Unde s-a dat bătălia din „Codrii Plonini” (iulie 1368)? [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy, oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2007, s. 137-155.
9 Tenże, Din vechile legături politico-diplomatice uitate polono-române – magnații
Buczacki-Jazłowiecki și Moldova în secolele XV-XVI [w:] Wielowiekowe bogactwo
polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych, oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2014, s. 69-78.
10 Tenże, La hotarul polono-român în secolul XV. Ştefan cel Mare între „regişorii
Odrowąż” din Rusia Haliciului şi magnaţii Buczacki din Podolia [w:] Bliżej siebie.
Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy, oprac. red. S. Iachimovschi,
E. Wieruszewska, Suceava 2006, s. 225-239.
11 Tenże, Luptele lui Jan Potocki cu Mihai Viteazul după broşura necunoscută a căpitanului Stanisław Bartholan din 1601 [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa, oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2009, s. 61-70.
12 F. Pieszczoch, Relaţii moldo-polone din a doua jumătate a secolului al XIV-lea
[w:] Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich, oprac. red. S. Iachimovschi,
E. Wieruszewska, Suceava 2005, s. 133-135.
13 E. Ichim, Câteva considerații privind relațiile politico-militare româno-polone în
perioada 1241-1691 [w:] Wielowiekowe bogactwo..., s. 15-19.
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dając m.in. zwyczaj zaciągu najemników czy nazwy stopni i form organizacji wojskowej14. Ten sam autor poddał analizie wzajemne stosunki wojskowe i dyplomatyczne w XVI w., podkreślając ich specyfikę i odmienność od relacji Mołdawii z Węgrami, państwem tureckim czy tatarskim
oraz koncentrując się na problemie Pokucia i próbach jego rozwiązania
drogą konfrontacji zbrojnej i działań dyplomacji15. O tej samej epoce
traktują artykuły Katarzyny Niemczyk, dotyczące polityki Jana Olbrachta
i węgierskiego władcy Władysława w stosunku do Mołdawii w aspekcie
zagrożenia tureckiego oraz Pokucia jako punktu zapalnego w relacjach
polsko-mołdawskich16. W artykule Aliny Felea o mieście i twierdzy Soroka znajdujemy wzajemne relacje poprzez pryzmat lokalny od XV do
XVII w.17 O stosunkach polsko-mołdawskich i polsko-litewsko-mołdawskich za panowania rodu Mohyłów pisał kilkakrotnie Antim Cristian Bobicescu18. Także Veniamin Ciobanu skierował uwagę na pozycję Mołdawii
w polityce tureckiej Rzeczypospolitej19 i kwestię dążeń do przejęcia kontroli władzy hospodarskiej w Mołdawii przez władców polskich i Turcję20.

F. Pintescu, Influenţe polone în organizarea militară a Moldovei medievale [w:]
Relacje polsko-rumuńskie, oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava
2004, s. 161-170.
15 Tenże, Relaţiile moldo-polone din perioada 1504-1538 – confruntare militară şi
expectativă diplomatică [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze, oprac.
red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2010, s. 128-138.
16 K. Niemczyk, Mołdawia w polityce dwóch Jagiellonów: króla polskiego Jana Olbrachta i króla Węgier Władysława (do roku 1501) [w:] Wielowiekowe bogactwo...,
s. 54-68; Taż, Przyczynek do relacji polsko-mołdawskich w XVI w. Geneza konfliktu
z 1506 r. [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko, oprac. red. S. Iachimovschi, K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2015; Taż, Udział
możnych polskich w politycznych relacjach Polski z Mołdawią w XV i na początku
XVI w. Zarys problemu [w:] Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2016,
s. 95-109; Taż, Wyprawa Jana Olbrachta z 1497 roku w historiografii polskiej [w:]
Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk,
E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2018, s. 98-110.
17 A. Felea, Relaţiile moldo-polone, oraşul şi cetatea Soroca şi demnitarii soroceni
(sf. sec. XV-sec. XVII) [w:] Bliżej siebie. Rumuni i Polacy w Europie..., s. 189-195.
18 A. C. Bobicescu, Câteva observații pe marginea unor izvoare inedite cu privire la
relațiile dintre Polonia și Moldova sub Movilești [w:] Relacje polsko-rumuńskie
w historii..., s. 108-114; Tenże, Observaţii preliminare privind tirania în raporturile
polono-moldoveneşti în perioda familiei Movilă [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie
– obok – blisko..., s. 38-54; Tenże, Daruri şi solidarităţi în raporturile polono-lituaniano-moldovenești în perioada lui Ieremia Movilă. Considerații preliminare [w:]
Historia i dzień dzisiejszy relacji polsko-rumuńskich, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2017, s. 22-39.
19 V. Ciobanu, Moldova în raporturile politice polono-otomane şi Movileştii (1621-1634) [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo...,
s. 174-180.
20 Tenże, Coroana Polonă şi instituţia domniei din Moldova (a doua jumătate a secolului XVI) [w:] Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich..., s. 115-124.
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Z kolei Ilona Czamańska przypomniała sprawę kupna majątku Uście
przez Jeremiego Mohyłę21. Prawie nieznane sprawy zobowiązań finansowych Mołdawii, w okresie panowania Szymona, Jeremiego i Konstantego
Mohyłów, wobec Rzeczypospolitej przeanalizował Michał Wasiucionek22.
Jeremi Mohyła i inni przedstawiciele tego rodu kilkakrotnie – jako główny temat – pojawili się w artykułach Antima C. Bobicescu i Lilii Zabolotnej23.
Problematyka kolejnych artykułów przesuwa się na wiek XVII
i XVIII. I tak Tatiana Cojocaru przeanalizowała sytuację mołdawskich bojarów na kresach Rzeczypospolitej24. Interesy gospodarcze i handlowe
Rzeczypospolitej i księstw rumuńskich od sporadycznych na początku do
rozkwitu w połowie XVII w., szczególnie na obszarze Mołdawii, w oparciu
o archiwalia omówił Sorin Bobeică25. Z kolei Marius Chelcu opisał rolę
Mołdawii jako terytorium tranzytowego w handlu między Rzeczpospolitą
a Imperium Otomańskim26. Tomasz Ciesielski poruszył temat wspólnej
granicy w XVII-XVIII w., która, według autora, pod koniec opisywanego
okresu spełniała standardy europejskie27. W artykule Dariusza Rolnika
o brygadzie Jana Suchorzewskiego znajdziemy mało znane informacje
o proteście tegoż wobec rozbiorów Rzeczypospolitej, opuszczeniu kraju
i przejściu wraz z podległymi żołnierzami na Raję Chocimską28. Veniamin

I. Czamańska, Mohyłowie w Polsce. Spory o Uście [w:] Związki polsko-rumuńskie
w historii..., s. 111-118.
22 M. Wasiucionek. Zobowiązania finansowe Mołdawii wobec Rzeczypospolitej
Obojga Narodów w latach 1600-1611 [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne...,
s. 13-24.
23 A. C. Bobicescu, Din nou despre originea lui Ieremia Movilă. Partea I [w:] Świat
relacji polsko-rumuńskich, oprac. red. S. Iachimovschi, K. Stempel-Gancarczyk,
E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2012, s. 25-49; także: L. Zabolotnaia, Unele fragmente din viaţa privată a Movilencelor Maria şi Anna [w:] We wspólnocie narodów
i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich, oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2008, s. 54-68; Taż, Movilencele şi descendenţii. Pagini
necunoscute. Unele contibuţii la genealogia descendenţilor lui Ieremia Movilă [w:]
Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 71-79.
24 T. Cojocaru, Contribuţii privind Periferia Răsăriteană a Poloniei – locul pribegiei
boierilor moldoveni în secolul al XVII-lea [w:] We wspólnocie narodów i kultur...,
oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2008, s. 73-82.
25 S. Bobeică, Aspecte privind relaţiile comerciale ale Poloniei cu Ţările Române, în
special cu Moldova, în secolul al XVII-lea [w:] Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich..., s. 136-142.
26 M. Chelcu, Dinspre Moscova, prin Polonia către Istanbul: Moldova zonă de tranzit a comerţului internaţional în secolul al XVII-lea [w:] Związki polsko-rumuńskie
w historii..., s. 126-133.
27 T. Ciesielski, Granica polsko-mołdawska w czasach saskich. Przebieg i ochrona
granicy przez stronę polską [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko...,
s. 55-68.
28 D. Rolnik, Polacy na Rai chocimskiej. O losach brygady Jana Suchorzewskiego
w latach 1792-1794 [w:] Związki polsko-rumuńskie w historii..., s. 134-151.
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Ciobanu zajął się m.in. kryzysem państwowości polskiej i rumuńskiej
w drugiej połowie XVIII w., przejawiającym się walkami politycznymi
i dyplomatycznymi, które dla Polski zakończyły się ostatecznie trzema
rozbiorami, skutkującymi emigracją Polaków do Rumunii i zacieśnianiem
wzajemnych kontaktów, prowadzących do obudzenia świadomości narodowej u Rumunów29. Ten sam autor opisał również kryzys polskiej państwowości w końcu XVIII w. widziany z perspektywy pozapolskiej, przez
gubernatorów weneckich30, sytuację państw Europy Środkowo-Wschodniej w końcu XVIII w.31 oraz ocenił skutki spowodowane w Polsce i w Rumunii kryzysem politycznym w Europie na początku XVIII w., w okresie
walk o sukcesję hiszpańską oraz trzeciej wojny północnej32.
W kilku artykułach podnoszono różne zagadnienia XIX-wiecznych relacji polsko-rumuńskich. I tak Krzysztof Dach zwrócił uwagę na
wyjątkowe natężenie różnorodnych kontaktów wzajemnych o charakterze
politycznym, w tym wspieranie dążeń Rumunów do zjednoczenia prowincji przez nich zamieszkałych przez obóz Hotelu Lambert polskiej emigracji polistopadowej czy owocne współdziałanie podczas Wiosny Ludów33.
Nicolae Mareş odnalazł korespondencję rumuńskiego rewolucjonisty Nicolae Bălcescu z Ionem Ghica, potwierdzającą ścisłą współpracę z polską
emigracją polityczną we Francji i będącą dowodem nadziei pokładanej
przez Rumunów w gen. Józefie Bemie czy gen. Józefie Dembińskim podczas Wiosny Ludów34. Mało znanym zjawiskiem polskiej emigracji ekonomicznej do Rumunii w tym okresie zajął się Krzysztof Nowak35. O wzajemnych wpływach polsko-rumuńskich na polu kulturalnym i w aspekcie
polskich powstań narodowych 1830 r. i 1864 r. pisała Nicoleta Ciachir36.
Obraz powstania listopadowego w Polsce, widzianego oczami dyploma-

V. Ciobanu, Români şi polonezi în perioada crizei poloneze (a doua jumătate
a sec. XVIII) [w:] Kontakty polsko-rumuńskie na przestrzeni wieków, oprac. red.
S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2001, s. 37-54.
30 Tenże, Problema poloneză, reflectată în surse diplomatice veneţiene (1790-1795)
[w:] Polacy i Rumuni na drodze..., s. 35-46.
31 Tenże, Conjunctura politică a ţărilor din Nord-Estul Europei la sfârşitul sec. al
XVIII-lea [w:] Bliżej siebie. Relacje polsko-rumuńskie, oprac. red. S. Iachimovschi,
E. Wieruszewska, Suceava 2003, s. 13-22.
32 Tenże, Principatele Române şi Polonia, în contextul crizelor politice europene de
la începutul secolului al XVIII-lea (o încercare de sinteză) [w:] Wielowiekowe bogactwo..., s. 91-103.
33 K. Dach, Polsko-rumuńskie stosunki polityczne w XIX w. [w:] Kontakty polsko-rumuńskie..., s. 78-86.
34 N. Mareş, Raporturile lui Nicolae Bălcescu cu exilul și revoluționarii polonezi în
anii 1848-1849 [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich..., s. 88-105.
35 K. Nowak, Do Rumunii „za chlebem”. Z dziejów polskiej emigracji zarobkowej na
ziemie rumuńskie w II poł. XIX i I poł. XX w. [w:] Wielowiekowe bogactwo..., s. 137-143.
36 N. Ciachir, S. M. Colesniuc, Interferențe cultural-revoluționare româno-polone în
perioada 1830-1864 [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko..., s. 78-84.
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tów szwedzkich, znajduje się w artykułach Veniamina Ciobanu37, który
odnalazł również wspólne elementy w XIX-wiecznej historii Polski i Rumunii z początku stulecia, kiedy oba państwa znajdowały się w kręgu zainteresowań wielkich mocarstw38. Z kolei do powstania styczniowego
w kontekście stosunków angielsko-rumuńskich nawiązała Adina Lucaci-Dascăliță, która zwróciła uwagę na wsparcie udzielane polskim powstańcom opuszczającym ziemie polskie i decydującym się na emigrację przez
Mołdawię39.
Równie często polscy i rumuńscy badacze prezentowali wybrane
aspekty z dziejów obu państw i ich wzajemnych relacji podczas I wojny
światowej i tuż po jej zakończeniu. Do historii Legionów Polskich sięgnęli: Radu Florian Bruja40, Jan Bujak41, Krzysztof Nowak42, Andrzej Rybicki43, Aleksander Smoliński44. Waldemar Rezmer poruszył natomiast
kwestie polskich formacji wojskowych tworzonych u boku państw walczących w I wojnie światowej, które wskutek walk frontowych znalazły się na
terenie Rumunii45. O trudnej sytuacji polskich reemigrantów i uchodźców z Rosji, w tym żołnierzy polskich formacji wojskowych, przebywających na ziemi rumuńskiej w pierwszych latach po zakończeniu wojny,
przypomniał Tomasz Ciesielski46. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Rumunią i Polską w 1918 r. oraz ustanowienie wspólnej gra-

V. Ciobanu, O „istorie” a insurecţiei din Polonia din 1830 în viziunea unui diplomat suedez [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich..., s. 76-87; Tenże, Repercusiuni
ale insurecţiei poloneze din noiembrie 1830, consemnate în rapoarte diplomatice suedeze [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko..., s. 69-77.
38 Tenże, Problema românească şi cea polonă în primul deceniu şi jumătate al secolului al XIX-lea [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 135-143.
39 A. Lucaci-Dascăliță, Insurecţia polonă din 1863 şi relaţiile anglo-române [w:]
Wielowiekowe bogactwo..., s. 104-113.
40 R. F. Bruja, Despre polonezi, Polonia şi... Mişcarea Legionară. O cronică a raporturilor româno-polone [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe
– przeszłość i dzień dzisiejszy, oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru,
Suceava 2011, s. 158-165.
41 J. Bujak, Bukowińczycy w Legionach Polskich 1914-1918 [w:] Historyczne i kulturowe aspekty..., s. 13-44.
42 K. Nowak, Legioniści śląscy na Bukowinie w 1915 roku [w:] tamże, s. 63-72.
43 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..., s. 333-358.
44 A. Smoliński, Udział II Brygady Legionów Polskich w walkach pod Kirlibabą
w styczniu 1915 r. [w:] Historyczne i kulturowe aspekty..., s. 45-62.
45 W. Rezmer, Polskie formacje wojskowe w Rumunii (1917-1919) [w:] We wspólnocie narodów i kultur..., s. 113-129.
46 T. Ciesielski, Rumunia a problem polskich reemigrantów i uchodźców z terenów
południowej Rosji w latach 1918-1920 [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich...,
s. 113-137.
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nicy były przedmiotem rozważań Florina Anghela47, Daniela Hrenciuca48
i Henryka Walczaka49. W aspekcie porównawczym, do problemu granicy
międzypaństwowej w roku 1918 i 1939/1940 odniósł się Michał Klimecki50. Z kolei Agnieszka Kastory przedstawiła dwukrotne próby wejścia
Polski do Europejskiej Komisji Dunaju, odwołujące się do czasów I Rzeczypospolitej, kiedy prowadzono intensywne interesy handlowe i gospodarcze na tej rzece51.
Kilkakrotnie, z różnej perspektywy, ogólnej i szczegółowej, tematem rozważań stała się walka młodej Rzeczypospolitej o granice, w tym
konflikt z Ukrainą oraz wojna polsko-bolszewicka 1920 r. Pisali o tym:
Michał Klimecki, w kontekście stanowiska Rumunii wobec wojny polsko-ukraińskiej52, Maciej Krotofil o Ukraińskich Strzelcach Siczowych na Bukowinie53, Ion Constantin o przebiegu konfliktu z Rosją bolszewicką i cudzie nad Wisłą54. Wojna polsko-bolszewicka w kontekście rumuńskim
jest tematem artykułów Pawła Rutkowskiego55 i Aleksandra Smolińskiego56. Rutkowski przypomniał, że Polska początkowo liczyła na włączenie
się Rumunii, również zagrożonej przez Rosję bolszewicką, do konfliktu

F. Anghel, Proiecte de organizare a noii Europe: Stabilirea relaţiilor diplomatice
şi a frontierei dintre România şi Polonia (1918-1919) [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 27-42.
48 D. Hrenciuc, Stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Polonia la sfârşitul
Primului Război Mondial [w:] tamże, s. 51-58.
49 H. Walczak, Sprawa ustanowienia oficjalnych stosunków dyplomatycznych między Polską a Rumunią w latach 1918-1919 [w:] tamże, s. 17-26.
50 M. Klimecki, Granica polsko-rumuńska (1918-1939/1940) [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 13-23.
51 A. Kastory, Polskie starania o wejście do Europejskiej Komisji Dunaju w okresie
międzywojennym [w:] W kręgu relacji polsko-rumuńskich..., s. 178-187.
52 M. Klimecki, Rumunia wobec polsko-ukraińskiej wojny w Galicji (Małopolsce)
Wschodniej w latach 1918-1919 [w:] We wspólnocie narodów i kultur..., s. 130-141;
Tenże, Polskie i ukraińskie zabiegi w Bukareszcie w 1920 r. Rumunia wobec sojuszu polsko-ukraińskiego i Ukraińskiej Republiki Ludowej [w:] Polska i Rumunia
– związki historyczne..., s. 53-64.
53 M. Krotofil, Ukraińscy Strzelcy Siczowi na Bukowinie w 1918 roku – przyczynek
do początku wojny polsko-ukraińskiej [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 183-191.
54 I. Constantin, Războiul sovieto-polon (februarie 1919-martie 1921) – miracolul de
pe Vistula [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne..., s. 33-52.
55 P. Rutkowski, Rola Rumunii w wojnie polsko-sowieckiej [w:] We wspólnocie narodów i kultur..., s. 157-161; Tenże, Prasa rumuńska wobec wojny polsko-sowieckiej
1919-1920 [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 203-210;
Tenże, Tranzyt polskich uchodźców cywilnych z terytorium Rosji Sowieckiej do Polski przez Rumunię w pierwszych miesiącach 1920 roku [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 247-254.
56 A. Smoliński, Rumunia wobec wojny polsko-sowieckiej w świetle wybranych polskich dokumentów politycznych oraz wojskowych z zimy i wiosny 1920 r. Kwestia
polsko-rumuńskiej konwencji wojskowo-politycznej [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko..., s. 126-151.
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przy jej boku, a Smoliński przedstawił genezę zawarcia konwencji wojskowej między obu państwami. Także Nicolae Mareş nawiązał do tego tematu: w oparciu o nowe źródła archiwalne omówił wspólne relacje
w okresie 1918-1921, szczególnie kwestię podpisania obustronnej konwencji wojskowej57.
Wielu autorów podejmowało próby przedstawienia polsko-rumuńskich stosunków politycznych i wojskowych w okresie międzywojennym. Swego rodzaju wstępem do rozważań na ten temat było wystąpienie
Michała Kellera na drugim sympozjum w Suczawie o Polakach i Rumunach oraz ich wzajemnych relacjach w całym dwudziestoleciu, odnoszące
się m.in. do takich kwestii, jak powszechna wiedza o drugim narodzie,
niewykorzystywanie do popularyzacji tej wiedzy różnorodnych dostępnych narzędzi, jak filmy dokumentalne, oraz niedocenianie roli Polaków
rumuńskich w zacieśnianiu kontaktów58. Ogólny obraz obopólnych relacji dali również Nicolae Mareş59 i Małgorzata Willaume60. Pierwsze piętnaście lat stosunków politycznych po odzyskaniu niepodległości, a następnie od 1932 r. do wybuchu II wojny światowej przedstawił Daniel
Hrenciuc61. Polityki zagranicznej obu państw w pierwszej połowie lat 30.
dotyczy artykuł Andrzeja Dubickiego, który zwrócił uwagę m.in. na występujące sprzeczności interesów, dla przykładu w kwestii paktu o nieagresji zawartego między Polską a ZSRR62. Rumuński punkt widzenia na
te sprawy przedstawiła Mihaela Dzióbek (Oanea)63, która odniosła się
również do innych zagadnień politycznych i dyplomatycznych w kontekście relacji polsko-rumuńskich64. Do postawy polskich sił politycznych
w kwestii koncepcji powstania Małej Ententy nawiązał Henryk Walczak65, który także przeanalizował kilka wydarzeń z areny stosunków dyN. Mareş, Aspecte inedite privind raporturile polono-române în perioada 1919-1921, în baza unor cercetări recente în arhivele poloneze [w:] Bliżej siebie. W kręgu
relacji polsko-rumuńskich..., s. 161-168.
58 M. Keller, Polacy i Rumuni w latach międzywojennych [w:] Kontakty polsko-rumuńskie..., s. 132-138.
59 N. Mareş, Lumini şi umbre ale relaţiilor româno-polone în perioada interbelică
[w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 167-198.
60 M. Willaume, Stosunki polsko-rumuńskie w latach 1919-1939 (szkic) [w:] Polska
i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 221-228.
61 D. Hrenciuc, Relaţii politice româno-polone între 1918-1934 [w:] Polacy i Rumuni
na drodze..., s. 63-78; Tenże, România şi Polonia 1932-1939. Politică şi diplomaţie
[w:] Relacje polsko-rumuńskie..., s. 187-207.
62 A. Dubicki, Sprzeczności w polityce zagranicznej Polski i Rumunii w latach 1932-1936 [w:] Kontakty polsko-rumuńskie..., s. 117-124.
63 M. Dzióbek (Oanea), Pactul de neagresiune polono-sovietic și implicațiile asupra
relațiilor bilaterale româno-polone [w:] Relacje polsko-rumuńskie..., s. 208-215.
64 Taż, Relaţii româno-polone în perioada 1919-1931. Aspecte diplomatice [w:] Kontakty polsko-rumuńskie..., s. 106-116.
65 H. Walczak, Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec czechosłowackiej i rumuńskiej koncepcji Małej Ententy w roku 1920 [w:] Relacje polsko-rumuńskie..., s. 171-186.
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plomatycznych66. Agata Samsel pokazała najważniejsze kwestie związane
z polityką rumuńską polskiej służby zagranicznej w całym okresie dwudziestolecia67. Często podejmowanym zagadnieniem były wizyty króla
i innych przedstawicieli Rumunii w Polsce, które opisywali: Daniel Hrenciuc68, Nicolae Mareş69, Aleksander Smoliński70, Piotr Gołdyn71, Paul Nicolae72, Maria Radziszewska73, Constantin Rezachevici74, Henryk Walczak75. Agnieszka Kastory zaprezentowała spory prawne między Polską
a Rumunią na forum międzynarodowym76. Stosunki wojskowe w okresie
międzywojennym w różnym aspekcie przedstawiało wielu autorów.
Aleksander Smoliński odniósł się do czasu tworzenia Wojska Polskiego
w 1919 r., które powiększało swoje szeregi poprzez włączanie formacji

Tenże, Sprawa sojuszu polsko-rumuńskiego w latach 1919-1921 w świetle raportów i depesz posła RP w Bukareszcie Aleksandra Skrzyńskiego [w:] Bliżej siebie. Rumuni i Polacy w Europie..., s. 240-252; Tenże, Polska i Rumunia a Protokół Moskiewski (9 lutego 1929) [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe
dziedzictwo..., s. 221-235; Tenże, Dyplomacja polska a stanowisko Nicolae Titulescu
w kwestii zawarcia rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji (1932) [w:] Historyczne i kulturowe aspekty relacji..., s. 168-191.
67 A. Samsel, Rumunia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1939. Zarys
problematyki [w:] Wielowiekowe bogactwo..., s. 144-162.
68 D. Hrenciuc, Carol al II-lea vizitează Polonia (25 iunie-1 iulie 1937) [w:] Bliżej
siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich..., s. 188-194.
69 N. Mareş, 90 de ani de la istorica vizită a cuplului regal al României Mari în Polonia [w:] Wielowiekowe bogactwo..., s. 192-210.
70 A. Smoliński, Pamiątki wojskowe oraz fotografie związane z wizytą w Polsce
w 1937 r. króla Rumunii Karola II przechowywane w polskich muzeach [w:] tamże,
s. 211-232; Tenże, Niedoszłe próby zamachu na rumuńską parę królewską podczas
jej wizyty w Polsce w czerwcu 1923 r. [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne
i kulturowe, oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2013,
s. 96-117.
71 P. Gołdyn, Wizyta ministra oświaty Rumunii Constantina Angelescu w Polsce
w 1937 r. w świetle ówczesnych doniesień prasowych [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne..., s. 166-178; Tenże, Miron Cristea – patriarcha i premier Rumunii
z wizytą w Polsce w 1938 r. Relacje, komentarze i opinie prasowe [w:] Wielowiekowe bogactwo..., s. 233-249.
72 P. Nicolae, Diplomaţia ultimei şanse. Vizita lui Grigore Gafencu la Varşovia
– martie 1939 [w:] Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich..., s. 203-209.
73 M. Radziszewska, Stan prywatnego szkolnictwa polskiego w Królestwie Rumunii
i w rejencji olsztyńskiej Prus Wschodnich na kanwie wizyty rumuńskiego ministra
oświaty Constantina Angelescu w Polsce w 1937 roku [w:] Historia i dzień dzisiejszy..., s. 114-128.
74 C. Rezachevici, Stagiul polonez (1923-1924) – o răscruce în formarea lui P. P. Panaitescu [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne..., s. 85-98.
75 H. Walczak, Wizyta ministra spraw zagranicznych RP Józefa Becka w Bukareszcie w dniach 9-11 maja 1934 roku. Antecedencje, przebieg i rezultaty [w:] Historia
i dzień dzisiejszy..., s. 88-101.
76 A. Kastory, Polska i Rumunia przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej w sporach dotyczących żeglugi śródlądowej [w:] Polsko-rumuńskie
związki historyczne..., s. 83-95.
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utworzonych podczas I wojny światowej i pokazał marsz oddziałów jazdy
z 4 Dywizji Strzelców Polskich77. Ten sam autor omówił tworzenie tradycji wojskowej, która obejmowała m.in. mianowanie tytularnymi dowódcami osób nie będących wojskowymi oraz opisał nadanie honorowego
szefostwa polskiego pułku piechoty królowi Rumunii78. Waldemar Rezmer przedstawił próbę oceny potencjału wojskowego Rumunii podjętą
przez polskie władze wojskowe79, a Bogdan Alexandru Schipor spróbował
ocenić kroki dyplomatyczne państw z punktu widzenia kwestii bezpieczeństwa w latach międzywojennych80. O uhonorowaniu obywateli rumuńskich najwyższymi polskimi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi pisał Krzysztof Filipow81, a Polaków rumuńskimi – Waldemar Rezmer82. Tematyka stosunków gospodarczych lat 20. XX w. między naszymi
państwami stanowi treść artykułu Michała Kellera83, a o podstawach
dwustronnego handlu w okresie międzywojennym pisała Hanna Szczechowicz84.
Problematyka stosunków polsko-rumuńskich w przededniu i po
wybuchu II wojny światowej znalazła się w referacie Iona Alexandrescu,
który omówił też najważniejsze aspekty relacji obu państw w nowych realiach po zakończeniu działań wojennych aż do 1948 r.85 Bogdan A. Schi-

A. Smoliński, 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..., s. 221-246.
78 Tenże, Król Rumunii Karol II jako szef 57 Pułku Piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne..., s. 99-157.
79 W. Rezmer, Polsko-rumuński tranzyt lotniczy na wypadek wojny (przed 1939 rokiem) [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 255-273; Tenże, Potencjał wojskowy międzywojennego Królestwa Rumunii w ocenie polskich władz wojskowych
[w:] Polska i Rumunia – związki historyczne..., s. 166-187.
80 B. A. Schipor, România şi Polonia în scenariile de securitate pentru Europa de
Răsărit în al doilea deceniu interbelic [w:] Historyczne i kulturowe aspekty..., s. 192-202.
81 K. Filipow, Rumuni kawalerami Orderu Orła Białego w dwudziestoleciu międzywojennym (1921-1939) [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich..., s. 138-149; Tenże,
Rumuńscy kawalerowie orderu Virtuti Militari (1919-1939) [w:] Polsko-rumuńskie
związki historyczne..., s. 131-144.
82 W. Rezmer, Żołnierze Wojska Polskiego II RP wyróżnieni rumuńskimi odznaczeniami w pierwszym piętnastoleciu niepodległości [w:] Związki polsko-rumuńskie
w historii..., s. 204-231.
83 M. Keller, Stosunki gospodarcze polsko-rumuńskie w latach 1918-1926 [w:] Bliżej
siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich..., s. 149-160.
84 H. Szczechowicz, Podstawy polsko-rumuńskich relacji handlowych w myśl konwencji z 1921 r. [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne..., s. 151-165.
85 I. Alexandrescu, Raporturi româno-polone în anii 1939-1948 [w:] We wspólnocie
narodów i kultur..., s. 210-236.
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por nawiązał do sojuszu polsko-rumuńskiego z 1939 r.86, a Daniel Hrenciuc ocenił postawę Rumunii wobec Polski po klęsce wrześniowej87.
Wielokrotnie powracał temat agresji III Rzeszy na Polskę w ujęciu
ogólnym oraz jako opis konkretnych wydarzeń i epizodów. Opublikowane
teksty dotyczą wojskowych aspektów kampanii wrześniowej88, jej głównych postaci, takich jak polski Naczelny Wódz – Edward Rydz Śmigły,
oraz prawno-międzynarodowych skutków, jak internowanie polskich żołnierzy w państwach sąsiednich, w tym w Rumunii. Internowanie rządu
polskiego jest tematem artykułu Agnieszki Kastory89, internowanie żołnierzy w oparciu o zachowane dokumenty przeanalizował Wojciech
Szwed90, natomiast internowanie polskich policjantów omówił Krzysztof
Halicki91. Marek Sioma przypomniał ten okres w życiu gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego i gen. Kordiana Zamorskiego92, a Krzysztof Spruch
– marszałka Edwarda Rydza Śmigłego93. O bezpośrednich skutkach agresji sowieckiej 17 września 1939 r. na Polskę pisał Bogdan A. Schipor94.
Maciej Szczurowski podjął mało znany aspekt tworzenia się mitów politycznych w społeczności internowanych i uchodźców polskich, odnoszących się do kształtowania postawy przetrwania w warunkach wojennych
poza krajem95. Wspomnienia internowanych przypomniał Krzysztof Ża-

B. A. Schipor, O perspectivă britanică asupra alianţei româno-polone în primăvara anului 1939. Problema garanţiilor [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 247-257; Tenże, Un carusel al scenariilor: locul Poloniei şi României
în cadrul negocierilor tripartite din 1939 [w:] Historia i dzień dzisiejszy..., s. 153-163.
87 D. Hrenciuc, Septembrie 1939 – destrămarea Republicii a II-a Polone şi atitudinea Regatului României Mari. Studiu de caz [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 24-31.
88 R. F. Bruja, O analiză militară a campaniei Germaniei împotriva Poloniei din septembrie 1939 [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko..., s. 177-187.
89 A. Kastory, Internowanie polskiego rządu w Rumunii 18 września 1939 roku [w:]
We wspólnocie narodów i kultur..., s. 202-209.
90 W. Szwed, Żołnierze polscy internowani w Rumunii w świetle dokumentów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 93-100.
91 K. Halicki, Internowanie funkcjonariuszy Policji Państwowej w Rumunii [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne..., s. 201-216.
92 M. Sioma, Biografie paralelne?, czyli o pobycie piłsudczyków generałów Sławoja
Składkowskiego i Kordiana Zamorskiego w Rumunii w latach 1939-1940 [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko..., s. 152-176.
93 K. Spruch, Internowanie marszałka Śmigłego-Rydza w Rumunii [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne..., 188-200.
94 B. A. Schipor, Agresiunea sovietică împotriva Poloniei, 17 septembrie 1939. Consecinţe asupra României [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 82-92.
95 M. Szczurowski, U źródeł przetrwania. Mitologia polityczna polskich żołnierzy
w Rumunii we wrześniu 1939 roku [w:] Historia i dzień dzisiejszy..., s. 178-189.
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bierek96. Ciekawy wątek związany z wywozem polskiego złota przez Rumunię przedstawili Teresa Kulak97 i Wojciech Rojek98. Na suczawskich
sympozjach przypominano też nieznane powszechnie aspekty kampanii
wrześniowej, a także postacie uczestniczące w ważnych i tragicznych wydarzeniach będących jej skutkiem. Mało znany fakt słowackiej akcji wojskowej przeciwko Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 r. przypomniał Radu F. Bruja99. Interesujące informacje odnośnie do dziejów zbrodni katyńskiej – udziału rumuńskiego lekarza w komisji powołanej przez Niemców w 1943 r. – znajdują się w artykule Iona Constantina100.
Obrady pierwszej konferencji w roku 1999 zdominował temat polskich uchodźców cywilnych i wojskowych oraz ich działalności w Rumunii podczas II wojny światowej. Zapoczątkowały go artykuły Mariusa Petraru, Andrzeja Dubickiego, Mihaia Căruntu i Tadeusza Dubickiego. Marius Petraru, w oparciu o materiały z Archiwum Biblioteki Jagiellońskiej
w Krakowie, scharakteryzował ośrodki rumuńskie dla polskich uchodźców cywilnych i wojskowych, ilustrując je danymi statystycznymi101. Kolejne statystyki polskich uchodźców znalazły się w artykule Andrzeja Dubickiego102. Mihai Căruntu opisał dramatyczne wydarzenia na Bukowinie
po przekroczeniu granicy polsko-rumuńskiej przez tysiące uchodźców103.
Tadeusz Dubicki, badacz z największym dorobkiem z zakresu tej tematyki, zajął się działalnością konspiracyjną Polaków w Rumunii w latach
1939-1945, wówczas prawie nieznanym aspektem pobytu uchodźców polskich104. Swego rodzaju uzupełnieniem jest artykuł Jana Bujaka, który
dokonał analizy prasoznawczej „Kuriera Polskiego w Rumunii”, pisma
ukazującego się od 1933 r. w Czerniowcach, będącego spadkobiercą kilku
wcześniejszych polskich tytułów, a od września 1939 r. ukazującego się

K. Żabierek, Pobyt żołnierzy polskich w Rumunii w świetle literatury wspomnieniowej (1939-1940) [w:] tamże, s. 190-203.
97 T. Kulak, Warszawa – Konstanca. Sprawa transportu polskiego złota we wrześniu 1939 roku [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 67-81.
98 W. Rojek, Rola Rumunii w staraniach o wyekspediowanie na Zachód polskiego
złota (wrzesień 1939-lipiec 1940) [w:] Kontakty polsko-rumuńskie..., s. 55-77.
99 R. F. Bruja, „Proti Pol’sku” – campania militară slovacă împotriva Poloniei din
septembrie 1939 [w:] Wielowiekowe bogactwo..., s. 250-258.
100 I. Constantin, Rolul medicului legist Alexandru Birkle în apărarea şi susţinerea
adevărului cu privire la masacrele de la Katyń [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 259-264.
101 M. Petraru, Situaţia refugiaţilor polonezi pe teritoriul României în timpul Celui
de Al II-lea Război Mondial [w:] Druga wojna światowa na tle stosunków..., s. 124-152.
102 A. Dubicki, Wojenne uchodźstwo polskie w Rumunii w ujęciu statystycznym [w:]
tamże, s. 164-174.
103 M. Căruntu, Bucovina şi drama refugiaţilor polonezi în toamna anului 1939 [w:]
tamże, s. 70-89.
104 T. Dubicki, Polska konspiracja na Bukowinie w latach 1939-1944 [w:] tamże,
s. 43-69.
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jako „Kurier Polski. Organ Polaków w Rumunii” i faktycznie będącego organem uchodźców wojennych105. Od tego czasu temat uchodźców wielokrotnie powracał. I tak Florin Anghel ukazał mało znaną działalność chilijskich misji dyplomatycznych w latach 1940-1943, pomagających polskim uchodźcom w wyjeździe z Rumunii przez Konstancę, Stambuł i inne
porty tureckie na Zachód106. Wątek uchodźców polskich w województwie
Jassy uzupełnił Radu F. Bruja, przywołując kwestie ich statusu oraz liczebności107. Ten sam autor odsłaniał także mniej znaną stronę działalności organizacyjnej Polaków w Rumunii w latach wojny i tuż po jej zakończeniu, dotyczącą wewnętrznych rywalizacji i sporów108. Ion Petrică
scharakteryzował działalność kulturalną uchodźców polskich przed agresją niemiecką na Rumunię109, a Bartłomiej Szymon Szmoniewski badał
szkolnictwo uchodźców110. O swoich losach uchodźczych w Rumunii w latach wojny pisali też uczestnicy wydarzeń111.
Najnowsze dzieje obu państw i narodów pojawiają się w wielu
artykułach, najczęściej w odniesieniu do kwestii komunizmu jako systemu politycznego w Polsce i Rumunii112 czy opozycji w PRL113. O przełomie
politycznym w Rumunii 1989 r. pisali Hanna Szczechowicz114 i Jarosław

J. Bujak, Czasopiśmiennictwo Polaków bukowińskich wobec napaści niemiecko-radzieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r. [w:] tamże, s. 90-112.
106 F. Anghel, Ieşirea din infern. Refugiaţii poloni şi misiunile diplomatice chiliene
din România 1940-1943 [w:] Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich...,
s. 210-220.
107 R. F. Bruja, Refugiaţii polonezi în judeţul Iaşi [w:] Relacje polsko-rumuńskie
w historii..., s. 57-66.
108 Tenże, Organizaţii poloneze în România şi lupta pentru supremaţie (1944-1946)
[w:] Związki polsko-rumuńskie w historii..., s. 244-262.
109 I. Petrică, Activitatea culturală a polonezilor refugiaţi în România în faţa agresiunii hitleriste [w:] Kontakty polsko-rumuńskie..., s. 182-190.
110 B. S. Szmoniewski, Kilka słów o polskiej szkole w Ploieşti i Craiovej w latach
1939-1945 [w:] We wspólnocie narodów i kultur..., s. 237-245.
111 T. Gaydamowicz, Moje wspomnienia z uchodźstwa w Rumunii w latach 1939-1945 [w:] Bliżej siebie. Relacje polsko-rumuńskie..., s. 67-71.
112 I. Constantin, Destine paralele: România şi Polonia faţă în faţă cu totalitarismele
secolului XX. Câteva considerații [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii…, s. 323-331; Tenże, Consideraţii cu privire la asemănările şi deosebirile între comunismul
din România şi Polonia [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne…, s. 238-244;
Tenże, Câteva repere comparative ale procesului destalinizării în Polonia și România [w:] Historia i dzień dzisiejszy…, s. 219-228.
113 I. Constantin, Românii și „Solidaritatea” [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich…,
s. 193-203; Tenże, Cultura în rezistenţa poloneză împotriva sistemului totalitar comunist din perioada „Solidarităţii” [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko..., s. 224-231; Tenże, Charta 77 din Cehoslovacia și disidența anticomunistă din
Polonia [w:] Związki polsko-rumuńskie w historii..., s. 280-288.
114 H. Szczechowicz, Wydarzenia w Rumunii w roku 1989. Oceny i refleksje polskiej
prasy [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne..., s. 243-256.
105

298
370

298

Wąsowicz115 – w obu artykułach przedstawiono polski punkt widzenia zawarty w prasie oficjalnej oraz drugiego obiegu. Ogólny zarys powojennych stosunków między obu państwami dał Mirosław Karapyta, skupiając się na oficjalnych wizytach wzajemnych oraz rekonstrukcji chronologicznej umów i porozumień dwustronnych116. Interesujące są sprawy
współpracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej obu państw przeanalizowane przez Jarosława Durkę117 i tematyka stosunków gospodarczych, które przedstawił Grzegorz Bonusiak w odniesieniu do okresu po 1989 r.118
Podczas suczawskich spotkań naukowych często powracała problematyka obrazu Rumunii i Rumunów widzianego z polskiej perspektywy. Jak Polacy postrzegali Besarabię, Transylwanię i Dobrudżę w latach
międzywojennych, jak zapamiętali Rumunię we wspomnieniach pisali
Krzysztof Nowak119 i Aleksander Smoliński120. Krzysztof Nowak i Jarosław Durka przypomnieli, jak widzieli ją polscy dyplomaci121 oraz w jaki
sposób opisywała polska prasa w okresie międzywojennym122. Zagadnienie rumuńskich śladów w Polsce – w historii Wadowic – podjął Andrzej
Nowakowski123.
Przedmiotem analizy jest również życie Polaków jako mniejszości
na ziemi rumuńskiej w różnych jej rejonach i w różnych okresach historycznych. Sytuację i życie niespełna dwustuosobowej społeczności Polaków w Dobrudży w wieku XIX oraz Rumunów, Polaków i Żydów na Po-

Ks. J. Wąsowicz, SDB, „Rumuni powstańcie!”. Przemiany polityczne w Rumunii
na przełomie 1989-1990 roku w świetle prasy solidarnościowej i drugiego obiegu
[w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne..., s. 245-262.
116 M. Karapyta, Zarys stosunków polsko-rumuńskich w latach 1945-1965 [w:] tamże, s. 231-237.
117 J. Durka, Obraz współpracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej służb PRL ze
służbami rumuńskimi w świetle dokumentów strony polskiej – przyczynek do zarysu problematyki [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko..., s. 201-218.
118 G. Bonusiak, Polsko-rumuńskie stosunki gospodarcze po roku 1989 [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne..., s. 263-278.
119 K. Nowak, Z polskich opinii o Besarabii (1918-1939) [w:] Polacy i Rumuni na drodze..., s. 79-103; Tenże, Polska i Polacy o Transylwanii i Dobrudży (1918-1939) [w:]
Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 211-219; Tenże, Zapomniane
i mniej znane wspomnienia Polaków o Rumunii (po 1918 r.) [w:] Polsko-rumuńskie
związki historyczne..., s. 179-190.
120 A. Smoliński, Obraz Rumunii i Rumunów z czasów I wojny światowej w pamiętnikach Aleksandra Majkowskiego – Polaka i żołnierza armii cesarskich Niemiec
[w:] Historia i dzień dzisiejszy..., s. 40-56.
121 K. Nowak, Bukowina w opiniach polskich służb dyplomatycznych, konsularnych
i wojskowych w Rumunii (1918-1939) [w:] Kontakty polsko-rumuńskie..., s. 87-105;
J. Durka, Rumunia w latach 1923-1924 w opiniach polskiego dyplomaty Feliksa
Chiczewskiego [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne..., s. 65-84.
122 G. Jarosiński, Obraz Rumunii i Rumunów w polskiej prasie międzywojennej [w:]
We wspólnocie narodów i kultur..., s. 162-173.
123 A. Nowakowski, Rumuńskie ślady historii w Wadowicach [w:] Bliżej siebie.
W kręgu relacji polsko-rumuńskich..., s. 143-148.
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kuciu i Północnej Bukowinie w początkowym okresie po odrodzeniu obu
państw po I wojnie światowej pokazał Florin Anghel124. Ten sam autor
w innym artykule powrócił do historii polskich wspólnot w Dobrudży
w pierwszej połowie XX w., wykazując trudne warunki ich bytowania
i próby odnalezienia się w rzeczywistości rumuńskiej125. Z kolei Waldemar Rezmer przeanalizował meldunki polskiego Oddziału II Sztabu
Głównego mówiące o Polakach na Bukowinie126. Okres międzywojenny
pod kątem demografii, oświaty, kultury i polityki bukowińskich Polaków
przedstawił Daniel Hrenciuc127. Lata tuż przed wybuchem wojny są przedmiotem zainteresowania Krzysztofa Nowaka, który ukazał wpływ sytuacji międzynarodowej na mniejszości narodowe, w tym polską w Rumunii,
które stały się potencjalnymi grupami nacisku politycznego128. Adam Burakowski nakreślił projekt badań nad społecznością polską w Rumunii
w okresie komunizmu, stwierdzając, że jest to okres mało przebadany
z wielu powodów, przede wszystkim słabego dostępu i znacznego rozproszenia źródeł archiwalnych, z których wybrane zaprezentował129. Najnowszym okresem do 1989 r. zajął się Ion Constantin, który ukazał represyjną
politykę władzy komunistycznej w Rumunii w stosunku do polskiej
mniejszości130. Krzysztof Nowak dokonał analizy porównawczej społeczności polskiej na Bukowinie w okresie przed rokiem 1989131, ukazał działania polskiej służby dyplomatycznej w stosunku do Polaków w Rumunii

F. Anghel, Polonezii din Dobrogea în secolul XIX [w:] Relacje polsko-rumuńskie..., s. 216-228; Tenże, Nic o nas bez nas. Despre români, poloni şi evrei în Pocuţia şi nordul Bucovinei în primele luni de pace (1919) [w:] Bliżej siebie. Rumuni i Polacy w Europie..., s. 135-144.
125 Tenże, Alienare identitară în teritorii de colonizare. Comunităţi polone în Dobrogea în prima jumătate a secolului al XX-lea [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo..., s. 284-295.
126 W. Rezmer, Polacy na Bukowinie w latach 30. XX wieku w świetle materiałów
Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego [w:] Historia i dzień dzisiejszy...,
s. 57-72.
127 D. Hrenciuc, Reflexe demografice, educaţionale, culturale şi politice ale minorităţii polone din Bucovina, în perioada interbelică [w:] Bliżej siebie. Relacje polsko-rumuńskie..., s. 135-164; Tenże, Integrarea polonezilor bucovineni în Regatul României Mari. Perspectiva naţional-liberală (1918-1928) [w:] Bliżej siebie. Rumuni i Polacy w Europie..., s. 196-203.
128 K. Nowak, Plany reorganizacji polskiego życia narodowego w Rumunii w latach
1938-1939 [w:] Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich..., s. 195-202.
129 A. Burakowski, Społeczność polska w Rumunii w okresie komunizmu – zaproszenie do badań [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne..., s. 217-222.
130 I. Constantin, Câteva repere ale istoriei comunității polonezilor din România, în
perioada regimului comunist [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko...,
s. 219-223.
131 K. Nowak, Polacy na Bukowinie na tle porównawczym (do roku 1989) [w:] Polska
i Rumunia – związki historyczne..., s. 392-400.
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po zakończeniu II wojny światowej132 i w okresie zmian politycznych
1989 r.133 Polaków na Północnej Bukowinie dotyczy artykuł Władysława
Strutyńskiego, który starał się pokazać główne kierunki rozwoju tej społeczności od końca 80. do początku lat 90. XX w., kiedy powstała niepodległa Ukraina, ukazując historyczne uwarunkowania tych procesów134.
Aktywność polityczną Polaków we Froncie Odrodzenia Narodowego poddał analizie Radu F. Bruja135. Ogólne dzieje Polaków na Bukowinie opisał
Piotr Krzywda136, a ich działalność gospodarczą w okresie austriackim
oraz inicjatywy zakładania towarzystw i organizacji gospodarczo-oświatowych omówił Mirosław Delost137. Polakami w Besarabii zajęła się Anna
Skowronek138, a Mihai Taşcă – Polakami w pierwszym parlamencie tego
regionu139. Przedmiotem badań i omówienia były również losy i działalność rodzin polskich i rumuńskich140.
Podczas każdej konferencji prezentowano sylwetki Polaków i Rumunów, przypominano ich dokonania dla wspólnej sprawy na różnych
polach: politycznym, wojskowym, gospodarczym czy kulturalnym, w różnych okresach lub nawiązywano do epizodu polskiego lub rumuńskiego
w ich życiu. Najczęściej przywoływano postać Józefa Piłsudskiego. Nicolae Mareş przypomniał jego pobyt na syberyjskim zesłaniu wspólnie z Rumunem Constantinem Stere141. Michał Klimecki pisał o nim jako Naczelnym Wodzu podczas wojny polsko-bolszewickiej142. Podróże marszałka

Tenże, Dyplomacja polska a Polacy w Rumunii po roku 1945 [w:] Bliżej siebie.
Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo..., s. 271-283.
133 Tenże, Polska dyplomacja a Polacy w Rumunii w okresie politycznych przełomów (czerwiec-grudzień 1989 roku) [w:] Historia i dzień dzisiejszy..., s. 229-242.
134 W. Strutyński, Polska społeczność na Bukowinie północnej. Historia i dzień dzisiejszy [w:] Kontakty polsko-rumuńskie..., s. 139-146.
135 R. F. Bruja, Polonezii din România în Frontul Renaşterii Naţionale [w:] Bliżej siebie. Rumuni i Polacy w Europie..., s. 145-150.
136 P. Krzywda, Z dziejów Polaków na rumuńskiej Bukowinie [w:] Polska i Rumunia
– od historycznego sąsiedztwa..., s. 383-390.
137 M. Delost, Działalność gospodarcza Polaków na Bukowinie [w:] Bliżej siebie.
W kręgu relacji polsko-rumuńskich..., s. 104-108.
138 A. Skowronek, Polacy w Besarabii na podstawie dokumentów Besarabskiego
Dworiańskiego Zgromadzenia Deputackiego [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich..., s. 66-75.
139 M. Taşcă, Polonezi în primul parlament al Basarabiei – Sfatul Ţării (1917-1918)
[w:] We wspólnocie narodów i kultur..., s. 142-156.
140 T. Gaydamowicz, Losy i działalność Polaków z rodu Skupiewskich i Jasiewiczów
w Rumunii (II poł. XIX-I poł. XX w.) [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne...,
s. 348-354; B. Polipciuc, Corespondență din vremuri de război. Din amintiri de familie [w:] Historia i dzień dzisiejszy..., s. 204-209.
141 N. Mareş, Constantin Stere și Józef Piłsudski – un român și un polonez exilați în
Siberia [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko..., s. s. 85-91.
142 M. Klimecki, Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Józef Piłsudski podczas wojny
z Rosją 1919-1920. Na czele wojsk polskich i sojuszniczych [w:] Związki polsko-rumuńskie w historii..., s. 13-26.
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do Rumunii przypomnieli Henryk Walczak143 i Daniel Hrenciuc144, który
przedstawił go także jako honorowego szefa rumuńskiej jednostki wojskowej145, podobnie jak Aleksander Smoliński146. Maciej Szczurowski dokonał analizy pism marszałka pod kątem kwestii rumuńskiej147. Obraz
marszałka Piłsudskiego na łamach prac Nicolae Iorgi pokazał Florin
Anghel148. Tematem artykułów są również inne postacie znane z historii
Polski, wśród nich: książę Janusz Radziwiłł149, gen. Józef Bem150, dyplomaci: Michał Sokolnicki151, Józef Beck (głównie w kontekście jego internowania i śmierci152), Jan Szembek153, Bolesław Wieniawa-Długoszowski154, Roger Raczyński155, Mirosław Arciszewski156, Olgierd Górka157 oraz
mniej znane: Emil Biedrzycki158, Aleksander Danieluk Stefański159, Kazi-

H. Walczak, Marszałek Józef Piłsudski w Rumunii w 1932 roku [w:] tamże, s. 27-41.
144 D. Hrenciuc, Călătoriile mareşalului Józef Piłsudski în România. Informații culese din Arhivele Române [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne..., s. 118-130.
145 Tenże, Mareșalul Józef Piłsudski – comandant onorific al Regimentului 16 Infanterie Baia, Fălticeni. Unele considerații [w:] Związki polsko-rumuńskie w historii...,
s. 62-67.
146 A. Smoliński, Szefostwo Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego nad 16
Regimentem Piechoty armii Królestwa Rumunii [w:] tamże, s. 42-61.
147 M. Szczurowski, Tematyka rumuńska w „Pismach zbiorowych” Józefa Piłsudskiego [w:] tamże, s. 68-78.
148 F. Anghel, „Blăstămul conducătorilor de samă”. Portrete ale mareşalului Józef
Piłsudski în opera lui Nicolae Iorga [w:] We wspólnocie narodów i kultur..., s. 184-193.
149 J. Durka, Książę Janusz Radziwiłł – kawaler Orderu Korony Rumuńskiej [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 155-166.
150 K. Dach, Generał Józef Bem – przyjaciel Rumunów [w:] Polacy i Rumuni na drodze..., s. 47-62.
151 H. Szczechowicz, Działalność dyplomatyczna Michała Sokolnickiego w Jassach
w 1918 roku [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 43-49.
152 T. Gaydamowicz, Życie i śmierć Józefa Becka na uchodźstwie w Rumunii (1939-1944) [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 101-105.
153 J. Durka, Jan Szembek – poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Poselstwa
RP w Rumunii w latach 1927-1932 [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich..., s. 150-167.
154 M. Strykier, „Ulubieniec Cezara i bożyszcze Polek”– przyczynek do biografii adiutanta Józefa Piłsudskiego i attaché wojskowego w Rumunii, generała dywizji Bolesława Wieniawy Długoszowskiego [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 159-180.
155 J. Durka, Roger Raczyński – ambasador RP w Bukareszcie w latach 1938-1940
[w:] Historyczne i kulturowe aspekty..., s. 203-218.
156 Tenże, Szkic do biografii Mirosława Arciszewskiego – posła Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie w latach 1932-1938 [w:] Historia i dzień dzisiejszy..., s. 73-87.
157 W. Rezmer, Olgierd Górka – żołnierz, polityk, polski attaché wojskowy w Rumunii [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko..., s. 92-125.
158 L. Bortă, C. Bădăluţă, Emil Biedrzycki. Medalion [w:] Bliżej siebie. Rumuni i Polacy w Europie..., s. 15-18; M. Biedrzycki, Emil Biedrzycki – orędownik kulturalnego
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mierz Feleszko160, Bogusław Kuczyński161, Klemens Kościesza Kołakowski162, Łukasz Kurdybacha163, Józef Kobylański164. Przypomniano osoby
związane z rumuńską historią, działalnością polityczną, wojskową i kulturalną, jak Ion Antonescu i jego stosunek do polskich uchodźców oraz
ich działalności w czasie wojny165, Nicolae Titulescu166, Radu Vasile167,
Vespazian V. Pella168 i mniej znane postacie, jak: Stan Velea169, Leonard
Mociulschi170, Henri Cihoski171, Ion Nistor172, Nicolae Iorga173.
Wśród innych tematów, które znalazły trwałe miejsce w historiografii stosunków polsko-rumuńskich, są również historia kościoła174, har-

i gospodarczego zbliżenia między Polską i Rumunią [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich..., s. 255-261.
159 R. F. Bruja, Un polonez în Partidul Comunist din România – Alexandr Danieluk
Ştefanski [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 237-246.
160 A. Gałkowski, Kazimierz Feleszko – polski patriota Bukowiny Karpackiej [w:]
Wielowiekowe bogactwo..., s. 312-319.
161 I. Filipciuc, Un pribeag polon – Bogusław Kuczyński – pierdut în bezna uitării
[w:] Historia i dzień dzisiejszy..., s. 324-345.
162 J. Bujak, Klemens Kościesza Kołakowski [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne..., s. 334-347.
163 M. Radziszewska, Działalność historyka oświaty Łukasza Kurdybachy w Rumunii w latach 1939-1940 [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko, s. 188-200.
164 W. Szwed, Kapitan Józef Władysław Kobylański – portret żołnierza, dokumentalisty i miłośnika sztuki łowieckiej [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich..., s. 168-175.
165 K. Dach, Marszałek Ion Antonescu a sprawy polskie [w:] Relacje polsko-rumuńskie..., s. 154-160.
166 I. Constantin, Nicolae Titulescu şi relaţiile româno-polone [w:] We wspólnocie
narodów i kultur..., s. 194-201; N. Mareş, Titulescu şi Basarabia – contextul polonez
[w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 229-235.
167 A. Burakowski, Radu Vasile – próba podsumowania życiorysu politycznego [w:]
Wielowiekowe bogactwo..., s. 277-282.
168 N. Mareş, Vespasian V. Pella. Relaţiile juristului şi diplomatului român cu Polonia [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne..., s. 191-196.
169 Tenże, Stan Velea – un polonist de anvergură europeană [w:] We wspólnocie narodów i kultur..., s. 255-270.
170 E. Ichim, Un general român cu origini poloneze – Leonard Mociulschi [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne..., s. 373-378.
171 Tenże, Generalul de armată (r) Henri Cihoski [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne..., s. 145-150.
172 M. Dejan, Un deţinător român al decoraţiei Polonia Restituta – Ion Nistor [w:]
Wielowiekowe bogactwo..., s. 301-305.
173 I. Constantin, Nicolae Iorga şi polonezii [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo..., s. 212-220.
174 K. Górski, Patriarcha Teoktyst i Rumuński Kościół Prawosławny wobec Polski po
roku 1989. Zarys problemu [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne..., s. 269-282; J. Kłaczkow, Kontakty Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce z Kościołem Reformowanym w Rumunii [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich..., s. 176-184; F. Pieszczoch, Rolul polonezilor în istoria bisericii catolice din Moldova [w:]
We wspólnocie narodów i kultur..., s. 45-53.
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cerstwa175 i szkolnictwa polskiego w Rumunii176. Kilkakrotnie podczas
sympozjum podejmowano trudną problematykę historiograficzną, co
znalazło odbicie w całościowych publikacjach Florina Anghela, prezentującego tematykę polską w najnowszej historiografii rumuńskiej po roku
1989177 i Krzysztofa Nowaka, pokazującego tematykę rumuńską w polskiej historiografii178. Kwestie historiograficzne podjęli również: Veniamin Ciobanu, który zwrócił uwagę na ważną kwestię edytorstwa źródeł do
historii stosunków polsko-rumuńskich179, Hanna Szczechowicz180, Wanda Krystyna Roman181, Palaghia Radion182, Agata Aleksandra Kluczek183,
Katarzyna Niemczyk184 i Natalia Ogan, która odniosła się do problemu
Polaków na Bukowinie w świetle stanu badań na rok 2011185.
Niektóre artykuły są efektem szczególnych dociekań i poszukiwań
autorów, którzy przygotowali je specjalnie pod kątem tematyki suczawskich konferencji. Szczegółowa analiza i przedstawienie niektórych zagadnień być może w innych okolicznościach nigdy by nie nastąpiło, stąd
ich godna uznania wartość. Można tu przywołać takie tematy, jak: Rumu-

A. Samsel, Harcerstwo polskie w Rumunii w latach 1918-1939 [w:] Związki polsko-rumuńskie w historii..., s. 168-186.
176 D. Hrenciuc, Învăţământul polonez din Bucovina în perioada interbelică (1918-1940) [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo...,
s. 37-45; C. Ungureanu, Învăţământul primar în limba polonă din Bucovina
(sec. XIX-începutul sec. XX) [w:] tamże, s. 15-36; F. Pintescu, Situaţia învăţământului în comunităţile poloneze din sudul Bucovinei, în perioada interbelică (1919-1940) [w:] Polacy i Rumuni na drodze..., s. 104-115.
177 F. Anghel, Imagini în oglindă. Câteva considerări despre Polonia în istoriografia
românească după 1989 [w:] Bliżej siebie. Relacje polsko-rumuńskie..., s. 55-66.
178 K. Nowak, Rumunia w najnowszej historiografii polskiej po 1989 roku [w:] tamże, s. 44-54.
179 V. Ciobanu, Contribuţii documentare ale istoriografiei româneşti din secolul
XX la cercetarea istoriei relaţiilor româno-polone [w:] Relacje polsko-rumuńskie...,
s. 140-153; Tenże, Relaţiile politice româno-polone oglindite în istoriografia română
postdecembristă [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne..., s. 257-268.
180 H. Szczechowicz, Pobyt naczelnych władz państwowych RP w Rumunii we wrześniu 1939 roku w świetle historiografii polskiej [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 43-56.
181 W. K. Roman, Dorobek historiografii w zakresie internowania Polaków w Rumunii [w:] Historia i dzień dzisiejszy..., s. 164-177.
182 P. Radion, Istoriografia rusă despre problema poloneză în contextul chestiunii
orientale [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo...,
s. 188-193.
183 A. A. Kluczek, Dacja i jej mieszkańcy. Aspekty historii Dacji we współczesnej
polskiej historiografii starożytności rzymskiej [w:] Związki polsko-rumuńskie w historii..., s. 81-97.
184 K. Niemczyk, Wyprawa Jana Olbrachta z 1497 roku w historiografii polskiej [w:]
tamże, s. 98-110.
185 N. Ogan, Polacy a inne narodowości na Bukowinie na przełomie XIX i XX w.
w świetle dotychczasowego stanu badań [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich...,
s. 237-254.
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nia i Akcja Kontynentalna186, ślady pobytu rumuńskich jeńców w niemieckiej niewoli na Pomorzu w latach I wojny światowej187, ewakuacja
„białych Rosjan” z Polski przez Rumunię w latach 1919-1920188, rok 1956
w Polsce i na Węgrzech w świetle pewnego dokumentu amerykańskiego189, opinie przedwojennego wojewody śląskiego o rumuńskiej młodzieży190, portrety Iona Brătianu i Józefa Piłsudskiego w międzywojennej prasie amerykańskiej191 czy współpraca polsko-rumuńska na Syberii192.
Obok historii, tematem referatów i artykułów były nauki pomocnicze historii, w tym numizmatyka193, falerystyka194, genealogia195. Przedmiotem analizy były również archiwalia, w tym dokumenty196, archiwa
rodzinne197, polonica w zbiorach rumuńskich198, źródła dotyczące re-

T. Dubicki, Rumuńskie aspekty w Akcji Kontynentalnej (1940-1944) [w:] Kontakty polsko-rumuńskie..., s. 11-36.
187 Z. Karpus, M. Wołos, Rumuńskie ślady na Pomorzu Gdańskim. Żołnierze rumuńscy w niemieckich obozach jenieckich, zlokalizowanych na Pomorzu Gdańskim
w okresie październik 1916-listopad 1918 roku [w:] We wspólnocie narodów i kultur..., s. 104-110.
188 Z. Karpus, Ewakuacja „białych” Rosjan z Polski przez Rumunię na Krym w 1919
i 1920 roku [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 211-220.
189 N. Mareş, Despre evenimentele sângeroase din 1956 din Polonia şi Ungaria pe
baza unui document inedit aflat în arhivele americane [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo..., s. 296-300.
190 K. Nowak, Wojewoda śląski o Rumunii i rumuńskiej młodzieży w 1939 roku [w:]
Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 274-278.
191 E. Plopeanu, Portrete de presă: despre Ion I. C. Brătianu şi Józef Piłsudski în
Statele Unite ale Americii în perioada interbelică [w:] We wspólnocie narodów i kultur..., s. 174-183.
192 J. Wiśniewski, Polsko-rumuńska współpraca polityczno-wojskowa na Syberii
1918-1920 [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 193-202.
193 M. Dejan (Gogu), Moneda poloneză în cadrul circulaţiei monetare în secolele
XVI-XVII la Suceava [w:] We wspólnocie narodów i kultur..., s. 69-72.
194 Taż, Câteva medalii poloneze din secolele XVI-XVIII în colecţia numismatică
a Muzeului Bucovinei din Suceava [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii...,
s. 139-144; Taż, Câteva decorații militare și medalii din secolele XIX-XX în colecţia
numismatică a Muzeului Bucovinei din Suceava [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich..., s. 106-112; E. Ichim, Ordine, medalii, plachete şi insigne poloneze în patrimoniul Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I” [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii..., s. 339-341.
195 Np.: A. Felea, Familia Imbault-Logothetti [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa..., s. 81-103.
196 O. Mitric, Un manuscris din Lvov în Arhivele Naţionale din Bacău [w:] We
wspólnocie narodów i kultur..., s. 276-279; A. Felea, Câteva aspecte ale testamentelor din Bucovina (sec. XVII înc. sec. al XIX-lea) [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne..., s. 72-82.
197 E. Grabowska-Guski, Archiwum rodzinne Grabowskich z Bukowiny na podstawie
zachowanych dokumentów z lat 1861-1945. Prezentacja „Albumu Rodzinnego” [w:]
Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich..., s. 99-103.
198 M. Jurecki, Krótka charakterystyka poloników znajdujących się w granicach
współczesnego państwa rumuńskiego [w:] Polacy i Rumuni na drodze..., s. 184-194.
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emigracji Polaków z Bukowiny199 oraz polskie archiwalia w Rumunii po
1 września 1939 r.200
W niniejszym artykule zaprezentowano nieco ponad dwie trzecie
spośród ponad 300 wygłoszonych i opublikowanych referatów dotyczących różnych zagadnień z historii Polski i Rumunii201. Tych kilkaset tekstów znakomicie uzupełniło wiele luk badawczych, z których kilku, być
może w innych okolicznościach nigdy by nie wypełniono. Kilkudziesięciu
autorów – historyków z Polski i Rumunii oraz państw sąsiednich – podzieliło się wynikami swoich dociekań, wskazując coraz to nowe pola
naukowych penetracji. Niektórzy kilkakrotnie uczestniczyli w suczawskich spotkaniach, a wielu z nich stało się w ostatnich dwudziestu latach
cenionymi ekspertami w zakresie tematyki polsko-rumuńskiej. Bez wątpienia wiedza na temat większości prezentowanych zagadnień jest znana
w środowiskach naukowych w Polsce i Rumunii, jednak – jak się okazało
– zawsze można je przedstawić z nowego punktu widzenia czy w oparciu
o nowo odnalezione źródła. Nie ulega wątpliwości, że konferencje w Suczawie w zasadniczy sposób przyczyniły się do powiększenia stanu wiedzy
w obu krajach i stanowią inspirację do dalszych prac badawczych, a trwały dorobek w postaci dwudziestu tomów materiałów będzie w tym spełniał ważną rolę.

K. Nowak, Kolejne archiwalia na temat reemigracji Polaków z Bukowiny [w:]
Związki polsko-rumuńskie w historii..., s. 455-467.
200 W. K. Roman, Losy polskich akt wojskowych po wybuchu II wojny światowej
– epizod rumuński 17 września-19 listopada 1939 roku [w:] Historyczne i kulturowe
aspekty..., s. 226-238.
201 Wygłoszono, ale nie oddano do druku prawie 70 referatów odnoszących się do tematyki historycznej.
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prof. dr. habil. Wanda Krystyna Roman
Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń

Contribuția simpozioanelor științifice din Suceava (1999-2018)
la istoriografia relațiilor polono-române
Rezumat

Simpozioanele ştiinţifice internaţionale organizate de peste douăzeci de ani la Suceava reprezintă, din mai multe motive, un eveniment
deosebit. În primul rând, de atâta timp, în mod regulat, reunește cercetători și pe cei interesați care discută diverse probleme ale relațiilor polono-române de-a lungul veacurilor înțelese în sens larg. Probabil în niciun
alt mod nu ar fi posibilă descoperirea diferitelor aspecte ale istoriei și ale
culturii comune. Luând în considerare numărul subiectelor abordate în
timpul celor douăzeci de simpozioane, avem de-a face cu o contribuție
importantă la istoriografia polonă și română care indică multe elemente
comune ale istoriei de câteva secole în această parte a Europei.
În articolul de față sunt prezentate puțin peste două treimi dintre
cele peste 300 de referate prezentate și publicate referitoare la diferite
chestiuni din istoria Poloniei și a României. Aceste referate au umplut lacunele de cercetare, multe dintre ele poate că nu ar fi fost completate niciodată. Câteva zeci de autori – istorici din ambele țări, precum și din țările vecine, renumiți cercetători cu realizări semnificative, precum și istorici tineri fiind la început de drum – au împărtășit rezultatele cercetărilor
lor, indicând noi domenii de pătrundere științifică. Unii au participat la
întâlnirile de la Suceava de mai multe ori, alții cu timpul au devenit experți apreciați în domeniul tematicii prezentate. Într-adevăr, majoritatea chestiunilor prezentate este cunoscută în mediile științifice din Polonia și România, totuși – cum s-a dovedit a fi – mereu pot fi prezentate
dintr-un alt punct de vedere sau pe baza unor surse nou găsite. Nu încape
îndoială că simpozioanele din Suceava, într-un mod fundamental au contribuit la creșterea nivelului de cunoaștere istorică în ambele țări și constituie o inspirație pentru următoarele cercetări, iar cele douăzeci de volume de materiale reprezintă o realizare durabilă care va juca un rol important în acest sens.

W kręgu literatury i kultury
________________________________
În lumea literaturii și culturii

prof. dr. Constantin Geambașu
Universitatea din București

Romanul „Drumul spre nicăieri” (Droga donikąd)1
de Józef Mackiewicz şi rolul său
în dezvăluirea sistemului totalitar

Józef Mackiewicz, unul dintre cei mai reprezentativi scriitori polonezi din emigraţie, a participat încă de tânăr la evenimente istorice care
au marcat pregnant imaginea spaţiului est şi central-european. Încă elev
de gimnaziu s-a înrolat în regimentul 10 de ulani al Diviziei Lituaniano-Bieloruse pentru a lupta împotriva bolşevicilor. De altfel, tema bolşevizării şi a consecinţelor sale nefaste asupra destinelor individuale şi colective constituie o temă majoră a publicisticii şi creaţiei sale literare. Sensibilitatea scriitorului faţă de atrocităţile crimelor regimului stalinist a fost
stimulată şi de circumstanţele participării ca membru în comisia specială
de investigare a masacrelor de la Katyń. În plus, predilecţia faţă de documente şi arhive, interesul faţă de relaţia dintre individ şi istorie, faţă de
mecanismul puterii şi de ipostazele configurării relaţiilor sociale şi morale în noul context al extinderii sovietelor în ţările vecine, transpar pregnant în întreaga sa operă, indiferent de spaţiul unde s-a aflat (Vilnius,
Varşovia, Roma, Londra, München).
Intelectual de mare forţă morală, Mackiewicz nu s-a abătut de la
principiile fidelităţii faţă de sine şi faţă de semeni, urmărind consecvent
impactul sistemului sovietic asupra modificării structurilor sociale şi culturale din spaţiul european. Se poate afirma că se înscrie printre puţinii
intelectuali est-europeni care au înţeles încă de la început esenţa sistemului totalitar şi a consecinţelor sale nefaste. Alături de Czesław Miłosz
care, încă în 1953, în „Gândirea captivă”, dezvăluie modalităţile de supunere a intelectualului de către noua putere în procesul amplu, complicat
şi confuz de formare şi modelare a omului nou2, Mackiewicz în publicistică şi mai ales în cele două romane, „Drumul spre nicăieri” şi „Kontra”,
face o amplă radiografie a societăţii lituaniene supuse acţiunilor nefaste
ale unui sistem bazat pe teroare şi violenţă, fără a ţine seama de elementele de cultură şi mentalitate, cultivate şi aşezate de-a lungul veacurilor în
civilizaţia creştină europeană. În ultimii ani, au apărut în versiune românească studii de specialitate despre sistemul totalitar (vezi în primul rând
Józef Mackiewicz, Drumul spre nicăieri, trad. de Constantin Geambașu, Cluj-Napoca, Cartea de Știință, 2019.
2 Czesław Miłosz, Gândirea captivă, trad. de Constantin Geambașu, București, Humanitas, 1999 (vezi reeditările 2008, 2017).
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lucrarea fundamentală a lui Hannah Arendt „Originile totalitarismului”,
Bucureşti, Humanitas, 2014), numeroase memorii şi jurnale despre condiţiile de dezumanizare şi degradare din gulagurile sovietice, mărturii cutremurătoare despre suferinţele şi mizeria umană (vezi, în primul rând,
Evghenia Ghinzburg, „Destin în bătaia vântului” şi „Ocna… ce binecuvântare”, Bucureşti, Corint, 2016)3. Romanul „Drumul spre nicăieri” se înscrie însă în rândul primelor texte beletristice care demontează utopia
sovietică, aducând dovezi tulburătoare cu privire la modul de acţiune al
organelor de forţă pe care s-a sprijinit încă de la început sistemul totalitar. Autorul reuşeşte în mod convingător să configureze episoade şi secvenţe narative într-o înlănţuire logică şi consecventă despre etapele bolşevizării în Lituania, realizând o ţesătură densă şi detaliată a reacţiilor şi
trăirilor individuale.
Protagonistul principal, Paweł, poartă în sine elemente autobiografice, devenind un port-parol al autorului. Scriitor şi publicist, format
într-o societate liberă, bazată pe tradiţie şi pe credinţa în valorile umane,
înţelege încă de la început că bolşevizarea ţării în numele unor idealuri
utopice şi teoretice este sinonimă cu pierderea libertăţii individuale şi de
creaţie. De aceea, refuză să se înregimenteze şi să ia parte la noile structuri de putere. Ce-i drept, nu se opune făţiş, ci devine martor, un martor
autentic şi credibil, prin ochii căruia vedem concret şi în detaliu cum
anume se desfăşoară instalarea acestor structuri şi cum sunt modelate
destine indivuale, multe dintre ele în mod dramatic sau tragic. Din scriitor, Paweł devine tăietor de lemne şi căruţaş, încercând să supravieţuiască în noile condiţii, extrem de nefavorabile pentru cei care nu se subordonau. Alături de Marta, soţia sa, reuşeşte un timp să trăiască în comunitate, dar această automarginalizare şi izolare intră în vizorul autorităţilor locale controlate de selsoviet (consiliul comunal). Fiecare portret
individual se constituie într-o secvenţă dintr-un puzzle care dezvăluie tot
atâtea momente şi secvenţe de acţiune şi de reacţie individuală. Pe de
o parte, aflăm numeroase date despre comunitatea locală care se teme în
faţa sovietelor. Cum se întâmplă de obicei în istorie, se vor găsi membri
ai comunităţii care colaborează cu bolşevicii, ocupând funcţii administrative sau politice (vezi cazul lui Bożko sau Drużko) sau fiind transformaţi
prin şantaj şi ameninţare în informatori sau turnători (vezi cazul lui Rojkiewicz sau Franciszek de lângă Pădure). În general, însă, comunitatea
funcţionează în virtutea valorilor moştenite, încercând să-şi apere bunurile şi proprietatea.
Un element fundamental pe care îl scoate în relief romanul este
tocmai distrugerea proprietăţii private – deziderat fundamental al sistemului comunist. Pentru a desfiinţa vechiul sistem de proprietate şi pentru a pune bazele proprietăţii comune, colective (aşa-zisa avuţie naţională

Vezi și Antoaneta Olteanu, Sovietland, vol. I-IV (Utopia eșuată, Țara Gulagului,
Triumful vieții private, Patria omului sovietic), Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2019.
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sau a poporului), bolşevicii acţionează prin intermediul agenţilor NKVD
şi al altor structuri de forţă, inventând concepte noi, în numele cărora să
poată acţiona, cum ar fi, de exemplu, noţiunea de culac, duşman al poporului sau, mai târziu, duşmanul de clasă. Oricine avea mai mult de cinci
hectare intra în categoria culacilor şi devenea automat duşman al poporului. Oricine nu participa la manifestările ideologice de proslăvire a lui
Stalin şi a bolşevismului intrau în vizorul agenţilor, fiind consideraţi duşmani de clasă sau contrarevoluţionari.
Chiar dacă nu acţionează de la început în forţă, cercetând şi pregătind mai întâi terenul, agenţii NKVD, majoritari din rândurile sovieticilor ruşi (vezi Gladkov, Cemodanov, Racenko, Zaiţev), dar în colaborare
cu agenţi locali, recrutaţi fie prin şantaj, fie prin promisiuni de avansare
în funcţii de conducere (vezi Bożko, Godliauskas), vor trece în final, pe
baza unor ordine militare şi administrative, la punerea în practică a planului de confiscare a proprietăţii individuale. În acest sens elaborează
o listă cu toţi proprietarii, aşa-zişi culaci, laolaltă cu familiile lor, în vederea deportării şi a trimiterii forţate în lagăre sau temniţe. Se produce astfel un grav atentat nu doar la proprietatea privată, ci și la libertatea individuală. Acţiunea practică a deportării ocupă un loc semnificativ în paginile romanului, bazându-se doar pe instrucţiuni de natură practică (să
se acţioneze în zori, fără a stârni neliniştea şi panica cetăţenilor – afirmă
Gladkov). În numele dezideratelor bolşevice sunt încălcate principii morale elementare, cum ar fi gradul de vinovăţie sau de nevinovăţie. Camioanele din finalul romanului îi ridică, fără deosebire, pe cei „vinovaţi”
că au pământ, dar şi pe mulţi care nu intră în această categorie, dar se fac
vinovaţi că nu colaborează cu sistemul sau manifestă indiferenţă şi pasivitate cum e cazul lui Paweł. Deportarea stârneşte nelinişte şi învălmăşeală, pentru a o evita, oamenii îşi lasă bunurile agoniste de-o viaţă şi fug.
Semnificativ este cazul lui Rymaszewski care pleacă de acasă cu mâinile
goale, îşi ia lumea în cap, de fapt se autocondamnă la moarte, căci trece
graniţa orbeşte, parcă însoţit de gândul de a fi împuşcat, ceea ce se şi întâmplă. La rândul său, Paweł încearcă să se salveze, se adăposteşte la cunoştinţe şi oameni de bună credinţă (părinţii Weronikăi, soţia din pădure
a unui soldat care nu s-a mai întors din război), însă, în final, ajunge pe
un drum în pădure care nu duce nicăieri. Titlul romanului este o metaforă reuşită, cu conotaţie generală: în faţa tăvălugului stalinist nu mai există cale de întoarcere, de salvare, toţi cei care nu se adaptează, nu colaborează sau nu se supun, sunt condamnaţi la pieire sau la deportare. Condiţia tragică a individului în sistemul totalitar este pusă în evidenţă cu
acurateţe şi putere sugestivă. Deportarea seamănă în rândurile oamenilor frică, nelinişte, dezechilibru şi neîncredere. De altfel, frica constituie
un fenomen psihologic pe care bolşevicii l-au cultivat şi exploatat din
plin. Semnificativă este în acest sens scena din satul Popiszki unde trebuia să se întâmple o minune cerească, aşa cum profeţise Oluk, fiul Smolskăi. În faţa noilor autorităţi şi a metodelor drastice de acţiune ale acestora, oamenii comunităţii sunt convinşi că singura salvare ar fi o minune
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cerească sau izbucnirea unui război împotriva sovietelor. Profeţia lui
Oluk, fiul Smolskăi, că de sub o piatră de pe izlazul din satul Popiszki va
ieşi o femeie care ar face o minune (i-ar salva pe oameni) i-a determinat
pe mulţi să vină în acest sat şi să vadă minunea cu proprii lor ochi. Mackiewicz, dincolo de mecanismul magic prin care acţionează forţa superstiţiilor şi a profeţiilor, surprinde relaţia dintre individ şi mulţime. După
ora douăsprezece, când ar fi trebuit să se întâmple minunea, de mulţimea
prezentă pe izlaz se apropie pâlcuri de miliţieni pentru a o răspândi. La
semnalul pe care îl dă Franek, prietenul lui Oluk, nimeni nu reacţionează,
mulţimea rămâne în genunchi, nu se ridică şi nu se împotriveşte autorităţilor. Această pasivitate sau resemnare poate fi explicată la nivel individual, deşi oamenii erau mulţi la un loc, frica, lipsa de curaj se manifestă
la nivel individual, acţionează instinctul de conservare, lipseşte factorul
de mobilizare, de organizare, pe care se bazează în mare măsură noul sistem. Înainte de a acţiona în comun, omul se îngrijeşte mai întâi de propria salvare. În aceste condiţii, pâlcurile de miliţieni reuşesc să răspândească mulţimea, ameninţând-o cu arestul sau deportarea. Ne putem închipui că dacă nu ar fi existat această frică, autorităţile, chiar înarmate
fiind, nu ar fi avut sorţi de izbândă. Mackiewicz demonstrează în roman
tocmai această lipsă de solidaritate la nivelul comunităţii. Deşi mulţi conştientizează ameninţarea din partea bolşevicilor, puţini sunt cei care se
revoltă, care se opun (din această perspectivă merită subliniată importanţa războiului polono-bolşevic din 1920, în care un rol esenţial în luarea deciziei i-a revenit mareşalului Józef Piłsudski4). De altfel, în roman
se subliniază în mai multe locuri supunerea benevolă de care dau dovadă
lituanienii în timpul bolşevizării din anul 1940-1941.
Un alt fenomen propriu instaurării sistemului totalitar, aşa cum îl
dezvăluie Mackiewicz, îl constituie trădarea intelectualilor. Portretul lui
Karol este semnificativ şi elocvent în acest sens. La început potrivnic bolşevismului şi ideologiei comuniste, Karol munceşte alături de Paweł ca
tăietor de lemne. După ce se convinge că nu se poate adapta la o asemenea activitate, părăseşte localitatea şi face „pactul cu diavolul”, devenind
unul dintre promotorii şi propagatorii sistemului, încercând ulterior să-l
convingă şi pe Paweł că sistemul chiar urmăreşte binele comunităţii şi
echitatea socială, ceea ce-l determină pe acesta din urmă să-l califice fără
drept de apel „canalie”. Într-adevăr, aşa cum reiese şi din „Gândirea captivă”, adaptarea intelectualilor la sistemul totalitar reprezintă una dintre
cheile succesului noului imperiu. De altfel, Julien Benda, într-o carte de
răsunet, „Trădarea cărturarilor”5, avea să demonstreze rolul inoportun şi
nefast al intelectualilor care îşi părăsesc adevărata menire, amestecându-se în treburile politice. Paweł rămâne consecvent atitudinii de respin-

Vezi și Constantin Geambașu, Despre războiul polono-bolşevic şi semnificaţiile sale
în evoluţia Poloniei interbelice, în Revista Arhivele Totalitarismului, 2018, nr. 3-4.
5 Julien Benda, Trădarea intelectualilor, București, Humanitas, 1993 (2008, 2017).
4
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gere a noii puteri, dar în final, demonstrează autorul, este condamnat la
izolare totală pornind pe un drum care nu duce nicăieri, cu alte cuvinte la
dispariţia fizică în condiţiile vitrege ale naturii, fără hrană şi mijloace de
apărare.
În structura narativă a romanului regăsim totodată câteva episoade semnificative în privinţa atitudinii faţă de credinţă şi faţă de biserică.
Rolul preoţilor în cadrul comunităţii în condiţiile de instaurare a bolşevismului transpare în alte cărţi pe care Mackiewicz le-a extins referitor
la Vatican şi la politica pontificatului faţă de comunism6. De asemenea,
o întrebare legitimă la care încearcă să răspundă prozatorul: cum de minciuna pe care se bazează ideologia comunistă a fost acceptată, cum de nu
s-au împotrivit oamenii? În acest sens acţionează, se pare, inerţia stereotipurilor, lipsa generală de încredere în dreptate socială, precum şi îndepărtarea de credinţa în Dumnezeu. De altfel, combaterea credinţei creştine, „zdrobirea contrarevoluţiei”, deportarea duşmanilor poporului, recurgerea la forţă şi la teroare au fost instrumentele de bază folosite de sistemul totalitar în numele „eliberării popoarelor de sub jugul capitalist şi al
exploatării”. În esenţă, formarea unor grupuri de interese, ale unei clici la
conducere, transpare din instrucţiunile pe care agentul rus Gladkov încearcă să i le transmită cizmarului Drużko, vicepreşedintele selsovietului
(Unde e simţul dumitale gospodăresc? Dumneata ştii ce înseamnă preşedintele selsovietului? Este gospodarul întregului
sat, al comunităţii. Preşedintele gospodarilor. Pentru că acum
dumneata eşti toţi gospodarii la un loc, eşti stăpân pe ce e al dumitale, al poporului. Sunt bunurile dumitale, comune, dar ale
dumitale. Încă nu înţelegi asta, nu-i aşa? Orice lucru îţi aparţine, nu străinilor, nu duşmanilor poporului, ci dumitale. Şi purceluşii, despre care spui că nu sunt mari, şi găinile, şi totul.
Chiar şi florile din ghivece, şi pe ele trebuie să le uzi, fiindcă
sunt ale dumitale. Ale dumitale, proprii, Drużko! Înţelegi?
Pământul, pădurile).

Dincolo de radiografia socială şi politică, romanul „Drumul spre
nicăieri” se remarcă îndeosebi prin mesajul moral pe care îl transmite autorul. Dintr-o societate echilibrată, bazată pe norme şi idealuri transmise
de-a lungul timpului, în urma bolşevizării se ajunge la perturbarea acestui echilibru, la destrămarea fiinţei morale a unei naţiuni. Fără credinţă
şi fără libertate, individul este condamnat să ducă o viaţă vegetativă, lipsită de sens şi de idealuri

Cf. Józef Mackiewicz, W cieniu krzyża, London, Kontra, 2015; Watykan w cieniu
czerwonej gwiazdy, London, Kontra, 1975.
6
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(E groaznic să trăieşti sub puterea sovietică! – afirmă unul dintre protagonişti. Se pare că nu se întâmplă nimic, ai de-ale gurii,
ai unde să pui capul jos, ai şi ceva bani, animalele sunt sătule în
grajd, ieşi din casă, te uiţi pe câmp, adică pe cer, şi parcă te
apucă ceva, te strânge de gât. …oricine umblă acum pe lângă soviete, parcă ar muşca dintr-un măr acru, vede diferite cauze, dar
nu o înţelege pe cea mai de seamă. Şi cauza asta este: supărarea).

Supărarea că nu trăieşti liber, că altcineva îţi impune cum să trăieşti,
atentând la libertatea individuală – valoarea fundamentală pe care se
poate defini şi construi personalitatea umană. „Drumul spre nicăieri”
trage un serios semnal de alarmă în această privinţă. Se impune apărarea
cu orice preţ a acestui atribut uman care însă nu poate fi apărat fără cultivarea simţului de solidaritate socială şi morală la nivelul colectivităţii.
În concluzie, romanul „Drumul spre nicăieri” prezintă numeroase
secvențe care permit înțelegerea și conștientizarea mecanismului de
acțiune al sistemului bolșevic, încă de la instalarea lui, înscriindu-se în
rândul primelor opere literare antitotalitare.
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Powieść „Droga donikąd” Józefa Mackiewicza
i jej rola w obnażeniu systemu totalitarnego
Streszczenie

Józef Mackiewicz, jeden z ważnych polskich pisarzy emigracyjnych, jeszcze w młodości sam uczestniczył w wydarzeniach historycznych,
które na stałe naznaczyły obraz Europy Wschodniej i Środkowej.
„Droga donikąd” – powieść powstała w 1955 r. – jest jednym
z pierwszych utworów beletrystycznych, obnażających sowiecką utopię,
przynoszącą wstrząsające dowody na sposoby działania organów opresji,
na których oparty był system totalitarny. Autorowi udaje się w przekonywujący sposób ukazać etapy sowieckiej okupacji Litwy i jej bolszewizacji,
tworząc obraz litewskiego społeczeństwa, poddanego sowieckiemu zniewoleniu i działaniom systemu opartego na terrorze i przemocy.

Michał Zając
Uniwersytet Jagielloński

Ślady tożsamości galicyjskiej
w prozie Andrzeja Stasiuka*

…ocalenie jest niemożliwe,
tak samo jak niemożliwa jest całkowita śmierć.
Andrzej Stasiuk1

Swoją książką pt. „Moja Europa” Andrzej Stasiuk – wraz z Jurijem Andruchowyczem – na stałe wpisał się w kontekst rozważań na temat
Europy Środkowej. Stosunkowo rzadko podkreśla się jednak znaczenie,
jakie w pisarstwie Stasiuka ma Galicja i szerzej: monarchia austro-węgierska2, tworzące w jego twórczości coś, co za Aleksandrem Fiutem można nazwać „wyobrażeniem czasu, jako wspólnoty dziedzictwa”3. Jednakże w pisarstwie autora „Opowieści galicyjskich” chodzi nie tylko o czas,
ale przede wszystkim o specyficzne połączenie czasu i przestrzeni, jak to
zwięźle ujął Jacek Purchla:
Galicja bowiem, podobnie jak cała Europa Środka, to przede
wszystkim skomplikowana relacja pomiędzy czasem a przestrzenią – przestrzenią zarówno rzeczywistą, jak i wyobrażoną4.

* Tłumaczenie

niniejszego tekstu na język niemiecki ukazało się w tomie Verschränkte
Kulturen: polnisch-deutscher und ungarisch-deutscher Literatur- und Kulturtransfer, red. T. Harmat, Z. Soproni, L. Jónácsik, Berlin 2018, s. 51-67.
1 J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa, wyd. 3, Wołowiec 2007, s. 156 (dalej:
Moja Europa).
2 Por.: M. Marszałek, Das Phantasma Galizien in der Prosa Andrzej Stasiuks [w:]
Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache die Kultur Ostmitteleuropas
in Beiträgen zur Potsdamer Tagung, red. K. Berwanger, P. Kosta, Frankfurt am Main
2005, s. 485-498; E. Sanocka-Pagel, Das ästhetische Denken im Schaffen von
Andrzej Stasiuk – im Kontext der Mythisierung Osteuropas. Estetyczne myślenie
w twórczości Andrzeja Stasiuka – w kontekście mityzacji Europy Wschodniej, dysertacja doktorska, Universität Potsdam, 2009, http://opus.kobv.de/ubp/volltexte
/2012/6086/ (dostęp: 9.03.2017).
3 A. Fiut, Powrót do Europy Środkowej? Wariacje na temat pisarstwa Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza [w:] (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia
w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2008, s. 155.
4 J. Purchla, R. Traba, K. Zamorski, Laboratorium mitu, „Herito” 2015, nr 21: Galicja
po Galicji, s. 15.
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Czas, przestrzeń, pamięć i wyobraźnia są kluczowymi kategoriami
w słowniku Andrzeja Stasiuka.
Wydaje się, że tematyka Galicji pojawia się w prozie Stasiuka zasadniczo w trzech kontekstach: w kontekście topografii5 i czasu, w powiązaniu z mitem Galicji (czy też szerzej: Austro-Węgier) oraz w kontekście
jej dramatycznego końca.
Galicja. Topografia i czas.
Ujęcie czasowe i topograficzne przybiera proste formy wzmianek
i punktów odniesienia, stanowi jednakże również ramę czasoprzestrzenną, w której funkcjonuje Galicja i galicyjskość jako fragment większych
całości: monarchii austro-węgierskiej pod panowaniem Franciszka Józefa
lub Europy Środkowej.
Ramy czasowe sytuują okres galicyjski w przeszłości. Jest to jednak przeszłość specyficzna z kilku powodów. Przynależność do przeszłości cechuje konkretną przestrzeń, w której czas jakby się zatrzymał: przeszłość w takim miejscu często trwa niezmieniona. Co więcej, nierzadko
jest to przeszłość usytuowana relacyjnie, najczęściej względem osoby cesarza Franciszka Józefa. I wreszcie może to być przeszłość wskazująca na
pewien wyjątkowy moment/okres w czasie: początku lub końca. Takim
splotem powyższych wymiarów przeszłości jest „węzeł kolejowy” w Orli,
do której trafiają bohaterowie „Białego kruka”. Wchodzą oni do budynku
stacji kolejowej:
Światło w poczekalni było mętne i żółte. Kaflowy piec stał w rogu i nic się nie zmieniło od czasów Franciszka Józefa 6.

Na dworcu kolejowym splatają się ze sobą wątki dawności i niezmienności (a być może także bezwładu). Jak już wyżej zaznaczono, dawność – wyrażona poprzez nawiązanie do Franciszka Józefa – jest tutaj
umownym punktem odniesienia do czasu, względnego „początku”, kiedy
kładziono linie kolejowe i budowano dworce. Dawność przy tym jest cechą rzeczy: przedmiotów lub budynków (a w tym przypadku: dworcowej
stacji).
To właśnie rzeczy mają w Stasiukowym świecie moc pobudzania
zarówno pamięci, jak i wyobraźni, co przypomina mechanizm Proustowskiej magdalenki, chociaż nie zawsze wywołuje z pamięci obrazy przyjem-

Topografii rozumianej jako wskazywanie miejsc znaczących w przestrzeni. Por.:
M. Marszałek, „Pamięć, meteorologia oraz urojenia”: środkowoeuropejska geopoetyka Andrzeja Stasiuka [w:] Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, red. M. Czermińska, K. Meller, P. Filiciński, Poznań 2007,
s. 539-547.
6 A. Stasiuk, Biały kruk, wyd. 7, Wołowiec 2011, s. 51.
5

318

318
358

ne. Sam Stasiuk w poetycki sposób wyraża to w książce zatytułowanej
„Nie ma ekspresów przy żółtych drogach”:
To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą 7.

Albo podobnie we „Wschodzie”:
Zapach był chłodny, suchy i nieznany, a jednak łagodne ukłucie
w sercu było dowodem, że minione nie umiera 8.

Mechanizm powrotu tego, co minione, jest mechanizmem pamięci, która z kolei jest jednym z węzłowych pojęć w słowniku Stasiuka. Charakterystyka pamięci, jaką pisarz zamieścił w „Tekturowym samolocie”,
chociaż opisana w sposób metaforyczny, warta jest wspomnienia, bowiem wykazuje pewne podobieństwo do powyższego procesu:
Zastanawiam się, jakie przedmioty pozostaną z naszego świata.
W końcu ma to pewne znaczenie, skoro pamięć posiada strukturę podobną do światła: załamuje się na krawędziach rzeczy, rozszczepia i powraca odbita9.

Rzeczy mają więc moc pobudzania pamięci w świecie poddanym
– kosmicznej? transcendentnej? gnostyckiej? – grze światła i cienia10,
a dzięki pamięci (lub wyobraźni) zyskują znaczenie. Warto także zwrócić
uwagę na jeszcze jedną cechę łączącą przeszłość z pamięcią. W „Zimie”
toczy się taki oto dialog:
– Dziadek mi opowiadał, jak jeszcze żył – ciągnął tamten.
– Co ci opowiadał? – spytał ktoś.
– Jak we wojsku jeszcze za cesarza był.
– No i co?
– Nic. Bajonett aut! Bajonett ab! Stellung! Kappe ab! Zum Gebet! Tyle pamiętał. Stary był11.

Tenże, Nie ma ekspresów przy żółtych drogach, Wołowiec 2013, s. 9 (dalej: Nie ma
ekspresów…).
8 Tenże, Wschód, Wołowiec 2014, s. 117 (dalej: Wschód).
9 Tenże, Tekturowy samolot, wyd. 4, Wołowiec 2017, s. 178 (dalej: Tekturowy samolot).
10 Gdzie indziej Stasiuk pisze: „świat jest jedynie chwilowym zakłóceniem w przepływie światła”. Kucając, Wołowiec 2015, s. 9.
11 A. Stasiuk, Zima, wyd. 3, Wołowiec 2017, s. 23 (dalej: Zima). Warto zwrócić uwagę
na odczuwalną w języku polskim melodykę powyższego dialogu.
7
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Za cesarza, to – ponownie – znaczy dawno, ale znaczy to także
tam, gdzie sięga jeszcze wspólna pamięć i to znaczy również tam, gdzie
historia spotyka się z pamięcią. Pretekstem dla takich spotkań pamięci
i historii niejednokrotnie jest u Stasiuka miejsce pełne przedmiotów, na
co wskazuje choćby taki fragment, dotyczący śladów I wojny światowej:
noc stawała w coraz większym rozkroku i wpuszczała w dolinę
niebieskawe światło. (…) Za późno się człowiek urodził. Trzeba
było tu być w czternastym i piętnastym, jak Ruskie szli tędy na
Wiedeń i zaraz potem wracali. Taki schwarzlose strzelał teoretycznie pięćset razy na minutę i każdy taki strzał to była łuska
z czystego mosiądzu, i nikt tego nie zbierał, a Ruskie i Niemcy
mieli jeszcze maximy, które potrafiły w minutę wywalić sześćset sztuk amunicji, i to też był mosiądz jak złoto, czysty zysk,
i wszystko zostawało. Wystarczyło wziąć koszyk i szło się jak na
grzyby12.

Rzeczy wskazują na historię związaną z miejscem13. To nie muszą
być jednak łuski, to mogą być cmentarze albo fotografie. Jesteśmy bowiem w miejscu, przez które przebiegał front galicyjski i gdzie stoczono
przełomową bitwę o Gorlice. Pamięć zyskała tutaj swoją zinstytucjonalizowaną formę w postaci muzeum, które organizuje ją jednocześnie jako
historię (z datami, artefaktami i narracją) i jako wytwór wyobraźni w postaci figur woskowych (Franciszka Józefa czy Szwejka)14. „Pierwsza wojna
[światowa] – zauważa Stasiuk – to najważniejsza rzecz, jaka się wydarzyła w moich stronach”15. Wojna, która jest zmierzchem starego świata,
która kończy się upadkiem imperium Habsburgów, co również odczytać
można ze śladów, jakie zapisane są w rzeczach i przestrzeni. W czasie jednej ze swoich podróży na południe Stasiukowy narrator zauważa:
I tam, o mglistym zmierzchu w Michalovcach, na uliczce ze sklepem „alko-nealko”, też czułem, że przesmyk jest gdzieś tuż. Poszliśmy w lewo. Parterowe, rozsiadłe domy przylegały jeden do
drugiego. Mury i bramy kryły rozgardiasz podwórek, trwający
zapewne do ostatnich lat tamtego wieku. A u s t r o - w ę g i e r -

Tamże, 31.
Paradoks tej sceny polega m.in. na tym, że odwołuje się do toposu krainy szczęśliwej, usytuowanej w przeszłości, w stosunku do której współczesny bohater urodził się
za późno, a którą wspomina z rozrzewnieniem. W tym przypadku symbolem „bogactwa” tamtego czasu są łuski, pozostałości po śmiertelnej walce.
14 To nieprzypadkowe zestawienie Franciszka Józefa (postaci historycznej) i Szwejka
(bohatera literackiego) wskazuje na siłę, z jaką obie postaci organizują wyobraźnię
związaną z Austro-Węgrami i I wojną światową (o której Stasiuk pisze, iż na terenie
Galicji ma twarz Szwejka). Por.: A. Stasiuk, Fado, Wołowiec 2006, s. 122 i nast. (dalej: Fado).
15 Tamże, s. 119.
12
13
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s k a s p ł o w i a ł a ż ó ł ć łuszczyła się ze ścian. I skala, i opuszczenie były na wskroś ludzkie i łagodne. Ale raptem wszystko się
urwało. Uliczka nie miała dalszego ciągu. Zamykało ją blokowisko z lat może sześćdziesiątych16.

Interesująca jest tutaj zarówno obecność „austro-węgierskiej żółci”, jak i symbolika światła i ciemności, w której zmierzch jest kontrapunktem zerwania, a nagły koniec uliczki mówi o braku ciągłości między
przełomem wieków a latami 60.
Miejsca, o których pisze Stasiuk, poddane są działaniom procesów o większej skali i sile, jak kataklizmy (którym była wojna) albo – na
przykład – pogoda czy pory dnia. Noc i zmierzch, przez to, iż obejmują
znaczne terytoria jednocześnie, pozwalają narratorowi Stasiuka zmienić
perspektywę i wznieść się ponad lokalność i konkretne miejsce, a tym samym włączyć Galicję w szerszy kontekst. Co ciekawe, w ten sposób Stasiuk także wskazuje na pewną wspólnotę (przestrzeni-losu). Może wyglądać to na przykład tak, kiedy zmienia się perspektywa:
O tej samej porze to samo niebo w Wiedniu osiadało nad Heldenplatz i resztki zachodniej jasności wyświetlały perwersyjne
kształty zwieńczeń Hofburga, obu muzeów, parlamentu, ratusza
i reszty, ponieważ wrześniowa pełnia nie robiła żadnej różnicy
między jednym i drugim nieumiarkowaniem formy17.

Lub tak:
Piszę to wszystko w nocy, w poniedziałek, gdy znad Morza Czarnego nadciągnął nad Galicję (pardon, Małopolskę Wschodnią)
mokry niż i leje jak z cebra18.

Tym samym Galicja włączona zostaje we wspólny obszar środkowoeuropejski, sięgający przez Spisz po Rumunię, ale też Wiedeń. Co ciekawe i warte podkreślenia w kontekście pogody: Galicja staje się tutaj
określeniem, w którym zawarty jest aspekt dziedzictwa historycznego regionu19. Historyczna nazwa (Galicja) przebija się ponad nazwę geograficzną (Małopolska Wschodnia) i zwykłe określenie miejsca na mapie20. Meteorologia przestaje znaczyć wyłącznie w sensie geograficznym,
bo też włączona zostaje do myślenia o pewnej wspólnocie doświadczenia.

Moja Europa, s. 123 (podkreśl. M. Z.).
Zima, s. 22.
18 Moja Europa, s. 87.
19 Gdzie indziej Stasiuk pisze o „pograniczu kultur, języków, religii i p o g o d y ” . Por.:
Wschód, s. 91 (podkreśl. M. Z.).
20 Dodajmy, że jest to określenie współczesne. Małopolska Wschodnia w okresie
II Rzeczypospolitej oznaczała tereny obecnej zachodniej Ukrainy.
16
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Wspólnota ta nie ogranicza się do pogody czy pory dnia, o czym świadczy
właśnie specyficzny kontekst, w jakim funkcjonuje nazwa tego właśnie regionu, a na który składają się cesarska siedziba czy budynek parlamentu
w Wiedniu – centrum, będące nie tylko ośrodkiem władzy, ale też, a może
przede wszystkim, ośrodkiem organizującym wyobraźnię i porządek symboliczny.
I po drugie zatem: ruch „do góry” jest ruchem w kierunku geografii, a geografia – ta „przestrzeń, która została nazwana”21 – pozwala zakreślać granice. Stasiuk zresztą dokonuje gestu wyznaczania granic
w „Mojej Europie”, obrysowując kontury Europy Środkowej, a przy tym
nie ukrywa swojej fascynacji mapami, które są „ostatnim słowem i śmiertelnym całunem zdarzeń”22 i jednocześnie „ludzkim zamiarem ocalenia
świata przed erozją”23. Jeden z tekstów pomieszczonych w tomie „Fado”
nosi właśnie tytuł „Mapa”. Stasiuk zaczyna go tak:
Jakiś czas temu kupiłem w antykwariacie mapę: Neue Verkehrskarte von Österreich-Ungarn, Freytag und Berndt, Wien 1900.
Czyli mapę komunikacyjną Austro-Węgier24.

Wartość tej wydanej w Wiedniu mapy kryje się m.in. w tym, że
nazywa „każdą zabitą deskami dziurę, w której zatrzymuje się pociąg”25.
Modernizacja zatem oznacza nie tylko połączenie ze sobą odległych
miejsc za pomocą kolei, ale także umieszczenie ich na wspólnej mapie
i włączenie do wspólnego porządku symbolicznego, jaki mapa reprezentuje. Jak wskazuje Benedict Anderson, mapy miały istotne znaczenie dla
kształtowania się wyobraźni wspólnot nowoczesnych26. Gest odczytywania mapy przez Stasiuka, podczas którego stwierdza przecież z ciekawością i satysfakcją, że Galicja oznaczona została tym samym kolorem co
Bośnia, jest w pewnym sensie powtórzeniem tego gestu, w którym konstytuuje się nowoczesną wspólnotę wyobrażoną: wszak chodzi o tę konkretną mapę z tamtego właśnie okresu. Gest ten nabiera dodatkowego,
sentymentalnego znaczenia w czasie, kiedy ta wspólnota polityczna już
nie istnieje – a raczej istnieje tylko na starej mapie.

Moja Europa, s. 102.
Tamże, s. 102-103.
23 A. Stasiuk, Osiołkiem, Wołowiec 2016, s. 16 (dalej: Osiołkiem).
24 Fado, s. 36.
25 Tamże.
26 B. Anderson, Spis, mapa, muzeum [w:] tegoż, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997, s. 160 i nast.
21
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Galicja – mit
Szczególnie dwa galicyjskie mity zasługują tutaj na uwagę, wydaje
się bowiem, że mają dla Stasiuka zasadnicze znaczenie w zakresie organizowania wyobraźni i pamięci o Galicji, a przez to także interpretacji
współczesnej regionalnej tożsamości: mit Franciszka Józefa oraz mit Arkadii27. Spojrzeniu temu patronować mogą słowa samego autora, który
w „Tekturowym samolocie” napisał: „historia bez przyzwoitej legendy jest
guzik warta”28.
Jak już wyżej zaznaczono, panowanie Franciszka Józefa pozostaje
punktem odniesienia wspólnej pamięci na terenach dawnej Galicji, a także całego cesarstwa. Jest to okres, w czasie którego zaszły procesy modernizacyjne, które trwale zmieniły galicyjski krajobraz: pojawiła się kolej,
nowe budynki użyteczności publicznej, ustalone zostały granice odzwierciedlone na nowoczesnych mapach. Panowanie cesarza – znamienne, że
zdarza się, iż bohaterowie Stasiuka nie czują się zmuszeni tłumaczyć nawet, o którego cesarza chodzi – nosi więc cechy częściowego początku,
punktu odniesienia, znanego nie tylko z przekazów historycznych, ale też
z przekazów tworzących wspólną pamięć29. Nosi ono również cechy niezmienności, jak w monologu wyimaginowanego narratora-Cygana z „Mojej Europy”, który w dniu urodzin cesarza rozmyśla:
Dlatego jestem za monarchią od jednego końca świata do drugiego, wszędzie tam, gdzie toczą się koła wozów i stąpają konie.
Im Cesarz ma więcej ziemi, tym lepiej dla zwykłego człowieka.
Kiedy ziemią rządzą idee, nigdy nie wiadomo, do kogo ona należy, ponieważ idee zmieniają się, a Cesarz nigdy się nie zmienia.
Co najwyżej umiera, a po nim przychodzi inny, i znów jesteśmy
po prostu poddanymi. Nie ma w tym niczego złego. Daleka władza jest władzą najlepszą. Zawsze możemy się wykręcić, że nie
dosłyszeliśmy, co powiedziała, i łudzić się, że nie słyszy naszych
próśb właśnie z racji odległości30.

Postać cesarza ma więc także moc organizowania czasu i trwania,
przy czym jest ośrodkiem władzy porządkującej (czas) i odległej (przestrzeń). Z jednej strony cesarz miał nieograniczoną władzę i wpływ na
rzeczywistość, z drugiej jego władza była na tyle odległa, że cesarstwo

Na temat funkcjonowania mitu Galicji w prozie Stasiuka por.: M. Marszałek, Das
Phantasma Galizien in der Prosa Andrzej Stasiuks... Na temat mitów galicyjskich
oraz o szerokim rozumieniu pojęcia mitu zob.: Mit Galicji, red. J. Purchla, W. Kos
i in., Kraków 2014.
28 Tekturowy samolot, s. 61.
29 Por.: A. Stasiuk, Czekając na Turka. Warten auf den Türken, Wołowiec 2009,
s. 26.
30 Moja Europa, s. 137-138.
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„istniało jako przestrzeń, w której każda ucieczka wydawała się możliwa”31. Cesarz ma zatem rangę centralnego symbolu władzy, wraz z atrybutami, stolicą w Wiedniu i siedzibą w Hofburgu. Ale to Franciszek Józef,
jako – jak się wydaje – jedyny wspominany jest we własnej osobie. Pamięć o Franciszku Józefie ma dla Stasiuka szczególne znaczenie, do czego
przyznaje się dwukrotnie przy tej samej okazji:
zawsze osiemnastego sierpnia upijam się w sposób nostalgiczny.
(…) Upijam się na chwałę ostatniego prawdziwego Cesarza, ponieważ dopiero z obecnej perspektywy widać jego wielkość, jego
operetkowy, infantylny i safandułowaty heroizm. Dopiero z perspektywy tych wszystkich obłędnych lat widać, że niezręczna,
powolna i pełna błędów ewolucja zawsze lepsza jest od rewolucji32.

Cesarz wydaje się jednocześnie daleki i bliski, w końcu przyjmował u siebie bez różnicy nawet prostych chłopów. Franciszek Józef nadal
– dzięki pamięci o nim – umożliwia porozumienie, pomimo różnic językowych. Przemowa Stasiukowego narratora, kiedy pije i siłuje się na rękę
z węgierskim wariatem, kończy się powtarzanym z aprobatą przez zgromadzonych wokół mężczyzn: „Franz Josef, Franz Josef”33.
Ta wspólna zgoda przypomina, że z postacią cesarza i cesarstwa
związany jest jeszcze jeden aspekt mitu austro-węgierskiego – mianowicie państwa wielokulturowego, w którym narody mniej lub bardziej pokojowo współegzystowały pod jednym panowaniem:
Franciszek Józef ponoć przyjmował w swoim pałacu nawet prostych chłopów, nie czyniąc różnicy między Serbem a Słowakiem,
Polakiem a Rumunem34.

lub, ponownie oczyma narratora-Cygana:
patrzę, jak na błotnistym majdanie wozacy zaprzęgają konie
(…). Pokrzykują po węgiersku, może po słowacku, może po
ukraiński albo po polsku35.

Tamże, s. 139.
Tamże, s. 140. Por. także: A. Stasiuk, Jadąc do Babadag, wyd. 3, Wołowiec 2008,
s. 70 (dalej: Jadąc do Babadag). Znaczące, że „Cesarz” napisane jest dużą literą.
33 Moja Europa, s. 141; Jadąc do Babadag, s. 71.
34 Moja Europa, s. 140-141.
35 Tamże, s. 137.
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Narodowości, jak języki w cesarstwie i poszczególnych jego częściach, się mieszają. Warto podkreślić, iż ten właśnie wielokulturowy wariant mitu Galicji (czy też szerzej: Austro-Węgier) zyskuje na znaczeniu
we współczesnej integrującej się Europie:
Niewykluczone, że „więzienie narodów”, jak nazywano wówczas
cesarstwo austro-węgierskie, z biegiem czasu zaczniemy postrzegać jako coś w rodzaju niedoskonałego, ale jednak prototypu zjednoczonej Europy36.

Stasiuk w to zjednoczenie, czy może lepiej napisać: w tę integrację
– jak wykazał to ostatnio Przemysław Czapliński – nie całkiem wierzy,
kiedy w oparciu o doświadczenie środkowoeuropejskie, którego częścią
jest doświadczenie Galicji, konstruuje dyskursy odrębności37.
Jednym z ciekawych wątków, na który z ironią wskazuje Stasiuk
jest fakt, iż pozbawione „historycznego sprawstwa” narody38 zostały po
upadku monarchii jakby osierocone, rozpad cesarstwa sprawił albo tylko
podkreślił ich ekonomiczne wykluczenie39. Świetnie opisuje to pojawiający się u Stasiuka (dwukrotnie) opis żebraków (to oni są „dawnym cesarstwem”) w austriackim Grazu:
Tak, dawne cesarstwo austro-węgierskie upominało się tutaj
o swoje. Wszystkie nacje powinny tutaj żebrać. Polacy też, jak
najbardziej, ci z Galicji, i Słowacy, i Czesi, i Rumuni, i Słoweńcy,
i Chorwaci, i Włosi z Tyrolu oraz Triestu. Wszyscy cesarsko-królewscy poddani, nie wyłączając oczywiście Cyganów, powinni
żebrać, ale nie pod kościołami. Powinni żebrać pod austriackim
bankiem narodowym. I powinni dostawać40.

Mit wielokulturowego cesarstwa pod panowaniem Franciszka Józefa został tutaj skontrapunktowany z perspektywą cesarstwa, które się
rozpadło. Zanim jednak przejdziemy do świata po rozpadzie cesarstwa,
chciałbym podkreślić znaczenie jeszcze jednego mitu. Przekonanie o pokojowym współżyciu narodów pod panowaniem cesarza łączy się bowiem
także z drugim z mitów istotnych dla kształtowania galicyjskiej tożsamości, mianowicie z umownym mitem krainy szczęśliwej, zgodnie z wy-

Fado, s. 120.
„Dyskurs środkowoeuropejski w ujęciu Stasiuka stanowi zatem język podwójnej
odrębności, a nie integracji”, przeciwstawia się bowiem jednocześnie Zachodowi
i Wschodowi. P. Czapliński, Poruszona mapa, Kraków 2016, s. 255.
38 Tamże, s. 257.
39 Na ten postkolonialny akcent warto zwrócić uwagę, ponieważ jest tropem wskazującym w kierunku innym niż mit krainy szczęśliwej.
40 A. Stasiuk, Dojczland, Wołowiec 2007, s. 47. Por. też: Nie ma ekspresów…, s. 113.
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rażonym przez Stasiuka przekonaniem, że… „rzeczy niewinne, zniszczone
raz na zawsze. Muszą stać się baśnią, by pamięć zechciała je przechowywać”41.
I tak pojawiają się takie miejsca w prozie Stasiuka, w których opisywana rzeczywistość ulega wyobraźni, a czas i przestrzeń poddają się jej
prawom. Jednym z takich fragmentów jest scena w „Dukli”:
wyobraźnia puchnie jak balon z lekcji fizyki, włożony pod klosz
pompy próżniowej. I wtedy Dukla staje się centrum świata, omfalos uniwersum – rzecz, w której zaczynają się wszystkie rzeczy, rdzeń, na który nizają się kolejne warstwy ruchomych zdarzeń, nieodwracalnie zmienionych w nieruchome fikcje: Dorożka jednokonna z Iwonicza 3 korony, dwukonna 7 koron, dyliżans korona pięćdziesiąt. Dyliżans odchodzi o 600, 730 i o 2 po
południu. Spać można w zajeździe u Lichtmanna za koronę pięćdziesiąt, zjeść w pokoju śniadankowym u pana Henryka Muzyka. Trzy tysiące mieszkańców, z czego dwa i pół to Żydzi. Rok,
powiedzmy, 1910. Wszystko razem przypomina sepiową fotografię albo stary celuloid – jedno i drugie łatwo płonie i zostawia
po sobie puste miejsce. To tak, jakby spłonął czas42.

Mechanizm taki powtarza się także dalej, tym razem w poetyce
snu: „wszystko jak kiedyś i jak w przeźroczystym śnie, gdzie wstążki czasów i pamięci nakładają się na siebie jak pociecha za zbyt krótkie życie”43.
Wrażenie snu towarzyszy także podróży na południe współczesnej Polski,
kiedy to „raptem jest tak, jakby [człowiek] zasnął albo wręcz nagle się
przebudził”, a cel podróży, współczesny Iwonicz, przypomina ten z okresu
galicyjskiego, w którym spokojne życie toczy się wokół rynku z fontanną,
przy muzyce orkiestry w smokingach, grającej Jana Straussa, są przechadzki, rozmowy i fajansowe naczynia44. Jak zauważa Katrin Ecker:
Opowiadanie mityczne (ważne z politycznego lub społecznego
punktu widzenia) musi być istotne dla definicji danej grupy czy
społeczeństwa i stanowić musi część zbiorowej pamięci lub być
poprzez tę pamięć legitymizowane45.

Wschód, s. 293.
A. Stasiuk, Dukla, wyd. 4, Wołowiec 2011, s. 45.
43 Tamże, s. 54.
44 Por. także: A. Stasiuk, O Iwoniczu [w:] Tekturowy samolot, s. 163-164.
45 K. Ecker, Mit. Definicje, znaczenia i uhistorycznienie, tłum. B. Andrunik [w:] Mit
Galicji..., s. 225.
41
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Pamięć u Stasiuka, co próbowałem wykazać, ożywiana jest przez
rzeczy i miejsca. Topografia i czas stanowią ramy, w których ożywiane
konteksty nakładają się na siebie jak warstwy budujące rzeczywistość46.
Narrator i bohaterowie Stasiuka wokół tej pamięci, w oparciu o tę wielowarstwową rzeczywistość konstruują swoją tożsamość przede wszystkim
w relacji do miejsc, ale też do innych narodów. Zmityzowana, czy też
– jak chce Stasiuk – baśniowa pamięć o Galicji przejawia się także
w „Opowieściach galicyjskich”. Sama nazwa Galicji pojawia się co prawda
jedynie w tytule, ale za to charakteryzuje pewną określoną przestrzeń
– daleką prowincję, gdzie zacierają się granice, gdzie czas i rzeczywistość
tracą swoją bezwzględną wyrazistość, gdzie dzięki poetyce niesamowitości (czy też realizmu magicznego) zaciera się granica pomiędzy światami,
pomiędzy żywymi i umarłymi, pomiędzy tym, co możliwe i niemożliwe.
Nie bez znaczenia jest tu także prowincjonalizm Galicji, o której pisało
się, że jest krajem zacofanym i brudnym47, co u Stasiuka transformuje się
w pewną „symbiozę upadku i wzrostu”48, która sprawia, że mieszkańcy
Europy, zwanej Środkową z dystansem odnoszą się do modernizujących
projektów Europy Zachodniej.
Galicja – koniec
Nic tak dobrze nie oddaje tej specyfiki warstw życia, czasu, historii49, jak wspominane często przez Stasiuka galicyjskie cmentarze, które
jednocześnie wskazują na złożoną strukturę narodowościową monarchii
habsburskiej, na początek zmierzchu monarchii, jakim była I wojna światowa, oraz na miejsce, w którym panują specyficzne relacje pomiędzy czasem – miejscem – pamięcią50. Tak jest na przykład w przypadku cmentarzy wojennych, które Stasiuk charakteryzuje w następujący sposób:
Zdaje się, że twórcom całego tego artystycznego zmysłu chodziło
o to, by przenieść go w wieczność, umieścić poza czasem. Te
cmentarze miały przypominać sny albo baśnie 51.

Por.: Wschód, s. 12 i 299.
Pół Azją, jak nazwał ją Karl Emil Franzos (Halb-Asien. Land und Leute des östlichen Europa, Stuttgart 1897). Por. też: „Nędza galicyjska” [w:] Mit Galicji..., s. 331-334. Sam Stasiuk pisze o „wschodniogalicyjskich dziurach” na Ukrainie. Osiołkiem,
s. 31.
48 Moja Europa, s. 154.
49 Wschód, s. 12, 299; Nie ma ekspresów…, s. 59.
50 Heterotopiczność cmentarzy opisał Michel Foucault w swoim tekście Inne przestrzenie, tłum. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 117-125.
51 Fado, s. 125.
46
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Cmentarze wspominane i opisywane są przez Stasiuka w wielu
miejscach52, m.in. w „Fado”:
Tutaj, gdzie mieszkam, nie leżą moi bliscy. Ale okolica jest pełna
cmentarzy. Są łemkowskie – tylko one pozostały po wysiedlonych w latach czterdziestych wsiach. Są wojenne austro-węgierskie – pamiątka po pierwszej wojnie światowej i jednej z najkrwawszych bitew tamtego czasu, bitwie gorlickiej. Piszę
„mam”, bo od wielu lat staram się je wszystkie w okolicach zaduszkowych odwiedzić. (…) Ale cesarsko-królewska biurokracja
oraz jej archiwa były doskonałymi strażnikami pamięci i dlatego
wiemy, że na cmentarzu w Lipnej leży Franz Soliwarz z 47. Pułku Piechoty, Franz Kocbek z tej samej jednostki i jeszcze trzech
ich kolegów. A z 14. Pułku Strzelców leży tam aż dwunastu.
Między innymi Johann Červeny, Gottlob Odvárka i Anton Trkan
– niech spoczywają w pokoju53.

Odczytywanie nazwisk staje się zarówno rytuałem, który podtrzymać ma pamięć o zmarłych, zapewniając im tym samym jakąś formę nieśmiertelności, jak i spisem, listą nazwisk, która zamienia się w katalog
przypominający mapę cesarstwa:
Czterech Austriaków. To znaczy, że mogli być Słoweńcami albo
Słowakami, albo Węgrami, albo Rumunami, Ukraińcami, Polakami. Bardzo kosmopolityczne miejsce. Leżą z widokiem na dolinę Wisłoki, na Dębi Wierch i na graniczną przełęcz 54.

W ten sposób topografia ponownie łączy się z pamięcią. W jednym z wywiadów autor z Wołowca zauważa: „Przeszłość to jest ważny
składnik tożsamości, jedyny tak naprawdę, bo przeszłość ma się jedną”55.
Kultywowanie pamięci jest w tym sensie podtrzymywaniem tożsamości,
o czym wspomina Birgit Neumann:
Poprzez wspólną aktualizację minionych doświadczeń w historiach, rytach i rytuałach grupy tworzą ponadindywidualną tożsamość. Teorie pamięci zbiorowej są więc zawsze teoriami tożsamości zbiorowej56.

Por.: Moja Europa, s. 96; Jadąc do Babadag, s. 293 i nast.; Fado, s. 114, 125; Nie
ma ekspresów…, s. 59.
53 Fado, 114-115.
54 Jadąc do Babadag, 293.
55 A. Stasiuk, Życie to jednak strata jest. Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą
Wodecką, Warszawa 2015, s. 151 (dalej: Życie to jednak strata jest...).
56 B. Neumann, Literatura, pamięć, tożsamość, tłum. A. Pełka [w:] Pamięć zbiorowa
i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków
2009, s. 265.
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A przecież obok cmentarzy wojennych są też te prawosławne,
łemkowskie. Kiedy Stasiuk wymienia: „Umarłe wsie, pogrzebani mieszkańcy, martwi żołnierze nieistniejących armii”57, to ma na myśli także
Łemków, mieszkańców owych wsi, górali zamieszkujących galicyjską
część Karpat. Oni również tworzą galicyjski (wieloetniczny) krajobraz,
również współcześnie poprzez ślady nie-obecności, które da się odczytać
nie tylko na cmentarzach:
Wyobrażam sobie to wszystko, żeby nie zaginęło. Doliny po wysiedlonych wsiach zarasta las. Kamienne resztki pochłania ziemia. Po prostu znikają w jej wnętrzu, a ona przyrasta jak żywe
ciało58.

Wreszcie nie da się w charakterystyce Stasiukowej Galicji pominąć trzeciego i najbardziej dramatycznego jej końca, jakim był Holocaust.
Jak zauważa Martin Pollack:
Galicja to sztetl pełen pobożnych, mówiących w jidysz Żydów,
odrębny, zamknięty świat, na zawsze unicestwiony przez Holocaust59.

Zagłada jest końcem Galicji, a pamięć Galicji jest też pamięcią Zagłady:
Tuż przed ukraińską granicą leży miejscowość Bełżec. (…) Tutaj
w listopadzie 1941 roku Niemcy wybudowali obóz. Transporty
przyjeżdżały głównie ze wschodniej i zachodniej Galicji. Z małych i średnich miast, w których Żydzi czasami stanowili większość mieszkańców. Przywożono ich z ukraińskiej Kołomyi (…).
Przywożono ich z moich stron, z dzisiejszej Polski, z Dukli, ze
Żmigrodu, z Gorlic. Nie zachowały się żadne dokumenty60.

Niemniej zachowały się imiona, wyryte w granicie, które Stasiuk
cierpliwie odczytuje: „Genia, Gennla, Haskiel, Hedda, Hudesa, Icchak,
Icek, Ichel, Juda, Jude, Judel, Judes…”61. Być może najwłaściwszym
komentarzem będzie komentarz autorski:

Nie ma ekspresów..., s. 59.
Wschód, s. 31.
59 M. Pollack, Galicja to daleki, obcy kraj, tłum. B. Andrunik [w:] Mit Galicji..., s. 195.
Por. także: tenże, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego
nie ma, tłum. A. Kopacki, Wołowiec 2007.
60 Nie ma ekspresów..., s. 145.
61 Tamże, s. 147.
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Nieproporcjonalnie wielki procent obozowych esesmanów stanowili Austriacy. Ta szczęśliwa Austria zbudowała w czasie pierwszej wojny światowej pierwszy obóz koncentracyjny w środku
Europy – Talerhof, przeznaczony dla galicyjskich Rusinów podejrzewanych o prorosyjskie sympatie62.

Galicja pozostała więc zarówno czasem, jak i miejscem w pamięci
i wyobraźni. Odczytywana ze śladów materialnych, z nazwisk, z map (ale
i tekstów literackich63) tworzy obraz, przypominający fotografię, na której
historia łączy się z pamięcią. Jeśli istnieje projekt tożsamościowy Stasiuka, to zasadza się on na heterotopicznej lokalności i na opowieści. W tej
opowieści siła oddziaływania Galicji wynika zarówno z kumulacji śladów
w przestrzeni, jak i zdolności do organizowania wyobraźni wokół symboli
(galicyjskich bądź austro-węgierskich). Lokalność natomiast zatacza w tej
opowieści całkiem szeroki krąg, który wyznacza horyzont tego, co Krzysztof Zajas nazwał „prywatną Europą Stasiuka z jej amorficzną przestrzenią i przekornym, niechronologicznym czasem”64. Ta nieokreślona i niejednoznaczna lokalność buduje odrębną tożsamość65 dużej części Europy
Środkowej, dzielącej wspólne dziedzictwo austro-węgierskie. Stasiuk tę
odrębność wydobywa i zapisuje w „uporczywych opowieściach”66. Literatura bowiem w kwestii tożsamości ma do odegrania rolę doniosłą:
Do przywilejów powieści w kulturze pamięci należy wypróbowywanie nowych koncepcji tożsamości, uznanie marginalizowanych dotychczas wspomnień i w końcu dostrzeżenie procesów
indywidualnego i kolektywnego tworzenia pamięci67.

Dynamiki prozie Stasiuka nadaje właśnie to napięcie pomiędzy
indywidualnym a wspólnotowym, lokalnym a regionalnym. O ile Galicja
jest fragmentem nieistniejącego organizmu politycznego, jakim było cesarstwo austro-węgierskie, o tyle galicyjskość jest lokalnym wariantem
historycznego doświadczenia Europy Środkowej, które – na nowo przez
Stasiuka przepisywane i opisywane – w dalszym ciągu kształtuje nasze lokalne i regionalne strategie rozumienia i działania.

Życie to jednak strata jest..., s. 107.
Jak na przykład Haška, ale i Schulza: Ulica Okopowa w Lublinie, gdzie „widać Galicję rozcieńczoną Kongresówką” przypomina ulicę Krokodyli. Wschód, s. 91.
64 K. Zajas, Czy moja Europa to twoja Europa? Stasiuk i Andruchowycz, „Konteksty
Kultury” 2012, t. 8, s. 122.
65 Chciałoby się napisać: sierocą tożsamość.
66 Określenie Krzysztofa Zajasa, dz. cyt., s. 124.
67 B. Neumann, dz. cyt., s. 277.
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Michał Zając
Universitatea Jagiellonă din Cracovia

Urme ale moștenirii galițiene
în proza lui Andrzej Stasiuk
Rezumat

Prin cartea sa intitulată „Europa Mea”, Andrzej Stasiuk – împreună cu Iuri Andruhovîci – s-a înscris permanent în contextul soluțiilor pe
tema Europei Centrale. Relativ rar se subliniază, totuși, însemnătatea pe
care o are Galiția în scrierile lui Stasiuk și mai pe larg Monarhia Austro-Ungară, constituind în creația lui Stasiuk ceva, ceea ce conform lui Aleksander Fiut se poate numi „închipuirea timpului, ca și comunități ale
moștenirii”. Cu toate acestea în opera autorului „Povestirile galițiene” nu
este vorba doar despre timp, ci, înainte de toate despre conexiunea
timpului cu spațiul, după cum succint a spus Jacek Purchla: „Deoarece
Galiția, asemănător cu întreaga Europă Centrală, este înainte de toate
o relație complicată între timp și spațiu – atât spațiul real, cât și cel imaginar”. Timpul, spațiul, memoria și imaginația sunt categorii cheie în dicționarul lui Andrzej Stasiuk.
Se pare că tematica Galiției apare în proza lui Stasiuk practic în
trei contexte: în contextul topografiei și al timpului, în legătură cu mitul
Galiției (sau chiar mai pe larg: Austro-Ungariei), precum și în contextul
finalului său dramatic.
Traducerea prezentului text în limba germană a apărut în volumul „Verschränkte Kulturen: polnisch-deutscher und ungarisch-deutscher Literatur- und Kulturtransfer” (red. T. Harmat, Z. Soproni, L. Jónácsik, Berlin, 2018, p. 51-67).

dr. Nicolae Mareș
București

Eminescu și Chopin – similitudini și paralele.
Ambii sub pecetea inconfundabilă a geniului

Pentru poezia lui Eminescu
sunt potrivite muzica lui Berlioz
și paleta lui Delacroix
Bernad Shaw

Se pot găsi multe similitudini între creația chopiniană și cea eminesciană, se pot face și s-au făcut unele paralele. La fel cu cea a altor muzicieni de la noi și de pretutindeni. Chiar Tudor Arghezi a spus: „Eminescu este un Beethoven al graiului românesc”.
În literatura muzicală românească de specialitate, manifestarea și
creația compozitorului polonez a fost profund analizată în ultimii ani, ca
nicăieri în lume – până și matematic – mai ales în contextul marcării bicentenarului nașterii genialului compozitor. A făcut acest lucru sub toate
aspectele prof. universitar dr. Carmen Manea, fostul șef al catedrei de
Pian General al Universității Naționale de Muzică din București. Aceasta
într-un triptic inegalabil1.
Analizând lucrările antume şi postume ale marelui romantic polonez, neîntrecuta exegetă din București ajunge la convingerea că: „din
universul amintirilor, «Luceferii nu cad niciodată»”. Aceasta pentru că
„Chopin realizează o expresie inedită a purităţii, a esenţialului, a existenţei, în lucrări remarcabile prin multitudinea ideilor, simbolurilor şi motivelor”2.
Urmarea acestor imponderabile: „lacrimile poporului polonez,
împrăştiate pe întinsul câmpiilor, au fost puse în diadema umanităţii, în
forme cristaline de o neasemuită armonie”; asimilând folclorul țării sale
prin mazurci și balade. În plus, Chopin a făcut ca prin: „Polonezele sale
să glorifice patria oprimată” – am spune așa cum a făcut-o și Eminescu în
„Doina”, „Scrisoarea a III-a” ș.a. – ambii creatori reconstituind climatul
de pe meleagurile natale, iar prin magia geniului au dat înveşmântări de
o „elocvenţă incomparabilă”.

Carmen Manea, Aspiraţia plenitudinii în creaţia chopiniană; Eternul Chopin; La
pian cu Frédéric Chopin, Editura Universității Naționale de Muzică, București, 2006.
2 Idem, Aspiraţia plenitudinii în creaţia chopiniană, Editura Universității Naționale
de Muzică, București, 2006, p. 13.
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Prin lucrările de anvergură ale celor doi creatori s-au pus în valoare „spiritul eliberat” de orice constrângere, acestea fiind legate de trecut, dar şi de epoca în care ei creează. În cazul lui Chopin, Polonezele
evocă un univers moral în care valorile acţiunii şi voinţei conştiente primează. Compozitorul fiind atras de mitologie şi de lumea tradiţiilor populare, de faptele eroice. În Polonezele sale se
remarcă predilecţia pentru pitoresc şi culoare locală, pentru fabulos şi grandios3.

Nu se petrece oare același lucru în „Călin file din poveste”, „Luceafărul”
sau „Andrei Mureșanu”? Toate aceste poeme traduse în polonă4.
La Chopin, consideră Carmen Manea, unele din operele sale îşi au
sorgintea în fantastic şi vis, de unde și vizionarismul chopinian pe care
s-ar putea plia matrici stilistice româneşti. Să nu uităm că doi dintre elevii săi au fost românii: Carol Miculi5, din dulcea Bucovină, iar al doilea,
din Ardeal, pe nume – Carl Filtsch6.
Revenind la exegeta lui Chopin, Carmen Manea relevă pentru prima dată în literatura românească de specialitate că:
Multitudinea motivelor de inspiraţie ale universului poetic chopinian dezvăluie apartenenţa la tipul de sensibilitate şi fantezie
creatoare romantică. De acolo vin sau într-acolo ne poartă motivul oniric, motivul istoric, motivul naturii, al iubirii etc. (...)
Activitatea muzicală reprezintă pentru el (Chopin) finitul în infinit, antrenând într-un impresionant proces creator toate forţele
spiritului, chiar şi pe acelea care par a fi într-o relaţie antagonică unele faţă de altele7.

Ibidem, p. 34.
Antologia poezji rumuńskiej (Antologia poeziei românești), Państwowy Instytut
Wydawniczy, Varșovia, 1989, p. 102-126.
5 Muzician de obârșie bucovineană, care – în semn de recunoştinţă pentru profesorul
său, i-a editat opera, într-o primă ediţie critică, în 17 volume: Frederich Chopin’s
(Band I-XVII), prefaţându-i-o. Lucrarea a apărut, la Leipzig, în 1879, la Ed. Friederich Kostner. Opusul respectiv s-a păstrat ca un material de referinţă până în zilele
noastre.
6 Carl Filtsch, născut la Sebeş-Alba, mort la numai 15 ani, la Veneţia. Chopin însuşi ar
fi spus cu lacrimi în ochi de bucurie, după ce a ascultat un recital al elevului său cu
Concertul în E minor: „Dumnezeule ce copil! Nimeni nu m-a înţeles până acum ca
acest copil, e cel mai extraordinar lucru pe care l-am trăit vreodată...”; Nicolae Mareș,
Eseuri, vol. 1, Frederic Chopin în conștiința românilor, TipoMoldova, Iași, 2014,
p. 14-48.
7 Carmen Manea, Aspiraţia plenitudinii în creaţia chopiniană..., p. 52-53.
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Eminescologii români și de pretutindeni n-au ajuns oare la aceeași concluzie în legătură cu opera poetului român? Sunt evidente acestea
– cum s-a demonstrat – la Enescu, Lipatti și Cella Delavrancea.
Adăugăm că în contextul respectiv, Carmen Manea face și o paralelă fericită între opera chopiniană și creaţia eminesciană, amintind de
serata muzicală desfăşurată în casa Veronicăi Micle, prilej cu care Eminescu ar fi consemnat: „Întotdeauna muzica mă predispune spre o visare
creatoare. Dar compoziţiile lui Chopin m-au transformat cu desăvârşire”.
Credeam la un moment dat că plutesc în sferele divine ale
nemuririi (...) Era beţia inteligenţei care îmi subjugase sufletul,
îndemnându-l să armonizeze întreaga mea fiinţă8.

În accepţiunea lui Eminescu, Chopin ar fi putut scrie poezii „tot
atât de geniale” ca Nocturnele pe care le ascultase în interpretarea Veronicăi Micle.
Fără a intra într-o cercetare comparativă a operei celor doi artişti,
cu spiritul analitic care o caracterizează, Carmen Manea surprinde existenţa unui
pronunţat spirit critic care îi detaşează de lumea imperfectă pe
care vor a o transcede, acea nobilă aspiraţie spre libertate şi plenitudine care îi ajută să depăşească barierele timpului şi ale
spaţiului, acea permanentă preocupare pentru viaţa interioară,
pentru propriul eu, ca şi o viziune integrală asupra lumii obiective – care îi apropie9.

Găsim aici una dintre cele mai pertinente asociaţii între cei doi
mari romantici dezvoltate apoi în ideea că:
muzica lui Chopin şi poezia lui Eminescu realizează acea sublimă comunicare sufletească pe care nici hotarele vieţii, nici timpul nu o pot întrerupe. În profunda lor frământare lăuntrică,
muzicianul-poet polonez şi poetul-muzician român îşi evaluează
raporturile dintre sine şi lumea în care trăiesc. Tulburătoarelor
întrebări privind modul în care s-ar putea echilibra existenţa individuală în condiţii social-istorice determinate, cei doi creatori
le răspund cu înţelepciunea fermă ce refuză compromisul sau
drumul către Nirvana: ei caută un mod de a trăi cu demnitate în
lumea contemporană10.

Ibidem, p. 53; http://www.romlit.ro/eminescu_i_chopin__similitudini_i_paralele
(consultată: 16.04.2020).
9 Carmen Manea, Aspiraţia plenitudinii în creaţia chopiniană..., p. 53.
10 Ibidem, p. 55.
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Apropierea dintre cei doi creatori o vede Carmen Manea în lirismul pe care l-au exprimat, acesta fiind perceput în stări de „permanentă
tensiune şi iremediabilă nostalgie”, în facultatea de: „a crea poetic repetând actul genezei” şi de a comunica „o atmosferă interioară şi mitică”
prin intermediul „simbolurilor”, ca şi receptivitatea faţă de apelurile magice ale unei „naturi enigmatice”. Aceasta pentru că: „artiştii romantici
comunică sentimente în stare născândă; motivele şi temele de inspiraţie
devin pretexte de exteriorizare a emoţiilor convertite în limbaj poetic (ori
muzical)”11.
Este îndeobște cunoscut că destinul celor doi mari artişti romantici urmează ciclul: naştere – moarte – renaştere – cel întâlnit şi în mituri, poetul fiind considerat „mediatorul contactelor dintre „terestru şi
transcendent” – atribuindu-i atributele de vizionar, profet, magician „forţă demonică aptă să plăsmuiască lumi” şi „zămislitor de mituri”.
Analizându-l aşadar pe Chopin nu numai în context polonez sau
universal (din lipsă de spaţiu asupra acestei dimensiuni nu mă aplec),
muzicologul Carmen Manea a surprins-o pe cea românescă și face o remarcă dintre cele mai pertinente:
creaţia chopiniană, ca şi opera eminesciană, poartă pecetea inconfundabilă a geniului. Alături de lucrări de „supremă sinteză”,
elaborate cu impresionantă meticulozitate pe parcursul unei perioade relativ îndelungate, creaţia lor a cunoscut din plin „fulguraţiile relevaţiilor adolescente”;

Studiile opus 10, Concertele pentru pian de Chopin sau romanul „Sărmanul Dionis” de Eminescu au fost elaborate în jurul vârstei de 20 de
ani. Se confirmă astfel o judecată ceva mai veche a foiletonistului Ion Biberi că „maturizarea a fost în aceste cazuri timpurie, semn al unei combustii interioare, ce se consumă cu flacără înaltă”.
Vorbind de acești doi mari titani ai secolului al XIX-lea nu putem
trece peste comparațiile făcute și de Cella Delavrancea, pianistă, scriitor,
profesor de pian. La rândul ei aceasta scria: „Mi s-a întâmplat adesea,
cântând din Chopin, să fac o apropiere cu o strofă din Eminescu. Caracterul lor nobil, sfios, visător îi asemuia”12. Sunt identificate – din interior
– de marea artistă nu numai neașteptate interferențe dintre trăirile celor
doi, ci și planurile de întâlnire ale compozitorului de geniu cu cele ale
poetului român. Scrie pianista:

Ibidem.
Cella Delavrancea, Eminescu oglindit în Chopin, în „Caietele de muzică Mihai Eminescu”, București, 1974, p. 7-11.
11
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Chopin tălmăcește în Mazurcile lui substanța ancestrală a poporului (său), dansul sufletului polon saturat de avânt eroic și
plâns înăbușit. Așează în planul istoriei un loc neclintit patriei
sale, zbuciumate crunt de-a lungul secolelor. Dintr-o singură
frază ne evocă o stare de concentrare poetică. În Mazurca nr. 13,
atât de dureroasă, care începe cu un bocet, ultimele două rânduri se potrivesc cu ultima strofă a poeziei „Pe lângă plopii fără
soț13:
Tu trebuia să te cuprinzi
De acel farmec sfânt
Și noapte candele s-aprinzi
Iubirii pe pământ.

A mai observat marea pianistă similitudini între „O rămâi” cu
Mazurca nr. 26; la fel între Scherzo nr. 3 și „Dintre sute de catarge”. Pentru urmașa marelui dramaturg Delavrancea, care la rându-i a strălucit ca
un punct de referință în cultura românească încă pe vremea lui Eminescu, fiica acestuia a simțit – interpretându-l pe Chopin – că în Mazurca nr.
22, compozitorul polonez „nuanțează exact mărturisirea unei credințe cu
alternări de avânt și deznădejde”, ca în poemul „Și dacă ramuri bat în
geam” al romanticului român. După cum în Preludiul al doilea, denumit
de Cella Delavrancea „pasul geometric al morții”, resimte impresia de
groază din „Strigoii”, ilustrată de versurile:
Taci, s-auzi cum latră
Cățelul pământului
Sub crucea de piatră.

Similar, arată interpreta, că în Preludiul nr. 11 în si major se întâlnesc vibrații de dragoste melancolică cu cele din poemul eminescian „Mai
am un singur dor...”14.
Conchide virtuoasa pianistă: „sumbra inspirație a geniului (eminescian) e înfrățită cu cea mai răscolitoare bucată muzicală, cu splendida
partitură a 4-a în fa minor, unde se pot urmări tragedia vieții compozitorului și chinuitul sfârșit al poetului. Și unul și altul s-au stins la
39 de ani”15.
După evocarea acestor aspecte trăite de un interpret mare, autentic, să revenim la concluzia trasă de exegeta Carmen Manea, care între
planul muzical și literar (Chopin – Eminescu) face insolita paralelă:

Ibidem, p. 10.
Ibidem, p. 11
15 Ibidem.
13

14
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procesul creator le-a netezit celor doi artişti drumul spre o înnoire estetică structurală, spre o categorială răsturnare de valori,
spre un nou mod de abordare a realităţilor exterioare şi interioare. Fiecare dintre ei a parcurs o traiectorie artistică originală,
influenţată de factori multipli, dar în ultimă instanţă creaţia însăşi a fost decisivă. Amândoi se îndreaptă spre mitologia naţională, pe care o află în substratul folcloric al culturii autohtone,
în istoria patriei, ori creează din substanţa însăşi a propriei arte.
Amândoi au fost artişti deplini, expresii tipice ale poporului
lor16.

În plus, adaugă exegeta:
ca şi Eminescu, Chopin se teme să dea lirismului un aspect
anecdotic şi personal. Imprimând operelor lor o rezonanţă general umană, cei doi artişti au aspirat să atingă universalul. Încărcătura fanteziei creatoare nu se lasă întruchipată la voia întâmplării. Chiar şi cele mai ascunse zone ale inconştientului
sunt prezente în forme elaborate în aparenţă „dintr-un suflu”; în
realitate, acestea sunt cizelate în cele mai mici detalii 17.

Se mai poate adăuga că, revenind la unele „repere stilistice” sau la
„texte” concrete, Carmen Manea consideră că Barcarola lui Chopin şi
„Veneţia” lui Eminescu se constituie în permanenţe ale culturii universale.
S-a stins viaţa falnicei Veneţii
N-auzi cântări, nu vezi lumini de baluri (...)
Cu glas adânc, cu graiul de Sibile,
Rosteşte lin în clipe cadenţate
„Nu-n vie morţii e/n zadar, copile”.

Cu capacitatea de a-i înțelege și interpreta opera pe claviatură, exegeta
volumului amintit consideră că:
Barcarola poate fi abordată în sens mai larg, ca o vastă meditaţie asupra vieţii şi a morţii, asupra condiţiei omului în univers.
Este un poem muzical cu caracter filosofic, ce trădează o conştiinţă artistică profundă. În poezia lui Eminescu şi în Barcarola
lui Chopin, Veneţia constituie simbolul frumuseţii şi tinereţii
ameninţate de timp şi de moarte; într-o accepţiune mai generală, ea simbolizează destinul omenesc ireversibil18.

Carmen Manea, Aspiraţia plenitudinii în creaţia chopiniană..., p. 56-57.
Ibidem, p. 73.
18 Ibidem, p. 82.
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Cu un alt prilej vom reveni la unele paralele privind mitul în creația chopineană și cea eminesciană, cunoscut fiind că interesul muzical al poetului nepereche era un fapt cotidian. Îi scria doar poetul nepereche Veronicăi Micle:
Ieri seara, mititicule, am fost pentru întâia dată de când te-ai
dus tu, la un concert. Pablo de Sarasate, violonistul spaniol,
e aci şi cântă admirabil, aşa precum n-am mai auzit violonist şi
tu ştii bine că pe Sivori l-am auzit. Sivori era un mare technic,
acesta nu are numai technică, ci şi inimă. Nişte ochi mari, negri,
sălbateci are creştinul acesta, şi, deşi e urât ca dracul, trebuie să
fi plăcând la cucoane19.

În acest context înțelegem și mai bine de ce Eminescu nota în
manuscrise (2254, f. 85):
Regret amarnic că n-am învățat muzica, căci din copilărie, mama, care avea un glas fermecător, întrecându-se cu tata care
cânta ca un adevărat artist din flaut, descoperise în mine și o
ureche remarcabilă de muzician20.

Iată cum, ziaristul de la „Timpul”, cel care se spune că avea un
auz muzical absolut, s-a remarcat a fi și un cronicar teatral și muzical de
mare sensibilitate, cu analize pertinente, căutat și apreciat în lumea culturală la vârf din timpurile sale, inclusiv de Carmen Sylva.
Așadar, după cum a și declarat: „de la părinți moștenea harul
muzical”.
Această moștenire a desăvârșit-o în etape succesive la Iași și București, unde a frecventat cercurile și saloanele selecte literar-artistice,
printre apropiați avându-l și pe violonistul Toma Micheru. Iar, la Berlin,
nu a pregetat să urmeze seminarul de muzicologie condus de prof.
J. G. F. Bellermann, cât și pe cel de Istoria artelor dramatice îndrumat de
prof. Karl Werder, încât se poate spune că „s-a profesionalizat” în materie. Știind de toate acestea, nu întâmplător, Titu Maiorescu a încercat să
îl pună în legătură cu Zdzisław Lubicz, compozitor al curții regale (un polonez apreciat de regina Carmen Sylva, ca și pe sculptorul Wladimir
Hegel)21.
Muzicianul polonez lucra la o partitură pe un text al reginei poete; Eminescu se va implica la rândul său în transpunerea lui, acceptând
să îl traducă și să îl adapteze în limba română. Scopul final era realizarea

Vezi: https://rahoveanu.wordpress.com/%E2%99%A6-corespondenta-inedita
-intre-mihai-eminescu-si-veronica-micle/ (consultată: 16.04.2020).
20 Viorel Cosma, Eminescu în universul muzicii, Ed. Libra, București, 2000, p. 20.
21 Nicolae Mareș, Un muzician polonez în epoca Junimii, „România literară”, nr.
1/2017.
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338
415

338

„primei opere românești” „Vârful cu dor” – care a fost jucată la Sibiu în
limba română (1879 și 1895), iar la București s-a prezentat doar o improvizație dată de o trupă italiană, care domina piața muzicală bucureșteană.
Ca publicist, Eminescu devine partizanul asigurării unor versiuni poetice
de cea mai înaltă calitate a capodoperelor muzicii universale22.
Autorul „Luceafărului” era stihuitorul care făcuse ca nimeni altul
poezia să cânte. Ajunsese la o asemenea măestrie lirică încât poezia lui
a devenit „un ecou, o stare sufletească”, cum drept a spus Arghezi. Strofele sale au inspirat sute de compozitori români și străini făcându-i să se
aplece asupra liricii eminesciene și să realizeze pe nemuritoarele-i versuri
compoziții dintre cele mai diverse. De la cântece, miniaturi coral-simfonice, madrigale, simfonii, lieduri, coruri, romanțe, serenade, poeme simfonice și coregrafice, ode lirice etc. George Enescu însuși, plecând de la
creația eminesciană a compus: Simfonia nr. 5 în Re major pentru orchestră, tenor și cor de femei (reconstituite și orchestrate de Pascal Bentoiu), compuse din: „Mai am un singur dor” – varianta „De-oi adormi curând”, partea a 4-a pentru solo); „Revedere”, 2 voci (soprani) și pian soprană, bariton, tenor, recitator și pian; „Eu mă duc, codrul rămâne”, voce
și pian, versuri populare prelucrate de Mihai Eminescu; „Strigoii” (reconstituire de Cornel Țăranu). De alfel, iată câtă pioșenie dovedea marele
compozitor pentru lirica eminesciană:
Nu poți, nu ai dreptul să vii spre poezia lui Eminescu cu o muzică ale cărei aripi să nu poată zbura prin spațiul culmilor, unde
trăiește această poezie. Și ca să faci o asemenea muzică neputincioasă la ce bun? Este nevoie de o muzică divină, iar ca să realizezi o asemenea muzică este necesar să trăiești și tu, realizatorul ei, pe același plan, uneori până la limita tragică, ideile pe care primindu-le din universul poetic, vrei să le comunici prin
muzică. Nu oricum se poate compune muzică pe versuri de
Eminescu23.

Și nu au fost singulare aprecierile autorului „Rapsodiei Române”.

22
23

Viorel Cosma, op. cit., p. 163.
Ibidem, p. 7.
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Eminescu i Chopin – naznaczeni geniuszem.
Podobieństwa i analogie

Analizując twórczość genialnych artystów: Fryderyka Chopina
i Mihaia Eminescu, odnaleźć można wiele podobieństw i analogii, podobnie jak w przypadku innych także muzyków i poetów. Tudor Arghezi powiedział nawet, że „Eminescu jest Beethovenem rumuńskiej mowy”.
W rumuńskiej literaturze specjalistycznej w ostatnich zwłaszcza
latach twórczość polskiego kompozytora została dokładnie opisana, jak
nigdzie indziej – nawet z punktu widzenia matematyki – zwłaszcza
w kontekście 200-lecia urodzin tego genialnego muzyka. Pod wszelkimi
względami przeanalizowała jego twórczość prof. dr Carmen Manea
w swoim tryptyku: „Aspiraţia plenitudinii în creaţia chopiniană”, „Eternul Chopin” i „La pian cu Frédéric Chopin”, w którym uchwyciła także tytułowe podobieństwa i analogie naznaczonych geniuszem muzyka-poety
Chopina i poety-muzyka Eminescu.

Magdalena Dolińska
Muzeum Etnograficzne
im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Kolekcja rumuńska
w Muzeum Etnograficznym w Krakowie

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, które
istnieje nieprzerwanie od 1911 r., w swoich osiemdziesięciotysięcznych
zbiorach, skupionych głównie na tematyce polskiej, posiada również kolekcje odnoszące się do kultury ludowej różnych narodów europejskich.
Wśród nich skromny liczbowo, ale interesujący z różnych względów zbiór
przedmiotów pochodzących z obszaru dzisiejszej Rumunii lub Mołdawii
i z przygranicznych terenów obecnej Ukrainy, zamieszkałych w znacznej
części przez autochtoniczną ludność rumuńską lub mołdawską. Najstarsze okazy z tej kolekcji pochodzą z 1867 r., najmłodsze z lat 70. XX w.,
a składają się na nią tkaniny, hafty i elementy strojów ludowych, ceramika, koszyki, wrzeciona i inne drewniane drobiazgi.
Największy zespół tworzą w kolekcji naczynia ceramiczne z kilku
miejscowości z Transylwanii i Wołoszczyzny, które w liczbie ponad
70 muzeum zakupiło w 1981 r. wraz z bogato haftowanym mołdawskim
serdakiem i takąż bukowińską koszulą od Rozalii Kisielewskiej, kolekcjonerki z Krakowa1. Nie wiadomo, czy była turystką, czy może przebywała
w Rumunii przez dłuższy czas z powodów osobistych lub zawodowych,
tak czy inaczej najwyraźniej była zafascynowana wyrobami miejscowego
rzemiosła. Bywała w tym kraju zapewne w latach 50. i 60. XX w., na ten
bowiem okres datowana jest zgromadzona przez nią ceramika. Naczynia
– talerze, miski, dzbanki, dzbanuszki i garnuszki, parę filiżanek, salaterka, gwizdki figuralne, pojemnik w formie niedźwiedzia – pochodzą z kilku miejscowości w Transylwanii (Odorhei i Corund w okręgu Harghita)
i na Wołoszczyźnie (Ciolpani i Snagov w okręgu Ilfov oraz Piteşti w okręgu Argeş). Zbieraczka odnotowała nawet nazwiska dwóch garncarzy, których wyroby musiały szczególnie przypaść jej do gustu – jeden z nich to
Constantin Dragici (właśc. Drăghici) z Ciolpani, drugi – Vargu Fercuci
z Odorhei2.

Księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych 57581-59570, rps, s. 334-351,
nr inw. 59246-59321/MEK (ceramika), 59321/MEK (serdak), 59323/MEK (koszula).
2 Pochodzenie wszystkich przedmiotów podaję zgodnie z nazewnictwem użytym w dokumentacji muzealnej, o ile to możliwe weryfikując jego właściwe brzmienie lub
współczesną formę, w przypadku nazw używanych w językach mniejszości etnicznych
staram się podać obie formy.
1
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W późniejszych latach Muzeum Etnograficzne otrzymało jeszcze
tylko kilka naczyń glinianych, nie tworzących już jednak zwartego zespołu. Natomiast z innych dziedzin sztuki ludowej posiada niestety bardzo
niewiele, właściwie tylko trzy współczesne odbitki drzeworytnicze, wykonane z klocków, z ok. 1850 r., sygnowanych nazwiskiem Onisie Pop, a pochodzących z Klużu Napoki (rum. Cluj-Napoca, do 1974 r. Cluj) w Transylwanii3. Odbitki były darem Néprajzi Múzeum w Budapeszcie, zapewne
związanym z serią wydarzeń zorganizowanych przez krakowskie muzeum, promujących grafikę ludową4.
Drugą liczną grupę okazów stanowią części stroju ludowego oraz
tkaniny lub ich zdobione bogatym haftem fragmenty. Były one chętnie
nabywane przez turystów i kolekcjonerów ze względu na swoją egzotyczną urodę oraz możliwość ich użytkowania dla ubarwienia własnego
stroju albo do dekoracji mieszkania. Zachętą była także łatwość ich przewożenia w podręcznym bagażu, w przeciwieństwie do ciężkiej i wrażliwej
na wstrząsy ceramiki. Z czasem trafiały – najczęściej w darze – do muzeum, które dzięki temu wzbogacało swoją kolekcję, mimo iż nie posiadało
dostatecznych funduszy, by podjąć planową akcję tworzenia i uzupełniania zbiorów. Stąd zbiór tkanin i elementów stroju ludowego – głównie
z Siedmiogrodu, Bukowiny oraz Mołdawii czy Besarabii – jest niepełny
i bardzo przypadkowy. Są to próbki haftów, ręczniki, zawoje, koszule, zapaski, torby, kożuchy i serdaki. Zazwyczaj niewiele o nich wiadomo, poza
mniej lub bardziej dokładnie podanym pochodzeniem, niemniej jednak
z niektórymi związana jest bądź ciekawa historia, bądź interesująca osoba
zbieracza lub użytkownika.
Pierwsze okazy – kilkanaście bogato haftowanych ręczników i poszewek – z terenu dzisiejszej Rumunii już w marcu 1911 r. podarował Muzeum Etnograficznemu w Krakowie Ludwik Dąbrowski, w tamtym czasie
„c.k. lekarz sztabowy w Krakowie”5. Z Rumunią i jej kulturą miał raczej
tylko przelotny kontakt, związany z jego karierą zawodową. Pochodził ze
Skawiny pod Krakowem6, studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiel-

Nr inw. 37873-37875/MEK, dar Néprajzi Múzeum z Budapesztu, Węgry, 1970 r.,
karty katalogu głównego Muzeum Etnograficznego w Krakowie, oprac. B. Olszowy,
1972 r.
4 W 1970 r. Muzeum Etnograficzne w Krakowie zorganizowało międzynarodowe sympozjum poświęcone grafice ludowej, towarzyszące III Międzynarodowemu Biennale
Grafiki. Zob.: A. Ogorzałek, Kronika 1968-1970, „Rocznik Muzeum Etnograficznego
w Krakowie” 1972, t. IV, s. 394-395.
5 Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Muzeum Etnograficznego w Krakowie za
rok 1911, Kraków 1912, s. 7.
6 Ludwik Dąbrowski (1862-1933), dr medycyny, podczas I wojny światowej był m.in.
szefem sanitarnym 12 dywizji krakowskiej, a od 1916 r. komendantem szpitala wojskowego nr 15 w Krakowie; w 1918 r. przeszedł do wojska polskiego, z którego odszedł
w 1923 r. jako generał brygady. Zob.: M. L. Pachoński, Dąbrowski Ludwik Emilian
(1862-1933) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. V, 1939-1946, s. 18.
3
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lońskim, następnie mimo patriotycznych tradycji rodzinnych oraz własnych „rdzennie polskich zapatrywań”7, wstąpił do armii austriackiej,
w której służył przez wiele lat jako lekarz wojskowy, zapewne stacjonując
w różnych krajach wieloetnicznej monarchii. W wolnych chwilach oddawał się pasji kolekcjonerskiej, czego rezultatem była kolekcja obrazów
i broni, które zapisał w testamencie zaprzyjaźnionej rodzinie, a także kilkadziesiąt wyrobów ludowych. Wśród tych ostatnich znajdowały się kilimy zbaraskie, koszule słowackie, haftowane ruskie koszule, ręczniki i peremitki, huculskie zapaski, pasy, laski, fajki, pisanki, wreszcie kilkanaście
haftowanych poszewek i ręczników, nabytych w Siedmiogrodzie od kolonistów saskich8.
Kolejne przykłady tkanin pochodzenia rumuńskiego, czy raczej
mołdawskiego – haftowane fragmenty peremitek i ręczników – trafiły do
muzeum dwa lata później9, razem z większym zespołem tego rodzaju okazów, podarowanym przez Helenę Dąbczańską, znaną lwowską kolekcjonerkę10. Zamożna mieszkanka Lwowa, dla której kolekcjonerstwo było
„nieodporną pasją”11, gromadziła wszystko, co wydawało się jej „ciekawe
lub charakterystyczne dla danej epoki lub odpowiedniego działu sztuki
czy artystycznego przemysłu”12. W swojej wilii, w której przyjmowała
lwowską elitę kulturalną, urządziła rodzaj muzeum z tysiącami książek,
sztychów, tkanin, obrazów, sztuk porcelany i innych wyrobów rzemiosła
artystycznego. Uległa też ówczesnej modzie „na Huculszczyznę”, przy
czym koncentrowała się przede wszystkim na ratowaniu usuwanego ze

Tamże.
Księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych 10001-16120, s. 886-887, nr
inw. 10618-10629/MEK.
9 Księga Darów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, rps, s. 33; także: Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Muzeum Etnograficznego w Krakowie za rok 1913,
Kraków 1914, s. 8. Okazy te zostały wpisane do inwentarza muzeum pod nr 1581-1585/MEK. Kilka podobnych fragmentów haftów (nr inw. 1931-1933/MEK i 2163-2169/MEK) przekazał w późniejszym (bliżej nieokreślonym) czasie także Seweryn
Udziela, twórca i pierwszy dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Możliwe,
że otrzymał je wcześniej od Heleny Dąbczańskiej do swojego prywatnego zbioru, który gromadził jako materiał badawczy do opracowań na temat ludowego rękodzieła.
Okazy ze swojej kolekcji przekazywał z czasem do muzeum, niestety, własnych darów
nie dokumentował, wpisując je wprost do ksiąg inwentarzowych, bez datowania.
10 Helena Dąbczańska-Budzynowska (1863-1956), córka zamożnego lwowskiego adwokata, zgromadziła ponad 20 tys. książek, w tym wiele inkunabułów, przeszło 16 tys.
sztychów, 1200 tkanin, 800 obrazów, 400 sztuk porcelany oraz kilka tysięcy różnych
wyrobów rzemiosła artystycznego; swoje zbiory przekazała m.in. Muzeum Narodowemu w Krakowie. Zob.: G. Graff, Huculska kolekcja Heleny Dąbczańskiej w Muzeum
Etnograficznym w Krakowie [w:] Huculszczyzna, jej kultura i badacze. Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach Festiwalu Huculskiego 2006 „Za głosem
trembity”, red. J. Stęszewski i J. Cząstka-Kłapyta, Kraków 2008, s. 127-136.
11 H. Dąbczańska-Budzynowska, Pamiętnik, wstęp i oprac. J. Fijałek, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1963, R. IX, s. 310.
12 Tamże, s. 311.
7
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starych cerkwi dawnego wyposażenia – świeczników, krzyży, obrazów,
fragmentów ikonostasów, tkanin, które wyrzucano, zastępując je nowymi13. Nie ograniczała się zresztą do terenu samej Huculszczyzny – działający w jej imieniu pośrednik jeździł w poszukiwaniu okazów po całej
wschodniej Galicji, docierając zapewne także do regionów zamieszkanych
przez ludność rumuńską i mołdawską. Wspomniane tkaniny zostały
w chwili ich przekazu określone jako wyroby ruskie, dopiero późniejsze
kwerendy i analiza porównawcza pozwoliły ustalić, że pochodzą raczej
z Besarabii lub z pograniczna mołdawsko-ukraińskiego, gdzie kultury
różnych nacji wzajemnie się przenikały14.
Poza wspomnianymi haftami, Muzeum Etnograficzne w pierwszych latach swego istnienia otrzymało jeszcze tylko kilka przedmiotów
z Rumunii. We wrześniu 1912 r. ksiądz dr Józef Kaczmarczyk, profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego15, podarował „łańcuszek srebrny, wykonany
na motywach ludowych rumuńskich”16, w maju następnego roku Anna
Ścisłówna przekazała „koszulę kobiecą bogato haftowaną z Besarabii”17,
a w maju 1917 r. Kazimierz Piekarski – 18 fotografii typów ludowych
z Rumunii18. W „Księdze Darów” zapisano, a w rocznym sprawozdaniu
powtórzono, że zdjęcia pochodzą z Mołdawii, jednak objaśnienia, w które
je zaopatrzono, wskazują na zachodnią Wołoszczyznę – miejscowości
Brezoi w okręgu Vâlcea i Călinești w okręgu Argeş. Właśnie w tym rejonie
spędził kilkanaście lat autor zdjęć, Witold Piekarski, tam też urodził się
i spędził wczesną młodość jego syn Kazimierz. Fotografie przedstawiają
w większość „typy ludowe” w egzotycznych dla Polaka bogato zdobionych
strojach, zazwyczaj w grupach po kilka osób. Na dwóch widać po kilkoro
wiejskich dzieci, ustawionych w zwartej grupie na wprost obiektywu,
wpatrzonych weń z niesfornymi minami, na dwóch innych zdjęto duże

H. Dąbczańska-Budzynowska, dz. cyt., s. 331.
Informacje z dokumentacji wewnętrznej, prowadzonej dla kolekcji strojów MEK.
15 Józef Kaczmarczyk (1871-1951), ksiądz katolicki, teolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, uprawiał także muzykę i malarstwo; jego obrazy znajdują się głównie
w kościołach archidiecezji krakowskiej (jeden w katedrze wawelskiej), dwa trafiły do
USA. J. Zieliński, Kaczmarczyk Józef (1871-1951) [w:] Polski Słownik Biograficzny,
t. XI, 1964, s. 382-383. Łańcuszek nie zachował się.
16 Księga Darów…, s. 22.
17 Tamże, s. 28. Koszula otrzymała nr inw. 5278/MEK.
18 Księga Darów…, s. 49. Także: Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Muzeum Etnograficznego w Krakowie za rok 1916, Kraków 1917, s. 8. Chodzi o Kazimierza Rolę-Piekarskiego (1893-1944), bibliotekarza, bibliografa, historyka książki i kolekcjonera
ekslibrisów, urodzonego w Târgu Jiu, stolicy okręgu Gorj. Autorem zdjęć był jego ojciec, Witold Piekarski herbu Rola (1857-1909), rysownik i karykaturzysta, który przybył do Rumunii w 1887 r., a w latach 1891-1906 nauczał sztuki zdobniczej w szkołach
średnich w okręgach Gorj i Aluta na Wołoszczyźnie. Zob.: S. Konarski, Piekarski Kazimierz Kostka Irydion [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXVI, 1981, s. 66-69;
L. Dubacki, Piekarski (Rola Piekarski) Witold [w:] Polski Słownik Biograficzny,
t. XXVI, 1981, s. 75-77.
13

14
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grupy uczniów zgromadzonych przed wiejską szkołą – na jednej z nich
obok dzieci stoją pop i nauczycielka. Na trzech fotografiach, zrobionych
z pewnego dystansu, widać na tle skalnego zbocza górskiego grupę ludzi
w ubiorach codziennych wiejskich oraz eleganckich miejskich, stojących
na brzegu rzeki wypełnionej spławianymi i wyławianymi z wody pniami
drzew19.
W kwietniu 1917 r. Franciszek Bujak podarował muzeum „dwa kilimki (zapaski) kobiece i dwa wełniane ręcznie tkane paski kobiece z Besarabii, z okolicy Brosceni”20 (właśc. Broşteni). Ofiarodawca, wybitny historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany był z muzeum
od samego początku, jako jeden z jego założycieli i gorący propagator jego
działalności21. W ciągu kilku lat wzbogacił jego zbiory szeregiem okazów
dawnej kultury materialnej, które zebrał w czasie swoich prac badawczych nad monograficznym opracowaniem wsi małopolskich – pochodziły one z Galicji zachodniej, stąd skromny rumuński dar to pewna niespodzianka, świadectwo raczej jakichś przelotnych kontaktów z kulturą rumuńską niż głębszych nią zainteresowań.
Współcześnie, to znaczy w okresie od końca II wojny światowej
po dziś dzień, muzeum pozyskało znacznie więcej okazów strojów i tkanin, są to jednak wciąż – w przeciwieństwie do ceramiki, stanowiącej
zwartą kolekcję – niezwiązane ze sobą, przypadkowe przedmioty, pochodzące z różnych lat i regionów oraz od różnych osób, które zazwyczaj nabyły je przygodnie podczas jakiejś podróży, najczęściej jako pamiątki
o charakterze użytkowym lub dekoracyjnym. Z Sighişoary w okręgu Mureș w Transylwanii, zapewne z okresu dwudziestolecia międzywojennego,
pochodzi czarny filcowy kapelusz, ozdobiony szeroką, tkaną we wzór
kwiatowy wstążką, firmowany przez Fritza Fromma z tejże miejscowości22, natomiast z Syhotu Marmaroskiego (rum. Sighetu Marmației)

Zachowało się 16 fotografii (nr inw. III/300-318/F), z których osiem przedstawia
grupy mieszkańców Brezoi (dorosłych, dzieci, flisaków nad rzeką), jedna – grupę
dzieci ze szkoły w górskiej wiosce koło Brezoi, dwie – dzieci i kobiety z Călinești, pięć
– typy ludowe z „Alp transylwańskich”.
20 Księga Darów…, s. 55. Zachowały się obydwie zapaski (nr inw. 10826/MEK
i 15861/MEK) oraz jeden z pasów (nr inw. 10838/MEK).
21 Franciszek Bujak (1875-1953), historyk dziejów społecznych i gospodarczych, profesor uniwersytetów Jagiellońskiego, Warszawskiego i Lwowskiego; członek polskiej
delegacji na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r.; w latach 1914-1917 był wiceprezesem Towarzystwa Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Zob.: H. Madurowicz-Urbańska, Franciszek Bujak – życie i dzieło, „Acta Universitatis Iagellonicae” 1998,
t. 15, nr 9, https://web.archive.org/web/20080628224434/http://www3.uj.edu.pl/
acta/9805/20.html (dostęp: 27.02.2020).
22 Nr inw. 15774/MEK. Nie wiadomo, kiedy kapelusz trafił do muzeum, ani kiedy dokładnie został wykonany, natomiast na płóciennej podszewce widnieje znak firmowy
firmy Patterson & Co. London, pod nim nazwisko Fritz Fromm, Sighişoara – być może miejscowego kupca, który sprowadzone z zagranicy kapelusze ozdabiał zgodnie
z miejscowymi wymaganiami.
19
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w okręgu Maramureș – niewielki słomkowy, z kolorowymi wstążkami
i pomponikami, zakupiony przez darczyńcę w latach 90. XX w.23 Z około
połowy tegoż wieku pochodzą dwa haftowane kożuchy-serdaki z Gór Bihor oraz kurtka Węgrów siedmiogrodzkich ze wsi Csíkrákos (rum. Racu)
z okręgu Harghita na Seklerszczyźnie24. Z tą ostatnią wiąże się ciekawa
historia, pokazująca jej drogę do krakowskiego muzeum, do którego trafiła w sierpniu 1964 r. jako dar Magdy Heckmann z Budapesztu25. Kurtka, zwana zeke, w 1942 r. uszyta została przez wioskowego krawca Antala
Ignaca z szarego sukna, utkanego i dostarczonego przez mieszkankę tejże
wsi, Sárosi Istvanné. Ma ona czarny barankowy kołnierz, a jej przód i kieszenie zdobią „pętelki sznurkowe zw. »Paszomant«, (...) wg wyjaśnienia
p. Sárosi Bálinta zrobione według »nowego stylu« wprowadzonego niedawno i pochodzą od stroju szlacheckiego”26. Sárosi Bálint, syn Istvanné,
w 1944 r. przywędrował z Siedmiogrodu do Budapesztu, gdzie rodzina
Heckmannów, chcąc mu pomóc, kupiła jego tradycyjny strój. Po latach
jego część została przekazana w darze do krakowskiego muzeum. Pomoc
najwyraźniej była skuteczna, Sárosi Balint został bowiem muzykologiem
i w 1964 r. miał pracować w Węgierskiej Akademii Nauk27. Badał ludową
muzykę instrumentalną, był wykładowcą uniwersyteckim, przez szereg
lat prowadził w radiu wykłady na temat węgierskiej muzyki ludowej28.
Z Transylwanii pochodzi biały kożuch kobiecy, zdobiony haftem
i aplikacjami oraz wyszytymi na przodach, pod oprymą, ozdobnymi literami, tworzącymi prawdopodobnie imię i nazwisko jego właścicielki. Do
muzeum trafił w darze w 1994 r., ale zakupiony został kilkanaście lat
wcześniej w okolicach Sybina (rum. Sibiu, niem. Hermannstadt)29, zapewne w jednej z 18 rumuńskich miejscowości niewielkiego regionu Mărginimea Sibiului, zajmującego południowo-zachodni kraniec okręgu Sibiu
i wyróżniającego się od saskiego sąsiedztwa oryginalnym dziedzictwem
kulturowym, między innymi czarno-białymi strojami regionalnymi.
Z okolic Sybina pochodzi też prawdopodobnie bogato zdobiony pas, nale-

Nr inw. 73650/MEK, dar Jacka Kukuczki z Krakowa, 1996 r.
Nr inw. 47894/MEK i 62250/MEK (serdaki z Gór Bihor) oraz 27617/MEK (kurtka
z Seklerszczyzny).
25 Księga Darów…, s. 151.
26 Karta katalogu głównego MEK, nr inw. 27617/MEK, oprac. B. Łopuszański, 1964 r.
27 Tamże, informacje przekazane w 1964 r. przez Czesława Witkowskiego (1914-1971),
kustosza MEK, który pośredniczył w przekazaniu daru.
28 Sárosi Bálint (ur. 1925), doktor nauk muzycznych, kompozytor, badacz węgierskiej
muzyki ludowej, a także cygańskiej i afrykańskiej; prowadził badania na całym obszarze języka węgierskiego, a także w Etiopii, Kuwejcie i Armenii. Od 1958 r. związany
z Węgierską Akademią Nauk (MTA), od 2004 r. członek Akademii Literatury i Sztuki Széchenyi (instytucji stowarzyszonej z MTA) w Budapeszcie. Zob.: P. Richter, Sárosi Bálint, https://zeneakademia.hu/lexikon_nagy_elodok/sarosi-balint-1731 (dostęp:
24.02.2020).
29 Nr inw. 72746/MEK, dar Artura Uznańskiego z Krakowa, 1994 r.
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żący niegdyś do odświętnego stroju kobiecego Sasów siedmiogrodzkich30.
Do muzeum trafił dopiero w 1997 r., został jednak wykonany w początkach XX w., a może nawet wcześniej, pod koniec wieku XIX. Zgodnie
z relacją ofiarodawczyni stanowił pamiątkę po kolekcji jej teścia, Stanisława Kaczora-Batowskiego, lwowskiego artysty malarza, specjalizującego
się w obrazach batalistycznych i portretowych. Podczas swoich licznych
podróży do krajów bałkańskich i naddunajskich, a także do Turcji i na
Kaukaz, zgromadził spory zbiór tamtejszych wyrobów artystycznych,
zniszczony niestety podczas II wojny światowej31. Pas został wydobyty
z gruzów jego lwowskiej willi i zapewne stanowił jedną z cennych pamiątek rodzinnych, by po latach trafić jako dar do Muzeum Etnograficznego
w Krakowie32.
Z Mołdawii, poza wspomnianymi wyżej haftami i paroma okazami od Anieli Ścisłówny i Franciszka Bujaka, muzeum posiada jeszcze
kilka kożuszków-serdaków, koszul i innych elementów stroju. Trzy serdaki z tego regionu pochodzą każdy z innej epoki i z innego miejsca. Jeden
zakupiony został w 1925 r. w mieście Jassy (rum. Iași), drugi – w latach
50. XX w. w okolicach wsi Humuleşti w okręgu Neamț, trzeci – w 1983 r.
na bazarze w Radowcach (rum. Rădăuți) w okręgu suczawskim33. Ten
ostatni, szyty ręcznie z białych skór baranich, zdobiony aplikacją ze skórki i kolorowym haftem ręcznym, w chwili zakupu był już używany i – według ofiarodawczyni, znanej etnografki Urszuli Janickiej-Krzywdy34
– wykonany został zapewne gdzieś w latach 70. XX w. Ona sama nosiła
go jeszcze przez kilka lat35, podobnie jak kupioną dwa lata później na tym
samym bazarze torbę wełnianą, szytą ręcznie z samodziałowej „ostrej”
tkaniny w kratę36. W późniejszych latach trafił do muzeum – jako dar

Nr inw. 73994/MEK, dar Barbary Urbańskiej-Batowskiej z Krakowa, 1997 r.
Stanisław Kaczor-Batowski (1866-1946), malarz batalista, studiował na Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, mieszkał w Paryżu i Rzymie, podróżował po Hiszpanii,
Maroku i Krymie, po powrocie zamieszkał w rodzinnym Lwowie, gdzie w latach 1903-1914 prowadził własną szkołę malarstwa – Wolną Akademię Sztuki. Zob.: A. Melbechowska-Luty, Batowski Kaczor Stanisław (1866-1946) [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. I, Wrocław 1971, s. 104-105.
32 Karta katalogu głównego MEK, nr inw. 73994/MEK, oprac. E. Pobiegły, 1999 r.
33 Nr inw. 52332/MEK, 59322/MEK i 76021/MEK. Pierwszy trafił do muzeum w drodze zakupu w 1976 r., drugi – w 1981 r., razem z pozostałymi okazami z kolekcji Rozalii Kisielewskiej, trzeci w 2004 r. podarowała związana z muzeum etnografka Urszula
Janicka-Krzywda.
34 Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015), etnografka, folklorystka i dziennikarka,
znawczyni kultury ludowej Karpat, kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie,
wielokrotnie jurorka Międzynarodowych Festiwali Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem oraz Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju, https://pl.wikipedia.org/wiki/Urszula_Janicka-Krzywda (dostęp: 15.02.2020).
35 Karta katalogu głównego MEK, nr inw. 76021/MEK, oprac. E. Pobiegły, 2006 r.
36 Nr inw. 74349/MEK, dar z 1998 r., karta katalogu głównego MEK, oprac. E. Pobiegły, 1999 r.
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– jeszcze serdak męski z Karpat Marmaroskich, z okolic miejscowości Poienile de sub Munte (znanej Polakom jako Ruska Polana), zakupiony
w 1981 r. przez żonę darczyńcy od pasterza rumuńskiego podczas obozu
wędrownego37.
Wśród odwiedzających Rumunię cudzoziemców popularne były
też bogato haftowane koszule ludowe, które można było wykorzystać jako
dekoracyjny element własnego ubioru. Już w okresie międzywojennym
szyto je na potrzeby turystów, o czym świadczy bluzka dziewczęca z kremowej żorżety gofrowanej, zdobiona haftem wzorowanym na ludowym,
zakupiona – zgodnie z podaną informacją – w 1934 r. w Wyżnicy (ukr.
Вижниця, rum. Vijnița) nad Czeremoszem, w tamtym czasie w Rumunii,
tuż przy granicy z Polską, obecnie na Ukrainie38. Dwie inne, bogato haftowane koszule39, ich ofiarodawczyni kupiła około 1992 r. w Krakowie pod
Halą Targową od „handlarzy-obcokrajowców”, jak ich określiła. Reprezentują one strój nieco tajemniczej mniejszości etnicznej z Karpat Mołdawskich we wschodniej Rumunii, określającej się mianem Czangów
(rum. Ceangăi, węg. Csángók). O ich odrębności stanowi, łącznie z nie
całkiem do dziś wyjaśnionym pochodzeniem, posługiwanie się archaicznymi dialektami madziarskimi, wyznanie katolickie oraz oryginalna kultura, choć niektóre jej elementy, na przykład strój, zbliżają ich do rumuńskiego otoczenia40.
Z terenu Mołdawii może pochodzić również kilka innych okazów,
których pochodzenie nie jest pewne, trafiły bowiem do muzeum jako po
prostu rumuńskie. Do takich przedmiotów należą na przykład współcześnie wykonany długi ozdobny szal do owijania głowy, zwany maramă, który używany był w wielu regionach Rumunii, toteż trudno bliżej go umiejscowić. Został on muzeum podarowany w 2002 r. przez jego ówczesną
dyrektorkę, Marię Zachorowską, która z kolei otrzymała go od organizatorek wystawy „Rumunia – oblicza, postawy, obyczaje”, zorganizowanej
w tej instytucji w tymże roku41.
Poza omówionymi lub wspomnianymi wyżej dwudziestowiecznymi wyrobami z terenu dzisiejszej Rumunii, Muzeum Etnograficzne
w Krakowie posiada także kilkanaście przedmiotów o szczególnej wartości, którą nadaje im fakt, że powstały w drugiej połowie XIX w. i są świadectwem wcześniejszych niż odrodzenie państwa polskiego kontaktów

Nr inw. 80722, dar Tomasza Duskiego z Krakowa, 2008 r., karta katalogu głównego MEK, oprac. E. Pobiegły, 2010 r.
38 Nr inw. 59690/MEK, okaz pozyskany do muzeum w drodze zakupu w 1981 r.
39 Nr inw. 72820/MEK i 72821/MEK, dar Wandy K. Żymierskiej-Tucewicz z Krakowa
z 1994 r.
40 Karty katalogu głównego MEK, 70020/MEK i 70021/MEK, oprac. E. Pobiegły,
1995 r. Szerzej o Czangach zob.: I. Kovács, Najbardziej opuszczona mniejszość etniczna na świecie. O Czangach z Mołdawy [w:] Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne
dziedzictwo?, red. J. Purchla, Kraków 2006, s. 189-204.
41 Nr inw, 75529/MEK, karta katalogu głównego MEK, oprac. E. Pobiegły, 2006 r.
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polsko-rumuńskich, a także istnienia w Krakowie instytucji, która już od
lat 70. XIX w. troszczyła się o gromadzenie świadectw europejskiego rzemiosła wiejskiego i małomiasteczkowego, mało wówczas zajmującego nawet badaczy kultury ludowej. Chodzi o Muzeum Techniczno-Przemysłowe w Krakowie, jedno z najstarszych polskich muzeów, które działało
w latach 1868-1950, a utworzone zostało z myślą o podniesieniu poziomu
polskiego rzemiosła i przemysłu, co miało być zdaniem jego twórcy pewniejszą drogą do osiągnięcia niepodległości niż zbrojne powstania. A chociaż nie wszystkie rumuńskie nabytki tego muzeum zachowały się lub trafiły do Muzeum Etnograficznego, warto jednak pokazać, w jaki sposób je
pozyskiwano i kto w tym uczestniczył.
Założycielem muzeum był Adrian Baraniecki42, lekarz i społecznik, uczestnik powstania styczniowego, który z kilkuletniej przymusowej
emigracji, spędzonej w Londynie i Paryżu, przywiózł do Krakowa wielki,
liczący pięć tysięcy okazów zbiór technologiczny, pomyślany jako zaczątek nowej instytucji edukacyjnej. W Wielkiej Brytanii, Francji i innych
krajach europejskich rozwój rodzimego rzemiosła wspomagany był już od
dłuższego czasu przez państwo, które zakładało i finansowało muzea
i szkoły przemysłowe, na co nie mogło liczyć polskie społeczeństwo, poddane obcej władzy. Baraniecki, który podczas pobytu w Londynie miał
okazję poznać utworzone po pierwszej wystawie światowej South Kensington Museum, otwarte oficjalnie w 1857 r., zafascynowany był jego
zbiorami i wpływem na poziom angielskiego rzemiosła, toteż cały swój
wysiłek i majątek postanowił skierować na zebranie podobnej kolekcji
i utworzenie podobnej instytucji. Na jej siedzibę wybrał cieszący się
w tym czasie dużą autonomią kulturalną i gospodarczą Kraków, a uzyskawszy od władz miasta – w zamian za przekazanie mu całego zbioru na
własność – niewielką subwencję oraz siedzibę w opuszczonym budynku
klasztoru franciszkańskiego, już w sierpniu 1868 r. mógł otworzyć swoje
muzeum dla krakowskiej publiczności43. Kolekcja, którą Baraniecki wówczas pokazał, składała się z „rozmaitych płodów surowych i wyrobów”,
nabytych częściowo podczas wystawy światowej w Paryżu w 1867 r., i prezentowała nie tylko współczesny przemysł wysoko rozwiniętych krajów
europejskich, ale także „przemysł i naturalne płody Azji, Ameryki, Afryki

Adrian Baraniecki (1828-1891), lekarz i społecznik rodem z Podola, po powstaniu
styczniowym przebywał na emigracji we Francji i Wielkiej Brytanii, skąd przywiózł do
Krakowa zbiór wyrobów przemysłowych, który stał się podstawą założonego przez
niego Muzeum Techniczno-Przemysłowego.
43 Z. Beiersdorf, Muzeum Techniczno-Przemysłowe w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 1991, t. LVII, s. 129-130; M. Więcek, M. Dolińska, D. Tomkowicz, Zapomniane
muzeum. Adrian Baraniecki i Muzeum Techniczno-Przemysłowe 1868-1950, Kraków
2013.
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i Australii, z krajów zaś europejskich Rumunii i Turcji”44, a więc regionów
o bardzo tradycyjnej jeszcze gospodarce.
Warto tu wspomnieć, że na paryskiej wystawie światowej Rumunia była jednym z kilkunastu zaledwie krajów, które wzięły udział w wielkiej ekspozycji strojów regionalnych, urządzonej, by wyrazić przekonanie,
że „ubiór każdego narodu jest przedstawieniem nie tylko jego oświaty, inteligencji, imaginacji, lecz nadto maluje stan dobrobytu i warunki życia”45. Zamierzano pokazać na niej ubiory reprezentujące różne grupy
wiekowe i różne profesje, najbardziej charakterystyczne dla danej okolicy
i najlepiej odpowiadające jej warunkom klimatycznym oraz miejscowym
gustom i zwyczajom, a także pozostające w największej harmonii z tradycją narodową swojego regionu46. Najbardziej pożądane miały być takie,
które „odszczególniają się czysto miejscową oryginalnością lub pięknością
kroju i ornamentyką, (…) nie fantastyczne, lecz rzeczywiście u ludu wiejskiego w użyciu będące”47. Miały być one kompletne i uzupełnione ozdobami, bronią, a nawet narzędziami, „jakie bądź do całości stroju należą,
bądź na zatrudnienie człowieka tak ubranego wskazują”. Dołączone do
nich objaśnienia miały informować, gdzie i od jak dawna każdy z nich jest
używany, czy jest ubiorem codziennym, czy świątecznym, ile odmian posiada, wreszcie podawać wartość pieniężną, a jeśli „wystawiający sprzedać go pragnie, to i cenę jaką zań żąda”48.
Tylko 16 krajów zdecydowało się wziąć udział w tej części wystawy49, nie wszystkie też przysłały stroje kompletne, lecz mimo to zebrano
ponad 600 ich odmian, reprezentujących wielką różnorodność regionalną. Wśród nich była Rumunia, która poza licznymi bogato zdobionymi
częściami i akcesoriami strojów, wystawiła 15 ich kompletów na maneki-

W. Łuszczkiewicz, A. Bełcikowski, Dr Adrian Baraniecki i jego Muzeum techniczno-przemysłowe w Krakowie, „Tygodnik Ilustrowany” 1872, t. 10, nr 256 (23 XI),
s. 250.
45 F. Beneveni, Odczyty o wystawie paryzkiej 1867 r., Warszawa 1868, s. 92.
46 Rapport sur l’Exposition universelle de 1867, à Paris. Précis des opérations et listes des collaborateurs. Avec un appendice sur l’avenir des expositions, la statistique
des opérations, les documents officiels et le plan de l’Exposition, Paris 1869, s. 601.
47 P. R. Cz., Krakowski Komitet Filialny dla wystawy paryskiej, „Czas” 1866, nr 32
(10 II), s. 3.
48 Tamże. Powołuję się tu wprawdzie na kwestionariusz, rozesłany przez cesarską komisję w Wiedniu, przygotowującą ekspozycję austro-węgierską, był on jednak niewątpliwie oparty o wskazówki zawarte w instrukcji przygotowanej w Paryżu przez organizatorów wystawy.
49 Ch-E. Armand-Dumaresq, Spécimens de costumes populaires des diverses contrées [w:] Exposition universelle de 1867 à Paris. Rapports du jury international,
t. 13, Groupe X. Objets spécialement exposés en vue d’améliorer la condition physique et morale de la population – Classes 89 à 95, Paris 1868, s. 857-878. Poza Rumunią udział w tej części wystawy światowej wzięły: Francja, Szwecja z Norwegią, Dania, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Austria, Prusy, Rosja, Turcja, Egipt, Tunis, Japonia i Argentyna.
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nach50 – między innymi woźnicy, pasterza, kosiarza, myśliwego z gór, rybaka dunajskiego, a także wdzięczne stroje kobiece, na przykład panny
młodej51. Uwagę zwracały charakterystyczne dla tego kraju haftowane
skóry baranie oraz liczne części ubiorów, zwłaszcza kobiecych, wykonanych z wielką precyzją i gustem, w których czuć było wrodzoną potrzebę
elegancji rumuńskiego ludu52.
Trudno się więc dziwić, że Baraniecki zwrócił uwagę na wyroby
rumuńskie, chociaż nie mogąc sobie pozwolić na zakup strojów czy innych równie kosztownych przedmiotów, ograniczył się do nabywania
drobnych i niedrogich, wśród których były głównie surowce, półprodukty
i okazy przemysłu domowego. Niestety, nie sporządził katalogu swojej
kolekcji, toteż trudno określić, jakie dokładnie nabytki rumuńskie przywiózł do Krakowa. Dopiero późniejsze relacje na temat przygotowanej
przez niego ekspozycji oraz zapisy w księgach inwentarzowych i na kartach katalogowych Muzeum Techniczno-Przemysłowego wskazują, że były to między innymi oprzędy jedwabnicze, włókna lniane i konopne skręcane w motki, łyko i wyroby z niego, barwniki roślinne, próbki tkanin
wełnianych i bawełnianych, powrósła, a także minerały, na przykład sól
otrzymywana z wody morskiej. Część z nich oddano w początkach XX w.
do c.k. Akademii Handlowej w Krakowie, część po likwidacji muzeum
w 1950 r. przeszła na własność innych instytucji, między innymi krakowskiego Muzeum Etnograficznego53, gdzie z niewielkiego zbiorku rumuńskiego z 1867 r. udało się jak dotąd zidentyfikować dwa skromne, warkoczowo skręcane motki niebielonej rumuńskiej przędzy lnianej i konopnej,
zachowane w znakomitym stanie54.
Podobnego typu drobne okazy – próbki nasion, włókien, minerałów itp. – Muzeum Techniczno-Przemysłowe pozyskało również na kolejnej powszechnej wystawie światowej, urządzonej w 1873 r. w Wiedniu.

Tamże, s. 867.
Tamże, s. 868. Co ciekawe, podano nawet nazwiska osób, które ozdobiły haftem
część prezentowanych kostiumów – były to „Mme Odobesco” i „Mme Zukasiewitz”.
52 Tamże. W brzmieniu oryginalnym uwaga ta brzmi następująco: „j’y remarque (…)
beaucoup de parties de costumes d’un travail précieux et d’un goût si distingué que
l’on sent chez ce peuple un besoin inné d’élègance”.
53 W 1949 r. Muzeum Techniczno-Przemysłowe zostało przejęte przez państwo, następnie zlikwidowane, a jego zbiory przekazano do Muzeum Narodowego w Krakowie. To ostatnie prowadziło później selekcję zbiorów pod kątem ich zgodności z jego
programem kolekcjonerskim, w wyniku czego w latach 1961-1995 Muzeum Etnograficzne otrzymało w kilku przekazach znaczną część kolekcji etnograficznej MTP, a także okazy rzemiosła, niemające znaczenia artystycznego. Zob.: B. Kołodziejowa, Miejskie Muzeum Przemysłowe dra Adriana Baranieckiego w Krakowie, „Rozprawy
i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie”, t. XI, Kraków 1976, s. 204-205.
54 Nr inw. 66865/MEK i 66866/MEK, przekaz z Muzeum Narodowego w Krakowie,
1989 r., karty katalogowe Muzeum Techniczno-Przemysłowego, nr inw. 8760 IV B
1082 i 8761 IV B 1083, kopie, zbiory Muzeum Etnograficznego w Krakowie (dalej:
zbiory MEK).
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Być może wtedy także – co trudno potwierdzić z braku jakichkolwiek zapisów – muzeum nabyło do swoich zbiorów kilka rumuńskich wyrobów
drewnianych, mających charakter bądź kolekcjonerski, bądź użytkowy.
Do pierwszych należała niewątpliwie niewielka beczułka drewniana, toczona i rzeźbiona w drewnie, o wzorze imitującym klepki, starannie pokostowana55, co było ówcześnie dość częstą praktyką kolekcjonerską.
Oryginalnym wyrobem ludowego przemysłu domowego były z kolei dwie
dojniczki, czyli skopce na mleko, każda wykonana z innego rodzaju drewna, którego nazwę rumuńską podano na kartach katalogowych56, klepkowe naczynie na mleko, przystosowane do noszenia na plecach57, trzy
wrzeciona różnej długości58, motowidło z dwóch części, czyli – jak je
określono na karcie muzealnej: „dwa bloki do zmotywania nici”59. Podobnie jak trzy niewielkie, nieckowate koszyki plecione ze struganej trzciny60, żaden z tych przedmiotów nie miał bliżej określonego pochodzenia,
poza ogólnikowym stwierdzeniem: „Rumunia”, a brak nazwisk darczyńców wskazywałby na ich zakup w trakcie wystawy lub po jej zakończeniu.
Z Siedmiogrodu pochodziła natomiast króbka pleciona z wiór drzewnych
(rodzaj pudełka bez uchwytu i wieka)61, a z Besarabii model warsztatu
tkackiego. Z przedmiotów tych w Muzeum Etnograficznym zachowały się
trzy wrzeciona i trzy koszyczki, króbka i obie części motowidła.
Trochę darów z terenu Rumunii Muzeum Techniczno-Przemysłowe otrzymało także w późniejszych latach, zazwyczaj od Polaków przebywających w tym kraju stale lub czasowo jako emigranci polityczni bądź
ekonomiczni, rzadziej jako handlowcy lub ciekawi świata podróżnicy.
Emigracja polityczna przeradzała się niejednokrotnie w ekonomiczną, bo
wielu uchodźców, zwłaszcza po powstaniu styczniowym, zamiast szukać
pomocy w oczekiwaniu na powrót do kraju, znajdowało sobie jakieś zatrudnienie i zostawało w Rumunii na kilka lat lub dłużej. Było to tym łat-

Karta katalogowa Muzeum Techniczno-Przemysłowego, nr inw. 6465 VIII A 202,
zbiory MEK.
56 Karty katalogowe Muzeum Techniczno-Przemysłowego, nr inw. 6467 VIII A 204
i 6468 VIII A 205, zbiory MEK.
57 Karta katalogowa Muzeum Techniczno-Przemysłowego, nr inw. 6475 VIII A 212,
zbiory MEK.
58 Nr inw. 28373-28375/MEK, przekaz z Muzeum Narodowego w Krakowie, 1963 r.,
karta katalogowa Muzeum Techniczno-Przemysłowego, nr inw. 8525 VIII A 333
(wszystkie trzy wrzeciona były zinwentaryzowane pod jednym numerem inwentarza),
zbiory MEK.
59 Nr inw. 30726/MEK, przekaz z Muzeum Narodowego w Krakowie, 1964 r., karta
katalogowa Muzeum Techniczno-Przemysłowego, nr inw. 8530 VIII A 337, zbiory
MEK.
60 Nr inw. 28112-28114/MEK, przekaz z Muzeum Narodowego w Krakowie, 1963 r.,
karta katalogowa Muzeum Techniczno-Przemysłowego, nr inw. 8903 VIII B 441,
zbiory MEK.
61 Nr inw. 28098/MEK, karta katalogowa Muzeum Techniczno-Przemysłowego, nr
inw. 8527 VIII A 335, zbiory MEK.
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wiejsze, że organizujące się państwo dopiero tworzyło swoje struktury administracyjne i gospodarcze i potrzebowało ludzi wykształconych, a tych
wśród przybywających tam Polaków nie brakowało. Być może takim
właśnie polskim imigrantem był Walenty Winiarski, który w 1872 r. sprezentował muzeum cztery drobne drewniane przedmioty – dwa kieliszki
do jaj, łyżkę i widelec – wszystkie rzeźbione w drewnie, z dekoracyjnymi
motywami winogron i liści, a wykonane – jak podaje karta katalogowa
– przez „kryminalistów na Wołoszczyźnie”62. Do tego dołączył pasek wełniany „roboty szmuklerskiej mniszek z klasztoru na Wołoszczyźnie”, tkany w „barwy narodowe rumuńskie”, a więc w kolorach niebieskim, żółtym
i czerwonym, jak na rumuńskiej fladze63. Z kolei w 1881 r. nieznany bliżej
Leonard Klonowski podarował ręcznik lniany haftowany64, będący – jak
informuje szczegółowo karta katalogowa – wyrobem domowym z 1880 r.,
„ze wsi Rakarya nad strumykiem Kopaczanką w powiecie Jasskim w Mołdawii”65 (chodzi o wieś Răcăria nad rzeką Copăceanca, obecnie w Republice Mołdawii, w rejonie administracyjnym Rîșcani).
Imigrantem polityczno-ekonomicznym był w Rumunii także Izydor Kopernicki, który w 1872 r. przekazał Muzeum Techniczno-Przemysłowemu kilka drobiazgów glinianych i parę próbek tkackich66. Pochodził
z Czyżówki pod Zwinogródką w rosyjskiej wówczas części Ukrainy, medycynę studiował w Kijowie, następnie przez kilka lat służył jako lekarz
w armii rosyjskiej, odpracowując stypendium rządowe. Dalszą karierę zawodową w Rosji przekreślił udziałem w powstaniu styczniowym, po którego upadku musiał uciekać za granicę. Dotarł wówczas do Paryża, skąd
po pół roku przeniósł się do Serbii, gdzie – jak wielu innych polskich popowstaniowych uchodźców – miał nadzieję znaleźć posadę. Kiedy okazało
się, że jego obecność w tym prorosyjskim kraju była ze względów politycznych – jako były rosyjski wojskowy, w dodatku w powstaniu pełniący
ważną funkcję komisarza politycznego Galicji, był szczególnie przez władze carskiej poszukiwany – niewygodna, zdecydował się przyjąć propozycję pracy na uniwersytecie w Bukareszcie, gdzie miał zorganizować muze-

Archiwum Narodowe w Krakowie, Odział III (dalej: ANK-III), Muzeum Przemysłu
Artystycznego w Krakowie (dalej: MPA), sygn. 29/540/0/5/173, Księga eksponatów
przekazanych do Muzeum jako dary (dalej: Ks. Darów MTP), rps, s. 20.
63 Tamże.
64 Nr inw. 66868/MEK, przekaz z Muzeum Narodowego w Krakowie, 1989 r.
65 Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie, Katalog kartkowy MPA, sygn. 8 201-400, k. 268, nr inw. MTP 17803 IV L 2418.
66 Izydor Kopernicki (1825-1891), lekarz i antropolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni sekretarz Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności, redaktor wydawanego przez nią „Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej”. Poza
antropologią zajmował się również archeologią przedhistoryczną i etnografią; był jednym z pierwszych badaczy języka i folkloru cygańskiego. Zob.: S. Kieniewicz, P. Sikora, Kopernicki Izydor (1825-1891) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIV, 1968-1969, s. 1-3.
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um anatomiczne67. Pracował tam do 1871 r., kiedy tęsknota za krajem
skłoniła go do powrotu. Jak wielu innych polskich wygnańców z Rosji, nie
mogąc wrócić w rodzinne strony, osiadł w Krakowie, gdzie związał się
z Uniwersytetem Jagiellońskim i Polską Akademią Nauk68.
Przez cały czas pobytu w Rumunii Kopernicki utrzymywał żywy
kontakt z Adrianem Baranieckim, z którym był zaprzyjaźniony od czasów
kijowskich. Nie omieszkał on skorzystać z okazji, by wzbogacić muzealne
zbiory i w sierpniu 1869 r. pisał do Kopernickiego: „jeśli będziesz miał
sposobność, zbierz w Bukareszcie różne wyroby miejscowe”69. Dwa lata
później ponawiał swoją prośbę: „jeśli będziesz miał możność dostać co
z porcelany wyrabianej w Rumunii i glinianych miejscowych wyrobów, to
dostań”70. Przedmioty te Kopernicki przywiózł zapewne w 1872 r., przenosząc się na stałe do Krakowa. Oprócz kilku wyrobów bułgarskich, były
to drobne naczynia gliniane – dwie miseczki, kubek i garnuszek z miejscowości Puteni koło Ploeszti (rum. Ploiești) na Wołoszczyźnie, solniczka
gliniana z Braszowa (rum. Brașov) w Siedmiogrodzie, okaz grubego czarnego sukna wiejskiego wyrobu oraz jedwabiu surowego, jedno i drugie
z okolic Dżurdżewa (rum. Giurgiu) na Wołoszczyźnie71. Okazy gliniane
zachowały się zapewne w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie,
natomiast próbki sukna i jedwabiu trafiły prawdopodobnie do Muzeum
Etnograficznego, ale nie udało się ich jak dotąd zidentyfikować.
Zbiory Muzeum Techniczno-Przemysłowego wzbogacały również
uczennice „Wyższych Kursów naukowych dla kobiet”, zorganizowanych
przez Adriana Baranieckiego po to, by polskie kobiety spod wszystkich
zaborów mogły „rozszerzać i dopełniać u stóp Wawelu swoje wykształcenie w duchu narodowym”72, a tym samym bronić siebie i swoje rodziny
przed rusyfikacją lub germanizacją73. Baraniecki zachęcał słuchaczki do
pozyskiwania dla muzeum różnego rodzaju miejscowych wyrobów w ich
rodzinnych okolicach, co poskutkowało szeregiem darów, między innymi
w postaci strojów ludowych z różnych stron dawnej Rzeczypospolitej.
Dwa takie stroje podarowały w latach 1882 i 1885 dwie uczennice pochodzące z okolic Chocimia (ukr. Хотин, rum. Hotin) w guberni besarabskiej
– Maria Zaleska i Melita Sąsiedzka. O pierwszej z nich nic właściwie nie

S. Schwann, G. Bratescu, Nieznane źródła o działalności Izydora Kopernickiego
w Rumunii, „Przegląd Antropologiczny” 1965, t. XXXI, z. 1, s. 67-74.
68 S. Kieniewicz, P. Sikora, dz. cyt., s. 1-3.
69 Listy Adriana Baranieckiego do Izydora Kopernickiego, wyd. Adam Wrzosek, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, t. 15, 1935, s. 183.
70 Listy Adriana Baranieckiego do Izydora Kopernickiego (Dokończenie), wyd.
A. Wrzosek, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, t. 16, 1936-1937, s. 213.
71 ANK-III, MPA, sygn. 29/540/0/5/173, Księga Darów MTP, rps, s. 20.
72 K., W sprawie kursów imienia Baranieckiego, „Nowa Reforma” 1898, nr 41(20 II),
s. 3.
73 Szerzej na ten temat zob.: J. Kras, Wyższe Kursy dla Kobiet im. A. Baranieckiego
w Krakowie 1868-1924, Kraków 1972.
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wiadomo, druga urodziła się i wychowała w Szendranach w powiecie chocimskim, gdzie jej rodzice posiadali spory majątek74. Za to Maria Zaleska
opatrzyła podarowany strój szerszymi – zgodnie z zaleceniami Baranieckiego, że ważny jest każdy szczegół – informacjami. Stąd wiemy, że jest to
„ubiór kobiecy mołdawski (z osady rusińskiej) ze wsi Rozpopiniec w powiecie chocimskim w Besarabii”75, zamieszkanej przez ludność mieszaną,
rusińską i mołdawską, z których każda nosiła „strój sobie właściwy”76. Podarowany strój, wykonany przez włościankę Łasikową, składał się z długiej koszuli zwanej soroczka, zdobionej czarno-czerwonym haftem,
z przyczepionym do niej motkiem nici, z których została „wyrobiona”,
z czarnej „spodnicy” wełnianej, zwanej katryncia, wiązanej wszytym
w nią wzorzystym paskiem, zwanym bairy, rańtucha czy szala na głowę,
czyli rucznyka oraz świty z szarego sukna w czarnymi wyszywkami, zwanej sarika. Dodatkowo dowiadujemy się, że sprawiające sobie ubiór włościanki „motki nici kupują gotowe w kramach, a po części i farby, któremi
same farbują”77. Melita Sąsiedzka była znacznie mniej skrupulatna i podarowany przez siebie strój określiła jako „kobiecy mołdawański z Besarabii”78, nie podając żadnej miejscowości, ale można zasadnie przypuszczać, że pozyskała go w rodzinnej wsi lub w jej najbliższych okolicach.
Składał się on z długiej płóciennej koszuli, zdobionej haftem z nici jedwabnych, wełnianych i bawełnianych, z wełnianej zapaski dołem granatowej, u góry w czerwono-białe poziome pasy, nicianego pasa z różnobarwnymi szlakami, wełnianej czapeczki w rodzaju fezu oraz okrycia na głowę,
zwanego naframa, w rodzaju ręcznika zdobionego jedwabnym haftem,
miedzianą nicią i blaszkami, wreszcie z żółtych safianowych butów o wysokich cholewkach79.
A. Pacholczykowa, Sąsiedzki Adam, pseud. Pisarski Iks Bogomnos [w:] Polski
Słownik Biograficzny, t. 35, 1994, s. 381-383. Melita była starszą siostrą Adama, ur.
w 1858 r. działacza i publicysty socjalistycznego; w późniejszych latach wyszła za mąż
za Edmunda Sobolewskiego, razem z którym działała w środowisku socjalistów warszawskich.
75 ANK-III, MPA, sygn. 29/540/0/5/174, karta katalogowa Muzeum Techniczno-Przemysłowego, nr inw. 21830 IV L 2995, rps, s. 683-684. Na karcie nazwa wsi pojawia się w dwojakiej formie: Rozpopiniec i Rozpopińce. Inna wersja nazwy to Rospopience, zob.: A. Skowronek, Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach 1812-1918, Poznań 2018, s. 198.
76 Tamże.
77 Tamże. W 1908 r. strój ten został przejęty, wraz z kilkudziesięciu innymi, do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, następnie w 1939 r. przekazany do Muzeum
Etnograficznego; w zbiorach tego ostatniego zidentyfikowano cztery części: koszulę, spódnicę, ręcznik i sukmanę (nr inw. 10763/MEK, 10767/MEK, 10814/MEK,
10759/MEK).
78 ANK-III, MPA, sygn. 29/540/0/5/174, karta katalogowa Muzeum Techniczno-Przemysłowego, nr inw. 21835 IV L 3000, s. 665-666.
79 Tamże. Ze stroju, który Muzeum Etnograficzne otrzymało za pośrednictwem MNK
w przekazie z 1939 r., zachowała się koszula i buty (nr inw. 10822/MEK i 10516
/MEK).
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Oba stroje prezentowane były w 1887 r. na ekspozycji etnograficznej, która towarzyszyła wielkiej krakowskiej wystawie rolniczo-przemysłowej. Muzeum wzięło w niej aktywny udział, prezentując swoje bogate
zbiory etnograficzne, między innymi kilkadziesiąt strojów ludowych
z różnych stron dawnej Rzeczypospolitej, starannie udrapowanych na
manekinach80. Z początkiem XX w., w wyniku jednej z podjętych prób
profilowania zbiorów, stroje te zostały przejęte przez Muzeum Narodowe,
które tworzyło wówczas u siebie dział etnograficzny. Dwadzieścia lat później, to ostatnie, rezygnując ostatecznie z rozszerzania swojej działalności
na etnografię, oddało posiadane zbiory sztuki ludowej, w tym wspomniane stroje do Muzeum Etnograficznego w Krakowie, niestety już bez manekinów, co sprawiło, że nie wszystkie zachowały się w komplecie.
Niejako uzupełnieniem obiektów etnograficznych z tego okresu
jest 17 fotografii, które prezentują mieszkańców Rumunii oraz ukraińskiej dziś Besarabii. Zasługują one, podobnie jak wymienione wyżej zdjęcia Witolda Piekarskiego, na osobną opowieść, tymczasem jednak warto
choćby zasygnalizować ich istnienie. Jedenaście z nich to „typy Besarabii”
autorstwa Michała Greima81 – drukarza, kolekcjonera i numizmatyka,
który przez wiele lat prowadził w Kamieńcu Podolskim własną pracownię
fotograficzną, zajmując się między innymi zdejmowaniem widoków miasta i jego okolic, a także portretowaniem miejscowej ludności. Swoje fotografie rozsyłał w formie albumowej wybranym znakomitościom tego
świata (między innymi: Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, Elizie
Orzeszkowej i tureckiemu sułtanowi), wzbogacał też nimi – w latach
1875-1902 – zbiory naukowe Akademii Umiejętności w Krakowie, za co
został uhonorowany członkostwem w jej Komisji Antropologicznej82. Pięć
innych fotografii, pochodzących z 1914 r., nieznanego niestety autorstwa,
przedstawia mieszkanki gminy Rodna w okręgu Bistrița-Năsăud w Transylwanii, przy czym jedna z nich to Cyganka w naszyjniku z kilku sznurów
monet83. Autorem ostatniego zdjęcia, które przedstawia dwóch starszych
wiekiem Sasów siedmiogrodzkich z okręgu Sibiu, degustujących spuszczane z kadzi wino, był – zgodnie z napisem wydrukowanym na tekturce,

Wystawa krajowa. Wystawa etnograficzna, „Czas” 1887, nr 208(13 IX), s. 2.
Nr inw. III/295/F, III/296/F, III/322-325/F, III/328/F, III/334/F, III/14344/F,
zbiory MEK. Na rewersach dwóch fotografii (nr inw. III/323-324/F) naklejone u góry
metki firmowe zakładu Greima.
82 Michał Greim (1828-1911) pochodził ze spolonizowanej rodziny austriackiej, od
1852 r. mieszkał w Kamieńcu Podolskim, utrzymując się głównie z handlu antykami,
numizmatami i starodrukami. W latach 1875-1902 przysyłał do Akademii Umiejętności fotografie „typów” ludowych i miejskich oraz krajobrazów Podola. Obszernie piszą
o nim: G. Plutecka, J. Garztecki, Fotografowie nietypowi, Kraków 1987; J. M. Dziewulska, Świat Podola i Besarabii w obiektywie Michała Greima. Dary fotografii dla
Polskiej Akademii Umiejętności, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, Rok LVI (2011), s. 380-420.
83 Nr inw. III/304-307/F i III/406/F, zbiory MEK.
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na którą zdjęcie zostało naklejone84 – Theodor Glatz, zmarły w 1871 r.
właściciel warsztatu fotograficznego w Sybinie85.
Muzeum Etnograficzne w Krakowie, o którego zbiorach mowa
w tym artykule, powstało w 1911 r., głównie dzięki kolekcji i staraniom
Seweryna Udzieli86, nauczyciela ludowego, a z zamiłowania także etnografa i zbieracza rzeczy ludowych. Od około 1880 r. prowadził systematycznie i wytrwale badania kultury ludowej regionów, w których przebywał czasowo na posadach nauczycielskich i jako inspektor szkolny
– a więc w powiatach ropczyckim, gorlickim, grzybowskim i wielickim.
W 1898 r. został przeniesiony do podkrakowskiego Podgórza i wtedy rozszerzył swoją działalność badawczą na całą Ziemię Krakowską oraz tereny
podgórskie, Nowosądecczyznę, Spisz, Orawę, Podhale. W tym czasie posiadał też już całkiem sporą kolekcję wyrobów ludowych, zazwyczaj z tych
dziedzin ludowej wytwórczości, o której przygotowywał mniejsze lub
większe opracowania. W 1902 r. zasilił nimi wystawę, jaką urządziło
w Sukiennicach (w sali udostępnionej przez Muzeum Narodowe) Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, prezentując polskiemu społeczeństwu
niemal nieznaną i ignorowaną dotychczas sztukę ludu polskiego – barwne wycinanki, malowane skrzynie, pisanki, stroje i tkaniny ludowe. Kilka
lat później, po niezbyt udanej próbie utworzenia działu etnograficznego
w Muzeum Narodowym, Udziela, wspierany przez grono krakowskich
profesorów uniwersyteckich oraz artystów, doprowadził do otwarcia odrębnego, niezależnego Muzeum Etnograficznego, które miało tworzyć
– jak deklarowali jego założyciele – więź współczesności z przeszłością,
dając społeczeństwu polskiemu pojęcie o własnościach jego „kultury prastarej”87 i służąc „podnoszeniu świadomości narodowej (…), uświadamianiu naszej odrębności plemiennej od sąsiadów słowiańskich i niesłowiań-

Nr inw. III/349/F, zbiory MEK, pod fotografią na tekturce drukowany napis: „Volk
und Land in Siebenbürgen nach der natur photographirt von Th. Glatz in Hermannstadt”.
85 Theodor Glatz (1818-1871), malarz, rysownik, nauczyciel gimnazjalny w Sybinie, od
1855 r. prowadził własny zakład fotograficzny. Fotografował m.in. mieszkańców Transylwanii w tradycyjnych strojach. Od 1861 r. był członkiem Towarzystwa Fotograficznego w Wiedniu; w 1867 r. prezentował swoje fotografie na wystawie światowej w Paryżu. Zob.: https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Glatz (dostęp: 29.02.2020).
86 Seweryn Udziela (1857-1937), nauczyciel szkół ludowych, inspektor szkolny, etnograf-amator i kolekcjoner, twórca Muzeum Etnograficznego w Krakowie, wieloletni
współpracownik Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności. Na podstawie
własnych badań terenowych i ankietowych wydał szereg prac dokumentacyjnych na
temat kultury ludowej zachodniej Małopolski. Zob.: A. Jacher-Tyszkowa, Seweryn
Udziela – założyciel Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Życie i dzieło, „Rocznik
Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, t. X, 1991, s. 7-37.
87 Arch. MEK, nr inw. I/3069, Odezwa Towarzystwa Muzeum Etnograficznego
w Krakowie z dn. 8 lipca 1910 r., rps.
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skich, a zatem pogłębianiu potrzeby obrony przeciw wynarodowieniu”88.
Uzyskanie w 1913 r. siedziby na Wawelu, a więc w sercu dawnej stolicy
polskiej, jaką był Kraków, miało wobec takich deklaracji znaczenie wręcz
symboliczne i pozwalało silniej podkreślać patriotyczne znaczenie muzeum o charakterze etnograficznym. Wprawdzie otrzymany budynek dawnego seminarium wymagał nieustannych remontów, sukcesywnie jednak
otwierano kolejne sale, zamierzając prezentować w nich zbiory nie tylko
polskie, ale również europejskie i pozaeuropejskie (te ostatnie w 1913 r.
przekazało Muzeum Techniczno-Przemysłowe). Zgodnie ze sformułowanym w tym czasie programem kolekcjonerskim, w krakowskim muzeum
etnograficznym miało być miejsce nie tylko dla wytworów ludu polskiego
„we wszystkich jego odcieniach etnicznych”, ale także dla okazów odnoszących się „do innych ziem i innych plemion zamieszkujących ziemie
dawnej Rzeczypospolitej, a więc Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Żydów,
Niemców, Cyganów i Tatarów”, świadcząc i przypominając tym samym
o kulturowej różnorodności dawnej Polski, a zarazem o jej historycznej
jedności, trwającej mimo podziału zaborczymi granicami. W zbiorach
miały być też reprezentowane sąsiednie ludy słowiańskie („Słowacy, Morawianie, Czesi, Łużyczanie (…), Wielkorusi, Słowianie południowi”)
i niesłowiańskie („Rumuni, Węgrzy, Niemcy)”, następnie „ludy skandynawskie (Duńczycy i Szwedzi), w końcu ludy fińskie i tureckie wschodniej
Europy i zachodniej Azji”89.
Do czasu wybuchu II wojny światowej siedzibą muzeum pozostawał Wawel. Jego zbiory, dzięki licznym darczyńcom, a także intensywnej
akcji zbierackiej, prowadzonej najpierw przez Seweryna Udzielę, a potem
przez jego następcę, Tadeusza Seweryna, wzrosły w tym czasie do liczby
ok. 20 tys. Podczas wojny zostały spakowane w skrzynie i ukryte częściowo w budynku Polskiej Akademii Nauki, częściowo w Muzeum Techniczno-Przemysłowym (które funkcjonowało pod niemieckim zarządem). Po
wojnie nie udało się wrócić na Wawel, ale po kilkuletnich staraniach muzeum otrzymało nową siedzibę w dawnym ratuszu miasta Kazimierza, teraz dzielnicy Krakowa, gdzie pozostaje do dzisiaj.
Ostatnim, jak dotąd, darem do kolekcji rumuńskiej jest kilka tkanin dekoracyjnych i użytkowych – makat, narzut, serwetek, poszewek
– przekazanych w 2016 r. przez Anielę i Jana Bujaków z Krakowa90. Oboje urodzili się w 1935 r. na Bukowinie, należącej wówczas do Królestwa
Wielkiej Rumunii – ona w Serecie, on w ukraińskiej obecnie Nowej Żadowej. Spotkali się dopiero w Polsce, do której ich rodziny przyjechały
w wyniku powojennej reemigracji, osiedlając się na zachodnim jej krań-

[F. Gawełek], Polskie Muzeum Etnograficzne. Nowa instytucja kulturalna w Krakowie, „Czas” 1911, nr 464(11 X), s. 1.
89 Tamże, nr 462(10 X), s. 1.
90 Księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych 83431-85420, rps, s. 95, 10-105, nr inw. 83892/MEK oraz 83936-83944/MEK.
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cu, w okolicach Lubania Śląskiego. Ukończyli szkołę średnią w Lubaniu,
studia we Wrocławiu, ale większość dorosłego życia spędzili w Krakowie.
Nie tylko utrzymują żywe kontakty z Polonią rumuńską oraz Bukowińczykami w Polsce, ale też Jan Bujak prowadzi od wielu lat badania na temat
obecności Polaków na Bukowinie, propagując wiedzę na temat ich historii, życia i kultury za pomocą licznych publikacji oraz wystąpień na konferencjach i sympozjach, między innymi organizowanych przez Związek
Polaków w Rumunii. Przekazane przez nich do muzeum przedmioty należały do matki Anieli Bujak, Teresy Wagner z domu Trzmielak, która
przywiozła je ze swojego domu w Serecie91. Niektóre z nich, jak haftowaną w białe i czerwone róże makatę ścienną oraz makatkę kuchenną, wykonała sama, co czyniło z nich tym cenniejszą pamiątkę, także dla jej córki92. Aniela i Jan Bujakowie oddali je do muzeum, uznali bowiem, że razem z ich wspomnieniami będą one ważnym świadectwem polskiej obecności na Bukowinie rumuńskiej i ukraińskiej.
Na zakończenie chciałabym wyrazić podziękowanie wszystkim
koleżankom i kolegom z Muzeum Etnograficznego w Krakowie, którzy
przyczynili się do powstania tego artykułu, z niezmierną życzliwością
i niezmierzoną cierpliwością wyszukując wskazane okazy i przygotowując
je do fotograficznej prezentacji, a także dostarczając na ich temat szeregu
nie zawsze oczywistych informacji.

Wspomnienia państwa Anieli i Jana Bujaków na temat Bukowiny (rumuńskiej
/ukraińskiej) z 14 stycznia 2016 r., spisane przez A. Grochal, mps, bez nr. inw., zbiory
MEK.
92 Tamże. Nr inw. 83892/MEK (makatka kuchenna) i 83936/MEK (makata ścienna).
91
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Materiał ilustracyjny

Fot. 1-2. Garnek gliniany (nr inw. 59246), wyk. Constantin Deagici, Ciolpani, Wołoszczyzna i garnuszek ceramiczny (nr. inw. 59262), wyk. Vargu
Fercuci, Odorhei, Transylwania, II poł. XX w.

Fot. 3-4. Dzbanki ceramiczne: Snagov, Wołoszczyzna (nr inw. 59289) oraz
Odorhei, Transylwania (nr inw. 59317), II poł. XX w.
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Fot. 5. Talerz ceramiczny (nr inw. 59287), Snagov, Wołoszczyzna, II poł.
XX w.

Fot. 6. Talerz ceramiczny (nr inw. 59288), Odorhei, Transylwania, II poł.
XX w.
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Fot. 7. Drzeworyt „Ukrzyżowanie” (nr inw. 37873), wyk. Onisie Pop, ok. 1850 r.,
Kluż-Napoka, dar Neprajzi Museum z Budapesztu, 1970 r.
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Fot. 8-12. Próbki haftów z terenu Besarabii (nr. inw. 1581, 1582, 1585, 2163,
2164) z darów Heleny Dąbczańskiej i Seweryna Udzieli, 1913 r.

363

Fot. 13. Motki nici lnianych z przędzy niebielonej (nr inw. 66865, 66866),
eksponaty z wystatwy światowej w Paryżu, 1867 r. Ze zbiorów dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego.

Fot. 14. Dwa bloki nici – wyrób rumuński (nr inw. 30726), przed 1880 r. Ze
zbiorów dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego.
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Fot. 15. Trzy wrzeciona wyrobu rumuńskiego (nr inw. 28373-28374), przed
1880 r. Ze zbiorów dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego.

Fot. 16. Łyżka, widelec i dwa kieliszki na jajko rzeźbione w drewnie (nr inw.
2869, 28070, 28332, 28333), Wołoszczyzna, dar Walentego Winiarskiego,
1872 r. Ze zbiorów dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego.
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Fot. 17. Makatka kuchenna (nr inw. 83892), wyk. Teresa Wagner, Seret,
okręg Suczawa, dar Anieli i Jana Bujaków z Krakowa, 2016 r.

Fot. 18-19. Podolsko-besarabski włościanin z okolic Chocimia (nr inw.
III/325/F) oraz kobieta na jarmarku chocimskim z cyklu „Typy Besarabii”
(nr inw. III/328/F), fot. Michał Greim, Kamieniec Podolski, II poł. XIX w.
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Fot. 20. Sasi siedmiogrodzcy (nr inw. III/349/F), fot. Theodor Glatz, Sybin,
przed 1871 r.
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Fot. 21. Dzieci szkolne z Woiniasy (najwyższa wieś górska, za Brezoi), Alpy
transylwańskie (nr inw. III/311/F), Wołoszczyzna, fot. Witold Piekarski,
przed 1909 r., dar Kazimierza Piekarskiego, 1917 r.
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Magdalena Dolińska
Muzeul de Etnografie
„Seweryn Udziela” din Cracovia
Despre colecția românească
a Muzeului de Etnografie din Cracovia
și originea ei
Rezumat

Muzeul de Etnografie din Cracovia care există din anul 1911, găzduiește una din cele mai mari şi mai vechi colecţii etnografice din Polonia
care în mare parte provine de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Predomină exponate de pe teritoriul Poloniei vechi şi de
astăzi, în jur de zece procente reprezintă piesele din afara Europei, dobândite de la călători polonezi. În muzeu se află, de asemenea, și o colecţie europeană, nu prea mare, dar preţioasă, în care un loc important îl
ocupă obiectele provenite din ţările Europei de Sud-Est.
Printre acestea, numeric modestă însă interesantă din diferite
puncte de vedere, colecția de articole provenite de pe actualul teritoriu al
României sau al Moldovei, precum și din zonele de frontieră ale Ucrainei
de astăzi, locuite în mare măsură de populație autohtonă română sau
moldavă. Cele mai vechi piese ale acestei colecții sunt din anul 1867, iar
cele mai recente din anii ʼ70 ai sec. XX și este formată din țesături, broderii și elemente ale costumelor populare, ceramică, coșulețe, suveici de
țesut și alte mărunțișuri din lemn. Peste o sută de piese provin din România, printre care o parte importantă o constituie ceramica din sec. XX, în
principal din Valahia şi Transilvania. Celelalte obiecte constituie o colecţie de piese mărunte, precum: elemente de îmbrăcăminte, câteva unelte
de ţesut, câteva coşuri, puţină galanterie din lemn, majoritatea provenind
din colecţia Muzeului Tehnico-Industrial care a funcţionat la Cracovia
între anii 1868-1950. Au fost dobândite prin achiziție sau ca daruri de la
polonezii care au vizitat România cu diferite ocazii, adeseori ca exilaţi politic. Câteva piese au fost achiziţionate în anul 1867 de către fondatorul
Muzeului Tehnico-Industrial, Adrian Baraniecki, la Expoziţia Universală
de la Paris.
Documentaţia muzeală bine păstrată permite reconstituirea colecţiei române din acest muzeu, reprezentând o contribuţie interesantă la
imaginea relaţiilor polono-române din trecut.

Józefina Święcicka
Uniwersytet Warszawski

Strategie polsko-rumuńskiej dyplomacji kulturalnej.
Analiza działalności Instytutu Polskiego w Bukareszcie
i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie
w latach 2013-2017

Znajomość kultury rumuńskiej wśród Polaków oraz polskiej
wśród Rumunów nie jest powszechna. Mimo związków kulturowych i politycznych sięgających dalszej i bliższej przeszłości, oba te narody dziś
niewiele wiedzą o sobie nawzajem. Do zwiększenia intensywności bilateralnych stosunków kulturalnych na początku XXI w. przyczyniają się Instytut Polski w Bukareszcie (założony w 2001 r.) oraz Rumuński Instytut
Kultury w Warszawie (założony w 2006 r.).
Niniejszy artykuł ma na celu opisanie działalności Instytutu Polskiego w Bukareszcie (IP) i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie
(RIK) w latach 2013-2017 oraz jest próbą wyłonienia głównych tendencji
w działalności obu instytucji. Artykuł jest oparty na niepublikowanej pracy magisterskiej pt. „Porównanie strategii dyplomacji kulturalnej Polski
i Rumunii na przykładzie działalności Instytutu Polskiego w Bukareszcie
i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie”, obronionej przeze mnie
w Collegium Civitas w Warszawie w 2018 r. Przedział czasowy, jaki obejmuje porównanie, został zdeterminowany dostępnością materiałów. Z archiwum Instytutu Polskiego udało mi się uzyskać jedynie materiały dotyczące lat 2013-2017. Z konieczności więc zastosowałam tę samą cezurę
czasową podczas zbierania i analizy materiałów dotyczących działalności
Rumuńskiego Instytutu Kultury. Podstawowym materiałem badawczym
był spis wszystkich wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez IP
w Bukareszcie oraz RIK w Warszawie w omawianym przedziale czasowym, wykonany na podstawie informacji publikowanych na stronach internetowych Instytutów. Wydarzenia zostały sklasyfikowane według dziedzin, po czym dokonana została analiza ilościowa, służąca sprawdzeniu,
jakie dziedziny kultury dominują w działalności obu Instytutów. Ta metoda, jakkolwiek niedoskonała (nie pozwala bowiem na zmierzenie np. liczby osób biorących udział w wydarzeniach, co przekłada się na ich zasięg
społeczny), służyła wyznaczeniu, opisaniu i porównaniu głównych obszarów aktywności IP w Bukareszcie oraz RIK w Warszawie. Zastosowano
również porównanie opisowe działalności obu Instytutów, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej występujących motywów, postaci oraz
twórców.
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Przystępując do analizy działalności z zakresu dyplomacji kulturalnej, stosowne jest najpierw określić, jaką markę narodową posiada dane państwo – na ile jest ona silna i rozpoznawalna, jakie wartości ze sobą
niesie1. Pojęcie marki narodowej jest również pomocne w ustaleniu, jakie
pozytywne i negatywne stereotypy są kojarzone z danym państwem. Dlatego też odwołałam się do pozycji Polski i Rumunii w światowych rankingach państw. Był to punkt wyjścia do zbadania, na ile Polska oraz Rumunia posiadają pozytywną markę w opinii społeczności międzynarodowej.
Pod uwagę wzięłam dwa rankingi: The Good Country Index (Ranking Dobrych Krajów), stworzony przez Simona Anholta i odwołujący się do pojęcia krajów przyczyniających się do zwiększenia ogólnie rozumianego „dobra ludzkości”, oraz Global Competitiveness Report (Światowy Ranking
Konkurencyjności), odwołujący się do czynników ekonomicznych.
The Good Country Index opiera się na koncepcji „dobrych krajów”, tj. takich, które przyczyniają się do szeroko pojętego „dobra ludzkości”, rozumianego jako pozytywny wkład w następujące dziedziny: nauka i technika, kultura, pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe, ład
światowy, planeta i klimat, dobrobyt i równość, zdrowie i dobre samopoczucie. Postawą do stworzenia rankingu są dane gromadzone przez ONZ
i inne organizacje międzynarodowe2. Poniżej tabela z przedstawionymi
wynikami Polski i Rumunii w rankingu (im niższy numer, tym lepszy wynik).
Rok

Polska

Rumunia

Liczba badanych krajów

2014
2016

52.
25.

65.
36.

125
163

2017

30.

40.

163

2018
31.
29.
153
Tab. 1. Ewolucja pozycji Polski i Rumunii w rankingu The Good Country Index w latach 2014-2018. Opracowanie własne na podstawie wyników opublikowanych na stronie internetowej rankingu, https://goodcountry.org/index/
results (dostęp: 20.08.2019).

Jak widać z przedstawionych powyżej danych, w 2014 r. Polska
wyprzedzała Rumunię w rankingu o ponad dziesięć miejsc. Ta różnica na
niekorzyść Rumunii z czasem zaczęła się zmniejszać, aż w 2018 r. Rumunia zajęła miejsce o dwie lokaty wyższe niż Polska. Stało się tak m.in. za

Szerzej o marce narodowej i jej znaczeniu dla siły państwa: S. Anholt, Beyond the
Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations, „Exchange: The Journal of Public Diplomacy”, vol. 2, iss. 1.
2 Raport The Good Country Index, https://goodcountry.org/index/results (dostęp:
20.08.2019).
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sprawą wkładu Rumunii w obronność oraz zaangażowanie w ramach
NATO (w dziedzinie wkładu w globalne bezpieczeństwo Rumunia osiągnęła siódmą lokatę w skali całego rankingu3). Odrębnym zagadnieniem
jest pozycja Polski i Rumunii w skali całego rankingu. W 2014 r. plasowały się one w okolicach 50.-60. miejsca. Do 2018 r. oba kraje poprawiły
swój wynik o 20-30 miejsc. Z rankingu The Good Country Index należy
wysnuć następujący wniosek: wizerunek Polski i Rumunii na arenie międzynarodowej poprawia się. Maleją również różnice w postrzeganiu tych
dwóch krajów.
Drugim raportem, który wzięłam pod uwagę, jest The Global
Competitiveness Report (Światowy Raport Konkurencyjności), badający
otoczenie biznesowe i warunki do inwestycji. Poniższa tabela przedstawia
wyniki Polski i Rumunii w latach 2008-2018.
Rok

Polska

Rumunia

Liczba ocenionych krajów

2017-2018
39.
68.
137
2016-2017
36.
62.
138
2015-2016
41.
53.
140
2014-2015
43.
59.
144
2013-2014
42.
76.
148
2012-2013
41.
78.
144
2011-2012
41.
77.
142
2010-2011
39.
67.
139
2009-2010
46.
64.
133
2008-2009
53.
68.
134
Tab. 2. Pozycja Polski i Rumunii w Global Competitiveness Report w latach
2008-2018. Opracowanie własne na podstawie materiałów ze strony internetowej World Economic Forum. https://www.weforum.org
(dostęp: 17.06.2018).

W 2008 r. oba kraje znajdowały się między 50. a 70. pozycją
w rankingu. W przypadku Polski widać zdecydowaną zmianę na lepsze:
z 53. miejsca, zajmowanego w 2008 r., w ciągu dziesięciu lat awansowała
ona na 39. lokatę. W przypadku Rumunii nie da się określić stałego kierunku zmian. W latach 2011-2013 nastąpiło znaczące pogorszenie (spadek na 78. pozycję), następnie chwilowa poprawa, by w roku 2018 nastąpił powrót do punktu wyjścia, kiedy to kraj znalazł się ponownie na 68.
miejscu. W rankingu Global Competitiveness Report, przeciwnie do rankingu The Good Country Index, widać wyraźną różnicę między Polską
a Rumunią – kraje dzieli 30 miejsc.

Raport The Good Country Index, https://goodcountry.org/index/results (dostęp:
20.08.2019).
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Kolejnym analizowanym przeze mnie parametrem, służącym do
określenia warunków, w jakich prowadzona jest polsko-rumuńska dyplomacja kulturalna, było przedstawienie wyników badań społecznych dotyczących wzajemnego stosunku Polaków i Rumunów. Odwołałam się do
badań Centrum Badania Opinii Społecznej, dotyczących stosunku Polaków do innych narodów, wykonanych w 2017 r.4 Na 25 wziętych pod
uwagę nacji, Rumuni plasują się na trzecim miejscu od końca. Średni poziom sympatii do nich wynosi -0,18 (w skali od -3 – maksymalna niechęć
do +3 – maksymalna sympatia). Z tego wynika, iż stosunek Polaków do
Rumunów można określić jako neutralny, z tendencją negatywną. Interesujące jest porównanie go z wynikami innego zestawienia, przedstawionego w tym samym komunikacie z badań, mianowicie – zmiany sympatii
do poszczególnych narodów. W przypadku poziomu sympatii Polaków do
Rumunów, od lat 90. XX w. obserwujemy tendencję zwyżkową. W 1993 r.
sympatię do tego narodu deklarowało tylko 9% badanych, w 2017 r. było
to już 28%. Szczególny wzrost nastąpił po 2007 r., po wstąpieniu Rumunii do Unii Europejskiej (wynik w 2007 r. był lepszy o dziesięć punktów
procentowych od tego z 2006 r.). Jednocześnie ze wzrostem poziomu
sympatii Polaków do Rumunów, zaobserwować można również spadek
poziomu niechęci do nich (w 1993 r. niechęć deklarowało 66% ankietowanych, w 2017 r. było to już tylko 35%).
Stosunek Rumunów do Polaków jest o wiele bardziej pozytywny
niż stosunek Polaków do Rumunów. Potwierdzają to wyniki badań wykonanych przez Inscop Research w 2016 r.5 Na 24 narody brane pod uwagę
w badaniu, Polacy zajęli dziesiąte miejsce, uplasowali się więc w górnej
połowie stawki. 75% procent ankietowanych określiło swój stosunek do
Polaków jako „raczej pozytywny”, 15% zaś jako „raczej negatywny”.
Biorąc pod uwagę wyniki przytoczonych badań, wzajemny stosunek Polaków i Rumunów jest asymetryczny. Rumuni deklarują sympatię
do Polaków, Polacy zaś wykazują w stosunku do Rumunów obojętność
o lekko niechętnym zabarwieniu. W związku z tym w Rumunii panują
lepsze warunki do promocji polskiej kultury w porównaniu z warunkami
do promocji kultury rumuńskiej w Polsce.

Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań nr 21/2017, https:// www.
cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_021_17.PDF (dostęp: 25.06.2019).
5 Inscop Research Simpatie țări, 2016, https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/
2016/04/INSCOP-raport-martie-2016_simpatie-tari.pdf (dostęp: 25.06.2019).
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Porównanie działalności Instytutu Polskiego w Bukareszcie
i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie
w latach 2013-2017
W działalności Instytutu Polskiego w Bukareszcie w omawianym
okresie najbardziej promowanymi dziedzinami były: kino (27% wszystkich zorganizowanych wydarzeń), teatr (12%), sztuki wizualne (11%), muzyka inna niż poważna (11%), muzyka poważna (9%), historia (8%), literatura (6%). Ilustruje to tabela 3.
Działalność Instytutu Polskiego w Bukareszcie
w latach 2013-2017

Tab. 3. Działalność Instytutu Polskiego w Bukareszcie w latach 2013-2017.
Opracowanie własne na podstawie strony internetowej Instytutu, http://
culturapoloneza.ro/pl/events/archive.html (dostęp: 6.04.2018).

Najważniejszym wydarzeniem promującym polskie kino w Rumunii jest cykliczny festiwal CinePolska, odbywający się w ośmiu miastach Rumunii. Prócz filmów długometrażowych prezentowane są również filmy krótkie oraz animacje. Kolejne miejsce zajmuje teatr (12%
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wszystkich wydarzeń). Prezentacja polskiego teatru w Rumunii przez IP
nie ogranicza się jedynie do tradycyjnych form ekspresji, odbyły się np.
spektakle teatru tańca w ramach festiwalu News from Polska (2014). Promowani są twórcy, tacy jak Tadeusz Kantor i Sławomir Mrożek. Imprezy
z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, fotografia, rzeźba, plakat
i in.) to 11% wszystkich wydarzeń. Ważne miejsce w promowaniu sztuk
wizualnych zajmuje polska szkoła plakatu. W ciągu pięciu lat IP zorganizował 19 wystaw poświęconych tej formie ekspresji – jest to prawie połowa wszystkich wydarzeń poświęconych sztukom wizualnym (ogółem
40). Ponadto w Bukareszcie polscy artyści wykonali murale o tematyce
historycznej, odwołujące się do roli Polaków i Rumunów w wydarzeniach
związanych z upadkiem reżimów komunistycznych w Europie i uchodźców polskich w Rumunii w 1939 r.
Imprezy muzyczne to 20% całej działalności Instytutu (wliczając
w to różne gatunki muzyczne: muzykę poważną, folkową oraz inne). Muzyka poważna pojawia się podczas niemal co drugiej imprezy muzycznej,
co jest zrozumiałe, jako że twórczość Fryderyka Chopina jest jednym
z silnych punktów polskiej marki narodowej. Z kolei muzyka tradycyjna
jest praktycznie nieobecna (poniżej 1% wydarzeń).
Kolejnym obszarem jest dyplomacja historyczna, stanowiąca co
prawda tylko 8% działalności IP, jednak jest to dziedzina o dużym potencjale, zważywszy na podobne doświadczenia historyczne Polaków i Rumunów w XX w. W dyplomacji historycznej są również obecne wątki ratowania Żydów przez Polaków podczas II wojny światowej, np. wystawa
„Samarytanie z Markowej”, pokazywana w pięciu miastach Rumunii: Bukareszcie, Braszowie, Jassach, Klużu oraz Râmnicu Vâlcea, prezentująca
historię rodziny Ulmów, która ratowanie Żydów podczas II wojny światowej przypłaciła życiem. Instytut organizował również projekcje polskich
filmów o tematyce żydowskiej podczas Festiwalu Filmu Żydowskiego
w Bukareszcie (2014) oraz współorganizował konferencję „Żydowskie
dziedzictwo w Europie Środkowej” (Bukareszt 2012).
Wydarzenia promujące literaturę stanowią 7% działalności Instytutu (z czego 1% stanowi poezja). Współcześni autorzy polscy promowani
przez IP, których książki zostały przetłumaczone na język rumuński to
np. Mariusz Szczygieł czy Olga Tokarczuk. Polscy autorzy byli gośćmi
organizowanych w Rumunii międzynarodowych targów książki i festiwali
literackich, takich jak Bookfest (Timişoara, 2014) oraz Międzynarodowy
Festiwal Literatury i Tłumaczeń w Jassach (2014). IP promuje również
polski komiks, uczestnicząc w wydarzeniach, takich jak Europejski Salon
Komiksu (2013, 2014). Rumuńska publiczność może zapoznać się z twórczością polskich pisarzy także za pośrednictwem przedstawień teatralnych. W 2015 r., podczas 15. Festiwalu Komedii – festCO w Bukareszcie,
odbyło się przedstawienie „Między nami dobrze jest” na podstawie tekstu
Doroty Masłowskiej.
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Organizacja nauki języka polskiego stanowi jedynie 2% działalności Instytutu. Oprócz kursów języka polskiego, dorocznie świętowano
również Europejski Dzień Języków, w ramach którego Instytut przeprowadził pokazowe lekcje oraz warsztaty dla dzieci.
Wydarzenia dla dzieci stanowią 2% działalności IP. W ramach
programu dla najmłodszych zorganizowano np.: przedstawienie muzyczne „Dzieciństwo Chopina” (Bukareszt, 2017), audycje radiowe z polskimi bajkami (2017), edycję dla najmłodszych festiwalu filmowego
CinePolska (2016), przedstawienia teatralne dla dzieci w wykonaniu polskich grup teatralnych.
Najmniej reprezentowanymi dziedzinami są tradycje, kuchnia,
design (po ok. 1%) oraz kultura mniejszości, turystyka i muzyka tradycyjna (każde poniżej 1%). Niewielka obecność kultury mniejszości narodowych wynika z faktu, iż Polska jest krajem etnicznie o wiele bardziej
jednorodnym niż Rumunia. Z kolei brak promowania kultury i muzyki
tradycyjnej jest zbieżny z założeniem stworzenia wizerunku nowoczesnego, rozwiniętego gospodarczo państwa oraz promowania innowacyjności,
co jest jednym z głównych założeń polskiej dyplomacji kulturalnej na lata
2017-2027, według strategii ogłoszonej 20 grudnia 2017 r. uchwałą Międzyresortowego Zespołu do spraw Promocji Polski za granicą6.
Należy zauważyć, iż przed Instytutem Polskim w Bukareszcie stoi
zadanie łatwiejsze niż przed RIK w Warszawie, ponieważ wizerunek Polaków w Rumunii jest bardzo pozytywny. Działalność IP nie musi się więc
koncentrować na walce z negatywnymi stereotypami, lecz jedynie ugruntowywać pozytywny wizerunek kraju oraz pracować nad wzmocnieniem
relacji bilateralnych i wymiany kulturalnej.
Działalność Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie
w latach 2013-2017
Działalność RIK w Warszawie charakteryzuje się dość podobnym
rozłożeniem akcentów, co działalność IP w Bukareszcie. Na pierwszym
miejscu wśród dziedzin najbardziej promowanych także znajduje się kino
(20% wydarzeń). Kolejne miejsca zajmują: literatura (14%), sztuki wizualne (14%), historia (12%), teatr (6%), muzyka (inna niż muzyka poważna
i muzyka tradycyjna – 5%), pozostałe (11%). Ilustruje to tabela 4.

Kierunki promocji Polski na lata 2017-2027, Załącznik do Uchwały Nr 7 Międzyresortowego Zespołu do spraw Promocji Polski za granicą z 20 grudnia 2017 r., dotyczącej dokumentu „Kierunki promocji Polski na lata 2017-2027”, https://www.msz.gov.
pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_publiczna/miedzyresportowy_ze
spol_promocji_polski/miedzyresortowy_zespol__do_spraw_promocji_polski_za_g
ranica_przyjal_kluczowy_dokument_dla_uspojnienia_dzialan_w_obszarze_promo
cji_polski_za_granica__kierunki_promocji_polski_na_lata_2017___2027_
(dostęp: 24.06.2018).
6
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Tab. 4. Działalność Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie w latach
2013-2017. Opracowanie własne na podstawie strony internetowej Instytutu,
http://www.icr.ro/varsovia/evenimente (dostęp: 6.04.2018).

RIK dużą uwagę (20% wszystkich imprez) poświęca promocji kina rumuńskiego, które rzeczywiście jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych za granicą i cenionych dziedzin współczesnej twórczości Rumunów. Potwierdza to choćby fakt, iż dziesięciu spośród rumuńskich reżyserów w latach 1997-2007 zostało nagrodzonych aż 100 nagrodami branżowymi. Prąd w kinematografii, zwany „rumuńską nową falą” jest rozpoznawalny i ceniony w Europie i na świecie, przyczyniając się do tworzenia marki narodowej Rumunii oraz poprawiania jej rozpoznawalności za
granicą7.
Drugą najważniejszą dziedziną jest literatura i poezja (w sumie
18% wydarzeń). Główna część działań promocyjnych RIK dotyczy twórczości pisarzy współczesnych. Tłumaczone na język polski i promowane
są książki autorów, takich jak: Dan Lungu (ur. 1969), Varujan Vosganian
I. Blaga, 10 regizori români au luat în ultimii șase ani peste 100 de premii, „România Libera”, 24.01.2007, https://romanialibera.ro/cultura/arte/10-regizori-romaniau-luat-in-ultimii-sase-ani-peste-100-de-premii-85096 (dostęp: 4.06.2018).
7

377
364

377

(ur. 1958, rumuński pisarz pochodzenia ormiańskiego, laureat nagrody
Angelus za rok 2016 za książkę „Księga szeptów”, rum. „Cartea șoaptelor”), Ioana Pârvulescu (ur. 1960), Filip Florian (ur. 1968), Cristian Teodorescu (ur. 1954), Marin Mălaicu-Hondrari (ur. 1971), Lucian Dan Teodorovici (1975) i in. Organizowane są również spotkania z pisarzami. RIK
bierze udział w wydarzeniach poświęconych promocji literatury, takich
jak: Targi Książki w Warszawie, Krakowie i Białymstoku, Wrocławskie
Targi Dobrych Książek, Śląskie Targi Książki w Katowicach, Conrad Festiwal, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, projekt „Czytamy gdzie indziej”, Festiwal Puls Literatury, Festiwal Literacki im. Zygmunta Haupta,
Europejska Noc Literatury we Wrocławiu, „Found in Translation – Spotkania Tłumaczy Literatury” w Gdańsku.
Projekty Instytutu z zakresu poezji obejmują 4% działalności. Dotyczą w dużej mierze poetów żyjących współcześnie, których nazwiska zapisały się w rumuńskiej historii najnowszej, jak np. Ana Blandiana, przed
1989 r. działaczka opozycyjna, laureatka nagrody Europejski Poeta Wolności, przyznawanej przez Miasto Gdańsk. W imprezach i spotkaniach
poświęconych literaturze często biorą udział również tłumacze, będący językowymi i kulturowymi pośrednikami pomiędzy rumuńskim autorem
a polskim odbiorcą.
W kategorii sztuk wizualnych (18%) brałam pod uwagę różnorodne gatunki i metody ekspresji, takie jak malarstwo, fotografia, sztuka wideo. Z artystów dawniejszych Instytut najchętniej prezentował spuściznę
rzeźbiarza Constantina Brâncuşiego (1876-1957). Prezentowana była także sztuka współczesna – przykładowo w roku 2014 w Narodowej Galerii
Sztuki Zachęta w Warszawie prezentowano instalacje Anemony Crişan
oraz wystawę prac Victora Mana pt. „ZEPHIR”.
Wystawy fotografii były wykorzystywane przez Instytut nie tylko
do promowania twórczości i osobowości rodzimych artystów, ale także do
zapoznania polskiej publiczności z bogatą spuścizną kulturową i artystyczną Rumunii (np. wystawa fotograficzna „Bukowina – ludzie i miejsca” – Kraków, 2016, wystawa „W hołdzie Constantinowi Brâncuşiemu
– zespół rzeźb z Târgu Jiu” – Warszawa, 2016).
Przedsięwzięcia z zakresu dyplomacji historycznej stanowią 12%
wszystkich inicjatyw podejmowanych przez RIK. Pojawiają się nawiązania do uchodźców polskich w Rumunii z 1939 r., np. zorganizowana
w 2014 r. w Krakowie, Łodzi i Lublinie prezentacja zbioru dokumentów
„Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1947”. Poza tym organizowane są wydarzenia oraz wydawane książki dotyczące głównie XX w. Poruszane tematy to m.in.: Rumunia w dwudziestoleciu międzywojennym, lata 1945-1989, rewolucja z 1989 r. Wybór tych właśnie okresów dla promowania
i popularyzacji historii Rumunii w Polsce jest nieprzypadkowy. Dwudziestolecie międzywojenne było, zarówno dla Polski, jak i dla Rumunii,
czasem względnej prosperity. Rumunia osiągnęła wówczas swój szczytowy zasięg terytorialny – România Mare (Wielka Rumunia) obejmowała
295 tys. km2 (dziś powierzchnia Rumunii to 237,5 km2). Międzywojnie
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było w Rumunii czasem intensywnego rozwoju kultury. Podobnie jak
w Polsce, panuje tam obecnie nostalgia za tym okresem. Lata rządów Nicolae Ceauşescu są również chętnie podejmowanym tematem, ponieważ
z jednej strony wśród dyktatur komunistycznych były nietypowe (utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z Zachodem przy jednoczesnej fatalnej sytuacji ludności w kraju), z drugiej zaś strony – starsze pokolenie
Polaków ma możliwość porównania własnych wspomnień z epoki komunistycznej w Polsce z przejściami Rumunów w tym samym okresie. Rewolucja z 1989 r. w Rumunii wzbudza natomiast emocje i zainteresowanie ze względu na swój gwałtowny przebieg.
Prezentacja przez Instytut sztuk teatralnych stanowi 6% jego
działalności. Rumuńskie grupy teatralne czterokrotnie wzięły udział w
Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. Wśród nich znalazła się również
grupa węgierskojęzyczna „Tamási Áron” z miejscowości Sfântu Gheorghe, zamieszkałej w większości przez Węgrów, oraz Teatr Żydowski z Bukaresztu, który wystąpił w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera w 2013 r. Ich zaproszenie można interpretować jako sygnał
świadczący o otwartości Rumunów na kulturę mniejszości narodowych
z ich kraju oraz chęci i gotowości promowania ich kultury za granicą.
W kontekście dyplomacji publicznej może być to postrzegane jako oznaka
dojrzałości oraz otwartości społeczeństwa, co niewątpliwie przyczynia się
do budowania pozytywnego obrazu Rumunii za granicą.
Kolejne 6% działalności RIK w omawianym okresie stanowią imprezy muzyczne (muzyka poważna 1%, pozostałe gatunki 5%). Zauważyć
należy, iż muzyka tradycyjna jest mało obecna (poniżej 1%), choć Rumunia posiada zróżnicowane i bogate tradycje w tym zakresie, wypływające
z historii (wielość kulturowych wpływów) oraz ukształtowania terenu
(izolacja terenów górskich), które mogłyby być interesujące i atrakcyjne
dla odbiorców zagranicznych. Niewiele (4%) znalazło się w zestawieniu
wydarzeń dotyczących tradycji ludowych, choć przecież Rumunia cieszy
się opinią kraju o bogatej i do dziś żywej kulturze tradycyjnej. Przywoływaną regularnie przez RIK tradycją jest Mărṭişor – święto wiosny, obchodzone 1 marca, którego symbolem jest ozdoba ze splecionych biało-czerwonych sznureczków, przypinana do ubrania w tym dniu.
Wydarzenia dotyczące promocji nauki języka rumuńskiego stanowią 3% wydarzeń zorganizowanych przez RIK w omawianym okresie. Instytut uczestniczył w Europejskim Dniu Języków oraz organizował spotkania dotyczące języka i kultury rumuńskiej w warszawskich liceach.
Instytut organizuje również wydarzenia przeznaczone dla najmłodszych (3%), np. „Rumuńska godzina bajki”. Zainteresowanie krajami i kulturami niszowymi, takimi jak polska czy rumuńska, kształtuje się
łatwiej w młodym wieku, gdy umysł nie jest jeszcze obciążony stereotypami. Dlatego też oferta wydarzeń dla dzieci może być uznana za ważny
krok na drodze do tworzenia pozytywnego wizerunku kraju wśród społeczeństw innych państw.
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RIK promował również kulturę mniejszości narodowych zamieszkujących Rumunię, m.in.: Węgrów, Niemców, Żydów, Turków oraz Romów. Do kultury mniejszości narodowych odwołuje się w sumie 8% wydarzeń. 2% wszystkich wydarzeń przyjęło za temat przewodni kulturę
grup mniejszościowych, w pozostałych 6% jest to temat poboczny. Ogółem zostały zorganizowane 22 imprezy podejmujące wątek mniejszości na
279 wszystkich imprez, jakie odbyły się w latach 2013-2017. Ukazuje to
różnorodność społeczeństwa rumuńskiego, co znajduje odzwierciedlenie
również w danych statystycznych (Rumuni – 88,9%, Węgrzy – 6,5%, Romowie – 3,3%, inne mniejszości: Ukraińcy, Niemcy, Lipowani, Turcy, Tatarzy i in. – 1,1%)8.
Do tematów najrzadziej podejmowanych w działalności Instytutu
należą: design, muzyka tradycyjna, kuchnia oraz turystyka (wszystkie poniżej 1%).
W działalności RIK ważne miejsce zajmuje doroczny Festiwal
Kultury Rumuńskiej w Krakowie. W maju 2018 r. miała miejsce jego 11.
edycja. Z reguły trwa on trzy dni, podczas których organizowane są wydarzenia z różnych dziedzin: przedstawienia teatralne, wystawy fotografii,
spotkania z pisarzami, pokazowe lekcje języka rumuńskiego, prelekcje historyczne, warsztaty dla dzieci, imprezy z DJ-em przy muzyce rumuńskiej. Dzięki kilkudniowemu czasowi trwania oraz różnorodnym dziedzinom festiwal zyskuje większą siłę oddziaływania. Nieprzypadkowo odbywa się on w Krakowie – w tym mieście jest obecna najbardziej skonsolidowana w Polsce społeczność pasjonatów i wielbicieli kultury rumuńskiej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa jeden z dwóch w Polsce akademickich ośrodków zajmujących się badaniami nad językiem i literaturą
rumuńską – Zakład Filologii Rumuńskiej9. W Krakowie ma także siedzibę Towarzystwo Polsko-Rumuńskie, zajmujące się m.in. promocją kultury rumuńskiej w Polsce oraz wzmacnianiem relacji bilateralnych10. Ponadto RIK jest zaangażowany w wiele imprez zrzeszających kraje francuskojęzyczne lub kraje, w których język francuski pełni ważną funkcję
dla kultury i tożsamości mieszkańców. Rumunia jest przykładem właśnie
takiego kraju – jest członkiem rzeczywistym Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, a język francuski jest jednym z najchętniej wybieranych
przez młodzież szkolną języków obcych, na poziomie gimnazjum i liceum

Populaţia după etnie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de
localităţi, Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, strona rumuńskiego Narodowego Instytutu Statystyki, http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul-iipopulatia-stabila-rezidenta-structura-etnica-si-confesionala/ (dostęp: 19.03.2018).
9 Strona internetowa Instytutu Filologii Romańskiej UJ, http://www.ifr.filg.uj.
edu.pl/instytut/struktura (dostęp: 23.04.2020).
10 Strona internetowa Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie, http://tprk.pl/
o-nas/ (dostęp: 23.04.2020).
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tego języka uczy się aż 85,58% uczniów11. RIK organizuje francuskojęzyczne wydarzenia w ramach corocznego Festiwalu Frankofonii oraz
w ramach Salonów Frankofonii w Warszawie. Zaangażowanie Instytutu
w inicjatywy związane z językiem francuskim wynika zarówno z długiej
i wciąż obecnej tradycji nauki języka francuskiego w Rumunii, jak również z przyczyn historyczno-kulturowych (Francja przez długie lata postrzegana była przez Rumunów jako model kulturowy i cywilizacyjny).
Jeśli chodzi o promocję turystyki, również będącą ważnym zadaniem dyplomacji kulturalnej, RIK nie prowadzi na tym polu intensywnej
działalności. Turystyka promowana jest głównie podczas większych wydarzeń, w rodzaju dorocznego Festiwalu Kultury Rumuńskiej w Krakowie. W badaniu przeprowadzonym przez Polską Izbę Turystyki, dotyczącym najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wybieranych przez Polaków w 2017 r., Rumunia nie występuje w ogóle, za to sąsiednia Bułgaria
jest wybierana przez 14,3% uczestników wycieczek zorganizowanych12.
Potwierdza to fakt, iż Rumunia jest dla polskich podróżujących kierunkiem marginalnym, wybieranym jedynie przez nielicznych pasjonatów.
Widać jednak potencjał regionu czarnomorskiego, co pokazuje popularność Bułgarii. Brak zainteresowania wczasami w Rumunii może więc wynikać z negatywnych stereotypów dotyczących tego kraju, co pokazują
przytoczone przeze mnie wcześniej dane CBOS, oraz z braku wiedzy o jej
rzeczywistych walorach turystycznych.
Porównanie działalności Instytutów
Poniższa tabela przedstawia wydarzenia zorganizowane przez
RIK oraz IP według ich procentowego udziału we wszystkich wydarzeniach zorganizowanych przez każdy z Instytutów w analizowanym okresie. Zarówno RIK, jak i IP prowadzi promocję w zakresie wielu dziedzin
kultury, przez co oferta obu Instytutów jest zróżnicowana. Dzięki temu
istnieje możliwość dotarcia do szerokiego odbiorcy.
Największy udział procentowy w działalności RIK zajmują kolejno: kino (20%), literatura (14%), sztuki wizualne (14%), historia (12%),
teatr (6%), muzyka – wszystkie style (6%). W działalności IP akcenty rozkładają się nieco inaczej. Na pierwszym miejscu również jest kino (27%),
druga w kolejności muzyka (wliczając muzykę poważną – 20%), trzecie
miejsce zajmuje teatr z wynikiem 12%, po nim są historia – 8% i literatura – 6%.

Strona internetowa Ambasady Francji w Bukareszcie, https://ro.ambafrance.org/
Focus-sur-l-enseignement-du-francais-au-niveau-pre-universitaire-en-Roumanie
(dostęp: 5.06.2018).
12 Zagraniczne wakacje Polaków w sezonie letnim 2017, raport Polskiej Izby Turystyki, www.pit.org.pl/media/1/002/1989.pdf (dostęp: 2.07.2018).
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Dziedzina

RIK

Procentowo

IP

Procentowo

Kino
55
20%
101
27%
Literatura
40
14%
22
6%
Sztuki wizualne
38
14%
40
11%
Historia
34
12%
31
8%
Pozostałe
31
11%
29
8%
Teatr
18
6%
47
12%
Muzyka (pozostałe)
14
5%
42
11%
Poezja
12
4%
3
1%
Tradycje
10
4%
4
1%
Nauka języka
8
3%
8
2%
Dla dzieci
7
3%
6
2%
Mniejszości
6
2%
1
0%
Muzyka poważna
3
1%
35
9%
Design
2
1%
3
1%
Muzyka tradycyjna
1
0%
0
0%
Kuchnia
0
0%
4
1%
Turystyka
0
0%
1
0%
Ogółem wydarzeń
279
377
Tab. 5. Porównanie zakresu działalności (według dziedzin) RIK w Warszawie oraz IP w Bukareszcie w latach 2013-2017. Opracowanie własne na podstawie informacji ze stron internetowych Instytutów.

Tendencje zauważalne w działalności Rumuńskiego Instytutu
Kultury w Warszawie oraz Instytutu Polskiego w Bukareszcie są zbieżne
z polityką promocji obu krajów. Odzwierciedlają one obecną ich sytuację
polityczną i gospodarczą. Po wejściu do UE (Polska – 2004 r., Rumunia
– 2007 r.) dominującym celem dyplomacji kulturalnej obu krajów jest
potwierdzenie ich pełnoprawnej przynależności do europejskiej wspólnoty. W promocji kultury obu krajów dominują dziedziny charakterystyczne
dla współczesnej kultury popularnej (kino), występują również elementy
kultury wysokiej (teatr, muzyka poważna). Mało obecne są odwołania do
tradycji ludowej i regionalnej. Wśród prezentowanych twórców dominują
postaci współczesne. Działania z zakresu dyplomacji historycznej stanowią ok. 10% w działalności obu Instytutów. Prezentowana jest również
kultura mniejszości narodowych (dotyczy to głównie Rumunii, gdzie odsetek mniejszości narodowych jest wyższy)13, co dobrze wpisuje się w nieodzowne w krajach członkowskich Unii Europejskiej poszanowanie dla
ideałów otwartości, tolerancji i kulturowej różnorodności.
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Duży udział kina (RIK – 20%, IP – 27%) w działalności obu Instytutów jest spowodowany popularnością tego medium w dzisiejszym społeczeństwie i niewielkim kosztem organizacji pokazu filmowego. W przypadku kina rumuńskiego dodatkowym argumentem jest rozpoznawalność za granicą reżyserów z kręgu tzw. „rumuńskiej nowej fali” (Cristian
Mungiu, Corneliu Porumboiu, Cristi Puiu i in.)14.
Poprzez zaangażowanie w projektach wielonarodowych Instytuty
zaznaczają przynależność narodowej kultury do większych regionalnych
całości. IP bierze udział w projektach organizowanych przez przedstawicielstwa krajów Grupy Wyszehradzkiej, manifestując tym samym i potwierdzając kulturową przynależność Polski do Europy Środkowej. RIK
zaś organizuje wydarzenia francuskojęzyczne w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Frankofonii oraz innych francuskojęzycznych grup
i stowarzyszeń, akcentując w ten sposób przynależność Rumunii do grupy
krajów, w których ludność posługuje się językami romańskimi.
Żaden z Instytutów nie organizuje wymiany studenckiej. Narzędzie to jest opisane przez Pawła Krowickiego jako mające bardzo korzystny wpływ na wizerunek kraju15. Jedyną większą inicjatywą skierowaną do
młodzieży uczącej się były cotygodniowe warsztaty na temat kultury rumuńskiej, prowadzone przez RIK w warszawskich liceach.
Jeśli chodzi o przeciwdziałanie negatywnym stereotypom, to sytuacja jest niesymetryczna. Wizerunek Polski w Rumunii jest stosunkowo
dobry, w związku z czym IP w Bukareszcie ma łatwiejsze zadanie niż RIK
w Warszawie. W Sześciokącie Marki Narodowej Simona Anholta kultura
i dziedzictwo są ujęte jako jeden z czynników wpływających na markę narodową16. Zatem działalność RIK może przyczynić się do poprawienia wizerunku Rumunii w Polsce oraz wzmocnić rozpoznawalność jej marki.
W obszarze wspomagania polityki zagranicznej państwa polska
dyplomacja kulturalna w Rumunii oraz rumuńska w Polsce odgrywa
obecnie znaczenie drugoplanowe, ponieważ oba kraje nie są dla siebie
kluczowymi partnerami. Zarysowują się jednak platformy współpracy, takie jak współpraca handlowa, wojskowa w ramach NATO czy infrastrukturalna w ramach formatu Trójmorza. Kraje nie posiadają wspólnej granicy, posiadają jednak wspólne interesy. Do takich należy niewątpliwie
utrzymanie spokoju i ładu na wschodniej flance NATO oraz dobre funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej. Dyplomacja kulturalna, budując
wzajemne zaufanie oraz pozytywny wizerunek partnera, przygotowuje
grunt pod kontakty na wyżej wymienionych płaszczyznach17.

I. Blaga, dz. cyt.
P. Krowicki, Dyplomacja publiczna i branding narodowy w służbie pozytywnego
wizerunku kraju – casus Polski [w:] E. Mocek (red.), Promocja Polski w świecie: kultura – dyplomacja – marka narodowa, Warszawa 2010.
16 S. Anholt, dz. cyt.
17 P. Krowicki, dz. cyt., s. 29.
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Strategii ale diplomației culturale polono-române.
Analiza activității Institutului Polonez din București
și Institutului Cultural Român din Varșovia
între anii 2013-2017
Rezumat

Cunoașterea culturii române printre polonezi, precum și a celei
poloneze printre români nu este universală. La creșterea intensității relațiilor culturale bilaterale la începutul sec. al XXI-lea contribuie Institutul
Polonez din București (înființat în anul 2001), precum și Institutul Cultural Român de la Varșovia (înființat în anul 2006). Partea principală a articolului este descrierea activității Institutelor între anii 2013-2017, se încearcă identificarea principalelor tendințe în activitățile lor. Principalul
material de cercetare folosit în acest scop este lista tuturor evenimentelor
culturale organizate de către Institute în perioada menționată, realizată
pe baza informațiilor publicate pe paginile de internet ale acestora. Punctul de plecare pentru rezolvările pe tema relațiilor culturale bilaterale
sunt, în schimb, chestiunile legate de emblema națională, exprimate de
poziția Poloniei și României în clasamentul mondial al țărilor (The Good
Country Index și The Global Competitiveness Report), precum și rezultatele cercetărilor sociale despre relațiile bilaterale ale polonezilor și românilor.
Tendințele vizibile în activitatea Institutului Cultural Român din
Varșovia și a Institutului Polonez din București sunt similare cu politica
de promovare a ambelor țări. La aproape 20 de ani de la aderarea la
Uniunea Europeană (Polonia – 2004, România – 2007), scopul principal
al diplomației culturale a ambelor țări este confirmarea drepturilor depline a apartenenței la comunitatea europeană. Domină varietățile caracteristice pentru cultura populară contemporană (film), de asemenea, apar
elemente ale înaltei culturi (teatru, muzică clasică). Puțin prezente sunt
referințele cu privire la tradiția populară și religioasă. Printre autorii prezentați domină aspectul contemporan. Acțiunile din domeniul diplomației istorice reprezintă aprox. 10% din activitatea ambelor Institute. În
perioada menționată este prezentată și cultura minorităților naționale.

Małgorzata Kanikuła
Muzeum Historii Fotografii
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Przemiany pocztówki.
Dworzec kolejowy na pocztówce z Suczawy
ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Sięgnijmy po pokaźny album z pocztówkami rodziny Rawicz-Kosińskich. Jest to obiekt pozyskany przez Muzeum Historii Fotografii
w darze od Karoli z Kosińskich Karyłowskiej, córki inżyniera kolejowego
Stanisława Rawicz-Kosińskiego (1847-1923), budowniczego kolei galicyjskiej. Był on także między innymi twórcą nieistniejącego już mostu na
Prucie w Jaremczu na Ukrainie z lat 90. XIX w. Wcześniej, w latach 70.
XIX w. budował kolej w Turyngii w Niemczech, a w latach 80. linię Żywiec – Nowy Sącz. Działał również na przełomie wieków, od 1906 r. był
naczelnikiem wydziału budowy nowych linii kolejowych w ramach Cesarsko-Królewskiego Ministerstwa Kolei Żelaznej, a następnie dyrektorem
Departamentu Budowy i Konserwacji oraz prezesem dyrekcji Budowy
Kolei Żelaznych.
Na fotografii ze zbiorów muzeum nr MHF 5088/II znajduje się
Stanisław Rawicz-Kosiński oraz jego rodzina: żona Maria Kosińska z domu Podwin, córki Zofia, Helena i Karola, a także ich krewna Hilda Starzewska. Fotografię wykonano w Austrii (uzdrowisko Purkersdorf koło
Wiednia), ok. 1912 r., w okresie częstych wyjazdów służbowych Rawicz-Kosińskiego, który przebywał przez pewien czas również na Bukowinie.
Kosińscy okres I wojny światowej spędzili w Austrii, głównie w Wiedniu.
W 1906 r. polski inżynier został powołany do Ministerstwa Kolei Żelaznych w Wiedniu, pracował jako naczelnik Wydziału Budowy Nowych Linii, następnie został dyrektorem Departamentu Budowy i Konserwacji.
Przeszedł w stan spoczynku w 1917 r. W 1919 r. zamieszkał w Krakowie.
Zmarł w 1923 r. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim.
W okresie międzywojennym córki Stanisława Kosińskiego tworzyły albumy własnych zdjęć amatorskich, dokumentujące ich prywatne
historie, przeplatające się z wielką historią. Zgłębianie ich opowieści
przypomina Borgesowski „ogród rozwidlających się ścieżek”. W czasie
II wojny światowej Zofia zginęła w obozie koncentracyjnym Auschwitz,
a jej mąż, Paweł Mussil został zamordowany w Katyniu.
Widokówka nr MHF 1446/II/61 w formie reprodukcji drukowanej według fotografii przedstawia dworzec kolejowy na dzisiejszym
przedmieściu Suczawy – Burdujeni (wówczas – korespondencja zawiera
datę 1913 r. – była to odrębna miejscowość). Temat widokówki nadaje
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myśleniu i wspomnieniom charakterystyczny rytm jadącego pociągu. Pamięć jest powtórnym przeżywaniem chwil życia, w tym podróży. „Podróżować znaczy żyć. A w każdym razie żyć podwójnie, potrójnie, wielokrotnie” – pisze Andrzej Stasiuk w „Fado”.
Na dworcu w Suczawie przed rokiem 1913 mógł się osobiście pojawić Stanisław Rawicz-Kosiński. Ślad jego pobytu w Suczawie przetrwał
być może w tekście korespondencji (niestety nieczytelnym). Pocztówkę tę
wysłano do niego, korespondencja napisana jest w języku niemieckim,
datowana na 24 kwietnia 1913 r., zamieszczone są autografy osób zamieszkałych w Suczawie lub zwiedzających to miasto, osób, które z pewnością znał.
Na pierwszym planie widnieją tory, w głębi budynki dworca, szeroko rozbudowane, w najwyższej części mieszczą trzy kondygnacje. Budynek główny ma po bokach trójkątne szczyty, widoczne jest wysokie okno
z kwaterami zakończonymi półkoliście, na szczycie, na bocznej ścianie
w warstwie tynku biegnie łukiem nazwa stacji, pierwszy peron jest zadaszony (dworzec ma trzy perony). Ujęci zostali także podróżni. Na pocztówce u góry znajduje się brązowy nadruk o następującej treści: „Bahnhof
in Burdujeni | Gara Burdujeni” (dzisiejsza nazwa dworca to Gara Suceava). Pocztówka zawiera też brązowy nadruk firmowy: „Bucht. dlg. Czernowitz, Ringplatz (Hotel Paris) 39 102 b”.
Ten piękny dworzec został zbudowany w latach 1892-1902. Zabytkowy budynek ma barokowe wpływy i został zaprojektowany w stylu
eklektycznym, jak architektura dworca kolejowego we Fryburgu w Szwajcarii (z lat 1872-1873). Mieści się przy ulicy Nicolae Iorga. W 2004 r. został wpisany na listę zabytków okręgu Suczawa. Stacja kolejowa w latach
2000-2006 była zamknięta w celu przeprowadzenia prac remontowych.
Rumuńska Suczawa leży przy dawnym szlaku handlowym Lwów
– Jassy. W latach 1902-1918 była to stacja graniczna na granicy Królestwa Rumunii i Austro-Węgier.
Heinrich von Stephan, generalny poczmistrz króla pruskiego Wilhelma I, który podczas V Konferencji Pocztowej dla Krajów Niemieckich
w Karlsruhe (30 listopada 1865 r.) zgłosił swoją propozycję wprowadzenia bezkopertowej korespondencji o nazwie Postblatt, nie mógł przewidzieć zawrotnej kariery karty korespondencyjnej, tym bardziej, że początkowo nie zatwierdzono jego projektu – oceniającym wydał się niedopracowany.
Bardzo wcześnie, już w 1861 r., w Filadelfii pojawiły się karty
pocztowe Johna P. Charltona, który przekazał prawo do ich dystrybucji
H. L. Lipmanowi, ten zaś sprzedawał je do 1873 r., do czasu ukazania się
pierwszej oficjalnej amerykańskiej karty pocztowej.
Ojców karty pocztowej w Europie było co najmniej trzech, równolegle w 1870 r. Niemiec August Schwartz wysłał z Oldenburga kartę pocztową z winietką przedstawiającą artylerzystę. August Schwartz i Heinrich
von Stephan wydrukowali także serię 25 pocztówek, dającą początek
przemysłowi kart widokowych. Francuski księgarz Leon Besnardeau
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w czasie wojny francusko-pruskiej przycinał kartoniki dla wojska w oblężonym miasteczku Sille-le-Guillaume; żołnierze swą korespondencję ozdabiali rysunkami, więc postanowił zrobić to samo. Serb Peter Manojlović wysłał pocztówkę ze smokiem latającym nad panoramą Moskwy
i Konstantynopola (w Wiedniu ukazywało się pismo „Zmaj” – smok).
W 1888 r. wydano kartkę z ilustracją stalorytową w rogu. Pocztówka drukowana litografią była wydawana w latach 90. XIX w. Pierwsze
takie kartki pochodzą z 1894 r.
Pierwsze prawdziwe karty pocztowe to egzemplarze wydane w roku 1872 przez Norymberczyka Franza Roricha. Stosował on podział strony adresowej obowiązujący do dzisiaj (Światowa Unia Pocztowa podjęła
taką decyzję w 1904 r.). Przedtem zakaz korespondowania na stronie
adresowej zmuszał do pisania na części ilustracyjnej.
Pierwsza angielska karta pocztowa ukazała się w Londynie w roku
1870. Pierwsza odkryta „karta korespondencyjna” w cesarstwie austro-węgierskim została wysłana w 1869 r. Prawdopodobnie nie posiadała
ilustracji. Pojawiła się ona później i stała się jednym z najcenniejszych
źródeł ikonograficznych.
Jednak kariera pocztówki zaczęła się w 1875 r., kiedy Światowy
Związek Pocztowy zatwierdził jej wprowadzenie do obiegu międzynarodowego.
Karta pocztowa miała różne nazwy: „pocztowy listek”, „bezkopertka” i inne. Nazwę „pocztówka” wymyślił sam Henryk Sienkiewicz
w 1900 r. w czasie Słowiańskiej Wystawy Kart Pocztowych.
Kolekcjonerzy pocztówek to deltiolodzy. Do dziś ukazuje się czasopismo „Filokartysta”. Jest wiele rodzajów pocztówki: widokówka, reprodukcja dzieł sztuki, kartki okolicznościowe, pocztówka dźwiękowa,
a także... e-kartki. Na pocztówce mogło się znajdować wszystko, również
drastyczne sceny egzekucji.
Pierwowzorem były różnobarwne karty wizytowe (znane już
w dawnych Chinach), miedziorytowe widoki miast, jak m.in. w Paryżu,
gdzie od 1753 r. działała „Mała Poczta”. W czasopiśmie „Almanach Małej
Poczty” w 1777 r. wspomniano o miedziorytowych widokówkach Demaisona, których niestety dotąd nie odnaleziono. Za prapocztówki można
uznać widoki, w większości litograficzne, Chamouina, Donnadieu, Lemerciera, Bernarda i S-ki, Auberta i S-ki, H. Browna, W. Banksa, przechowywane w formie reprodukcji fotograficznej, wykonanej przez fotografkę Wandę Gottwald prawdopodobnie w Krakowie, w Polskiej Akademii Nauk, w latach 70. XX w. Reprodukcje te znajdują się w MHF.
Pierwszymi technikami były więc staloryt i litografia, od końca
XIX w. do 1915 r. stosowano światłodruk i techniki fotograficzne, od końca I wojny światowej królował offset i druk trójbarwny, czasem dodatkowo kolorowany. W 1938 r. zastosowano w Polsce technikę Witolda Romera dla serii krajowidoków „Książnicy-Atlas” (z autorskiego negatywu wykonywano negatyw wtórny drogą diapozytywową; zmontowane zespoły
sześciu negatywów kopiowano na papierze bromowym i taśmowo podda-
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wano naświetlaniu i działaniu odczynników, w końcu suszono na blachach pieca rotacyjnego). W latach 40. XX w. stosowano rotograwiurę.
Po 1915 r. wykonywano tzw. księżycowe pocztówki – były to „nocne” widoki, które polegały na tym, że drukowano normalny, dzienny widok na
niebiesko-zielonkawym tle imitującym noc; pozostawało gęste zaludnienie ulicy, jakie było za dnia. Takich ciekawostek związanych z pocztówkami jest bardzo wiele.
Obraz na pocztówce staje się komunikatem, podobnie jak tekst
korespondencji. Nabiera określonego znaczenia, często jest też wzmiankowany w tekście.
„Pocztówki przemierzają setki kilometrów, każda z nich jest zmaterializowanym i wyjątkowym gestem pamięci o konkretnych osobach,
chwilach i miejscach” – napisała Monika Golonka-Czajkowska w tekście
do wystawy pt. „Mapy miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa” w Muzeum Etnograficznym w Krakowie w 2018 r. Podobnie jak
pocztówka z dworcem w Suczawie z Muzeum Historii Fotografii uwiecznia miejsce, ludzi i czas. Niestety pocztówki, nawet te dawne, często są
niedoceniane i skazane na zniszczenie.
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Materiał ilustracyjny

Fot. 1. Stanisław Rawicz-Kosiński z rodziną. Purkersdorf, ok. 1912 r., autor
nieznany, fotografia żelatynowo-srebrowa. MHF 5088/II.

Fot. 2. Most kolejowy w Jaremczu nad Prutem, projektowany przez Stanisława Rawicz-Kosińskiego, Stanisławów, 1891-1895, fot. Józef Eder, fotografia kolodionowa. MHF 264/II/36.
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Fot. 3-5. Pocztówka, druk według fotografii, dworzec kolejowy w Suczawie,
przed 1912 r., autor nieznany. MHF 1446/II/61.
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Małgorzata Kanikuła
Muzeul de Istorie a Fotografiei
„Walery Rzewuski” din Cracovia

Transformările cărții poștale.
Clădirea gării pe o carte poștală din Suceava,
din colecția Muzeului Istoriei Fotografiei din Cracovia
Rezumat

Autoarea apelează la impunătorul album cu cărți poștale al familiei Rawicz-Kosiński. Obiectul a fost primit în dar de Muzeul de Istorie
a Fotografiei „Walery Rzewuski” din Cracovia de la Karola Karyłowska,
născută Kosiński, fiica inginerului feroviar Stanisław Rawicz-Kosiński
(1847-1923), constructorul căii ferate galițiene. A realizat, printre altele,
podul de peste Prut, care nu mai există, din Yaremche – Ucraina, în anii
ʼ90 ai sec. al XIX-lea. Anterior, în anii ʼ70 ai sec. al XIX-lea construia căi
ferate în Turingia – Germania, iar în anii ʼ80 ai sec. al XIX-lea linia feroviară Żywiec – Nowy Sącz. Activa profesional și la cumpăna secolelor.
Familia Kosiński petrecuse perioada Primului Război Mondial în Austria,
în special la Viena. În 1906, inginerul polonez a fost chemat la Ministerul
Căilor Ferate de la Viena, unde a lucrat ca Șef al Secției Construire Linii
Noi, apoi a devenit director al Departamentului Construcții și Întreținere.
A trecut în rezervă în 1917 și, mai târziu, în 1919, s-a stabilit la Cracovia.
A murit în 1923 și a fost înmormântat în Cimitirul Rakowicki.
Cartea poștală din albumul familiei Rawicz-Kosiński cu nr. MHF
1446/II/61, având forma unei reproduceri imprimate după o fotografie,
prezintă gara feroviară din actuala periferie a Sucevei – Burdujeni (la
momentul respectiv – anul 1913 – aceasta era o localitate de sine stătătoare). În gara din Suceava ar fi putut să ajungă, înainte de 1913, personal, Stanisław Rawicz-Kosiński. Urme ale șederii lui la Suceava ar putea
să se mai afle în cuprinsul corespondenței, care din păcate este ilizibilă.
Această carte poștală i-a fost adresată lui, corespondența este în limba
germană și este datată: 24 aprilie 1913. Conține semnăturile unor persoane din Suceava sau venite în vizită în acest oraș, persoane pe care le cunoștea cu siguranță.
Gara Suceava a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Suceava în 2004. A fost construită între anii 1892-1902. Clădirea
are influențe baroce, a fost proiectată în stilul eclectic, asemănător arhitecturii gării feroviare din Freiburg, Elveția.

Olgerd Dziechciarz
Galeria BWA w Olkuszu

Dekret i dzieci

Towarzyszu Nicolae Ceaușescu, wszystkie dzieci niosą Wam płonącą miłość ze swych dusz. Albowiem Wy, przewodząc Partii i ludowi, uczycie nas iść naprzód. Kiedy mówimy Ceaușescu, wiemy
wszyscy, że mówimy: wolność, prawda i wytrwałość. Dlatego kochamy Was z żarem, który płonie w naszych sercach i w Rumunii.
Lina Ciobanu
(na Narodowej Konferencji Kobiet w 1982 r.)1

Dekret z 1966 roku

Pamiętam zdjęcia prasowe i kadry z reportaży telewizyjnych z roku 1989, z okresu rumuńskiej rewolucji, a na nich także pokazywane przy
tej okazji zapuszczone sierocińce z porzuconymi przez rodziny dziećmi
niechcianymi, często niepełnosprawnymi. Wciąż mam przed oczami ich
buzie bez uśmiechu, a nie ma niczego smutniejszego na świecie niż twarz
dziecka, które zostało opuszczone. W materiałach wspominano o zakazie
aborcji i porzucaniu dzieci przez rodziny. Pamiętam również z lat 80., że
jeżdżący do Rumunii lub Bułgarii Polacy sprzedawali Rumunom biseptol,
lek o działaniu przeciwbakteryjnym, mający rzekomo zapobiegać ciąży.
Dzieci, o których mowa to jedne z wielu ofiar rządów Nicoale
Ceaușescu (1918-1989), sekretarza generalnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej (w latach 1965-1989), przewodniczącego Rady Państwa
i prezydenta Rumunii, dzierżącego od 1969 r. władzę dyktatorską, który
w roku 1989 – podczas zrywu rewolucyjnego – został obalony i skazany
przez sąd doraźny na rozstrzelanie. To on 1 października 1966 r. wprowadził dekret nr 770, który „odpowiadał wyobrażeniom Ceaușescu o stworzeniu wielkiego, silnego narodu i znosił wprowadzoną przez Gheorghe
Gheorghiu-Deja w 1957 r. legalizację aborcji”2. Jednak w przekonaniu
mieszkańców Rumunii za dekretem stała Elena Ceaușescu.
Naprawdę urodziła się w 1916 r. (ale utrzymywano, że w roku
1919), rozstrzelana została wraz z mężem w grudniu 1989 r. Żonę dyktatora powszechnie obarczano winą za wiele błędów społecznych i gospodarczych reżimu. Elena Ceaușescu (jej prawdziwe imię i nazwisko to Le-

I. Pacepa, Czerwone horyzonty. Prawdziwa historia zbrodni, życia i upadku Nicolae Ceaușescu, tłum. M. Fabianowska, Warszawa 1990, s. 240.
2 T. Kunze, Ceaușescu. Piekło na ziemi, tłum. J. Czudec, Warszawa 2016, s. 175.
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nuţa Petrescu) – późniejsza wicepremier kraju oraz „wybitny” naukowiec
zajmujący się m.in. polimerami, w rzeczywistości naukę zakończyła na
trzech klasach szkoły podstawowej (chodziła jeszcze do czwartej, ale nie
uzyskała promocji do następnej). Gdy jej mąż został dyktatorem, kariera
naukowa Eleny rozbłysła pełnym blaskiem. Uzyskała tytuł doktora inżyniera, postarano się o nadanie jej wielu tytułów doktora honoris causa,
została członkinią Akademii Nauk. Prace naukowe, które wydawano pod
jej nazwiskiem, tłumaczono na wiele języków, m.in. na polski – w roku
1989 ukazała się jej książka „Stereospecyficzna polimeryzacja izoprenu”
(wydawcą był nie byle kto, bo prestiżowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe). Pamięta jej się też, że w okresie, gdy kierowała komisją ds. zdrowia utrzymywano, że w Rumunii nie ma chorych na AIDS, co było nieprawdą i doprowadziło do wzrostu zachorowań. Jak pisze o Elenie Ceaușescu Adam Burakowski:
w zgodnej opinii świadków epoki [była – przyp. O. D.] osobą
wyjątkowo ograniczoną umysłowo, trawioną przez głęboki kompleks niższości i żądzę władzy. Była nieprzyjemna dla otoczenia,
lubowała się w intrygach i poniżaniu ludzi 3.

Miała także bardzo duży wpływ na swego męża, korzystała z tego
faktu i wbrew zwyczajom panującym w innych krajach tzw. demokracji
ludowej, lubiła być na pierwszym planie. To, że wymarzyła sobie karierę
naukową, może co najwyżej śmieszyć, to, że awansowała w hierarchii partyjnej i rządowej, można skomentować wzruszeniem ramion, ale jej,
wprawdzie nieudowodniony, ale wielce prawdopodobny wpływ na małżonka, który skutkował wprowadzeniem w trybie nagłym ustawy o zakazie aborcji w 1966 r. okazał się niezwykle dramatyczny, a jego skutki są
odczuwane do dziś.
W głośnej książce Małgorzaty Rejmer „Bukareszt. Kurz i krew”4
młoda polska pisarka poświęciła skutkom Dekretu nr 770 jeden z najbardziej wstrząsających rozdziałów pt. „Kołyski i trumny”. Pisze w nim m.in.:
Na IX Zjeździe Rumuńskiej Partii Komunistycznej Ceaușescu
podkreśla, że przedsięwzięcie drastycznych kroków jest konieczne i nieuniknione. Członkowie partii są tego samego zdania
– gdy milkną ostatnie słowa sekretarza, podrywają się z miejsc.
Niesie się po sali jednostajny huk oklasków. Klaszczą i mężczyźni, i kobiety. Mężczyźni się uśmiechają, kobiety nie 5.

A. Burakowski, Geniusz Karpat: dyktatura Nicolae Ceauşescu, 1965-1989, Warszawa 2008, s. 240.
4 Wydawcą książki Małgorzaty Rejmer w 2013 r. jest cenione zwłaszcza za serie reportażowe Wydawnictwo Czarne z Wołowca.
5 M. Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew, Wołowiec 2013, s. 81.
3
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Uchwałę przyjęto z dnia na dzień. W jednej chwili zniknęły ze
sklepów prezerwatywy. Przez jakiś czas można było jeszcze kupić globulki
z chininą. A trzeba wiedzieć, że do wprowadzenia dekretu w Rumunii nie
istniała edukacja seksualna i Rumunki były przyzwyczajone, że problem
z niechcianą ciążą można rozwiązać za pomocą aborcji. W następnym roku urodziło się dwa razy więcej dzieci niż w poprzedzającym wprowadzenie dekretu. Zgodę na aborcję mogły uzyskać tylko te kobiety, które urodziły już czwórkę dzieci albo ukończyły 40. rok życia (w 1985 r. jeszcze zaostrzono to kryterium – do piątki dzieci i 45. roku życia). Z czasem dzieci
urodzone krótko po wprowadzeniu ustawy zaczęto nazywać „dekreciakami”. Jeśli kobieta rodziła nieślubne dziecko, była uważana za prostytutkę.
Za nielegalną aborcję kobiety szły na pół roku do więzienia, a lekarz na
dwa lata (i jeszcze zmuszony był zapłacić potężną grzywnę).
Kobiety próbowały więc usuwać niechciane ciąże metodami „ludowymi”: wkładały do macic ostre przedmioty (wrzeciona, drut), by wywołać krwotok, albo rośliny, które wywoływały podobny skutek: korzeń
chrzanu, a najczęściej łopian. Wiele z nich umierało w wyniku powikłań
po tak przeprowadzonych aborcjach – w oficjalnych statystykach wykazano, że w wyniku niefachowego usuwania płodu zmarło 10 tys. kobiet, ale
uważa się, że te szacunki są niepełne. Często dzieci urodzone niejako
w wyniku „wpadki”, na całe życie zostały naznaczone traumą. Zastanawiały się, czy były potomstwem chcianym. Między sobą wyzywały się od
„wyskrobków”. Jeden z bohaterów reportażu Małgorzaty Rejmer wspomina:
rodzice byli dla mnie dobrzy, bardzo troskliwi, nie miałem powodu, żeby o tym myśleć. Ale któregoś razu, gdy już byłem nastolatkiem i to hardym, pokłóciłem się o coś z ojcem i nagle matka mi przerwała: „Zastanów się, co mówisz, bo gdyby nie ojciec,
nie byłoby cię na świecie”. Od razu zrozumiałem, o co jej chodzi.
Przypomniałem sobie wszystko, o czym się rozmawiało na
przerwach. Że nasze matki robiły skrobanki w domach, w kuchni, w łazience, na ceracie. Że nigdy o tym nie opowiadają. I że
lepiej ich o nic nie pytać6.

Gdy podczas rumuńskiej rewolucji, w grudniu 1989 r. odbywał się
sąd doraźny nad Nicolae i Eleną Ceaușescu, prokurator przesłuchujący
ich i domagający się dla nich kary śmierci, oskarżał ich m.in. o ludobójstwo, zbrojne akty przemocy wobec narodu, niszczenie instytucji państwowych, działanie na szkodę gospodarki państwa, życie ponad stan,
konta w szwajcarskich bankach, wspomniał też, że są „sprawcami śmierci
dzieci”, a Elenę nawet zapytał, kto jej pisał prace naukowe, ale o dekrecie
z 1966 r. i jego skutkach w protokole z przesłuchania nie ma ani słowa.

6

Tamże, s. 90.
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Zresztą nawet gdyby prokurator zapytał, pewnie i tak nie usłyszałby sensownego wytłumaczenia, bo oboje odmawiali odpowiedzi na większość
pytań i kwestionowali praworządność sądu, przed którym stali.
El Banda i piosenka z 2016 roku
El Banda to jedna z najważniejszych grup na polskiej scenie HC
punk. Ten warszawski zespół wywołał w ostatnich latach spory ferment
w polskim światku undergroundowym:
szerokim echem odbijający się na wszystkich punkowych forach
internetowych i budzący autentyczną ekscytację wśród bywalców niezależnych miejsc koncertowych, nie tylko zresztą Polski 7.

Zespół został założony w 2003 r. przez muzyków z bardzo cenionej kapeli Post Regiment (basista Rolf), No Name (Krzysiek El Blanco),
grupy Trawnik (gitarzysta Sergio) i Antidotum (pałker Kri-Kri). Debiutancki album „Przejdzie ci” zespół nagrał w 2006 r. Kolejna płyta – „Wisi
mi” ukazała się w 2008 r. W 2010 r. El Banda wydała „Skutki Uboczne”,
w 2016 r. – „wściekłyszpaler”, a w 2018 r. – „Wiatr Sieje Nas”. Na nim to
– jako ósmy kawałek – znalazła się trwająca 4 minuty i 43 sekundy piosenka „Elena”, o której więcej w dalszej części tekstu. Ich płyty wydaje
Pasażer Zin & Records, najbardziej znany i zasłużony fanzin (czyli pismo
wyrosłe z niezależnego środowiska słuchaczy muzyki alternatywnej) punkowy w Polsce. Zespół El Banda
organicznie związany jest z aktywizmem społecznym, feminizmem, antyfaszyzmem, ruchami skłoterskimi i wszelkiej maści
oddolnymi działaniami społecznymi8.

Bardzo ważną osobą w zespole jest Anka (Anna Zajdel) – charyzmatyczna wokalistka, obok Siksy (pochodzący z Gniezna duet: wokalistka i gitarzysta basowy) uważana za najciekawszą kobietę, jaka ostatnio
pojawiła się w polskim punkrocku – o mocnym, wyrazistym głosie,
śpiewa, wrzeszczy i mówi o sprawach ważnych w taki sposób, że
nie da się jej nie usłyszeć9.

http://www.sklep.pasazer.pl/cd/cd-polskie?product_id=120 (dostęp: 9.01. 2019).
Tamże.
9 http://transsmisja.com/el-banda/; https://www.last.fm/pl/music/El+Banda/+wiki
(dostęp: 9.01.2019).
7
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To właśnie ona jest autorką piosenki „Elena” o Elenie Ceaușescu,
żonie rumuńskiego dyktatora, która – wedle przekonania rumuńskiego
społeczeństwa – odpowiadała za antyaborcyjną politykę władz komunistycznych w tym kraju po 1966 r. Wokalistka nie kryje, że ta piosenka jest
niejako kijem włożonym w polskie mrowisko. W naszym kraju bowiem
od wielu lat trwa spór między środowiskami liberalnymi, które dążą do
złagodzenia obowiązującej od 1993 r. ustawy antyaborcyjnej, a środowiskami prawicowymi, domagającymi się, by prawo w tej materii było jeszcze bardziej restrykcyjne (stan na wrzesień 2019 r – przyp. red.).
Ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży10 ograniczyła
dostęp do zabiegów przerywania ciąży – od tego czasu można dokonywać
legalnej aborcji przy zaistnieniu jednej z określonych przesłanek. Po
pierwsze wtedy, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (bez ograniczeń ze względu na wiek płodu); wystąpienie tej
okoliczności stwierdza lekarz inny niż dokonujący przerwania ciąży, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety. Po drugie, gdy badania
prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (ale aborcja dopuszczalna jest
tylko do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia
poza organizmem kobiety ciężarnej); wystąpienie tej okoliczności stwierdza lekarz inny niż dokonujący przerwania ciąży. Po trzecie, gdy zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (do 12 tygodni od poczęcia); wystąpienie tej okoliczności stwierdza
prokurator.
Od 1996 r. ustawa dopuszczała przerywanie ciąży również wtedy,
gdy kobieta ciężarna znajdowała się w ciężkich warunkach życiowych lub
trudnej sytuacji osobistej; wymagane było złożenie oświadczenia przez
kobietę ciężarną i odbycie konsultacji z innym lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej lub inną osobą uprawnioną niż mającą przeprowadzić
zabieg. Można go było wykonać, jeżeli kobieta podtrzymywała swój zamiar po upływie trzech dni od konsultacji. Jednak 27 maja 1997 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym 12-osobowym składzie – przy trzech zdaniach odrębnych – orzekł o niezgodności przepisu wprowadzającego tę
przesłankę z przepisami konstytucyjnymi utrzymanymi w mocy przez
tzw. Małą Konstytucję z 1992 r.
Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej potwierdziła w art. 38 prawną ochronę życia człowieka.
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny utrzymuje, że
rocznie w Polsce wykonywanych jest ponad 100 tys. aborcji, ale legalnych
tylko kilkaset. Z kolei organizacje pro-life szacują liczbę takich zabiegów
na 7-13 tys. Na pewno istnieje poważne podziemie aborcyjne, a także tzw.

10

Dz.U. z 1993 r., nr 17, poz. 78.
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aborcyjna „turystyka” (do krajów, w których prawo zezwala na usunięcie
płodu bez szczególnych okoliczności). O istnieniu podziemia aborcyjnego
można wnioskować choćby z faktu, że jeszcze w latach 80. XX w. w Polsce
dokonywano od 300 do 450 tys. zabiegów rocznie.
W Polsce obowiązują jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów antyaborcyjnych w Europie. W Rumunii Dekret 770 z 1966 r. znosił
poprzedni z 1957 r., umożliwiający dokonywanie aborcji na życzenie kobiety, i praktycznie jej zakazywał.
(…) wraz ze zmianami politycznymi Dekretem-ustawą nr 1 z 26
grudnia 1989 r. zniesiono zakaz aborcji. To przejście z jednej
skrajności w drugą miało podobnie negatywne konsekwencje, ze
względu na utrzymujący się brak edukacji społeczeństwa w zakresie środków antykoncepcyjnych, co w praktyce prawnej doprowadziło do wymuszonych rozwiązań z prawnego punktu widzenia. Sytuacja taka trwała przez 6 lat, po czym ponownie
wprowadzano karalność aborcji Ustawą nr 140/199611.

Ustawa z 1996 r. modyfikowała Kodeks Karny, wprowadzając
przepisy o karalności aborcji w przypadku przerywania ciąży poza autoryzowanymi instytucjami i gabinetami, przez osoby do tego nieuprawnione
oraz po 14 tygodniu ciąży.
Nie jest przestępstwem przerwanie ciąży z przyczyn medycznych, przeprowadzone przez lekarza specjalistę ginekologa-położnika do 24 tygodnia ciąży albo przerwanie ciąży późniejsze,
przeprowadzone z przyczyn medycznych w interesie matki lub
płodu12.

„(...) odată cu schimbarea politică, prin Decretul-lege nr. 1 din 26 decembrie 1989
a fost abrogat avortul. Această trecere de la o extremă la alta a avut aceleași consecințe negative deoarece lipsa educației populației cu privire la mijloacele contraceptive a persistat, fapt ce a adus în practica judiciară la soluții forțate din punct de
vedere juridic. Situația a continuat timp de 6 ani, reincriminându-se avortul prin Legea nr. 140/1996”, tłum. E. Wieruszewska-Calistru, I. Giurge, Avortul în legislația
penală română, https://www.avocatoo.ro/blog/avortul-legislatia-penala-romana/
(dostęp: 9.03.2019).
12 „Nu constituie infracțiune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic efectuată de un medic de specialitate obstetrică-ginecologie, până la vârsta sarcinii de
douăzeci și patru de săptămâni, sau întreruperea ulterioară a cursului sarcinii, în scop
terapeutic, în interesul mamei sau al fătului” – art. 201, ustęp 6 Kodeksu Karnego,
tłum. E. Wieruszewska-Calistru.
11
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Rozmowa z Anną Zajdel13
Napisałaś ostry, drapieżny tekst, w którym przedstawiłaś mało znaną
Polakom historię Rumunii lat 60. XX w. Skąd inspiracja i jaki miałaś
cel, pisząc ten tekst?
Anna Zajdel: „Elena” powstała ku przestrodze zakazu aborcji w Polsce.
Napisałam ją w efekcie poznania książki „Bukareszt. Kurz i krew” Małgorzaty Rajmer i filmu dokumentalnego „Dzieci z dekretu” (w reż. Florina
Iepana – przyp. O. D.).
Uważasz, że obecna sytuacja w Polsce zdąża w podobnym kierunku?
Mam mieszane uczucia. Polaryzacja jest zbyt duża i mamy inne czasy. Ale
nie zdziwię się, jeśli tak będzie. Ten tekst powstał też w intencji przybliżenia tej historii. Wiele osób w Polsce, jak z nimi rozmawiam, pierwsze
słyszy o tym zjawisku.
Wierzysz, że piosenka może kogoś przekonać na przykład do tego, że powinno się wprowadzić kontrolę urodzeń?
Piosenka nie, cały ruch – na który piosenka się składa – już tak. I nie nazwałabym tego kontrolą urodzeń, tylko edukacją seksualną i dostępem do
aborcji po prostu. Przy jednoczesnym wsparciu dla ofiar przemocy i wymiarem sprawiedliwości dla sprawców, bo to naczynia połączone.
Edukacja seksualna to podstawa, zgadzam się, ale paradoksalnie może
wystarczy samo to, że będąc coraz bardziej sytymi, sami ograniczamy
dzietność i nie pomogą tu żadne 500 plus?!
Może. Nie wiem. Ten temat ma tyle obliczy, ile jest spraw, które go dotyczą.
Jak uczestnicy waszych koncertów reagują na tę piosenkę? Interesują
się rumuńskimi konotacjami?
Nie wiem, trzeba ich zapytać. A reagują ze smutkiem zazwyczaj i pewnym
rodzajem wyrażenia niemocy i współczucia, i oburzenia. Często nie wiedzą o zakazie aborcji w Rumunii. Ani że są domniemania, że stała za tym
zakazem Elena.

Anna Zajdel – wokalistka zespołu El Banda, autorka tekstu piosenki „Elena”. Rozmowa przeprowadzona przez autora artykułu w marcu i kwietniu 2019 r.
13
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Elena
Wdech i wydech
na przełęczy istnień,
w konarach drzew, w koronach snów.
Nie budź mnie, jeśli mam tu być,
nie budź mnie, jeśli to nie sen.
Czerwień piekła,
pulchne ściany jak filc,
poduszka łożyska, rodzę się w drodze na rzeź.
Jedna z drugą stańcie ze mną,
to jest moje źródło, życie i krew.
Wysyłam pocztówkę w ornament roślinny,
mandalę z psiej ruty i kłujących rzepów.
To errata podręczników o dekret siedem siedem zero.
Dwa miliony wyplutych dzieci i dziesięć tysięcy martwych ciał.
Nienawiść do kobiet to się nazywa
i wbija ostatni gwóźdź do trumny.
Nie pomoże im już korzeń chrzanu,
nie pomoże piołunowe łoże, druty, zasieki z czarcich ziół
ni łodyga łopianu ostra jak nóż,
druty, zasieki z czarcich ziół ni łodyga łopianu ostra jak…
Jedna z drugą stańcie ze mną,
to jest nasze źródło, życie i…
Jedna z drugą stańcie ze mną,
to jest nasze źródło, życie i krew.
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Olgerd Dziechciarz
Galeria „BWA” din Olkusz

Decretul și copiii
Rezumat

El Banda este una dintre cele mai importante trupe poloneze de
pe scena HC punk. A fost înființată în anul 2003 de către muzicieni ai
formației Post Regiment și ai trupei Trawnik. „Trupa este legată de activismul social, feminism, antifascism, mișcări ale squaterilor și de tot felul
de activități sociale la nivel local”.
Un membru important al trupei este Anka (Anna Zajdel) – vocalistă carismatică, cu o voce puternică și expresivă; ea este autoarea piesei
„Elena” despre Elena Ceaușescu, soția dictatorului român, care a fost responsabilă de politica antiavort din România începând cu anii ʼ60 ai sec.
XX până în decembrie 1989.
Articolul de faţă prezintă Decretul nr. 770, necunoscut pentru polonezi, care a introdus în anul 1966 o incriminare aproape absolută
a avortului, și efectele sale tragice. Punctul de plecare reprezintă textul
piesei „Elena” și un scurt interviu cu vocalista trupei El Banda, Anna Zajdel.

dr Jan Bujak
Kraków

Lwowski abp prof. dr Józef Bilczewski
(21.01.1901-20.03.1923) według bukowińskich Polaków,
ich prasy oraz wybranych archidiecezjalnych świadectw epoki

W trosce o pomnożenie bukowińskich duszpasterzy
oraz jakość ich posługi
Chcąc przynajmniej częściowo powiększyć stan liczebny rzymskokatolickiego duchowieństwa na Bukowinie, abp Józef Bilczewski porozumiał się z przełożonymi krakowskiego Zgromadzenia Księży Misjonarzy
św. Wincentego a Paulo i dzięki temu wysłał ks. Kaspra Słomińskiego
wraz z konfratrami tego zgromadzenia do obsadzenia kilku bukowińskich
parafii. Ks. Kasper Słomiński przybył do Kaczyki i instalował się w niej jako superior domu zgromadzenia misjonarzy oraz jako proboszcz 26 listopada 1902 r. z wyraźnie określonym zadaniem zorganizowania nowej placówki – parafii i ośrodka kultu maryjnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo z Krakowa.
Ks. Kasper Słomiński zaczął od podnoszenia życia religijnego poprzez urządzane rekolekcje, misje, świadczoną dobroczynność tudzież oświatę, m.in. od założonej przez siebie czytelni publicznej, otwartej dla
wszystkich, niezależnie od przynależności narodowej czy religijnej.
W stosunkowo krótkim czasie zgromadził niezbędne fundusze, przygotował plany, rozpoczął i zakończył budowę nowego, dużego, największego
na Bukowinie kościoła z cegły w stylu neogotyckim według projektu profesora Politechniki Lwowskiej Teodora Mariana Talowskiego1. Dokonał
tego sprawnie i zadziwiająco szybko, tak że już w połowie października
1904 r. możliwa była uroczysta konsekracja świeżo wzniesionej świątyni.
Uroczysta konsekracja nowego kościoła Wniebowzięcia NMP
w Kaczyce okazała się wielkim wydarzeniem w życiu religijnym Bukowiny
i archidiecezji lwowskiej. O wyjątkowo doniosłym jej znaczeniu i randze
m.in. świadczył udział dwu katolickich arcypasterzy lwowskich, a mianowicie: interesującego nas tutaj szczególnie rzymskokatolickiego abp. dr.

Teodor Marian Talowski (urodził się w Zassowie 23 marca 1857 r., zmarł we Lwowie
1 maja 1910 r.) był architektem i w tym zakresie profesorem krakowskiej Wyższej
Szkoły Techniczno-Przemysłowej oraz Politechniki Lwowskiej. Projektował i budował
wille, domy czynszowe, kaplice i kościoły. Stosował formy secesji, neogotyku i niderlandzkiego renesansu. Jego dziełem architektonicznym jest kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce.
1
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Józefa Bilczewskiego i ormiańskokatolickiego abp. Józefa Teodorowicza
wraz z towarzyszącymi im biskupami pomocniczymi oraz licznym duchowieństwem tudzież nieprzebranymi rzeszami wiernych. Jak ważne było to
wydarzenie, w dużej mierze oddaje artykuł w czerniowieckiej „Gazecie
Polskiej” pod wymownym tytułem: „Święto katolicyzmu na kresach”2.
Dla kontynuacji dzieła rozpoczętego przez ks. K. Słomińskiego parę lat później abp J. Bilczewski w jego miejsce skierował do Kaczyki dobrze sobie znanego i wysoko cenionego ks. Wojciecha Grabowskiego, który 16 maja 1906 r. objął stanowisko superiora domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy i proboszcza parafii w Kaczyce. Ks. W. Grabowski na obu
urzędach spisał się gracko. W przeciągu stosunkowo krótkiego czasu dokończył budowy i wyposażenia kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia
NMP, który dzięki zabiegom jego oraz współbraci zakonnych stał się
ośrodkiem kultu maryjnego na Bukowinie, a obecnie całej Rumunii.
Konsekracji tej świątyni, a także kaplicy w miejscowej kopalni soli, w której pracowało bardzo wielu Polaków, osobiście dokonał właśnie abp dr
Józef Bilczewski 16 października 1904 r.
Ale oprócz grupy misjonarzy św. Wincentego a Paulo (ks. Filip
Bibrzycki, ur. w 1881, święcenia kapłańskie w 1909 – wg Catalogus 1914,
s. 174; ks. Emanuel Dziewior, ur. w 1871, święcenia kapł. w 1897, na Bukowinie po raz pierwszy od 6 marca 1907 do 15 października 1908, po raz
wtóry od 1 czerwca 1928 do śmierci jako proboszcz parafii w Nowym
Sołońcu przed 6 grudnia 1939 – wg Polacy w Rumunii mówią o sobie,
Lublin-Leszno 2000, s. 390; Oracz Boży śp. ksiądz E. Dziewior, „Kurier
Polski” 1939, nr 451(22), s. 3; ks. Wojciech Grabowski, ur. w 1873, święcenia kapł. w 1898; ks. Eugeniusz Kołodziej, ur. w 1877, święcenia kapł.
w 1901; ks. Hugo Król, ur. w 1874, święcenia kapł. w 1899 – wg Catalogus 1905, s. 176; ks. Antoni Mazurkiewicz, ur. w 1877, święcenia kapł.
1903, ekspozytura w Nowym Sołońcu – wg Catalogus 1907, s. 178; Paweł
Mixa, ur. w 1874, święcenia kapł. w 1899, ekspozytura w Nowym Sołońcu
– wg Catalogus 1911, s. 206; ks. Ludwik Rybka, ur. w 1880, święcenia
kapł. w 1906, coop. w Kaczyce – wg Catalogus 1907, s. 178; ks. Henryk
Wochowski, ur. w 1881, święcenia kapł. w 1906, coop. w Kaczyce – wg
Catalogus 1908, s. 191; 1911, s. 206; 1914, s. 174) abp dr Józef Bilczewski
w przeciągu 22 lat swojego pasterzowania wyekspediował na Bukowinę
jeszcze przynajmniej trzydziestu kilku innych kapłanów, w zdecydowanej
większości Polaków, z uwagi na ogromne zapotrzebowanie przeszło 60
tys. katolików narodowości polskiej niemiłosiernie wynaradowianych
przez germanizatorów, rumunizatorów i rutenizatorów. W gronie tych
kapłanów wysłanych na Bukowinę znajdowali się m.in.: ks. Artur Andler
(ur. w 1879, święcenia kapł. 1904, coop. w Serecie – wg Catalogus 1905,
s. 170); ks. Piotr Bàlint (ur. w 1878, święcenia kapł. w 1903 – wg Catalogus 1905, s. 175, coop. w Istensegitz – wg Catalogus 1908, s. 190); ks.
2

Święto katolicyzmu na kresach, „Gazeta Polska” 1904, nr 84, s. 2.
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Leon Borowski (ur. w 1879, święcenia kapł. w 1905, administrator parafii
w Solce – wg Catalogus 1911, s. 207-208, proboszcz w Solce – wg Catalogus 1914, s. 175); ks. Franciszek Brenny (ur. w 1866, święcenia kapł.
w 1905, coop. w ekspozyturze w Stulpikanach – wg Catalogus 1911,
s. 212; 1914, s. 179); ks. Jakub Demitrowski (ur. w 1887, święcenia kapł.
w 1910, katecheta w Radowcach – wg Catalogus 1911, s. 207, 1912,
s. 191); Józef Ettmayr (ur. w 1880, święcenia kapł. w 1906 – wg Catalogus 1914, s. 179); ks. Józef Garbicz (ur. w 1888, święcenia kapł. w 1913
– Catalogus 1914, s. 169); ks. Józafat Gieszczyński (ur. w 1878, święcenia
kapł. w 1906, administrator w Luisenthal – wg Catalogus 1908, s. 195);
ks. Leonard Haschler (ur. w 1879, święcenia kapł. w 1905, coop. w Gurahumorze i ekspozytor w Stulpikanach – wg Catalogus 1906, s. 176, coop.
w Długopolu – wg Catalogus 1908, s. 195; 1910, s. 201); ks. Kazimierz Jakubowski (ur. w 1878, święcenia kapł. w 1901 – wg Catalogus 1927,
s. 220); ks. Józef Janiszewski (ur. w 1880, święcenia kapł. w 1906, coop.
w Serecie – wg Catalogus 1908, s. 186, coop. w kościele filialnym w Głębokiej – wg Catalogus 1912, s. 193; 1914, s. 172); ks. Michał Karpiński
(ur. w 1879, święcenia kapł. w 1908, coop. w Gurahumorze i w ekspozyturze w Stulpikanach – wg Catalogus 1911, s. 209, administrator w Jakubinach – wg Catalogus 1914, s. 177); ks. Józef Kluczewski (ur. w 1874,
święcennia kapł. w 1899, coop. i administrator in spirit w Luisenthal
– wg Catalogus 1905, s. 178); ks. Eugeniusz Kołodziej (ur. w 1877,
święcenia kapł. w 1901 – wg Catalogus 1905, s. 176); ks. Józef Krukowski
(ur. w 1886, święcenia kapł. w 1912, coop. w Czerniowcach – Catalogus
1914, s. 167), ks. Emanuel Krzoska (ur. w 1881, święcenia kapł. 1909,
coop. w Sadogórze – wg Catalogus 1912, s. 192); ks. Alojzy Kucharski (ur.
w 1881, święcenia kapł. w 1907, coop. w Serecie – wg Catalogus 1911,
s. 201; 1912, s. 193); ks. Ignacy Kukla (ur. w 1888, święcenia kapł. w 1914,
początkowo coop. w Janowie k. Lwowa, następnie w Suczawie, Czerniowcach, ostatecznie proboszcz parafii stróżenieckiej – wg Catalogus 1914,
s. 217; J. B., Święta Anna, Kraków 2005, s. 27-40); ks. Józef Kummer
(ur. w 1876, święcenia kapł. w 1902 – wg Catalogus 1914, s. 175); ks. Jan
Kurek (ur. w 1879, święcenia kapł. w 1904 r., proboszcz parafii w Kocmaniu – wg Catalogus 1927, s. 217); ks. Feliks Lewandowski (ur. w 1877,
święcenia kapł. w 1908, coop. w Czerniowcach – wg Catalogus 1910,
s. 190; 1911, s. 199, katecheta w Czerniowcach – wg, Catalogus 1912,
s. 191); ks. Karol Machecki (ur. w 1885, święcenia kapł. w 1912, coop.
w Gurahumorze i ekspozyturze w Stulpikanach – wg Catalogus 1914,
s. 176, proboszcz w Wyżnicy – wg Catalogus 1927, s. 218); Jan Malec (ur.
w 1889, święcenia kapł. w 1912, proboszcz w Andrasfalvie (Măneuţi) – wg
Catalogus 1927, s. 218); ks. Ludwik Nemeth (ur. w 1886, święcenia kapł.
w 1910 – wg Catalogus 1914, s. 173); ks. Augustyn Porębski (ur. w 1878,
święcenia kapł. w 1903 – wg Catalogus 1905, s. 177); Jan Reitmajer (ur.
w 1886, święcenia kapł. w 1913 – wg Catalogus 1914, s. 177); ks. Hyginus
Schüttler (ur. w 1880, święcenia kapł. w 1904 – wg Catalogus 1905,
s. 174); ks. Laurenty Skonieczny (ur. 1874, święcenia kapł. w 1900, coop.
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w Suczawie – wg Catalogus 1910, s. 202; 1911, s. 211; 1912, s. 203, katecheta w Radowcach – wg Catalogus 1914, s. 175); ks. Lucjan Tokarski (ur.
w 1888, święcenia kapł. w 1910 – wg Catalogus 1914, s. 178); ks. Emilian
Welisch (ur. 1884, święcenia kapł. 1909 – wg Catalogus 1914, s. 167); Jan
Leliwa Wiecki (ur. w 1878, święcenia kapł. w 1901 – wg Catalogus 1905,
s. 178, katecheta w Radowcach – wg Catalogus 1908, s. 192); ks. Jan
Witek (ur. w 1887, święcenia kapł. w 1912, coop. w Czerniowcach – wg
Catalogus 1914, s. 167); ks. Stanisław Wołoszczak (ur. w 1881, święcenia
kapł. w 1903 – wg Catalogus 1905, s. 168; coop. w Radowcach – wg Catalogus 1908, s. 192, proboszcz parafii Fürstental – wg Catalogus 1911,
s. 205, proboszcz parafii w Kocmaniu – wg Catalogus 1914, s. 168);
ks. Stanisław Sobieniowski; ks. Marceli Zawadowski (ur. w 1868, święcenia kapł. w 1893, proboszcz parafii w Waszkowcach od 1904 r. – wg Catalogus 1905, s. 171; 1914, s. 171); ks. Władysław Żak (ur. w 1884, święcenia kapł. w 1909, administrator w Wyżnicy – wg Catalogus 1914, s. 171);
ks. Feliks Żelewski (ur. 1880, święcenia kapł. 1905, coop. w Serecie – wg
Catalogus 1906, s. 172; 1907, s. 172, coop. w Czerniowcach – wg Catalogus 1908, s. 184, katecheta w Czerniowcach – wg Catalogus 1911, s. 199).
Części nie dane było zagrzać dłużej miejsca na Bukowinie, ale niektórzy zakorzenili się tam na wiele lat, niekiedy na całą resztę życia,
i swoją działalnością zapisali najpiękniejsze karty dziejów Kościoła katolickiego. W ich gronie na pewno znaleźli się: ks. Filip Bibrzycki; ks. Józef
Cewe, późniejszy proboszcz suczawski i dziekan; ks. Jakub Demitrowski;
ks. Józef Janiszewski, początkowo wikary parafii sereckiej, później proboszcz parafii w Głębokiej i znany rodakom na całej Bukowinie jako działacz oświatowy i społeczny, organizator ruchu abstynenckiego, nieprzeciętny kaznodzieja, poeta religijny, publikujący swoje utwory w czerniowieckiej „Gazecie Polskiej” w latach 1908-1914 oraz w tamtejszym „Głosie
Ludu” 1919, patriota i męczennik niemieckiego obozu koncentracyjnego
w Gusen3; ks. Józef Krzyżanowski (ur. w 1871, święcenia kapł. w 1897,
początkowo coop. w Czerniowcach – wg Catalogus 1905, s. 168, administrator in spirit w Stróżeńcu – wg Catalogus 1906, s. 173), a następnie po
śmierci proboszcza ks. Andrzeja Ptaszyńskiego (ur. w 1842, święcenia
kapł. 1867, zm. 23 stycznia 1922 – wg Święta Anna, Kraków 2005, s. 18)
proboszcz stróżenieckiej parafii św. Anny; ks. Ignacy Kukla, najpierw wikary, potem proboszcz parafii stróżenieckiej i wieloletni prezes Polskiego
Sierocińca dla Chłopców im. ks. Aleksandra Opolskiego w Czerniowcach
i dziekan dekanatu czerniowieckiego, dzięki któremu tysiące Polaków bu-

Więcej o ks. J. Janiszewskim w artykule Motywy religijne w poezji ks. Józefa Janiszewskiego (1880-1940) z okresu bukowińskiego 1908-1919, Religious and Sacred
Poetry: An international Quarterly of religion, Culture and Education edited by
Marek Mariusz Tytko, Year 2: 2014, Volume 1(5) January – February – March 2014,
s. 135-158 oraz Aneks. Materiały źródłowe – Wiersz ks. Józefa Janiszewskiego, tamże, s. 159 -212.
3
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kowińskich z częścią majątku kościelnego po II wojnie światowej powróciło do Polski; ks. Eugeniusz Kołodziej; ks. Jan Kurek; ks. Karol Machecki; ks. Marceli Zawadowski, proboszcz parafii waszkowieckiej, wybitny
działacz narodowy, społeczny i polityczny, długoletni prezes tamtejszej
Czytelni Polskiej i budowniczy Domu Polskiego w Waszkowcach, a znany
rodakom nie tylko na Bukowinie, któremu za długoletnią ofiarną i wierną
posługę Bogu i Ojczyźnie przypadło pokutować i dokonać żywota w męczarniach z powodu braku opieki medycznej w rumuńskim więzieniu
podczas II wojny światowej.
Abp dr Józef Bilczewski wspierał materialnie katolickie instytucje
dobroczynne, m.in. tzw. naddatkiem 25 kor. z okazji urządzonego przedstawienia amatorskiego z koncertem na dochód Ormiańskokatolickiej
Bursy im. Issakowicza w Czerniowcach4.
Abp dr Józef Bilczewski wzorowo wypełniał swoje pasterskie obowiązki w dużo szerszym zakresie niż to wynikało z piastowanego urzędu
kościelnego. Oprócz zakładów dobroczynnych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne w miarę możliwości wspierał wszelkie przedsięwzięcia
dobroczynne ludzi świeckich, powoływane przez nich stowarzyszenia oraz
instytucje. Dowodem na to były ofiary pieniężne na założone przez
dr. Stanisława Kwiatkowskiego prywatne Gimnazjum Polskie w Czerniowcach, ale także na inne instytucje polskie. Kiedy więc w Czerniowcach Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej zabierało się do
budowy własnego Domu Polskiego, abp dr J. Bilczewski, doceniający znaczenie takiego obiektu dla rodaków na kresach jagiellońskich, ofiarował
na ten cel 200 kor.5, a kiedy w 1904 r. powoływano do życia Towarzystwo
Bursy Polskiej im. Adama Mickiewicza, abp dr J. Bilczewski przystąpił do
niego w charakterze tzw. członka założyciela, wnosząc na rzecz mającej
powstać Bursy 200 koron. Gdy w niedzielę, 31 maja 1903 r. czerniowieckie Stowarzyszenie Rękodzielników Polskich podniośle świętowało poświęcenie sztandaru, lwowski arcypasterz dr J. Bilczewski korespondencyjnie przesłał okolicznościowe życzenia, co zostało poświadczone podziękowaniem wydziału w osobach Jastrzębskiego (sekretarz) i Edwarda
Schwarza (prezes) w środę, 10 czerwca 1903 r.6 Nadto drobniejszymi
ofiarami wspierał fundusz zapomogowy wdów i sierot po członkach czerniowieckiego Stowarzyszenia Rękodzielników Polskich „Gwiazda”, jak to
się zdarzyło z okazji corocznie urządzanej na ten cel pstrej reduty 11 lutego 1912 r.7

K. Węglowski, F. Passakas (prezes), K. Niewiadomski (sekretarz), Podziękowanie.
Czerniowce, w lutym 1907, „Gazeta Polska” 1907, nr 16, s. 3.
5 Wg sporządzonego przez Adolfa Strzelbickiego Wykazu składek na Dom Polski
w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1903, nr 17, s. 3.
6 Z „Gwiazdy”. Czerniowce, dnia 10 czerwca 1903, „Gazeta Polska” 1903, nr 47, s. 2.
7 Kronika karnawałowa, „Gazeta Polska” 1912, nr 12, s. 3; Z Karnawału, „Gazeta
Polska” 1912, nr 10, s. 1; Ernest Schwann, A. Panecki, J. Jastrzębski, Z „Gwiazdy”,
„Gazeta Polska” 1912, nr 17, s. 2-3.
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O tym, jak metropolita lwowski abp dr J. Bilczewski był bliskim
dla bukowińskich Polaków także świadczy fakt, że kiedy na początku
1903 r. cesarz austriacki Franciszek Józef mianował abp. Bilczewskiego
tajnym radcą dworu, czerniowieckie Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej natychmiast pospieszyło złożyć gratulacje, na co ukochany
arcypasterz odpowiedział podziękowaniem i błogosławieństwem, o czym
doniosła czerniowiecka „Gazeta Polska”8.
Wizytacje kanoniczne na Bukowinie
Abp dr J. Bilczewski wielką przykładał wagę do wizytacji duszpasterskich, jako do zbliżenia z powierzoną mu owczarnią.
Wydawana w Czerniowcach „Gazeta Polska” obszernie rozpisywała się o czterodniowej wizytacji trzech parafii bukowińskich w dniach
13 (piątek)-16 (poniedziałek) września 1901 r., tzn. poczynając od czerniowieckiego powitania w piątek9, do pożegnania na dworcu czerniowieckim we wtorek rano 17 września10. Dzięki temu dowiadujemy się, że
w 1901 r. abp dr Józef Bilczewski przeprowadził wizytację parafii czerniowieckiej, sadogórskiej11 i w Mołodyjowie12 w dniach 13-16 (piątek-poniedziałek) września i jak ta wizytacja przebiegała w szczegółach13. Wszystkie
obszerne artykuły oraz drobne notatki prasowe pokazały, jak serdecznie

Z Czytelni Polskiej, „Gazeta Polska” 1903, nr 9, s. 2.
Arcypasterz wśród nas, „Gazeta Polska” 1901, nr 73, s. 1-2.
10 Ks. arcybiskup odjechał do Lwowa we wtorek rano, „ Gazeta Polska” 1901, nr 74,
s. 3.
11 O godz. 15:oo w poniedziałek 16 września 1901 r. abp dr J. Bilczewski w towarzystwie licznych duchownych udał się do przystrojonej flagami i trzema bramami
tryumfalnymi Sadogóry. Przy pierwszej powitali go burmistrz, członkowie rady miasta, członkowie tamtejszej Gospody Polskiej oraz liczna publiczność, w imieniu których przemawiał burmistrz, J. Zybaczyński po polsku w im. Gospody Polskiej. Przy
bramie przed kościołem na gościa oczekiwał proboszcz ks. Aleksander Chrzanowicz,
urzędnicy państwowi i miejscowi dygnitarze. W kościele proboszcz powitał gościa,
który przemówił do zgromadzonych i udzielił błogosławieństwa. Po tym akcie proboszcz ugościł przybysza na plebanii. Ks. arcybiskup Bilczewski w Czerniowcach,
„Gazeta Polska” 1901, nr 75, s. 1.
12 W niedzielę rano 15 września 1901 r. abp dr J. Bilczewski udał się do Mołodyjowa,
gdzie był serdecznie witany na granicy miejscowości, od której do bramy tryumfalnej
przed kościołem arcypasterzowi towarzyszyła barwna banderia. W kościele abp odprawił Mszę świętą i bierzmował 200 wiernych, dorosłych i dzieci. Ks. arcybiskup Bilczewski w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1901, nr 74, s. 2-3.
13 Arcypasterz wśród nas, „Gazeta Polska” 1901, nr 73, s. 1-2; Ks. arcybiskup zabawi
na Bukowinie jeszcze przez dzisiaj, poniedziałek i wtorek, „tamże, s. 2; Ks. arcybiskup Bilczewski w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1901, nr 74, s. 2-3; Ks. arcybiskup
odjechał do Lwowa we wtorek rano, tamże, s. 3; Ks. acyb. dr Bilczewski w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1901, nr 75, s. 1-2; Ks. arcybiskup dr Bilczewski odwiedził
po raz wtóry p. radcę dworu Józefa Wisłockiego w poniedziałek, d. 16 bm. …, tamże,
s. 2; Datki ks. arcybiskupa, tamże.
8
9
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hierarcha był witany przez przedstawicieli władz państwowych, cywilnych
i wojskowych, samorządowych, instytucji publicznych i prywatnych,
wszelkich organizacji, zarówno wyznaniowych, jak i świeckich. Owa wizytacja odbywała się nie tylko w obiektach kościelnych, tj. w czerniowieckim kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego14 i jego plebanii, w której zamieszkał w dniu przybycia (13 września 1901)15, w kościele OO. Jezuitów16, plebanii i kościele ormiańskokatolickim17, ale na
ulicach miast i wsi, w zakładach wychowawczych i oświatowych, w sierocińcach (np. SS. Felicjanek)18, w bursach (np. Bursa Katolicka im. Issakowicza19, Bursa Polska im. A. Mickiewicza), internatach (Zakład SS. Rodziny Maryi20), w szkołach ludowych (męska i żeńska przy ul. Wydziału
Krajowego21) i średnich (I i II Gimnazjum, Liceum Żeńskie22, Seminarium Nauczycielskie)23, w zakładach pracy (czerniowiecki tartak parowy,
gdzie po powitaniu w imieniu dyrektora przez księgowego i kasjera zakładu Antoniego Waltenbergera przemówił do pracowników i udzielił błogo-

Tutaj w sobotę rano (14 września 1901 r.) abp dr J. Bilczewski odprawił uroczystą
Mszę świętą i bierzmował. Arcypasterz wśród nas, „Gazeta Polska” 1901, nr 73, s. 1-2.
15 Tamże.
16 O godz. 18:oo w niedzielę 15 września 1901 r. abp dr J. Bilczewski odwiedził kościół
księży jezuitów, witany dźwiękiem dzwonów i przez superiora O. Janika z procesją
oraz chórem, który śpiewał Benedictus, qui venit. Ks. arcybiskup Bilczewski w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1901, nr 74, s. 2-3.
17 W sobotę (ok. godz. 18:oo) 14 września 1901 r. abp dr J. Bilczewski odwiedził
plebanię, świątynię ormiańskokatolicką. Tamże.
18 Abp dr J. Bilczewski odwiedził ten zakład dobroczynny w poniedziałek o godz. 9:oo
16 września 1901 r., odprawił Mszę świętą, wygłosił kazanie zachęcające do dalszej
działalności w obranym kierunku. Ks. arcybiskup Bilczewski w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1901, nr 75, s. 1.
19 W sobotę 14 września 1901 r. po odwiedzeniu plebanii i kościoła ormiańskokatolickiego abp dr Józef Bilczewski zwizytował Bursę Katolicką im. Issakowicza, po
czym proboszcz ks. kan. Kajetan Kasprowicz przyjmował arcybiskupa tudzież
zaproszonych gości poza własną siedzibą. Ks. arcybiskup Bilczewski w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1901, nr 74, s. 2-3.
20 Około południa, w poniedziałek 16 września 1901 r. abp dr J. Bilczewski odwiedził
Zakład SS. Rodziny Maryi, m.in. witany po polsku przez jedną z wychowanek i podejmowany śniadaniem. Ks. arcybiskup Bilczewski w Czerniowcach, „Gazeta Polska”
1901, nr 75, s. 1.
21 W niedzielne popołudnie 15 września 1901 r. abp dr J. Bilczewski odwiedził męską
i żeńską szkołę przy ul. Wydziału Krajowego. Ks. arcybiskup Bilczewski w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1901, nr 74, s. 2-3.
22 Po południu w niedzielę, 15 września 1901 r. abp dr J. Bilczewski odwiedził żeńskie
liceum, gdzie m.in. Klugerówna witała go w języku polskim, oraz męską i żeńską
szkołę przy ul. Wydziału Krajowego. Tamże.
23 Po południu, w sobotę 14 września 1901 r. abp dr J. Bilczewski zwiedził gimnazjum,
szkołę realną i seminarium nauczycielskie, w którym uczniowie witali swego pasterza
w języku polskim i niemieckim, a w seminarium żeńskim w imieniu Polek Józefa
Zacharówna po polsku witała arcypasterza. Arcypasterz wśród nas, „Gazeta Polska”
1901, nr 73, s. 1-2.
14
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sławieństwa im oraz ich rodzinom)24, w siedzibach organizacji (Dom Katolickiego Stowarzyszenia „Przyjaźń”)25, na dworcu kolejowym w Czerniowcach, gdzie w piątek (13 września 1901 r.) o godz. 14:3o natychmiast
po przybyciu nastąpiło powitanie abp. dr. Józefa Bilczewskiego przez prezydenta oraz marszałka Bukowiny, prezydenta miasta Antoniego Kochanowskiego (Polak), przedstawicieli władz państwowych i samorządowych,
uniwersyteckich (prof. dr Alfred Halban – Polak i in.), stowarzyszeń,
w tym stowarzyszeń polskich, jak Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej z wiceprezesem dr. Adolfem Strzelbickim, „Ognisko” z prezesem Tadeuszem Piątkiewiczem, „Gwiazda” z prezesem Schwarcem, „Sokół” z red. Bronisławem Kryczyńskim, Towarzystwo „Przyjaźń” z kuratorem ks. Wiercińskim na czele26.
Swoją wizytację kanoniczną abp dr Józef Bilczewski potraktował
jako okazję do materialnego wsparcia stowarzyszeń oraz zakładów jednorazowymi datkami, bynajmniej nie faworyzując Polaków. W dniach 13-16
września 1901 r. abp lwowski obdzielił kwotami koron następujących
beneficjentów: Bursa Katolicka im. Issakowicza – 400, Bursa Polska im.
A. Mickiewicza – 100, Bursa Niemiecka – 100, „Gwiazda” – 100, I Gimnazjum – 100, II Gimnazjum – 100, parafia w Mołodyjowie – 200, parafia w Sadogórze – 200, „Przyjaźń” – 1000, Seminarium Nauczycielskie
– 100, SS. Felicjanki – 300, SS. Maryjanki – 200, Szkoła Męska p. Flascha – 50, Szkoła Męska p. Kamińskiego – 50, Szkoła Realna – 100,
Szkoła Żeńska p. Grillitsch – 50, Szkoła Żeńska p. Schreiber – 50, Towarzystwo Śpiewackie – 5027.
Dziesięć lat później abp dr J. Bilczewski zasilił katolików bukowińskich kolejną ofiarą 200 kor. na potrzeby czytelni, które ks. inf. Józef
Schmid podzielił, przeznaczając 150 kor. dla najuboższych czytelni polskich i 50 kor. dla czytelni niemieckich dekanatu czerniowieckiego28.
Ale abp dr Józef Bilczewski nie tylko wizytował świątynie, instytucje kościelne i świeckie. Ważną częścią jego wizytacji były spotkania
z osobistościami życia publicznego i społecznego. Z jednej strony na audiencjach przyjmował przedstawicieli władz i organizacji, a z drugiej stro-

Ks. arcybiskup Bilczewski w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1901, nr 75, s. 1-2.
Po godzinie 18:3o, w niedzielę 15 września 1901 r. abp dr J. Bilczewski był
przyjmowany przez członków „Przyjaźni”, ich rodziny oraz zaproszonych gości, m.in.
prezydenta kraju Bourguignona, prezydenta miasta Antoniego Kochanowskiego,
Władysława Sołtyńskiego. Odbyło się uroczyste poświęcenie domu, tablicy pamiątkowej w języku łacińskim (upamiętniającej obecność arcybiskupa), podczas którego
przemawiał prof. dr Alfred Halban, ks. Wierciński, abp dr J. Bilczewski i wysłano telegram do Ojca Świętego. Ks. arcybiskup Bilczewski w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1901, nr 74, s. 2-3.
26 Arcypasterz wśród nas, „Gazeta Polska” 1901, nr 73, s. 1-2; „Gwiazda” w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1902, nr 19, s. 1.
27 Datki ks. arcybiskupa, „Gazeta Polska” 1901, nr 75, s. 2.
28 JE. ks. arcybiskup Bilczewski..., „Gazeta Polska” 1912, nr 9, s. 3.
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ny, na zasadzie wzajemności, osobiście składał wizyty różnym osobistościom. Zaraz w pierwszym dniu wizytacji (piątkowe popołudnie i wieczór
13 września 1901 r.) abp dr J. Bilczewski złożył wizyty szefom cywilnych
i wojskowych władz państwowych oraz radcy dworu Józefowi Wisłockiemu, prof. dr. Alfredowi Halbanowi i mecenasowi Adolfowi Strzelbickiemu29, a w dniu następnym o godz. 12:oo (14 września 1901 r.) na audiencji przyjął m.in. delegację stowarzyszeń polskich, złożoną m.in.
z przedstawicieli Koła Polskiego (prof. dr Alfred Halban, Michał Trzciński), Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej (dr Adolf Strzelbicki, dyr. Władysław Sołtyński, dr Eugeniusz Mitkiewicz), Towarzystwa
Akademików Polskich „Ognisko” (Włodzimierz Olejnik, Tadeusz Piątkiewicz), Sekcji Dobroczynności (radca Malikiewicz, Merzewiczowa, ks.
Aleksander Opolski, Amelia Węglowska), Stowarzyszenia Rękodzielników Polskich „Gwiazda” (Adolf Böhm, Brudz), Towarzystwa Gimnastycznego „Sokoła” (red. Bronisław Kryczyński, Wojciech Wejdelek). W ich
imieniu w serdecznych słowach przemawiał prezes TBPiCP dr A. Strzelbicki, który przedstawił członków deputacji30. W niedzielę 15 września
1901 r. prezydent Bukowiny Fryderyk Bourguignon podejmował go obiadem w swojej rezydencji31.
W ostatnim dniu pobytu w Czerniowcach, zatem w poniedziałek
16 września 1901 r. złożył wizyty prezydentowi miasta Antoniemu Kochanowskiemu, radcy dr. Bazylemu Duzinkiewiczowi, dyrektorowi szkoły
Janowi Kamińskiemu i po raz drugi choremu radcy dworu Józefowi Wisłockiemu, którego wyspowiadał, a wreszcie wieczorem prof. dr. Alfredowi Halbanowi i jego małżonce32.
Gdy abp dr Józef Bilczewski wizytował wspomniane trzy parafie,
ale głównie największą parafię czerniowiecką, ks. prałat kanonik katedralny dr Lenkiewicz przez trzy dni (15-17 września 1901 r.) wizytował naukę religii w czerniowieckich szkołach ludowych i średnich33.
Natomiast część innych parafii abp dr Józef Bilczewski zwizytował w 1907 r. Wizytację kanoniczną parafii suczawskiej abp. dr. Józefa
Bilczewskiego planowano od niedzieli do czwartku 16-19 czerwca 1907 r.,
a parafii Istensegits w dniach 19-21 tego miesiąca i roku34, ale w rzeczywistości arcypasterz przeprowadził ją od poniedziałku (17 czerwca
1907 r.), kiedy to Suczawa ozdobiona flagami oraz dwoma bramami
tryumfalnymi o godzinie 17:oo witała przybyłego arcybiskupa, który niedługo potem bierzmował gimnazjalistów i licealistki, a następnie, po instalacji na plebanii, o godzinie 19:oo przyjmował archimandrytę BalmoArcypasterz wśród nas, „Gazeta Polska” 1901, nr 73, s. 1-2.
Tamże.
31 Ks. arcybiskup Bilczewski w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1901, nr 74, s. 2-3.
32 Ks. arcybiskup Bilczewski w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1901, nr 75, s. 1-2;
Ks. arcybiskup dr Bilczewski odwiedził po raz wtóry…, Tamże, s. 2.
33 Ks. prałat kanonik katedralny dr Lenkiewicz…, „Gazeta Polska” 1901, nr 74, s. 3.
34 Wizytacja kanoniczna, „Gazeta Polska” 1907, nr 46, s. 3.
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sza, naczelników urzędów, rabina i przedstawicieli miejscowych stowarzyszeń. Zaś wieczorem na cześć abp. dr. J. Bilczewskiego odbył się pochód z pochodniami, a przy plebanii przemawiał burmistrz miasta35.
I jeszcze tego samego dnia lwowski arcypasterz zawitał w progi
miejscowego Domu Polskiego, gdzie licznie zgromadzeni rodacy witali go
„Polonezem jubileuszowym” (ze zmienionym i dostosowanym do okoliczności tekstem) Ottona Mieczysława Żukowskiego, w wykonaniu chóru
dziecięcego pod kierunkiem katechety ks. Leona Borowskiego, wierszem
recytowanym i podanymi arcypasterzowi kwiatami przez Lalę Sworakowską, przemówieniami wiceprezesa miejscowego Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej (TBPiCP) tudzież Wiktora Czerneleckiego, który
w dłuższym wystąpieniu przedstawił położenie tamtejszych Polaków. Na
to arcypasterz odpowiedział wyrazami uznania za działania utrzymujące
wiarę i patriotyzm wszystkich warstw społeczeństwa polskiego. Podczas
tego spotkania z rodakami pieśni polskie śpiewał wspomniany chór dziecięcy, który pod koniec na pożegnanie arcypasterza zaśpiewał jeszcze stosowną pieśń Mendelssohna. Po opuszczeniu Domu Polskiego abp dr Józef Bilczewski odwiedził nieobecnego na powitaniu z powodu choroby
Edwarda Sworakowskiego, prezesa TBPiCP36.
Następnego dnia (wtorek, 18 czerwca 1907 r.) abp Józef Bilczewski w Suczawie pobierzmował kilkaset osób, wygłosił kazania w języku
polskim i niemieckim, był na wydanym na jego cześć uroczystym obiedzie
u proboszcza ks. kan. Józefa Cewego. Na obiedzie byli obecni archimandryta Balmosz, naczelnicy urzędów i kilka osób prywatnych37. Tego samego dnia po południu przeprowadził wizytację Mitoki, a w środę (19
czerwca 1907 r.) ponownie bierzmował w Suczawie, wygłosił pożegnalne
kazanie w języku polskim i niemieckim, oznajmiając, iż w uznaniu zasług
ks. kan. proboszcza J. Cewego mianuje dziekanem. Żegnając się z rodakami, wzywał i prosił ich, aby swe dzieci wychowywali po polsku i na Polaków, bo w innym razie nic po nich nie zostanie. Przed odjazdem ofiarował
po 100 kor. na Czytelnię Polską i Niemiecką, 250 kor. na biednych miasta
i 50 kor. dla ubogich uczniów38.
Z Suczawy abp dr Józef Bilczewski udał się na dwa dni (środa-piątek, 19-21 czerwca 1907 r.) do parafii Istensegits39, a stamtąd do Seretu, gdzie bawił od niedzieli do środy (23-26 czerwca 1907 r.)40.
Następstwem tej części wizytacji kanonicznej abp. dr. Józefa Bilczewskiego było kilka zmian w obsadzie niektórych parafii, m.in. nominacja ks. kan. Józefa Cewego dziekanem, przeniesienie administratora pa-

J. N., Wizytacja kanoniczna, „Gazeta Polska” 1907, nr 53, s. 1-2.
St. M., Suczawa, dnia 20 czerwca 1907, „Gazeta Polska” 1907, nr 51, s. 3.
37 J. N., Wizytacja kanoniczna, „Gazeta Polska” 1907, nr 53, s. 1-2.
38 Tamże.
39 Wizytacja kanoniczna, „Gazeta Polska” 1907, nr 46, s. 3.
40 Tamże.
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rafii Luisenthal do Felicjentalu i mianowanie go tamtejszym proboszczem, a przeniesienie ks. Józefa Gieszczyńskiego z Sasowa na administratora parafii Luisenthał41 oraz przeniesienie ks. Stanisława Wołoszczaka
z Czerniowiec do Radowiec42. Ale najważniejsze dla katolików polskich
na Bukowinie okazało się przeniesienie ks. Józefa Janiszewskiego z Tartakowa (dekanat Bełzki, powiat Sokalski) do Seretu na Bukowinie, do pomocy tamtejszemu proboszczowi ks. Maurycemu Kolankiewiczowi, co nastąpiło latem 1907 r. Najprawdopodobniej wiązało się z tym powołanie
w Głębokiej filii parafii sereckiej, o czym czerniowiecka „Gazeta Polska”
doniosła 21 lipca 1907 r., m.in. podając, że na utworzenie nowego rzymskokatolickiego probostwa abp dr Józef Bilczewski przyobiecał 5000 kor.,
a wielce zasłużony dla tamtejszych i w ogóle bukowińskich Polaków dr
Aleksander Skibniewski ofiarował 10 morgów gruntu oraz materiał na
budowę plebanii43.
Z doniesienia czerniowieckiej „Gazety Polskiej” wynika, że na Bukowinie abp dr J. Bilczewski pojawił się także w sobotę rano (godz. 7:oo)
13 czerwca 1908 r., aby konsekrować nowy kościół parafialny w Augustowie (Augustendorf, Mesteceni), a w niedzielę odprawić dwie Msze święte,
udzielić sakramentów komunii i bierzmowania, wygłosić kazania w języku polskim i niemieckim, prowadzić procesję z Najświętszym Sakramentem. Przy sposobności odwiedził dwie osady górali polskich. Mianowicie
jeszcze w niedzielne popołudnie o godz. 17:oo zawitał do Laurenki, gdzie
po powitaniu przez miejscowych parafian i procesyjnym wprowadzeniu
do tamtejszej kaplicy wygłosić naukę dla dzieci, kazanie, poświęcić krzyż
misyjny oraz rozdawać pamiątki, a w poniedziałek 15 czerwca 1908 r.
przed południem przybył do Dunawca, gdzie również odprawił Mszę św.
w miejscowej kaplicy, wygłosił kazanie, udzielił sakramentów, w tym
bierzmowania, rozdawał pamiątki, a ponadto w tamtejszej Czytelni Polskiej spędził dwie godziny z rodakami ku ogólnemu zadowoleniu. Na koniec odprowadzono go godnie z muzyką graną na skrzypcach, flecie i basach44. Związany z powyższymi zdarzeniami przejazd abp. dr. J. Bilczewskiego przez Czerniowce został wykorzystany przez organizacje Polaków
czerniowieckich, które udały się na dworzec kolejowy, aby powitać swego
ukochanego pasterza. W ich imieniu przemawiali Władysław Sołtyński
i Jan Kamiński, a kwiaty wręczały dzieci z zakładów SS. Felicjanek i Maryjanek, co odnotowała „Gazeta Polska”45.
Ta sama „Gazeta Polska” przynosiła szereg wiadomości o bukowińskich przygotowaniach do wizytacji, a następnie o przebiegu wizytacji
kanonicznej abp. dr. Józefa Bilczewskiego w 1910 r., kiedy to w dniach od

Wiadomości kościelne, „Gazeta Polska” 1907, nr 76, s. 3.
Tamże.
43 Nowe probostwo rzym.-kat... w Głębokiej, „Gazeta Polska” 1907, nr 61, s. 3.
44 Maciej Rewaj, Dunawiec, d. 18 czerwca 1908, „Gazeta Polska” 1908, nr 51, s. 2.
45 Ks. Arcybiskupa dr. Bilczewskiego…, „Gazeta Polska” 1908, nr 51, s. 2.
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18 do 27 czerwca był szczególnie serdecznie i uroczyście witany przez rodaków najpierw po drodze do Czerniowiec na dworcach kolejowych (Niepołokowce, Łużany, Żuczka), a potem w wizytowanych parafiach: Bojan,
Czerniowce, Kuczurów Mały, Mołodyjów, Nowosielica, Sadogóra.
Przygotowania rozpoczęły się zwołanym przez prezydenta Czerniowiec Fürtha zgromadzeniem celem godnego przyjęcia przybywającego
na kanoniczną wizytację abp. dr. Józefa Bilczewskiego. Na tym zgromadzeniu, w poniedziałek 6 czerwca 1910 r. około pięćdziesięciu jego uczestników wybrało komitet, ze ściślejszym komitetem w jego łonie, złożonym
w połowie z Polaków, w połowie z Niemców. Spośród Polaków do ściślejszego komitetu weszli: Michał Gorecki, Antoni Kamiński, Julia Kwiatkowska, dr Stanisław Kwiatkowski – zastępca przewodniczącego, Mierzwiński – sekretarz, Rużyłowicz, Władysław Sołtyński, Wojciech Wejdelek,
Amelia Węglowska, Witkowska, Karol Witkowski, Mikołaj Zajączkowski
i Henryk Stanisław Zucker – redaktor „Gazety Polskiej”. Komitet uchwalił uroczyście przyjąć arcypasterza. Na powitanie złożyć się miało wzniesienie bramy tryumfalnej na ul. Głównej, dekoracja kościoła parafialnego
i ratusza oraz wszystkich domów wskutek odezwy prezydenta miasta.
W powitaniu mieli wziąć udział: prezydent kraju, naczelnicy władz, stowarzyszenia ze sztandarami, bractwa, uczniowie szkół miejscowych, „którzy tworzyć będą szpaler od dworca kolei żelaznej do bramy tryumfalnej”.
Deputacja komitetu powitalnego miała udać się do Niepołokowiec, aby na
granicy Bukowiny powitać dostojnego gościa i towarzyszyć mu w podróży
do Czerniowiec46. Następnego dnia (wtorek, 7 czerwca) na wniosek dr.
Stanisława Kwiatkowskiego Rada Miasta Czerniowiec uchwaliła kosztem
miasta wznieść wspomnianą bramę tryumfalną47. W kolejnych dniach
(np. czwartek, 9 czerwca, godz. 18:00; niedziela, 12 czerwca, godz. 11:00)
miejski komitet powitalny zbierał się jeszcze kilkakrotnie, wypracowując
szczegóły programu powitalnego. Wybrano m.in. sześcioosobowy komitet
wykonawczy, w którego składzie znaleźli się inż. Adam Walewski, Mikołaj
Zajączkowski – naczelny komendant Ochotniczej Straży Ogniowej i red.
H. S. Zucker, podjęto decyzje o wysłaniu wagonu salonowego dla arcybiskupa oraz specjalnego pociągu dla delegacji udającej się do Niepołokowiec na powitanie abp. dr. J. Bilczewskiego na granicy Bukowiny48.
Niezależnie od prac miejskiego komitetu powitalnego Polacy czerniowieccy podjęli starania o przyjęcie arcybiskupa we własnym Domu
Polskim, a kiedy uzyskali potwierdzenie gotowości abp. dr. J. Bilczewskiego do zaspokojenia tych oczekiwań, w piątek wieczorem 10 czerwca,
pod przewodnictwem dr. S. Kwiatkowskiego, odbyło się zebranie wydziałów polskich instytucji czerniowieckich, na którym postanowiono, że
abp dr J. Bilczewski odwiedzi Dom Polski w niedzielę 19 czerwca oraz że

Wizytacja kanoniczna. „Gazeta Polska” 1910, nr 46, s. 3.
Tamże.
48 Wizytacja kanoniczna, „Gazeta Polska” 1910, nr 47, s. 3.
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w imieniu Polaków na granicy Bukowiny arcybiskupa powita Władysław
Sołtyński, a przy bramie tryumfalnej uczyni to dr S. Kwiatkowski49.
Po dwutygodniowych przygotowaniach nadszedł dzień planowanego i bardzo uroczystego powitania ks. abp. dr. Józefa Bilczewskiego po
przekroczeniu granicy w Niepołokowcach przez czterdziestoosobową delegację Komitetu Powitalnego z Czerniowiec, która specjalnie w tym celu
przybyła do Niepołokowiec osobnym pociągiem. W imieniu delegacji
z ramienia Polaków przemówił Władysław Sołtyński, a bukiet kwiatów
wręczyła doktorowa Julia Kwiatkowska. Na powitanie odpowiedział abp
dr J. Bilczewski. Następnie arcybiskup wraz z delegacją wyruszył do Czerniowiec specjalnym pociągiem, aby na tej drodze jeszcze kilkakrotnie
wielkie tłumy wiernych oddawały należny hołd swojemu arcypasterzowi.
Tak witano ks. abp. dr. J. Bilczewskiego na dworcu kolejowym
w Łużanach, gdzie zgromadzili się Polacy z Kocmania, Łaszkówki, Łużan,
Oszechlibów, kocmański proboszcz z parafianami, pracownicy miejscowej cukrowni na czele z dyrektorem i urzędnikami, gdzie w imieniu Czytelń Polskich przemówił Kajetan Manugiewicz, witając arcybiskupa chlebem i solą, jedna dziewczynka wygłosiła wiersz powitalny w języku polskim, druga w języku czeskim, a witający arcypasterza wręczyli mu sześć
bukietów oraz cztery prośby rodziców o szkoły polskie oraz w Żuczce,
gdzie na pięknie udekorowanym dworcu przejeżdżającego abp. dr. J. Bilczewskiego witała procesja wiernych z Sadogóry i okolicznych wsi pod
przewodnictwem ks. kan. Aleksandra Chrzanowicza, dyrektorzy, urzędnicy oraz inni pracownicy miejscowej cukrowni wraz z orkiestrą fabryczną,
przedstawicielami Czytelni Polskich oraz oddziałem sadogórskich sokołów50. I na koniec w Czerniowcach, bukowińskiej stolicy.
W tych ostatnich przybyłego na Dworzec Główny abp. dr. J. Bilczewskiego w sobotę o godzinie 17:27 najpierw przywitali prezydenci kraju i miasta, a następnie przy bramie tryumfalnej obok domu Ferdynanda
Motylewskiego w imieniu Polaków uczynił to dr Stanisław Kwiatkowski,
a wreszcie przed kościołem parafialnym proboszcz ks. inf. Józef Schmid
wraz z duchowieństwem i wiernymi, którzy wielkiego gościa pocesjonalnie wprowadzili do świątyni. Tutaj, po modlitwach, nieszporach i umieszczeniu relikwi na mającym być poświęconym głównym ołtarzu i udzieleniu pasterskiego błogosławieństwa ks. arcybiskup udał się na plebanię,
gdzie zamieszkał na okres kilkudniowej wizytacji kanonicznej czterech
parafii dekanatu czerniowieckiego, a to: Bojana, Czerniowiec, Kuczurowa
Wielkiego, Mołodyjowa i Sadogóry51.
Tamże; Wizytacja kanoniczna, „Gazeta Polska” 1910, nr 48, s. 2.
Pobyt JE. ks. arcybiskupa Bilczewskiego na Bukowinie, „Gazeta Polska” 1910, nr
50, s. 1-2.
51 Tamże; E. Rottenburg, naczelnik, Wojciech Wejdelek, prezes, Rozkaz sokoli, „Gazeta Polska” 1910, nr 48, s. 2; Wizytacja kanoniczna, „Gazeta Polska” 1910, nr 42,
s. 3; Wizytacja kanoniczna, „Gazeta Polska” 1910, nr 46, s. 3; Wizytacja kanoniczna,
„Gazeta Polska” 1910, nr 48, s. 2.
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Kiedy społeczeństwo czerniowieckie witało przybyłego gościa,
w miejscowej drukarni Józefa Muchy zaczynano drukować 49. niedzielny
numer „Gazety Polskiej” z podobizną arcybiskupa, okolicznościowym
wierszem powitalnym autora podpisanego kryptonimem X. i hołdowniczym artykułem pod wspólnym tytułem „Na powitanie JE. Ks. Arcybiskupa-Metropolity Dr. Józefa Bilczewskiego w Czerniowcach”52.
Następny dzień, czyli niedzielę 19 czerwca abp dr J. Bilczewski
rozpoczął Mszą świętą w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża
Świętego w intencji członków bractwa różańcowego, o godz. 8:00 konsekrował główny ołtarz, po sumie o godz. 11:oo przemówił do ludu i udzielił
apostolskiego błogosławieństwa. W południe na plebanii przyjmował różne deputacje, a pośród nich polskie: Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej, Banku Polskiego, Bursy Polskiej im. A. Mickiewicza, Stowarzyszenia Rękodzielników Polskich „Gwiazda”, politycznego bukowińskiego Koła Polskiego, Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko”, redakcji „Gazety Polskiej”, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa im. J. Kilińskiego, Związku Nauczycieli i Nauczycielek Polskich,
przedstawicieli prowincjonalnych Czytelni Polskich Towarzystwa Szkoły
Ludowej. O godz. 16:oo zwiedził Bursę Rękodzielniczą im. Jana Kilińskiego, o godz. 17:oo w kościele parafialnym udzielał sakramentu bierzmowania, o godz. 18:oo zwiedził „Przyjaźń” i Dom Polski. W Domu Polskim
był przyjmowany przez wszystkie organizacje w nim zlokalizowane, tj.
TBPiCP, Sodalicję Mariańską, „Ognisko”, „Gwiazdę”, „Sokoła”. Na okoliczność wizytacji duszpasterskiej poseł na Sejm bukowiński prof. Alfred
Halban wystosował do dr. S. Kwiatkowskiego następujący telegram: „Łączę się duchem z wami, witając wspólnie najdroższego Gościa, który raczył tylekroć błogosławić naszej pracy”53. Z upoważnienia abp. dr. J. Bilczewskiego tej samej niedzieli w Górnym Wikowie dziekan i proboszcz
radowiecki ks. prał. Klemens Swoboda poświęcił nowy kościół, wzniesiony przy dużym współudziale ks. Franciszka Łuczki, proboszcza z Karlsbergu, w miejsce starej drewnianej kaplicy54.
Podobnie pracowity był poniedziałek 20 czerwca, albowiem arcybiskup rozpoczął go Mszą świętą o godz. 7:00, po czym od 8:30 do 12:00
bierzmował uczniów szkół średnich i to samo czynił po godz. 17:00.
Ponadto po południu odwiedził kościół ormiańskokatolicki tudzież cer-

Na powitanie JE. Ks. Arcybiskupa-Metropolity Dr. Józefa Bilczewskiego w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1910, nr 49, s. 1. Obydwa teksty, zajmujące niemal całą
pierwszą kolumnę, zasługują na przytoczenie w całości, albowiem odzwierciedlają
wielką serdeczność okazywaną wybitnemu przedstawicielowi Kościoła katolickiego.
Ograniczymy się jednak do powtórzenia ośmiozwrotkowego wiersza na końcu niniejszego opracowania.
53 Pobyt JE. ks. arcybiskupa Bilczewskiego na Bukowinie, „Gazeta Polska” 1910, nr
50, s. 1-2; Wizytacja kanoniczna, „Gazeta Polska” 1910, nr 48, s. 2; Z Czytelni Polskiej, tamże; Z Towarz. im. Kilińskiego, tamże.
54 Poświęcenie kościoła, „Gazeta Polska” 1910, nr 49, s. 3.
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kiew grekokatolicką, Bursę Polską im. A. Mickiewicza, a wieczorem był
przyjmowany z iście staropolską gościnnością przez Julię i dr. Stanisława
Kwiatkowskich55.
Również wtorek, dzień św. Alojzego (21 czerwca) abp dr J. Bilczewski rozpoczynał Mszą świętą o godz. 7:00, tym razem w kościele OO.
Jezuitów, udzielał sakramentu bierzmowania, po czym przyjmował dwie
kongregacje Mariańskie. Zaś po południu zwiedził liceum oraz I Gimnazjum, wreszcie bierzmował w kościele parafialnym.
Natomiast w środę (22 czerwca) rano arcybiskup wraz z ks. inf.
Józefem Schmidem i ks. Nowowiejskim opuścili Czerniowce, udając się
samochodem do Mołodyjowa, gdzie po gorącym powitaniu przez wiernych i odprawieniu Mszy św. udzielał sakramentu bierzmowania56.
Po powrocie do Czerniowiec kolejne dwa dni, tzn. środę i czwartek (22-23 czerwca) abp dr J. Bilczewski ponownie tutaj pracował. Jak
zwykle o godz. 7:00 w środę (22 czerwca) odprawił Mszę świętą w kaplicy
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, gdzie udzielił sakramentu bierzmowania wychowankom zakładów tegoż zgromadzenia, o godzinie 13:00 był
na obiedzie wydanym na jego cześć przez prezydenta Bukowiny, od godziny 16:00 zwiedzał II Gimnazjum tudzież grekoorientalną szkołę realną, seminarium nauczycielskie, na koniec bierzmował w kościele parafialnym. Podobnie Mszą świętą rozpoczął czwartek (23 czerwca) o godz. 7:00
rano w kaplicy Sióstr Felicjanek, gdzie udzielił sakramentu bierzmowania
dzieciom z prowadzonej przez siostry ochronki. Potem nadal wizytował
parafię, m.in. zbudowany staraniem polskich kolejarzy kościół Świętego
Antoniego przy ul. Kolejowej, gdzie o godz. 15:30 udzielił błogosławieństwa, a stamtąd udał się do Sadogóry57.
Sadogóra świątecznie przystrojona flagami i dwoma bramami tryumfalnymi witała i przyjmowała abp. dr. J. Bilczewskiego od czwartkowego popołudnia do soboty (23-25 czerwca). Przy pierwszej bramie dostojnego gościa witał burmistrz miasta wraz z członkami rady miejskiej,
oddział sadogórskiego „Sokoła” w uroczystych strojach, reprezentanci
Czytelni Polskiej ze sztandarem, przełożeństwo żydowskiej gminy wyznaniowej i nieprzebrane tłumy. W imieniu Polaków arcybiskupa witał notariusz Kuźniarski. Przy drugiej bramie arcybiskupa witali: starosta powiatu czerniowieckiego, radca Rządu Krajowego Krześniowski, urzędnicy
państwowi oraz proboszcz ks. kan. Aleksander Chrzanowicz. Po procesjonalnym wprowadzeniu do miejscowego kościoła parafialnego, przemówieniu do zgromadzonych i pasterskim błogosławieństwie abp dr J. Bil-

JE. ks. arcybiskup Bilczewski w Czerniowcach, tamże.
Pobyt JE. ks. arcybiskupa Bilczewskiego na Bukowinie, „Gazeta Polska” 1910, nr
51, s. 1-2; Wizytacja kanoniczna, „Gazeta Polska” 1910, nr 42, s. 3.
57 Pobyt JE. ks. arcybiskupa Bilczewskiego na Bukowinie, „Gazeta Polska” 1910, nr
51, s. 1-2; Wizytacja kanoniczna, „Gazeta Polska” 1910, nr 48, s. 2; Z pobytu JE. ks.
arcybiskupa Bilczewskiego na Bukowinie, „Gazeta Polska” 1910, nr 52, s. 1-2.
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czewski udzielał sakramentu bierzmowania. Następnego dnia arcybiskup
odprawił Mszę świętą i nadal bierzmował do popołudnia. A potem wraz
zaproszonymi Polakami (m.in. rejent Kuźniarski, dr Stanisław Kwiatkowski, ks. Nowowiejski, radca ks. Leopold Schweiger, superior ks. Julian
Smodlibowski, major Wąsowicz, dyrektorzy cukrowni w Żuczce – Moszczeński i Franciszek Włoszkiewicz) brał udział w obiedzie, wydanym
przez proboszcza na cześć dostojnego gościa. Po obiedzie abp dr J. Bilczewski, żegnany przez wiernych, bryczką zaprzężoną w cztery siwe rysaki, podstawioną przez Buchenthala, właściciela dóbr Dobronowce, udał
się do Bojana.
Późnym sobotnim popołudniem abp dr J. Bilczewski był serdecznie witany przez proboszcza ks. kanonika Jakuba Cwynarskiego, parafian
oraz ludność innych wyznań. Tutaj wypełniał swoje powinności pasterskie do poniedziałku (25-27 czerwca). W ostatnim dniu nadto udał się na
krótko do Nowosielicy (poniedziałek, 27 czerwca), gdzie witali go tamtejsi
Polacy, w imieniu których przemawiał Przybyła, naczelnik stacji. Stąd, po
przyjęciu w domu dr. Krausa, arcybiskup powrócił do Lwowa58.
Kończąc część poświęconą wizytacjom kanonicznym należy zaznaczyć, że wszystkie ogromnie ubogaciły duchowo zarówno wizytowanych, jak i wizytującego, który kolejny raz oprócz podnoszących na duchu
nauk, okazał miłosierdzie, wspomagając materialnie organizacje i instytucje czerniowieckie. Mianowicie abp dr Józef Bilczewski ofiarował 1000
kor. na dokończenie budowy kościoła parafialnego, 2000 kor. na cele humanitarne (z tego 500 kor. na biednych miasta bez różnicy wyznania
i narodowości). Z polskich organizacji i instytucji otrzymały: Towarzystwo Akademików Polskich „Ognisko” – 200 kor., Towarzystwo Rękodzielników Polskich „Gwiazda” – 100 kor., Bursa Polska im. A. Mickiewicza – 100 kor., Bursa Rzemieślnicza im. J. Kilińskiego – 100 kor., Bursa Katolicka im. Issakowicza – 100 kor., Ochronka Katolicka SS. Felicjanek – 200 kor., „Przyjaźń” – 300 kor. Z innych organizacji otrzymały:
Towarzystwo Akademików katolickich „Frankonia” – 200 kor., Towarzystwo Śpiewu Kościelnego – 100 kor., Bursa Niemiecka – 100 kor.59
Budownictwo sakralne
Jak wiele w tym względzie zmieniło się na Bukowinie w latach
1901-1923 spróbujemy tutaj powiedzieć w oparciu o doniesienia czerniowieckiej „Gazety Polskiej” tudzież czerpiąc dane ze Schematyzmów archidiecezjalnych roku 1905 i 1914, gdyż w latach I wojny światowej, gdy
zmagania moskiewsko-austriackie przetaczały się przez tę krainę kilkakrotnie, nie było warunków do budowania świątyń, a co najwyżej docho-

Z pobytu JE ks. arcybiskupa Bilczewskiego na Bukowinie, „Gazeta Polska” 1910,
nr 52, s. 1-2; Wizytacja kanoniczna, „Gazeta Polska” 1910, nr 42, s. 3.
59 Datki JE. ks. arcybiskupa Bilczewskiego, „Gazeta Polska” 1910, nr 51, s. 3.
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dziło do zniszczenia niektórych, jak tego dowodzi los spalonej kaplicy
w Łużanach i poważnie uszkodzonego kościoła w Sadogórze. Otóż na
podstawie wspomnianych źródeł udało się ustalić, iż w roku objęcia
archidiecezji lwowskiej przez abp. dr. Józefa Bilczewskiego na Bukowinie
było zapewne nie mniej niż 24 kościoły (parafialne, filialne i zgromadzeń
zakonnych) oraz 34 kaplice, natomiast kiedy odszedł do Pana, kościołów
było 31, a kaplic 57. Czyli w przeciągu 22-letniego pasterzowania przybyło
nie mniej niż siedem nowych kościołów i 23 kaplice, przy czym niektóre
wzniesiono w miejsce starych, niekiedy mocno nadwątlonych wiekiem
i nazbyt szczupłych, aby pomieścić stosunkowo szybko rosnącą liczbę
wiernych. Jak z tego widać, przyrost bardzo znaczny jak na krainę ludzi
przeważnie niezamożnych, a najczęściej bardzo ubogich. Należy dodać, iż
kilka kościołów i kaplic nieco przebudowano i powiększono.
Wzajemne stosunki między abp. Józefem Bilczewskim
a bukowińskimi rodakami
Cechy osobowości abp. dr. Józefa Bilczewskiego sprawiały, że czuł
się jednym z powierzonych jego pasterskiej posłudze katolików, umiał to
we właściwy jemu sposób okazywać i cieszyć wzajemnością z ich strony.
Świadczą o tym rozmaite objawy czci, m.in. ze strony bukowińskich Polaków, zawsze pamiętających o swoim arcypasterzu i dającym temu wyraz
przy różnych okazjach. Jak bukowińscy Polacy, tak również ich organ
prasowy „Gazeta Polska” sympatyzowała z ukochanym arcybiskupem,
stając się łącznikiem między lwowskim hierarchą a jego podopiecznymi.
Dlatego nr 15 „Gazety Polskiej” z czwartku 20 lutego 1902 r. przynosił
czytelnikom „List pasterski ks. arcybiskupa Bilczewskiego o Najśw. Sakramencie”60, a numer 2 tejże „Gazety Polskiej” z czwartku 1 stycznia
1905 r. donosił wiernym, że w związku ze świętem Trzech Króli, przypadającym na piątek, abp dr Józef Bilczewski wyjątkowo przeniósł post
na dzień poprzedni61.
Jedną ze sposobności do okazania czci i przywiązania do swojego
hierarchy był nieuprawniony atak lwowskiego „Monitora” na dwu arcypasterzy lwowskich, abp. dr. Józefa Bilczewskiego i abp. Józefa Teodorowicza. Na wieść o tym skandalicznym zachowaniu lwowskiego organu
wydział czerniowieckiego Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej na swoim posiedzeniu w imieniu bukowińskich Polaków stanowczo
potępił niegodne zachowanie „Monitora” i jednoznacznie stanął w obronie wielce cenionych, szanowanych i czczonych lwowskich arcypasterzy
Kościoła rzymskokatolickiego i ormiańskokatolickiego, donosząc im
o swojej reakcji. Po otrzymaniu tej wiadomości, abp dr Józef Bilczewski

List pasterski ks. arcybiskupa Bilczewskiego o Najśw. Sakramencie, „Gazeta Polska” 1902, nr 15, s. 1.
61 Przeniesienie postu, „Gazeta Polska” 1905, nr 2, s. 2.
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odpowiedział następująco na adres prezesa TBPiCP dr. Stanisława Kwiatkowskiego:
Wielmożny Panie Prezesie! Składam na ręce Pana Prezesa dla
wszystkich członków Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni
Polskiej w Czerniowcach serdeczne dzięki za drogie mi słowa.
Niech Wam Pan Bóg bardzo Błogosławi! Lwów, d. 31 maja
1907 r. sługa powolny † Józef Bilczewski Arcybiskup 62.

Tutaj warto nadmienić, że reakcja Bukowińczyków była podobna
jak lwowskiej Ligi Obrony Czci, która na swoim zgromadzeniu w dniu
25 maja 1907 r. postąpiła podobnie, stając w obronie obydwu lwowskich
arcybiskupów, jak o tym doniosła czerniowiecka „Gazeta Polska” w numerze z czwartku 30 maja 1907 r.63
O stosunku abp. dr. J. Bilczewskiego do prawowiernych rodaków
świadczy jeszcze taki fakt. Kiedy w piątek 25 grudnia 1908 r. Józef Żukowski, wielki patriota i powstaniec 1863 r. tudzież organista rzymskokatolickiej parafii w Czerniowcach obchodził jubileusz 50-lecia pracy zawodowej, abp dr J. Bilczewski oraz abp Józef Teodorowicz złożyli okolicznościowe życzenia i udzielili błogosławieństwa, wraz z kapitułą metropolitalną w dowód uznania ufundowali jubilatowi srebrny krzyż64.
Bardzo bliskie, można by rzec ojcowsko-synowskie stosunki między arcybiskupem dr. J. Bilczewskim a wiernymi wyrażały się w najrozmaitszy sposób. Niemal każde ważniejsze zgromadzenie bukowińskich
Polaków zazwyczaj wysyłało pozdrowienia arcypasterzowi lwowskiemu.
Uroczystość Świętego Józefa zawsze stawała się okazją do listownego lub
telegraficznego złożenia życzeń arcybiskupowi. Polacy bukowińscy chętnie i zawsze włączali się nie tylko w katolickie uroczystości parafialne, ale
także w wydarzenia ogólnopolskie i międzynarodowe. I tak w dniach 26-28 sierpnia 1911 r. byli reprezentowani na II Kongresie Maryjańskim
w Przemyślu przez Władysława Sołtyńskiego, prefekta Sodalicji oraz Jana
Kamińskiego, a polskie organizacje (bukowińskie polityczne Koło Polskie,
Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej, Towarzystwo Szkoły
Ludowej, Sodalicja Mariańska Panów, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Związek Nauczycielstwa Polskiego na Bukowinie, Towarzystwo Akademików Polskich „Ognisko”, Towarzystwo Akademików Polskich „Lechia” i redakcja „Gazety Polskiej”) jako przedstawiciele ponad sześćdzie-

Napiętnowanie oszczercy, „Gazeta Polska” 1907, nr 45, s. 3.
Napiętnowanie oszczercy, „Gazeta Polska” 1907, nr 44, s. 3.
64 Pięćdziesięciolecie pracy zawodowej, „Gazeta Polska” 1908, nr 104, s. 3.
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sięciotysięcznej rzeszy bukowińskich Polaków wystosowały stosowne pisma do abp. dr. Józefa Bilczewskiego, solidaryzując się z obradującymi65.
Podobnie podczas światowego XXIII Kongresu Eucharystycznego
w Wiedniu czerniowiecka społeczność polska łączyła się z uczestnikami
Kongresu przez udział w niedzielnej (15 września 1912 r.) przedpołudniowej uroczystej sumie z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym oraz procesją do czterech ołtarzy, a po południu tejże
niedzieli w nieszporach odprawionych w kościele OO. Jezuitów tudzież
kazaniem ks. Andrzeja Łukasiewicza oraz procesją i Te Deum66. Prócz tego na ręce uczestniczącego w Kongresie Eucharystycznym abp. Bilczewskiego wysłano dwa następujące telegramy:
Odłam narodu polskiego na Bukowinie, pielęgnujący od wieków
świętą wiarę katolicką jako najdroższą spuściznę narodową
odziedziczoną po swych rycerskich przodkach, śledzi z najgorętszą miłością obrady Kongresu Eucharystycznego, łączy się
duchem z wszystkimi uczestnikami, życzy świetnych wyników,
które będą świadczyć o trwałym tryumfie jedynie nieomylnej
wiary katolickiej, dla której żyć chcemy i umierać potrafimy.
Za lud polski na Bukowinie dr Stanisław Kwiatkowski, poseł ludowy na Sejm bukowiński.
W chwili tak epokowej, jaką jest obecna, gdzie zapadają zbawienne uchwały dla katolików podczas Kongresu Eucharystycznego – Macierz Towarzystw polskich na Bukowinie: Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelnia Polska w Czerniowcach, nie
mogąc zbiorowo wziąć udziału w podniosłej uroczystości, łączy
się duchem z jej uczestnikami zapewniając o gorącym przywiązaniu do wiary św. i Stolicy Apostolskiej, z życzeniami, by obrady Kongresu zjednoczyły wszystkie ludy katolickie i wszystkie
warstwy ludności w trwałej pracy dla dobra Kościoła i państwa.
Władysław Sołtyński, wiceprezes67.

Inną z takich okoliczności była 10. rocznica konsekracji na arcybiskupa archidiecezji lwowskiej 20 stycznia 1911 r. W związku z tym czerniowiecka „Gazeta Polska” jako organ bukowińskich Polaków przyniosła artykuł ukazujący istotny dorobek arcypasterskiego dziesięciolecia
ks. prof. dr. Józefa Bilczewskiego. Pisano więc:

Kongres Maryjański, „Gazeta Polska” 1911, nr 65, s. 3; II Kongres Maryjański,
„Gazeta Polska” 1911, nr 70, s. 1-2; Lux in tenebris lucet, „Gazeta Polska” 1911, nr 52,
s. 3; Na Kongres Maryjański, „Gazeta Polska” 1911, nr 69, s. 3.
66 Wiadomości kościelne, „Gazeta Polska” 1912, nr 73, s. 3.
67 Telegramy na Kongres, tamże.
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Dziś (dnia 20 bm.) mija dziesięć lat, jak prof. ks. dr Józef Bilczewski konsekrowany został na arcybiskupa lwowskiego. Dziś
mija dla niego dziesięć lat ciężkiej, żmudnej pracy, lecz jak obfite są plony na niwie Pańskiej. Uczucia religijne wzrosły, wiara
się wzmocniła, przywiązanie do Kościoła spotęgowało. Budują
się kościoły, bo te, które są, nie mogą pomieścić wiernych, a po
najdalszych zakątkach, gdzie choćby tylko garstka polskiego ludu bytuje, budują się kaplice i kapliczki. Najbardziej charakterystyczne, że liczba tych, którzy z obcych wyznań przechodzą
na łono Kościoła katolickiego, jest wielka, jak nigdy. Do osoby
ks. arcybiskupa Bilczewskiego garną się wszyscy wierni, poddają
się mu z synowskim zaufaniem, czczą go i kochają. Posiadał
wielki wpływ, a nie tylko we własnej diecezji, ale w całym społeczeństwie polskim. Pierwszy swój list pasterski, dziesięć lat temu z ambon odczytany, zakończył arcybiskup Bilczewski modlitwą, aby mu Bóg pozwolił w dniu sądu powszechnego powtórzyć
słowa „Któreś mi dał, strzegłem i żaden z nich nie zginął”. Już
dziś może ks. Bilczewski, czyniąc przegląd swej archidiecezji,
powiedzieć, że wiernych swej pieczy powierzonych strzegł
dobrze i nowych zjednał i pomnożył panowanie Chrystusowe.
Ks. arcybiskup Bilczewski usunął się od wszelkich obchodów
dzisiejszego dziesięciolecia. Więc tylko wszyscy wierni w jego
diecezji zanoszą dziś gorące modły do Boga za swym ukochanym
pasterzem, ad multos annos, na chwałę Kościoła i na pożytek
Ojczyźnie68.

Kończąc tę krótką wypowiedź o wzajemnych stosunkach lwowskiego arcybiskupa dr. Józefa Bilczewskiego i jego bukowińskich rodaków
należy zaznaczyć, iż ta zażyłość abp. dr. Józefa Bilczewskiego i bukowińskich Polaków owocowała także po śmierci lwowskiego arcypasterza.
A dowodem tego są czerniowieckie uroczyste obchody 10. rocznicy zgonu
ukochanego arcybiskupa dr. Józefa Bilczewskiego, o czym donosił wydawany w Czerniowcach w okresie międzywojennym „Polak w Rumunii”.
Złożyła się na nie Msza święta żałobna za duszę śp. arcybiskupa w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego we środę o godz. 9:00
22 marca 1933 r.69 oraz akademia w tamtejszym Domu Polskim w sobotę
o godz. 18:00 25 marca 1933 r., w programie której było okolicznościowe
przemówienie, odczyt oraz śpiewy70.

G. N. [„Gazeta Narodowa”?], Dziesięciolecie ks. arcybiskupa Bilczewskiego, „Gazeta Polska” 1911, nr 7, s. 3.
69 Obchód ku czci śp. arcybiskupa dra Józefa Bilczewskiego, „Polak w Rumunii”
1933, nr 114, s. 4; Obchód ku czci śp. arcybiskupa dra Józefa Bilczewskiego, „Polak
w Rumunii” 1933, nr 115, s. 4.
70 Odczyty, „Polak w Rumunii” 1933, nr 112, s. 4; Odczyty, „Polak w Rumunii” 1933,
nr 113, s. 4; Obchód ku czci śp. arcybiskupa dra Józefa Bilczewskiego, „Polak w Rumunii” 1933, nr 114, s. 4.
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Aneks
„Na powitanie JE. Ks. Arcybiskupa-Metropolity Dr. Józefa Bilczewskiego”
Cóż to za radość w sercach dziś panuje?
Czemuż uciechą każde oko płonie?
Czemuż szczęśliwym każdy z nas się czuje?
Skąd ta wesołość wielka w naszym łonie?
Szczęsna nad wyraz dziś nastała chwila,
Za którą serce tęskniło każdego:
Niebo się ku nam dzisiaj samo schyla,
Bo nam przysyła dziś – Zastępcę Swego!
Witaj nam, Pośle Najwyższego Boga,
Co nam wieść niesiesz o „dobrej Nowinie”,
Co strzeżesz trzody od napaści wroga!
„Witaj nam, witaj, miły Hospodynie!”
Ze łzą radości w oku Cię witamy
I do Cię spieszym jak do ojca dzieci!
Hołd Ci, Pasterzu dobry, dziś składamy,
Nasza Ostojo w licznych burz zamieci!
Wiązankę niesiem dzisiaj w darze Tobie
Kwiatów zakwitłych na serc naszych glebie:
Niesiemy miłość ku Twojej Osobie,
Wdzięczność, że dla nas tak poświęcasz Siebie!
Wierność dozgonną Tobie przyrzekamy,
Rozum i wolę Twej poddajem woli
I Boga kornie, gorąco błagamy,
By siew Twój wschodził na serc naszych roli!
A teraz, Ojcze, dłoń Swą Apostolską
Wyciągnij w górę nad krainą całą
I niebios łaski zlej na ludność polską,
Aby się pracy Twojej stała chwałą!
Błogosław miastom i rozlicznym wioskom,
Błogosław panom, mieszczanom i kmieciom,
Błogosław pracom naszym, trudom, troskom,
Błogosław wszystkim – zwłaszcza naszym dzieciom!
X.
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dr. Jan Bujak
Cracovia

Arhiepiscopul de Liov, prof. dr. Józef Bilczewski
(21.01.1901-20.03.1923) conform polonezilor bucovineni,
a presei lor și mărturiilor alese ale arhidiecezei epocii
Rezumat

Autorul referatului analizează activitatea arhiepiscopului de Liov,
sfântul Józef Bilczewski, în favoarea Bisericii și a credincioșilor, evidențiind însă relațiile reciproce dintre arhiep. Józef Bilczewski și conaționalii
polonezi și grija lui față de polonezii bucovineni. De asemenea, descrie și
grija sa față de noile lăcașuri de cult, construcția de biserici și capele, precum și numeroasele vocații, personalul parohiilor din Bucovina, dar și
despre calitatea slujirii duhovnicești. Autorul descrie, în sfârșit vizitele
canonice ale arhiep. Józef Bilczewski în Bucovina cu care din punctul de
vedere al polonezilor catolici, cel mai bine relaționa revista cernăuțeană
„Gazeta Polska”. Despre relațiile speciale care îl uneau pe arhiep. Józef
Bilczewski cu conaționalii săi vorbesc și dovezile devotamentului și atașamentului polonezilor din Bucovina față de ierarhul lor, descrise de autor.

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

Apostolska posługa miłosierdzia i jedności
błogosławionej siostry Marty Wieckiej.
Święta pogranicza Pokucia i Bukowiny

Wstęp
W maju 2019 r. minęło 11 lat od beatyfikacji siostry Marty Wieckiej ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, zwanych szarytkami1. Warto
przyjrzeć się tej interesującej postaci, która całe swoje życie poświęciła
apostolstwu miłosierdzia w różnorakich jego przejawach. Jak na tamte
czasy, można powiedzieć, że była to postać wyjątkowo ekumeniczna. Jej
styl bycia i pełniona posługa były natomiast zaprzeczeniem utartych stereotypów.
Przedziwną drogą prowadził Bóg tę prostą duszę z dalekiego Pomorza Gdańskiego, z pogranicza Kaszub i Kociewia, gdzie na owe czasy
mocno ścierały się dwie kultury – polska i niemiecka, aż na pogranicze
Pokucia i Bukowiny, jeszcze bardziej wielokulturowe. Żyli tu pod jednym
niebem Rusini, Polacy, Żydzi, Mołdawianie, Rumuni i Ormianie.
Będąc siostrą zakonną, przemieszczała się tyle razy, ile razy zgromadzenie wysyłało ją do konkretnego zadania. Dzięki temu znalazła się
na terenie Archidiecezji Lwowskiej obrządku rzymskokatolickiego. Przypomnijmy, że w tamtych czasach należała do niej Bukowina, wraz z tą jej
częścią, która obecnie leży w granicach Rumunii. Na stolicy arcybiskupiej
zasiadali Polacy. Na początku XX w. arcybiskupem został mianowany
Józef Bilczewski, dziś święty. Wszyscy biskupi starali się otaczać troską
swoich rodaków, także w najodleglejszych zakątkach archidiecezji. W tym
celu sprowadzali do pomocy różne męskie i żeńskie zakony oraz zgromadzenia. Na przełomie XIX i XX w., a zwłaszcza w pierwszej połowie wieku
XX, w archidiecezji działało na rzecz miłosierdzia wiele osób, zakonów
i stowarzyszeń. Opiekowali się oni bezdomnymi (br. Albert Chmielowski), ubogimi, studentami, przybyszami (ks. Zygmunt Gorazdowski), chorymi – Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo itp.2
Nazwa pochodzi od francuskiego słowa „charité” – miłosierdzie. Zob.: Historia,
http://www.krakow.szarytki.pl/?page_id=206 (dostęp: 29.07.2019). Dosłownie charité w języku francuskim oznacza miłość (w znaczeniu caritas), a nie miłosierdzie.
Słowo miłosierdzie to po francusku la miséricorde.
2 Zob.: A. Zwoliński, Lwowskie okruchy historii, Kraków 2018, s. 68-72.
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W 1902 r., czyli w tym samym roku, kiedy siostra Marta Wiecka
rozpoczęła swoją apostolską działalność na rzecz miłosierdzia w swej
ostatniej placówce (w Śniatynie), do polskiej parafii w bukowińskiej Kaczyce zostali zaproszeni Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo3. To
zestawienie Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia jest bardzo ważne,
gdyż należą oni do jednej rodziny zakonnej, która wywodzi się od św.
Wincentego a Paulo.
Sylwetka Marty Wieckiej
na tle społeczno-historycznym
W tym miejscu warto, przynajmniej w sposób lakoniczny, przedstawić życiorys błogosławionej Marty. Otóż siostra Marta Wiecka urodziła
się 12 stycznia 1874 r. jako trzecia córka z trzynaściorga dzieci w rodzinie
Marcelego i Pauliny Wieckich4 we wsi Nowy Wiec na Pomorzu, znajdującym się wówczas pod zaborem pruskim. Nazwa miejscowości pochodzi
od nazwiska Wieckich5. Sześć dni po urodzeniu została ochrzczona
w Szczodrowie i otrzymała imiona Marta Anna6. Była to rodzina drobnoszlachecka. Ojciec Marty posiadał 100 hektarów ziemi7.
Matka Marty, Paulina, wiele czasu poświęcała swoim dzieciom,
aby je nauczyć modlitwy i języka polskiego oraz „zaznajomić z bogactwem
polskiej kultury, z polskimi zwyczajami i tradycjami”8. Biografowie Marty
Wieckiej podkreślają, że w jej domu rodzinnym modlono się wspólnie rano i wieczorem9. Przyczyniło się to z pewnością do umiłowania modlitwy
przez Martę. Miała też swojego ulubionego świętego, z którym często rozmawiała, biegnąc do jego figury. Był nim św. Jan Nepomucen. Matka
Marty dla wspólnych modlitewnych spotkań urządziła w jednej z izb
„składaną” kaplicę10.
Do szkoły Marta uczęszczała przez siedem lat. Jednak celem szkoły niemieckiej pod zaborem pruskim nie była edukacja, lecz germanizacja. Dlatego nie wolno było dzieciom w klasie, nawet między sobą, rozmawiać po polsku. Nauka odbywała się w języku niemieckim11. W związku
Do 1945 r., kiedy to Bukowina została przyłączona do Związku Radzieckiego, Księża
Misjonarze opiekowali się siedmioma katolickimi parafiami w: Czerniowcach, Bojanowie, Kaczyce, Nowym Sołońcu, Chocimiu, Pojanie Mikuli i w Jadowej (właśc. Żadowej). P. Glugla, Kościół Katolicki na Bukowinie do 1945 r., http://www.kworum.
com.pl/art6732,kosciol_katolicki_na_bukowinie.html (dostęp: 6.07.2019).
4 Zob.: A. Dzierżak, Błogosławiona Marta Wiecka, Kraków 2008, s. 3.
5 Z tym rodem miejscowość jest związana od XIII w. Dwór Wieckich w Nowym
Wiecu, http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/40162,nowy-wiec-dwor-wieckichw-nowym-wiecu.html (dostęp: 17.07.2019).
6 A. Brzęk, Oddać życie... Marta Wiecka Siostra Miłosierdzia, Kraków 2007, s. 11.
7 Zob.: M. Borkowska, Siostra Marta, Kraków 2008, s. 22-23.
8 A. Brzęk, dz. cyt., s. 14.
9 M. Borkowska, dz. cyt., s. 29.
10 Por.: tamże, s. 36.
11 Zob.: tamże, s. 31-32.
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z powyższym, polski znała Marta jedynie na poziomie języka mówionego.
Być może dokształcała się w pisaniu, gdy była już w Zgromadzeniu Sióstr
Miłosierdzia12.
Zaszczepiona w domu rodzinnym tęsknota za Bogiem, modlitwą
i kulturą ojczystą spowodowała, że chciała uczestniczyć w katechizacji
w języku polskim, która odbywała się w Skaryszewie, dlatego na piechotę
pokonywała 11 kilometrów dwa razy w tygodniu. Musiała wstawać o 5:00
rano, aby zdążyć na mszę o godzinie 7:00, a po niej – na lekcję religii.
Marta zawsze miała wiele pytań do katechety, ks. Mariana Dąbrowskiego.
Widząc, że dziewczyna prowadzi głębokie życie duchowe, kapłan został jej
kierownikiem duchowym13.
Marta potrafiła zachęcić do chodzenia na katechezę także swoje
najbliższe dwie koleżanki oraz „zobowiązała je do większej gorliwości religijnej”14. Umiejętność przekonywania w rzeczach duchowych była charakterystyczną jej umiejętnością w późniejszej posłudze.
W wieku 12 lat, czyli 3 października 1886 r. przystąpiła do Pierwszej Komunii św.15 Mając 18 lat, 26 kwietnia 1892 r., wraz z przyjaciółką
Moniką Gdaniec wstąpiła do klasztoru Sióstr Miłosierdzia w Krakowie16.
W nowicjacie Marta usłyszała historię życia siostry Joanny Dalmagne, która ją bardzo pociągnęła i stała się niejako programem jej życia.
W skrócie przedstawiał się on następująco:










zabiegać o wielką miłość Boga i bliźniego,
troszczyć się o skromność,
nieustannie ćwiczyć pamięć o Bożej obecności,
innych zawsze podnosić na duchu, zwłaszcza w chwilach dla nich
trudnych,
wiernie spełniać przepisy Zgromadzenia,
rozmawiać z siostrami o życiu świętych,
w sposób szczególny troszczyć się o chorych i delikatne pielęgnowanie ich, jak samego Chrystusa,
starać się wszystkich przybliżyć do Boga (prostych, uczonych,
biednych i bogatych),
we własnej chorobie okazywać cierpliwość17.

Przez kolejne dziesięć lat życia w Zgromadzeniu starała się wiernie realizować nakreślony program.
Zob.: Wprowadzenie do listów [w:] Listy i modlitwy bł. Marty Wieckiej Siostry
Miłosierdzia (wyd. II uzupełnione), Kraków 2008, s. 7.
13 A. Brzęk, dz. cyt., s. 19.
14 Zob.: tamże, s. 20-21.
15 Tamże, s. 25.
16 Tamże, s. 35.
17 Tamże, s. 42.
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Po złożeniu ślubów pierwszą jej placówką stał się szpital powszechny we Lwowie. Służyła w nim każdemu choremu. Współcześni jej
pozostawili o niej takie świadectwo:
Nie boi się kontaktu z chorymi, niezależnie od tego kim są i jakie
jest ich wyznanie. Na co dzień styka się przecież z katolikami obrządku rzymskiego, ormiańskiego, z prawosławnymi, protestantami, a nawet Żydami18.

Tego typu podejście do człowieka, niezależnie od jego wyznania, i umiejętne zbliżanie go do Boga będzie siostra Marta pielęgnować w swoim sercu do ostatnich dni swojej ziemskiej posługi.
W czerwcu roku 1895 została przeniesiona do pracy w szpitalu
w Podhajcach19, w województwie tarnopolskim, a w pierwszej połowie
1899 r. do Bochni20. W tych dwóch miejscach padła ofiarą osądzeń i nieporozumień. Mimo to potrafiła udowodnić swoją niewinność i zaskarbić
sobie zaufanie przełożonych, o czym zaświadczają jej biografowie. Na nową placówkę, czyli do Śniatynia, przybyła siostra Marta Wiecka, o czym
już wspominaliśmy, 4 lipca 1902 r.21 Miała wtedy 28 lat. Dla niej był to
jubileuszowy dziesiąty rok przebywania w Zgromadzeniu i schyłek jej życia.
Ostatnia stacja w życiu
Sniatyn, Śniatyń, Śniatyn
– to różne nazwy jednego miasta położonego na granicy Pokucia i Bukowiny, które w różnych okresach historycznych znajdowało się na terenach przygranicznych Rzeczypospolitej i Imperium Otomańskiego, Imperium Otomańskiego i Habsburskiego,
II Rzeczypospolitej i Rumunii. Przeszłość miasteczka to stulecia
współistnienia, ale także konfliktów między różnymi społecznościami; wpłynęło to na rozwój miasta i odcisnęło piętno na jego
dziedzictwie22.

Miasto Śniatyn posiada bogatą historię. Pierwsze znane zapiski
o Śniatynie datuje się na początek XII w., czyli na sto lat wcześniej niżeli
Nowego Wieca, gdzie urodziła się Marta Wiecka. W szkicu monograficznym pod tytułem „Śniatyn”, czytamy:
Tamże, s. 45.
Tamże, s. 49.
20 Tamże, s. 55.
21 J. Wątroba, Znak jedności. Osoba i życie bł. Marty Wieckiej (1874-1904), Kraków
2008, s. 93.
22 Śniatyń – Archeologia pamięci, http://www.lvivcenter.org/pl/exhibitions/mobile/
sniatynexhibition/ (dostęp: 3.07.2019).
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W walce Jarosława halickiego z Janem Rościsławiczem Berładnikiem, zwanym tak od siedziby swej, Berładu, położonej nad
dopływem Seretu, przeszło miasto w ręce tego ostatniego
w r. 1158, zmieniając niedługo swego pana23.

Śniatyn pełnił funkcję twierdzy, gdyż miasto to
było warownym przedmurzem, broniącym wstępu do granic
państwa Wołochom i Turkom. Dzięki położeniu na głównym
trakcie handlowym ze Wschodem, potrafiło skupić u siebie
ośrodek życia merkantylnego, który przynosił ze sobą dobrobyt
mieszkańców, zawarowany przywilejami królewskimi24.

W 1620 r. o Śniatynie tak postanowił Sejm Rzeczypospolitej:
Śniatyn, iż granicom nieprzyjacielskim jest przyległy, a wiele na
tym miejscu Rzeczypospolitej zależy, przychylając się do prawa
starego o opatrzeniu zamków (…) strzelbą, prochem, ludźmi
i innymi rzeczami do obrony należącymi opatrzyć mamy. (...)
Przed rozbiorami była to twierdza graniczna u zbiegu Prutu
i Czeremoszu; zaraz dalej leżało już gospodarstwo mołdawskie,
inaczej w dawnym polskim nazewnictwie Wołoszczyzna, a w
dzisiejszym Rumunia, ten zaś najdalszy południowy skrawek
Rzeczypospolitej nazywano wtedy Pokuciem, później Huculszczyzną. Po rozbiorach granica znikła, a raczej zamieniła się
w linię demarkacyjną25 między dwiema krainami na równi przynależnymi do monarchii habsburskiej: Galicją i Bukowiną 26.

W 1847 r. powstał w Śniatynie szpital powszechny27, który mógł
przyjąć 42 chorych. Siostry szarytki zaczęły w nim pracować od 1899 r.
i było ich sześć28.
Śniatyn, znajdując się na trakcie handlowym, zaznawał rozkwitu
dobrobytu w XIX w., jednak pod jego koniec, czyli od roku 1866 miasto
Śniatyn. Szkic monograficzny, Stanisławów 1930, s. 5.
Tamże, s. 9.
25 Była to linia lub strefa odgraniczająca w czasie konfliktu zbrojnego lub rozejmu
walczące wojska. Niekiedy linia demarkacyjna stanowiła tymczasową granicę państwową.
26 „Ale prowincja krakowska sióstr miłosierdzia nie sięgała już poza tę linię”. M. Borkowska, dz. cyt., s. 111.
27 Śniatyn. Szkic..., s. 13.
28 S. Motyka, Działalność charytatywna Sióstr Miłosierdzia prowincji krakowskiej
w latach 1859-1914, s. 323, https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=S.+Motyka%2C+Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+charytatywna+Si%C3%B
3str+Mi%C5%82osierdzia+prowincji+krakowskiej+w+latach+1859-1914
(dostęp: 2.07.2019).
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powoli „upada i ubożeje”. Co spowodowało taką zmianę? Otóż, przez zaniedbania, i być może obojętność radnych gminy, przy budowie linii kolejowej łączącej Lwów z Czerniowcami ominięto Śniatyn. Stało się to powodem zubożenia mieszkańców tego zaledwie kilkunastotysięcznego miasteczka29.
W czasach, gdy w Śniatynie przebywała Marta Wiecka był on miastem powiatowym, leżącym nad Prutem, na granicy Bukowiny i Galicji,
„przy gościńcu kołomyjsko-czerniowieckim” i drodze kolejowej lwowsko-czerniowieckiej30. Jest przykładem „miasta pogranicza, interesującego
ze względu na swą lokalizację. Ludność Śniatynia, jak wielu innych
miasteczek Galicji, miała charakter wieloetniczny”31. Przeważnie jego
mieszkańcy zajmowali się uprawą roli, gdyż glebę w większości stanowił
czarnoziem32. Liczba mieszkańców miasteczka wynosiła około 11 tys., w
większości zamieszkiwali je Rusini – unici oraz Żydzi. Katolików rzymskich było około dwóch tysięcy, kilkuset protestantów oraz grupa prawosławnych i Ormian – katolików33.
Przejście graniczne między Galicją i Bukowiną istniało w Śniatynie do 1914 r.34, a po II wojnie światowej miasto znalazło się w południowo-zachodniej części Ukrainy, między obwodem iwanofrankowskim
a czerniowieckim35.
Posługa szarytek
– charyzmat i zakres działania
Ubóstwo duchowe i materialne, jakie dotykało XVII-wieczną
Francję stało się powodem założenia przez św. Wincentego a Paulo męskiego Zgromadzenia Księży Misjonarzy oraz żeńskiego Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia. Potrzebę istnienia tego typu żeńskiego zgromadzenia,
które opiekowałoby się ludźmi chorymi i ubogimi, jako pierwsza dostrzegła pomocnica ks. Wincentego w wizytowaniu bractw parafialnych – Ludwika de Marillac. Uważa się ją za współzałożycielkę Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia36. Według zamysłu założyciela zadaniem obu tych zgromadzeń było zaspakajanie „głodów” duchowych i cielesnych, ale w odpowiedniej kolejności. Najpierw należało głodnego nakarmić, a dopiero po-

Śniatyn. Szkic..., s. 9.
Por.: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
t. 10, pod red. B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, Warszawa 1889, s. 929-933 [w:]
https://kresy.pl/kresopedia/sniatyn/ (dostęp: 5.07.2019).
31 Śniatyń – Archeologia pamięci...
32 Śniatyn. Szkic..., s. 12.
33 J. Wątroba, Znak jedności..., s. 93.
34 Zob.: Śniatyn, https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aniatyn (dostęp: 4.09.2019).
35 Śniatyń – Archeologia pamięci...
36 Zob.: M. Borkowska, dz. cyt., s. 11.
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tem podawać mu prawdy wiary, gdyż głodny człowiek nie jest w stanie
słuchać nauk dotyczących wysokiej materii37.
Nas, zgodnie z tematem, interesuje zgromadzenie żeńskie, którego głównym celem, według św. Wincentego, była
cześć i służba dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, źródła i wzoru
wszelkiej miłości, służąc w potrzebach ciała i duszy ludziom
ubogim, chorym, dzieciom, więźniom38.
W zamyśle założycieli Siostry Miłosierdzia miały służyć ubogim
chorym w ich domach rodzinnych. To stanowiło podstawowe
dzieło Zgromadzenia i miało zapobiegać izolowaniu chorych od
ich najbliższych i społeczeństwa. Równocześnie stwarzało to
sposobność podejmowania drugiego ważnego dzieła: nauczania
dzieci. Pierwsze siostry posyłano, najczęściej po dwie, do parafii,
w których miały wspomagać Bractwa Miłosierdzia. Jedna z nich
opiekowała się chorymi, druga nauczała dzieci39.

Warto jeszcze raz podkreślić, że
święci założyciele niezmiennie podkreślali, iż celem Sióstr Miłosierdzia jest służenie wszystkim ubogim tak co do ciała, jak
i co do duszy40,

czyli niezależnie od ich narodowości czy też wyznania.
Do końca XVIII w., zwłaszcza po rewolucji francuskiej, kiedy to
szpitale zostały znacjonalizowane, pojawiły się w nich pierwsze pielęgniarki41. Należy przypuszczać, że najbardziej przygotowane do tej funkcji
były właśnie Siostry Miłosierdzia, które z powołania pełniły obowiązki
pomocy medycznej oraz opieki nad chorymi i opuszczonymi. W tym czasie, czyli po rewolucji, nastąpiła ewolucja w pojmowaniu roli szpitali. Dotąd zajmowały się one jednocześnie opieką nad potrzebującymi oraz leczeniem chorych. Natomiast od końca XVIII w. zaczęto oddzielać funkcje
opiekuńcze i lecznicze. Stulecie później, od końca XIX w., szpitale zaczęto
lokować w dużych budynkach i dzielić je na skrzydła, „gdzie lokowano
chorych z daną grupą schorzeń”42.

Por.: W. Bomba, Realizacja charyzmatu Siostry Miłosierdzia w życiu siostry
Marty Wieckiej [w:] Mistyka służby. Sympozjum o Słudze Bożej Marcie Wieckiej SM,
red. J. Wątroba, Kraków 2008, s. 79.
38 M. Borkowska, dz. cyt., s. 7.
39 W. Bomba, dz. cyt., s. 83.
40 K. Jarosz, Wprowadzenie [w:] Mistyka służby..., s. 15.
41 Krótka historia szpitalnictwa, http://www.medinwestycje.pl/krotka-historiaszpitalnictwa (dostęp: 29.07.2019).
42 Tamże.
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Już w połowie XVII w. siostry szarytki zostały sprowadzone do
Polski przez Francuzkę – królową Marię Ludwikę43.
W celu łatwiejszego kontaktu z chorymi i dostępu do nich o każdej porze dnia i nocy, siostry otrzymywały pozwolenie od władz szpitalnych na zamieszkiwanie w budynkach szpitalnych lub tuż obok nich44.
Warto przypomnieć, że siostry szarytki nie tylko prowadzą działalność zawodową – wychowawczyń czy pielęgniarek, ale są one nade wszystko osobami konsekrowanymi, czyli swoje życie poświęcają na służbę Bogu i drugiemu człowiekowi45. Żyją zasadami sformułowanymi w Konstytucjach
Zakonnych, a które określają tego ducha, według którego mają żyć odpowiednim charyzmatem. Otóż ten duch, który zaszczepił w swoje córki duchowe św. Wincenty a Paulo, „to duch pokory, prostoty i miłości”46. Każde zgromadzenie, które ma pewną strukturę i hierarchię, bardzo ceni sobie również posłuszeństwo podwładnych. W duchu wincentyńskim owo
posłuszeństwo to nic innego jak „bezwarunkowe poddanie się woli Bożej”47. Dlatego od samego początku, jeszcze w postulacie siostry są przyuczane do tego, że „panami i mistrzami” dla Sióstr Miłosierdzia są ubodzy, a służąc im – siostry służą samemu Jezusowi Chrystusowi48.
Błogosławiona siostra Marta
jako apostołka miłosierdzia
Odpowiadając na usłyszane w sercu powołanie, Marta Wiecka
wkroczyła na drogę realizowania idei miłosierdzia w duchu Wincentego
a Paulo. Analizując jej życie, a szczególnie czas przeżyty w domu rodzinnym, możemy dojść do wniosku, że Pan Bóg już wtedy przygotowywał ją
do stylu życia siostry szarytki. Przyuczona do ciężkiej pracy i niesienia pomocy młodszym oraz słabszym, Marta w sposób naturalny podejmowała
w życiu zakonnym „niskie posługi”, nie mając z tym żadnych trudności49.
Marta Wiecka, przesiąknięta ideą oraz pragnieniem apostolstwa
wśród chorych, w duchu pierwszych Sióstr Miłosierdzia, łączyła w swojej
posłudze dwa zadania, jakie pierwsze siostry szarytki wykonywały zawsze
we dwie: opiekowała się osobą chorą i jednocześnie uczyła ją podstawoM. Borkowska, dz. cyt., s. 12. W 1652 r. pierwsze siostry przybyły do Łowicza,
a z czasem, czyli w 1659 r., przeniosły się do Warszawy. W 1712 r. została utworzona
prowincja warszawska Sióstr Miłosierdzia, w 1783 r. wyłoniła się prowincja galicyjska
z siedzibą we Lwowie. „Cesarz Józef II pozwolił istnieć szarytkom ze względu na ich
działalność społeczną: charytatywną i wychowawczą”. W 1859 r. przeniesiono zarząd
prowincjalny do Krakowa, a jeszcze w 1850 r. erygowano prowincję poznańską, którą
w 1863 r. przeniesiono do Chełmna. Zob.: Historia...
44 W. Bomba, dz. cyt., s. 85.
45 M. Borkowska, dz. cyt., s. 15.
46 A. Brzęk, dz. cyt., s. 37.
47 Tamże, s. 38.
48 Tamże.
49 Tamże.
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wych prawd wiary. Na przełomie XIX i XX w. katechizacja wśród chrześcijan była na bardzo niskim poziomie. Dlatego
poświęcała wiele czasu na to, by uczyć chorych katechizmu, by
czytać im książki religijne, by ich przygotowywać do spowiedzi
z całego życia50.

Siostra Marta w swoim zapale nie ograniczała się do chrześcijan, szła dalej z wiarą i wiedzą katolicką – do niewierzących w Chrystusa. Głosiła Dobrą Nowinę przede wszystkim Żydom i muzułmanom, co nie było popularne w czasach przed Soborem Watykańskim II.
Była otwarta na problemy wszystkich ludzi (także spoza wspólnoty i szpitala), którzy zwracali się do niej z prośbą o pomoc w ich rozwiązywaniu. Świadkowie stwierdzają, że Marta Wiecka
cieszyła się zaufaniem, gdyż umiała trafnie ocenić stan czyjejś
duszy, a przy tym była bardzo dyskretna. Nie żałowała swojego
czasu tam, gdzie chodziło o dobro duchowe drugiego człowieka,
troszcząc się nie tylko o ciało, ale i o duszę 51.

Siłę, z jaką docierała do różnych chorych, współpracujące z nią siostry
upatrywały w jej rozmodleniu. Pomimo ogromnego zmęczenia po całonocnych dyżurach na oddziale, siostra Marta zawsze była obecna na
wspólnych modlitwach z siostrami52.
Błogosławiona Marta Wiecka, o czym mówią liczne świadectwa,
w swojej pracy jako pielęgniarka była nadzwyczaj fachową osobą. Inaczej
mówiąc, była postrzegana przez medyczny personel szpitala jako pielęgniarka z powołania, która nie tylko lubiła swój zawód, ale także wykazywała się wysokimi kompetencjami z zakresu medycyny, np. wtedy, gdy
samodzielnie potrafiła poskładać pacjentowi złamaną nogę53.
Siostra Marta czerpała siły do służenia chorym z krótkich, ale za
to częstych chwil adoracji w szpitalnej kaplicy54. Po skończonym dyżurze
częstokroć pozostawała ze swoimi podopiecznymi. Biografowie podkreślają, że
służąc chorym, modliła się codziennie z nimi, odmawiając pacierze, czasem dodając modlitwy przez siebie ułożone55.
I. Borkiewicz, W trosce o ciała i dusze cierpiących (S. Marta Wiecka 1874-1904),
Kraków 2011, s. 66-67.
51 J. Wątroba, Znak jedności..., s. 100.
52 Por.: A. Brzęk, dz. cyt., s. 48-49.
53 Por.: J. Wątroba, Sługa Boża siostra Marta Wiecka. Pierwsza błogosławiona
z krakowskiej prowincji zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
w Polsce [w:] Mistyka służby..., s. 44-45.
54 Tenże, Znak jedności..., s. 95
55 I. Borkiewicz, dz. cyt., s. 65.
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Proponowała chorym wspólne odmawianie różańca, śpiewanie pieśni religijnych. Udając się do kaplicy w celu odprawienia nabożeństwa Drogi
Krzyżowej, zapraszała do uczestnictwa w nim również pacjentów szpitala.
Świadkowie relacjonują, że w tego typu nabożeństwach uczestniczyło niekiedy około 40 chorych56, a szpital mieścił 42 osoby.
Ksiądz dziekan ze Śniatynia często przysyłał do siostry Marty tych
wiernych, których trzeba było przygotować do spowiedzi generalnej,
a ona czyniła to „z wielką ochotą i sumiennością”57. Zauważano, że miała
„wyjątkowy dar nawracania grzeszników”, którym w sposób łatwy i przystępny przekazywała prawdy wiary58, a swoją postawą życiową pokazywała, jakie są skutki działania łaski Bożej, przemieniającej człowieka od
wewnątrz. To pociągało niewierzących, gdyż była autentyczna zarówno
w słowach, jak i w postępowaniu.
Szczególną troską modlitewną otaczała umierających. Odmawiała przy nich długie modlitwy za konających.
Każdego umierającego prosiła, by wstawiał się za nią u Pana Boga, by mogła jak najszybciej umrzeć59.

Sama wyznawała, że
wiele się modli za grzeszników, za konających, gdyż te ostatnie
chwile życia ludzkiego decydują o wiecznej szczęśliwości lub
wiecznym potępieniu.

Marta Wiecka śmierć rozumiała „jako moment ułatwiający człowiekowi
wieczne przebywanie z Bogiem”60. Także „poświęcała wiele czasu, by modlitwą i ofiarą pomóc duszom przebywającym w czyśćcu”61.
Jak widać bł. siostra Marta Wiecka była apostołką miłosierdzia na
różnych płaszczyznach: jako pielęgniarka – troszczyła się o to, aby przynieść ulgę dla cierpiących ciał ludzi chorych, przebywających w szpitalach, w których posługiwała; jako siostra zakonna, która odbyła odpowiednią formację duchową i posiadała wiedzę prawd religijnych – zabiegała o to, aby dzielić się tym skarbem, który sama posiadała; a jako chrześcijanka, która poznała, że zbawienie jest jedynie w Jezusie Chrystusie
– nie mogła nie przekazywać tej prawdy wszystkim, do których ona jeszcze nie dotarła. Po śmierci siostry Marty jej przełożona ze Śniatynia – siostra Eleonora Szymańska – podkreślała, że
J. Wątroba, Znak jedności..., s. 95.
I. Borkiewicz, dz. cyt., s. 66-67.
58 Tamże, s. 67.
59 Tamże, s. 65.
60 J. Wątroba, Znak jedności..., s. 102.
61 I. Borkiewicz, dz. cyt., s. 66.
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była pełna gorliwości o zbawienie dusz, ciągle podnosiła na duchu chorych, zwłaszcza tych, których do szpitala przywiodła
choroba z powodu złego życia62.

Apostołka jedności
„»Zwyczajnik Sióstr Miłosierdzia« zaleca daleko idącą ostrożność
i niemieszanie się do spraw duchowych ludzi innych wyznań”. Dlatego
siostra Marta starała się być dla wszystkich chorych „po prostu dobrą,
usłużną, serdeczną i opiekuńczą”63. Jednak już na pierwszej placówce
– a była wtedy bardzo młodziutką zakonnicą, tuż po pierwszych ślubach
zakonnych – ojcowie pijarzy, opiekujący się szpitalem we Lwowie, ciągle
„podrzucali” jej chorych innych wyznań, a nawet niewierzących, z nadzieją, że ona doprowadzi ich do Boga. Siostra Marta w takich przypadkach
brała do ręki różaniec i modliła się, klęcząc przy łóżku ciężko chorego.
Wkładała też do jego ręki cudowny medalik, ufając w obietnicę Matki Bożej, że zleje na osobę go noszącą wiele łask64.
Warto przypomnieć, że Żydzi, mimo tego, iż od kilku wieków zamieszkiwali tereny Polski, to jednak nigdy nie przyjęli ani kultury, ani
obyczajów polskich. Posługiwali się jedynie językiem polskim i to z pewnością ze względu na własne interesy. Natomiast przyjęcie innej wiary
przez Żyda uważano za zdradę i dlatego był on wykluczany nie tylko ze
wspólnoty wierzących, ale także z rodziny65.
Ze Lwowa siostra Marta została przeniesiona do pracy w szpitalu
w Podhajcach. Tu w sposób szczególny opiekowała się chorymi Żydami.
Dzięki jej cierpliwości oraz szacunkowi, jaki okazywała chorym, wielu
spośród nich poprosiło o chrzest66.
Jak już wspomniano, okres
1902-1904 to lata pracy siostry Marty Wieckiej w Śniatynie.
Miasto to było w tym czasie swoistym „tyglem” narodowości
i religii. Oprócz katolików, protestantów, prawosławnych, Ormian, mieszkali tam także muzułmanie i Żydzi. Tam też siostra
Marta pokazuje, że każdy, kto chce być naśladowcą Chrystusa,
powinien być człowiekiem szanującym każdą narodowość i religię. „Święta ze Śniatynia”, jak ją tam nazwano, pomaga każdemu bez wyjątku. Dzięki jej postawie pełnej wiary i dobroci wielu
pacjentów nawraca się. Wszyscy dokoła dostrzegają bowiem, że
Marta Wiecka ma dar pomocy nie tylko w sprawach cierpienia
na ciele, ale i na duszy, toteż bywa często wzywana do umierających. Charyzmat ten uwidoczni się zwłaszcza w nawracaniu
Tamże, s. 70.
A. Brzęk, dz. cyt., s. 45-46.
64 Tamże, s. 47.
65 Por.: J. Wątroba, Znak jedności..., s. 121.
66 A. Brzęk, dz. cyt., s. 52-53.
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Żydów i muzułmanów, a siostra Marta stanie się coraz wyraźniejszym „znakiem jedności”67.

Wiadomo, że miasteczko Śniatyn, które było ostatnią placówką
dla Marty Wieckiej, znajdowało się na granicy między Polską a Rumunią
i było zamieszkane przez różne narodowości. Jednak naoczni świadkowie
twierdzą, że siostra Marta
miała dziwną słabość do Żydów, nie tylko okazywała im wiele
współczucia w czasie choroby, ale często z nimi rozmawiała na
tematy religijne, wykazywała prawdziwość wiary katolickiej,
przedstawiała argumenty, które skłaniały ich do porzucenia
własnego wyznania, przejścia na wiarę katolicką i przyjęcia
chrztu68.

Dlatego siostra Marta miała opinię apostołki wśród Żydów. Uważano, że
„na jej oddziale nie umarł żaden, który by przed śmiercią nie poprosił
o przyjęcie chrztu”69.
Zacytować warto pewnego nawróconego Żyda – rabina żydowskiego,
który po powrocie do zdrowia adresował kopertę z listem do
siostry Marty – „Święta siostro Marto ze Śniatynia, oręduj za
nami w niebie, abyśmy my, tu na ziemi, tak jak ty mogli w drugim człowieku zobaczyć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
bez względu na wyznanie, narodowość, kulturę, rasę” 70.

Według spowiednika siostry Marty, ks. Borowego,
skuteczność jej apostolskiej działalności była owocem doskonałego swego powołania, stałego zjednoczenia z Bogiem i konsekwentnej pracy nad sobą71.

Apostolstwo cierpieniem
Marta Wiecka jako Siostra Miłosierdzia nieustannie ocierała się
o cierpienie innych ludzi, gdyż jej praca polegała na niesieniu pomocy
chorym i cierpiącym, znajdującym się w szpitalach, którym posługiwała
w roli siostry pielęgniarki. Charyzmat sióstr szarytek nie był tylko tekstem zapisanym w regule zakonu, ale nade wszystko w sercu siostry Marty.
S. Wróblewski, Błogosławiona s. Marta Wiecka, http://www.nowezycie.
archidiecezja.wroc.pl/stara_strona/numery/072008/08.html (dostęp: 3.07.2019).
68 I. Borkiewicz, dz. cyt., s. 68.
69 Tamże, s. 69.
70 S. Wróblewski, dz. cyt.
71 A. Brzęk, dz. cyt., s. 75.
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Dlatego jej stosunek do cierpienia był zdumiewająco prosty – przyjmowała je, a skutek był niesamowity – jej relacja z Oblubieńcem Chrystusem
nieustannie wzmacniała się, a jej wiara wzrastała72.
Często cierpienie dotykało ją samą nie z jej winy. Raczej były to
konsekwencje grzechów innych ludzi. Mimo to przyjmowała je z myślą
o konieczności wypraszania miłosierdzia Bożego dla takich osób73. Opisy
jej biografii podają jeden bardzo wyrazisty przypadek, kiedy to siostra
Marta została posądzona o złamanie ślubu czystości z pewnym ciężko
chorym studentem, którym opiekowała się w szpitalu74. Za tego typu zachowanie siostra Marta miała zostać usunięta ze szpitala i przeniesiona
na inną placówkę, a nawet mogła zostać wydalona ze zgromadzenia. Obroniła ją ówczesna przełożona Maria Chabło i siostra Marta pozostała
przy swoich obowiązkach75. Osądzenia i oszczerstwa Marta Wiecka przyjęła w milczeniu, a taką swoją postawą i modlitwą za krzywdziciela wyprosiła dla niego nawrócenie na jego łożu śmierci76.
Duchowy wymiar cierpienia bardzo mocno dotykał Martę Wiecką.
Ks. prof. Stanisław Urbański przyrównuje go do „nocy ciemnej” opisanej
przez mistyka św. Jana od Krzyża. W tych bolesnych przeżyciach siostra
Marta nie zniechęca się dręczącą ją świadomością własnych grzechów,
„kryzysem modlitwy” i „nieobecnością Boga” w jej życiu, ale z całych sił
szuka Oblubieńca swojej duszy i nieustannie tęskni za Nim. Jej życie duchowe charakteryzuje niebywała zażyłość z Panem Jezusem pomimo braku odczucia Jego bliskości77.
Dla Marty Wieckiej przyjmowanie cierpienia było niczym innym
jak współcierpieniem ze Zbawicielem i czerpaniem z tego zjednoczenia
potrzebnych łask78. Całą swoją wewnętrzną i zewnętrzną postawą życiową
naśladowała „Jezusa w Jego ogołoceniu krzyża”. Stąd można powiedzieć,
że jej dusza stała się „przyjaciółką cierpień Chrystusowych”79.
Z drugiej strony – trudne przeżycia i nasilające się cierpienie stały
się dla niej, jak i dla każdego innego człowieka, prawdziwą „próbą wiary”.
Przyjmowała je jednak z pokorą, a cierpienia stawały się dla niej „łaską
oczyszczania z winy za poprzednie grzechy”. Siostra Marta rozumiała, że

Por.: A. Wiecki, Cierpienie jako próba świętości siostry Marty Wieckiej, „Warszawskie Studia Pastoralne”, Rok XIII, 2018, Nr 3(40), s. 101.
73 Zob.: tamże, s. 102.
74 Podała mu termometr do mierzenia temperatury ciała i w tym czasie usiadła na łóżko pacjenta w oczekiwaniu na wyniki. Natomiast inny pacjent chory wenerycznie
oskarżył ją z zazdrości, że jest w ciąży z owym podopiecznym. M. Borkowska, dz. cyt.,
s. 99-100.
75 Tamże, s. 105.
76 Por.: A. Wiecki, dz. cyt., s. 105-106.
77 Por.: S. Urbański, Mistyka przeżyciowa s. Marty Wieckiej [w:] Mistyka służby...,
s. 62-64.
78 A. Wiecki, dz. cyt., s. 107.
79 S. Urbański, dz. cyt., s. 66.
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przeciwności i związane z nimi cierpienie przybliżają ją do Boga80 i z pewnością w Jego oczach mają ogromną wartość, dlatego przyjmowała je
w pokorze i ofiarowywała za zbawienie bliźnich81.
Świadectwa
Siostra Maria Chabło, przełożona domu zakonnego w Bochni (była to trzecia placówka Marty) dostrzegła, że siostra Marta to prawdziwy
skarb zarówno dla współsióstr, jak i dla chorych:
Jest zawsze pogodna, usłużna, wszystkim się dzieli, podejmuje
najtrudniejsze prace, ma też dziwny wpływ na chorych. Bez
trudności nawiązuje z nimi kontakt, porusza sprawy bardzo
trudne, a oni, sami nie wiedząc kiedy, nie tylko decydują się na
spowiedź, ale zaczynają traktować swoje cierpienie jako zadośćuczynienie Bogu za popełnione grzechy 82.

W innym świadectwie z okresu jej pobytu w Śniatynie czytamy
o siostrze Marcie:
wstaje o godz. 04:00 rano, uczestniczy we wspólnych modlitwach, spędza dnie w salach szpitalnych, w zaduchu choroby
i środków dezynfekujących, w atmosferze pooperacyjnych jęków, wśród cierpiących ludzi, dla których poza własną dolegliwością wszystko inne przestaje być ważne.

I mimo wszystko siostra Marta
promieniuje dziwną wewnętrzną radością, jest „nieskończenie”
cierpliwa, ofiarna, pracująca z jakimś prawie modlitewnym skupieniem. Ma wyjątkowy i niecodzienny dar nawracania grzeszników83.

Jej przełożona ze Śniatynia – siostra Eleonora Szymańska – podkreślała, że
była pełną poświęcenia dla chorych, na skutek swej wielkiej
ofiarności zaraziła się tyfusem plamistym, stała się więc ofiarą
miłości bliźniego, oddała życie, by ratować inne życie 84.

A. Wiecki, dz. cyt., s. 109-110.
Zob.: tamże, s. 11-112.
82 A. Brzęk, dz. cyt., s. 56.
83 Tamże, s. 65.
84 I. Borkiewicz, dz. cyt., s. 70.
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Ówczesny dyrektor szpitala w Śniatynie – lekarz Edmund Ciszka
– pozostawił takie świadectwo na temat pracy w szpitalu siostry Marty
Wieckiej. Mówił, że
w czasie swej pracy w szpitalu śniatyńskim opiekowała się chorymi nie tylko jej przydzielonymi, ale z równą troską otaczała
wszystkich przebywających w szpitalu, ofiarując im opiekę cielesną i duchową.

W stosunkach z chorymi
okazywała im łagodność, pracowała z całym poświęceniem. Była
taktowna w obejściu, umiała wzbudzić nie tylko należny jej szacunek, ale zaufanie u chorych

– co uważał dyrektor „za wyjątkową pomoc w leczeniu chorych”85. Z pewnością siostra Marta coraz lepiej pojmowała, że służąc chorym – służyła
samemu cierpiącemu Chrystusowi86.
Ofiara
Pod koniec maja 1904 r.
po opuszczeniu izolatki przez chorą [wyzdrowiałą – przyp.
L. D.] na tyfus kobietę trzeba takie pomieszczenie wysterylizować. Zadaniem tym obarczono młodego mężczyznę, męża i ojca
dzieci. Siostra Marta, zdając sobie sprawę z istniejącego dużego
ryzyka zarażenia się chorobą podczas wykonywania tej czynności, postanowiła mężczyznę w niej wyręczyć. Niedługo potem sama zapadła na tyfus. Podczas kilkudniowej choroby była cały
czas przytomna i świadoma niedalekiego już spotkania z Bogiem. Towarzyszem Marty w śmiertelnej chorobie był jej rodzony brat, ks. Jan Wiecki. Siostra bardzo cierpiała. W ostatnim
czasie nie mogła nawet mówić, toteż przez miejscowego dziekana prosi o przebaczenie win i przykrości, które wyrządziła
w swym życiu innym. Całe miasteczko gromadzi się w pobliżu
klasztoru, a każdy, bez względu na religię, modli się do Boga
o łaskę dla siostry Marty87.
Przed szpitalem, tuż przy płocie, stoją mieszkańcy Śniatyna, ci,
którzy korzystali z jej posługi, a także ich rodziny. Są wśród nich
Polacy, Rusini i Żydzi. Z niepokojem czekają na każdą, najnowszą nawet informację o stanie zdrowia ich dobrodziejki.
Tamże, s. 69.
Tamże, s. 70-71.
87 S. Wróblewski, dz. cyt.
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Żydzi, dowiedziawszy się o jej chorobie, odprawiają modły
w swojej bożnicy, błagając Boga o zdrowie dla niej. Jedna z Żydówek kupuje kilogram świec i pali je w synagodze w intencji
siostry Marty. Jednak żadne pomyślne wieści nie nadchodzą 88.

Po zarażeniu się tyfusem plamistym, siostra Marta, mimo że temperatura jej ciała podniosła się, nie zgłosiła tego faktu lekarzom. Nadal
chodziła, pełniła swoje obowiązki i przygotowywała sobie strój do trumny
oraz świeczkę gromniczkę na godzinę śmierci. Dziwnym trafem nikt od
niej się nie zaraził89. „Marta zaopatrzona świętymi sakramentami umiera
30 maja 1904 r.”90 Świadkowie odnotowują:
Wiadomość o jej śmierci lotem błyskawicy obiega całe miasto.
Ból po jej stracie ogarnia serca wszystkich. Bez względu na narodowość i wyznanie, mieszkańcy Śniatyna okrywają się żałobą.
Nigdy już nie zobaczą swojej dobrodziejki91.

Przed szpitalem zgromadziły się „tłumy ludzi. Wierni różnych obrządków,
wyznań, narodowości pragną oddać ostatnią posługę swojej dobrodziejce”92. Kondukt pogrzebowy siostry Marty poprowadził jej brat ks. Jan, jej
spowiednik ks. Borowy, ks. dziekan Fischer oraz duszpasterze obrządku
ormiańskiego i greckokatolickiego. Pogrzeb przemienił się w wielką manifestację wdzięczności „społeczeństwa za dobro, które pełniła w tym
mieście”93.
Siostra Marta odeszła z tego świata mając zaledwo 30 lat. W Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia spędziła 12 lat i w tym krótkim czasie zdążyła zasłużyć na Niebo i ogromne uznanie u ludzi. Swojego życia nie mierzyła ilością, lecz jakością dokonanych dzieł94.
Kult Marty Wieckiej
Śmierć siostry Marty Wieckiej była niczym innym, jak „ofiarą heroicznej miłości bliźniego”95.
Wydawało się, że zawierucha wojenna, zmiana granic i system
totalitarny panujący w Europie Wschodniej wymaże pamięć
o świętej szarytce. Jednakże grób siostry zawsze otoczony jest
A. Brzęk, dz. cyt., s. 72.
Zob.: M. Borkowska, dz. cyt., s. 124.
90 S. Wróblewski, dz. cyt.
91 A. Brzęk, dz. cyt., s. 72. Ludność ukraińska nazywała ją „matuszką”.
92 Tamże, s. 74.
93 Tamże, s. 75.
94 Por.: J. Wątroba, Znak jedności..., s. 35.
95 M. Szkarłat, Kult sługi Bożej Marty Wieckiej wczoraj i dziś [w:] Mistyka służby...,
s. 93.
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staranną opieką i troską. Choć nie żyją już świadkowie heroiczności cnót błogosławionej Marty Wieckiej, to ich potomkowie
ciągle mają żywy obraz swojej kochanej zakonnicy 96.

Nawet podczas najsroższych zim ścieżka do grobu siostry Marty zawsze
jest odgarnięta i udeptana, a sama mogiła przystrojona, według miejscowych zwyczajów, w sztuczne kwiaty i haftowane ręczniki. Ponieważ siostra Marta opiekowała się wszystkimi ludźmi bez wyjątku, niezależnie od
wyznania i narodowości, dlatego nadal różni ludzie, różnych narodowości
i konfesji ciągną do jej grobu97. Ponieważ wyciągała siostra Marta pomocną dłoń do każdego cierpiącego, nie bacząc na jego wiarę i wyznanie, dlatego jej miłość nie została zapomniana. Do jej mogiły nieustannie pielgrzymują ludzie różnych narodowości i wyznań. Grób siostry Marty nawiedzany był w sposób szczególny w czasach komunistycznych, kiedy ludziom zabrano świątynie i zabroniono gromadzić się na liturgii. Niezależnie od konfesji – chodzili oni na grób Marty Wieckiej i tam modlili się do
Boga za jej wstawiennictwem98. I nadal spotykają się w tym samym
miejscu w „jednoczącej modlitwie, gdzie nie ma znaczenia”, kto jakiego
jest wyznania99.
Świadkowie stwierdzali, że po śmierci siostry Marty „odczuwano
miły zapach”100. Przy jej grobie, począwszy od 1904 r., trwał nieustanny
kult jej osoby, zakorzeniony w przekonaniu o świętości siostry Marty
Wieckiej101. Jego żywotność potwierdzają spisane cuda i łaski, jakich doświadczyli i nadal doświadczają czciciele bł. siostry Marty. Są one datowane na lata 1930-2007. Zostały uporządkowane w książce zatytułowanej
„Siostra Marta Wiecka. Cuda i łaski” i zajmują 191 stron tekstu102. W aktach dotyczących procesu beatyfikacyjnego bardzo mało treści poświęcono jej krótkiemu życiu doczesnemu, natomiast o jej działaniu po śmierci
– całe stosy dokumentów103.
Drugi nurt kultu rozwijał się wśród Sióstr Miłosierdzia, które starały się przekazywać pamięć o świętej bohaterce miłości, pisząc jej życiorys, a także powielając zdjęcia siostry Marty i przekazując je młodszemu
pokoleniu104.
Prawie sto lat po śmierci siostry Marty, bo 5 sierpnia 2000 r., do
Śniatynia powróciły Siostry Miłosierdzia, które niejako podjęły kontynua-

S. Wróblewski, dz. cyt.
Zob.: K. Jarosz, dz. cyt., s. 16.
98 Zob. M. Szkarłat, dz. cyt., s. 98-99.
99 Tamże, s. 104.
100 Listy i modlitwy bł. Marty Wieckiej Siostry Miłosierdzia..., s. 138.
101 K. Jarosz, dz. cyt., s. 16.
102 Siostra Marta Wiecka. Cuda i łaski, red. A. Dzierżak, Kraków 2008.
103 Zob.: M. Borkowska, dz. cyt., s. 130.
104 Zob.: M. Szkarłat, dz. cyt., s. 95.
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cję służby swojej współsiostry i „mateczki” ludzi świeckich (tak ją nazywali, pomimo tego, że miała zaledwie 30 lat)105.
Ten żywy kult wpłynął na to, że w czerwcu 1997 r. wszczęto proces
beatyfikacyjny, a w grudniu 2004 r. papież Jan Paweł II promulgował
dekret o heroiczności cnót siostry Marty Wieckiej. W lipcu 2007 r. Benedykt XVI zatwierdził „dekret o uznaniu cudu przypisywanego jej wstawiennictwu”. Beatyfikacji dokonano we Lwowie 24 maja 2008 r. Wspomnienie liturgiczne bł. siostry Marty wyznaczono na 30 maja106.
Wnioski
W życiu bł. siostry Marty Wieckiej dostrzegamy ogromną siłę duchową i miłość do człowieka, które wypływały ze źródła, którym jest jej
„zakorzenienie się w Chrystusie” (Benedykt XVI), zjednoczenie z Nim
w miłości, pomimo trudów, bólu, doświadczanego niezrozumienia. A z tej
miłości wypływał akt modlitwy, adoracji Boga, także w drugim człowieku.
Wiadomo, że siostra Marta miała świadomość tego, iż służąc drugiemu
człowiekowi, tak naprawdę służyła samemu Bogu. Widać, jak mocno
przeplatały się w jej życiu trzy rzeczy: miłość, modlitwa i czyn. Chciała
służyć, bo kochała, zaś aby kochać ludzi trudnych i czynić im dobro – musiała mieć siłę. Czerpała ją z modlitwy. Napełniwszy swoje serce modlitwą
płynącą z miłości i miłością zakorzenioną w modlitwie, szła niestrudzenie
do tych zadań, które normalnie wydawać się mogą niemożliwe do zrobienia, z powodu zmęczenia albo braku chęci. Nie zwracała uwagi na to, że
jej ciało domagało się wypoczynku i wytchnienia. Inną wyróżniającą ją
cechą była postawa niezłomnej wierności modlitwie, często w zmęczeniu
i fizycznym wyczerpaniu. Całym sercem pragnęła służyć innym, ale dobrze rozumiała to, że siły płyną ze źródła, jakim jest Bóg. Przy każdej nadarzającej się okazji starała się przyprowadzać do Boga ludzi strudzonych,
chorych i opuszczonych.
Błogosławiona siostra Marta Wiecka jest wzorem dla współczesnego człowieka, ciągle narzekającego na zapracowanie, na brak czasu na
modlitwę, na brak czasu na pomoc innym ludziom. Należy rzec, że była
prawdziwą apostołką niosącą Ewangelię wszystkim chorym, czerpiąc duchowe siły z jedności z Ukrzyżowanym Mistrzem. Ekumenizm, w jej wydaniu polegał na konsekwentnym głoszeniu Chrystusa, na przekazywaniu
Jego nauki i ukazywaniu drogi do Niego, wskazanej przez Katechizm katolicki.
Także w dzisiejszych czasach można się od niej uczyć tego, jak należy żyć w społeczności wielokulturowej, aby nie wywoływać sytuacji konfliktowych swoją innością, lecz być kółeczkiem w łańcuszku, który wszystkich jednoczy.

105
106

Zob.: tamże, s. 103.
A. Dzierżak, dz. cyt., s. 11.
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Slujirea apostolică a milosteniei și unităţii
a fericitei surori Marta Wiecka.
Sfântă a zonei de frontieră a Pocuţiei și Bucovinei
Rezumat

Sora Marta Wiecka din Congregaţia Surorilor de Caritate a Sfântului Vincențiu de Paul (popular numite szarytki, „vincentine”) s-a născut pe 12 ianuarie 1874, în satul Nowy Wiec, Pomerania, aflată pe atunci
sub ocupaţia prusacă. A murit pe 30 mai 1904 în Sneatîn, oraș aflat la
graniţa româno-polonă. Lucrând ca asistent medical, a efectuat sterilizarea izolatorului în care era tratată o femeie bolnavă de tifos. Ca urmare
s-a infectat şi în scurt timp a murit. A făcut lucrul acesta de bună voie şi
conştientă de riscul pe care şi-l asumă, înlocuind pe un tânăr infirmier
– tată de familie.
Toată viaţa ei scurtă, de numai treizeci de ani, şi-a dedicat-o ajutând bolnavii în mănăstirea înfiinţată de Sf. Vincențiu de Paul. Nu făcea
diferenţe între pacienţi catolici sau de alte confesiuni, credincioşi sau
necredincioşi. Pe toţi îi trata la fel, cu dragoste imensă. Depunea mult
efort în pregătirea bolnavilor, mai ales a muribunzilor, pentru întâlnirea
lor cu Dumnezeu. Se ruga mult pentru ei şi îi învăţa adevărurile de credinţă, nu numai prin cuvânt, dar mai ales prin exemplu personal şi atitudine creştină.
Sora Marta Wiecka şi-a împlinit slujirea apostolică a milostivirii
prin cuvânt, fapte şi exemplu personal. Apostolatul ei s-a caracterizat, cu
deosebire, prin două virtuţi: răbdare şi smerenie. Avea grijă nu numai de
trupurile bolnave ale pacienţilor, dar mai ales de sufletele lor şi de mântuirea veşnică, indiferent de confesiunea şi statutul lor social. A fost numită matuszka (mamă) de toți locuitorii oraşului Sneatîn, inclusiv de către evrei şi musulmani.

W kręgu
problematyki bukowińskiej
________________________________
În lumea
problematicii bucovinene

dr hab. Krzysztof Nowak
prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kolejne archiwalia na temat
reemigracji Polaków z Bukowiny (2)

Kontynuując prezentację kolejnych, także nowych, przydatnych
źródeł dla rekonstrukcji dziejów reemigracji do Polski polskich Bukowińczyków po II wojnie światowej1, warto na początku zwrócić tym razem
uwagę na – przytaczane niżej w oryginalnym brzmieniu – fragmenty archiwaliów odzwierciedlające problemy, które w sposób istotny reemigrację utrudniały.
W przypadku włączonej w 1944 r. do ZSRR północnej części Bukowiny pojawił się – nieoczekiwany przez naszych bukowińskich rodaków – problem, czy w ogóle będzie możliwość „repatriacji” większości
z nich, czyli osób z przedwojennym obywatelstwem rumuńskim. Początkowo bowiem, zgodnie zresztą z umowami o tzw. wzajemnej ewakuacji,
zawartymi przez nowe powojenne polskie władze z rządami powiększonych terytorialnie ościennych republik sowieckich we wrześniu 1944 r.,
miała ona objąć jedynie osoby narodowości polskiej i żydowskiej, które
posiadały przedwojenne obywatelstwo RP. Związany z tym bukowiński
epizod można prześledzić dzięki zachowanym w warszawskim Archiwum
Akt Nowych dokumentom rezydującego w Czerniowcach polskiego Rejonowego Pełnomocnika ds. Ewakuacji, który przybył na Bukowinę 4 maja
1945 r. Ekipa z Łucka na Wołyniu, a więc z siedziby Głównego Pełnomocnika, tak opisywała swoje pierwsze wrażenia:
W Czerniowcach z polskiej inteligencji pozostała niewielka ilość,
reszta inteligencji, nie mogąc doczekać się przyjazdu polskiej
komisji, w miesiącach marcu-kwietniu wyjechała do Rumunii.
W Czerniowcach w miesiącu styczniu br. aresztowano około 100
Polaków z inteligencji, z których dotychczas nikogo nie zwolniono. Między aresztowanymi znajdują się Generalny Wikariusz
ks. Komorowicz, miejscowy proboszcz ks. Nowacki i Przełożona
Sióstr Felicjanek Miller. Za wyjątkiem 2 księży wyżej wymienionych wszyscy zostali wywiezieni w głąb Rosji (Kamensk – Obłast
Rostów).

Zob.: K. Nowak, Kolejne archiwalia na temat reemigracji Polaków z Bukowiny [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. 455-467.
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W Czerniowcach jest obecnie około 5.000 tysięcy Polaków,
w całym zaś województwie około 30.000 Polaków. W 60% są to
fachowcy – rzemieślnicy. Żydów w Czerniowcach jest obecnie
około 15.000 tysięcy, w tym obywateli polskich około 3.000 tysięcy. Na całej Bukowinie Żydów obywateli polskich jest około
4.000. (…)
Ludność na ogół bardzo interesuje się przesiedleniem do Polski
i pragnie rychłego wyjazdu. Jedynie rolnicy chcą wyjechać dopiero po żniwach. Jak ustalono z Rejonowym Przestawicielem
Rządu U.R.S.R, ewakuacja rolników odbędzie się po żniwach.
(…)
W końcu nadmieniamy, że w Czerniowcach, w klasztorze sióstr
Felicjanek przebywało 27 dzieci sierot polskich, których rodzice
zaginęli w czasie działań wojennych. Dzieci są w wieku do lat 15-stu. Obecnie władze miejscowe zabrały dzieci od sióstr Felicjanek i umieściły je w swoim przytułku, twierdząc, że to ich dzieci.
Ewakuacją tych dzieci zajmiemy się2.

Prawdziwym kubłem „zimnej wody” dla polskiej komisji był jednak przesłany do miejscowego ukraińskiego biura ds. ewakuacji telegram
z jego centrali, iż akcja może obejmować jedynie obywateli RP przed
17 września 1939 r. Już następnego dnia polski Rejonowy Pełnomocnik
raportował bowiem:
Wstrzymanie ewakuacji Polaków poddanych rumuńskich (…)
będzie katastrofą dla całego społeczeństwa Bukowiny. Przeważna ilość (…) włościan pochodzi z dziada pradziada z rdzennej
Polski, jak z Krakowskiego, Tarnowszczyny i Sączowszczyny3.

Z formalnego punktu widzenia racja leżała jednak po stronie sowieckiej, gdyż wiosną 1945 r. na terenie Ukrainy obowiązywała jedynie
podpisana 9 września 1944 r. w Lublinie umowa między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a władzami Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej o wzajemnej „ewakuacji” ludności, która obejmowała
możliwość przesiedlenia w nowe granice Polski tylko Polaków i Żydów
z przedwojennym obywatelstwem polskim i zamieszkałych na terenach
wcielonych do ZSRR. We wrześniu 1945 r. Główny Pełnomocnik w Łucku
potwierdził niekorzystne dla tej grupy rodaków rozwiązania, nakazując
trzymanie się umowy lubelskiej:

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Rejonowy Pełnomocnik ds. Ewakuacji w Czerniowcach (dalej: AAN, RP), sygn. 2, Raport dla Głównego Pełnomocnika ds. Ewakuacji w sprawie zorganizowania nowej placówki w Czerniowcach, 17 V 1945, k. 6-7
(Tu i dalej w cytowanych fragmentach pisownia oryginalna).
3 Tamże, Pismo Rejonowego Pełnomocnika do Głównego Pełnomocnika ds. Ewakuacji, 30 V 1945, k. 14.
2
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Oczywiście rejestracji tej podlegają obywatele polscy narodowości polskiej lub też żydowskiej, którzy do 1939 roku zamieszkiwali na terenach Polski i tego ściśle należy przestrzegać. Żadnych obywateli narodowości polskiej lub też żydowskiej, którzy
do 1939 roku byli obywatelami rumuńskimi rejestrować nie należy i nie należy w tej sprawie interpelować Główne Pełnomocnictwo, gdyż jeśli do wyżej wymienionych zajdą jakie zmiany, to
sami Was powiadomimy4.

Można powiedzieć, że opinia przesłana z Łucka wynikała również
z treści kolejnego porozumienia polsko-sowieckiego – układu w sprawie
repatriacji z 6 lipca 1945 r., który również nie obejmował Polonii, czyli
Polaków nieposiadających polskiego obywatelstwa, choć mieli oni – podobnie jak wielu rodaków z kresów II RP – odgórnie narzucone obywatelstwo sowieckie. Po tym układzie dawni obywatele II RP mogli je zmieniać z powrotem na polskie5. 3 listopada 1945 r. Rejonowy Pełnomocnik
ds. Ewakuacji w Czerniowcach opisał dodatkowo kłopoty pochodzących
z Bukowiny byłych żołnierzy, zwerbowanych w roku 1944 do walczącego
u boku Armii Czerwonej wojska polskiego:
donoszę, że w obwodzie Czerniowce (Bukowina – były obszar
rumuński) Rejonowy Przedstawiciel Rządu Ukrainy przyjeżdżających po swoje rodziny zdemobilizowanych żołnierzy Armii
Polskiej nie tylko nie chce tychże i ich rodziny rejestrować na
wyjazd do Polski, lecz zatrzymuje wystawione już rodzinom karty ewakuacyjne.
Stanowisko swoje uzasadnia tym, że powracający przestali być
żołnierzami polskimi i wyrazili chęć powrotu do Związku Radzieckiego, nabierając z chwilą przybycia obywatelstwo ZSRR,
a tym samym nie podpadają pod warunki umowy lubelskiej
z dnia 9.9.[1944] o repatriacji polskich obywateli. W końcu nakazuje, by wnieśli podanie o rezygnacji z wyjazdu do Polski swoich rodzin.
Wyjaśnić należy, że (…) zdemobilizowani rzeczywiście do 17 IX
1939 nie mieli obywatelstwa polskiego, lecz obywatelstwo rumuńskie, z wyraźnym zaznaczeniem na osobistych dokumentach „narodowość polska” [podkr. K. N.]. Dziwnym się więc
może wydawać, że z chwilą powołania do służby wojskowej skierowywano tychże do Armii Polskiej, a dziś nagle nie mogą wrócić do swojej Ojczyzny, za którą przelewali swoją krew, wykazali
wielką odwagę i męstwo, otrzymali odznaczenia, zostali inwali-

Tamże, Pismo Głównego Pełnomocnika do Rejonowego Pełnomocnika ds. Ewakuacji, 13 IX 1945.
5 W. Marciniak, O genezie polsko-radzieckiej umowy repatriacyjnej z 6 lipca 1944,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2013, nr 93, s. 129-130.
4
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dami i gorącą miłością ukochali swoją Ojczyznę, gdy ją poznali
i stali się godnymi swego polskiego kraju.
Żołnierze ci skłaniają się ostatecznie do pozostania, nie mając
innego wyjścia. Ludziom tym wyjaśniam, że Rząd Polski nie zapomni o swych dobrych synach i sprawę załatwi wedle słusznych życzeń. Wyjaśnić należy, iż ci żołnierze zostali przez władze
polskie mylnie poinformowani o możliwościach repatriowania
siebie i swoich rodzin do Polski. Zapewniono ich bowiem, że
mogą śmiało jechać po swoje rodziny, od których częstokroć
i pół roku nie mieli wiadomości, w przeciwnym bowiem razie
wskutek napotykanych trudności nie byliby nigdy tutaj przyjeżdżali, a oczekiwali swoich najbliższych w kraju.
Na osobistą interwencję na ten temat z Głównym Przedstawicielem Rządu Ukrainy ob. Cokolem w Łucku, tenże poinformował
mnie, że taka kwestia podpada pod ogólne zagadnienie Polaków
bukowińskich i że to zagadnienie jest w toku załatwiania. Tym
samym akceptował stanowisko swego Rejonowego Przedstawiciela w Czerniowcach.
O powyższym stanie rzeczy zawiadomiłem naszego Zastępcę
Głównego Pełnomocnika w Łucku.
Proszę o poinstruowanie naszych Władz Wojskowych i innych,
by w przyszłości informowali zdemobilizowanych powracających na Bukowinę, a w szczególności z obwodu Czerniowce, że
tam mogą spotkać się z trudnościami w powrocie do kraju,
w każdym razie muszą mieć specjalne pismo od Głównego Pełnomocnika, wzywające rodziny wraz z demobilizowanym do powrotu do Polski.
Na koniec nadmieniam, że do tej pory wróciło w przybliżeniu
150 zdemobilizowanych po swoje rodziny, a przypuszczalnie
może przyjechać około 5006.

W tym przypadku można było jednak odwoływać się do dekretu
Rady Najwyższej ZSRR z 22 czerwca 1944 r., który zezwalał żołnierzom
Armii Polskiej i ich rodzinom pochodzącym z zachodniej Ukrainy i Białorusi na przyjmowanie nowego obywatelstwa polskiego7. Co prawda Bukowińczycy pochodzili spoza granic II RP, ale według informacji w powyższym piśmie argumentacja władz ukraińskich nie wspominała nie tylko
o umowie z lipca 1945 r., ale wskazywała na rzekome nabycie obywatelstwa sowieckiego poprzez sam fakt powrotu tych żołnierzy do miejsc zamieszkania, co oczywiście nie miało żadnego prawnego uzasadnienia.

AAN, RP, sygn. 2, Pismo Rejonowego Pełnomocnika do Głównego Pełnomocnika
ds. Ewakuacji, 3 XI 1945, k. 111-112.
7 W. Marciniak, dz. cyt., s. 115.
6
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Fot. 1. Zaświadczenie dla zdemobilizowanego żołnierza Armii Polskiej

Nerwowa dla wielu rodaków bukowińskich sytuacja, która komplikowała reemigrację również zgłaszającym się do Czerniowiec Polakom
z Besarabii czy spod Kamieńca Podolskiego, trwała do grudnia 1945 r.,
kiedy to po – sygnalizowanych zresztą w wyżej przytocznym piśmie
z Łucka – rozmowach polsko-sowieckich kryteria kwalifikowania do ewakuacji Polaków na Bukowinie uległy zmianie. Nic więc dziwnego, że polski Rejonowy Pełnomocnik w Czerniowcach, któremu wraz z władzami
w Warszawie zależało na zaludnianiu tzw. Ziem Odzyskanych, ale także
– jak wynika z całego kontekstu prowadzonej przez niego korespondencji
– na spełnieniu postulatów miejscowych rodaków, wprost rozpływał się
z wdzięczności:
Z głębokim zadowoleniem komunikuję, że na terenie mojej placówki do spraw ewakuacji rozpoczęto z dniem 1 grudnia repatriację wszystkich Polaków zgłaszających się na wyjazd do Polski. Zaznaczam przy tym, że powyższą wiadomość zakomunikował Rejonowy Przedstawiciel Rządu U.R.S.R w Czerniowcach,
który bawiąc kilka dni temu w Kijowie otrzymał instrukcje od
swego rządu w sprawie rejestrowania wszystkich Polaków znajdujących się na terenie Bukowiny. Wiem, że powyższa decyzja,
którą powziął Rząd U.S.S.R. była spowodowana interwencją Generalnego Pełnomocnika Rządu RP, dając w ten sposób możność przesiedlenia się tutejszej ludności polskiej na Ziemie Rzeczypospolitej, którą tutejsi Polacy serdecznie ukochali i w jej ob-
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ronie przelewali krew. Niech mi będzie można w niniejszym piśmie podziękować Obywatelowi Generalnemu Pełnomocnikowi
Rządu RP w imieniu swoim i tej ludności polskiej, która przyjęła
wiadomość o dalszej rejestracji do kraju i poleciła mi, bym drogą listowną serdecznie podziękował za zajęcie się ich sprawą
wrócenia na ziemie Polski, z której kiedyś w czasach niewoli ich
dziadowie zmuszeni byli Ją opuścić. Dodaję, że Polacy zamieszkujący ziemie byłej Bukowiny są nadzwyczaj przywiązani do
Polski, a kiedy osiedlą się na stałe w kraju, swą ofiarną pracą
przyczynią niewątpliwie się do rozbudowy Ojczyzny naszej i jej
potęgi8.

W ten sposób reemigracja Polaków z północnej Bukowiny, dawnych obywateli rumuńskich, nabrała tempa. Oczywiście nadal dochodziło, podobnie jak na innych obszarach, do spięć z władzami sowieckimi,
głównie na tle wyceny lub wywozu majątku, ale od strony formalnej ta
kategoria rodaków miała już argumenty, by nie napotykać z ich strony
przeszkód przy samej rejestracji na wyjazd. Rzecz jasna początkowo
opornym władzom sowieckim nie zależało na podtrzymywaniu dalszego
istnienia licznej i zorganizowanej grupy Polaków na Bukowinie, zwłaszcza
w miastach, ale na wsiach liczyły się względy ekonomiczne, oczywiście
według modelu sowieckiego, czyli tania siła robocza do pracy w kołchozach.
Nieco inny charakter miały kłopoty z wyjazdami Polaków – obywateli rumuńskich z rumuńskiej części Bukowiny, w tym najbardziej znanej polskiej grupy etnograficznej, czyli górali czadeckich, zwłaszcza ze wsi
Pojana Mikuli, której mieszkańcy i ich przodkowie szczególnie często doświadczali blasków i cieni życia tułaczego (migracja z Czadeckiego na Bukowinę, przemieszczanie się wewnątrz prowincji, emigracja na Bałkany
i za ocean, tułaczka po spaleniu wsi w 1944 r., reemigracja).
Jak wiadomo, ważnym epizodem w dziejach pojańskich rodaków
była akcja słowakizacyjna, prowadzona w Pojanie Mikuli w latach 1936-1938 i w okresie II wojny światowej przez nauczycieli z Czechosłowacji,
a potem z tzw. Państwa Słowackiego. Jak się okazuje, jej echa spotykamy
również w polskich źródłach powojennych przy problematyce reemigracji, po wyjeździe dwóch pierwszych transportów. W tym przypadku chodzi o dokumentację zgromadzoną w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.
W marcu 1947 r. polskie MSZ zwróciło uwagę na artykuł w czeskiej gazecie „Národní Osvobození”, w którym podano informację o przesiedleniu 450 „naszych rodaków ze wsi zniszczonej przez Niemców”, którzy w ten sposób spełnili swoje „stare pragnienie” powrotu do Ojczyzny,

AAN, GP, sygn. 2, Pismo Rejonowego Pełnomocnika do Głównego Pełnomocnika
ds. Ewakuacji, 1 XII 1945, k. 132.
8
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zaś liczbę tej ludności na Bukowinie oceniono na 40 tys., „w trzech czwartych Słowaków”9. 26 marca MSZ stwierdzało więc:
ponieważ przed wojną część polskich górali na Bukowinie Rumuńskiej we wsiach Poiana Micului, Solonec i in. zaliczali Czesi
do Słowaków i ich czeszczyli (słowaczyli), należałoby zbadać tę
sprawę ewentualnej ich repatriacji10.

12 kwietnia MSZ poprosiło swoje przedstawicielstwo w Bukareszcie, reprezentowane wówczas przez chargé d’affaires Stefana Wengierowa, o opinię:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało informację, że
wśród czechosłowackich przesiedleńców z Rumunii mogą się jakoby znajdować polscy górale z Bukowiny, których Czesi zaliczali do Słowaków, ich czechizowali, względnie słowaczyli11.

Po zbadaniu sprawy, 5 maja Wengierow informował swoją centralę:
We wsiach Południowej Bukowiny: Poiana Micului, Nowy Sołoniec oraz Plesza znajduje się paręset rodzin polskich, które pochodzą z Czadeckiego, Spisza i Orawy. Wśród nich znalazła się
pewna garstka ludzi, która pod wpływem agitacji czeskiej dała
się namówić około 1936 r. do zgłoszenia swej przynależności do
narodowości słowackiej.
Obecnie w r. 1946 i 1947 Czechosłowacka Komisja Repatriacyjna agitowała wyżej wymienionych ludzi do repatriacji do Słowacji. Ludziom tym obiecywano bardzo dobre warunki materialne
w Czechosłowacji, zapewniając ich przy tym, „że Czesi nie przepuszczą Polaków z wyżej wymienionych wsi do Polski”.
Na podstawie czesko-rumuńskiej umowy repatriacyjnej około
70 rodzin przesiedliło się z początkiem roku bieżącego do Czechosłowacji. Przesiedleńcy ci zostali rozmieszczeni w grupach
po kilka rodzin w różnych miejscowościach Słowacji 12.

Informacje polskiej dyplomacji tylko w części zgadzały się ze stanem faktycznym. Rzeczywiście, strona czechosłowacka po zakończeniu
wojny przypomniała sobie o góralach w Pojanie Mikuli, gdzie przed wojną udało się przeciągnąć – nie bez winy zaniedbującej rodaków dyplomacji polskiej – na stronę prosłowacką 1/3 mieszkańców tej wsi. Stan ten
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, Departament Polityczny 1945-1948, z. 6, w. 23, t. 352 (dalej: AMSZ, DP), Notatka o repatriacji Czechów
i Słowaków z Rumunii, k. 26.
10 Tamże, Notatka MSZ z 26 III 1947, k. 25.
11 Tamże, Pismo MSZ do Wengierowa, 12 IV 1947, k. 24.
12 Tamże, Pismo Wengierowa do MSZ, 5 V 1947, k. 23.
9

455
456

415

w czasie wojny doznawał mniejszych lub większych fluktuacji, ale podział
ideowy wśród mieszkańców nadal dawał znać o sobie, stąd po spaleniu
wsi przez Niemców (1 maja 1944 r.) część mieszkańców – 68 rodzin
– skorzystała z oferty agitatorów czechosłowackich. Byli oni oczywiście
zainteresowani w przyciąganiu na poniemieckie puste obszary Czech
i Słowacji jak największej liczby osadników, obiecywali „złote góry” i najwyraźniej nie wahali się również przestrzegać ciężko doświadczonych
Pojańczyków przed rzekomymi skutkami wyboru polskiej opcji, choć tę
ostatnią informację – rzecz jasna był to zwyczajny blef – trudno zweryfikować. Ponownie jednak nie bez winy była (nowa) polska dyplomacja,
której skuteczność na tym odcinku pozostawiała wówczas sporo do życzenia, choć z drugiej strony usprawiedliwał ją ogrom zadań związanych
z migracjami rodaków przy braku lub niedoświadczeniu kadr. Podobnie
jak na innych obszarach, poważnym problemem do załatwienia była również właściwa wycena majątku i nieruchomości rolniczych oraz wywóz żywego inwentarza, gotówki i kosztowności, uczuplających majątek państwa rumuńskiego.
Pierwszy transport Pojańczyków i innych Bukowińczyków do Polski wyjechał 20 listopada 1946 r., zabierając ze sobą także żywy inwentarz, maszyny i narzędzia gospodarcze. Potem narastały już coraz większe
problemy z władzami rumuńskimi. 21 stycznia 1947 r. Stefan Wengierow
przesłał więc do Warszawy projekt umowy dotyczącej kolejnych transportów. Jak widać, zachowane w archiwum MSZ materiały wskazują na
kompromisy, które strona polska musiała zaakceptować, aby raczej ubodzy rolnicy przy wyjeździe nie stracili nie tylko całego dorobku życia, ale
i podstaw egzystencji w swoich nowych miejscach odsiedlenia. W dokumencie tym czytamy m.in.:
a) Przesiedlenie jest dobrowolne. Każdy przesiedleniec oświadczy pisemnie, że przesiedla się dobrowolnie, zgodnie ze znanymi
mu warunkami niniejszego protokołu o przesiedleniu Polaków
– rolników z Rumunii.
b) Każdy pełnoletni przesiedleniec, lub ojciec za małoletnie dzieci, zażąda pisemnie zwolnienia z obywatelstwa rumuńskiego
i nadania mu obywatelstwa polskiego, po czym przesiedleńcy
tracą obywatelstwo rumuńskie przez sam akt przesiedlenia.
c) Każdy przesiedleniec posiadający w Rumunii majątek nieruchomy złoży pisemne oświadczenie, że zrzeka się własności do
majątku nieruchomego na rzecz Państwa Rumuńskiego, to jest
zrzeka się ziemi i budynków gospodarskich w następujących
granicach: oddaje Państwu Rumuńskiemu cały posiadany grunt,
jeżeli powierzchnia jego nie przekracza dziesięciu hektarów.
W wypadku jeżeli przesiedleniec posiada więcej niż dziesięć
hektarów, zobowiązany jest oddać Państwu Rumuńskiemu tylko
dziesięć heraktarów i ma prawo swobodnie rozporządzać tą częścią, której nie przekazał Państwu Rumuńskiemu. Przesiedleńcy
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zachowają prawo swobodnego rozporządzania zasiewami, które
sami wykonali.
Komisja Mieszana sporządzi dla każdej rodziny przesiedleńca
i dla każdego samotnego gospodarza spis mienia ruchomego, do
którego zostaną wprowadzone: inwentarz żywy, sprzęty domowe, maszyny i narzędzia rolnicze, narzędzia rzemieślnicze oraz
zapasy żywności i paszy, które przesiedleńcy wywożą z Rumunii.
Przedmioty wymienione w tym spisie są wolne od wszelkich
opłat wywozowych.
Komisja Mieszana sporządzi spis mienia nieruchomego, którego
przesiedleńcy zrzekli się na rzecz Państwa Rumuńskiego.
Przesiedleńcy złożą Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie do swobodnej dyspozycji wszystkie sumy lei posiadane
przy przesiedleniu. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej wyda
im pokwitowanie na te sumy, a przyjęte leje użyje jako leje wewnętrzne.
Rząd Rumuński zobowiązuje się pokryć koszty transportu przesiedleńców do granic państwa polskiego, a także udzielić bezpłatnie wagonów od granicy państwa polskiego do miejsca osiedlenia przesiedleńców w Polsce13.

W tym samym dniu Wengierow w piśmie do MSZ w Warszawie
zaznaczał, że sprawa dotyczy wyłącznie ludności rolniczej:
ze względu na to, że obecnie warunki w Rumunii wymagają jak
najszybszego przesiedlenia Polaków – rolników. Zamieszkiwane
przez nich wsie Południowej Bukowiny zostały nawiedzone posuchą w tym stopniu, iż niektórzy rolnicy zjedli swoje ziarno
siewne. Po wtóre, konieczność wykonania zasiewów na miejscu
osiedlenia wymaga przesiedlenia ludności rolniczej do kraju do
wiosny, a za tym Ambasada zamierza zawrzeć z Rządem Rumuńskim w pierwszym rzędzie umowę dotyczącą rolników.
Umowa ta nie może dotyczyć mieszkańców miast, gdyż nie ma
potrzeby, by ci ostatni rezygnowali ze swego mienia nieruchomego, jak to przewiduje projekt protokołu o przesiedleniu rolników.
Zaznaczone w punkcie IIc zrezygnowanie z prawa posiadłości do
ziemi jest koniecznym ze względu na to, iż Rząd Rumuński
nie pozwoli bez kompensaty na wywóz inwentarza martwego,
a zwłaszcza żywego, którego brak w Rumunii. Przesiedleńcy rezygnują bez odszkodowania za ziemie do dziesięciu hektarów.
Ziemia, która pozostaje po oddaniu posiadanego gruntu do dziesięciu hektarów, pozostaje do swobodnej dyspozycji przesiedleńca. Zastrzeżenie to zostało uczynione po to, by zachęcić do

Tamże, Protokół o przesiedleniu polskiej ludności rolniczej z Rumunii, 21 I 1947,
k. 6-9.
13
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przesiedlenia tych gospodarzy, którzy posiadają ponad 10 hektarów gruntu; w kraju otrzymaliby normalne działki, a za tym
ewentualna strata mogłaby ich do przesiedlenia zniechęcić. Takich gospodarzy prawdpodobnie nie będzie więcej niż kilkadziesiąt. W zamian za bezpłatne odstąpienie gruntu żąda się
również wykonania transportu na koszt Rządu Rumuńskiego,
który ma też pokryć koszty organizacyjne związane z repatriacją.
Ambasada zaznacza ponownie, iż sprawa nie cierpi zwłoki, z powodu głodu panującego we wsiach polskich i z powodu konieczności wykonania w czas zasiewów na miejscu osiedlenia repatriantów14.

Rumuni mieli jednak zastrzeżenia i sprawy wyjazdu kolejnych
grup się przeciągały. W rezultacie, kolejne transporty z Bukowińczykami
(6 marca, 3 maja, 30 czerwca, 4 lipca 1947 r.) wyjechały bez lub prawie
bez inwentarza. W związku z tym w telegramie wysłanym do MSZ Kazimierz Grabowski, major rezerwy, dawny działacz polski na Bukowinie
i „dobry duch” Pojańczyków w Polsce pisał 16 czerwca 1947 r.:
Proszę usilnie wyjednać przywóz żywego inwentarza. (…) Ambasada tego nie załatwiła. Pilnujący inwentarza członkowie rodzin
osiedlonych rozpaczają, gdyż grożą olbrzymie straty. Definitywna decyzja nieodzowna15.

Jak trudne były pierwsze miesiące Pojańczyków na miejscu ich
osiedlenia, a więc w okolicach Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku w ówczesnym województwie wrocławskim świadczą archiwalia Starostwa Dzierżoniowskiego, przechowywane we wrocławskim oddziale Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim.
24 marca 1947 r. Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informował
Starostwo Dzierżoniowskie:
Na teren tamt.[ejszego] powiatu przybyło dwa transporty Polaków z Rumunii, których chwilowo ulokowano na majątkach: Olszyny i Gutwinów (…)16.

28 marca w piśmie do starosty dzierżoniowskiego i (w odpisie) do
wojewody wrocławskiego wójt gminy Słupica donosił:

Tamże, Pismo Wengierowa do MSZ, 21 I 1947, k. 10.
Tamże, Telegram Grabowskiego do MSZ, 16 VI 1947, k. 27.
16 Archiwum Państwowe (dalej: AP) we Wrocławiu, oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, sygn. 79, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie (dalej: SPD), Spółdzielnie
Parcelacyjno-Osiedleńcze 1947 (dalej: SPO), Pismo Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (dalej: SPD), 24 III 1947, k. 28.
Chodzi nie o Olszyny, a o Oleszną.
14
15
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W dniu 16 marca b.r. przybył na teren Gminy transport repatriantów (Polaków z Rumunii) w liczbie 158 dusz, którzy osiedli
na jednym z majątków państwowych zespołu olszyńskiego.
Ludzie ci robią bardzo dobre wrażenie, są chętni do pracy,
a w oczach ich błyszczy chęć zobaczenia jak najszybciej lepszego
jutra. Zapytani jak im się powodzi twierdzą, że dobrze, tając to,
co ich boli. Boleści swoje wyjawili dopiero po dłuższej rozmowie
z nimi. Dodać należy, że wywodzą się z Polaków czystej krwi,
którzy przed około 150 laty wyemigrowali do Rumunii, szukając
tam łaskawszego chleba od tego, który im w owym czasie Ojczyzna nie mogła dać. Ojcowie ich wyjechali jako robotnicy, dorabiając się z upływem czasu tak, że mogli sami zagospodarować
karłowate gospodarstwa w granicach 2-3 ha. Między nimi znajduje się 58 dzieci w wieku szkolnym od 7-15 lat, łącznie jest razem ich 30 rodzin. Tak jak już wyżej zaznaczyłem, pracują w folwarku, zarabiając niewiele. Majątki ze swej strony otoczyły ich
czułą opieką w ramach ich możliwości, ale jest to wszystko za
mało. Z wysuniętych słusznych postulatów, które trzeba by jak
najwcześniej zrealizować, prawie że wszystkie przechodzą granice możliwości Gminy i dlatego w tej sprawie zwracam się do
Pana Starosty i Pana Wojewody, by ze swej strony ludziom tym
również przyszli z pomocą.
1. Otrzymują zasadnicze wyżywienie z Majątku, nie otrzymują
tłuszczu, a sprawę tę można załatwić w ten sposób, iż ludziom
tym będą przysługiwać kartki żywnościowe kategorii I do czasu
częściowego zagospodarowania ich, z uszczupleniem tych przydziałów, które otrzymują z Majątku.
2. Piekąca jest sprawa odzieży i obuwia, a szczególnie gdy chodzi
o dzieci, które powiedzieć można, chodzą w łachmanach. Wyjście z tej sprawy znaleźć się powinno tym bardziej, że magazyny
Urzędów Likwidacyjnych i Urzędów Repatriacji Niemców są
pełne.
3. Kwestia pomocy szkolnej dla dzieci. Sprawa ta zostaje częściowo załatwiona przez Gminę (zakup zeszytów i częściowo
książek), na resztę pomocy szkolnych winne się znaleźć fundusze powiatowe.
4. Gdy chodzi o dzieci drobne w wieku do 6-ciu lat, a jest ich
około 30, także należałoby pospieszyć z pomocą w pieluszkach,
odzieży i obuwiu.
5. Do odpowiednich czynników należałoby się zwrócić, by stawki
zarobkowe (pieniądze) zostały dla tych ludzi podwyższone. Odnosi się to samo do przydziałów węgla i drzewa.
6. Jednym ze słusznych, a nie cierpiących zwłoki postulatów wysuniętych jest przeprowadzenie natychmiastowego badania lekarskiego i szczepienia ochronnego. (Pojawiły się także wszy).
7. Dwoje ludzi zostało odesłane do szpitala, których to koszt leczenia poniesie w granicach przez budżet dopuszczalny Gmina.

459
460

415
8. Sprawy gospodarcze. Należałoby poczynić odpowiednie kroki,
by zostawiony w Rumunii inwentarz żywy i martwy został im
zwrócony, a to jak najszybciej, w przeciwnym razie trzeba by im
przydzielić, a to koniecznie, z transportów UNRRA 30 krów i tyleż koni.
9. Umeblowanie jest częściowo wystarczające i należałoby im
z pomocą Urzędów Likwidacyjnych niezbędne meble przydzielić. Chodzi w szczególności o łóżka, szafy, wiadra, miednice.
10. Życzeniem całej ludności jest, by repatriowana ludność z Rumunii osiedlona została w pierwszej linii na Majątkach leżących
na terenie Gminy (Oleszna 2 majątki, Milowice 1 majątek, Babulówka 1 majątek, Stoszynek 1 majątek, Jaźwina 1 majątek) i na
majątkach gminy przyległej do Słupicy. Przyczyni się to do lepszego ich samopoczucia i jest to zupełnie słuszny postulat, gdy
chodzi o ich wzajemną pomoc. Tu proszę Pana Startostę i Pana
Wojewodę o łaskawe i pozytywne ustosunkowanie się do ich
prośby.
11. Zniesienie w stosunku do repatriowanej ludności wszelkich
opłat administracyjnych, co w zakresie Gminy zostanie poruszone na posiedzeniu GRN i najprawdopodobniej pozytywnie załatwione zostanie.
12. Sprawa rent inwalidzkich co do tych, którzy już renty pobierali została już omówiona w ten sposób, iż zainteresowanym wygotuje się i sporządzi odpowiednie odpisy w zakresie Gminy
i prześle się do właściwych placówek.
13. W transporcie tym znajdują się 2 kobiety ciężarne, które do
chwili rozwiązania zostaną w szpitalu w Niemczy, a o pokrycie
kosztów Zarząd Gminy prosić będzie Powiatowy Referat Opieki
Społecznej.
Przesyłając powyższe pismo Panu Staroście, a w odpisie Panu
Wojewodzie we Wrocławiu, proszę o wydanie odpowiednich zarządzeń, by ludność ta w najbliższym czasie odczuła, że byt tejże
ludności leży nam bardzo na sercu17.

Władze wojewódzkie szybko zareagowały:
Doszło do wiadomości tut.[ejszego] wydziału, że repatrianci
z Rumunii z miejscowości Pojana-Mikuli, osiedleni na majątku
państwowym Olszyny i Gutwinów w liczbie około 60 rodzin
– w tym wielka ilość dzieci, znajdują się w bardzo przykrych warunkach materialnych.
W szczególności odczuwają wielki brak odzieży, obuwia, pościeli, bielizny, jak również środków żywnościowych.

Tamże, Pismo wójta gminy Słupice do starosty dzierżoniowskiego, 28 III 1947,
k. 26-27.
17

460
461

368

W związku z tym zechce Starostwo Powiatowe zaopiekować się
repatriantami i spowodować wydanie im przez Pow.[iatowy]
U.[rząd] R.[epatriacyjny] z otrzymanych z magazynu Urzędu
Likwidacyjnego odpowiedniej ilości poniemieckich rzeczy.
Ponadto należy im udzielić pomocy żywnościowej 18.

W kolejnym liście do starostwa Urząd Wojewódzki pisał:
W związku z pismem Zarządu Gminy w Słupicy z dnia 28 III
1947 r. (…) w sprawie położenia repatriantów z Rumunii osiedlonych na majątku państwowym Olszyny i Gutwinów należy
zapoznać się z potrzebami repatriantów i bliżej zainteresować
się ich dolą oraz w miarę posiadanych możliwości udzielić im
wszelkiej opieki i pomocy – tak materialnej, żywnościowej, jak
i odzieżowej (…). Zarazem należy rozważyć przyznanie repatriantom ulg podatkowych i ewent.[ualnie] wystąpić z odpowiednimi wnioskami do właściwych władz wymiarowych (…).
O sposobie załatwienia sprawy należy donieść Wydziałowi
Osiedl.[eńczemu] w terminie do 20 dni19.

W maju 1947 r. dla potrzeb Pojańczyków w Olesznej wójt gminy
Albertów nakazał Milicji Obywatelskiej zabrać po jednej krowie od trzech
prywatnych gospodarzy ze wsi Gilów20.
16 lipca 1947 r. starosta dzierżoniowski informował Urząd Wojewódzki we Wrocławiu:
W odpowiedzi na pismo z dn. 22 IV 1947 (…) donoszę, że repatrianci z Rumunii osiedleni na majątkach w Dobrocinie [nowa
nazwa Gutwinowa – przyp. K. N.] i Olszynie otrzymali z magazynów ref.[eratu] opieki społecznej zapomogi odzieżowe: spodnie, płaszcze i swetry.
Zakupiony z (…) budżetu M.[inisterstwa] Z.[iem] O.[dzyskanych] cukier na łączną sumę 1010 zł. został rozdzielony pomiędzy repatriantów. Poza tym osadnikom – repatriantom osiedlonym w/w majątkach zostało przydzielone 10 krów21.

W sierpniu 1947 r. wójt Słupic w piśmie do zarządu majątku państwowego w Olesznej pisał w związku z przybyciem kolejnego transportu
Pojańczyków bez inwentarza, rozlokowanych w Stoszynku:

Tamże, Pismo Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (dalej: UWW) do SPD, [wpłynęło] 31 III 1947, k. 29.
19 Tamże, Pismo UWW do SPD, 22 IV 1947, k. 25.
20 Tamże, Akta Gminy Roztocznik, sygn. 106, Pismo wójta gminy Albertów do posterunku MO w Gilowie, 19 V 1947.
21 Tamże, SPD, sygn. 79, SPO, Pismo SPO do UWW, 16 VII 1947, k. 24.
18
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Ostatnio przybyli repatranci uskarżają się na szereg napotkanych braków w maj.[ątku] Stoszynek, a w szczególności najbardziej dokucza im brak światła i brak opału i siłą rzeczy brak
choćby jednej pary koni potrzebnej im do przewozu wzgl.[ędnie]
przywozu np. opału, żywności itp. Otwarta jest także sprawa
przydziału ziemniaków.
Zarząd Gminy prosi o możliwie szybkie przyjście im z pomocą
w usunięciu wyszczególnionych braków i przydzielenie im 1 pary
koni22.

3 września 1947 r. delegacja Pojańczyków ze Stoszynka, która
przywiozła ze sobą jedynie kilkanaście baranów, pisała w petycji do władz
powiatowych:
Niżej podpisani delegaci repatriantów przybyłych w dniu 7 VII
1947 z Rumunii i osiedlonych w Stoszynku, reprezentujący równocześnie zarząd Społdzielni Parc.[elacyjno]-Osadn.[iczej] Pojana II w Stoszynku, będącej w trakcie organizowania, prosimy
o przydzielenie dla wyżej wymienionej grupy repatriantów, liczącej 30 rodzin (147 osób), co najmniej kilkunastu sztuk krów.
Prośbę swoją uzsadniamy jak następuje:
– W dniu 1 maja 1944 uciekające bandy hitlerowskie puściły
z dymem i obróciły w proch całą naszą majętność – dorobek kilku pokoleń przebywających od 150 lat w miejscowości Poiana
Mikului pow.[iat] Kympulung, skąd i my pochodzimy.
– Z powodu nieudolnych posunięć naszych placówek dyplomatycznych władze rumuńskie nie pozwoliły nam zabrać ze sobą
inwentarza żywego.
– Zostaliśmy osiedleni w 100% zniszczonym i niezagospodarowanym Majątku Państw.[owym] Stoszynek i dotychczas
nawet stałej pracy nie uzyskaliśmy, bo Zespół Maj.[ątków]
Państw.[owych] Oleszna zatrudnia nas tylko w dni pogodne.
To są przyczyny, które zepchnęły nas do całkowitej nędzy. Nie
opuszczamy jednak bezczynnie rąk. Los zwój związaliśmy na
śmierć i życie z losem Ziem Odzyskanych. Nie chcemy być ciężarem dla Władz i Państwa. Pragniemy się usamodzielnić i równocześnie włożyć małą cegiełkę w ogrom prac przy odbudowie Ojczyzny. W tym celu każda rodzina musi dojść w najkrótszym
czasie do posiadania przynajmniej jednego konia lub też krowy.
Potem pomyślimy o działkach ziemi i to nas uwolni od ciągłych
próśb o zapomogi i po prostu o jałmużnę.

Tamże, Akta Gminy Jaźwina, sygn. 59, Sprawy osadnictwa rolnego i repatriacji (raporty sytuacyjne) 1946-1957, Pismo zarządu gminy Słupice do kierownictwa majątku
państwowego w Olesznej, 7 VIII 1947, k. 476.
22
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Starostwo nam już dało konkretny przykład opieki. Mamy tu na
myśli 120 kg cukru z miesiąca sierpnia oraz jedną parę koni ze
Zw.[iązku] Samopomocy Chłopskiej.
Składając tą drogą szczere podziękowanie za wyżej okazaną pomoc, prosimy uprzejmie o przychylne rozpatrzenie i załatwienie
i obecnej prośby.
Delegaci: Michał Bobrowski, Swancar Jerzy, Lechocki Kazimierz23

28 października Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w piśmie do
Starostwa Dzierżoniowskiego informował, że:
(…) należy w dalszym ciągu otaczać troskliwą opieką repatriantów z Rumunii osiedlonych na Majątku Olszyny w ilości 36 rodzin (166 osób) i przyjścia im z wszelką możliwą pomocą przez
miejscowe czynniki, w szczególności referat opieki społecznej,
jak również udzielenia im doraźnych zapomóg (…).
W tym celu należy przyznany w najbliższej przyszłości fundusz
dla tamt[ejszego] starostwa (…) użyć w całości i wyłącznie na zapomogi dla tych repatriantów.
Repatrianci ci bowiem – jak doszło do tut.[ejszej] wiadomości,
znajdują się w bardzo przykrych warunkach. O sposobie załatwienia sprawy donieść Wydziałowi Osiedleńczemu do 14 dni24.

Tymczasem dyplomacja polska w Rumunii starała się doprowadzić do odblokowania obiecanej wcześniej przez Rumunów możliwości
wywozu całości żywego inwentarza, przygotowywanego w tym celu przez
pozostających na Bukowinie rolników. Wreszcie, końcem października
1947 r., władze rumuńskie zgodziły się na wywóz inwentarza, o czym Ambasada informowała Warszawę:
Na wyjazd rolników polskich z Bukowiny wraz z inwentarzem
żywym Rumuni zgodzili się. Najwcześniej w drugiej połowie
listopada technicznie może transport wyjechać. Czy w tych warunkach nie jest celowem przesunąć transport na wiosnę. Czy
ludzie i bydło znajdzie pomieszczenie. Proszę porozumieć się
z Biurem Repatriacji czy Min.[isterstwem] Ziem Zachodnich
i dać mi jak najszybciej odpowiedź. Jest do repatriacji około 230
rodzin i około 1700 sztuk bydła25.

Tamże, SPD, sygn. 79, SPO, Pismo delegatów ze Stoszynka do SPD, 3 IX 1947,
k. 97.
24 Tamże, Pismo UWW do SPD, 28 X 1947, k. 32.
25 AMSZ, DP, Wypis z szyfru nr 10366 z Bukaresztu z 29 XI 1947, k. 51.
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Odpowiedź z Polski była pozytywna i po podpisaniu 4 listopada
1947 r. w Bukareszcie protokołu w tej sprawie transporty z reemigrantami i ich żywym inwentarzem wreszcie mogły wyjechać26.
Z kolei, kontynuując poszukiwania Bukowińczyków w zachowanych w Polsce księgach meldunkowych, warto zasygnalizować nowe ślady
archiwalne w kolejnych oddziałach placówki wrocławskiej. Chodzi przede
wszystkim o Legnicę, gdzie w aktach gminy Chojnów, w dokumentacji
meldunkowej wsi Stary Łom i Witków, odnajdujemy dawnych mieszkańców Nowego Sołońca i Pleszy na Bukowinie rumuńskiej, co jest o tyle
cenne, że do tej pory w literaturze przedmiotu tych dolnośląskich miejsc
osiedlenia nie wymieniano, a samych Pleszan kojarzono jedynie ze Złotnikiem w powiecie Żary w woj. lubuskim, gdzie działa aktywnie zespół
folklorystyczny „Dolina Nowego Sołońca”27. W Bolesławcu, w dokumentacji osiedleńczej miejscowego starostwa, odnajdujemy nazwiska dawnych Bukowińczyków w spisach powiatowych i gminy Warta Bolesławiecka28. Chodzi o osoby, których przodkowie w XIX w. wyemigrowali z Bukowiny do Bośni, a po II wojnie światowej przybyli na Dolny Śląsk z Jugosławii. Z kolei w Jeleniej Górze, w dokumetacji starostwa lwóweckiego,
można odnaleźć akta osadnicze Polaków z Baniłowa na Bukowinie północnej, przybyłych do wsi Zbylutów29.
W Archiwum Państwowym w Poznaniu znajduje się cenna Księga
Meldunkowa Państwowego Urzędu Repatriacyjnego z Krosna Odrzańskiego z nazwiskami Bukowińczyków z „mazurskich” wsi Bulaj i Ruda
– Wikszany oraz Polaków z Seretu i Suczawy, osadzonych przede wszystkim w Bobrowicach, Dąbiu, Chromowie, Lubiatowie, Ciemnicy, Żarkowie, Sycowie oraz podobna Księga Meldunkowa z Zielonej Góry, która do
1950 r. nie była siedzibą odrębnego województwa, ale przynależała do
woj. poznańskiego. Spotykamy w niej mieszkańców m.in.: Czerniowiec,
Waszkowiec, Wyżnicy, Tereblacza na Bukowinie północnej30.

Tamże, Protokół w sprawie repatriacji rolników polskich zamieszkałych na Bukowinie wraz z ich żywym inwentarzem, 4 XI 1947, k. 40-50.
27 AP Wrocław, oddział w Legnicy, Urząd Gminy Chojnów, Wydział Społeczno-Organizacyjny, Księgi meldunkowe, wieś Stary Łom, wieś Witków, gmina Chojnów. Nie
wymienia ich Marian Gotkiewicz, zob.: Migracje górali czadeckich XIX i XX wieku,
„Czasopismo Geograficzne” 1967, t. XXXVIII, s. 3-22. Informację o tych miejscach
podał Wiktor Bryjak ze Złotnika.
28 Tamże, oddział w Bolesławcu, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 170, Ewidencja osiedlonych rodzin, gmina Warta Bolesławiecka; sygn. 178, Rejestr osiedlonych powiatu Bolesławiec.
29 Tamże, oddział w Jeleniej Górze, Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, sygn.
108, Wnioski osadników rolnych o przyznanie prawa własności gromady Zbylutów,
1946 r.
30 AP Poznań, Państwowy Urząd Repatriacyjny (dalej: PUR), sygn 2809, Książka meldunkowa repatriantów i przesiedleńców punktu etapowego w Krośnie Odrzańskim;
sygn. 3152, Książka meldunkowa repatriantów i przesiedleńców punktu etapowego
w Zielonej Górze.
26
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Fot. 2. Fragment Księgi Meldunkowej Witkowa

Cennym śladem dla rekonstrukcji dziejów reemigracji Polaków
z Bukowiny północnej jest z pewnością również Książka meldunkowa
z punktu etapowego PUR w Jastrowiu, zawierająca nazwiska osiedlonych
w tym mieście rodaków, głównie ze wsi Pietrowce Wielkie na Bukowinie
północnej31.

AP Szczecin, PUR, oddział w Wałczu, Punkt etapowy w Jastrowiu, sygn. 335, Książka meldunkowa repatriantów w pow. Wałcz.
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Alte materiale de arhivă
pe tema reemigrației polonezilor din Bucovina (2)
Rezumat

Articolul continuă prezentarea unor materiale poloneze de arhivă
puțin cunoscute și a unora noi care pot fi utile pentru descrierea istoriei
reemigrației polonezilor din Bucovina după cel de-Al II-lea Război Mondial. Acesta este următorul articol, după articolul cu același nume apărut
în volumul de referate după conferința din 2018.
De această dată autorul prezintă documente din Arhiva Documentelor Noi din Varșovia în ceea ce privește problemele cu reemigranții
polonezi din Bucovina de Nord care înainte de 1939 nu aveau cetățenie
poloneză, precum și documente din Arhiva Ministerului Afacerilor Externe pe tema reemigrării agricultorilor polonezi din România, în principal
despre cei din Poiana Micului cărora autoritățile române nu le-au permis
să își ia cu ei niciun animal.
De asemenea, prezintă materiale din arhivele regionale din Polonia, arată începuturile grele ale locuitorilor din Poiana Micului în Polonia
(arhiva din Kamieniec Ząbkowicki), precum și alte liste valoroase cu reemigranți stabiliți în Polonia (arhivele din Legnica, Bolesławiec, Jelenia
Góra, Poznań și Szczecin).

dr Magdalena Pokrzyńska
Uniwersytet Zielonogórski

Wesele bukowińskie w gminie Brzeźnica
(z okazji złotego jubileuszu zespołu Watra)

Wstęp.
Zespół Watra w przestrzeni
społeczno-kulturowej Polski zachodniej
W 2019 r. minęło 50 lat nieprzerwanej działalności zespołu Watra. Ten staż wpisuje go nie tylko do wąskiego grona najdłużej funkcjonujących formacji bukowińskich w Polsce (starszy jest tylko zespół Pojana,
założony w 1958 r. w Piławie Dolnej koło Dzierżoniowa), tak licznych dziś
na pograniczu lubusko-dolnośląskim1, ale także do „najstarszych” grup
prezentujących tradycyjną kulturę wiejską na terenie dzisiejszego woj. lubuskiego.
W roli reprezentacyjnego zespołu regionalnego z terenów obecnego woj. lubuskiego występował w pierwszych powojennych latach zespół
z Dąbrówki Wielkopolskiej – grupa Polaków spod znaku rodła – symbolu
Związku Polaków w Niemczech, której działalność rozpoczęła się w okresie międzywojennym. W 1953 r. powołano do życia Lubuski Zespół Pieśni
i Tańca, którego istnienie wpisuje się w tzw. nową regionalizację i „eksperyment lubuski”2. Funkcję repertuaru reprezentującego lubuską kulturę
regionalną od początku spełniał tu folklor i strój ludowy okolic Dąbrówki
Wielkopolskiej3; poza tym zespół prezentuje na scenie stylizowane układy
choreograficzne, których podstawą jest kultura z różnych regionów Polski. W latach 60. i 70. XX w. na Ziemiach Zachodnich powstawały zespoły
wiejskie, których repertuar często był swego rodzaju kompromisem. Po
pierwsze, pomiędzy wymaganiami ówczesnych władz (kultura wiejska

M. Pokrzyńska, Bukowińskie muzykowanie w Polsce zachodniej [w:] Dziedzictwo
kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, red.
E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska-Łukaszewicz, Kraków 2019, s. 267-286.
2 Z. Dulczewski, Tworzenie się nowych społeczności regionalnych na Ziemiach Zachodnich [w:] Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich, red. W. Markiewicz,
P. Rybicki, Poznań 1967, s. 325, 329-330; J. Koniusz, O początkach regionalnej działalności kulturalnej i naukowej na Środkowym Nadodrzu, „Rocznik Lubuski”, t. X,
Zielona Góra 1978, s. 212-213.
3 A. Glapa, Strój babimojsko-międzyrzecki (lubuski), Wrocław 1956; A. Kutrzebianka,
Lud i jego zwyczaje [w:] Ziemia Lubuska, red. M. Szczaniecki, S. Zajchowska, Poznań
1950, s. 175-181.
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pod kontrolą państwa4) i potrzebami oraz autentyczną tradycją mieszkańców wsi. Po drugie, kompromisem w kontekście zróżnicowania poszczególnych środowisk lokalnych pod względem pochodzenia regionalnego ludności i kultury, wynikającego z postmigracyjnego charakteru
tych zbiorowości5.
Siedziba zespołu Watra – Brzeźnica – jest wsią gminną położoną
w powiecie żagańskim, licznie zamieszkiwanym przez rodziny o pochodzeniu bukowińskim (w samej gminie Brzeźnica działa dziś siedem różnego rodzaju formacji odwołujących się do dziedzictwa bukowińskiego6).
Osadnicy z Bukowiny stanowili znaczący odsetek mieszkańców okolicznych wsi. Zespół Watra powstał właśnie w tym środowisku. Inicjatorką zorganizowania zespołu o bukowińskim charakterze była Lechosława
Ostrowska – instruktor teatralny z Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej w Żaganiu7. Grupa osób należących do młodego i średniego
pokolenia rodzin bukowińskich postanowiła zaprezentować swoje dziedzictwo kulturowe w postaci widowiska przedstawiającego tradycyjne
wesele bukowińskie. Działo się to pod koniec lat 60. XX w., ponad dwie
dekady od migracji, kiedy wciąż żywe były wspomnienia Bukowiny i podróży w nieznane, mające stać się nowym miejscem życia, i gdy ciągle
jeszcze doświadczano skutków zderzenia kultur, sytuacji wynikających ze
spotkania się wzorów kultury bukowińskiej z innymi kulturami regionalnymi przywiezionymi tu przez osadników z innych stron Polski. Przedstawiciele najstarszej generacji Bukowińczyków do dziś wspominają trudne
początki w Polsce zachodniej, wynikające nie tylko z odmiennych pod
wieloma aspektami warunków, w jakich przyszło żyć powojennym osadnikom pochodzącym z różnych regionów i krajów, ale też z nieprzychylnych opinii na temat wychodźców z Bukowiny, jakie były rozpowszechnione wśród przedstawicieli innych grup przesiedleńczych. To właśnie stąd brał się stosunek do własnego dziedzictwa kulturowego, polegający na skrywaniu i wyzbywaniu się go w imię lepszej integracji w nowym
miejscu zamieszkania i nawiązania poprawnej relacji z nowymi sąsiadami. Z braku wiedzy na temat polskich górali z Bukowiny, ich dziejów

B. Matławski, Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach
1970-2009, Szczecin 2011.
5 Egzemplifikacją takiego zespołu jest grupa Gościeszanki, która zawiązała się w roku
1958 we wsi Gościeszyce nieopodal Szprotawy, znana z twórczości własnej (znaczną
część repertuaru tej grupy stanowią nowe utwory, których autorami są członkowie
zespołu; na potrzeby grupy powstał także „nowy strój ludowy”). Podobnie jak Watra,
grupa ta działa do dziś (więcej informacji: M. Pokrzyńska, Ciągłość, innowacja, rewitalizacja? Dziedzictwo kulturowe a poszukiwanie wspólnoty w regionie postmigracyjnym – w druku).
6 Są to: Mała Watra, Stanowianie, Syrba, Watra, Wichowianki, Źródełko oraz muzykująca rodzina Buganik.
7 J. Parecka, Tak to się zaczęło… [w:] Zespół Górali Czadeckich „Watra” z Brzeźnicy
1969-1999, oprac. red. M. Dokowicz, Zielona Góra 1999 [b. s].
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i kultury wyrastały stereotypowe wyobrażenia o ich pochodzeniu. Nierzadko nazywano ich Rumunami lub Cyganami, nadając temu wydźwięk
pejoratywny. Odmienność kultury codziennej (np. zwyczaje żywieniowe),
przywiezionego z Bukowiny stroju, specyfika języka – stanowiły często
obiekt drwin, czasami też nieporozumień. Powodowało to celowe zarzucanie wzorów swojej rodzimej kultury i niechęć do posługiwania się gwarą bukowińską w różnych sytuacjach lokalnych8. Wspomnienia tego są
stale obecne podczas wywiadów prowadzonych w terenie z reprezentantami najstarszej generacji rodzin bukowińskich9.
Wcześniej w Brzeźnicy działał zespół Związku Młodzieży Wiejskiej, prezentujący podczas przeglądów powiatowych różnego rodzaju
scenki rodzajowe, skecze i teatrzyki (np. wodewil „Skarb Stefana Zięby”).
Założenie Zespołu Górali Czadeckich10 Watra i przygotowanie wesela bukowińskiego jako widowiska scenicznego stanowiło radykalny zwrot ku
autentycznemu dziedzictwu regionalnemu. Pierwszy występ Watry odbył
się 22 maja 1969 r. w Żaganiu podczas Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych. Rok ten jest uznawany za początek działalności zespołu. Bukowińskie stroje, tańce, śpiewy, gwara, muzyka i zwyczaje tradycyjne zaprezentowane zostały na scenie, wychodząc poza wąską sferę życia rodzinno-sąsiedzkiego.
Działalność Watry charakteryzuje się silnym rysem dokumentacyjnym: utrwala i upowszechnia kulturę bukowińską. Od samego początku członkowie zespołu zachęcani byli do tego przez ekspertów. Na profil
działalności zespołu i jego autentyzm duży wpływ miały opinie i porady
znawców zasiadających w komisjach konkursowych, np.: Aleksandry Boguckiej, Józefa Brody, Jana Gąsiorka, Janiny Kalicińskiej, Romana Reinfussa. Członkowie powstającego zespołu podjęli trud zebrania i uporządkowania, a nierzadko przypomnienia sobie i opanowania tych elementów
bukowińskiej kultury tradycyjnej, które łączyły się z obrzędowością weselną oraz przełożenia ich na formułę widowiska scenicznego. W wielu
wypadkach ich praca polegała na swego rodzaju badaniach terenowych
realizowanych wśród przedstawicieli najstarszego pokolenia migrantów
z Bukowiny. Młodzi Bukowińczycy, którzy większość swego życia lub całe
życie spędzili już w Polsce, uczyli się od swoich mistrzów tradycyjnych
tańców, pieśni, działań rytualnych, specyficznych wyrażeń gwarowych,
melodii i tradycyjnej maniery wykonawczej, praktykowanych na Bukowi-

J. Parecka, Mój udział w rozniecaniu góralskiej „Watry” na nizinach, „Zeszyty Żagańskie” 2019, nr 18, s. 83.
9 W tekście wykorzystano fragmenty wybranych wywiadów prowadzonych przez autorkę w postmigracyjnym środowisku bukowińskim w gminie Brzeźnica. Rozmówcami byli zarówno reprezentanci pokolenia migrantów (urodzeni na Bukowinie), jak
i pokolenia urodzonego już w Polsce zachodniej.
10 Od 2019 r.: Zespół Górali Bukowińskich Watra.
8
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nie11. Można powiedzieć, że ich działania polegały nie tylko na zgromadzeniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale także na ustaleniu właściwego kanonu, wedle którego dziedzictwo bukowińskie będzie transmitowane12.
Wesele w kulturze i życiu społecznym
W każdej kulturze biologiczna i kulturowa dorosłość zaznaczana
jest obrzędami inicjacji13. Wesele to zespół zwyczajów związanych z zaślubinami, rozpoczynających założenie rodziny. Składają się na nie działania
polegające na rytualnym wyłączeniu obojga młodych – kobiety i mężczyzny – z grup rówieśniczych, społecznej kategorii dziewcząt/młodzieńców,
panien/kawalerów, i włączeniu ich do grona ludzi dorosłych.
Zgodnie z tradycją wesele stanowi rytualne podkreślenie oraz legitymizację zmiany, jaka zachodzi w ramach struktury społecznej przez
połączenie się młodych w parę. Zawarcie związku małżeńskiego, wraz
z chrztem i pogrzebem, składa się na kanon tradycyjnych obrzędów przejścia, podkreślających momenty inicjalne i finalne w cyklu życiowym jednostki. O ile chrzest i pogrzeb stanowiły kulturowe jej włączenie/wyłączenie do/ze struktury społecznej, rytuały ślubne zawierają działania wiążące
się ze zmianą statusu społecznego młodych. Przystępowali do niego ci,
którzy nabyli odpowiedni wiek, kompetencje (wiedzę i umiejętności),
uznawane w danym społeczeństwie za niezbędne do samodzielnego dorosłego życia. W świecie tradycyjnym status małżonka dawał prawo, ale
też i obowiązek prokreacji i wychowywania potomstwa. Był weń wpisany
także obowiązek pracy dla zabezpieczenia potrzeb rodziny14.
W tradycyjnym społeczeństwie decyzja o zawarciu małżeństwa
nie była osobistą sprawą młodych – ich uczuć i upodobań estetycznych
– lecz wynikała przede wszystkim z woli ich rodziców. Warunkowały ją
względy ekonomiczno-społeczne, w tym status gospodarstwa (preferowana powszechnie równość majątkowa rodzin, które miały zostać połączone
poprzez nowy związek) i brane pod uwagę cenione społecznie cechy indy-

Na marginesie można zauważyć, że pół wieku wcześniej członkowie Watry robili to,
co współczesne zespoły miejskie rekonstruujące dawny folklor muzyczny wsi (np. zespół Tęgie Chłopy, Kapela ze Wsi Warszawa).
12 Więcej informacji na temat zespołu Watra patrz np.: M. Pokrzyńska, Ojczyzna regionalna górali czadeckich z Bukowiny na podstawie działalności zespołu folklorystycznego [w:] O Bukowinie: razem czy oddzielnie?, red. K. Feleszko, Piła-Warszawa
2000, s. 222-233; Taż, Rola zespołu folklorystycznego w kształtowaniu tożsamości
regionalnej [w:] Z badań nad kulturą ludową województwa lubuskiego, red. B. Kołodziejska, „Rocznik Lubuski”, t. XXVI, cz. I, Zielona Góra 2000, s. 107-122; Taż, Ciągłość, innowacja, rewitalizacja...
13 A. Zadrożyńska, Powtarzać czas początku, cz. II: O polskiej tradycji obrzędów
ludzkiego życia, Warszawa 1988, s. 83.
14 Tamże, s. 85.
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widualne kandydatów (stan zdrowia, pracowitość, gospodarność i w przypadku dziewczyny także opinia co do jej moralności)15. W hierarchii wartości małżeństwo plasowało się wysoko. Tylko poprzez wejście w związek
małżeński realizowały się we właściwy sposób inne ważne wartości, szczególnie te związane z dawaniem nowego życia.
Wesele, jako zespół zwyczajowych działań związanych z zawarciem małżeństwa, wpisuje się w świętowanie rodzinno-sąsiedzkie. Jest
wydarzeniem o doniosłym znaczeniu w kontekście życia lokalnego. Pełni
szereg funkcji, przy czym na plan pierwszy wybija się jego wymiar wspólnotowy. Podczas wesela kreowane były nowe więzi nie tylko pomiędzy
młodymi małżonkami, którzy od tej pory stanowili związek. Zawarcie
małżeństwa skutkowało także trwałym powiązaniem ze sobą na zasadzie
powinowactwa rodzin młodej pary. Ponadto, wesele było okazją do zabawy w gronie sąsiedzkim, wiązało się z aktami pomocy sąsiedzkiej; sąsiedzi, jako najbliżsi znajomi, często powinowaci i sprawdzeni w trudach
dnia codziennego przyjaciele, pełnili podczas wesela ważne i odpowiedzialne role (np. starosty, drużby, kucharki).
Na wesele składa się bogactwo form kulturowych. Z perspektywy
samego wydarzenia i jego przebiegu, wesele stanowi złożone wieloetapowe działanie kulturowe, rodzaj widowiska, w którym biorą aktywny
udział nie tylko główni „bohaterowie” (młoda para) oraz ich rodzice, starosta weselny czy drużby, ale właściwie wszyscy uczestnicy – od przygotowujących je dosłownie „od kuchni” kucharek, przez muzyków zapewniających odpowiednią oprawę, po zwykłych gości, wpisanych w scenariusz
tego wydarzenia jako pełniących ważną ze społecznego punktu widzenia
rolę świadków, których liczba podkreślać ma jego rangę.
Badacze tradycyjnej kultury wiejskiej podkreślają ścisły związek
obrzędowości rodzinnej z przebiegiem życia ludzkiego, nadawanym mu
sensem, losem człowieka, rodziny, ale też interesami społeczności lokalnej. Wesela, urodziny, choroba i śmierć stanowią „osie, około których
obracają się tajemnicze zagadki początku i końca życia ludzkiego, tu z
uczuciem trwogi odczytywał człowiek pierwotny swe przeznaczenie”16.
Obrzęd postrzegany jest tym samym jako klucz do zrozumienia sposobów
myślenia i uczuciowości ludzi, którzy go kultywują17. Pełni on wiele funkcji, wśród których można wymienić nie tylko te ściśle powiązane z jego
symboliczną, obrzędowo-rytualną i magiczno-religijną warstwą, lecz także inne, jak: ekonomiczna, prawna, społeczna i czysto ludyczna, związana

K. Kwaśniewicz, Zwyczaje i obrzędy rodzinne [w:] Etnografia Polski. Przemiany
kultury ludowej, red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 90-91.
16 H. Biegeleisen, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Lwów 1927, s. 7, cyt. za: K. Kwaśniewicz, dz. cyt., s. 90.
17 K. Kwaśniewicz, dz. cyt., s. 90.
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z zabawą18. Tym samym w całym kompleksie obrzędowych zwyczajów
weselnych zaznaczają się różnorodne cechy i treści określające życie społeczne i indywidualne człowieka.
Między innymi z tego właśnie względu zwyczaje weselne wchodzą
do kanonicznych tematów cieszących się zainteresowaniem badaczy kultury ludowej. „Obecnie, gdy takich wesel już się nie wyprawia, wesele
wiejskie należy do najbardziej atrakcyjnych programów widowiskowych
folkloru scenicznego” – pisze Józef Burszta19, podkreślając teatralno-artystyczną wartość tradycyjnego wesela wiejskiego. Tradycyjny scenariusz
wesela polskich górali bukowińskich stał się osią dla scenicznej prezentacji dziedzictwa bukowińskiego w Polsce zachodniej. Od 1969 r. do dnia
dzisiejszego „Wesele bukowińskie” należy do kanonu repertuarowego zespołu Watra.
Z perspektywy działalności scenicznej wesele jest wdzięcznym
kontekstem dla prezentacji różnorodnych form kultury tradycyjnej (muzyka, taniec, język, strój, muzyka, ale też różnego rodzaju zwyczaje życia
rodzinnego, specyfika relacji międzyludzkich, charakterystyczne dla tradycji potrawy itp.). Ponadto, wesele daje możliwość wykreowania wielu
zbiorowych sytuacji, które mogą być wplecione w „naturalne” scenki rodzajowe składające się na tradycyjne zwyczaje weselne.
Tradycyjne wesele bukowińskie20
Tradycyjne wesele wiejskie stanowiło rozbudowany kompleks obrzędowych zwyczajów. Jego scenariusz otwierały wstępne działania, związane z wyborem partnera, swatami i zaręczynami, a zamykał cały cykl
zwyczajów stanowiących kwintesencję aktu zaślubin21, w wyniku których
młodzi małżonkowie powracali do codzienności w nowych rolach społecznych.
Wstępem do tradycyjnego rytuału weselnego były swaty. W kulturze polskiej inicjatorem był zazwyczaj swat ze strony mężczyzny zainteresowanego wstąpieniem w związek małżeński. Tak też było w środowisku
górali bukowińskich. W tradycyjnym świecie rodzice brali czynny udział
w ustalaniu warunków projektowanego związku małżeńskiego. Zgodnie

J. Burszta, Przedmowa [w:] Wesele przyprostyńskie. Widowisko zespołu regionalnego z Przyprostyni koło Zbąszynia, oprac. red. T. Chodkiewicz, I. Sochacka, Zielona
Góra 1984, s. 5.
19 Tamże.
20 Na podstawie relacji ustnych przedstawicieli najstarszego pokolenia Bukowińczyków z okolic Brzeźnicy (wywiady z 2019 r.) i scenariusza widowiska „Wesele bukowińskie”, opracowanego i wykonywanego od 1969 r. przez zespół Watra (scenariusz
w wersji opublikowanej patrz: J. Parecka, Obrzęd weselny górali czadeckich, „Notatnik klubowy. Materiały programowe klubów wiejskich”, Kraków, marzec 1986, s. 78-86).
21 K. Kwaśniewicz, dz. cyt., s. 92.
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z wzorami przywiezionymi z Bukowiny, do zawarcia związku małżeńskiego przez młodych konieczna była ich zgoda. Uzyskawszy ją, młody w asyście dwóch mężczyzn, tj. ojca chrzestnego i sąsiada cieszącego się w środowisku dobrą opinią, zaopatrzony zazwyczaj w butelkę wódki domowej
produkcji, szedł do domu rodzinnego dziewczyny „na słowo”. Zwyczajowo
rozmowę otwierało pytanie o jałówkę, którą podobno gospodarze mają na
sprzedaż. Odpowiedź twierdząca oznaczała wstępną akceptację kandydata. Mógł on być dobrej myśli, kiedy na stole pojawiał się poczęstunek.
Wówczas przystępowano do rozmów dotyczących przyszłego związku
(kwestia wiana i przymiotów młodych, które stanowiły o poziomie i jakości życia przyszłej rodziny) i ustalano termin wesela. Były one później
jeszcze potwierdzane i uszczegółowiane przez rodziców obojga młodych,
podczas gdy młodzi „dawali na zapowiedzi”.
Po trzech niedzielach zapowiedzi, wygłaszanych w kościele przez
księdza, rozpoczynano organizację biesiady weselnej. Przygotowywano
przestrzeń dla zabawy. Podobnie jak inne wesela wiejskie, także wesela
górali bukowińskich odbywały się dawniej na posesjach prywatnych
– stoły i ławy do siedzenia stawiano w opróżnionych z innych sprzętów
izbach mieszkalnych i w stodołach (w zależności od pory roku), w II połowie XX w. także w ustawianych na podwórkach dużych namiotach. Tańczono często na specjalnie w tym celu przygotowanej platformie z desek,
ustawionej na podwórku.
Wesele nie mogło odbyć się bez poczęstunku. Miał on zazwyczaj
uroczysty, niecodzienny charakter. Aby zapewnić odpowiedni jego poziom, zwykle robiono świniobicie i sprawiano mięso w różnych postaciach. Dawniej podawano mięso gotowane, później wszedł zwyczaj pieczenia i smażenia. Przygotowywano potrawy, wśród których ważne miejsce zajmowały: rosół z makaronem, gołąbki, huśpielina (tj. galareta), sałatka bukowińska podawana z gotowaną kurzyną (mięsem z kury). Pieczono ciasta: pampuszki i strudle z makiem, jabłkami lub serem. Pośród
wypieków specjalne miejsce zajmowały kołocze weselne. Pieczono dwa
kołacze na cieście drożdżowym. Wykrawano w nich następnie zagłębienie, w które wkładano tapkę soli (bryłkę uformowaną na mokro w kieliszku) oraz dekorowano wianuszkiem z mirty i (wedle uznania) sztingilizą (kwiatem pelargonii).
Tradycyjnie wesela bukowińskie miały miejsce w niedzielę. Ale
już w piątek wieczorem odbywało się w domu panny młodej „ubiranie
drużbów”, podczas którego drużki przypinały drużbom kistki (biała kokarda z mirtem) i stroiki do kapeluszy. Kistki oznaczały ich rytualną rolę;
podczas całego wesela drużki i drużby stanowili najbliższe otoczenie młodych. Razem ze starostami (były nimi dwie pary – świadkowie młodych
od bierzmowania) należeli do tzw. szarży. Pierwszym zadaniem drużbów
było zaproszenie rodziny i sąsiadów na wesele. Chodzili od domu do domu, aby pytać na wiesiele. Atrybutem drużbów była tradycyjnie palica
z liskowego drzewa (laska leszczynowa), przyozdobiona mirtem i wstąż-
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ką. W pamięci migrantów z Bukowiny zachował się krótki utwór przez
nich wykonywany:
Ej drużbiczka, drużba
Dzie je twoja służba,
U młodego pana
Za stołem schowana.

Wszedłszy do chaty, drużbowie ściągali kapelusze z głów i trzymając je w ręku, z palicą uniesioną do góry, zaczynali zwać. Za zaproszenie na wesele drużbowie otrzymywali zapłatę pieniężną, tzw. wysłużkę.
W domach członków szarży weselnej, drużbowie częstowali domowników wódką (goriołką) i siadali na chwilę za stołem. W domach starostów
weselnych, to gospodarze częstowali drużbów. Repertuar Watry, ustalony
pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, czyli dwie dekady od migracji z Bukowiny do Polski zachodniej, dokumentuje następujące teksty wygłaszane
podczas zwania:
Moi mili ludkowie,
Kazali num zwać
Swadziebni ojcowie
I młodzi panowie
Na kraiczek chleba,
Na taniureczek soli,
Do kuneweczki piwa.
Tak was piknie prosili.
I my was prosime,
Abyście nimi i nami nie gardzili
I na wesele prichodzili,
Na połednie do młodyj,
Na wieczerze do młodego.
Prichodźcie jak wasza łaska.

Potem dopiero padało tradycyjne powitanie: „Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus”.
Kiedy zwali rodziców drużki, dodawali:
Ciuli my nowineczke,
Że mocie fajne dziweczke,
Abyście ją puścili za drużeczke,
Za striewiczki nie garantujeme,
Bo tańcować z niom bydeme.
Jako fajne jom wezneme,
Eszcze fajnisze dowideme.
Puście mi jom jak wasza łaska.
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Przed wejściem do domu starostów natomiast śpiewali:
Drużba bez nogawic
A stariszy bosy,
Psota podskakuje,
Próżne torby nosi.

Po wygłoszonej formule: „Moi mili ludkowie…”, mówią dodatkowo: „Zwieme was jako państwo stariszych”.
W dzień wesela, w niedzielę rano, odbywało się ubieranie panny
młodej (ubiranie młoduchy). Było to działanie zrytualizowane, zarezerwowane tylko dla kobiet. Brały w nim aktywny udział drużki i matka młodej, której szczególnym zadaniem było zaplecenie warkoczy córce. Czyniła to ona ze świadomością, że robi to po raz ostatni. W spotkaniu tym
uczestniczyły także sąsiadki i koleżanki młodej. W repertuarze Watry zachował się następujący tekst pieśni śpiewanej podczas zaplatania warkoczy:
Mamiczo, mamiczko zaplić mnie drobuczko,
Bo jo cie odejdem w niedziele raniuczko.
W niedziele raniuczko, jak wyjdzie słuneczko.
Mamiczko, mamiczko zaplić mnie drobuczko.
Mamka zaplatała, żałośnie płakała,
Boże mój, Panie mój, czegoch sie doczekała.
Mamko moja mamko, sierco mi sie zamkło,
Dajcie mi kluczyczek z tych waszych rynczyczek.

Kiedy w asyście orkiestry, drużbów i starostów przychodził pan
młody, młoducha chowała się w innej izbie. Zasiadłszy za stołem, młody
czekał na swoją przyszłą żonę. Przyprowadzenie jej było zadaniem drużbów. Była to okazja do żartów i psot. Często scena ta przedłużała się, ponieważ znany był tylko zwyczajowy scenariusz o charakterze wzorcowym,
w praktyce można go było odgrywać na różne sposoby. Drużbowie przyprowadzali nie tę osobę, ta przekomarzała się z młodym, wmawiając mu,
że to po nią właśnie przyszedł, młody się bronił, domagał się sprowadzenia rzeczywistej młodej, w czym wspierali go starostowie. Przyprowadzane były starsze kobiety, przebrane za panny młode. Dodatkowo trzymały
one na ręku niemowlę lub lalkę. W funkcji rzekomej panny młodej występowały też drużki. Dopiero po tych rytualnych „próbach” (charakterystycznych dla obrzędów o inicjacyjnym charakterze), przez które przechodził młody, przyprowadzano prawdziwą pannę młodą, która darowała mu
koszulę. Młody ją publicznie zakładał na siebie. Wówczas młoda przypinała do niej kistkę, która różniła się od kistek drużbów tym, że zwisały
z niej dużo dłuższe wstążki. Młoda otrzymywała od przyszłego męża bukiet kwiatów. Jako iż wesela bukowińskie nierzadko odbywały się zimą,
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często był on zrobiony z nielicznych o tej porze roku kwiatów, jakie były
dostępne na dawnej wsi, tj. z pelargonii (z tzw. sztingilizy).
Młodzi zasiadali na chwilę za stołem. Potem wstawali i wszyscy
razem: młodzi, starostowie, drużby, drużki i rodzice obojga młodych
obchodzili stół, śpiewając zwyczajowe pieśni. Założyciele Watry zebrali na
potrzeby repertuaru organizowanego zespołu i zachowali następujące
teksty:
Za naszą stodółką studzinka przebiro,
Uż sie num Kasiunia do ślubu wybiro.

Tekst ten był powtarzany dwukrotnie, podczas trzeciego obchodzenia stołu z młodymi śpiewano:
Za naszą stodółką studzinka przebrała,
Uż sie num Kasiunia do ślubu wybrała.
Uż sie num wybrała i nic nie niechała,
Jacy tyn klineczek, co wisioł wiuneczek.

Następnym ważnym etapem tradycyjnej bukowińskiej obrzędowości weselnej było tzw. odpytywanie. Rodzice młodych (tzw. swadziebni) siadali na ławie, a młodzi klękali przed nimi i prosili, powtarzając
tekst za osobą bardziej doświadczoną:
Prosim was mamko i was tatku, i was bracia i siostry, i was sumsiady bliscy i dalecy, i was ludzie dobri, abyście num odpuścili
co my was kiedy nagniwali i złym słowem naruszyli. Odpuście
num22.

Na tę formułę wszyscy obecni głośno odpowiadali: „Naj wum Pan Bóg odpuści”23. Formuły te – zgodnie ze słowami rozmówców – były wypowiadane jednokrotnie.
Potem następował jeden z najbardziej wzruszających momentów
całej uroczystości weselnej. Rodzice udzielali młodym błogosławieństwa
chlebem i solą, trzymając nad ich głowami kołocze. Obejmowali swoje
dzieci i całowali. Młodzi żegnali się ze swoimi bliskimi: rodzeństwem,
przyjaciółmi, sąsiadami. W scenariuszu „Wesela bukowińskiego” Watry
śpiewa się w tej chwili:

Jest to wersja obecnie wykonywana podczas odtwarzania scenicznego wesela bukowińskiego przez Watrę. Zgodnie ze wspomnieniami rozmówców, podczas rzeczywistych wesel nie zawsze obowiązywała dokładnie ta formuła. Uznawana jest ona jako
prawidłowa i zgodna z tradycją. Bywało jednak, że rolę prowadzącego przejmował
muzykant. I wprowadzał on wersję bardziej rozbudowaną.
23 Przed rokiem 1989 cenzor zatwierdzający repertuar zespołu przed występem wykreślił tę formułę. Ale w praktyce zawsze była na scenie wygłaszana.
22
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Szumiała liszczyna kiej sie rozwijała,
Płakała dziweczka kiej sie wydawała.
Nie szum ty liszczyno i nie rozwijaj sie,
Nie płacz ty dziweczko i nie wydawaj sie.
Szumiała liszczyna, eszcze szumieć bydzie,
Płakała dziweczka, eszcze płakać bydzie.

Zgodnie z tradycją, którą przywieziono z Bukowiny, po odpytywaniu i błogosławieństwie wszyscy szli do kościoła. Wychodzący z domu
młodzi byli kropieni wodą święconą przez jedną ze starszych kobiet spośród gości weselnych. Druga rozrzucała pszenicę. Ziarna chwytali goście
(dziewczęta łapały je do zapasek, mężczyźni próbowali łapać rękoma).
Oddawali je następnie młodej, która zawiązywała je w chusteczkę do nosa. Według obowiązującego obyczaju, orszak weselny otwierała panna
młoda, prowadzona przez drużbów, a za nimi szedł pan młody, prowadzony przez drużki. W dalszej kolejności – starostowie. Za nimi pozostali uczestnicy wesela. W takim porządku przechodzono przez całą
wieś i wchodzono do kościoła. Jeśli do kościoła było daleko i jechano wozami, wówczas młoda z drużbami i młody z drużkami siedzieli na osobnych wozach.
Po złożonej podczas Mszy świętej obietnicy ślubnej, młodzi małżonkowie szli do domu już jako para. Za nimi dwie pary drużek z drużbami, starostowie i następnie goście. Powrót z kościoła był kolejnym momentem pełnym psot i żartów, ponieważ orszak był zatrzymywany przez
bramy i młodzi musieli symbolicznie płacić za przejazd.
To zawsze przebierała się jakaś kobieta albo dziewczyna czy ktoś
tam. Przebierali się tak jak młoda, ale tak byle jak… (…) No, taka
kombinowana. I jakeś lalke (…) szykowali. (…) I ta młoda, ta
kombinowana, musiała mówić, że on się żeni, a on ją zostawił,
że to ona miała być tą młodą. Że on ją zostawił, i z dzieckiem,
i teraz dziecko płacze, jest smoczek, trzeba go na butelkę, dziecko płacze, nie ma mleka, a ty się żenisz [śmiech]. Takie przemawiało się różne (kobieta, ur. 1932 r., Dunawiec).

Rodzice młodych (wszyscy czworo) wracali do domu rodzinnego
młodej pierwsi, aby móc wystąpić w roli gospodarzy. Młodzi musieli poprosić ich (prypitować sie) o wpuszczenie do chaty. Wszyscy uczestnicy
orszaku śpiewali wówczas odpowiednią pieśń, której tekst w wykonaniu
Watry brzmi następująco:
Puście że nas, puście, z pieca na czeluście,
Jak nas nie puścicie, to nos pomrozicie.
Puście że nas, puście nowotnia rodzina,
Z daleka ideme, śtraśnie num je zima.
Bo my som nie Turki ani nie Tatary,
Abyście przed nami dźwirze zapirali.
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Wy swadziebna mamko otwierajcie wrota,
Wiedeme wum zińcia ze szczyrego złota.
Wy swadziebna mamko zaścielajcie progi,
Wiedeme niewiaste, połumie se nogi.

Jeśli rodzice długo nie otwierali, złośliwie dodawano:
Wy swadziebna mamko uciekajcie w nocy,
Wiedemy niewiaste, wypiecze wum oczy.

Jeżeli zachodziły podejrzenia, że młoda jest w stanie błogosławionym, śpiewano:
Ideme, ideme, młodej nie wiedeme,
Została się w Solce, na słodkiej goriołce24.

Rodzice witali młodych chlebem i solą (kołocz z tapką soli). Matka młodego pytała świeżo upieczoną synową: „Co wolisz – chleb, sól czy
pana młodego?”. Młoda odpowiadała: „I sól, i chleb, i pana młodego, aby
zarobił na niego”. I pytała: „Czy prijmicie mnie za niewiaste?”. Swadziebna odpowiadała jej: „Prijmim, prijmim, ale musisz być potriebna i robotna”. Synowa wręczała teściom prezent. Tradycyjnie była to chustka dla teściowej i koszula dla teścia.
Młodzi dostawali po kieliszku wody. Ich zadaniem było zacząć pić
na dany znak. Była to wróżba. Które z nich wypiło pierwsze, miało mieć
w małżeństwie głos decydujący (tj. „będzie nosić kłobuk”).
Następnie rodzice młodych i starostowie zapraszali gości do zajmowania miejsc („zakładają gości za stół”). Centralne miejsce, tzw. kuncik lub w wersji zdrobniałej kunciczek, przeznaczone było dla nowożeńców. Siedzieli oni pod obrazem Matki Boskiej, powieszonym nad ich głowami na tle rozpostartego na ścianie białego prześcieradła, udekorowanego sercami lub kółkami uplecionymi z mirtu. Dookoła młodych zasiadała szarża: po obu stronach starostowie, po drugiej stronie stołu, naprzeciw, drużki i drużbowie. Pozostali goście weselni zajmowali miejsca
bez wyznaczonego obyczajem porządku.
Orkiestra, która towarzyszyła młodym od czasu przybycia młodego do domu panny młodej, przejścia orszaku do i z kościoła, podczas
wchodzenia kolejnych gości do pomieszczenia, w którym stały stoły, grała
marsza, aby uświetnić tym samym przybycie danego gościa. Na trady-

Zgodnie z tradycją, słodka nalewka na kminku przynoszona była położnicy tuż po
porodzie przez odwiedzające ją sąsiadki i koleżanki.
24
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cyjne instrumentarium składały się: skrzypce, klarnet, cymbały, kontrabas. Później doszedł akordeon i inne instrumenty25.
Jedzenie na stołach rozstawiała kucharka, pomagali jej drużbowie
i drużki. Alkoholami zajmowali się ojcowie i starostowie. Biesiadowanie
przy dźwiękach muzyki instrumentalnej przerywały śpiewy gości, których
grupki prześpiewywały do siebie wzajemnie. W repertuarze Watry znalazły się takie na przykład pieśni weselne:
Zagrajcie, zagrajcie huśle jaworowe
Naj se zatańcuje dziwcze sumsiadowe.
Dziweczka kunała, eszcze sie pytała,
Czy na tamtym świecie bydzie tańcowała.

W odpowiedzi inna grupa młodych mężczyzn śpiewa:
Szuhajku kalino, na co ci się żynił,
Eszcze ci pasował z gumbiczkami rimiń.
Z gumbiczkami rimiń, kisteczka zieluno,
Szuhajku kalino, na co ci je żona.

Kobiety odśpiewują mężczyznom:
Nie bój się ty, Kasiu morowego głodu,
Janko ci posadzi zaguneczek bobu.
Zaguneczek bobu, na drugim kapusty,
Bydziesz miała co jeść bez całe zapusty.

Mężczyźni na to:
Jak jech był parobkiem popod nieboch lotoł,
Jak jech sie ożynił, ciapkom kyrpcy łotoł.

Inne pieśni to na przykład:
Zabawme sie ludzie w Wojciechowyj budzie,
Wojciech se pomyśli, po goriołke pójdzie.
Zabawme sie ludzie w Wojciechowyj budzie,
Jak sie buda zwali, to pójdzieme dali.

lub:
Hoja, hoja, mamko moja, nie dejcie mnie za kowola,
U kowola siwa brioda, a jo pikna jak jagoda.

Por.: M. Pokrzyńska, Bukowińskie muzykowanie w Polsce zachodniej..., s. 272,
277-279.
25
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Hoja, hoja, mamko moja, nie dejcie mnie za złodzieja,
Złodziej kradzie, eszcze bydzie, a mnie mamko gańba bydzie.

Jeśli jedno lub oboje młodych było sierotami, śpiewało się:
Siroty sie żyni, druga sie wydaje,
Takie dwie siroty Pan Bóg błogosławi.
Sirota po ojcu, winksza po macierzi,
Kto sirotą nie był, sirocie nie wierzi.
Jo sirocie wierzim, boch sirotom była,
Bodaj sie sirocie ta zim rozstumpiła.
Rozstump sie zimeczko, rozstump sie kaminiu,
Jo bidna sirota zawadzom każdemu.

Inna pieśń o nostalgicznym charakterze była śpiewana przez same kobiety:
Daliście mnie mamko za góry, za lasy,
Abych nie chodziła do kumory waszyj.
Daliście mnie mamko za horiczkę, za las,
A jo nie zastówka, nie prilecim do was.
Mamko, moja mamko, moje słodkie jabłko,
Jak nojdali zajdem, słodszego nie nojdem.
Wy moja mamiczko zdrowi zostawojcie,
Jak mi tam źle bydzie, za mnie pamintojcie.

Jeśli dziewczyna wychodziła za mąż, bo taka była wola rodziców, to kobiety śpiewały:
Daliście mnie mamko za kiegoście chcieli,
Teraz se bydziecie sami z nim siedzieli.
Szuhajku marnota, nie wiunzoj mi świata,
Bo widzisz priede mną moje młode lata.

Charakterystyczny moment podczas biesiady weselnej stanowił
donośny sygnał starosty, wzywający drużbów do przyniesienia kaszy. Był
to kleik ryżowy (lub z kaszy mannej), polany masłem i posypany cynamonem. Wnoszeniu kaszy towarzyszył śpiew gości:
Chto te kasze, chto te kasze, chto te kasze stroił,
Wołoszczyczek, nieboszczyczek do ni kozy doił.
Za górami, za lasami, tam je dobra pasza,
Nie banujcie ludzie dobri, że je riodka kasza.
Groszek sie num nie urodził, same łopateczki,
Ni możem sie domiłować, ani się ji doczekać,
Prze miłości do miłości, jako mi ją dostać.
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Kasza była kolejnym teatralnym elementem bukowińskiej obrzędowości weselnej. Drużbowie wnosili danie, goście mówili, że nie jest ono
smaczne, na co starosta kazał drużbom przyprowadzić kucharkę. Ta przychodziła ubrana w fartuch z widocznymi, dużymi powypalanymi dziurami. Skarżyła się gościom na swój los i straty, jakie poniosła przygotowując dania weselne, prosiła o wsparcie. Starosta zbierał pieniądze wśród
gości. Rola kucharki polegała na tym, by za wręczoną sumę poczęstować
alkoholem starostę. Wyciągała z kieszeni butelkę i dużą szklankę, co prowokowało do dalszych żartów na temat jakości kaszy i spalonej zapaski,
w kontekście sugerowanego przez starostę popijania alkoholu podczas
pracy w kuchni. Kucharka tańczyła, a potem drużbowie ją odprowadzali
z powrotem do kuchni.
Podczas wesela zbierane też były pieniądze pod konia. Były one
przeznaczone dla drużbów.
Pod wieczór wesele przenosiło się do domu pana młodego. Podczas pożegnania młodej z rodzicami drużki śpiewały pieśń, która w wykonaniu Watry brzmi następująco:
Dziwojcie sie panny i wy też mynżatki,
Jaki żol dziweczce odchodzić od matki.
Jak sie dziwcze gładzi, to som chłopcy radzi,
Jak sie dziwcze czepi, chodzom jako ślepi.

Pannę młodą sadzano na wóz, który miał ją wieźć do pana młodego. Na
inny wóz ładowano posag (tzw. wiano). Drużki śpiewały:
Taka to je taka u mamiczki służba,
Co mi ją wyniesie na tri razy drużba.
Pirszy roz pierinke, na drugi roz skrinke,
A na tyn trieci roz na powróz krowinke.

W tradycyjnych zwyczajach weselnych górali bukowińskich zaznacza się efekt sąsiedztwa z kulturą rumuńską. Podczas wieczornego
świętowania w domu pana młodego odbywał się tzw. dulczi puchar (rum.
pahar dulce = wznieść toast, pahar = kielich, dulce = słodki), podczas
którego weselnicy wręczali młodożeńcom dary lub pieniądze. Nie czynili
tego jednak bezpośrednio, lecz za pośrednictwem starosty, który z talerzem podchodził kolejno do każdego gościa, a ten kładł na nim swój dar.
Starosta każdorazowo przekazywał go młodej parze, informując kto jest
ofiarodawcą. Młodzi każdemu z osobna dziękowali, starosta częstował piwem, a swadziebne (tj. matki młodych) kołoczem. Po wręczeniu darów
młodzi wraz ze starostą przechodzili do innego pomieszczenia, gdzie liczyli zebrane pieniądze i szacowali wartość zebranych darów. Informacja
ta była ogłaszana weselnikom przez starostę, po czym muzykanci grali
„sto lat” wszystkim ofiarodawcom.
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Kulminacyjnym momentem wesela było czepienie młoduchy, czyli oczepiny. Na znak starosty do pomieszczenia, w którym odbywało się
wesele wnoszono putnię (wiadro) i stawiano ją do góry dnem. Na wierzch
kładziono poduszkę, na której siadała panna młoda, młody stawał obok
niej. Starościny zdejmowały młodej wianek z głowy, podczas gdy wszyscy
weselnicy, otoczywszy ich kołem, śpiewali pieśni. W repertuarze Watry
udokumentowano następujące pieśni oczepinowe:
Czemu nie oriesz, czemu nie siejesz,
Czy ci wołki zachoriały, czy co ni możesz.
Orołoby sie i siołoby sie,
Ale dziwcze poganiało, nie dbałoby sie.
Czerwona róża biało rozkwita,
Wczoraj byłaś młoda pani, dzisiaj kobieta.
Oj, wy starościny, coście porobiły,
Z młodego dzieciacka babsko ście zrobiły.
Teraz dziweczko, teraz płacz,
Nie chciałaś swojej mamki posłuchać,
Priedałaś siwe wołki i krowe,
Kupiłaś tyrcy fyrcy na głowe.

Kiedy tylko starościna zdjęła z głowy młodej mirtowy wianek,
młody lub starościna natychmiast próbowali założyć jej chustkę. Młoda
jednak ściągała ją z głowy. Dopiero za trzecim razem dawała założyć sobie
chustkę na dobre. Wówczas – sama już bez mirtowego wianka – ściągała
mężowi kistkę mirtową. Następnie mąż usiłował podnieść swoją żonę (na
znak, że będzie ją w stanie utrzymać w przyszłości), zgodnie z tradycją
udawało mu się to dopiero za trzecim razem. W ten sposób ściągał swoją
żonę z putni. Starościna chwytała poduszkę, na której siedziała młoducha
i biła nią wszystkie panny i kawalerów – by ci jak najszybciej się pożenili.
Oczepiny były ostatnim punktem, po którym biesiada weselna
mogła się powoli kończyć. Zgodnie ze zwyczajową etykietą, goście mogli
już powoli rozchodzić się do domów. Każda kobieta była obdarowywana
przez matki młodych kawałkiem kołocza, który niosła do domu. Jednak
rzadko zabawa kończyła się bezpośrednio po oczepinach. Rozbawieni weselnicy potrafili kontynuować zabawę do białego rana, jedząc, tańcząc
i śpiewając. Podczas widowiska „Wesele bukowińskie” Watra wykonuje
także inne, poza powyżej już przywołanymi, tradycyjne pieśni, kojarzone
z sytuacją biesiady weselnej:
Zabawa, zabawa, maluczka zabawa,
Wszak sie mi miluczka zabawić kazała.
Zabawme sie dziśka, jutro nie bydeme,
Boże mój, Panie mój, jako zabydeme.
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Pieśń przypisywana starszemu pokoleniu:
Stary jo jech, stary, nie chcą mnie dziwczynta,
Weznem se paliczke, pójdę paść cielinta.
Stary jo jech, stary, nie doczkom sie jary,
Nie bydzie mi śpiwoł skowruneczek mały.
Kume moje łyse, stańcie mi na moście,
Moje młode roczki, wróćcie do mnie w goście.
Chiba by my durne rozumu ni miały,
Aby my do starych w goście powracały.

Lub inna, wykonywana przez mężczyzn:
Pijak jo jech, pijak, wielkie pijoczysko,
A jo nic nie pijem, jacy goriołczysko.
Pijoł jo jech, pijoł, i eszcze pić bydem,
Czegoch sie nauczył, tego nie zabydem.
Powiadajom na mnie, że jo priepił jagnie,
A jo priepił owce, naj se robi co chce.
Powiadajom na mnie, że jo priepił jagnie,
A jo priepił byczka, grała mi muzyczka.

Albo śpiewana przez kobiety:
Aby jo wiedziała, dzie mój miły pije,
To bych mu zaniesła w szafliczku pomyje.
W szafliczku pomyje, w miseczce otręby,
Aby se wypłukał po gioriołce zymby.

Następnego dnia po południu weselnicy spotykali się ponownie
w domu pana młodego (lub młodej – w zależności od warunków i możliwości – zwracają uwagę rozmówcy) na poprawinach. Młodzi małżonkowie pełnili rolę gospodarzy, usługując wszystkim gościom, a na ich wczorajszym miejscu (w kunciku) zasiadali przebierańcy, udający parę młodą:
kobieta odgrywała rolę pana młodego, a mężczyzna był przebrany za młoduchę. Goście nakłaniali ich do zachowań przypisanych podczas biesiady
weselnej prawdziwej parze, wiążących się ze zmniejszeniem obowiązującego na co dzień dystansu fizycznego.
Na koniec poprawin, podczas widowiska weselnego Watry goście
śpiewają tradycyjną pieśń:
Co to za wiesiele,
Kiedy jacy dwa dni.
Aby było tydzień,
To by było ładni.

484
485
415

Za tydzień organizowane były peresuwyny. Młody przyjeżdżał
wozem do rodziców swej żony po wiano. Tradycyjnie musiała w nim się
znaleźć krowa i pościel:
Krowa to była… musowo krowę dać. (…) No, pierzyna to musiała
być. Dwie poduszki. Takie wiano. (…) Jak to panne wychowywali to mówili: „Panne wychowaj i do skrzyni chowaj”. Do skrzyni
trzeba było przedtem składać, aby dla tej poszłej żony było (kobieta, ur. 1931 r., Baniłów).
Do teściów szła mieszkać, tak w większości. Jak taka śpiewanka:
„Taka u mamiczki służba, co mi ją wyniesie na dwa razy drużba”. I też, że krowiczke, skrineczke, poduszke i perinkę (kobieta,
ur. 1947 r., Brzeźnica).

Zakończenie.
Trwałość wzorów i przemiany
bukowińskiej obrzędowości weselnej
Zgodnie z relacją najstarszych członków środowiska bukowińskiego z okolic Brzeźnicy pierwsze wesela po osiedleniu się na ziemi żagańskiej (tj. wesela w latach 40. i 50. XX w.) w dużej mierze stanowiły kontynuację wzorów praktykowanych na Bukowinie. Nawet pomimo rzeczywistych trudności materialnych, związanych z powojenną biedą, starano
się realizować znaną tradycję. Przykładem może być opowieść jednej
z rozmówczyń, która dla zachowania tradycyjnej normy po biały materiał
na strój do ślubu jechała aż do Jeleniej Góry (początek lat 50.), następnie
sama sobie z niego uszyła ślubną bluzkę i spódnicę. Koszulę dla narzeczonego – zwyczajowy prezent ślubny – uszyła z nowego prześcieradła.
Jednak w nowej rzeczywistości społeczno-kulturowej i politycznej, w jakiej przyszło żyć wychodźcom z Bukowiny, wiele czynników
wpływało na modyfikację tradycyjnej obrzędowości. Nie tylko relacje
z nowymi sąsiadami, wchodzenie w związki mieszane (reprezentanci różnych kategorii osiedleńców), nowe warunki życia, ale też zmieniający się
styl życia (np. praca poza miejscem zamieszkania, praca na etat), zmieniająca się moda i promowanie jej przez środki masowego przekazu, dostępność takiego a nie innego asortymentu w sklepach, zdobycze cywilizacji, nie zapominając też o uwarunkowaniach politycznych (np. wprowadzone po 1946 r. śluby cywilne jako jedyne pociągające za sobą skutki
prawne) – stanowiły kontekst dla wprowadzanych zmian. Zmieniało się
życie Bukowińczyków, wraz z nim też praktykowane w ich środowisku
zwyczaje, wśród nich również te związane z zawieraniem związku małżeńskiego.
Zmiany stopniowo zaczęły pojawiać się już w latach 50. Jedna
z rozmówczyń (kobieta, ur. 1932 r. w Dunawcu) wspomina, że z powodu
jej decyzji o skróceniu wstążki przy kistce (ze względów estetycznych), ja-
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ką przygotowywała dla swojego narzeczonego, popadła w poważny konflikt z matką. Ostatecznie tradycja zwyciężyła i pan młody miał zgodne
z obyczajem odpowiednio długie wstążki, zwisające nie tylko równo, ale
nawet poniżej marynarki.
To, jak się zmieniał strój młodych i szarży na przestrzeni ponad
półwiecza można prześledzić na fotografiach z albumów rodzin bukowińskich (patrz: materiał ilustracyjny). O ile według tradycyjnego wzoru mirt
stanowił symbol czystości, do którego podchodzono bardzo poważnie,
o tyle teraz zwyczaj jego wykorzystywania w obrzędowości ślubnej praktycznie zanikł.
Jako ciekawostkę można potraktować fakt, iż o ile na Bukowinie
drużbowie chodzili pytać na wiesiele od chaty do chaty na piechotę, o tyle na tzw. Ziemiach Odzyskanych często korzystali z rowerów poniemieckich, przyozdobionych na tę okazję wstążką i mirtem. Przedstawiciele
najstarszego pokolenia wspominają, że w funkcji tradycyjnej palicy występował odpowiednio udekorowany parasol.
Współczesne wesela w środowisku bukowińskim zawierają już
niewiele z opisanych powyżej tradycyjnych zwyczajów. Wiele elementów
wycofano w ostatnich dekadach, np. dulczi puchar można było spotkać
jeszcze na przełomie XX i XXI w., obecnie już nie jest praktykowany.
Wprowadzono nowe rozwiązania, np. w weselach biorą udział dzieci. Sami członkowie środowiska bukowińskiego stwierdzają, że w miejsce tradycyjnych zwyczajów pojawiły się praktyki pozbawione specyfiki regionalnej. Na przykład bukowińskie oczepiny na putni zostały zastąpione zabawą oczepinową znaną w całej Polsce, a kaszę wyparł tort26. Najtrwalszym elementem tradycyjnej obrzędowości weselnej jest błogosławieństwo kołoczami, które jest stale obecne w praktykach weselnych Bukowińczyków z okolic Brzeźnicy. W miejscowym folklorze weselnym bardzo
popularny (także poza środowiskiem bukowińskim) jest jeden z tradycyjnych bukowińskich tańców – aniela. Czasami zdarza się, że młoda para
chce nadać swemu weselu regionalny charakter. Wówczas na przykład
drużki i drużbowie (postaci nadal obecne na weselach) zakładają strój bukowiński i organizują tradycyjne czepienie młoduchy. Jedynie widowisko
prezentowane przez Watrę od 50 lat przebiega według niezmiennego, tradycyjnego wzoru wesela, który został przywieziony na ziemię żagańską
przez powojennych migrantów z Bukowiny.

Autorzy etnograficznych opracowań wskazują na inną zależność, występującą pomiędzy tortem a kołaczem (na wschodzie zwanym korowajem), podkreślając podobieństwo ich funkcji i sposobu zdobienia – zob.: I. Kubiak, K. Kubiak, Chleb w tradycji ludowej, Warszawa 1981, s. 91.
26
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Materiał ilustracyjny

Fot. 1-2. Drużbowie na rowerach poniemieckich ruszają na wieś, by pytać
gości na wiesiele oraz młoda para. Brzeźnica, koniec lat 40. XX w. Źródło:
archiwum rodzinne Jadwigi Pareckiej.

Fot. 3. Młoda para. Brzeźnica, początek lat 50. XX w. Uwagę zwraca bardzo
długa, szeroka wstążka przy kistce mężczyzny oraz bogate stroiki z mirtu
w stroju kobiety. Źródło: archiwum rodzinne Cecylii Garnek.
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Fot. 4. Młoda para w otoczeniu szarży. Z przodu stoją młodzi, drużki i drużbowie. Z tyłu starostowie. Brzeźnica, 1953 r. Źródło: archiwum rodzinne Rozalii z domu Buganik i Tomasza Irskich.

Fot. 5. Młoda para w otoczeniu szarży. Zwracają uwagę różne wielkości
kistek w stroju mężczyzn oraz odmienne stroje starościn i drużek. Pan młody
stoi obok młodej, ma najdłuższą, szeroką wstążkę. Obok pary młodej stoją
drużbowie (krótkie, wąskie wstążki). Po bokach starostowie (szerokie i długie
wstążki). Drużki można rozpoznać po białych sukienkach ozdobionych mirtem. Marcinów, druga połowa lat 50. XX w. Źródło: archiwum rodzinne Cecylii Garnek.

489
490
358

Fot. 6. Odbieranie się młodych z rodzin bukowińskich z Chmielna i Brzeźnicy. Chmielno k/Lwówka Śląskiego, 1979 r. Źródło: archiwum rodzinne Rozalii z domu Buganik i Tomasza Irskich.

Fot. 7. Błogosławieństwo udzielane młodym przez rodziców. Na fotografii
widać kołocz z umieszczoną na nim tapką soli. Brzeźnica, 1982 r. Źródło: archiwum rodzinne Cecylii Garnek.
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Fot. 8. Młoda para z kołoczami po błogosławieństwie. Zwyczajowo młodzi
wyszli z domu rodzinnego z chlebem. Brzeźnica, połowa lat 80. XX w. Źródło: archiwum rodzinne Rozalii z domu Buganik i Tomasza Irskich.
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Fot. 9. Orszak weselny w drodze do kościoła. Młoda prowadzona przez drużbów, młody przez drużki. Brzeźnica, 1982 r. Źródło: archiwum rodzinne Cecylii Garnek.

Fot. 10. Orszak ślubny w drodze do kościoła. Młoda prowadzona przez drużbów. Przodem idzie orkiestra. Brzeźnica, połowa lat 80. XX w. Źródło: archiwum rodzinne Rozalii z domu Buganik i Tomasza Irskich.
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Fot. 11. Orszak ślubny w drodze do kościoła stoi przed bramą. Brzeźnica,
1982 r. Źródło: archiwum rodzinne Cecylii Garnek.

Fot. 12. Orszak weselny w drodze z kościoła: brama i przebierańcy. Brzeźnica, lata 70. XX w. Źródło: archiwum rodzinne Cecylii Garnek.
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Fot. 13. Orszak ślubny. Powrót z kościoła. W pierwszej parze młodożeńcy,
dalej pary drużek i drużbów. Brzeźnica, początek lat 60. XX w. Źródło: archiwum rodzinne Jadwigi Pareckiej.

Fot. 14. Wesele zorganizowane w stodole. Brzeźnica, 1982 r. Młodzi siedzą
pod kuncikiem w kształcie serca, udekorowanym obrazem Matki Bożej i gałązkami mirtu. Ławy do siedzenia zaścielone weretkami. Źródło: archiwum
rodzinne Cecylii Najdek.
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Fot. 15. Młoda para z ojcem chrzestnym panny młodej. W tle tradycyjny
kuncik. Brzeźnica przełom lat 80. i 90. XX w. Źródło: archiwum rodzinne Jadwigi Pareckiej.
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Fot. 16. Młoda para z rodziną i kucharyją (kucharką) w kunciku udekorowanym mirtem. Brzeźnica, 1987 r. Źródło: archiwum rodzinne Cecylii Garnek.

Fot. 17. Para młoda z rodziną i przyjaciółmi. Brzeźnica, początek lat 70.
XX w. Źródło: archiwum rodzinne Jadwigi Pareckiej.
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Fot. 18. Wyjście z kościoła po ślubie. Drużki i drużbowie ubrani w stroje bukowińskie, wypożyczone specjalnie na tę okazję z zespołu Watra. Brzeźnica,
lata 90. XX w. Źródło: archiwum rodzinne Jadwigi Pareckiej.

Fot. 19. Powitanie pary młodej kołoczem po przybyciu orszaku weselnego do
Pałacu Żagańskiego, w którym zorganizowana była biesiada weselna. Żagań,
przełom lat 80. i 90. XX w. Źródło: archiwum rodzinne Jadwigi Pareckiej.
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Fot. 20. Kucharyje weselne. Brzeźnica, przełom lat 60. i 70. XX w. Źródło:
archiwum rodzinne Cecylii Garnek.

Fot. 21. Wesele „od kuchni”: kucharyje przy pracy. Karczówka, 1977 r. Źródło: archiwum rodzinne Rozalii z domu Buganik i Tomasza Irskich.
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Fot. 22. Dulczi puchar. Z lewej strony widać fragment talerza z opakowanym prezentem, niesiony przez starostę. Za młodymi widać kuncik. Brzeźnica, początek lat 70 XX w. Źródło: archiwum rodzinne Jadwigi Pareckiej.

Fot. 23. Fragment widowiska obrzędowego „Wesele bukowińskie”. Biesiada
weselna. Słubice, 1969 r. Źródło: archiwum zespołu Watra.
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Fot. 24. Fragment widowiska obrzędowego „Wesele bukowińskie”. Odbieranie sie młodych. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie
Spotkania”, Jastrowie, druga dekada XXI w. Źródło: archiwum zespołu Watra.
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Fot. 25. Fragment widowiska obrzędowego „Wesele bukowińskie”. Czepienie młoduchy. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie
Spotkania”, Jastrowie, druga dekada XXI w. Źródło: archiwum zespołu Watra.

Fot. 26. Fragment widowiska obrzędowego „Wesele bukowińskie”. Scena
ślubu przy kapliczce w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze, 2014 r.,
jubileusz 35-lecia Watry. Źródło: archiwum zespołu Watra.
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Fot. 27. Fragment widowiska obrzędowego „Wesele bukowińskie”. Scena
z kaszą. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze, zagroda bukowińska,
2014 r., jubileusz 35-lecia Watry. Źródło: archiwum zespołu Watra.
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Nunta bucovineană în comuna Brzeźnica
(cu ocazia jubileului de aur al ansamblului „Watra”)
Rezumat

Ansamblul Folcloric al Muntenilor din Czadca „Watra” a fost înființat în anul 1969 de către un grup al tinerei generații de reemigranți veniți din Bucovina după cel de-Al Doilea Război Mondial, în satul Brzeźnica şi localitățile din jur (raionul Żagań, în prezent voievodatul Lubuskie).
Acesta este una dintre cele mai longevive grupuri artistice care funcționează în Polonia, prezentând moștenirea bucovineană și în același timp
unul dintre cele mai vechi ansambluri folclorice care există astăzi în voievodatul Lubuskie.
În anul 2019 „Watra” a sărbătorit jubileul de aur. Aceasta este
o bună oportunitate de a prezenta istoria ansamblului în contextul destinelor reemigranţilor din Bucovina și a modelelor culturii bucovinene,
a păstrării memoriei, a atitudinii față de moștenire și a formării identității sociale.

dr Karina Stempel-Gancarczyk
Instytut Stawistyki PAN w Warszawie

Pomiędzy archeologią a pracą detektywistyczną.
Uwagi o badaniach gwar „małopolskich”
na Bukowinie rumuńskiej1

Gwary polskie na Bukowinie rumuńskiej mają długą historię
– ich zachowane cechy posiadają swoje źródła w języku, jaki przynieśli ze
sobą na te tereny polscy osadnicy, wybierający już przed wiekami Bukowinę na swoją nową ojczyznę2.

Autorka uzyskała środki finansowe w ramach finansowania stypendium doktorskiego z Narodowego Centrum Nauki nr 2018/28/T/HS2/00055 (Etiuda 6).
2 Na ten temat patrz m.in.: K. Stempel-Gancarczyk, „Kim jesteśmy?”. Uwagi o języku
polskich mieszkańców Bulaju oraz ich „mazurskiej” autoidentyfikacji [w:] Polska
i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko. Polonia și România. Împreună – alături
– aproape, oprac. red. S. Iachimovschi, K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2015, s. 395-401; Taż, Społeczności polskie w Bulaju i Rudzie
– mowa pogranicza [w:] Historyczne i kulturowe aspekty relacji polskorumuńskich. Aspectele istorice și culturale ale relațiilor polono-române, oprac. red.
K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2016, s. 299-306; Taż,
Catolicismul polonez în Bucovina românească – tradiție și eclectism (studiu de caz:
Bulai-Moara), „Analele Bucovinei”, nr 2 (49), București 2017, s. 421-428; Taż, „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. 91-101; Taż, 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, red. A. Kastory, H. Walczak, Kraków 2017, s. 253-263;
Taż, Pamięć Bukowiny – pomiędzy arkadyjską „pozłotą wspomnień” a rzeczywistością historyczną – na podstawie wywiadów i opracowań dotyczących miejscowości Bulai (Bulaj) i Vicşani (Wikszany, Ruda) [w:] Historia i dzień dzisiejszy relacji
polsko-rumuńskich. Istoria și prezentul relațiilor polono-române, oprac. red.
E. Wieruszewska-Calistru, K. Stempel-Gancarczyk, Suceava 2017, s. 416-429; Taż,
Biografie językowe a zanikanie gwar polskich na Bukowinie. Wybrane aspekty [w:]
Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Legăturii istorice şi culturale polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava
2018, s. 478-289; Taż, Graiurile poloneze în Bucovina românească – trecut și prezent (o schiță a problemei), „Analele Bucovinei”, nr 1 (50), București 2018, s. 247-254; Taż, Język mniejszości jako dziedzictwo. Zanikanie gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej – zarys problemu [w:] Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, red. E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska-Łukaszewicz, Kraków 2019, s. 239-247; Taż, Piętno a wartość języka.
1
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W latach 2013-2019, w czasie socjolingwistycznych badań terenowych, zbierałam dane na temat mowy polskiej mieszkańców Bulaju (oraz
Frumosy i Mihowenów), Rudy (Wikszan3) i Kaczyki, której dokładną analizę zawiera dysertacja pt. „Procesy zanikania języka na podstawie badań
gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej”4. Gwary te, które można nazwać ze względu na ich źródła „małopolskimi”, obecnie podlegają procesom zanikania.
Badania języka nigdy nie odbywają się w próżni. Zawsze bazują
one na kulturze, która w języku znajduje swoje odbicie. Dlatego też próba
zrozumienia świata, który kryje się w mowie, przypominać może czasami
pracę archeologów – gdy np. wiadomo, że jakieś cechy były obecne w języku, a aktualnie można znaleźć tylko ich ślady; a czasami również poszukiwania detektywistyczne – gdy z języka wyłaniają się nieznane badaczowi elementy kultury. Kluczowe wówczas wydaje się sprawdzenie, jak bardzo są one ważne dla danej społeczności, a nawet czy ich istotność jest
przez nią uświadomiona.
Ogólne cechy
badanych gwar „małopolskich”
Gwary Bulaju, Rudy i Kaczyki ulegały wpływom języków, z którymi w kontakcie byli ich użytkownicy. W przypadku Bulaju był to przede
wszystkim język rumuński, gwara mieszkańców Rudy wykazuje interferencję języka ukraińskiego i rumuńskiego, gwara mieszkańców Kaczyki
natomiast funkcjonowała w środowisku polilingwalnym ‒ wpływ miały na
nią języki ukraiński, rumuński i niemiecki.
Gwara Bulaju zachowała najwięcej małopolskich cech gwarowych,
takich jak: mazurzenie, występowanie miękkiego l’ niemal w każdej pozycji, przejście dawnego długiego ō w dźwięk pośredni labializowany ṷo, występowanie w narzędniku liczby mnogiej rzeczowników końcówki -amy,
-my czy w przypadku 1 osoby liczby mnogiej końcówki -wa itp. Jednocześnie w idiolektach pojawia się wiele zapożyczeń oraz kalk z języka rumuńskiego. W systemie fonetycznym dostrzec można interferencję języka rumuńskiego, m.in. w zakresie wymowy samogłosek o i y, a także wzbogacenie o rumuńską samogłoskę ă (ə).

Sytuacja gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej (Stigma versus value of the language. The situation of Polish dialects in Romanian Bucovina), „Adeptus”, nr 1(15)/
2020, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, https://ispan.waw.pl/journals/index.
php/adeptus/article/view/a.2155 (dostęp: 12.01.2021) i in.
3 Współczesna nazwa Rudy.
4 Nieopublikowana wersja tej pracy, obronionej 25 czerwca 2019 r., dostępna jest
w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
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Na gwarę Rudy wpływ miały przede wszystkim język ukraiński
i rumuński. Zauważyć w niej można także większe zmiany niż w gwarze
Bulaju. Przede wszystkim dawne l (twarde) jeszcze w latach 60. XX w.5
najstarsi mieszkańcy wymawiali jako zębowe ł, młodsi realizowali je bardziej dziąsłowo, w formie ļ; obecnie realizację zębowego ł zastąpiła dziąsłowa forma ļ. Zapożyczenia i kalki obejmują zarówno wzory ukraińskie,
jak i rumuńskie. Interferencja języka ukraińskiego obecna jest np. w zakresie koniugacji czasowników w czasie przeszłym (z użyciem zaimka ja)
itp. Więcej też w gwarze Rudy niż w gwarze Bulaju występuje zapożyczeń
z języka niemieckiego.
Gwara Kaczyki jako język pierwszych polskich osadników na Bukowinie rumuńskiej, najwcześniej ze wszystkich gwar występujący na tym
terenie, poddana została obcym wpływom językowym – największy z nich
miał język ukraiński, który w Kaczyce posiadał większy prestiż niż gwara
polska i w wielu przypadkach był językiem używanym zarówno w sferze
domowej, jak i sąsiedzkiej, a nawet religijnej oraz w życiu społecznym
(w sferze oficjalnej). Wpłynęło to znacząco na stan mowy Polaków w Kaczyce, w której nie zachowały się cechy gwary małopolskiej z okolic Bochni i Wieliczki. Interferencja mowy polskiej i języka ukraińskiego dostrzegalna jest na wielu poziomach: fonetycznym, morfologicznym, składniowym, leksykalnym. Na miejscu ł w Kaczyce wymawia się dziąsłowe
ļ, dźwięk pośredni pomiędzy twardym ł zębowym a twardym dziąsłowym
l, którego realizacja wyparła wariant zębowy. Na miejscu głosek środkowojęzykowych ś ź ć dź występują zmiękczone przedniojęzykowe: s’ z’ c’
dz’. Występujące w latach 60. XX w. w mowie części mieszkańców starszego pokolenia realizacje średniojęzykowe ś ź ć dź obecnie należą do reliktowych, pojawiają się natomiast w mowie młodszych użytkowników,
mających kontakt z językiem ogólnopolskim. Użytkownicy polszczyzny
w Kaczyce powszechnie wykorzystują pochodzący z języka ukraińskiego
złożony spójnik taj (ukr. тай), jako formę oboczną do i, który w części
idiolektów całkowicie wypiera i. Efektem polilingwizmu Kaczyki są także
znaczne uproszczenia systemu morfologicznego, a także bardzo duża liczba zapożyczeń (z języka ukraińskiego, rumuńskiego i niemieckiego).
W przypadku wszystkich trzech gwar zachodzą charakterystyczne
zjawiska i procesy, będące wynikiem wpływu języka rumuńskiego:
 używanie konstrukcji ‘jechać z czymś’ zamiast ‘jechać czymś’
(analogicznie do rumuńskich: a merge cu ceva – a merge cu autobuzul, cu maşina, cu avionul, cu vaporul);
 wzbogacenie fleksji liczebników powyżej 20 o spójnik i (jak w rumuńskim şi): dziewieńdziesiont i pieńć lat (por. rum. nouăzeci şi

Zjawiska językowe obecne wówczas w tych gwarach odnotowali Elena Deboveanu
i Stanisław Gogolewski: E. Deboveanu, S. Gogolewski, Przegląd gwar polskich na terenie Rumunii, „Język Polski” 1966, nr 66, s. 112-131.
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cinci) itd.; według wzoru rumuńskiego odmieniane są również
liczebniki od 200 do 900: dwa sto (rum. două sute itd.);
 wykorzystywanie do tworzenia stopnia wyższego przymiotników
i przysłówków rumuńskiego przysłówka mai: maj wielgi/wielki
(‘większy’), maj cienży (w znaczeniu ‘gorzej’), maj mni (‘mniej’);
używanie konstrukcji z mai również w związkach z czasownikiem:
maj ide, maj mówie, maj rozmowiałam itd.
Podstawą merytoryczną badań, które prowadziłam, były ustalenia
Eleny Deboveanu i Stanisława Gogolewskiego. W latach 60. XX w. badacze ci dokonali podziału gwar polskich w Rumunii na cztery grupy, którymi były:





gwara wsi Kaczyka;
gwara tzw. górali bukowińskich;
gwara wsi Ruda;
gwara wsi Bulaj i Mihoweny6.

Pod koniec 2018 r. ukazała się praca autorstwa Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha Suchomłynowa „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina”,
projekt finalny grantu pod tytułem „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego”, realizowanego w latach 2015-2018, w którym również brałam udział jako wykonawca.
Rozdział drugi tego opracowania pod tytułem „Ludzie i język”, autorstwa
H. Krasowskiej7, zawiera pogłębiony opis mowy polskiej we wszystkich
miejscowościach, w których prowadzone były badania grantowe, w tym
także w Bulaju, Rudzie i Kaczyce. Autorka na podstawie bogatego materiału językowego dokonała nowego podziału gwar polskich na Bukowinie.
Jest to pierwszy całościowy przegląd gwar po obu stronach granicy rumuńsko-ukraińskiej oraz pierwsza po wielu latach weryfikacja dotychczasowych ustaleń językoznawców. H. Krasowska, wychodząc od podziału
gwar polskich w Rumunii E. Deboveanu i S. Gogolewskiego oraz podziału
gwar na terenie Bukowiny Północnej (polszczyzna bukowińska, która jest
kontynuacją polszczyzny południowo-wschodnich Kresów oraz gwara górali bukowińskich8, stwierdziła, że obecnie stan gwar polskich na Bukowinie ujmowanej całościowo pozwala na uwzględnienie następujących jej
odmian:

Tamże, s. 116.
H. Krasowska, M. Pokrzyńska, L. A. Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina, Warszawa 2018, s. 81-187.
8 H. Krasowska, Język Polaków na Bukowinie Karpackiej, „Studia z Filologii Polskiej
i Słowiańskiej”, t. 45, Warszawa 2010, s. 176.
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1) polszczyzna bukowińska, która jest kontynuacją polszczyzny południowo-wschodnich Kresów;
2) gwara górali bukowińskich;
3) gwara wsi Bulaj z cechami dialektu małopolskiego9.
Autorka wyróżniła także i opisała cechy zanikającej mowy Polaków w Rudzie i Kaczyce.
Znaczenie prac badawczych
Niezależnie od ustaleń, które dotyczą stopnia zachowania gwar,
w języku i kulturze badanych społeczności pojawia się wiele tematów
i wątków, których znaczenie i wartość uświadamiają dopiero prowadzone
badania terenowe. Rozmówcy często na początkowym etapie badań traktują badacza jako „osobę z zewnątrz” – z dużą dozą nieufności. Sytuacja
prowadzenia wywiadu implikuje także określone zachowania językowe
– rozmówcy starają się odpowiadać na zadawane pytania, często czyniąc
to w zwykłych, absorbujących ich uwagę sytuacjach życia codziennego.
Perspektywa badawcza zmienia się w miarę upływu czasu; jest to niewątpliwa wartość badań longitudinalnych. Modyfikacjom ulega także stosunek rozmówców do badacza. Poprzez uczestnictwo w ich życiu codziennym, poznanie ich życia, radości i trosk, staje się on kimś znanym, „swoim”. Rozmówcy chętniej dzielą się swoją wiedzą i tłumaczą kwestie niejasne dla badacza. Dzięki obserwacji uczestniczącej możliwe do zaobserwowania stają się także te elementy kultury, które umykają uwadze podczas
badań nakierowanych na weryfikację określonych hipotez.
Badania, które przeprowadziłam w analizowanych społecznościach, pokazały, jak duże znaczenie dla członków poszczególnych społeczności mają rozmowy o ich języku i kulturze. Jednym z przykładów
„odkryć” badawczych przy okazji badań gwary jest tzw. kapusta ziemniacanna10, tradycyjna potrawa Polaków mieszkających w Bulaju.
Janusz Radwański, który odwiedził Bulaj w czasie prowadzonych
przeze mnie badań w 2017 r., zwrócił uwagę na podobieństwo gwary Bulaju i gwary Lasowiaków (okolice Kolbuszowej). W artykule będącym nawiązaniem do jego obserwacji poczynionych w czasie tej wizyty napisał:

H. Krasowska, M. Pokrzyńska, L. A. Suchomłynow, dz. cyt., m.in. s. 84, 123.
Na ten temat patrz także: K. Stempel-Gancarczyk, Importanța cercetărilor de
teren. Reflecții de cercetare în contextul analizei graiurilor poloneze pe cale de
dispariție din Bucovina românească, „Analele Bucovinei”, nr 1(54), București 2020,
s. 221-226.; Taż, Tradycje polskie i nowoczesność rumuńska w kuchni mieszkańców
Bulaju [w:] Bukowina. Wspólne dziedzictwo językowe i kulturowe, red. Helena
Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk, WarszawaZielona Góra, Piła 2020, s. 315-331.
9
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Do najważniejszych cech wspólnych należą: udźwięczniająca fonetyka międzywyrazowa, obecność labializacji i pozostałości
mazurzenia oraz pozostałości samogłosek długich – długiego
a, które przeszło w o lub á i długiego e, które przeszło w é lub,
w zależności od sąsiedztwa, w y lub i. Niezwykle istotne jest pojawianie się w interesujących nas kodach twardego połączenia
-ly, które do Puszczy Sandomierskiej trafiło razem z mazowieckimi osadnikami w czasie zasiedlania tych terenów. Przede
wszystkim jednak należy zwrócić uwagę na zanik samogłosek
nosowych, zwłaszcza zanik nosowości w wygłosie i przejście
ą w tej pozycji w o. Jest to cecha szczególnie ważna, gdyż stanowi jeden z elementów odróżniających gwarę bukowińskich Mazurów od gwar polskich górali z Bukowiny, w których ę w śródgłosie ulega ścieśnieniu, w wygłosie przybiera postać eM, zaś
kontynuanta ą w wygłosie – oM; element ten łączy natomiast
ich mowę z mową współczesnych i dawnych Mazurów spod Kolbuszowej11.

Autor odniósł się w swoim artykule również do kapusty ziemniacannej:
Zarówno nazwa, jak i potrawa są typowe tylko i wyłącznie dla
jednego regionu Puszczy Sandomierskiej – dla okolic Kolbuszowej. Niedawno zakończone przez Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej badania w ramach projektu „Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej” potwierdziły, że kapusta źmiocano była znana Lasowiakom jedynie na
południu dawnego puszczańskiego obszaru. Jako potrawa charakterystyczna dla kultury ludowej bardzo wąskiej grupy Lasowiaków o potwierdzonej tradycji przyrządzania, została wpisana
na Listę produktów regionalnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Trudno o bardziej wymowny przykład związków między kulturą Mazurów z Puszczy Sandomierskiej a Mazurów
z Bukowiny. Obecność tej potrawy w niezmienionej w stosunku
do pierwotnej, występującej w Polsce, formie w okolicach Suczawy w drugiej dekadzie XXI w. pokazuje, że przynajmniej niektóre elementy kultury przywiezionej przez osadników w końcu
XIX w. z Puszczy Sandomierskiej mogły się zachować wśród
Mazurów z Bukowiny12.

J. Radwański, Język i kultura Mazurów spod Kolbuszowej jako kontekst do badań
Mazurów z Bulaju [w:] Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Legăturii
istorice şi culturale polono-române, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2018, s. 492.
12 Tamże, s. 495. Por. także: Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją
a współczesnością, red. K. Smyk, T. Pudłocki, I. Wodzińska, Kolbuszowa 2017, s. 45
i in.
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Nazwa tej potrawy wymawiana jest przez mieszkańców Bulaju
w różny sposób: kapusta ziemniacanna/zimniocano/ziemniocanno,
a obserwowane formy z podwojonym -n, zachowane w gwarze, również
wskazują na miejsce pochodzenia jej użytkowników. Według Mieczysława
Karasia formy przymiotnikowe z wtórnym -n występują (ze zmienną frekwencją) w wielu częściach Polski, przy czym jedynym regionem, w którym nie są notowane, jest Małopolska – wyjątek stanowi natomiast jej
część północna, czyli rejon Puszczy Sandomierskiej „w widłach Sanu i Wisły. Rozszerzenie sufiksem -n- obejmuje tu wszystkie przymiotniki posiadające przyrostek -any”13. Jest to kolejny przyczynek do hipotezy na temat „puszczańskiego” pochodzenia przodków mieszkańców Bulaju.
Kapusta ziemniacanna w Bulaju była przygotowywana w wielu
domach, na co wskazują wypowiedzi informatorów. Młodsi z moich respondentów pamiętają tę potrawę z dzieciństwa jako tradycyjny polski
posiłek. Pytania badawcze dotyczące tradycyjnej kuchni stały się źródłem
zupełnie nowych informacji nie tylko w kontekście moich badań, ale i dla
samych użytkowników kultury. Dzięki tego typu „odkryciom” zyskują oni
świadomość wartości tych elementów, które wydawały im się dotychczas
mało istotne lub „zwyczajne”, „codzienne”, a przez to niezasługujące na
szczególną uwagę.
W idiolektach członków każdej społeczności kryją się podobne
„klucze” do rzeczywistości społecznej. Tę właściwość i moc kreacyjną języka Peter L. Berger i Thomas Luckmann ujmują w następujących słowach: „Ipso facto olbrzymie zasoby doświadczeń i znaczeń mogą zostać
»tu i teraz« zobiektywizowane. Mówiąc prościej, za pośrednictwem języka w każdej chwili można przywołać cały świat”14.
Gwary stanowią rezerwuar wiedzy o świecie. Na ich znaczenie jako odmian języka wskazuje Halina Pelcowa:
Gwara danego regionu wrasta w jego strukturę i go kształtuje,
stając się elementem identyfikacji i wykładnikiem regionalnego
lub lokalnego dziedzictwa kulturowego. W tej odmianie języka,
zorientowanej terytorialnie i przechowującej to, czego nie jest
w stanie pomieścić język ogólny, zawarte jest dziedzictwo szczególne, z wpisanym dziedziczeniem nie tylko form językowych,
ale systemu wartości uniwersalnych, nienaruszalnych, z ciekawością świata nastawioną na konieczność nazwania każdego

M. Karaś, O strukturach słowotwórczych typu bialny, którny w języku polskim,
„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1959, nr 18, s. 126.
14 P. L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983,
s. 75-76.
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najdrobniejszego elementu otaczającej rzeczywistości, a także
z umiejętnością segregowania i wartościowania świata15.

Gwara według niej to nie tylko mowa, ale też cała sfera obyczajów
i wierzeń, ściśle połączonych z religijnością ludową i dziedziczoną mądrością życiową; to język, który jest komponentem nie tylko wspólnoty, ale
i tożsamości16. W innym miejscu autorka dodaje, iż gwary są: 1) sposobem interpretacji otaczającego świata; 2) elementem tradycji ludowej
przekazywanej z pokolenia na pokolenie; 3) określeniem swojego miejsca
na ziemi i wyznaczenia kręgu swojskości; 4) elementem budowania opozycji dawny – współczesny; 5) łącznikiem między przeszłością a współczesnością i nawiązaniem do przyszłości; 6) wykładnikiem historii regionu; 7) dokumentem epoki i tradycji, która odeszła, ale żyje jeszcze w pamięci osób starszych; 8) tworzywem literackim17.
Zachowane świadectwa językowe, obecne w idiolektach mieszkańców Bulaju, Rudy i Kaczyki, stać się mogą nie tylko świadectwem ich
historii i kultury18, ale także zmian językowych, jakie zachodziły w każdej
z gwar.
Podobne „odkrycia” pozwalają również zaobserwować ślady zjawisk językowych, które obecne były w gwarze, ale wskutek działania
wpływu innych języków nie są już w użyciu. Taka sytuacja ma miejsce na
przykład w przypadku Rudy.
Jak zostało wspomniane wcześniej, jednym z elementów, które
różnią aktualnie idiolekty mieszkańców Bulaju i Rudy, jest obecność wargowego ł w gwarze Bulaju i występowanie w jego miejsce dziąsłowego ļ.
Według E. Deboveanu i S. Gogolewskiego, badających gwarę Rudy w latach 60. XX w., dawne l (twarde) najstarsi mieszkańcy wsi wymawiali jako zębowe ł, młodsi realizowali je bardziej dziąsłowo, w formie ļ – przy
czym realizacja dziąsłowa tego fonemu to wpływ języka ukraińskiego i rumuńskiego19. Podczas badań prowadzonych w Rudzie w ostatnich latach
nie zarejestrowałam realizacji zębowej ł – odnotowałam natomiast tylko

H. Pelcowa, Gwara jako nośnik lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego
[w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, red.
J. Adamowski, K. Smyk, Lublin-Warszawa 2013, s. 219.
16 Tamże.
17 Tamże, s. 221.
18 Na temat Kaczyki patrz np.: K. Stempel-Gancarczyk, Szekspir w Kaczyce [w:] O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków w Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii. Despre relaţiile polono-române
de-a lungul timpului în anul Centenarului Independenţei Poloniei şi Marii Uniri
a României, oprac. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava
2019, s. 637-652.
19 S. Gogolewski, Polska gwara trójjęzycznej wsi Kaczyki w Rumunii, Wrocław 1972,
s. 60.
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jedno wystąpienie ł wargowego, w wywiadzie, w słowie kłodka (obocznie
w mowie tej samej informatorki realizowane dziąsłowo, jako kļodka).
Jednakże – nieoczekiwanie – w zarejestrowanych pieśniach i piosenkach śpiewanych przez prezesa Stowarzyszenia Polaków w Wikszanach Józefa Paraniaka pojawiało się ł wargowe. Piosenki te były utworami zapamiętanymi przez niego z czasów młodości – nauczył się ich od
swojego dziadka. O ile w swobodnych wypowiedziach Józef Paraniak
konsekwentnie realizuje ļ dziąsłowo, o tyle w śpiewanych tekstach pojawiała się wargowa realizacja ł.
Przykładem tej wyjątkowej – historycznej wargowej realizacji ł
– jest piosenka „Pod Krakowem”, którą zarejestrowałam w 2019 r.:
Pod Krakowem w czystym pol’u,
Ja go oraļ nie bede. / ×2
Bo mnie moja miła powiedziała,
Że na wojne ṷodjade. / ×2
Ja na wojne, z wojny do dom,
Ty jeszcześ nie wydana. / ×2
A powiedz ty, moja najmil’ejsza,
Na kogoś ty czekała. / ×2
Jam czekała, jam czekała,
Mój Jasieniu na ciebie. / ×2
Jak ty powrócisz z wojny do dom,
To mnie wieźniesz do siebie. / ×2
Tom chusteczke coś mi dała,
Ja jom za szufyce mam. / ×2
Abyś sobie nigdy nie myśl’ała,
Że ja ciebie w sercu mam. / ×2
Ten pierścionek coś mi dała,
Ja go nosić nie bede. / ×2
Ja go rzuce na pośród do kraju,
Sam na wojne ṷodjade. / ×2

Jak można zauważyć, dziąsłowe ļ pojawia się tylko raz, na początku utworu. Później zostaje konsekwentnie zastąpione przez ł wargowe.
Jakie jest pochodzenie tej piosenki? Jej nieco inną wersję znaleźć
można na przykład w zbiorze „Polska pieśń ludowa o wojnie i żołnierzu”
Aleksandra Alfreda Słapy z 1916 r. Założyć więc należy, że w wersji „ust-
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nej” powstała ona już wcześniej i jako taka mogła zostać przywieziona do
Rudy przez osadników posługujących się gwarą małopolską20.
A. A. Słapa podaje ją w następującej wersji:
To krakowskie piękne pole,
Ja go orał nie będę,
Powiadają krakowskie dziewczęta,
Że ja do wojny pójdę.
Ja na wojnę, z wojny do dom,
A tyś się nie wydała,
Powiedz-że mi, najmilejsza moja,
Na kogoś ty czekała.
– Czekałam ja na cię, Jasiu,
Czekałam ja na ciebie,
Bom se w tobie serce utopiła,
Nie mogę żyć bez ciebie!
Tę chusteczkę coś mi dała,
Ja jej nosić nie będę,
Rzucę ja ją na pośrodek morza,
A sam do wojny pójdę.
Ten pierścionek coś mi dała,
Ja go nosić nie będę,
Rzucę ja go na pośrodek morza,
A sam do wojny pójdę21.

Podsumowanie
Rozpoczynając badania terenowe w Rumunii, zakładałam, że
wstępnie zweryfikowane hipotezy prowadzić będą do jasnych, klarownych wniosków dotyczących procesów zanikania języka. Rzeczywistość
okazała się jednak o wiele bardziej złożona. Wydaje się, iż dokładne poznanie badanych społeczności może stać się punktem wyjścia do badań
znacznie bardziej ukierunkowanych, pozwalających na odkrycie znaczeń
i sensów, które w dotychczasowych analizach pojawiały się np. wyłącznie
w języku (tak jak nazwy potraw). Rola badacza terenowego (również lin-

Oczywiście nie sposób obecnie zidentyfikować jednoznacznie źródła pochodzenia
tej piosenki – mogła ona trafić do Rudy w czasie działań wojennych I czy II wojny
światowej lub w jakikolwiek inny sposób. W tym kontekście najistotniejsze wydaje się
to, że w latach 50. czy 60. XX w., a więc w okresie, w którym nauczył się jej Józef Paraniak, ł prawodopodobnie wymawiano w Rudzie wargowo.
21 A. A. Słapa, Polska pieśń wojenna o wojnie i żołnierzu, Kraków 1916, s. 72-73.
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gwisty czy socjolingwisty) nie zawsze ogranicza się czy jest zredukowana
do zbierania i opracowywania danych. Zwraca na to uwagę Jeffrey Holdeman:
Some people believe that the linguist should intervene and try
to prevent the death of a language by trying to rally interest and
appreciation of the language, conjuring up the image of people
in wetsuits trying to save a beached whale. Others believe in the
survival of the fittest theory that a language will survive if it is
equipped and meant to survive. Others believe that the linguist
should collect as much information about a language as possible
and make that information available for those who want to use
it. Good arguments can be made for all three stances 22.

Każda z badanych przeze mnie społeczności charakteryzuje się
odrębnymi cechami. W różnym stopniu przenikają do nich elementy
obecnie dominującej kultury (rumuńskiej) czy zachowały się elementy
kultur ważnych w przeszłości (np. ukraińskiej). Nierzadko „przesłaniają”
one częściowo zapomniane – lub postrzegane przez użytkowników kultury jako mało istotne – elementy będące dziedzictwem i świadectwem polskiej kultury ich przodków. Badania, które w moim zamiarze miały na celu uzupełnienie luk w zakresie analiz socjolingwistycznych dotyczących
Bulaju, Rudy i Kaczyki, pokazały, że kolejne eksploracje są możliwe i potrzebne, dopóki żyją użytkownicy danej kultury i języka. Mogą one prowadzić nie tylko do zupełnie nowych wniosków, ale też wpływać na świadomość członków danej społeczności, a tym samym (nawet w sposób zupełnie nieintencjonalny) oddziaływać na jej dalsze losy. Świadomość wartości kryjącej się we własnym języku i kulturze może stać się bodźcem do
zwiększenia ich prestiżu w świadomości użytkowników, a nierzadko „archeologiczno-detektywistyczna” praca badaczy języka – pomóc w uzyskaniu pogłębionej wiedzy o kulturze badanych społeczności.

„Niektórzy uważają, że językoznawca powinien interweniować i starać się zapobiec
śmierci języka poprzez rozbudzenie zainteresowania nim i wskazanie jego wartości,
zachowując się tak, jak ludzie próbujący ratować wieloryby wyrzucone na brzeg. Inni
uznają, zgodnie z założeniami teorii doboru naturalnego, że język przetrwa, jeśli posiada odpowiednie do tego cechy, które pozwolą mu ocaleć. Jeszcze inni sądzą, że językoznawca powinien zebrać na temat języka jak najwięcej informacji i udostępnić je
tym, którzy chcą go używać. Każdą z tych trzech postaw można równie dobrze uargumentować” (tłum. własne). J. Holdeman, Language maintenance and shift among
the Russian Old Believers of Erie, Pennsylvania, nieopublikowana praca doktorska,
Ohio State University 2002, s. 16-17.
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Între arheologie și munca de detectiv.
Considerații despre cercetările
„graiurilor din Polonia Mică”
în Bucovina românească
Rezumat

Referatul reprezintă rezumatul cercetărilor efectuate de către autoare în România începând cu anul 2013. Rezultatul acestor cercetări
a fost lucrarea de doctorat „Procesul de dispariție a limbii pe baza cercetărilor graiurilor poloneze din Bucovina românească”, în care partea
principală a analizei a fost dedicată a trei graiuri pe cale de dispariție: din
satele Bulai (împreună cu Mihoveni și Frumoasa), Ruda și Cacica.
Cercetările de teren, precum și interviurile luate au devenit o sursă surprinzătoate de informații pe tema culturii și a limbii comunităților
poloneze din Bucovina. Referatul cuprinde descrierea acestui tip de „dezvăluiri”, în acest context situând lingvistica „între arheologie și munca de
detectiv”.

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

Kazimierz Feleszko
– między Czerniowcami a Warszawą.
W 80. rocznicę urodzin

Profesor Kazimierz Feleszko, syn Emiliana i Aurelii z domu Różyckiej, urodził się 18 września 1939 r. w Czerniowcach na Bukowinie.
Znany dziś jako slawista, który poświęcił kilkanaście lat badaniom naukowym i problematyce językowo-kulturowej Bukowiny. Miał niezwykłe
zdolności lingwistyczne: pamiętał z dzieciństwa trochę rumuński i ukraiński. Były to języki szkoły i najbliższego sąsiedztwa, gdzie bawił się
z dziećmi na ulicach Czerniowiec. Na jednej z takich ulic, zamieszkałej
przez przedstawicieli różnych grup narodowościowych, językiem porozumiewania się dorosłych był niemiecki. Dzieci, bawiąc się mówiły po rumuńsku, ale rozmowy z najbliższym sąsiadem odbywały się po ukraińsku1. Andrzej Żor, przyjaciel z lat studenckich Kazimierza Feleszki, pisze
o jego genealogii rodzinnej następująco:
Rysunek drzewa genealogicznego jest jednak bardziej skomplikowany. Prababka była Niemką, oficjalnym pradziadkiem Ukrainiec, nieoficjalnym, lecz wielce prawdopodobnym – polski dziedzic. Dziadek ze strony matki, choć polskiego nazwiska, wyjechał do Niemiec w trudnym, wojennym czasie. Ojciec, którego
rodzice pozostają nieznani, został sierotą w wieku 1 roku. Wieś,
w której się urodził jest w całości ukraińska, na cmentarzu pełno
Feleszków, a w Polsce tylko Jego rodzina nosiła to nazwisko.
Najpierw ochrzczono ojca jako prawosławnego, a więc Ukraińca,
potem, gdy znalazł się w sierocińcu w Czerniowcach, po raz
wtóry jako katolika, a więc Polaka. Ciotki, wujkowie, ich dzieci
gmatwają obraz jeszcze bardziej – ta za Mołdawianinem, inna za
„regacjanem” [Rumunem], jeszcze inna za Besarabianem. Najbliższy krewny nazywa się Danuc Hiletka, jest Rumunem, który
wyjechał do USA. Wieża Babel? 2

K. Feleszko, Regiony wielonarodowe jako problem badawczy [w:] Tenże, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku, t. I, pod red.
A. Żora, Warszawa 2002, s. 133.
2 A. Żor, Bukowina moja miłość [w:] K. Feleszko, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku, t. I..., s. 16.
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W 1945 r. rodzice Kazimierza Feleszki wraz z innymi bukowińskimi rodzinami przesiedlili się z Czerniowiec na Śląsk Opolski, do Prudnika. Opowiadając rodzinną historię wnukowi, Kazimierz Feleszko tak
wspominał wyjazd oraz podróż do Polski:
Wzięła więc mama tę trójkę, wszyscy byli starsi ode mnie, wzięła
starą swoją babcię, a moją prababcię, dwa kufry wielkie, może
będziesz miał okazję oglądać jeden z nich, jak będziesz już duży,
jak zrozumiesz, o czym tu opowiadam. Stanowi dla mnie wielką
pamiątkę. Kobiety zapakowały trochę drobiazgów, zgodnie z limitem wagonowym, jaki obowiązywał. Z płaczem i lamentami,
bo jak tu nie płakać, któregoś tam września, a może i z końcem
sierpnia opuściliśmy Czerniowce na zawsze.
Straszna jazda. Podróżowaliśmy trzy tygodnie. Po drodze pokazywano nam, gdzie możemy zostać, wybrać sobie miejsce osiedlenia. Najpierw Gliwice, potem Opole. Ludzie jednak nie chcieli,
aż dopiero pewnego wrześniowego wieczoru pociąg zatrzymał
się na malutkiej stacyjce, a słońce jeszcze jasno świeciło i oświetlało piękne, zielone góry. I ci wszyscy dorośli, którzy znali Bukowinę zaczęli krzyczeć: tu, tu zostajemy, tu tak zielono, jak na Bukowinie. W ten sposób znalazłem się w mojej drugiej ojczyźnie,
na Górnym Śląsku, w Prudniku3.

Śląsk – to następny obszar wymieszania kultur i języków: gwara
śląska, język niemiecki, czeski zza pobliskiej granicy. W życiorysie z roku
1982 Kazimierz Feleszko napisał:
W r. 1945 zamieszkałem w Prudniku na Śląsku, gdzie ukończyłem szkołę podstawową i średnią. Otoczenie wielogwarowe
i stwarzająca okazję wielu kontaktów bliskość granicy czechosłowackiej wpłynęły tam na wybór kierunku studiów: w r. 1957
podjąłem na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego studia slawistyczne4.

Z czasem doskonalił język niemiecki, ukraiński, rumuński. Mówił
gwarą śląską, co stanowiło często powód wyśmiewania go przez kolegów.
Studiował slawistykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie opanował języki byłej Jugosławii, zwłaszcza serbski i macedoński, następnie zaś bułgarski. Znajomość wielu języków sprzyjała powodzeniu w jego studiach,
a następnie w językoznawczych badaniach naukowych. Magisterium
z serbokroatystyki uzyskał w 1962 r., doktorat z tego samego zakresu
w 1970, a w 1980 r. habilitował się z językoznawstwa polskiego. W opi-

K. Feleszko, Słowo do Kubusia – wiosna 2000 [ w:] K. Feleszko, Bukowina moja
miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku, t. I..., s. 33.
4 Tenże, Życiorys, 17 lutego 1982 r., w posiadaniu Heleny Krasowskiej.
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niach dorobku naukowego w przewodzie habilitacyjnym Kazimierza Feleszki znajdujemy:
Rozprawa habilitacyjna dra Feleszki – jak już wspomniałam
– powstała w znacznej mierze w wyniku jego kontaktów z zespołem opracowującym w Instytucie Języka Polskiego PAN nową
polską gramatykę opisową. (…) Na konferencji (…) (Jadwisin
1972) dr Feleszko przedstawił świetny referat świadczący o szerokim i twórczym podejściu do problemu i – jak to bywa – na
jego barki spadło zadanie przeprowadzenia koniecznych ekscepcji i interpretacji. Piszę to wszystko, ażeby móc powiedzieć, że
rozprawa jest odpowiedzią, dobrą i oczekiwaną odpowiedzią, na
pilne zamówienie społeczne5.

Profesor Przemysław Zwoliński w ocenie dorobku Kazimierza Feleszki zaznaczył, że „należy do najaktywniejszych slawistów jugoslawistów średniego pokolenia (ur. 1939)”6. Należy podkreślić również piastowanie przez Kazimierza Feleszkę różnych i ważnych stanowisk. W latach 1981-1982 był kuratorem Katedry Filologii Węgierskiej UW, w latach
1984-1987 – kierownikiem Zakładu Jugoslawistyki, w latach 1987-1991
– dyrektorem swego Instytutu, a od 1991 r. – kierownikiem Zakładu Języków Słowiańskich UW. Mieczysław Szymczak podkreślił:
Dr Kazimierz Feleszko jest wyróżniającym się pracownikiem
w polskiej slawistyce językoznawczej. Jest to pracownik uzdolniony, sumienny, dyscyplinowany, mający bardzo dobre wyniki
zarówno w dziedzinie badawczej, jak i dydaktyczno-naukowej
oraz organizacyjnej7.

Podstawy językoznawczo-kulturowej wiedzy i doświadczeń skierowały go do regionów wielokulturowych i wieloetnicznych. Pasja badawcza splotła się z emocjonalnym stosunkiem do Bukowiny. Była taka kraina, o której słyszał od rodziców, rodziny, od tych, którzy reemigrowali
i osiedlili się w Polsce, przezywani Cyganami lub Rumunami w swojej
Ojczyźnie – choć przecież czuli się Polakami. Do tej mniejszości sam na-

Z. Topolińska, Opinia dorobku naukowego dra Kazimierza Feleszki oraz jego rozprawy habilitacyjnej pr.: „Funkcje form liczbowych w polskiej grupie imiennej”, listopad 1979, w posiadaniu Heleny Krasowskiej.
6 P. Zwoliński, Ocena dorobku naukowego dra Kazimierza Feleszki i jego rozprawy
habilitacyjnej pr.: „Funkcje form liczbowych w polskiej grupie nominalnej (stron
131), Warszawa, 1 marca 1980 r., w posiadaniu Heleny Krasowskiej.
7 M. Szymczak, Opinia o rozprawie habilitacyjnej i pozostałym dorobku naukowym
dra Kazimierza Feleszki w związku z wszczęciem przez Radę Wydziału Polonistyki
UW przewodu habilitacyjnego, Warszawa, 17 lutego 1980 r., w posiadaniu Heleny
Krasowskiej.
5
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leżał i niejednokrotnie czuł się upokorzony tym, że w dowodzie osobistym
wpisany miał jako kraj urodzenia – Związek Radziecki.
Ponowny kontakt Kazimierza Feleszki z Bukowiną był bardzo
skomplikowany i trudny. Już podczas pierwszego dziwnego spotkania na
Uniwersytecie otrzymał urzędową informację, żeby nie spodziewał się
żadnych badań ani spotkań. Dostęp do biblioteki był ograniczony. Można
było z niej wypożyczać tylko literaturę ocenzurowaną. Wszystko to przerażało. Zaraz po przyjeździe do Czerniowiec Kazimierz przyznaje się jednak, że tutaj się urodził. Nastąpiło zdziwienie urzędników i zapytanie:
„А чому Ви не сказали?”. Żeby to ktoś wiedział, że akurat miejsce urodzenia będzie tak ważnym czynnikiem dla dalszej współpracy! Czy to więź
regionalna, czy zwyczajny przyjazny stosunek do osoby urodzonej w tym
mieście, czy może chęć zaprzyjaźnienia się? „Nasz, bo tu się urodził. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, by czuł się dobrze wśród swoich”
– tak wspomina Kazimierz Feleszko to pierwsze po czterdziestu latach
spotkanie z Bukowiną. Był więc pierwszym Polakiem, który przyjechał do
Czerniowiec oficjalnie. Nikt oczywiście tutaj nie pytał później o narodowość, o wyznanie – swój, Bukowińczyk – bo tutaj urodzony. Będąc
w Czerniowcach, nawiązał kontakty z Polakami oraz z naukowcami z Uniwersytetu Czerniowieckiego, z którymi później korespondował i zapraszał
ich na konferencje. Zachowało się sprawozdanie z pobytu służbowego
profesora Kazimierza Feleszki w Czerniowcach:
W dniach 03.10.86-23.10.86 byłem w Czerniowcach gościem
wymienionej w nagłówku instytucji, gdzie gromadziłem materiały do finansowanego przez PAN tematu „Język polski na Bukowinie do r. 1945”. (…) Najszerszy rozgłos w ostatnim ćwierćwieczu przyniósł ukazujący się tam od r. 1971 regionalny słownik ukraińskich gwar bukowińskich kierowany od początku
przez V. Prokopenko. (…) Ze względu na szczupłość bezpośrednich kontaktów naukowych z zagranicą uniwersytet w Czerniowcach byłby zapewne zainteresowany wszelką formą współpracy. W dziedzinie reprezentowanej przeze mnie interesujący
jest tam przede wszystkim ogrom nagromadzonych materiałów
dialektalnych oraz unikalny na skalę światową biblioteczny
zbiór „bucovinensów”, interesujący dla każdego, kto się problematyką tamtego regionu zajmuje, nawet w szerszym międzynarodowym kontekście. W przyszłości (w r. 1988) mam zamiar
ubiegać się o dłuższy, 3-miesięczny staż naukowy w Czerniowcach w celu staranniejszego przejrzenia materiałów zgromadzonych tam, a gdzie indziej niedostępnych8.

Sprawozdanie K. Feleszki, Warszawa, 31 października 1986 r., w posiadaniu Heleny
Krasowskiej.
8
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Pierwszy z referatów na tematy bukowińskie Kazimierz Feleszko
wygłosił już w roku 1984 w Getyndze. Artykuł, zamówiony przez kolegę
w 1983 r., ukazał się w roku 1987. W ciągu lat 80. przy każdej okazji, na
konferencjach i zebraniach naukowych, mówił Kazimierz Feleszko o sytuacji językowej na Bukowinie, pokazywał statystyki, mapy i tabele, dzielił się swymi odkryciami. Żył tym tematem. Żałował, że tak późno obudziły się w nim naukowe zainteresowania rodzinnymi stronami.
Ośrodki naukowe w Czerniowcach i Bukareszcie stały się celami
nawiązywania szerokich kontaktów naukowych i gromadzenia materiałów dotyczących języka Polaków bukowińskich. Starał się o staże naukowe, wyjazdy w ramach międzynarodowej wymiany PAN, poszukiwał różnych możliwości odwiedzenia tamtych terenów. Kolejny staż naukowy
Kazimierz Feleszko odbył w Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu
w Bukareszcie pod koniec 1986 r. W sprawozdaniu zaznaczył:
Przywiezione materiały składają się na 4 grupy: a) własne notatki ze słowników regionalnych i literatury pomocniczej, b) „odbitki” interesujących mnie prac I. Robciuca z trudno dostępnych
pism rumuńskich, c) kserokopie fragmentów spisu ludności
w Rumunii z r. 1930, zakupione przeze mnie półprywatnie
w ANSRR, d) materiały leksykalne E. Deboveanu9.

Od początku lat 90. cały swój czas – poza pracą dydaktyczną na
Uniwersytecie – poświęcał Bukowinie. Dzięki zmianom politycznym
i powstaniu organizacji polskich w Czerniowcach, zespoły folklorystyczne
z Bukowiny zaczynają przyjeżdżać do Polski. Jastrowie koło Piły stało się
z czasem „nową Bukowiną”, gdzie spotykają się ludzie pochodzący z tamtych stron, a dziś żyjący w różnych krajach. Spotkania odbywały się też
w Czerniowcach i w Suczawie.
Następuje niesłychane ożywienie zainteresowań nie tylko folklorem bukowińskim, ale też historią Bukowiny i mniejszościami ją zamieszkującymi. Dzieje się to dzięki bliskiej współpracy dwóch ludzi: profesora
Kazimierza Feleszki z Warszawy i Zbigniewa Kowalskiego z Piły. Pierwszy
z nich jest inicjatorem konferencji naukowych i tematów badawczych,
drugi – ich organizatorem.
W 1990 r. rozpoczęły się Międzynarodowe Festiwale Folklorystyczne „Bukowińskie Spotkania”, którym towarzyszą wydarzenia naukowe w formie międzynarodowych konferencji naukowych. Inicjatorem
tych konferencji był profesor Kazimierz Feleszko. Korespondencja z tego
okresu, dotycząca pierwszej konferencji, jest następująca:

Sprawozdanie K. Feleszki, Warszawa, 13 grudnia 1986 r., w posiadaniu Heleny
Krasowskiej.
9
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Informuję uprzejmie, że istnieje szansa na zorganizowanie pod
koniec maja 1991 r. konferencji naukowej poświęconej Bukowinie – po raz pierwszy w gronie międzynarodowym. Zależy mi
na skupieniu na niej niewielkiej grupy znawców i entuzjastów
tego regionu, rozproszonych dziś w różnych krajach.
Tematem konferencji byłyby zbieżności językowe (i kulturowe)
w bukowińskiej ojczyźnie różnych ludów. Mile widziane byłyby
zwłaszcza wszelkie wzmianki o związkach i paralelach z językiem polskim na Bukowinie. (…) Konferencję zamierzam zorganizować równolegle z festiwalem folklorystycznych zespołów bukowińskich (polskich i innych) organizowanym w Jastrowiu
przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Pile, opiekujący się przesiedleńcami bukowińskimi w Polsce10.
Wybór Jastrowia na miejsce konferencji nie jest przypadkowy.
Niewielka grupa przesiedleńców z Bukowiny zorganizowała tu
jeden z kilku istniejących w Polsce zespołów folkloru bukowińskiego. Ponadto w Jastrowiu w dniach 30 maja-2 czerwca
1991 r. odbędzie się festiwal folkloru bukowińskiego z udziałem
zespołów polskich, ukraińskich i rumuńskich z obu części Bukowiny. Uczestników konferencji zachęcamy do pozostania także
na tej imprezie. Dostarczy ona okazji przeżycia na nowo atmosfery wieloetnicznej bukowińskiej wspólnoty kulturowej. Powinniśmy też móc ten czas wykorzystać na kontynuację nieformalnych dyskusji merytorycznych, a przede wszystkim – na wspólne przemyślenia, czy rysuje się potrzeba i możliwość podjęcia
wielostronnej współpracy naukowej w przyszłości (np. nad wielojęzycznym thesaurusem bukowińskim, nad lingwistyczną
i/lub etnograficzną monografią Bukowiny z uwypukleniem elementów wspólnych dla różnych narodów lub tp.)11.

Pierwsza konferencja pt. „Bukowina – wspólnota kultur i języków” odbyła się w dniach 28-29 maja 1991 r. Obrady miały miejsce
w Ośrodku „Tęgobór” w Podgajach. Organizatorami konferencji były Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Wojewódzki
Ośrodek Kultury w Pile. W programie konferencji Kazimierz Feleszko
zamieścił następujące zdanie:
W zamyśle organizatorów połączenie obu tych wątków ma służyć uwypukleniu uniwersalnych, ponadnarodowych elementów
kulturowo-językowych, wyrosłych z tradycyjnie wzorowego
współżycia bukowińskiej rodziny narodów12.

K. Feleszko, List, Warszawa, 17 stycznia 1991 r., w posiadaniu Heleny Krasowskiej.
Tenże, List, Warszawa, 2 kwietnia 1991 r., w posiadaniu Heleny Krasowskiej.
12 Tenże, Program Konferencji 28-29 maja 1991 r.
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Fot. 1. Program konferencji z 1991 r.

Po zakończeniu obrad, w dniach 30 maja-2 czerwca, odbył się
w Jastrowiu Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie
Spotkania” z udziałem zespołów polskich, ukraińskich i rumuńskich. Jak
pisał Kazimierz Feleszko:
Tam właśnie po raz pierwszy po wojnie i dramatycznym rozpadzie „bukowińskiej rodziny narodów”, która mogła być kiedyś
dla świata przykładem harmonijnego współżycia różnych grup
etnicznych, ich reprezentanci zebrali się znowu oficjalnie dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia13.
To pierwsze spotkanie przedstawicieli narodów z podzielonej
Bukowiny nabrało wymowy symbolu wobec narastającej fali nacjonalizmów i nietolerancji w naszej części Europy. Intencją
organizatorów i uczestników konferencji, a zarazem autorów
i wydawców niniejszego tomu było przypomnienie, że poza różnicami i podziałami coś mieszkańców Bukowiny także łączyło 14.

Po tej pierwszej konferencji korespondencja pomiędzy Czerniowcami, Suczawą a Warszawą nasiliła się. Sprawy bukowińskie coraz bardziej pochłaniały Kazimierza Feleszkę15. Gromadził on dane, statystyki,

Bukowina. Wspólnota kultur i języków, pod red. K. Feleszki, J. Molasa, Warszawa
1992, s. 5.
14 Tamże.
15 Obszerna korespondencja z Bukowińczykami w Polsce oraz na Ukrainie i w Rumunii znajduje się w posiadaniu autorki i wymaga odrębnego opracowania.
13
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robił wykresy, zbierał pocztówki, prowadził badania terenowe wśród Bukowińczyków w Polsce, interesował się życiem Polaków w Czerniowcach.
Nawiązał między innymi kontakty z Jadwigą Kuczabińską z Czerniowiec,
która donosiła:
dużym sukcesem dla nas jest to, że jesteśmy oficjalnie zarejestrowani (zajęło to dużo czasu i kłopoty byli z różnymi formalnościami), ale już jesteśmy! 40 dzieci w Czerniowcach zaczęło
naukę języka ojczystego – 2 grupy (młodsza 12 lat i starsza).
Ośrodek Towarzystwa został zorganizowany w Pance, gdzie 30
dzieci i 30 dorosłych zaczęło naukę języka polskiego. Kolej na
Storożyniec, Starą Hutę. Od września ilość uczących się język
zwiększy się wielokrotnie. W Czerniowcach Towarzystwo jest
jeszcze w trudnych warunkach – bo nie mamy jeszcze własnego
lokalu. Zaczęliśmy starania u władz o przydzielenie nam chociażby jednej sali w Domu Polskim, który był zbudowany na
koszt Polaków. Nie będzie to łatwym, ale mamy zamiar stać na
swoim. Na razie Towarzystwo ma dobrą opinię u władz i właśnie
na to bardzo liczę. Będąc w Krakowie, dzięki pomocy Domu Polonii, spakowałam 2,5 tys. książek – podręczników, literatury
dla dzieci i literatury pięknej – pochodzących z darów, czekamy
na przybycie. Do tego czasu spotkania w Towarzystwie nosiły
charakter organizacyjny. Planujemy na kwiecień i maj dwie imprezy poświęcone życiu i twórczości A. Mickiewicza i F. Chopina. Dalej pójdą wakacje16.

Kazimierza Feleszkę interesowały wszystkie wydarzenia związane
z Bukowiną, wydarzenia organizowane przez inne kraje, aby włączyć się
w dyskusję oraz nawiązywać kontakty.
Władze miejskie planują na jesień w Czerniowcach międzynarodowy festiwal „Bukowina wielu narodowości”, taka, o jakiej Pan
marzy i mówi17.

Mniejszości zamieszkujące dawniej i dziś Bukowinę cechuje poczucie własnej odrębności narodowej bądź etnicznej, religijnej i kulturowej. Każda ma swoje organizacje na Bukowinie, obecnie podzielonej między Ukrainę i Rumunię, każda reprezentuje swoją kulturę, choć niewątpliwie z wpływami pozostałych. Co zrobić, żeby odbudować dawną „Europę w miniaturze” lub „Szwajcarię Wschodu”? – z pewnością wiele nad
tym rozmyślał Kazimierz Feleszko. Z doskonałym przygotowaniem, zdolnościami organizacyjnymi oraz umiejętnością nawiązywania i podtrzy-

J. Kuczabińska, List do K. Feleszki, marzec 1991 r., w posiadaniu Heleny Krasowskiej (pisownia oryginalna).
17 Taż, List do K. Feleszki, 6 marca 1992 r., w posiadaniu Heleny Krasowskiej.
16
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mywania kontaktów Kazimierz Feleszko doprowadził do niesłychanej
rzeczy – zbudowania bukowińskiej wspólnoty naukowej. Kolejne naukowe wydarzenie miało miejsce w dniach 2-4 czerwca 1994 r. w Jastrowiu
pt. „Bukowina – Europa w miniaturze” z udziałem przedstawicieli ośrodków naukowych z Polski, Ukrainy, Rumunii, Niemiec oraz Jugosławii.
Niektóre przedstawione na niej referaty miały bardzo kontrowersyjny charakter, a prezentowane w nich poglądy skłoniły wydawców do modyfikacji tytułu tomu w stosunku do tematu konferencji, której materiały publikujemy.
Konferencja wykazała, że w podstawowych kwestiach dotyczących Bukowiny zachodzą nie tylko nieporozumienia, lecz też wychodzi na jaw elementarna niewiedza bądź hołdowanie tezom
dawno już zdezaktualizowanym18.

Pozostawiony po tej konferencji przez Kazimierza Feleszkę tekst
został opublikowany w całości dopiero w 2006 r. Zwraca w nim uwagę na
to, że temat bukowiński jest podejmowany w różnych ośrodkach naukowych i kulturowych w świecie:
Tego typu spotkania naukowe odbywają się z różną intensywnością od szeregu lat w krajach związanych z Bukowiną organicznie (Ukraina, Rumunia) bądź też w krajach, które po wojnie
przyjęły większe grupy przesiedleńców (repatriantów) bukowińskich (Polska, Niemcy). We wszystkich tych krajach – a także
w Austrii i Izraelu, gdzie w wyniku wydarzeń wojennych oraz
powojennych zmian granic i ustrojów politycznych (jak również
w Stanach Zjednoczonych – w wyniku znacznie wcześniejszej
emigracji zarobkowej) również znalazły się większe grupy przesiedleńców z Bukowiny – działają ponadto regularnie regionalne centra naukowo-oświatowe oraz towarzystwa i organizacje
kulturalne i społeczne, pielęgnujące wszelkie sfery kultury interesującego nas regionu i krzewiące wiedzę o niej.
Równolegle do spotkań naukowych odbywają się więc i imprezy
kulturalne, z których na pierwszym miejscu należałoby chyba
wymienić obrosłe już w tradycję „Bukowińskie Spotkania” w Jastrowiu, wielki festiwal folkloru wszystkich grup etnicznych
z Bukowiny, organizowane przez Pilski Dom Kultury i budzące
– m.in. dzięki wielu imprezom towarzyszącym – rosnące zainteresowanie jako poglądowa lekcja integralności ludowej kultury
bukowińskiej19.

Bukowina. Blaski i cienie „Europy w miniaturze”, pod red. K. Feleszki, J. Molasa,
W. Strutyńskiego, Warszawa 1995, s. 3.
19 K. Feleszko, Bukowina w miniaturze. Fakty i metody [w:] Bukowina. Tradycje
i współczesność, pod red. Z. Kowalskiego, H. Krasowskiej, J. Makara, W. Strutyńskiego, Piła-Czerniowce-Suczawa 2006, s. 16.
18
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Fot. 2. Delegacja Kazimierza Feleszki w celu organizacji „Bukowińskich
Spotkań” w Jastrowiu w 1995 r.
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Kazimierz Feleszko w różnych środowiskach mówił o Bukowinie,
prowadził obszerną korespondencję z naukowcami z Czerniowiec, Bukaresztu, Suczawy i Monachium. Odwiedzał Bukowińczyków w Złotniku,
Żarach, Prudniku, Koźlicach i innych miejscowościach w Polsce. Przeprowadzał z nimi wywiady, nagrywał na kasety magnetofonowe, prowadził
notatnik, zbierał fotografie, pamiątki rodzinne. Z referatami na temat Bukowiny brał udział w konferencjach w Polsce i za granicą. O Bukowinie
mówił wszędzie – w domu, na uniwersytecie, wśród kolegów, bliższych
i dalszych znajomych, zachęcał studentów do poznania tego regionu.
Już w dniach 21-27 kwietnia 1996 r. odbyło się kolejne naukowe
spotkanie dotyczące Bukowiny, zorganizowane w północno-wschodniej
Polsce przez Ośrodek „Pogranicze”. Krzysztof Czyżewski w ulotce zatytułowanej „Pamięć starowieku. Bukowina” napisał:
Dziedzictwo Bukowiny przywołuje do powrotu i do penetracji.
A dzisiejsza Bukowina? Jaka jest jej rzeczywistość po „jesieni
narodów” 1989 roku? Jaki jest jej stosunek do przeszłości? Jakie
konflikty nią wstrząsają? Jak dzisiaj Bukowińczycy myślą i tworzą? Czy doświadczenie „Europy w miniaturze” może mieć istotne odniesienie do współczesnych procesów integracji europejskiej?20.

Referaty wygłoszone na międzynarodowej konferencji w Sejnach
znalazły się w wydanej później książce pod redakcją Kazimierza Feleszki
„Bukowina po stronie dialogu”21.
Korespondencja w sprawie bukowińskiej nie ustawała. Badacze
informowali Kazimierza Feleszkę o dorobku naukowym swoich ośrodków
oraz o dalszych planach, o wspólnych międzynarodowych projektach:
Можу із задоволенням повідимити Вас, що у вересні цього
року вийшов з друку II-ий том моєї праці „Атлас українських говірок Північної буковини”. Якщо Бог нам допоможе
зустрітись на конференції в Пілі, я привезу із собою для Вас
оба томи мого атласу та монографію про фонетику буковинських говірок. Стосовно Вашої пропозиції про вивчення
лексики, то я згодний взятися за цю цікаву працю у співавторстві з Вами і паном Іваном Робчуком!
Десь незабаром має бути надрукована праця „Словник буковинських говірок” де співавторами виступають багато викладачів нашої кафедри. Сюди увійдуть шість випусків „Матеріалів до словника буковинських говірок”, про які Ви знаєте, а також нові матеріали. Це буде досить велика праця,
над якою наші науковці не поспішаючи працювали, почи-

20
21

K. Czyżewski, Pamięć starowieku. Bukowina, ulotka, Sejny 1996, s. 3.
Bukowina po stronie dialogu, pod red. K. Feleszki, Sejny 1996.
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наючи з 1956 року, тобто – майже 50 років. Правда, цей словник охоплює говірки тільки Північної Буковини. Лексику
Південної Буковини, правду кажучи треба вивчати від початку, бо надруковано про неї зовсім небагато 22.

Planowana kolejna konferencja o tematyce bukowińskiej znajdowała uznanie wśród naukowców z różnych stron świata. Temat ten pojawiał się także na zebraniach katedr, omawiany szeroko w środowisku badaczy rumuńskich. Profesor Dorin Gămulescu w odpowiedzi na list Kazimierza Feleszki napisał:
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do udziału w Trzeciej
Konferencji Bukowińskiej, która odbędzie się w Jastrowiu
w dniach 3 VI-5 VI 1999 pod ciekawym tytułem „O Bukowinie.
Razem czy oddzielnie”.
W związku ze szlachetną Państwa inicjatywą zorganizowania
Spotkań Bukowińskich chcemy powiadomić organizatorów, iż
na czerwcowym zabraniu naszej katedry, jak również na ostatnim spotkaniu Towarzystwa Slawistów Rumuńskich w sprawach organizacyjnych dotyczących XII-go Międzynarodowego
Kongresu omówiliśmy również znaczenie i rolę Spotkań Bukowińskich dla naszych specjalistów oraz dla przyszłych badań integracyjnych mających jako cel opracowywanie wspólnych prac
naukowych, uwzględniających przede wszystkim składniki oraz
więzi duchowe i mentalnościowe w tej multikulturowej wspólnocie poddanej okrutnym doświadczeniom wojennym (spustoszenia poczynione w świadomości ludzkiej przez ostre propagandy nacjonalistyczne, podział terytorialny, zmianę granic, masowe wysiedlenia i przesiedlenia itd.).
Uważamy, iż nadszedł czas, kiedy poprzez wspólne wysiłki można odnaleźć elementy łączące przedstawicieli narodów zamieszkujących na Bukowinie oraz na Bałkanach i stworzyć poprzez
lepszą znajomość, w oparciu o naukę i kulturę (nie blokowaną
już przez cenzurę), warunki do ponownego zbliżenia i zrozumienia między nimi.
Z myślą o udanej perspektywie tego rodzaju spotkań oraz imprez naukowo-kulturalnych, świadczących również o umiejętności i możliwości współpracy, Katedra Języków i Literatur Słowiańskich wystąpiła z propozycją założenia Komitetu organizacyjnego popierającego inicjatywę oraz wysiłki kolegów polskich.
W skład tego Komitetu wchodzą prof. dr Ion Rebuşapcă, pochodzący z Bukowiny, świetny znawca spraw historycznych i kulturowych tego regionu, oraz dr Constantin Geambaşu, wiceprezes
Towarzystwa Slawistów Rumuńskich.

22

K. Herman, List, Czerniowce 17 grudnia 1998 r., w posiadaniu Heleny Krasowskiej.
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Jesteśmy przekonani, iż zgodna współpraca uczonych zamieszkujących dziś w różnych krajach stanowiłaby przykład bezprecedensowy w historii wieloetnicznych regionów naszej części
Europy.
Grupa naukowców z Uniwersytetu Bukareszteńskiego i Rumuńskiej Akademii Nauk jest zainteresowana zarówno planowaną
na czerwiec 1999 r. w Polsce konferencją poświęconą wypracowaniu form permanentnej współpracy, jak i samą współpracą,
ponieważ uważa ją za społecznie ważny, nowy kształt dialogu interkulturalnego w tej części Europy.
Życzymy Panu profesorowi, jak również pozostałym organizatorom Trzeciej Konferencji Bukowińskiej powodzenia! 23

Kazimierz Feleszko otrzymał szereg zaproszeń na spotkania, na
których omawiane są problemy związane z Bukowiną, z zagadnieniem
Polaków na Bukowinie. Jako przykład przytoczę zaproszenie Wydziału
Kultury Czerniowieckiej Obwodowej Państwowej Administracji, wystosowane 5 stycznia 1999 r.:
Управління культури і мистецтв Чернівецької області державної адміністрації запрошує з 2 по 6 люте 1999 року в м.
Чернівці директора міжнародного фольклорного фестивалю «Пільські зустрічі» Збишека Ковальського, керівника
фольклорного колективу Віктора Брияка та професора Варшавського університету Казиміра Фелешко для вирішення
організаційних питань проведення міжнародного фестивалю та наукової конференції24.

W korespondencji Kazimierza Feleszki znajduje się także zaproszenie do Domu Polskiego w Suczawie z 6 stycznia 1999 r., podpisane
przez ówczesnego prezesa Jana Piotra Babiasza:
Zapraszamy Pana prof. Kazimierza Feleszko do Rumunii, do siedziby Związku Polaków w Rumunii „Dom Polski” Suczawa, na
konferencję „Rola Polaków na Bukowinie”, która odbędzie się
(...) od 28 [stycznia] do 1 lutego25.

Z powyższej korespondencji wynika, że kontakty Kazimierza Feleszki były już wówczas bardzo liczne, a plany naukowe się rozrastały.
Widać chęć kontynuacji spotkań naukowych, do których doszło w 1999 r.

List napisany przez prof. dr. Dorina Gămulescu do prof. Kazimierza Feleszki, Bukareszt, 22 lipca 1998 r., w posiadaniu Heleny Krasowskiej.
24 Чернівецька обласна державна адміністрація, Управління культури, Чернівці,
5 stycznia 1999 r.
25 Jan Piotr Babiasz, Zaproszenie, 6 stycznia 1999 r.
23
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Podczas X Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” w dniach 2-5 czerwca 1999 r. w Jastrowiu odbyła się kolejna międzynarodowa konferencja bukowinoznawcza, która zgromadziła
aż 50 naukowców z Niemiec (5 osób), Ukrainy (14 osób), Serbii (1 osoba),
Rumunii (15 osób), Izraela (1 osoba), Wiednia (1 osoba), USA (1 osoba),
Słowacji (1 osoba) i Polski (11 osób). Grono badaczy się powiększa. Niektórzy przyjęli zaproszenie na konferencję już po raz trzeci, jak m.in. Eugeniusz Kłosek z Uniwersytetu Wrocławskiego i Dušan Drljača, etnograf
z Belgradu, czy po raz drugi Konstantyn Herman – językoznawca z Czerniowiec. Była to jak dotychczas największa konferencja pod względem
liczby uczestników oraz krajów, które reprezentowali. Zawdzięczamy to
osobistym kontaktom profesora Feleszki. Wszystkie wygłoszone podczas
konferencji artykuły ukazały się w tomie pokonferencyjnym. Kazimierz
Feleszko – inicjator i organizator tego przedsięwzięcia – zaznaczył w nim:
Dotychczasowe spotkania pozwoliły nie tylko zorientować się
w bieżącym zakresie i stanie badań bukowinoznawczych w bliskich nam krajach, lecz też co ważniejsze! – pozwoliły wzajemnie zrozumieć i zbliżyć, początkowo nieraz bardzo od siebie odległe, stanowiska reprezentantów różnych dziedzin badawczych
oraz orientacji politycznych i metodologicznych 26.

Kazimierz Feleszko w swoich notatkach po konferencji napisał także:
Udział czołowych historyków regionu ze strony rumuńskiej
i ukraińskiej ustawił wysoko naukowy poziom konferencji. Wielką satysfakcję organizatorom sprawiła (zarówno na konferencji, jak i w publikacji) wielopokoleniowa reprezentacja różnych dyscyplin naukowych ze strony polskiej. Świadczy ona
o odrobieniu zainteresowania tym ważnym dla interesów polskich regionie. (…)
Zarówno referaty, jak i nadzwyczaj żywa dyskusja nie były wolne
od polemik rumuńsko-ukraińskich na temat prymarnego składu
etnicznego Bukowiny, przyczyn jej podziału po II wojnie światowej, jak i położenia mniejszości rumuńskiej na Ukrainie oraz
ukraińskiej w Rumunii27.

Od października 2000 r. z powodu ciężkiej choroby Kazimierz Feleszko przeniósł się z Uniwersytetu Warszawskiego do Instytutu Slawistyki PAN, gdzie zostało wszczęte postępowanie o nadanie mu tytułu naukowego profesora na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 16 października
2000 r. na wniosek dyrekcji Instytutu Slawistyki PAN.

O Bukowinie. Razem czy oddzielnie?, pod red. K. Feleszki, Piła-Warszawa 2000,
s. 3.
27 Notatki Kazimierza Feleszki, Warszawa, 1999 r., w posiadaniu Heleny Krasowskiej.
26
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Tym nowym polem badawczym jest dla doc. Feleszki Bukowina,
zwana także i przez niego „Europą w miniaturze”. Pierwsze jego
publikacje z tej dziedziny pojawiają się pod koniec lat osiemdziesiątych, ale są odbiciem już wcześniejszego udziału Autora
w konferencjach międzynarodowych. W odniesieniu bowiem do
problematyki dotyczącej Bukowiny p. Feleszko działa podobnie
jak w tematyce uprawianej poprzednio, tj. realizuje ją nie tylko
w publikacjach, lecz także w aktualnych dyskusjach i dydaktyce
uniwersyteckiej. Polskiego czytelnika wprowadza w tę problematykę rozprawa Język polski na Bukowinie do r. 1941, Wrocław 1991. Jest to rzecz, w której dominuje lingwistyczny punkt
widzenia i nastawienie, jeśli tak rzec można, polonocentryczne.
Niemniej ukazuje już ona drogę, po jakiej pójdzie doc. Feleszko
w swych dalszych poszukiwaniach naukowych. Będą to najogólniej mówiąc studia nad kulturami etnicznymi Bukowiny do
II wojny światowej i ich dalszymi losami po r. 1945. Znaczna
część tej problematyki przypada na najnowsze dzieje zbiorowości etnicznych w Polsce, por. m.in. „Rumuni” czy „Słowacy”?
Czyli droga Górali Bukowińskich nad Gwdę, 1993, co dodatkowo uzasadnia zainteresowanie Autora tą problematyką.
Nowsze prace doc. Feleszki z tego zakresu zyskują wymiar uniwersalny. Wykraczają daleko poza ramy tradycyjnego językoznawstwa, a nawet poszerzonej socjolingwistyki. Zgodnie z dzisiejszymi tendencjami w nauce i polityce światowej badania
p. Feleszki włączają się w ogólniejszą problematykę humanistyczną, zarazem zaś – skoro żyjemy w epoce wielkich przemian
w Europie – polityczną. Nie wszyscy nasi humaniści zdają sobie
z tego sprawę. Doc. Feleszko należy w tym względzie do przodujących uczonych w Polsce28.

Recenzentami byli profesor Violetta Koseska, profesor Stanisław
Dubisz oraz profesor Antoni Furdal. Recenzenci bardzo wysoko ocenili
dorobek naukowy Kazimierza Feleszki oraz jego osiągnięcia dydaktyczne.
Komisja ds. przewodu profesorskiego doc. Feleszki na posiedzeniu Rady
Naukowej Instytutu Slawistyki PAN 2 kwietnia 2001 r. zaproponowała,
aby Rada wyraziła swe poparcie dla wniosku o nadanie mu tytułu naukowego profesora. W głosowaniu tajnym Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN jednogłośnie poparła ten wniosek. Nominację profesora tytularnego z rąk Prezydenta RP odebrał 6 lipca 2001 r. syn Wojciech. Kazimierz
Feleszko zmarł bowiem 3 lipca 2001 r. w wieku 62 lat.

A. Furdal, Opinia w sprawie nadania tytułu naukowego profesora doc. drowi
hab. Kazimierzowi Feleszce, Wrocław, 25 marca 2001 r., w posiadaniu Heleny Krasowskiej.
28
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Fot. 3. Kazimierz Feleszko. Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych.

Ewa Rzetelska-Feleszko, żona Kazimierza Feleszki, napisała:
Do końca otoczony troskliwą i czułą opieką rodziny. Dziś, tj.
6.07.2001 roku Prezydent RP miał Mu wręczyć nominację profesora tytularnego. Zdążył jeszcze w tej sprawie otrzymać pismo
z Kancelarii Prezydenta i nim się cieszyć.
Pracował naukowo jako slawista, zajmował się językami południowych Słowian i pograniczem ukraińsko-rumuńskim, wiele
podróżował po Europie, zwłaszcza po wszystkich krajach bałkańskich; swobodnie mówił wieloma językami. Był nauczycielem akademickim w Polsce (Uniwersytet Warszawski) i w Niemczech (Monachium). Studenci uwielbiali Go, miał z nimi świetny
kontakt, był też dla nich autorytetem.
Miał wyjątkowy dar zyskiwania sympatii i przyjaźni wszędzie,
gdzie się znalazł. Również w ostatnich ciężkich miesiącach
w szpitalu, wśród lekarzy i pielęgniarek. Uwielbiały go wszystkie dzieci własne i przyjaciół. Wychował dwie przybrane córki
i syna.
Był tułaczem: urodzony w Czerniowcach, w regionie zwanym
Bukowiną (dziś na Ukrainie), przesiedlony po wojnie na Śląsk
Opolski do Prudnika, prawie 40 lat spędził w Warszawie. Przez
całe dorosłe życie szukał swojej ojczyzny w różnych krajach, nie
mogąc jej odnaleźć. Bardzo wiele zrobił dla sprawy „małych ojczyzn”, zwłaszcza dla rodzinnej Bukowiny.
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Kochał życie, wszystkie jego dary i przywileje. Lubił – po bałkańsku – śpiewać, tańczyć, bawić się w atmosferze „zastawionego stołu”. Brak mu było wytrwałości właściwej naukowcom.
Los obdarował go miłością ludzi, ale i cierpieniem ponad miarę.
Choroby wplatały się we wszystkie lata Jego życia. Ostatnia, bardzo ciężka, ciągnęła się przez dwa lata29.

Był moim Nauczycielem i Mistrzem, takim na zawsze go zapamiętam i takim pozostanie także w pamięci swoich uczniów, bliskich i przyjaciół z krajów bałkańskich, z innych ośrodków naukowych. W pamięci
i ciepłych słowach wrócił do kochanych Czerniowiec. Środowiska polskie,
ukraińskie, rumuńskie i inne w Czerniowcach i Suczawie pamiętają go jako człowieka oddanego sprawom bukowińskim, sprawom polskim, przechowują listy pisane do nich, wspólne zdjęcia. Jest obecny na Bukowinie
poprzez swoje książki, prace naukowe, słownik. Na spotkaniach oficjalnych i nieoficjalnych jego nazwisko wymawiane jest z szacunkiem i zawsze wspomina się o pozytywnych walorach działalności naukowej i społecznej Kazimierza Feleszki.

E. Rzetelska-Feleszko, Notatka z dnia 4 lipca 2001 r., Warszawa, w posiadaniu Heleny Krasowskiej.
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dr. habil. Helena Krasowska
prof. Institutului de Slavistică
al Academiei Poloneze de Științe din Varșovia

Kazimierz Feleszko – între Cernăuți și Varșovia.
80 de ani de la nașterea sa
Rezumat

Profesorul Kazimierz Feleszko, fiul lui Emilian şi al Aureliei Różycka, s-a născut pe 18 septembrie 1939 la Cernăuți, în Bucovina. Este
cunoscut astăzi ca slavist care şi-a dedicat zeci de ani cercetărilor științifice și problematicii lingvistico-culturale a Bucovinei. A avut competențe
lingvistice neobișnuite: își amintea din copilărie puțină română şi ucraineană, aceste limbi erau ale școlii și ale vecinătății celei mai apropiate,
unde se juca cu copiii pe străzile Cernăuților. În anul 1945 părinții lui Kazimierz Feleszko, împreună cu alte familii bucovinene s-au mutat din
Cernăuți la Prudnik, în Silezia Opolska.
Dacă ar fi trăit, în septembrie 2019, Kazimierz Feleszko ar fi împlinit 80 de ani. Articolul este dedicat acestui remarcabil cunoscător al
culturii bucovinene, inițiatorul conferinței internaționale științifice pe teme legate de această regiune. O atenție deosebită s-a acordat începutului
colaborării lui Kazimierz Feleszko cu centre științifice din Ucraina și România, precum și cu centrele poloneze din Suceava și Cernăuți. Au fost
citate fragmente alese din corespondențele lui cu compatrioții din Bucovina. De remarcat sunt realizările sale științifice și lucrările didactice care
sunt ilustrate și prin citate din opinii, recenzii și alte tipuri de reviste oficiale. A murit pe 3 iunie 2001, la vârsta de 62 de ani. Cu siguranță astăzi,
dacă ar fi trăit, ar fi condus un grant internațional de cercetare care ar fi
completat următoarea pată albă a cercetărilor asupra Bucovinei.

Aneks
________________________________
Anexă

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

Preludiile industrializării petrolului românesc.
Etapele și artizanii acestui proces

Introducere
Lucrarea noastră își propune să prezinte preludiile și începuturile
prelucrării moderne, a rafinării petrolului românesc. Etapele și artizanii
acestui proces au avut o consistență remarcabilă, concretizată în încercări de obținere a unui gaz lampant cât mai eficient, cu o luminozitate cât
mai bună și cu mirosuri cât mai puțin supărătoare.
Documentele epocii oferă informații despre o veritabilă efervescență în acest domeniu, care în esență a cuprins prima jumătate a secolului al XIX-lea. Punctul culminant al acestei evoluții îl constituie anul
1857, atunci când s-a construit prima rafinărie de tip modern din România și din lume. Urmărind aceste aspecte, după ce vom puncta încercările
empirice ale secolelor XVI-XVIII, atenția noastră se va focaliza, în mod
special asupra etapei 1833-1860, a încercărilor și concretizărilor acestei
perioade, precum și asupra personalității celor care au determinat aceste
realizări.
Atestarea petrolului în istorie și în spațiul românesc
Istoria petrolului începe și se amestecă cu însăși originile civilizației umane. Pe plan universal, în secolul al XIII-lea î. Hr. legendele Orientului Mijlociu divinizau focurile vii care cuprindeau spațiul dintre Marea
Caspică și Golful Persic. Istoricii antici, începând cu Herodot din secolul
al V-lea î. Hr. au oferit diverse informații despre extracția și utilizarea petrolului: în construcția zidurilor Babilonului sub forma asfaltului, în construcția unor șosele, în călăfătuirea/smolirea navelor, în scopuri casnice,
în scopuri medicinale, și chiar în scopuri războinice dacă avem în vedere
temutul „foc grecesc” etc.1
În spațiul românesc, petrolul a avut o atestare și utilizare neîntreruptă din antichitate și până în prezent. Începând cu apogeul civilizației
dacilor, secolele I î. Hr.-I d. Hr. și până spre miezul epocii feudale, dove-

Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ştefan Traian Mocuţa, Ştefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, Industria petrolului în România, Editura AGIR, București, 2004, p. 17,
43-45.
1
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zile arheologice ale utilizării petrolului au fost numeroase: diferite tipuri
de vase (în special căni) cu urme de petrol, bucăți de bitum și de smoală
etc. Sfera utilizării petrolului a fost variată: utilitate casnică, scopuri terapeutice, activități economice, practici religioase: iluminat, încălzit, unsul
osiilor de car etc. De-a lungul întregii epoci medievale, petrolul a fost utilizat predominant prin componenta sa principală, păcura.
Atestarea în scris pentru „perioadele moderne” ale spațiului românesc s-a făcut în secolele XV-XVI. 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 – Prahova2. Secolele XVII-XVIII
păstrează numeroase înscrisuri despre existența păcurii în spațiul românesc3.
Saltul exploatării petrolului în universul industrial s-a făcut destul de târziu, în secolul al XIX-lea, într-un context favorabil al schimbărilor geopolitice și ideatice europene și chiar transatlantice. Este vorba
despre consecințele revoluției industriale declanșate în Occidentul Europei, ale accelerării circulației ideilor după Revoluția franceză, al creșterii
consumului intern și chiar al cerințelor externe de petrol. Astfel, în prima
jumătate a secolului al XIX-lea s-a putut constata un început de prelucrare industrială a petrolului4. Era vorba de construirea unor distilării rudimentare de petrol (1840 și 1844 în zona Lucăcești – Bacău)5.
Încercări empirice de prelucrare a petrolului
în secolele XVI-XVIII
Se poate vorbi de încercări empirice de prelucrare a petrolului
chiar în perioada secolelor XVI-XVIII. Mai întâi au existat metode naturale și involuntare de prelucrare. Astfel, dacă analizăm modul de realizare a gropilor de petrol, este de reținut faptul că unele erau căptușite cu
argilă pentru a evita scurgerea petrolului în pământ. Ele deveneau în
acest mod nu numai bazine de păstrare a petrolului, dar și locul în care
produsul depozitat era supus acțiunii unor factori naturali, în special căldura soarelui care elimina o parte a gazelor, obținându-se astfel o păcură
de o calitate mai bună6. Cu timpul și empirismul a evoluat!
Primele informații care conduc către ideea de prelucrare empirică
a petrolului în spațiul românesc, pot fi observate în însemnările pe care
Francesco Massaro, secretar al oratoriului Veneției în capitala Ungariei,

Ibidem, p. 49.
Ibidem p. 48-50.
4 Ibidem, p. 66-68.
5 Gheorghe Calcan, Istoria Românilor, Editura Universității din Ploiești, 2005, p. 113.
6 Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ştefan Traian Mocuţa, Ştefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, op. cit., p. 53.
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le înainta secretarului Dogelui venețian în anul 1523. În acest document
se consemna faptul că în Transilvania se găseau „munți de sare negră”,
care îi păreau acestui autor a fi compuși dintr-„un fel de bitum”, ce miroseau a păcură și din care locuitorii realizau lumânări. (O asemenea
ceară negră, consemna documentul din 1523, se afla și în Valahia. Aceasta se prelingea din munți, se întărea devenind „un fel de bitum, pe care
autorii antici îl numesc asfalt”)7.
În spațiul extracarpatic, informații despre încercări de prelucrare
a petrolului pot fi identificate cu ocazia vizitei pe care genovezul Franco
Sivori a făcut-o în Muntenia (Valahia) în anul 1581. În descrierea sa, el
arăta că munții acestei provincii conțineau „un fel de păcură”. Aceasta
putea fi „purificată” și în urma acestui proces „se obține pe de o parte
smoala, pe de altă parte ceara neagră, ce arde foarte bine și care cu puțină destoinicie s-ar putea face albă”8.
În anul 1703, chimistul german Johann Joachim Becher își republica lucrarea „Fizica subterană”, și menționa existența unui produs pe
care îl denumea „bitum valahic”, fluid, gălbui, cu miros specific. Acesta
era sursa de obținere a unui produs ceros din care se realizau lumânări.
Cercetătoarea Magdalena Banu, de la Muzeul Național al Petrolului din
Ploiești, care consemna aceste informații, apreciind că prima ediție a lucrării lui Becher a apărut în anul 1680, ajungea la concluzia că „înainte de
1680, în Muntenia se cunoaște extragerea parafinei din țiței”9.
Noi date despre prelucrarea empirică a petrolului apar în anul
1767, când Ioan Fridvalski publica la Cluj, în limba latină, lucrarea sa
„Mineralogia”. În lucrare, autorul menționa existența unor puțuri de petrol în zona Alba Iulia, din care se extrăgea „unsoare bună pentru osiile
roților și carelor”. Această materie primă era totodată prelucrată și astfel
„prin acțiunea focului, partea mai dură a bitumului este separată de cea
moale”. Prin acest procedeu, din partea mai volatilă a produsului se realizau mijloace bune de iluminat („Illa candelis conficiendisconduci”).
Restul produsului rămânea pentru unsul osiilor roților10.
În laboratorul pe care Fridvalski îl avea la Alba Iulia, nu ezita să
realizeze experimente de distilare a țițeiului. Astfel, el a reușit să obțină
un produs pe care l-a numit „Spritus naphtae”. Produsul avea calitățile de
a fi „unicul dizolvant al tuturor substanțelor rășinoase”. Acesta nu era de
fapt, „decât o benzină”. În acest mod se poate considera cea de doua jumătate a secolul al XVIII-lea momentul realizării primei distilării fracționate a petrolului din spațiul românesc11.
Ibidem, p. 51.
Magdalena Banu, Începutul prelucrării țițeiului în Principatele Române, Anuarul
Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova, I (9), Serie nouă, 1991, p. 187.
9 Ibidem, p. 188.
10 Autorul Mineralogiei oferea informații și despre puțurile de petrol din zona Ciucului, care în epocă erau exploatate de domnii Moldovei (ibidem).
11 Ibidem.
7
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La cumpăna secolelor XVIII-XIX se practica utilizarea metodologiei de dezbenzinare a petrolului în vase metalice care erau încinse cu
ajutorul focului. Astfel fracțiile ușoare se pierdeau liber în aer. Produsul
rămas, era un lubrifiant cu calități superioare celui obținut prin metodele
tradiționale12.
Deși intuitive și empirice metodele documentate ale secolelor
XVI-XVIII oferă o imagine interesantă despre inventivitatea și spiritul
experimental care a animat mințile iscoditoare ale oamenilor mai simpli
ori mai școliți ai zonei carpatice atât de bogate în resurse petrolifere.
Petrolul mustea la suprafața solului, atrăgea atenția involuntar, chemând
astfel la utilizare și prelucrare.
Preludiile industrializării petrolului românesc.
Momente și concretizări (1833-1860)
În prima jumătate a secolului al XIX-lea se realizează un salt în
acțiunile de prelucrare a petrolului prin faptul că acestea au început să
iasă din sfera empiricului, să intre în spațiul laboratoarelor, pentru ca
mai apoi să le părăsească și pe acestea și să îmbrace o formă preindustrială prin apariția unor distilării sau găzării. Acestea vor asigura tranziția spre epoca rafinăriilor. Preludiile prelucrării (rafinării) moderne
a petrolului românesc de la jumătatea secolului al XIX-lea au avut efecte
notabile, s-au consolidat și multiplicat rapid, constituind baza industriei
petroliere românești afirmate puternic în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea.
Vom trece în revistă, în paginile următoare, principalele etape ale
acestei evoluții preindustriale ale perioadei 1833-1860, cât și artizanii
acestui proces.
Anul 1833 marchează debutul experimental al rafinării petrolului
și obținerii gazului lampant. În acest an, farmacistul C. Theodor (Thorbor) din Iaşi a obţinut petrol lampant în laboratorul personal. El nu și-a
putut valorifica însă descoperirea13. A propus Eforiei Capitalei Moldovei
să înființeze o „fabrică de gaz” pentru iluminarea orașului, dar a fost refuzat14.

Ibidem.
Constantin M. Boncu, Contribuții la istoria petrolului românesc, Editura Academiei, București, 1971, p. 94; http://www.eualegromania.ro/2018/10/29/ bucurestiuldevine-primul-oras-din-lume-iluminat-cu-petrol-lampant/ (consultată: 18.07.2019).
14 Corneliu-Anton Cociașu, Mihaela Cociașu, Mihai-Lucian Stănescu, Ana Carata,
Constanța Rizescu, Chimiști, farmaciști, oameni de afaceri, în istoria petrolului și
cele trei priorități mondiale realizate de România în 1857,
https://www.revistagalenus.ro/manifestari-stiintifice/chimisti-farmacisti-oamenide-afaceri-in-istoria-petrolului-si-cele-trei-prioritati-mondiale-realizate-de-romaniain-1857/ (consultată: 10.07.2019).
12
13
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Anul 1840 este unul memorabil în istoria prelucrării petrolului
românesc. La Lucăcești, județul Bacău s-a înființat prima distilărie de
petrol („găzăria”), a lui Natham (Nuhăm) Choss. Aceasta a ajuns ulterior
în proprietatea lui B. S. Șefler15.
În anul 1844, în aceeași zonă a Bacăului a funcționat distilăria
lui Avram Heimsohn (preluată apoi de Manase Heimsohn). Aici se obținea un petrol lampant ușor îmbunătățit, mai bun decât alte substanțe
utilizate la acel moment pentru iluminat16. Distilăria Heimsohn, ca dealtfel și cea din 1840, a lui Choss, avea alura unui simplu atelier meșteșugăresc, care era utilat cu mijloace rudimentare ce folosea pentru rafinare
o metodă asemănătoare obținerii țuicii în cazanele țărănești17.
Este posibil ca la Tețcani, în zona Moldovei, în anul 1845, să se fi
înființat o rafinărie de petrol grație inițiativei a doi galițieni. Referitor la
acest stabiliment sunt interesante comentariile cercetătoarei mai sus
amintite. Ar fi vorba despre prima rafinărie din spațiul moldav. Această
informație a fost furnizată pentru prima dată de Josef Theiler și a fost
preluată și publicată apoi de Grigore Gane și Constantin Alimăneșteanu
în „Monitorul petrolului” din anul 1906. Informația a reapărut în lucrarea „Das Erdöl”, având ca autori pe C. Engler și Hans Höffer, tipărită în
anul 1915 la Leipzig. Reconstituind traseul acestor informații, cercetătoarea ploieșteană nu neglija mărturisirea lui Alimăneșteanu, că nu existau
documente care să dovedească afirmația lui Theiler. Investigațiile pe care
ea le-a realizat personal în arhivele băcăuane nu i-au adus informații
suplimentare, în sensul confirmării existenței stabilimentului aflat în
discuție.
Cu toate acestea, cercetătoarea ajungea la o concluzie care pare
logică:
Ținând cont, însă, că Josef Theiler este și el un vechi petrolist
moldovean, conducător al unei găzării înființate la 1868, lipsa
dovezilor nu trebuie să anuleze neapărat afirmația sa, deoarece
multe „fabrici de gazu” nu au fost înregistrate inițial din frica de
taxe de impozit, iar multe documente s-au pierdut în răstriștea
conflagrațiilor mondiale.

Concluzia ei finală era mai concesivă, acordând credit și eforturilor de
rafinare anterioare, dar nu eluda existența rafinăriei de la Tețcani:

Gh. Buzatu, O istorie a petrolului românesc, Editura Enciclopedică, București,
1998, p. 24; Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ştefan Traian Mocuţa, Ştefan N.
Stirimin, Mihai Pașcu Coloja, op. cit., p. 116; Magdalena Banu, op. cit., p. 189.
16 Constantin M. Boncu, op. cit., p. 94.
17 Istoria țițeiului și gazelor în România, http://www.ropepca.ro/articole/istoriatiteiului-si-gazelor-in-romania/55/(consultată: 18.07.2019).
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Oricum am privi însă situația, debutul prelucrării țițeiului prin
distilare fracționată, s-a produs în Moldova, fie că-l socotim la
1840 sau la 184518.

Referitor la toate aceste comentarii este de reținut că lucrarea autorilor Gh. Ivănuş, I. Ştefănescu, Şt. Tr. Mocuţa, Şt. N. Stirimin, M. P. Coloja, referitoare la istoria petrolului românesc, menționa fabrica de distilat de la Tețcani, în anul 185819.
Anul 1848 este un nou moment al concretizărilor în domeniul
eforturilor de obținere a gazului lampant. Adolf Steege, farmacistul Curții
domnești din București, a obținut petrol lampant de o calitate mai bună,
prin experimentele sale de rafinare în laborator, utilizând ca materie primă șisturi bituminoase.
Pentru perioada care a precedat marea realizare din anul 1857, pe
Valea Arinilor din Moldova (ținutul Bacăului), au existat mai multe instalații primitive de distilare a petrolului.
În anul 1853, Dimitrie Nicolau împreună cu fiul său Constantin
Nicolau au construit distilăria de la Arpătac, Covasna20.
Anul 1857 reprezintă, în mod convențional, debutul industriei petroliere românești. În primăvara acelui an, la Ploiești intra în exploatare
prima rafinărie de tip modern din lume, cea a fraților Marin și Teodor
Mehedințeanu. Vom oferi unele detalii asupra acestei realizări, ceva mai
jos, când vom prezenta personalitatea corifeilor acestei realizări.
În același an s-au construit ori au intrat în funcțiune și alte distilării. Acestea sunt următoarele:
 construirea „fabricii de gaz” de la Solonțu (1857). Scopul înălțării
acesteia era foarte precis – aprovizionarea iluminării orașului
Iași. Fabrica a început să producă la 8 martie 1858. Constructorii
acesteia au fost Iohan Levadivschi, semnatar al contractului de
iluminare a Iașilor, asociat cu George Miller și Simion Isipovici)21;
 ridicarea „fabricii” lui Eduard Madasch, în cartierul Mimiu al Ploieștiului, la numai după câteva luni după cea a lui Marin Mehedințeanu. Fabrica avea o producție de 15-18 mii de ocale pe an.
În 1860 proprietarul său a concurat la iluminarea orașului Buzău22.

Magdalena Banu, op. cit., 189-191.
Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ştefan Traian Mocuţa, Ştefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, op. cit., p. 118,
20 Ibidem, p. 70.
21 Ibidem, p. 116; Constantin M. Boncu, op. cit., 94-95.
22 Constantin M. Boncu, op. cit., p. 96-98.
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 două rafinării aparținând lui Avram Meier în Valea Arinilor. Prima, al cărei proprietar va deveni ulterior L. Grunberg, avea o capacitate de rafinare de 873 t și era construită pe o suprafață de
1,5 ha, iar cea de a doua al cărei proprietar va deveni M. I. Grunberg, avea o capacitate de rafinare de 873,3 t23.
În anul 1858 era consemnată o nouă fabrică de gaz, în aceeași
vestită Vale a Arinilor, cu un proprietar necunoscut24.
Pentru o echilibare a statisticilor celor două provincii românești,
„moda rafinăriilor” se extindea vizibil și în Muntenia. Astfel, în anul
1859, putem constata atestarea „fabricii” Zoiței Moscu, pe proprietatea
Sărata-Ogrăzile din Județul Buzău.
În același an, Valea Arinilor se putea mândri cu rafinăria lui
B. I. Schoefler (proprietar inițial N. Choss), cu o capacitate de lucru de
893 t, construită pe un perimetru de 2 ha25.
Anul 1860, ultimul luat în calcul în analiza noastră, înregistrează
construirea, atenție... a zece noi „rafinării”:
 înființarea „fabricii de gaz” a lui Gh. Chirciu, de la Păcureți, Prahova. Era prima fabrică din Prahova ridicată la locul de extracție
a petrolului26;
 construirea a două „fabrici” la Buzău;
 existența a încă două „fabrici” la Brăila,
 funcționarea unei „fabrici” la Râmnicu Sărat;
 ridicarea „fabricii” de la București27, în mahalaua Izvor (proprietar Pandele Demidov)28;
 construirea a încă trei „fabrici” pe Valea Arinilor. La una din ele
era proprietar Iancu Haimshon (proprietar ulterior Alic. Leibu),
și avea o capacitate de rafinare de 1605 t și un perimetru de 2 ha.
Cea de a doua îl avea ca proprietar pe Haim Măgirescu (proprietar ulterior Hava Haimshon), cu o capacitate de lucru de 1323 t
anual, construită pe un perimetru de 560 m2. Despre cea de
a treia rafinărie care îl avea proprietar pe Wolf Lazarovici, cu-

Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ştefan Traian Mocuţa, Ştefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, op. cit., p. 117.
24 Ibidem, p. 116.
25 Ibidem, p. 117.
26 Constantin M. Boncu, op. cit., p. 96-98.
27 Ibidem.
28 Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ştefan Traian Mocuţa, Ştefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, op. cit., p. 116.
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noaștem faptul că a avut o longevitate remarcabilă, aceasta existând și în anul 189129.
După 1860, procesul construirii, dotării și perfecționării rafinăriilor a continuat în același ritm alert și am zice astăzi cu un oarecare iz
de sarcasm, dar evident detașat de realitățile epocii, cu un ritm entuziast,
pentru cei care doreau să prospere economic, nerealizând de fapt (sau
poate, da) că prin eforturile lor și chiar prin câștigurile proprii au contribuit la propășirea propriei lor țări. La sfârșitul secolului al XIX-lea în România existau 87 de distilării30.
Artizanii procesului de industrializare
a petrolului românesc (1833-1860)
În epopeea industrializării petrolului românesc s-au remarcat,
alături de marii și iluștrii anonimi, țăranii descoperitori de izvoare de petrol, de exploratori, exploatatori și prelucrători empirici, o serie de mai
mici ori mai mari întreprinzători, ori veritabile personalități care prin
eforturile lor inegale ca fond și consistență, dar constante în perseverența
lor, au asigurat triumful procesului de industrializare a petrolului românesc. Dintre aceștia, investigațiile proprii și literatura de specialitate îi
evidențiază în mod special pe următorii: Adolf Steege, Alexe Marin, Marin Mehedințeanu, Teodor Mehedințeanu. Ne propunem ca în paginile
următoare să realizăm o scurtă prezentare a biografiei și realizărilor lor
din acest domeniu.
Adolf Steege (1817-1864) a fost spițerul (farmacistul) Curții
Domnești din București. El este recunoscut prin contribuțiile sale în istoria farmaciei. Este de reținut, fie și cu valoare de inventar, cele mai
semnificative realizări ale sale din acest domeniu. El a preparat pentru
prima dată, în anul 1842, capsule farmaceutice gelatinoase după o meto-

Ibidem, p. 117. Referitor la informațiile despre stabilimentele din zona Bacăului,
Constantin Boncu face unele precizări interesante analizei noastre. În anii Unirii
Principatelor Române (concretizată în 1859), Valea Arinilor era cel de al doilea centru
petrolier după Ploiești. Aici existau multe „gropi de păcură”, căi de acces, păduri și
cinci fabrici (trei fabrici existând încă în perioada 1857-1859), construite pe o suprafață de 5 ha cu o producție 837-848 t/anual egalând producția lui Mehedințeanu.
Celelalte două fabrici au fost construite în anul 1860, pe o suprafață de 1120 mp,
aveau o producție de 1323-1605 t/an și aparțineau unor negustori stăini din localitate. Ele se aprovizionau de la proprietarii de gropi din Lucăcești (Constantin M. Boncu, op. cit., p. 96-98). Existând unele nepotriviri între sursele de documentare pe care
le-am utilizat, nedispunând de documentele originale ale acestor informații, am considerat util sa oferim punctele de vedere existente în literatura de specialitate, în
ideea că notarea acestora va contribui la elucidarea acestor diferențe pe parcursul
cercetărilor care vor urma.
30 Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ştefan Traian Mocuţa, Ştefan N. Stirimin, Mihai
Pașcu Coloja, op. cit., p. 113.
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dă perfecționată. Primele capsule de acest gen se obținuseră în anul 1833,
la Paris31.
În anul 1851, A. Steege a prezentat câteva preparate farmaceutice originale la prima Expoziție universală organizată la Londra (1 mai-30 septembrie).
Perseverând, în anul 1855 A. Steege s-a remarcat prin prepararea
unei tincturi necesare combaterii epidemiei de holeră. O dovadă a prestigiului activității sale este demonstrată de faptul că într-un clasament al
spițeriilor din oraș, realizat în același an, spițeria sa se situa în cea dintâi
categorie. Șase ani mai târziu, presa vremii comunica faptul că A. Steege
comercializa această tinctură prin farmacia sa „Fortuna”32.
În domeniul rafinării petrolului, în anul 1848, Adolf Steege, utilizând o „rețetă franțuzească”, a obținut un „gaz lichid” prin distilarea
unui șist bituminos33. Rezultatele au fost bune, și în anul 1851 s-a încercat introducerea noului produs în sistemul de iluminare. Felinarele care
utilizau lumânările de seu au fost scoase, iar în anul 1852 s-a suprimat
chiar „concesionarea fabricării lumânărilor de seu34. Deși acest gaz ardea
bine în lămpi, era nerentabil din cauza costului de transport al materiei
prime. În pofida acestui inconvenient, noul combustibil a fost utilizat de
numeroși negustori ca „materie de iluminat”.
Municipalitatea capitalei a hotărât să înlocuiască iluminatul cu
lumânări de seu cu noul produs, dar cantităţile necesare erau greu de asigurat cu instalaţiile existente, încât în scurt timp s-a renunțat la această
idee. În anul 1855 s-a introdus iluminatul cu ulei de rapiţă, dar sistemul
s-a dovedit costisitor, nepractic şi neigienic.
Adolf Steege a perseverat în domeniul rafinării petrolului. Sursele
documentare aferente subiectului atestă o fructuoasă colaborare între
Adolf Steege, profesorul de chimie Alexe Marin de la Colegiul „Sfântul
Sava” din București și frații Teodor și Marin Mehedinţeanu, deținători de
terenuri petrolifere în Prahova. Această colaborare care a ajuns la cele
mai frumoase realizări în anii 1855-1857, a început probabil mai devreme. În ecuația acestei colaborări e foarte greu de precizat rolul fiecăruia
dintre actorii acestei ecuații. Important este rezultatul obținut. Probabil
ideea unuia a fost preluată și continuată de un altul și tot așa. Îndemnat
de Alexe Marin, Steege s-a asociat pentru continuarea experimentelor sale cu petrol, cu Teodor Mehedinţeanu. La rândul său, Teodor Mehedințeanu a fost sfătuit de același Alexe Marin în anul 1856 să realizeze cerce-

Corneliu-Anton Cociașu, Mihaela Cociașu, Mihai-Lucian Stănescu, Ana Carata,
Constanța Rizescu, op. cit.
32 Ibidem.
33 Constantin M. Boncu, op. cit., p. 92-93. Sunt unele surse care afirmă că Adolf
Steege ar fi utilizat pentru experimentele sale de distilare din anul 1848, țițeiul (petrolul brut).
34 Ibidem.
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tări asupra petrolului35 de pe moșia fratelui său, Marin Mehedințeanu. În
acest mod s-a produs un important pas în obținerea petrolului lampant
prin distilarea țițeiului de la Păcureți, Prahova.
Pentru distilarea petrolului, Adolf Steege a folosit un alambic
obișnuit, utilizat pentru extragerea esențelor din flori și plante. Folosind
țițeiul, prin separarea unei fracțiuni mai grele din petrolul brut s-a obținut un produs superior celui rezultat din șisturile bituminoase. Noul produs ardea cu o lumină mai puternică, avea un miros mai agreabil, comparativ cu produsul obținut din șisturile bituminoase, ori din plante (rapița), nu devenea vâscos/nu „se congela”, și era mai ieftin. Noul produs
a fost probat în lămpile pe care Teodor Mehedințeanu le-a adus încă din
anul 1851 de la Hamburg.
Cu această „idrocarbură”, Teodor Mehedințeanu a participat în
zilele de 28-31 iulie 1856 la licitația pentru iluminarea Bucureștiului și
a câștigat. Neavând tehnicitatea și capacitatea necesară de distilare pentru onorarea cantităților contractuale, oferta i-a fost anulată. A urmat cea
de a doua încercare, cea din anul 1857, care s-a concretizat prin două realizări notabile: recâștigarea licitației pentru iluminarea Bucureștiului și
realizarea primei rafinării de tip modern din lume, cea de la Ploiești-Râfov. Petrolul românesc a devenit, astfel, primul combustibil intrat în circuitul comercial36.
Alexe Marin poate fi considerat, prin sfaturile și îndemnurile, experimentele și expertiza lui științifică, coautor al celor două mari proiecte
pe bază de petrol din anul 1857: înființarea primei rafinării de petrol de
tip modern din lume și iluminarea cu gaz lampant a primei capitale din
lume37. Dar cine a fost Alexe Marin?
Alexe Marin (1814-1895), personalitate proeminentă a epocii
sale, a fost un cadru didactic de excepție, putând fi considerat unul din
ctitorii învăţământului general şi tehnic profesional din România, autor
a numeroase manuale și întemeietor al unor reviste ştiinţifice38. El s-a
născut la Slatina, unde a și urmat clasele primare. Având calități școlărești deosebite, la vârsta de numai 11 ani a fost desemnat să-și ajute dascălul la conducerea școlii, iar la 12 ani a devenit monitor didactic, fiind
numit „profesor ajutător” la clasa întâi, la școala pe care o absolvise. În
anul 1832 a devenit învățător la Craiova. Peste doi ani a fost supleant la
școala primară de pe lângă Colegiul „Sfântul Sava” din București, iar în

Ibidem, p. 93.
https://uzp.org.ro/16271/bucuresti-primul-oras-din-lume-iluminat-cu-lampi-depetrol-lampant/(consultată: 18.07.2019).
37 Alexe Marin, chimistul oltean care a inventat sistemul de iluminare cu gaz
lampant, https://gazetanoua.ro/index/art/t/alexe-marin-chimistul-oltean-care-ainventat-sistemul-de-iluminare-cu-gaz-lampant- (consultată: 18.07.2019).
38 Ibidem.
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anul 1838 a fost numit profesor la clasa a IV-a a acestei instituții. Concomitent, Alexe Marin a urmat cursurile superioare ale Colegiului „Sfântul Sava” din București.
Și-a continuat apoi studiile la Paris (1846-1850), la Facultatea de
Științe, cu o bursă oferită de Eforia Școalelor, pe baza unei recomandări
din partea celebrului Petrache Poenaru39 (considerat inventatorul stiloului). I s-a creat astfel posibilitatea energicului tânăr să participe la
cursurile unor reputați oameni de știință și să-și făurească o cultură cu
valențe enciclopedice.
După ce s-a întors din Franța, Alexe Marin a condus laboratorul
de fizică și de chimie de la Colegiul „Sfântul Sava”. A suplinit la catedra
de fizică și chimie a acestui colegiu (1851), devenind peste patru ani titular al acestei instituții. În anul 1855, prin înaltă poruncă domnească, Alexe Marin i s-a alăturat doctorului Carol Davila și altor specialiști pentru
cercetarea calității apelor minerale de la Balta Albă şi Călimăneşti40.
A fost profesor la mai multe școli nou înființate în București, precum:
Școala de chirurgie a doctorului Davila, Școala militară, Școala de medicină veterinară, Școala de farmacie, Școala de agricultură, iar din anul
1868 a devenit cel dintâi profesor de chimie și apoi decan la Facultatea de
Științe din cadrul Universității București (unde a predat timp de un sfert
de veac)41.
Alexe Marin este autor a numeroase manuale pentru toate tipurile de învățământ. Dintre acestea semnalăm: „Astronomie populară”,
(1837); „Convorbiri de geometrie practică”, (1839); „Principii de mecanică”, (1840); „Moş Pătru sau Învăţătorul de sat. Convorbiri asupra mecanicii”, (1842); „Aritmetica practică cu Tabele”, (1843). În anii 18521853 a tradus și publicat manualele de fizică și de chimie ale profesorilor
săi de la Paris42. A continuat prin „Noţiuni generale de fizică şi meterologie pentru uzul junimii”; (1857). „Cunoştinţe pentru şcoalele primare”
(1858); „Fizica pentru şcoli primare”, (1863); „Noţiuni de fizică”, (1870);
„Manual de aritmetică”, (1871; „Desen al şcoalelor”, (1876).
În perioada 1845-1850 a colaborat la „Gazeta învăţătorului satului”, a fondat revista „Muzeul Naţional – foaie ilustrată pentru răspândirea ştiinţelor” (1857-1860). O realizare remarcabilă a carierei sale este
și aceea din anul 1890 când a întemeiat împreună cu personalități celebre
precum Emanoil Bacaloglu, Grigore Ştefănescu, Petru Poni, „Societatea
de ştiinţe fizice” din Bucureşti, al cărei preşedinte a și fost în anul 189143.

Alexe Marin, http://galeriaportretelor.ro/item/alexe-marin/
(consultată: 8.07.2019).
40 Alexe Marin, chimistul oltean…
41 Alexe Marin (1814-1895), http://www.scritub.com/personalitati/Alexe-Marin
2216241920.php (consultată: 8.07.2019); Alexe Marin…
42 Alexe Marin (1814-1895)…; Alexe Marin…
43 Alexe Marin sau „învăţătorul de sat”, https://www.gds.ro/Local/2010-08-28/
Alexe-Marin-sau-invatatorul-de-sat/ (consultată: 18.07.2019).
39

548

546
415

În semn de respect și de apreciere pentru întreaga sa activitate, în
orașul său natal Slatina, un liceu tehnic și o stradă îi poartă numele. Nici
capitala nu i-a uitat contibuția în domeniul modernizării: în Bucureşti
există o stradă cu numele acestuia, iar Academia Română l-a integrat între membrii săi de onoare44.
Marin Mehedințeanu (1823-1861) este proprietarul rafinăriei
de la Ploiești (1857). Documentele vremii îl creionează ca un om practic,
cu o stare materială foarte bună, chibzuit și întreprinzător, implicat în
treburile urbei. S-a căsătorit la vârsta de 30 de ani cu fiica unui proprietar și negustor de pește, arendaș și ctitor al unei importante biserici
din Ploiești45. Plasat în lumea înstărită a Ploieștilor, Marin și-a consolidat
constant statutul său prin calitățile lui. Averea lui era considerabilă, avea
trei prăvălii, casă în piața centrală a orașului, „clădirea de la zalhanaua
pentru fabricanții de gaz”, terenuri petrolifere în județele Prahova și
Dâmbovița. Se bucura de apreciere pentru calitățile lui de comerciant și
de cofetar.
Marin s-a remarcat și în viața publică a orașului Ploiești. În anul
1858, el a devenit consilier al municipalității. A fost un simpatizant al
Unirii Principatelor Române. S-a bucurat de onoarea de a fi ales în comisia de șase persoane, desemnată cu organizarea festivităților de primire a domnitorului Al. I. Cuza, la 7 februarie 1859, la Ploiești, cu ocazia
călătoriei acestuia de la Iași la București. În alaiul care l-a condus pe
domnitorul Cuza, de la intrarea în oraș și până în centru, Marin Mehedințeanu s-a aflat alături de primar (Magistratul orașului). 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”. Nu este exclus ca toc-

Ibidem; https://www.gds.ro/Local/2010-08-28/Alexe-Marin-sau-invatatorul-desat/ (consultată: 18.07.2019); Alexe Marin, profesor, fizician și chimist oltean,
https://ctamslatina.ro/despre (consultată: 18.07.2019).
45 Medalioanele biografice ale fraților Mehedințeanu reprezintă o preluare și adaptare
din prezentările noastre anterioare: 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, 1867-2017,
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”, Muzeum Bóbrka, rok
XXVII, Nr. 1(100) marzec 2018, p. 24-37; Idem, 160 de ani de industrie petrolieră
românească, în: Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului în anul Centenarului Independenței Poloniei și Marii Uniri a României, Suceava, 2019, p. 497-524.
Sursele bibliografice ale documentării pentru prezentarea personalității și realizărilor
fraților Mehedințeanu pot fi observate în materialele citate mai sus.
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mai această mare supărare să-i fi produs moartea survenită chiar în anul
următor, înainte de a fi avut vârsta de 40 de ani.
Familia Mehedințenilor era originară din zona geografică și
istorică a Mehedinților. Tatăl celebrilor frați Marin și Teodor, Mihai Mehedințeanu s-a stabilit în zona colinară și petroliferă a Prahovei, la
Matița, după participarea lui la mișcarea revoluționară condusă de Tudor
Vladimirescu din anul 1821. Mihai făcea parte din lumea înaltă a societății, dovadă fiind titlul de 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. Familia Mihai Mehedințeanu a avut patru copii: trei
băieți și o fată.
Vasile, celălalt frate al Mehedințenilor, a fost apropiat afacerilor
petroliere ale familiei, girându-le în anumite perioade (în 1868, după
moartea lui Marin, spre exemplu). 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 1870. Apare
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 este autorul moral al înființării primei
rafinării de petrol de tip modern din lume și artizanul iluminării cu gaz
lampant a Bucureștiului. A fost fratele mai mic al lui Marin Mehedințeanu. A fost o persoană instruită și pasionată de inovații. El era în relații cu
înalta societate și cu lumea bună a Bucureștiului. Îndemnat de profesorul
Alexe Marin, a realizat mai multe călătorii de documentare în Occident.
El ar putea fi considerat „întreprinzătorul, cercetătorul” și chiar „aventurierul” familiei Mehedințeanu și nu numai. A fost apropiat de politica
liberalilor radicali (din jurul lui Ion I.C. Brătianu) și de evenimentele
anului 1866 (detronarea lui Cuza și instaurarea prințului Carol). Teodor
Mehedințeanu s-a remarcat și printr-un insolit angajament, cel de a procura „5000 de carabine ghintuite” de peste Ocean, pentru dotarea efectivelor miliției naționale (1868). Considerând probabil universul provincial al Ploieștiului prea mic, Teodor și-a vândut casele și terenurile din
Ploiești și a devenit proprietar chiar 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
BNR, funcție pe care a deținut-o până în anul 1882.
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 Steege, și cu profesorul de chimie de la renumita Școală
„Sf. Sava” din București, Alexe Marin. Pentru îndeplinirea planului său,
el a întreprins două călătorii de documentare în Occident. A vizitat Fran-
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ța (întâlnindu-l pe celebrul chimist A. Payene), Anglia și Germania. La
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 financiar, 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”. 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 distilării. 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 1933.
Chiar dacă sunt și alte opinii despre întâietatea apariției primei
rafinării din lume (Pittsburg 1835 sau 1853, Galiția 1854 sau 1856)46, 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.
Teodor Mehedințeanu a rămas în istorie și în calitate de artizan al
iluminării Bucureștiului cu gaz lampant (fiind prima capitală din lume
iluminată astfel): o mie de felinare amplasate pe stâlpi la distanță de
aproximativ 6 m între ei, care ardeau 290 de nopți pe an, fiecare grup de
30 de felinare fiind în grija unui lampagiu.
La indicațiile bibliografice ale acestui paragraf, realizate în materialele menționate
mai sus, adăugăm și lucrarea: Piotr Franaszek, Paweł Grata, Anna Kozicka-Kołaczkowska, Mariusz Ruszel, Grzegorz Zamoyski, A Prometheus on a Human Scale
– Ignacy Łukasiewicz, Peter Lang, Berlin, 2019. Această lucrare ne-a fost oferită de
domnul Ryszard Rabski, Președintele Fundației Bóbrka (Polonia), cu ocazia vizitei pe
care a efectuat-o la Muzeul Petrolului din Ploiești, decembrie 2019, fapt pentru care îi
adresăm mulțumirile noastre cele mai sincere.
46
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Concluzii
Prima jumătate a secolului al XIX-lea a reprezentat etapa de salt
a industriei petroliere românești din empiricul medieval în modernul industrial. Realizările spațiului românesc din acest domeniu s-au integrat
în cele europene și universale, au mers în pas cu acestea, au dialogat cu
ele, le-au urmat, iar câteodată chiar le-au depășit, aducându-și astfel o
contribuție proprie la progresul tehnicii mondiale.
Autorii acestor experimente au fost oameni instruiți, aflați în elita
socială și științifică a epocii lor. A. Steege a fost farmacist cu inovații în
sfera medicamentelor, recunoscut prin contribuțiile sale în istoria farmaciei, iar Alexe Marin, un autodidact ambițios, interesat de propria perfecționare, cu studii la Paris, plin de inițiativă, prieten al celor mai importanți oameni din domeniul cercetării și ai întreprinzătorilor economici, profesor universitar.
Frații Marin și Teodor Mehedințeanu fac parte din elita lumii lor
economico-financiară, având cunoștințe în cercurile științifice și mondene ale timpului lor. Teodor Mehedințeanu a fost membru fondator al
Băncii Naționale a României și unul din membrii celei dintâi echipe de
directori ai Băncii Naționale.
Prin gest și cutezanță, aceste personalități au survolat epoca lor
devenind declanșatorii unei industrii care a performat atât la nivel național, cât și la nivel mondial.
Contribuția românească la progresul și inovarea industriei petroliere mondiale este evidentă și incontestabilă.
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Początki rumuńskiego przemysłu naftowego.
Jego etapy i twórcy
Streszczenie

Jeśli nawet pewne praktyczne sposoby przetwórstwa ropy naftowej stosowano już w XVI-XVIII w., to początki nowoczesnego rumuńskiego procesu rafinacji przypadają na pierwszą połowę wieku XIX.
Główne jego etapy w latach 1833-1860 były następujące: w 1833 r. aptekarz C. Theodor (Thorbor) z Jass uzyskał naftę w swoim laboratorium,
w 1840 r. w Lucăcești koło Bakowa powstała pierwsza destylarnia (gazoliniarnia) N. Chossa, a w 1844 r., także w okolicach Bakowa, działała destylarnia M. Heimsohna.
Szczytowymi osiągnięciami tego początkowego okresu było uruchomienie wiosną 1857 r. w Ploiești pierwszej na świecie nowoczesnej rafinerii braci Marina i Teodora Mehedințeanu oraz zainstalowanie w Bukareszcie, jako pierwszej stolicy na świecie, naftowego oświetlenia.
Początki rumuńskiego przemysłu naftowego były dość intensywne, czego dowodem jest istnienie w latach 1840-1860 na obszarze dzisiejszej Rumunii ponad 20 destylarni, gazoliniarni czy rafinerii.
Prekursorami rumuńskiego przemysłu naftowego, którzy położyli
na tym polu bezsporne zasługi, oprócz zaradnych i energicznych rumuńskich chłopów, a także mniejszych czy większych przedsiębiorców, którzy
pozostają anonimowi lub są mniej znani, byli między innymi: Adolf Steege, Alexe Marin oraz Marin i Teodor Mehedințeanu.

Jan Sęp
„Wiek Nafty”

Ropa naftowa w Karpatach
– pionierzy przemysłu

Ropa naftowa przed narodzinami przemysłu.
Na świecie
Ropa naftowa znana była od najdawniejszych czasów w wielu rejonach świata, tam, gdzie pojawiała się na powierzchni ziemi w postaci
naturalnych wycieków. Wzmianki o występowaniu ropy i wykorzystywaniu jej w stanie naturalnym lub w postaci smół i asfaltów znaleźć można
już w przekazach biblijnych. W Księdze Rodzaju wspomina się o istnieniu
gęstej mazi i asfaltu w rejonie Morza Martwego w IX w. p.n.e. O występowaniu ropy i jej wykorzystywaniu w wielu miejscowościach Azji i Bliskiego Wschodu wspominają greccy i rzymscy pisarze i uczeni w V i IV w.
p.n.e. (Herodot, Arystoteles, Tacyt i in.). Ropę znano też w starożytnych
Chinach i Japonii. Opisy licznych wypływów ropy w różnych rejonach
świata pojawiały się w wielu przekazach z okresu XII-XIX w. O istnieniu
obfitych wycieków ropy w rejonie Morza Kaspijskiego donosił w 1270 r.
Marco Polo. O wyciekach ropy w Azerbejdżanie, w rejonie Baku po raz
pierwszy pisał w XII w. geograf z Chorezmu, Bekran. W starożytnych czasach ropę naftową wykorzystywano jako materiał do konserwacji drewna,
smar czy jako materiał uszczelniający w budownictwie. W postaci tzw.
„greckiego ognia”, to jest kuli nasączonej ropą, zrobionej z wiór i opiłków,
wyrzucanej za pomocą miotaczy na miasta i statki czy też inne obiekty
wroga, używana była jako rodzaj oręża w prowadzonych wojnach.
W Karpatach
Ropa naftowa, czy – jak ją wówczas dość powszechnie nazywano
„olej skalny” – znana była także w różnych rejonach Podkarpacia już
w XIII w. Występowała w postaci obfitych wycieków wzdłuż północnego
obrzeża Karpat – na urwiskach skalnych, nad brzegami potoków i zbiorników wodnych, płynąc i gromadząc się na ich powierzchni. Spotykano ją
w szerokim pasie Karpat – od Kosmacza i Kosowa na wschodzie, do okolic Nowego Sącza na zachodzie. Pierwsza pisemna wzmianka o występowaniu ropy w rejonie Podkarpacia znajduje się w kronikach Jana Długosza. Liczne zapisy o występowaniu i wykorzystywaniu „oleju skalnego” na
Podkarpaciu pojawiają się w publikacjach, przeważnie medycznych i zielarskich, w okresie od XVI do XIX w. Jedną z pierwszych takich publika-
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cji jest dzieło Stefana Falimierza pt. „O ziołach i mocy ich”, wydane drukiem w Krakowie w 1534 r., w którym autor pisze, że „petroleum jest to
olej skalny, który idzie z kamienia”. W publikacjach z połowy XVI w.
wspomina się o właściwościach leczniczych ropy, a także o wykorzystywaniu jej do produkcji świec.
W dokumentach z wieku XVI znajduje się wzmianka, że Krosno
otrzymało przywilej królewski do oświetlania ulic miasta „olejem skalnym” z Węglówki, położonej w pobliżu Krosna1. Podobny przywilej otrzymał w XVI w. Drohobycz. W XVIII w. pojawiają się prace, w których opisywane są nie tylko właściwości ropy naftowej i sposoby jej zbierania, ale
także źródła jej wypływów i nazwy miejscowości odzwierciedlające jej występowanie, takie jak: Ropa, Ropica, Ropianka i in. W 1810 r. wydany zostaje pierwszy urzędowy dokument o ropie naftowej. Jest to CK Dekret
Izby Nadwornej, regulujący stosunki górnicze monarchii austriackiej,
w którym rząd austriacki uznaje ropę i wosk ziemny za minerały podlegające regale górniczemu i zgodnie z tym postanowieniem na ich eksploatację wymagane jest specjalne zezwolenie, wydawane przez Departament
Górnictwa znajdujący się w Drohobyczu.
Narodziny przemysłu naftowego
– Lwów, rok 1853
Pierwsze próby wykorzystania ropy naftowej w medycynie i gospodarce stały się bodźcem do naukowego rozpoznania jej właściwości
w drodze, między innymi, rozdzielania jej składników. W 1837 r. naukowcy z francuskiej École Centrale des Arts et Manufactures – Józef Pelletier
i Polak Filip Walter (powstaniec listopadowy i profesor chemii organicznej Szkoły Przygotowawczej Politechnicznej w Warszawie) – dokonali
pierwszej destylacji ropy naftowej. Badacze ci jednak nie znaleźli praktycznego zastosowania dla swojego pomysłu2. Ropa naftowa była już
wcześniej destylowana w ówczesnej Galicji przez austriackich urzędników
salinarnych, z których najbliższym odkrycia nafty był Józef Hecker z Pragi, przerabiający pod Drohobyczem ropę z okolic Borysławia i Tustanowic. Dobrym destylatem tej ropy oświetlano już w 1816 r. ulice Drohobycza, a także miejscowe kopalnie soli. W 1820 r. używano oświetlenia naftowego w koszarach pułku piechoty „Belegarde” w Samborze3. Polscy
aptekarze – Ignacy Łukasiewicz i Jan Zeh, pracujący w aptece Piotra Mikolascha we Lwowie w latach 1852-1853 dokonali rozdestylowania ropy

Światło z ziemi, red. M. Czajkowski, Gorlice-Krosno-Jasło-Sanok 2008, s. 10.
S. Brzozowski, Ignacy Łukasiewicz – twórca przemysłu naftowego [w:] Historia
polskiego przemysłu naftowego, t. 1, red. R. Wolwowicz, Brzozów-Kraków 1994,
s. 16.
3 J. Dorynek, T. Wais, J. Sęp, Polski przemysł naftowy w połowie XIX w. [w:] „Wiek
Nafty”, nr 1 (100), marzec 2018, s. 38.
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naftowej. Wynalazek Łukasiewicza i Zeha w postaci frakcjonowanej destylacji ropy naftowej, w wyniku której otrzymano nadającą się do oświetlenia naftę, oraz skonstruowanie przez Łukasiewicza lampy naftowej
uznawane są za początek przemysłu naftowego, a data 31 lipca 1853 r.,
kiedy to oświetlono lampami Łukasiewicza szpital Ojców Pijarów we
Lwowie, przeprowadzając pierwszą operację po zmierzchu, uważana jest
za dzień narodzin przemysłu naftowego.
Takie były początki przemysłu naftowego i jego narodziny. Pora
więc przedstawić jego pionierów, ludzi, którzy jako pierwsi zajęli się wydobyciem i przeróbką ropy naftowej, dzięki którym XIX w. zwykło się nazywać „wiekiem nafty”.
Ignacy Łukasiewicz
Ignacy Łukasiewicz – farmaceuta, pionier górnictwa i przemysłu
naftowego, społecznik i filantrop – urodził się 8 marca 1822 r. w Zadusznikach koło Mielca. Jego rodzicami byli Józef i Apolonia ze Świetlików.
W dzieciństwie i młodości wychowywany był w duchu patriotyzmu. Ojciec Łukasiewicza był powstańcem kościuszkowskim, a w domu jak relikwie rodzinne traktowane były jego szabla insurekcyjna i pierścień z napisem: „Ojczyzna swemu obrońcy”. W dziesiątym roku życia Ignacy rozpoczął naukę w gimnazjum Ojców Pijarów w Rzeszowie. Pogarszająca się
sytuacja materialna rodziców zmusiła go do zaniechania edukacji i po
ukończeniu czterech klas gimnazjalnych w 1836 r. rozpoczął pracę w aptece Antoniego Swobody w Łańcucie. Po odbyciu czteroletniej nauki zawodu, w roku 1840 zdał pomyślnie egzamin tyrocynalny, który pozwolił
mu awansować na pomocnika aptekarskiego. Rok później przeniósł się
do Rzeszowa i zaczął pracę w aptece obwodowej Edwarda Hübla z płacą
12 florenów miesięcznie, wyżywieniem i mieszkaniem w postaci małego
pokoju na zapleczu apteki4. Dom Łukasiewiczów w Rzeszowie oraz apteka Hübla stały się miejscem pracy konspiracyjnej. Pierwsze związki Łukasiewicza z ruchem narodowowyzwoleńczym sięgają czasów jego praktyki
w Łańcucie, natomiast w lipcu 1845 r. nawiązał kontakt z Edwardem
Dembowskim, który zaprzysiągł go jako agenta Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego na Rzeszów i zobowiązał do przygotowania powstania w Rzeszowie i okolicy. Do powstania jednak nie doszło,
ponieważ władze austriackie wykryły spisek. Jako przedstawiciel Rządu
Narodowego na Rzeszów 19 lutego 1846 r. został aresztowany i przebywał
najpierw w więzieniu w Rzeszowie, a później przewieziony został do Lwowa, gdzie osadzony został w ciężkim więzieniu „u Karmelitów”. Nie załamał się, przyjął, tak jak i inni aresztowani, taktykę zaprzeczania wszyst-

J. Z. Sozański, Ignacy Łukasiewicz 1822-1882. Życie, dzieło i pamięć, Gorlice-Bóbrka-Krosno 2004, s. 7.
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kim zarzutom, w związku z czym śledztwo w jego sprawie umorzono z powodu braku dowodów, a 23 sierpnia 1847 r. Sąd Karny zamknął postępowanie. Po zatwierdzeniu tego wyroku przez sądy wyższej instancji
(m.in. Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości w Wiedniu) w dniu 27 grudnia 1847 r. zwolniono go, a na miejsce zamieszkania wyznaczono Lwów,
z obowiązkiem zamieszkania u jego brata Franciszka i meldowania się na
policji. Przez ponad pół roku Łukasiewicz szukał pracy. Dopiero 15 sierpnia 1848 r. znalazł zatrudnienie w charakterze pomocnika aptekarskiego
w lwowskiej aptece „Pod Złotą Gwiazdą”. Była to znana w całej Galicji,
wzorowo prowadzona apteka, należąca do Piotra Mikolascha, z dobrze
rozbudowanym laboratorium.
Z posiadanym wówczas wykształceniem i uprawnieniami aptekarskimi Łukasiewicz musiałby pozostać na stanowisku pomocnika, co nie
odpowiadało jego ambicjom. Dlatego też podjął starania o rozpoczęcie
studiów, ale jako były więzień z zakazem opuszczania Lwowa, spotkał się
z odmową ze strony Gubernium lwowskiego. Dopiero poparcie Mikolascha umożliwiło mu wyjazd do Krakowa i rozpoczęcie w 1850 r. studiów
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył na Uniwerytecie Wiedeńskim, gdzie 30 lipca 1852 r. złożył pracę pod
tytułem „Baryta et Anilinum” i uzyskał tytuł magistra farmacji. Po studiach wrócił do Lwowa, do apteki „Pod Gwiazdą”. Tu zaczął interesować
się ropą naftową i możliwościami jej przerobu. Wspólnie z Janem Zehem,
także zatrudnionym w aptece Mikolascha, poza swoimi zawodowymi obowiązkami, rozpoczęli pracę nad destylacją ropy naftowej. Po wielu uciążliwych próbach opracowali metodę destylacji frakcjonowanej ropy, otrzymując naftę. Poszukując sposobu wykorzystania otrzymanego destylatu, Łukasiewicz dokonał kolejnego epokowego wynalazku. Lwowski blacharz, Adam Bratkowski skonstruował w 1853 r., według pomysłu i wskazówek Łukasiewicza pierwszą lampę, w której zastosował naftę jako paliwo do oświetlenia. Pierwsze na świecie lampy naftowe wykonane przez
niego oświetliły pomieszczenie samej apteki Mikolascha już w marcu
1853 r., natomiast 31 lipca po raz pierwszy wykorzystano je do oświetlenia sali operacyjnej szpitala miejskiego przy ul. Łyczakowskiej we Lwowie, co pozwoliło doktorowi Zaorskiemu przeprowadzić pierwszą operację po zmroku. Na przełomie 1853 i 1854 r. Łukasiewicz przeniósł się do
Gorlic. Tam też w 1854 r. doszło do spotkania Łukasiewicza i właściciela
ziemskiego z Polanki – Tytusa Trzecieskiego. Patrząc z perspektywy lat,
miało ono historyczne znaczenie dla światowego przemysłu naftowego,
ponieważ jego efektem było powstanie pierwszej kopalni ropy naftowej
w Bóbrce w 1854 r. oraz zawiązanie pierwszej na świecie spółki naftowej,
do której w późniejszym okresie przystąpił także Karol Klobassa, właściciel m.in. Bóbrki. Naftowe interesy wspólników początkowo nie szły najlepiej, ale już w 1855 r. w kopance Wojciech natrafiono na tak duży przy-
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pływ „oleju skalnego”, oceniany na 10 cetnarów wiedeńskich dziennie5, że
rok później Łukasiewicz wybudował w Ulaszowicach koło Jasła destylarnię naftową, uznawaną przez wielu za pierwszą w świecie. Około 1861 r.
na zasadzie dżentelmeńskiej umowy powstała kolejna spółka Łukasiewicz
– Trzecieski – Klobassa. Trzecieski zainwestował w spółkę wkład pieniężny, Klobassa ofiarował teren pod kopalnię, a Łukasiewicz objął kierownictwo całego przedsięwzięcia. W tym też czasie Łukasiewicz stał się przemysłowcem naftowym, który potrafił połączyć działalność przemysłową
z działalnością publiczną i społeczną. W roku 1866 stworzył „Kasy Brackie”, które były pierwszymi w Polsce i Europie instytucjami ubezpieczeniowymi, chroniącymi w przypadku chorób i inwalidztwa. Założył także
„Kasy Gminne”, które udzielały bezprocentowych, krótkoterminowych
pożyczek, co pozwoliło miejscowej ludności uniezależnić się od lichwiarzy. W 1876 r. został wybrany posłem na Sejm Krajowy, gdzie w latach
1876-1881 pracował w kilku komisjach i był przewodniczącym Komisji
Naftowej oraz Komisji Kultury Krajowej i Górniczej. W latach 1868-1882
był członkiem Rady Powiatowej w Krośnie, w której pracował w komisjach drogowej, finansowej i szkolnej. Dzięki temu mógł realizować swoje
filantropijne działania. Zwykło się mawiać, że „w powiecie krośnieńskim
drogi są brukowane guldenami Łukasiewicza”6. Był inicjatorem powstania i pierwszym prezesem założonego w 1880 r. Krajowego Towarzystwa
Naftowego, społecznikiem i dobroczyńcą. Wspólnie z Karolem Klobassą
ufundował szkoły w Chorkówce, Bóbrce, Żeglcach i Zręcinie. Także razem
z nim wybudował istniejący do dziś neogotycki kościół w Zręcinie.
W uznaniu zasług i ofiarności przyznano Łukasiewiczowi honorowe obywatelstwo miast Jasła i Krosna. Darzony był wielkim szacunkiem
i zaufaniem. Jego zasługi zostały docenione przez farmaceutów i Łukasiewicz wpisany został w poczet członków honorowych Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich oraz Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie. 31 lipca
1878 r. z okazji 25. rocznicy zapalenia lampy naftowej, na spotkaniu poświęconym Ignacemu Łukasiewiczowi wręczono mu złoty medal, wybity
na jego cześć, oraz pamiątkowy album z dedykacją. Rewers medalu ma
wytłoczony wiele mówiący napis: „Twórcy przemysłu naftowego – producenci”. Na wniosek Macieja Hirschlera, biskupa przemyskiego, papież
Pius IX przyznał Łukasiewiczowi w 1873 r. Order Świętego Grzegorza7
oraz godność szambelana papieskiego z prawem noszenia insygniów. Ignacy Łukasiewicz zmarł 7 stycznia 1882 r. w Chorkówce. Pochowany został na cmentarzu w Zręcinie.

2 cetnary wiedeńskie = 1 tona ropy.
L. Tomanek, Ignacy Łukasiewicz. Twórca przemysłu naftowego w Polsce. Wielki
inicjator – wielki jałmużnik, Miejsce Piastowe [bdw], s. 4.
7 Order Świętego Grzegorza – to najwyższe watykańskie odznaczenie, nadawane osobom świeckim w uznaniu szczególnych zasług dla Kościoła katolickiego.
5
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Jan Zeh
Jan Zeh urodził się 2 lipca 1817 r. w Łańcucie. Był farmaceutą,
pionierem przemysłu naftowego, jedynym posiadaczem uprawnień przetwarzania ropy naftowej w Galicji. Studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim, uzyskując 8 sierpnia 1846 r. tytuł magistra farmacji. Po studiach
podjął pracę w aptece „Pod Gwiazdą” Piotra Mikolascha we Lwowie.
Wraz z Ignacym Łukasiewiczem prowadzili doświadczenia, w wyniku których wynaleźli destylat naftowy. 27 maja 1853 r. Jan Zeh złożył wniosek
o nadanie przywileju pierwszeństwa w zakresie przetwarzania ropy naftowej. Uprawnienia otrzymał 2 grudnia 1853 r., następnie przedłużono je
do 2 grudnia 1859 r.8 We własnej rafinerii we Lwowie, od 1853 r. do początku lat 60. XIX w., na podstawie zezwolenia władz austriackich produkował naftę, smary i świece parafinowe. Osiągnięcia na niwie naftowej
opublikował w relacji: „Pierwsze objawy przemysłu naftowego w Galicji”.
12 lutego 1858 r. dotknęła go osobista tragedia. W pożarze sklepu z produktami naftowymi zginęła jego żona Dorota i jej siostra Hermina. Po
tym nieszczęśliwym zdarzeniu wycofał się z dalszej działalności naftowej
i powrócił do wyuczonej profesji. W marcu 1876 r., mając koncesję starostwa drohobyckiego, otworzył aptekę w Borysławiu, przybrawszy za jej
godło „gwiazdę”. Zmarł 25 stycznia 1897 r. w Borysławiu i pochowany został na tamtejszym cmentarzu.
Rok 1854 – pierwsza spółka naftowa,
założenie kopalni ropy naftowej w Bóbrce
Naturalne wycieki ropy naftowej w lesie bobrzeckim znane były
od dawna. Od dawna też okoliczni mieszkańcy czerpali wypływającą z ziemi ropę. Smarowano nią osie wozów, dzięki czemu koła obracały się gładko i nie skrzypiały. Stosowano ją także do leczenia różnych chorób, zarówno zwierząt, jak też ludzi. W majątku Tytusa Trzecieskiego w Polance
chore na motylicę owce leczono dziegciem, stosowanym tradycyjnie przy
tej chorobie. Pewnego razu właściciel spostrzegł, że wydatki na dziegieć
wyraźnie spadły, choć zużywano tego leku tyle samo. Niebawem sprawa się wyjaśniła. Dostawcy od pewnego czasu dostarczali zamiast dziegciu… ropę z bobrzeckiego lasu. I „lekarstwo” skutkowało. Zaintrygowany
Trzecieski wybrał się do Bóbrki, pobrał próbkę ropy, zamierzając zbadać
w sposób naukowy jej właściwości. W tym celu udał się do Lwowa. Co było dalej wiadomo z wywiadu, jakiego udzielił sam Ignacy Łukasiewicz historykowi i pisarzowi Szczęsnemu Morawskiemu. Wywiad zamieszczony

We współczesnej literaturze, w oparciu o dokumenty, uznaje się, że patent ten na
początku był wydany na nazwiska Jana Zeha i Ignacego Łukasiewicza, a potem został
przedłużony na nazwisko Zeha.
8
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został w książce „Światek boży i życie na nim”, opublikowanej w 1871 r.
w Rzeszowie. Oto jego fragmenty:
Chodzi z tem [Trzecieski – przyp. J.S.] od kupca do kupca, od
apteki do apteki, chcąc się wywiedzieć: do czegoby to mogło służyć, jak byto z użytkować i spieniężyć?... Od nikogo niemógł się
wywiedzieć. W końcu radzi się Felicjana Laskowskiego, który
mówi: Chodźmy do „Izby Handlowej”, tam powinni to przecie
znać. Zastają tam sekretarza Lansa. (…)
– Jeżeli się nie mylę, toć to ropa, po kupiecku: nafta.
– A coby z tem robić… bo dotąd tylko owcom zadajemy od motylic! – Byłby to kupiec na to?
– Czemuby nie? – tylko trzeba wprzód oczyścić.
– A któż to zrobi? kto poradzi? (…)
– Czego tu panu szukać po Lwowie. W Gorlicach w aptece macie
tam Łukasiewicza – dobry mój znajomy! Ręczę zań.
– On to najlepiej zrobi, nie tylko poradzi9.

Najwyraźniej Tytus Trzecieski nie wiedział ani o dokonanej przez Łukasiewicza destylacji ropy, ani o zapaleniu w 1853 r. pierwszej lampy naftowej, skonstruowanej według pomysłu Łukasiewicza. Cóż, w tamtych czasach nawet bardzo ważne informacje nie docierały szybko do szerokiego
odbiorcy. Wobec tego Trzecieski udał się do Gorlic i spotkał się z Łukasiewiczem. Aptekarz wyjaśnił mu szczegółowo, co można zrobić z ropą
i jak ją destylować. Wysłuchawszy uważnie aptekarza, oświadczył: „Ja dostarczę ropy, pan destyluj – zyskiem podzielimy się”10.
Problem polegał jednak na tym, że zasobny w ropę las bobrzecki
nie należał do Trzecieskiego, lecz był własnością Karola Klobassy. Udał
się więc Trzecieski do sąsiada z propozycją stworzenia spółki, zajmującej
się wydobywaniem i destylacją ropy. Ale Klobassa odniósł się do pomysłu
nader sceptycznie: „Wiem o tej ropie, że tam jest, chcesz to destyluj sobie
z aptekarzem, ja się w to nie mieszam”11.
Tak więc Trzecieski i Łukasiewicz, już jako wspólnicy, rozpoczęli
poszukiwania złóż ropy naftowej w Bóbrce. Fakt ten został upamiętniony
obeliskiem, postawionym przez Łukasiewicza na terenie kopalni. Umieszczono na nim napis: „Dla utrwalenia pamięci założoney kopalni oleyu
skalnego w Bóbrce w r. 1854. Ignacy Łukasiewicz 4.11.1872”.

Sz. Morawski, Światek Boży i życie na nim, Rzeszów 1871, s. 54-55 (pisownia oryginalna).
10 Tamże, s. 56.
11 Tamże.
9
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Tytus Trzecieski
Tytus Trzecieski urodził się 28 grudnia 1811 r. w Bażanówce. Był
filozofem i górnikiem, przemysłowcem, współtwórcą przemysłu naftowego w Polsce. Zainteresował się olejem skalnym, wydobywanym przez
chłopów w majątku Karola Klobassy. Dowiedziawszy się o badaniach
i doświadczeniach nad ropą naftową, skontaktował się z Ignacym Łukasiewiczem. Zaproponował współpracę w eksploatacji i przerobie ropy ze
złoża w Bóbrce i tak w 1854 r. zaczęła działać spółka naftowa, która zajęła się kopaniem studni w lesie bobrzeckim. W 1856 r. w Ulaszowicach,
w dobrach swojego brata Franciszka, założył wspólnie z Łukasiewiczem
pierwszą destylarnię, przerabiającą ropę z Bóbrki. Około 1861 r. Tytus
Trzecieski, Ignacy Łukasiewicz oraz Karol Klobassa założyli dżentelmeńską spółkę. Trzecieski zainwestował w nią wkład pieniężny. Była to, jak
już wspomniano, pierwsza spółka naftowa na świecie.
Kopalnia przynosiła spore dochody, dlatego też każdy ze współudziałowców był człowiekiem niezwykle majętnym. Trzecieski był jednym
z inicjatorów powstania Towarzystwa Zaliczkowego w Krośnie. Angażował się w działania mające na celu odrodzenie rzemiosła tkackiego,
uczestniczył także w pracach Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od
Ognia. Zmarł 24 grudnia 1878 r. w Polance. Pochowany został na cmentarzu w Jedliczu.
Karol Klobassa-Zrencki
Karol Klobassa-Zrencki urodził się w 1823 r. w Drohobyczu. Był
synem Rudolfa – urzędnika cesarskiego, ziemianina i właściciela różnych
miejscowości oraz Zofii Wojtowicz. Matka Karola była kuzynką wspomnianego wcześniej Józefa Heckera, który w 1817 r. przeprowadzał próby
z destylacją ropy, a otrzymanym produktem oświetlał ulice Drohobycza
i koszary w Samborze12. Ziemianin, przemysłowiec, właściciel m.in. Zręcina, Bóbrki i Żeglec, Karol Klobassa zdobył solidne wykształcenie na Politechnice w Wiedniu i Akademii Rolniczej w Hochenheim w Niemczech.
Dzięki niemu prowadził nowoczesne gospodarstwo, oparte na sadownictwie. W 1854 r. zgodził się na prace górnicze w celu poszukiwania ropy
naftowej na terenie Bóbrki, od 1861 r. został udziałowcem spółki naftowej
Łukasiewicz – Trzecieski – Klobassa. Jako pierwszy w zaborze austriackim zniósł pańszczyznę, czym zasłużył sobie na przydomek „dobrego pana”. Po śmierci Tytusa Trzecieskiego i Ignacego Łukasiewicza nadal prowadził kopalnię ropy naftowej w Bóbrce.

J. Szczur, Karol Klobassa Zrencki senior 1823-1886 [w:] „Wiek Nafty”, nr 4 (64),
Bóbrka 2008, s. 37.
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Zasłynął jako jeden z bardziej zamożnych i szanowanych ludzi na
terenie Galicji. Fundował budowę dróg, mostów, szkół. Za zasługi nadano
mu tytuł honorowego obywatela Krosna. Był współzałożycielem Krajowego Towarzystwa Naftowego, a także głównym kolatorem budowy kościoła
w Zręcinie. Za zasługi otrzymał Order Żelaznej Korony III klasy i przydomek Zrencki, który był równoznaczny z nadaniem mu tytułu szlacheckiego II stopnia. Jego zasługi docenił także Ojciec Święty Leon XII, od
którego otrzymał błogosławieństwo z odpustem dla siebie i rodziny do
trzeciego pokolenia13. Zmarł w Krakowie 8 lutego 1886 r. Pochowany został na cmentarzu w Zręcinie.
Rok 1871 – rozwiązanie spółki
Łukasiewicz – Trzecieski – Klobassa
W roku 1871 opisana wyżej spółka (zawarta na czas określony, tj.
na dziesięć lat) została rozwiązana. Tytus Trzecieski zrezygnował całkowicie z prowadzenia interesów naftowych, Karol Klobassa przejął kopalnię
w Bóbrce, a Ignacy Łukasiewicz pozostał zarządcą kopalni i właścicielem rafinerii w Chorkówce. Po śmierci Karola Klobassy w 1886 r. kopalnię odziedziczyli jego synowie: Wiktor i Stanisław. W 1893 r. Stanisław
Klobassa sprzedał swoje 45 proc. udziałów w kopalni w Bóbrce kanadyjskiemu przemysłowcowi Williamowi Henry Mac Garvey’owi za około pół
miliona złotych reńskich. Pozostałe udziały, należące do Wiktora Klobassy i Heleny Klobassowej, wdowy po Karolu, oddane zostały Mac Garvey’owi w administrację. W ten sposób doszliśmy do postaci kolejnego
pioniera przemysłu naftowego w Karpatach.
William Henry Mac Garvey
William Henry Mac Garvey – kanadyjski przemysłowiec, urodził
się w 1843 r. w Huntingdon, w Quebecu. Właściciel firmy „The Mammoth
Store” w Petrolii rozpoczął działalność w przemyśle naftowym. Miał
udziały w 17 produkujących szybach naftowych. 10 lipca 1867 r. ożenił się
z Polką, wnuczką powstańca kościuszkowskiego, Heleną Jane Wesolowski. Za jej namową, a także dzięki kontaktom ze Stanisławem Prusem
Szczepanowskim, przemysłowcem naftowym, w 1882 r. zjawił się w Polsce. W 1880 r. Mac Garvey poznał austriackiego bankowca inż. Johna Simeona Bergheima, który w Kanadzie werbował do pracy wiertaczy do poszukiwań ropy naftowej w Niemczech. Zostali przyjaciółmi i partnerami
w interesach. W Polsce dokonał jednych z pierwszych wierceń tzw. metodą kanadyjską, której zastosowanie było kamieniem milowym w przemyśle naftowym. Korzystał z systemu wiercenia wymyślonego w regionie
Petrolia. W 1882 r. zakupił pałac w pobliżu Gorlic, w którym zamieszkał

13

Tamże, s. 39.
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z rodziną. W roku 1883 wspólnie z Johnem Bergheimem wybudował
w Gliniku Mariampolskim – dzisiejszej dzielnicy Gorlic – Rafinerię Nafty
i Warsztat Mechaniczny, jako zaplecze techniczne Spółki „Bergheim
i Mac Garvey”. Od 1885 do 1895 r. razem z Johnem Bergheimem był
współwłaścicielem Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa
Akcyjnego z siedzibą w Gliniku Mariampolskim, jednej z najpotężniejszych firm przemysłu naftowego. Był wiceprezesem Krajowego Towarzystwa Naftowego. Przez długie lata współpracował z Władysławem Długoszem. Był właścicielem wielu kopalń ropy na terenie całej byłej Galicji,
w tym kopalni Bóbrka. Zmarł w Wiedniu w 1916 r.
Władysław Długosz
Władysław Długosz urodził się w 1864 r. w Krakowie. Tam też
skończył szkołę średnią, po czym studia techniczne w Pradze. W 1887 r.
przyjechał do Siar, małej wsi pod Gorlicami i poświęcił się całkowicie
przemysłowi naftowemu. Praktykę wiertniczą odbywał w 1888 r. w Klęczanach, na kopalni barona Brunickiego. Po roku praktyki kopalnianej
otrzymał dyplom kierownika technicznego kopalni nafty. W tym też czasie zetknął się z Wiliamem Henrym Mac Garvey’em i chcąc poznać nieznany jeszcze wówczas kanadyjski system wiercenia, odbył dodatkową
praktykę wiertniczą w Krygu, gdzie Kanadyjczycy wiercili tym właśnie
systemem. Skończył następnie szkołę wiertniczą w Bóbrce i rozpoczął
pracę w przedsiębiorstwie Dembowskiego, na kopalniach w Siarach, Sękowej i Ropicy Ruskiej. Wszystko co posiadał zainwestował w 1890 r. we
własną kopalnię i zbankrutował. Straciwszy cały majątek, ale bogatszy
w doświadczenia, związał się w 1893 r. z firmą Bergheim i Mac Garvey
(późniejsze Galicyjskie Karpackie Towarzystwo Naftowe) i objął kierownictwo wierceń tej firmy w Borysławiu. Prowadził pionierskie głębokie
wiercenia w bardzo ciężkich warunkach. Kiedy osiągnął przewidzianą głębokość i nie natrafił na ropę, mimo zakazu firmy wiercił w dalszym ciągu
na własny koszt, aż w końcu w roku 1896 odwiertem „Na Potoku”, w głębokości ok. 900 m uzyskał przypływ ropy w ilości 40 ton na dobę, stając
się w ten sposób odkrywcą Borysławia. Po tym odkryciu powstało w rejonie Borysławia tzw. Wschodnie Zagłębie Naftowe, które w połączeniu
z istniejącym już wcześniej Zachodnim Zagłębiem Naftowym pozwalało
Polsce na produkcję w 1909 r. 205 315 cystern14 ropy i stawiało nasz kraj
na trzecim miejscu w świecie wśród producentów ropy naftowej, po Stanach Zjednoczonych i Rosji15.
Prowadząc wiercenia w Borysławiu, nastręczające w tym czasie
wiele, zdawałoby się, niepokonywalnych trudności i uchodzące wtedy za
bardzo głębokie, Długosz jako pierwszy wprowadził do nich szereg udo-

14
15

1 cysterna = 10 ton.
Tabela: Produkcja ropy całego świata 1890-1909, „Ropa”, nr 2, Borysław 1911, s. 46.
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skonaleń technicznych. Należały do nich między innymi: ulepszony żuraw systemu kanadyjskiego, rury grubościenne, żerdzie żelazne zamiast
drewnianych, świder ekscentryczny Mac Garvey’a, nie licząc wielu innych
jeszcze, przedtem zupełnie nieznanych i niestosowanych w wiertnictwie
naftowym narzędzi. Były to na owe czasy tak wielkie udoskonalenia, że
stanowiły pewnego rodzaju przewrót w wiertnictwie.
Za czasów dyrektoriatu Władysława Długosza Galicyjskie Karpackie Towarzystwo Naftowe doszło do rozkwitu i stało się, dzięki jego borysławskim odwiertom, największą w Polsce firmą naftową. Długosz zdobył
uznanie i zaufanie, a także serdeczną przyjaźń głównego akcjonariusza
i prezesa rady nadzorczej tego Towarzystwa – W. H. Mac Garvey’a. Ale
bardziej odpowiadała mu samodzielna praca, dlatego też porzucił zajmowane przez wiele lat stanowisko dyrektora Galicyjskiego Karpackiego Towarzystwa Naftowego i w 1905 r. usamodzielnił się powtórnie. Założył
własną kopalnię i rozpoczął wiercenie na własny rachunek. Już w charakterze samodzielnego przemysłowca i przedsiębiorcy naftowego przeprowadził w parę lat kilkadziesiąt wierceń i stał się producentem naftowym.
Nie rozstał się jednak całkowicie z Galicyjskim Karpackim Towarzystwem
Naftowym. Ulegając prośbom i namowom Mac Garvey’a, zatrzymał i pełnił jeszcze przez dłuższy czas funkcję technicznego doradcy tej firmy.
Mając duże zaplecze materialne, związał się z ruchem ludowym
i rozpoczął karierę polityczną. W 1908 r. został posłem do Sejmu Krajowego, a w 1911 r. posłem do Rady Państwa w Wiedniu. W tym samym roku został ministrem ds. Galicji. W niepodległej Polsce Władysław Długosz
nadal pozostał przemysłowcem, politykiem i społecznikiem. W 1917 r. został prezesem Krajowego Towarzystwa Naftowego, a w 1921 r. powierzono mu prezesurę Państwowej Rady Naftowej. W 1922 r. z listy PSL
„Piast” wybrany został do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Stale rozwijał
z sukcesami kopalnictwo naftowe. W uznaniu zasług położonych dla rozwoju przemysłu naftowego odznaczony został w 1931 r. Krzyżem Komandorskim Orderu „Polonia Restituta”, a przemysł naftowy uhonorował go
w tym samym roku najwyższym odznaczeniem, jakim dysponował – Medalem imienia Ignacego Łukasiewicza16. Zmarł 24 czerwca 1937 r. i pochowany został w rodzinnym mauzoleum w Siarach.

Pięćdziesięciolecie pracy Władysława Długosza w przemyśle naftowym, „Nafta”,
zeszyt 6-7, Lwów, czerwiec-lipiec 1937, s. 230-231.
16
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„Kiedy przyjeżdżam do Krosna,
Łukasiewiczowi się kłaniam”
Na zakończenie chciałbym jeszcze raz wrócić do postaci Ignacego
Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej, nafty i twórcy przemysłu naftowego. Po śmierci w 1882 r., popadł na okres 50 lat w zapomnienie. Dopiero Ludwik Tomanek w swojej książce „Ignacy Łukasiewicz. Twórca
przemysłu naftowego w Polsce. Wielki inicjator – wielki jałmużnik”, wydanej w 75. rocznicę zapalenia lampy naftowej (a więc w 1928 r.), wydobył tę postać z mroków zapomnienia. Napisał między innymi:
Tak więc obchodzimy w bieżącym roku jubileusz nafty, który
jest równocześnie jubileuszem jej odkrywcy i założyciela przemysłu naftowego w Polsce, Ignacego Łukasiewicza.
Znamienity ten mąż położył tak wielkie zasługi na polu obudzenia tego przemysłu, był w tylu gałęziach wybitnym inicjatorem,
a równocześnie obywatelem o tak wyśmienitych zasługach, iż
godzi się, ażeby potomność wydobyła to imię z zapomnienia,
w które niesłusznie popadło, aby odzyskało dla polskiego ucha
należyty swój walor i dźwięk17.

W efekcie w 1928 r. odbyła się w Krośnie, pod protektoratem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod pomnik Ignacego Łukasiewicza. W 1932 r. dokonano odsłonięcia pomnika. Uroczystość ta, z udziałem władz państwowych, zgromadziła ok 100 tys. ludzi. Pamięć została przywrócona.
I tak trochę sentymentalnie, a trochę romantycznie o wynalazcy
lampy naftowej – „ojcu Ignacym” (jak go powszechnie nazywano)18,
chciałbym na zakończenie przytoczyć słowa wiersza krośnieńskiego poety
Jana Zycha „Kiedy przyjeżdżam do Krosna, Łukasiewiczowi się kłaniam”.
W rozwianym fartuchu,
wykuty z brązu.
Pogodny i zamyślony
jednako w grudniu i w maju.
Brodę i wąsy
pokryła patyna.
a na lampie naftowej,
którą w dłoni trzyma,
wróble ćwierkają.
Kiedy przyjeżdżam do Krosna,
Łukasiewiczowi się kłaniam.
W dymnej chałupie w Czarnorzekach

17
18

L. Tomanek, dz. cyt., s. 13.
Tamże, wielokrotnie na stronach.
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przy drgającym płomyku brzozowego łuczywa
mój dziadek buty wieczorami klepał.
Dziś go już o nic nie zapytam.
Na wiejskim cmentarzyku spoczywa.
On widział ciemność najciemniejszych nocy,
– Dobra lampa! – mówił
i mrużył chore, zaczerwienione oczy,
dwa gasnące bławatki,
dwie kropelki spłowiałego błękitu.
Kiedy przyjeżdżam do Krosna,
Łukasiewiczowi się kłaniam.
Przy naftowej lampie czytałem Sienkiewicza
i pani Konopnickiej wiersze.
– Dobra lampa – mówiłem,
łacińskich słów się uczyłem,
przez Wergiliusza księgim przeszedł
z tą lampą, która już nie świeci.
Wisi na ścianie. Proch osiada na niej.
Wieczorami odbija się w szkiełku
elektryczna żarówka.
Jeśli powiem „dobra lampa”,
siostra się uśmiecha.
Kiedy przyjeżdżam do Krosna,
Łukasiewiczowi się kłaniam.
Od jego imienia
pierwszy mój wiersz się zaczyna.
On mnie wywiódł z czarnych wieczorów
i w jasne kręgi wprowadził
mądry, zamyślony aptekarz.
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Materiał ilustracyjny

Fot. 1. Karta tytułowa oraz karta rozpoczynająca rozdział „Jako oleyki sprawować ku leczeniu” z dzieła S. Falimierza „O ziołach i mocy ich”. Z Archiwum
Fundacji Bóbrka.

Fot. 2. Dekret cesarski z 2 sierpnia 1810 r. Z archiwum Fundacji Bóbrka.
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Fot. 3-4. Budynek apteki „Pod Gwiazdą” – zdjęcie archiwalne (z archiwum
Fundacji Bóbrka) i dzień dzisiejszy (fot. J. Sęp).

Fot. 5-6. Ignacy Łukasiewicz i właściciel apteki „Pod Gwiazdą” Piotr Mikolasch. Z archiwum Fundacji Bóbrka.
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Fot. 7. Kościół parafialny w Zręcinie, którego fundatorami byli Karol Klobassa i Ignacy Łukasiewicz (fot. B. Bajorski).

Fot. 8-9. Tablice fundatorów w kościele parafialnym w Zręcinie (fot.
B. Bajorski).
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Fot. 10-11. Pamiątkowy obelisk i tablica – obecnie na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Z archiwum Fundacji Bóbrka.

Fot. 12. Budynek Towarzystwa Zaliczkowego w Krośnie, założonego przez
udziałowców pierwszej spółki naftowej (fot. J. Sęp).
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Fot. 13-14. Piękna pamiątka na cześć odkrywców nafty – Lwów, ulica Ormiańska (fot. J. Sęp).

Fot. 15. Jan Zeh. Z archiwum Fundacji Bóbrka.
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Fot. 16-18. Freski zdobiące fronton budynku Towarzystwa Zaliczkowego w
Krośnie (grafika B. Bajorski).
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Fot. 19-20. Tytus Trzecieski i Karol Klobassa-Zrencki. Z archiwum Fundacji
Bóbrka.

Fot. 21. William Henry Mac Garvey. Z archiwum Fundacji Bóbrka.
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Fot. 22-23. Władysław Długosz (z archiwum Fundacji Bóbrka) i szyb kanadyjski „Na Potoku” w Borysławiu (http://www.libuszamuzeum.iap.pl/index.
html?gal_id=5473&msg=1&lang_id=PL).

Fot. 24. Pomnik Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, w kolejną rocznicę zapalenia lampy naftowej (fot. J. Sęp).

378
ing. Jan Sęp
Caiete științifico-istorice „Wiek Nafty”
Petrolul în Carpați
– pionierii industrializării
Rezumat
Petrolul, ca zăcământ mineral a fost cunoscut din cele mai vechi
timpuri în multe regiuni ale lumii. Mențiuni despre apariția petrolului și
despre utilizarea acestuia în forma naturală sau sub formă de smoală sau
asfalt apar deja în mărturiile biblice. „Ulei de piatră” – așa cum a fost
numit în trecut petrolul, se găsea și în diferite regiuni din Podkarpacie încă din secolul al XIII-lea. Acesta exista, sub forma unor scurgeri, de-a
lungul poalelor nordice ale Carpaților – pe crestele stâncilor, pe malurile
pâraielor și a barajelor de apă – plutind și acumulându-se la suprafața
lor. Era întâlnit într-o zonă largă din Carpați – de la Cosău și Kosovo la
est, până în jurul localității Nowy Sącz la vest.
În anul 1937, oamenii de știință de la școala franceză „École Centrale des Arts et Manufactures” Józef Pelletier și polonezul Filip Walter
au realizat prima distilare a petrolului. Însă nu au găsit o întrebuințare
practică a ideii lor. Petrolul a mai fost distilat înainte în Galiția de către
funcționari salinarni austrieci dintre care cel mai apropiat de descoperirea petrolului lampant a fost Józef Hecker din Praga care prelucra petrolul lângă Drohobîci din împrejurimile Borîslav și Tustanowice. Abia doi
farmaciști din Liov: Ignacy Łukasiewicz și Jan Zeh au reușit să distileze
petrolul în anii 1852-1853, iar țițeiul distilat în acest fel l-au folosit la iluminatul cu lămpi de petrol (invenția lui Ignacy Łukasiewicz). Prima utilizare spectaculoasă a acestei invenții a avut loc pe 31 iulie 1853 pentru iluminarea unei săli de operații a spitalului din Liov și efectuarea de către
medici a primei operații reușite pe timp de noapte. Această dată a fost
consemnată ca fiind începutul industriei petroliere în Polonia. În anul
1854, Ignacy Łukasiewicz și Tytus Trzecieski au înființat prima mină de
petrol din lume, care există și astăzi, în Bóbrka, și imediat după aceasta
împreună cu Karol Klobassa au înființat prima societate petrolieră din lume bazată pe o înțelegere între gentlemani. Următoarea etapă a furtunoasei dezvoltări a industriei petroliere a fost descoperirea în 1896 unor
mari izvoare petroliere în regiunea Borîslav de către Władysław Długosz,
contractat de antreprenorul și petrolistul canadian Henry Mac Garvey.
Articolul prezintă pe scurt pionierii industriei petroliere în Polonia și persoane legate de această industrie în perioada de debut din
a doua jumătate a sec. al XIX-lea, oameni care au contribuit la faptul că
secolul al XIX-lea poate fi numit „secolul petrolului”.
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