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Słowo wstępne

Historyczne związki polsko-rumuńskie sięgają odległych wieków
– ich charakter i bogactwo do dziś dostarczają materiału na zgłębianie
i poszerzanie problematyki. Choć współczesne relacje straciły wiele na intensywności, ich badanie także okazuje się być w kręgu zainteresowań
wielu specjalistów z różnych dziedzin. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy
niech będzie tom, zawierający materiały zaprezentowane podczas dorocznego międzynarodowego sympozjum poświęconego szeroko pojętym relacjom polsko-rumuńskim. Sympozjum pod tytułem „Polsko-rumuńskie
związki historyczne i kulturowe” po raz 14. w dniach 6-7 września 2012 r.
odbyło się w Suczawie, zorganizowane przez Związek Polaków w Rumunii
w ramach Dni Polskich. Całemu przedsięwzięciu od lat przyświeca hasło
„Bliżej siebie”, ponieważ głównym zamierzeniem organizatorów, poza
promocją Polski w regionie oraz prezentacją rumuńskiej Polonii, jest
stworzenie płaszczyzny poznania, rozmów, wymiany poglądów naukowcom z Polski i Rumunii, ale także wszystkim oddanym idei polsko-rumuńskiego zbliżenia.
Materiały, co zrozumiałe, najobszerniej omawiają przede wszystkim związki historyczne, od średniowiecza, poprzez czasy nowożytne,
okres międzywojenny, po szczególnie bogato reprezentowany tym razem
okres po II wojnie światowej, także dotyczący historii najnowszej po upadku reżimu komunistycznego. Nie zabrakło także wielu równie interesujących wystąpień poświęconych szeroko pojętej kulturze, a także tradycyjnie już problematyce bukowińskiej i polonijnej. Materiały zorganizowane są w dwa rodziały: „W kręgu historii” oraz „W kręgu kultury i problematyki bukowińskiej”, podobnie jak podczas sympozjum. Publikowane są w tomie w języku referenta i uzupełnione streszczeniem, odpowiednio w języku polskim bądź rumuńskim.
Tom charakteryzuje, podobnie jak wszystkie poprzednie, ogromna rozpiętość czasowa i różnorodność tematyczna. Organizatorzy nigdy
nie starali się ograniczać sympozjów pod względem tematycznym, uznając bogactwo poruszanych kwestii za zaletę dorocznych naukowych spotkań. Jak czas pokazuje, bogactwo to zdaje się być wciąż jeszcze niewyczerpane, zagadnienia dotyczące powiązań historycznych i kulturowych
niedostatecznie zgłębione. Miejmy nadzieję, że niniejszy tom przysłuży
się, obok wszystkich pozostałych, uzupełnieniu stanu wiedzy na temat historycznych relacji polsko-rumuńskich. A przy okazji posłuży także budowaniu dnia dzisiejszego i przyszłości opartych na ciekawości siebie i chęci
rzetelnego wzajemnego poznania.
Elżbieta Wieruszewska-Calistru
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Cuvânt introductiv

Legăturile istorice polono-române datează din vechime – caracterul şi bogăţia lor oferă material pentru aprofundarea şi amplificarea
problematicii. Deşi relaţiile actuale au pierdut din intensitate, cercetarea
lor se află în atenţia multor specialişti din diferite domenii. Confirmare
a acestei stări de lucru să fie volumul care cuprinde materialele prezentate în timpul simpozionului internaţional anual închinat relaţiilor polonoromâne înţelese în sens larg. Simpozionul intitulat „Legături istorice şi
culturale polono-române”, organizat pentru a 14-a oară de către Uniunea
Polonezilor din România, în cadrul Zilelor Culturii Polone, a avut loc la
Suceava în zilele de 6-7 septembrie 2012. De mai mulţi ani, manifestarea
se desfăşoară sub deviza „Mai aproape unii de alţii”, căci principalul scop
al organizatorilor, pe lângă promovarea Poloniei în regiune şi prezentarea comunităţii poloneze din România, este crearea unui teren pentru
cunoaşterea, apropierea, discuţii, schimb de opinii ale cercetătorilor din
Polonia şi România, dar şi ale tuturor celor dedicaţi apropierii polonoromâne.
Este de înţeles că materialele abordează mai pe larg, mai ales, legăturile istorice începând din Evul Mediu, continuând cu timpurile moderne, perioada interbelică până la deosebit de bogata perioadă de după
al II-lea război mondial, precum şi cea mai nouă istorie de după căderea
regimului comunist. Nu au lipsit nici intervenţii tot atât de interesante
dedicate culturii în sens larg, precum şi tradiţionalei problematici bucovinene şi diasporei poloneze. Materialele au fost organizate în două capitole: „În lumea istoriei” şi „În lumea culturii şi problematicii bucovinene”,
la fel ca în timpul simpozionului. Ele sunt publicate în volum în limba referentului şi completate cu un rezumat, corespunzător în limba polonă
sau română.
Ca toate volumele anterioare, şi acesta se caracterizează prin
uriaşa extensie în timp şi diversitatea tematică. Organizatorii nu au încercat niciodată să limiteze simpozioanele din punct de vedere tematic,
apreciind bogăţia problemelor abordate ca o calitate a întâlnirilor ştiinţifice anuale. Aşa cum ne arată timpul, această bogăţie pare a nu fi încă
epuizată, problemele privind legăturile istorice şi culturale nu sunt suficient aprofundate. Să sperăm că prezentul volum, ca toate celelalte, va
servi completării cunoştinţelor pe tema relaţiilor istorice polono-române.
De aemenea, va sluji şi edificării prezentului şi viitorului bazate pe dorinţa cunoaşterii reciproce.
Trad. Stanislava Iachimovschi

W kręgu historii
________________________________
În lumea istoriei

prof. dr. Constantin Rezachevici
Bucureşti

Relaţii militare medievale polono-române
în imagini polone necunoscute în România –
Jan Krzysztof Tarnowski în echipament
de husar moldovean (sec. XVI)

În domeniul relaţiilor medievale româno-polone, aspectul imagisticii interesând ambele popoare este de departe cel mai puţin frecventat. Tributară cu tenacitate preceptului bisericesc bizantin „să nu-ţi
faci chip cioplit”, extins adesea şi asupra reprezentărilor picturale laice,
cu excepţia în parte a portretelor de ctitori, imagistica medievală românească e în mare măsură văduvită de reprezentări militare interne: bătălii, oşteni, arme şi echipamente militare (cu notabila abatere de la regulă
a zugrăvirii convoiului militar al lui „Faraon” din pronaosul bisericii de la
Suceviţa), tocmai ceea ce forma un segment important al societăţii medievale în întreaga Europă. Astfel că cercetătorii români s-au văzut nevoiţi să apeleze la imagistica popoarelor vecine, nesupusă constrângerii
ortodoxe amintite, în cazul de care ne ocupăm – la cea polonă. Interesul
le-a fost atras mai cu seamă de portretistică1 şi doar incidental de alte reprezentări2, ţinând seama şi de raritatea imaginilor polone din secolele
XV-XVI care privesc istoria românească. Cât despre cercetătorii poloni,
aceştia s-au dovedit interesaţi îndeosebi de influenţele asupra nobilimii
polone în domeniile costumului militar, al armelor etc., ale „turcilor şi ale

1

Pentru portretele lui Ieremia Movilă şi Vasile Lupu şi ale urmaşilor lor din spaţiul
istoric polon, cf. N. Iorga, Note polone, în „Analele Academiei Române”, M. S. I., S.
III, t. II, 1924, p. 380-384, pl. I-IV; A. Brătuleanu, Portrete domneşti în colecţii străine, Bucureşti, <2011>; L. Zabolotnaia, Movilencele şi descendenţii. Pagini necunoscute. Unele contribuţii la genealogia descendenţilor lui Ieremia Movilă, în „Tyragetia”, Istorie, Muzeologie, Chişinău, S. N., II [XVII] (2008), nr. 2, p. 28, fig. 1; p. 29,
fig. 2; p. 30, fig. 5; p. 31; p. 35, fig. 6; idem, Unele fragmente din viaţa privată a Movilencelor Maria şi Anna, în Continuitatea popoarelor şi a culturilor. În lumea relaţiilor româno-polone, Suceava, 2008, p. 67; Al. Alexianu, Acest ev mediu românesc.
Însemnări de iconografie şi artă veche pământeană, Bucureşti, 1973, fig. 72; 74;
p. 215-216, 217; N. A. Bogdan, Oraşul Iaşi odinioară şi azi, Iaşi, 1915, p. 105-107,
pl. 103.
2 P. P. Panaitescu, O stampă reprezentând o solie a lui Alexandru Lăpuşneanu, în
„Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, XXIV (1924), fasc. 40, p. 76-77;
I. Corfus, Ştefan cel Mare pe o frescă polonă, în „Studii şi materiale de istorie medie”,
VIII (1975), p. 202, fig. 1; p. 201-204 (imaginea oştenilor lui Ştefan din biserica
franciscană de la 1754-1778 datează de după această dată).
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popoarelor de stepă”, ale ungurilor şi ruşilor, în condiţiile sincretismului
„epocii sarmate” şi a gustului nobilimii „sarmate” pentru „exotism”, admiţând şi o influenţă românească în Polonia, dar accentuând asupra celei
polone în Moldova şi Ţara Românească3.
În realitate lucrurile n-au stat tocmai aşa. Desigur, în domeniul
echipamentului militar şi în sens mai restrâns al costumului militar,
influenţele între poloni şi români erau reciproce, variind de la o epocă la
alta în funcţie de numeroşi factori. În domeniul imagisticii, remarcabilă
şi aproape necunoscută în România şi trecută cu vederea în Polonia4 este
influenţa moldovenească (românească) în secolul XVI, mai cu seamă din
vremea lui Petru Rareş, asupra echipamentului husarului polon şi al celui lituan.
Cum pe plan european „uniformele militare” propriu-zise apar
abia în vremea Războiului de 30 de ani (1618-1648)5, până atunci oştenii
de toate categoriile militare şi sociale se echipau conform specificului categoriei, al locului de provenienţă6 şi mai ales al „modei” militare a vremii. Însă în întreaga Europă în veacul XVI echipamentul (costumul) militar dobândeşte un rol însemnat, iar oşteanul, ca şi nobilul, încearcă să se
particularizeze nu numai prin portul armelor, ci şi prin veşminte, tunici,
cingători împodobite, panaşe multicolore etc., totul pentru a evidenţia
„calitatea de soldat”7, iar polonii şi românii, la care se adaugă mercenarii
de toate neamurile8, nu fac excepţie.

3

J. Tazbir, Les influences orientales en Pologne aux XVI-XVIII siècles, în La Pologne
au XVe Congrès des Sciences Historiques à Bucarest, Wrocław ş. a., 1980, p. 214-217,
219, 221-222; A. Wolowski, La vie quotidiénne en Pologne au XVIIe siècle, Paris,
1972, p. 184-185.
4 C. Rezachevici, Relaţiile româno-polone în imagini inedite, în Noi cercetări în domeniul istoriei artei româneşti, Bucureşti, 1983, p. 31-34, rezumatul comunicării de
la sesiunea Comitetului Naţional Român de Istoria Artei din Bucureşti, 21-22 februarie 1983.
5 De obicei se consideră ca „uniforme” echipamentele introduse în timpul Războiului
de 30 de ani de către Wallenstein, care, de altfel, poseda o manufactură de postav
(Histoire universelle des armées, Paris, 1966, p. 201). Cf. şi A. Potocki, Uniforma militară, în „Buletinul Muzeului Militar Naţional”, IV (1940-1941), nr. 7-8, p. 102. Cele
mai vechi uniforme româneşti originale păstrate datează de la mijlocul veacului al
XIX-lea (C. Vlădescu, Vechi uniforme militare româneşti, în „Revista muzeelor”, IV
(1967), nr. 2, p. 165-166).
6 În bătălii, oştenii adverşi cu echipament asemănător purtau un însemn ad-hoc. La
1534, pe câmpul de luptă, în campania din Transilvania, moldovenii lui Petru Rareş
purtau o ramură verde la acoperământul capului, în timp ce ungurii se recunoşteau
după o „insignă” (Călători străini despre Ţările Române, I, Bucureşti, 1968, p. 334,
338).
7 M. Defournaux, Viaţa de fiecare zi în Spania secolului de aur, Bucureşti, 1981,
p. 280-281.
8 Cf. C. Rezachevici, Mercenarii în oştile româneşti în Evul Mediu, în „Revista de istorie”, XXXIII (1981), nr. 1, p. 44-71.
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În aceste condiţii pătrunde în Europa, de la sud de Dunăre, influenţa echipamentului şi armamentului turcilor otomani, provocând în
timp schimbări majore în aceste domenii, care însoţesc fazele luptei antiotomane în Europa de Sud-Est, Centrală şi Răsăriteană, şi contactul îndelungat cu sistemul militar turco-tătar. Treptat s-a ajuns chiar la
o schimbare a structurilor militare în ţările creştine din zonele amintite.
Acest proces a început spre mijlocul secolului al XV-lea în Ţările Române, din a doua jumătate a acestuia în Ungaria şi de la sfârşitul său şi începutul secolului al XVI-lea în Polonia, şi n-a însemnat o adoptare directă
a pieselor echipamentului militar otoman, cum s-a crezut uneori. În realitate, într-o primă etapă – în secolul al XV-lea – se constată pătrunderea
ca mercenari la nordul Dunării a luptătorilor balcanici (de obicei sârbi,
dar şi bulgari) sub numele de husari – hânsari (având o veche origine
militară bizantină)9, cu fel de luptă, echipament şi armament (lancie, sabie şi scut), adaptat încă din veacul al XIV-lea luptelor cu călărimea turcă. Într-o a doua etapă (mijlocul sec. XV – mijlocul sec. XVI), după preluarea instituţiei husarilor şi apoi înlocuirea husarilor balcanici cu elemente naţionale, de la cei dintâi au fost preluate elemente esenţiale de
echipament şi armament, care au schimbat înfăţişarea călărimii în Europa Centrală şi Răsăriteană. Impactul otoman (incluzând şi factorul tătărăsc), determinat de superioritatea militară a Înaltei Porţi, a fost atât de
puternic încât în aria româno-ungaro-polonă a fost principalul factor care a dus la înlocuirea aproape totală a călărimii grele (în raport de timp
direct proporţional cu distanţa faţă de hotarele stăpânirii turceşti) cu
o călărime mai uşor înarmată, mai bine pregătită pentru a face faţă luptătorilor turco-tătari. Exponenta acestei noi călărimi a fost categoria militară a husarilor.
Ţara Românească, unde luptele cu turcii începuseră la sud de Dunăre încă de la sfârşitul secolului al XIV-lea, n-a mai fost nevoită să adopte instituţia husarilor10, trecând în prima jumătate a secolului al XV-lea
de la luptătorul cu spadă şi „cavalerul” (care la români se numea „viteaz”;
instituţia cavalerilor menţinându-se însă în a doua jumătate a secolului al
XV-lea)11, în chip firesc, la tipul local de luptător cu sabie (chiar denu-

9

Idem, Despre evoluţia husarilor (hânsarilor) la români în Evul Mediu în legătură
cu instituţia similară la popoarele vecine, în „Studii şi materiale de muzeografie şi
istorie militară”, Bucureşti, 4-5 (1971-1972), p. 81, 83.
10 Ibidem, p. 94. În vremea lui Vlad Dracul (1437-1442; 1444-1447) în Ţara Românească termenul de hânsari are doar înţelesul de tâlhari (I. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Românească în sec. XV şi
XVI, I, Bucureşti, 1905, p. 47-48; N. Stoicescu, Curteni şi slujitori, Bucureşti, 1968,
p. 163, nota 108; C. Rezachevici, Despre evoluţia husarilor (hânsarilor), p. 84).
11 Ambele categorii sunt prezente în imagistica de până la începutul secolului al
XVI-lea, cf. „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, X-XVI (1917-1923),
pl. VIII, p. 112, cf. şi p. 68, fig. 74, p. 72-73, fig. 81, 82, 84; P. Chihaia, Sfârşit şi început de ev. Reprezentări de cavaleri la începutul Renaşterii, Bucureşti, 1977, p. 17-18,
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mirea acestei arme în formă medio-bulgară, care apare mai întâi în Ţara
Românească în prima jumătate a secolului XV, îi arată originea sud-dunăreană).
În Moldova, unde de asemenea „cavalerul („viteazul”, care aici
apare şi sub numele polon de „rycerz” < germ. Ritter) şi luptătorul cu
spadă se menţin ca atare, dar şi în imagistica întregului secol al XV-lea12
(răstimp în care termenul de sabie nu apare niciodată în izvoare interne,
care menţionează doar pe cel de spadă), husarii, probabil ca mercenari
balcanici, sunt amintiţi pentru prima dată în bătălia de la Valea AlbăRăzboieni (1476), ca un corp deosebit, ultimul amintit după cele ale oştii
de ţară13. Ca la mai toţi mercenarii europeni (de felul „briganzilor” din
Franţa) numele lor (în forma slavă hânsari) era sinonim cu cel de „tâlhar”. Îşi păstrează un timp această „calitate”, cel puţin după o menţiune
din 148814, după care, urmând acelaşi proces de înlocuire a mercenarilor
străini cu elemente autohtone, ca în Ungaria şi Polonia, apar cu nume româneşti în vremea lui Petru Rareş şi a lui Despot Vodă (1562), unii chiar
în garda domnească15. Aşadar, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea,
urmând modelul polon, husarii moldoveni deveniseră o călărime de elită
care, chiar dacă nu forma o „cavalerie uşoară” în sens modern, era mai
uşor înarmată faţă de călărimea grea în armuri. Cum în Ţările Române

100-101; N. Constantinescu, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 1981, p. 144-145 (cahle de
la Târgovişte cu reprezentări de cavaleri); G. Buzdugan, D. Luchian, C. C. Oprescu,
Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, 1977, p. 25-30; C. Nicolescu, Istoria costumului de curte în Ţările Române. Secolele XIV-XVIII, Bucureşti, 1970, p. 86-98 şi
pl. LXXI, LXXII a-b, LXXV, LXXVI, LXXVII a-b, LXXVIII-LXXX. Ţăranii reprezentaţi în miniaturile Cronicii pictate nu poartă echipament militar ci costum popular
(ibidem, p. 81).
12 Reprezentări la T. Voinescu, Cea mai veche operă de argintărie medievală din
Moldova, în „Studii şi cercetări de istoria artei”, XI (1964), nr. 2, p. 272-277; Al. Andronic, Aspecte occidentale ale civilizaţiei moldoveneşti în epoca lui Ştefan cel Mare,
în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol”, Iaşi, XVI (1979),
p. 151-154; R. Popa, M. Mărgineanu-Cârstoiu, Mărturii de civilizaţie medievală românească, Bucureşti, 1979, p. 47, fig. 23, p. 50, fig. 29, p. 66, fig. 47, p. 89, fig. 73;
R. Popescu, Cahle şi plăci decorative descoperite la curtea domnească din Vaslui, în
„Revista muzeelor şi monumentelor”, Monumente istorice şi de artă, XLVII (1978),
nr. 2, p. 63-69; P. V. Batariuc, Cahle din Moldova medievală (secolele XIV-XVII),
Suceava, 1999, p. 246-247, fig. 49-50, p. 248, fig. 51/6, p. 255, fig. 58/8-9 (cahle de la
Suceava, Târgu Trotuş, Căpriana).
13 „Husarii oşteni viteji”, „husarii cei viteji”, menţionează letopiseţul de curte al lui
Ştefan cel Mare, în Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan,
ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 9, 18.
14 La 26 iunie 1488 Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare, cere braşovenilor să-l predea
pe un „Petru Husar” (Petrus Hwzar) şi lucrurile jefuite de el şi complicii săi de la nişte turci de la Dunăre, după care (fugind) a ajuns captiv la Braşov. Drept represalii turcii au robit 50 de oameni ai săi (I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, Bucureşti, 1913, p. 379-380). Din context se înţelege că de Petru Husarul răspundea Alexandru, care rezida la Bacău, guvernând, desigur, Ţara de Jos.
15 C. Rezachevici, Despre evoluţia husarilor (hânsarilor), p. 81-82.
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extracarpatice exista călărimea uşoară a curtenilor şi ţăranilor liberi, bine
pregătită pentru luptele cu turcii şi tătarii, husarii autohtoni au dobândit
condiţia curtenilor, stăpânitori de sate şi moşii. Ca şi aceştia, au fost organizaţi pe ţinuturi, cei de la hotare având atribuţii de strajă împotriva
năvălitorilor din afară16. Încă din secolul al XVI-lea erau percepuţi ca un
corp de elită, fiind plătiţi prin scutiri fiscale. Nu au preluat semiarmurile
precum cei poloni, ci doar elemente din echipamentul acestora, cum ar fi
blănurile („blanele hânsarilor”, care se percepeau la 1605 ca o dare de la
satele aservite)17, păstrându-şi sabia curbă, care în secolul al XVI-lea se
răspândeşte la întreaga călărime moldoveană. Reorganizarea husarilor
din Moldova într-o „breaslă” (categorie militară), deosebită de cea
a curtenilor, a avut loc în prima jumătate a secolului al XVII-lea, când
sunt răspândiţi în toată ţara, sub comandanţii lor, „vătafii” (cu un vechi
termen cuman) din ţinuturi, dintre care se alegeau „marii vătafi”, sau
„marii hânsari” (până în primul sfert al secolului al XVII-lea). Aceştia din
urmă, cu toate că nu făceau parte, ca la poloni, dintre rudele suveranului,
erau boieri şi dregători de rang mijlociu. Având şi îndatoriri interne,
breasla (corpul) husarilor moldoveni, cu statut deosebit de cel al curtenilor, s-a menţinut până la începutul secolului al XVIII-lea, când a fost desfiinţată la începutul epocii fanariote18.
Cât despre husarii din Ungaria, având aceeaşi origine balcanică,
afirmaţia că au fost organizaţi într-un corp anume la 1458 de către regele
Matiaş Corvin, fără indicarea vreunei surse, ţine mai degrabă de transmiterea unei afirmaţii din autor în autor, culminând cu lucrările lui Zoltán
Toth dinainte de 194319. De abia la 1481 regele Matiaş Corvin aminteşte
despre husari într-o scrisoare către regele Neapolului, în care vorbeşte
despre „călăreţii uşor înarmaţi, pe care îi numim husari”20, aceasta
fiind, aşadar, a doua menţiune a husarilor la nord de Dunăre sub formă
de categorie militară, după cea amintită mai sus, din 1476, referitoare la
husarii din oastea lui Ştefan cel Mare în bătălia cu turcii de la Războieni.
Fireşte, şi în Ungaria primii husari, veniţi de la sudul Dunării,
sârbi şi croaţi, foarte repede amestecaţi cu unguri, erau puşi pe aceeaşi

16

Ibidem, p. 84-87, 89.
Ibidem, p. 88-89. Moda armurilor cu aripi de pene a husarilor poloni nu s-a răspândit, deşi era binecunoscută în Ţările Române. Radu Şerban (1601; 1602-1610;
1611) a folosit husari poloni în bătălia de la Braşov din iulie 1611, în care principele
Gabriel Báthory purta o armură de husar polon cu pene (ibidem, p. 89, nota 57,
p. 94, nota 116, cu menţiunea izvoarelor).
18 Ibidem, p. 89-94, cu izvoarele şi bibliografia respective.
19 Cf. Gh. Cantacuzino, Observaţii privind unele cahle de la mănăstirea Mihai Vodă,
în „Studii şi cercetări de istorie veche”, XVI (1965), nr. 4, p. 757, nota 32; C. Rezachevici, Despre evoluţia husarilor (hânsarilor), p. 83, nota 26.
20 A. Ajtay, L’origine du husard Hongrois, în „Revue internationale d’histoire militaire”, I (1939), p. 18; M. Bazso, Povestea husarului, în „Magazin istoric”, XLVI
(2012), nr. 3, p. 58; J. Cichowski, A. Szulczyński, Husaria, ed. a II-a, Varşovia, 2004,
p. 7; C. Rezachevici, Despre evoluţia husarilor (hânsarilor), p. 83.
17

20
treaptă cu tâlharii. La 21 mai 1449, între condiţiile păcii pe şapte ani negociată cu turcii de către despotul Gheorghe Brancovici, din regatul Serbiei, cu împuternicirea autorităţilor din Ungaria şi Transilvania, se număra şi aceea că pacea nu va fi tulburată dacă s-ar întâmpla ca nişte „tâlhari sau husari unguri (predones aut Hwzarii Hungari) să producă turcilor vreun jaf sau altă nelegiuire”21. Odată husarii pătrunşi în armata
maghiară, în vremea lui Matiaş Corvin, schimbările n-au fost doar etnice,
ci şi în cadrul proporţiei categoriilor militare. Prin articolul 20 al decretului regelui Ungariei Vladislav II Jagiello, la încheierea dietei de la Buda
din 1492, se prevedea că banderiul (steagul) nobiliar trebuia să cuprindă
200 de oşteni greu înarmaţi şi alţi 200 uşor înarmaţi, „numiţi husari”22.
În prima jumătate a secolului al XVI-lea învăţatul dalmat Anton Verancsics observa că în armata ungară înlocuirea treptată a călăreţilor grei cu
armuri complete a avut loc sub Vladislav II (1490-1516) şi Ludovic II
(1516-1526), iar după dezastrul de la Mohács (1526), sub influenţa turcească, „ei au fost chiar desfiinţaţi (...) şi au dispărut cu totul (...) şi le-au
urmat acei pe care ei îi numesc cu un cuvânt al lor husari”. Astfel că de
unde odinioară ungurii erau „toţi «catafracti» [cu armuri grele –
n. aut.], acum toţi sunt «veliţi», uşor înarmaţi, nu este nici o îndoială că
ei au împrumutat acest obicei de la turci”23.
În acelaşi secol al XVI-lea, uneori şi cnezii (români) de pe domeniile cetăţilor erau numiţi husari24. Desigur, istoricii maghiari exagerează
când afirmă că, din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, „«husar» devenise echivalent cu «călăreţ ungur»”, şi că acesta a stat la baza unităţilor de husari din armatele europene până în secolul al XIX-lea25. În
realitate, când luptele cu turcii şi tătarii au scos din uz călărimea grea, în
jumătatea de răsărit a Europei, pe lângă husari au luat naştere şi alte unităţi de călărime uşoară (stradioţii albanezi, pandurii, haiducii unguri, cazacii), sau semigrea (panţârii cazaci) etc. Dar şi turcii au înfiinţat la hotarele cu creştinii o călărime semigrea, specializată în luptele cu aceştia:
martalogii, care utilizau semiarmuri, estocuri şi alte arme europene.
Din secolul al XVI-lea husarii unguri, după ce au purtat un timp
semiarmură, în final au rămas o călărime uşoară, a cărei înfăţişare de la
sfârşitul secolului (mai cu seamă din vremea când slujeau ca lefegii lui
Mihai Viteazul) o cunoaştem: având coif ascuţit sau calpac cu pene, scut

21

Documenta Romaniae Historica, D, I, Bucureşti, 1977, p. 404-405.
Fiecare magnat şi prelat avea banderiul său. La 1494 registrul vistieriei regale maghiare menţiona cheltuielile pentru 50 de husari trimişi la paza cetăţii Belgrad, 100
de husari trimişi sub comitele Pavel Chinezul în campanie la sudul Dunării (J. C. Engel, Geschichte des Ungarischen Reichs und seine Nebenländer, I, Viena, 1797).
23 Călători străini, I, p. 416.
24 „Kenezii sive hwzarones”, în socotelile domeniului Hunedoara (I. Pataki, Domeniul
Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1973, p. LXVIII).
25 M. Bazso, op. cit., p. 59-60.
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triunghiular sau pavăză cu un colţ retezat, împodobită cu pene şi dolman
scurt cu şnururi (brandenburguri)26.
În Polonia însă husarii au evoluat cu totul altfel. Aici husarii sârbo-croaţi apar la 1501: „husarzy alias raczow” (husarii adică raţii, „sârbii”)27, iar cronicarul-oştean Martin Bielski arată că husarii sârbi din Croaţia sunt cei care au obişnuit cei dintâi pe poloni cu arta luptei călare cu
suliţa şi cu pavăza, iar aceştia au adoptat maniera lor, lăsând vechile lor
arme28. Ultima referire este la călărimea grea în armuri complete care, în
prima jumătate a secolului XVI, coexistă cu husarii, dar spre mijlocul secolului părăseşte acest tip de armură, adoptând armura uşoară, pe care
după mijlocul aceluiaşi veac o preiau însă şi husarii, cele două tipuri de
călăreţi contopindu-se într-un singur corp sub numele de husari. Ca atare, în vremea regelui Ştefan Báthory (1576-1586) se defineşte tipul de husar cu semiarmură, care va dăinui mai bine de încă un veac29.
Cel puţin până în deceniul patru al secolului al XVI-lea, călărimea
grea, care acţiona compact, având rolul blindatelor de azi, e încă bine înfăţişată în reprezentări polone: în bătălia de la Orsza (18 septembrie
1514)30, sau în cea cu moldovenii de la Obertyn (22 august 1531), în care
marele hatman Jan Tarnowski apare în armură completă31, dar şi în friza
de la 1535 din sala Przeglądu wojsk (Trecerea în revistă a oştirii) din cas-

26

C. Rezachevici, Despre evoluţia husarilor (hânsarilor), p. 85; reprezentări la Gh.
Cantacuzino, op. cit., p. 746/a-b, 748/a-d, 752/b, 756/b; cf. şi p. 758-759; „Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice”, X-XVI (1917-1922), p. 72-73; „Revista istorică
română”, VIII (1938), p. 63, 65; Bucureştii de odinioară în lumina cercetărilor arheologice, Bucureşti, 1959, p. 178; J. Szendrei, A magyar viselet történeti fejlödese,
Budapesta, 1905, p. 56, fig. 23, p. 59, fig. 26, p. 63, fig. 33, p. 74-75, fig. 38-40, p. 76,
fig. 41-43. Husarii unguri au preluat în înfăţişarea lor atât elemente asiatice moştenite tradiţional (Gh. Cantacuzino, op. cit., p. 758, nota 33), cât şi elemente din echipamentul călărimii turceşti, după mărturia lui Pierre Lescalopier din 1574 (Călători
străini despre Ţările Române, II, Bucureşti, 1970, p. 425-426).
27 W. Dziewanowski, Les Hussards polonais, în „Revue internationale d’histoire militaire”, 1939, nr. 3, p. 158-160.
28 M. Bielski, Sprawa rycerska (Despre meşteşugul cavaleresc), Cracovia, 1569, în
„Archiva istorică a României”, ed. B. P. Hasdeu, I2 (1862), p. 169.
29 W. Dziewanowski, op. cit., p. 159-160; B. Gembarzewski, Husarze ubiór, oporządzenie i uzbrojenie, 1500-1775 (Îmbrăcămintea, echipamentul şi armamentul husarilor, 1500-1775), Varşovia, 1938; J. Cichowski, A. Szulczyński, op. cit., p. 8 şi urm.;
Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864 (Schiţă a istoriei armatei polone
până la anul 1864), I, Varşovia, 1965, p. 307-309; C. Rezachevici, Despre evoluţia husarilor (hânsarilor), p. 85.
30 Zarys dziejów wojskowości polskiej, I, p. 335. Cf. şi Jan Tarnowski în bătălia de la
Orsza, la Z. Spieralski, Jan Tarnowski 1488-1561, Varşovia, 1977, p. 64, fig. 6.
31 Żołnierz polski, ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960 (Soldatul polon, îmbrăcăminte, armament şi echipament din secolul XI până în anul
1960), I, Varşovia, <1960>, fig. 61, după gravura din M. Bielski, Kronika polska, Cracovia, 1597, p. 564.
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telul Wawel de la Cracovia32. În vreme de pace însă, în a doua jumătate
a veacului al XVI-lea, un rol important îl avea călărimea din aşa-zisa
„apărare curentă” (obrona potoczna)33, care se mobiliza rapid pe aliniamente succesive, pentru a opri fulgerătoarele atacuri ale tătarilor din hanatul de Perekop (al Crimeei), împotriva cărora greoaia armată a hatmanilor Coroanei, care se mobiliza în luni de zile, era ineficientă. Modelul de
acţiune al apărării curente era felul în care acţiona eficient împotriva
tătarilor călărimea uşoară a străjerilor moldoveni de la Nistru (lăpuşneni,
orheieni, soroceni).
Cum, însă, pacea Poloniei cu tătarii se instalase de la sfârşitul deceniului al doilea al secolului al XVI-lea, durând până la 1595, iar cea cu
turcii chiar de la începutul secolului, pentru ca la 1533 să se încheie
formal o „pace veşnică”, în realitate pentru mai bine de trei sferturi de
veac, principalul efort militar al Poloniei în deceniile trei-cinci ale veacului al XVI-lea s-a concentrat în luptele cu Petru Rareş al Moldovei
(1527-1538; 1541-1546), îndeosebi din anii 1530-1532 şi 1538, şi cu cnezatul Moscovei din 1534-153734. Ca atare, putem considera că, pe fundalul general al influenţei echipamentului oriental, luptele polonilor cu numeroasa călărime de tip uşor35 a lui Petru Rareş, foarte apreciată în relatările vremii36, inclusiv de către cronicarul M. Bielski, care a luptat cu ea
la Obertyn37, au jucat un anume rol pe de o parte în părăsirea armurilor
complete de către călărimea grea polonă, iar pe de alta, au influenţat
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Odrodzenie w Polsce (Renaşterea în Polonia), I, Varşovia, 1955, p. 497. Cf. şi friza
lui Antoni din Wrocław din sala Turniejowa (Turnirului) de la Wawel, datând din
1534-1535 (M. Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta [Soldatul din călărimea apărării curente în domnia lui Sigismund August], Varşovia, 1985, p. 110-111; cf. şi p. 35, fig. 5, p. 124, fig. 18).
33 Aceasta cuprindea, pe lângă poloni şi cazaci, moscoviţi sau tătari, din categoriile
militare husari, lăncieri etc. şi era destul de costisitoare (M. Plewczyński, op. cit.,
p. 38-78; cf. şi tabelele, p. 47, 61; Zarys dziejów wojskowości polskiej, I..., p. 308: în
primul steag de cazaci, din 1551, erau 121 de cazaci şi 79 de husari).
34 Zarys dziejów wojskowości polskiej, I, p. 489-490.
35 Deoarece faptul este practic necunoscut istoricilor actuali, menţionez că nu armura
definea felul călăreţului, ci modul de luptă şi tipul de cal folosit. În vreme ce călărimea grea (cu sau fără armuri complete) utiliza cai masivi şi acţiona strâns, având
rolul blindatelor de astăzi, spărgând fronturi şi chiar tabere, dar apoi, după şarjă, era
foarte vulnerabilă, călărimea uşoară (cu sau fără armuri) întrebuinţa cai dresaţi anume, iar după şarjă călăreţii luptau individual, neavând nevoie de sprijinul altor corpuri. Altfel spus, cea uşoară reprezenta adevărata elită a călărimii europene în secolele XVI-XIX.
36 Cf. S. Münster, Cosmografia (în Călători străini, I, p. 503).
37 După M. Bielski, călăreţii moldoveni „sunt bravi, meşteri a mânui suliţa şi pavăza
(...) voinici în atacul cu suliţa. Ordinea lor de atac nu diferă de cea polonă”. Îi apreciază mai mult decât toţi oştenii din ţările vecine şi subliniază că au respins toate încercările acestora din urmă de a-i supune (Sprawa rycerska, Cracovia, 1569, în „Arhiva istorică a României”, I2 (1862), p. 168).

23
înfăţişarea husarilor poloni de la mijlocul veacului XVI, fenomen interesant şi necunoscut în România.
Imagistica polonă a vremii este revelatoare în acest sens. Ţinând
seama de intensele relaţii politico-militare ale lui Petru Rareş cu Polonia
şi de confruntările sale cu hatmanul Jan Tarnowski, care au culminat cu
luptele de la Obertyn (1531) şi Hotin (1538)38, în cercetările mele din Polonia atenţia mi-a fost atrasă de impozantul monument funerar al marelui hatman din catedrala de la Tarnów, lângă Cracovia, pe care apar două
altoreliefuri dedicate bătăliei de la Obertyn.
Figură de seamă între comandanţii poloni din secolul al XVI-lea,
magnatul Jan Amor Tarnowski (1488-1561) (Fig. 1) din herbul Leliwa39,
a fost curtean al regelui (din 1502), castelan de Wojnice (1522-1527), mare hatman (din 1527), voievod al Rusiei (Haliciului) (din 1527), staroste al
multor localităţi din ţinuturile Bełsk şi Chełm (1528-1561), voievod, apoi
castelan de Cracovia (1535-1561)40. S-a afirmat ca strateg şi teoretician al
artei militare, întemeietor de oraşe şi cetăţi, om de cultură şi mecenat al
Renaşterii polone41. Bătălia de la Obertyn (22 august 1531), care a atras
destul de puţin atenţia istoriografiei româneşti42, dar a fost mult dezbătută în cea polonă43, care a trecut-o în galeria marilor bătălii purtate de

38

C. Rezachevici, Tratatul între Petru Rareş şi Sigismund I (28-31 august 1538) din
vremea campaniei lui Suleiman Magnificul în Moldova, în „Cercetări istorice”, S. N.,
Iaşi, IX-X (1978-1979), p. 309-325.
39 Pentru neamul său cf. W. Dworzaczek, Genealogia. Tablice, Cracovia, 1959, tab.
95; idem, Hetman Jan Tarnowski. Z dziejow możnowładztwa małopolskiego (Hatmanul Jan Tarnowski. Din istoria magnaţilor din Polonia Mică), Varşovia, 1985,
p. 250-259.
40 H. Gmiterek, R. Szczygieł, Urzędnicy województwa Bełskiego i ziemi Chełmskiej
XIV-XVIII wieku. Spisy (Dregătorii voievodatului Bełsk şi ai ţinutului Chełm în secolele XIV-XVIII. Liste), Kórnik, 1992, p. 139, 270; W. Dworzaczek, Genealogia..., tab.
95; Słownik historii Polski (Dicţionarul istoriei polone), ed. a VI-a, Varşovia, 1973,
p. 486.
41 I s-au închinat două monografii: Z. Spieralski, Jan Tarnowski, şi W. Dworzaczek,
Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Varşovia, 1985,
cu bibliografia respectivă.
42 I. Ursu, Bătăliile de la Gwozdzice şi Obertyn (1531), în „Analele Academiei Române”, M. S. I., S. II, t. XXXV (1913), p. 429-441, 444-463; idem, Les batailles de Gwozdzice et d’Obertyn, în „Bulletin de l’Académie Roumaine”, Section Historique,
II (1914); R. Rosetti, Istoria artei militare a românilor până la mijlocul veacului al
XVII-lea, Bucureşti, 1947, p. 342-346, 461-462; N. Iorga, Istoria armatei româneşti,
Bucureşti, 1970, p. 141-142; V. Ciobanu, în vol. Petru Rareş, Bucureşti, 1978, p. 121124; M. Neagoe, Câteva observaţii în legătură cu bătălia de la Obertyn, în „Studii şi
materiale de muzeografie şi istorie militară”, 4-5/1971-1972, p. 95-104 (observaţii
eronate, îndeosebi aceea că polonii ar fi avut superioritatea armelor de foc [din ignoranţă repetă această afirmaţie total greşită, în Cuvânt introductiv la N. Iorga, Istoria
armatei româneşti, ed. 1970, p. 14-15] când, după izvoarele polone, mai ales
M. Bielski, participant la bătălie, realitatea a fost exact inversă.
43 A. Czołowski, Bitwa pod Obertynem 22 sierpnia 1531 (Bătălia de la Obertyn 22 august 1531), Liov, 1931; Z. Spieralski, Kampania obertyńska 1531 roku (Campania de
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poloni în Evul Mediu44, constituie momentul de glorie, cel mai cunoscut
din activitatea militară a marelui hatman.
Nu e de mirare că, din cele trei altoreliefuri de pe monumentul
său funerar din catedrala de la Tarnów, două au fost dedicate biruinţei de
la Obertyn.

Fig. 1. Jan Tarnowski – portret în ulei
Sursa: Z. Spieralski, Jan Tarnowski 1488-1561, Varşovia, 1977, fig. 23.

Jan Tarnowski a închis ochii pentru totdeauna la 16 mai 1561 şi în
cele din urmă rămăşiţele sale au fost aşezate în catedrala de la Tarnów la
18 august acelaşi an45. Sarcofagul său cu gisant reprezentând un cavaler
în armură, după moda „sarmată”, specifică veacului XVI şi primei jumătăţi a celui următor, a fost depus în centrul monumentului de tip arc de
triumf roman46, împodobit cu reliefuri inspirate după cele de pe columnele lui Traian şi Marc Aureliu, operă a lui Giovanni Maria Padovano47.
Acesta plasase în mijloc, chiar sub sarcofagul hatmanului, relieful reprezentând întoarcerea triumfală a lui Jan Tarnowski după Obertyn, cu pri-

la Obertyn 1531), Varşovia, 1962; idem, Jan Tarnowski, p. 171-182; Zarys dziejów
wojskowości polskiej, I, p. 337-340; Słownik historii Polski, ed. a VI-a, p. 276.
44 În anii ’70 ai secolului al XX-lea, sala armelor medievale a Muzeului Armatei Polone din Varşovia se numea Obertyńska.
45 H. Gmiterek, R. Szczygieł, op. cit., p. 139; W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski, p. 303.
46 M. Karpowicz, Arta poloneză în secolul al XVII-lea, Bucureşti, 1979, p. 27.
47 T. Jakimowicz, Temat historyczny w sztuce epoki ostatnich Jagiellonów (Tematica
istorică în arta epocii ultimilor Jagielloni), Varşovia, Poznań, 1985, p. 121-122.

25
zonieri moldoveni, şi la acelaşi nivel în partea dreaptă bătălia cu moldovenii, iar în partea stângă urmarea luptei cu moscoviţii de la Starodub
(1535) (Fig. 2)48.
Unsprezece ani mai târziu, după moartea fiului marelui hatman,
Jan Krzysztof Tarnowski (c. 1536/1537-1572), acelaşi G. M. Padovano reface în 1572 sau 1573 monumentul funerar amintit din catedrala de la
Tarnów, aşezând acum sarcofagul cu gisant al fiului sub cel al tatălui şi
mutând scena triumfului de după Obertyn al marelui hatman deasupra
sarcofagului acestuia, dar păstrând aproximativ în acelaşi loc celelalte
două altoreliefuri (Fig. 3)49. În sfârşit, monumentul aşa cum îl vedem
acum a fost restaurat în 1764 de Jan Paneczek50.

Fig. 2. Reconstruirea grafică a primei forme
a monumentului funerar al lui Jan Tarnowski
Sursa: T. Jakimowicz, Temat historyczny w sztuce epoki
ostatnich Jagiellonów, Varşovia, Poznań, 1985, il. 124.

48

Reconstituirea grafică a primei forme a monumentului funerar al lui Jan Tarnowski, datorată lui J. E. Dutkiewicz şi H. Kozakiewicz (T. Jakimowicz, op. cit., p. 121,
236, 237, il. 124-127).
49 Ibidem, p. 121, 246, il. 140. Uneori, din eroare, reliefurile legate de Obertyn sunt
prezentate drept bătălia de la Orsza (1514) (J. Szablowski, Katalog zabytków sztuki
w Polsce, I, Województwo Krakowskie [Catalogul operelor de artă din Polonia, I, Voievodatul Cracoviei], Varşovia, 1953, p. 439 şi fig. 716, 717) sau Starodub cu moscoviţii (1535) (M. Plewczyński, op. cit., p. 128). O încercare nereuşită a lui Al. Alexianu,
informat prin J. Demel de existenţa reliefurilor din biserica din Tarnów, despre unul
din ele crezând însă că reprezintă bătălia de la Hotin (1538), complică inutil lucrurile.
Autorul fantezist crede că biserica respectivă e la Cracovia şi că istoricul Paolo Giovio
[?] ar fi putut privi pe românii lui Rareş, „pozând (sic) pentru o mare frescă [?! –
n. aut.] în biserica lui Taranovschi [sic] din Cracovia, îndată după înfrângerea de la
Obertyn...” etc. (Acest ev mediu românesc. Însemnări de iconografie şi artă veche
pământeană, Bucureşti, 1973, p. 82, 316, 319-320).
50 J. Szablowski, op. cit., p.439.
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Fig. 3. Forma a doua, din 1572, a monumentului
funerar al celor doi Tarnowski
Sursa: : T. Jakimowicz, Temat historyczny w sztuce epoki
ostatnich Jagiellonów, Varşovia, Poznań, 1985, il. 140.

Altorelieful care ne interesează în primul rând înfăţişează punctul
culminant al bătăliei de la Obertyn: contraatacul eroico-disperat al călărimii grele şi al husarilor poloni din tabăra de care, unde Tarnowski îşi închisese oastea inferioară numeric celei moldovene (4.000-6.000 de călăreţi şi 1.200 de pedestraşi, faţă de 20.000-24.000 de călăreţi moldoveni, cu mult mai multe tunuri decât partea polonă)51. Străpungerea încercuirii călărimii moldovene şi chiar punerea ei în derută au fost socotite de către poloni o mare izbândă tactică, de unde şi renumele bătăliei
în Polonia (Fig. 4).
Ceea ce nu ne spune altorelieful de pe monumentul funerar al
hatmanului Jan Tarnowski aflăm din izvoarele polone scrise: trădarea
comandantului (maestrul artilerist neamţ) numeroasei artilerii moldoveneşti, care a tras (intenţionat!) peste tabăra polonă, şi a unei părţi a boierimii lui Petru Rareş52.
Acum însă ne interesează înfăţişarea călăreţilor moldoveni din
steagurile ţinuturilor, care apar sub chipul curtenilor-boieri în partea
stângă a reliefului reprezentând intrarea triumfală a lui J. Tarnowski în
Cracovia (Fig. 5) şi mai bine înfăţişaţi ca suliţaşi (lăncieri) şi arcaşi în
altorelieful dedicat momentului decisiv al luptei de la Obertyn. Însă cei

51

Încercând să recucerească Pocuţia, ocupată de Petru Rareş cu un an în urmă
(1530), polonii au făcut mari cheltuieli de război (aşa cum am aflat în arhivele polone), numai în parte aprobate de Seim, însă Rareş avea o oaste mai numeroasă şi
peste 50 de tunuri (I. Ursu, op. cit., p. 435).
52 Ibidem, p. 436, 440-441; R. Rosetti, op. cit., p. 346.
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câţiva prizonieri, desigur boieri, cu capul gol, legaţi, nu păstrează din
echipament decât tunica cu un singur rând de nasturi deşi până la brâu.
Acestea sunt primele imagini de epocă, autentice53, ale unor
oşteni moldoveni, necunoscute până acum în România, care completează în chip fericit gravura schematică a bătăliei de la Obertyn, apărută cam
în acelaşi timp în cronica lui M. Bielski (1564) (Fig. 7).

Fig. 4. Altorelieful înfăţişând momentul culminant al bătăliei de la Obertyn
Foto: C. Rezachevici

Partea centrală a altoreliefului dedicat bătăliei de la Obertyn reprezenta în prim plan detaliul călăreţului arcaş moldovean gata să trimită săgeata asupra rotmistrului de husari poloni, acesta din urmă având
calpac plat cu pene, care-l atacă împreună cu un husar cu suliţă, sabie
curbă, pavăză cu un colţ ridicat şi coif metalic. În spate un alt arcaş moldovean călare îşi încordează arcul. E tocmai momentul când oştenii lui
J. Tarnowski reuşesc străpungerea încercuirii moldovene (Fig. 6), susţinuţi de tirul tunurilor polone, figurate în dreapta reliefului54.

53

Imaginea celor trei oşteni, între care unul foloseşte o puşcă grea de cetate, din fresca exterioară Sf. Gheorghe ucigând balaurul, din stânga intrării în biserica mănăstirii
Voroneţ (în vol. Petru Rareş, Bucureşti, 1978, p. 290, fig. 23) e tributară erminiei tradiţionale. Iar oştenii moldoveni din fresca „Convoiul lui Faraon”, din biserica Suceviţei, datează de la sfârşitul sec. al XVI-lea sau începutul celui următor.
54 Cf. mai sus Fig. 4. Reproduceri mai vechi în Polonia, la Al. Gieysztor, St. Herbst,
B. Leśnodorski, Millenium. A thousand years of the Polish state, Varşovia, 1968,
p. 95; T. Jakimowicz, op. cit., p. 237, il. 126.
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Fig. 5. Intrarea triumfală a lui Jan Tarnowski în Cracovia
după Obertyn cu prizonieri moldoveni în stânga reliefului
Sursa: Z. Spieralski, Jan Tarnowski 1488-1561, Varşovia, 1977, fig. 21.

Călăreţii moldoveni poartă o tunică lungă („anteriu” – după terminologia românească a vremii), încheiată cu nasturi deşi pe un singur
rând, despicată jos în mai multe părţi, pentru a facilita încălecarea, strânsă în talie cu un brâu, asemănătoare, în parte, celor purtate de călăreţii
poloni în bătălia de la Orsza (1514) (Fig. 8) sau în relieful de pe mormântul lui J. Tarnowski înfăţişând urmările bătăliei de la Starodub (1535)55.
Sunt, desigur, acele tunici purtate de călăreţii moldoveni fără platoşă şi
scut descrise de A. Verancsics în secolul al XVI-lea: „haine de in, umplute
cu bumbac, în grosime de trei, patru degete, mai ales în partea umerilor
şi până la coate (...) şi cu cusături în iţe dese la depărtare de un deget şi
jumătate una de alta şi sunt socotite drept platoşă, căci sabia nu le poate pătrunde”56. Aceste tunici nu seamănă şi nu au nicio legătură cu cele
specifice purtate de călărimea moscovită, cum s-a mai afirmat fără temei,
pornindu-se tocmai de la relatarea lui Verancsics57. În realitate, acest tip
de tunică-„anteriu” s-a păstrat vreme de peste patru veacuri în portul popular românesc58. Pe cap călăreţii moldoveni de pe relieful de pe mormântul lui J. Tarnowski poartă o cuşmă înaltă, menită să amortizeze loviturile de sabie, iar în picioare cizme cu toc, după moda care era şi la poloni. Arcul folosit e de tip oriental, cu dublă acoladă şi plăci de os, cunos-

55

În plus, fiind reprezentaţi comandanţi superiori, peste tunică aceştia poartă pe
umeri, până la jumătatea braţului, o capă-guler de blană, încheiată sub bărbie (T. Jakimowicz, op. cit., p. 237, il. 127; şi foto din colecţia Institutului de Arte al Academiei
Polone de Ştiinţe), care pentru apărare juca acelaşi rol ca şi dublura de bumbac
cusută în aceeaşi zonă pe tunicile călăreţilor moldoveni, despre care aminteşte A. Verancsics.
56 Călători străini, I, p. 407.
57 Al. Alexianu, Mode şi veşminte din trecut, Bucureşti, 1971, p. 133.
58 „Vătuită (bumbăcită) şi înseilată (îndilată) ca plapuma”, cum o descrie Frédéric
Damé (Z. Mihail, Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică comparată sud-est europeană, Bucureşti, 1978, p. 115).
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cut ca foarte performant (reprezentat între armele căzute la pământ), în
schimb sabia şi săhăidacul (tolba) atârnate la brâu, aflate pe partea stângă, opusă privitorului, nu sunt figurate.

Fig. 6. Detaliu – călăreţ moldovean pregătindu-se
să săgeteze husarii poloni care contraatacă
Sursa: Al. Gieysztor ş. a., Millenium. A thousand
years of the Polish state, Varşovia, 1968, p. 95.

Veridicitatea acestei reprezentări e confirmată şi completată, cum
am mai amintit, de gravura schematică reprezentând bătălia de la Obertyn din cronica lui M. Bielski (1564), care a participat la această confruntare (Fig. 7)59. În partea de sus şi de mijloc a imaginii apar boieri cu suliţe
(doar câteva cu steguleţe) şi pălării înalte cu marginile îmblănite60. În
partea inferioară din faţă sunt înfăţişate steagurile de călăreţi din ţinuturi, având înainte suliţaşii, iar în spate arcaşii61. Cele mai multe unităţi
au paveze cu un colţ superior ridicat, decorate cu benzi orizontale, menite
să protejeze călăreţii fără armuri metalice. Acest tip de pavăză, susţinută
în repaus pe şa sau, în spate, pe crupa calului, a fost folosită în Europa
Răsăriteană şi de Sud-Est în tot secolul al XVI-lea. Apare utilizată de husarii din oastea polonă în reprezentările bătăliilor de la Orsza (1514)62 şi
Obertyn (1531) şi cu alte prilejuri63; de către „călăreţul valah” (cf. cartea

59

Zarys dziejów wojskowości polskiej, I, p. 339; T. M. Nowak, Dawne Wojsko Polskie. Od Piastów do Jagiellonów (Vechea armată polonă. De la Piaşti la Jagielloni),
Varşovia, 2006, p. 90.
60 Un acoperământ de cap asemănător apare în tabloul starostelui Bernard Pretwicz
(c. 1500-1567) (M. Plewczyński, op. cit., p. 260).
61 Arcul nu e reprezentat, călăreţii fiind priviţi din spate.
62 T. M. Nowak, op. cit., p. 87; H. Samsonowicz, J. Tazbir, Tysiącletnie dzieje Polski
(O mie de ani de istorie a Poloniei), Wrocław, 2002, p. 120-121 (tabloul întreg aflat la
Muzeul Naţional din Varşovia).
63 M. Plewczyński, op. cit., p. 24, 27, 30, 251.
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lui Abraham de Bruyn, 1575) (Fig. 8)64, care prezintă un echipament foarte asemănător celui de la Obertyn, şi chiar de către turci, la nord de Dunăre65. În toate reprezentările amintite mai sus, călăreţul moldovean sau
cel valah poartă căciulă (cuşmă) înaltă, cu sau fără pene, cu rol important
de protecţie. În Sprawa rycerska (Despre meşteşugul cavaleresc), Cracovia, 1569, M. Bielski mărturiseşte că în lupta de la Obertyn oastea lui Petru Rareş era lipsită de podoabe inutile: „Armurile sunt puţine, pavezele
sunt simple, suliţele fără flamuri, în acest mod armata e întunecoasă la
vedere. Afară de curteni, mai toţi ceilalţi sunt ţărani, cu şei neacoperite
şi cu scări de stejar, dar voinici în atacul cu suliţa. Ordinea lor de atac
nu diferă de cea polonă...”, descriind apoi pe larg şi cu admiraţie armamentul lor greu, dar mai ales pe cel uşor66.

Fig. 7. Gravura schematică a bătăliei de la Obertyn
din Cronica Poloniei a lui M. Bielski (1564)
Sursa: Zarys dziejów wojskowości polskiej
do roku 1864, I, Varşovia, 1965, p. 339.

64

Żołnierz polski, I, fig. 111 A. O pavăză de acest tip, cu un colţ ridicat se păstrează la
muzeul cetăţii Bran.
65 În 1574 Pierre Lescalopier descrie călăreţii turci care plecau din Bucureşti spre Dunăre, având „scuturi încovoiate, pătrate în partea de jos, care era aşezată pe oblânc
şi scobită în partea de sus în colţul dinspre ochi, <iar> celălalt colţ se ridică cu două
degete deasupra capului. Ele erau <făcute> din lemn acoperit cu piele răsfiartă şi cu
mare mulţime de cuie aurite şi cu aripi de vultur şi de dropii prinse pe deasupra şi
cu mici oglinzi...” (Călători străini, II, p. 425).
66 „Archiva istorică a României”, I2 (1862), p. 168.
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Aspectul lipsit de strălucire al oştii moldovene ar fi însă socotit astăzi
o calitate. Iar apoi, M. Bielski, în lucrarea amintită despre cavaleriile popoarelor din jurul Poloniei, trecută practic cu vederea de istoricii militari,
apreciază eficienţa călăreţilor, atât după calităţile individuale, dar mai
ales în măsura în care aceştia au adoptat echipamentul uşor al husarilor:
suliţa (lancia) uşoară şi pavăza de tipul amintit mai sus. Ca atare, oşteanul-cronicar, care a luptat la Obertyn, priveşte cu superioritate greoaia
călărime grea germană şi lipsa de călărime uşoară eficientă a moscoviţilor, apreciind în primul rând pe moldoveni, apoi pe unguri, pentru calităţile lor şi pentru folosirea echipa-mentului şi, se înţelege, pentru felul
de luptă al husarilor67.
Interesant este că în deceniile care au urmat luptelor cu călărimea
uşoară a lui Petru Rareş pentru stăpânirea Pocuţiei, care au culminat cu
bătăliile de la Obertyn (1531) şi Hotin (1538), după cum am mai amintit,
husarii poloni au tins să adopte echipamentul călăreţilor moldoveni, în
orice caz au fost influenţaţi de către acesta. Dacă în bătăliile de la Orsza şi
Obertyn, după imaginile păstrate, husarul din oastea polonă poartă
o pălărie înaltă, cu pene, respectiv, un calpac îmblănit, o tunică despicată
în părţi, cu guler înalt, cu un singur rând de nasturi numeroşi, şi un scut
cu un colţ ridicat (Fig. 9)68, o gravură din „Cronica Prusiei” de la 1552 ne
înfăţişează un alt tip de husar, având tunică cu acelaşi guler înalt, scut
(pavăză) cu un colţ înalt (în reprezentare mult stilizat)69 şi mai ales o căciulă înaltă, tipic românească, cu surguci cu pene (Fig. 10), care dă măsura influenţei moldoveneşti a echipamentului acestui tip de husar polon
(pe scut apare vulturul alb, emblema Poloniei)70. Este acea „căciulă ascuţită (...) în formă de piramidă”, pe care, cam în aceeaşi vreme, o descrie
A. Verancsics în echipamentul oştenilor români de rând71, pe care am întâlnit-o în mare măsură în reprezentările oştenilor moldoveni în bătălia
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Ibidem, p. 166-169. M. Bielski menţionează că echipamentul „husăresc” începuse să
se răspândească şi la germani.
68 Reconstituire după tabloul bătăliei de la Orsza (cf. nota 62). Un rotmistru de husari
în aceeaşi bătălie, reconstituire în Żołnierz polski, I, fig. 66; cf. şi fig. 68; Wojsko polskie, Varşovia, 1970, fig. 5.
69 Scutul e mult stilizat, colţul ridicat din dreapta fiind îndepărtat la reproducere (Żołnierz polski, I, fig. 90 A).
70 În aceeaşi Cronică a Prusiei apare şi un alt tip de husar polon (cf. ibidem, fig. 89),
cu calpac unguresc, dar cu pavăză având dungi orizontale alb-roşii, culorile Poloniei
(parcă pentru a evita orice confuzie asupra identităţii etnice a husarului, ca şi în cazul
celui cu căciulă românească). Se pare că la mijlocul secolului al XVI-lea husarii poloni
au suferit o dublă influenţă, moldovenească şi ungurească.
71 Călători străini, I, p. 419.
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de la Obertyn, dar pe care o purtau şi boierii pe câmpul de luptă72, sau
chiar domnii ţării73.
E limpede că echipamentul acestui tip de husar polon de la mijlocul secolului al XVI-lea a fost influenţat de cel al călăreţilor români, poate
chiar de către cel al husarilor moldoveni. Alte tipuri de husari poloni şi
lituani apropiate în timp, cunoscute după lucrarea lui Abraham de Bruyn,
„Diversarum Gentium Armatura Equestris” (1575), sunt mult diferite74.
Singura apropiere pe care o putem face e tot cu călăreţul valah din cartea
lui Abraham de Bruyn (Fig. 8).

Fig. 8. Călăreţul valah cu pavăză după Abraham de Bruyn (1575)
Sursa: Żołnierz polski, ubiór, uzbrojenie i oporządzenie
od wieku XI do roku 1960, I, Varşovia, 1960, fig. 111 A.

Spre ultimul sfert al secolului al XVI-lea, în timp ce husarii poloni
preiau piese din armamentul metalic defensiv al călărimii grele75, care, la
rândul ei, se amestecă cu aceştia, cum am mai amintit (chiar în altorelieful de pe monumentul funerar al lui J. Tarnowski reprezentând lupta
de la Obertyn (1531), husarii, majoritari, poartă coifuri metalice, deşi nu
au armuri ci paveze) (Fig. 4), călăreţii moldoveni îşi păstrează echipamentul, cu căciuli înalte şi paveze mari, cu un colţ ridicat, aşa cum vedem
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O astfel de căciulă poartă Stroe Buzescu în duelul cu tătarul, ruda hanului, în bătălia de la Ogretin (1502), figurată pe piatra sa de mormânt (cf. Istoria românilor,
V, ed. I, V. Cândea, C. Rezachevici, Bucureşti, 2003, p. 46, fig. 39).
73 C. Nicolescu, Istoria costu-mului de curte în Ţările Române. Secolele XIV-XVIII,
Bucureşti, 1970, pl. CLXV.
74 Ofiţeri de husari poloni şi husar lituan (Żołnierz polski, I, fig. 91, 93).
75 Spre sfârşitul secolului XVI husarii poloni foloseau deja semiarmura cu apărători
de braţe şi pulpe şi pălărie metalică („kapalin”-ă) cu nazal (reproducere în Zarys
dziejów wojskowości polskiej, I, p. 369).
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tot din reprezentări cu subiect polon, căci, din nefericire, picturile înfăţişând biruinţa lui Despot Vodă asupra lui Alexandru Lăpuşneanu de la
Verbia (1561)76, aflate la Suceava şi Iaşi, nu s-au păstrat77.

Fig. 9. Husarul polon în bătălia de la Orsza (1514) – reconstituire
Sursa: Reconstituirea grafică de Maria Orłowska-Gabryś,
în Wojsko polskie, Varşovia, 1970, fig. 5.

Aceiaşi călăreţi moldoveni de care am pomenit mai sus, cu căciuli
înalte şi paveze de oblânc, cu un colţ ridicat ca în reprezentările bătăliei
de la Obretyn amintite mai sus, apar şi într-o gravură executată la Nürnberg în 1568 de Mathis Zündt, la unul din colţurile reprezentării oraşului
lituanian Grodno unde, în iulie 1567 regele Sigismund August ar fi primit
o solie de la Alexandru Lăpuşneanu78. Reprezentarea, semnalată mai demult79, trebuie corelată cu cele ale celorlalte solii: moscovită, turcă şi tă-
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Călători străini, II, p. 124-125.
Una a fost executată pe pereţii unei case de pe uliţa Tătărască din Suceava, şi „cu
vremé pre urmă au căzut şi s-au şters”, ne informează Nicolae Costin (Letopiseţul
Ţării Moldovei, ed. I. Şt. Petre, Bucureşti, 1942, p. 449), iar cealaltă, după J. Sommer,
aflată într-o sală mare din Iaşi, a fost distrusă în 1563, după înlăturarea lui Despot
(Călători străini, II, p. 258). Cf. şi D. C. Giurescu, Date asupra picturii istorice româneşti în epoca feudală, în „Studii şi cercetări de istoria artei”, VII (1960), nr. 2,
p. 62.
78 În realitate, solia moldoveană a fost prezentată regelui polon în oraşul Liebiedziów
(I. Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al XVI-lea, Bucureşti, 1979, p. 294-298).
79 P. P. Panaitescu, O stampă represintând o solie a lui Alexandru Lăpuşneanu, în
„Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, XVII (1924), fasc. 40, p. 76. Autorul
77
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tară din cuprinsul întregii gravuri înfăţişând oraşul Grodno, primite de
rege în aceeaşi lună. De fapt, ne interesează escortele de husari poloni ale
celor care întâmpină soliile, care peste tot poartă paveze de oblânc şi pălării tivite cu blană sau postav, împodobite cu pene, fie căciuli înalte,
piramidale, de asemenea cu pene80, ca în înfăţişarea husarului polon la
1552, influenţată de echipamentul călăreţilor moldoveni din ţinuturi
(Fig. 10), sau în reprezentarea călăreţului valah din cartea lui Abraham
de Bruyn (Fig. 8).

Fig. 10. Husar polon la 1552, influenţat de
echipamentul călăreţilor moldoveni din ţinuturi
Sursa: Żołnierz polski, I, fig. 90 A.

Iată însă că în preajma ultimului sfert al secolului al XVI-lea, bogata galerie de portrete istorice poloneze s-a îmbogăţit cu un tablou cu
totul original, nu prin personajul reprezentat, ci prin echipamentul militar neobişnuit pe care acesta îl poartă. Tabloul în ulei, de mari dimensiuni (229 x 114,5 cm), de un autor polon necunoscut, provenit din colecţia „Tarnowski” din Dzików, păstrat apoi la Muzeul Naţional din Varşovia (Muzeum Narodowe w Warszawie)81, îl înfăţişează pe Jan Krzysztof Tarnowski, cel de-al doilea fiu al marelui hatman Jan Tarnowski.

confundă colţul ridicat al pavezei purtate pe spate de către un călăreţ cu căciulă, „cu
un arc mare pe spate” (p. 76-77).
80 M. Plewczyński, op. cit., p. 27, 30, 251 (detalii). Întreaga gravură în acvaforte e reprodusă în Muzeum Narodowe w Krakowie. Zbiory Czartoryskich (Muzeul Naţional
din Cracovia. Colecţia Czartoryski), Varşovia, 1978, il. 121.
81 Inventar nr. 210536.
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Născut pe la 1536/1537 din cea de-a doua căsătorie a tatălui său,
la 1530, cu Zofia Szydłowiecka (c. 1513-1551), Jan Krzysztof Tarnowski
a făcut încă din fragedă tinereţe o carieră strălucită: secretar regal din
1554, castelan de Wojnicz din 1557, apoi staroste de Sandomir82. Căsătoria, în 1555, cu Zofia Odrowążówna (1540-1580)83, dintr-un neam important de dregători din Rusia Haliciului, înrudită şi cu cnezii Mazoviei,
i-a sporit faima şi averea. Ca, de altfel, şi cea a surorii sale, Zofia, cu starostele de Vladimir, voievod de Kiev, cneazul ortodox Constantin Ostrogski84. Inscripţia în limba latină a portretului, greu descifrabilă, numai după tabloul original85, întăreşte datele de mai sus (Fig. 11).

Fig. 11. Inscripţia latină a portretului
lui Jan Krzysztof Tarnowski
Foto: C. Rezachevici
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W. Dworzaczek, Genealogia, tab. 95. J. K. Tarnowski a avut şi un frate mai mare,
Jan Amor Tarnowski (1516-1537), dintr-o primă căsătorie a tatălui, la 1512, cu Barbara din Tęczyn (1490-1521), frate care a murit îndată după naşterea sa.
83 Ibidem. Pentru J. K. Tarnowski cf. şi idem, Hetman Jan Tarnowski, p. 260, 305307, 315-317, 426.
84 Z. Spieralski, Jan Tarnowski, p. 371. Şi familia Ostrogski îşi va ridica un monument funerar, în stil baroc, între 1605 şi 1622, în catedrala din Tarnów, unde am văzut că se afla şi cel cu aspect roman al familiei Tarnowski (T. Jakimowicz, op. cit.,
p. 247, fig. 141).
85 „Joanes Christophorus Comes In Tarnow Tarnowski Castelanus Woynicensis Opulentia Tesauri et Bonorum Immobilium eo Temporae in Comemorabilis, Cum Anna
Comitissa Odrowansionis filia quam Progenerat Gena Ducissa Masoviae nullum reliquit Successorem Natus: Joanne Amor Comite in Tarnow Supr: Exercituum Poloniarum Lussilanorum Hungarorum et Bohemorum Ducis Victorissimo et (...?) Comitissa de Szydlowiec Successit ei Soror Germana Sophia Ducis: Constantini Palatini
Kiiowiae et Marschalei (...) szae Coniunx Sepultus Tarnoviae in Hereditaria. Collegiata, Ecclesia. Sub extrude Marmoreo Mausoleo Parenti Suo Exercituum Duci Nominato Ao 1485”.
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La moartea tatălui său, în 1561, Jan Krzysztof Tarnowski a devenit cel mai bogat magnat din Polonia, stăpânind peste o sută de sate şi
patru oraşe86. S-a stins însă tânăr, în 156787 sau 157288, pe la 30-36 de
ani, aşa cum îi arată chipul din tabloul de care ne ocupăm aici, care a fost
realizat înainte de moartea personajului, ce nu e amintită astfel în inscripţia picturii.
Tabloul, cu totul necunoscut în România, până când l-am semnalat în 198389, a intrat însă mai demult în atenţia cercetătorilor militari de
la vechiul Muzeu al Armatei Polone din Varşovia, care au atribuit, pe bună dreptate, echipamentul lui Jan Krzysztof Tarnowski oştenilor moldoveni90, desigur, ca un reflex al implicării tatălui său în relaţiile militare
polono-moldovene, mai cu seamă în vremea lui Petru Rareş. Atribuire
vagă, de vreme ce nu încearcă să stabilească la ce corp de oaste ar putea
să se refere. În plus, trebuie ţinut seama că un magnat nu putea fi înfăţişat decât în straie de comandant de seamă. Ca atare, reamintind că nu
e vorba de o uniformă, pentru a răspunde la întrebarea ce corp de oaste
moldovenească reprezintă echipamentul din tabloul înfăţişându-l pe Jan
Krzysztof Tarnowski, trebuie ca acesta să fie analizat cu multă atenţie, pe
măsura însemnătăţii sale pentru imagistica românească (Fig. 12).
Astfel, tânărul Tarnowski poartă o cămaşă cu manşete brodate şi
împodobite cu pietre preţioase şi mici perle, având un mic guler răsfrânt,
lat de câţiva centimetri, după un model care apare frecvent în pictura
murală moldovenească a epocii91, împodobit cu aceeaşi garnitură de pietre preţioase şi perle. Deasupra are o tunică, în limbaj românesc anteriu92, de o formă originală, lungă până la glezne în spate şi decupată în
faţă până deasupra genunchilor (pentru a uşura încălecarea), cu mâneci
largi, şi având pe toată lăţimea pieptului 15 găitane de sârmă aurită (cu
rol în protejarea de lovituri de sabie)93 până la talia strânsă de un brâu
îngust, împodobit cu aceleaşi pietre preţioase care apar la guler şi mâneci. Brâul susţine cureaua, la fel împodobită, de care atârnă sabia de tip
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Z. Spieralski, Jan Tarnowski, p. 400-402.
W. Dworzaczek, Genealogia, tab. 95.
88 T. Jakimowicz, op. cit., p. 121.
89 Cf. nota 4.
90 Żołnierz polski, I, fig. 90 B. Reprezentarea lui J. K. Tarnowski e asociată cu cea
a husarului polon din Cronica Prusiei de la 1552, care, cum am amintit mai sus, are
un echipament influenţat vizibil de cel al călăreţilor moldoveni din ţinuturi. De ce
a ales J. K. Tarnowski să fie pictat în echipament moldovenesc se poate doar presupune; se ştie însă că familia Tarnowski era interesată de „obiecte orientale” (J. Tazbir,
Les influences orientales en Pologne, p. 219).
91 Cf. C. Nicolescu, op. cit., p. 108, 110-116.
92 Z. Mihail, Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică comparată sud-est europeană, Bucureşti, 1978, p. 115. Pentru această piesă cf. şi
C. Nicolescu, op. cit., p. 116-119, 121.
93 În Epoca Modernă poartă numele de „brandenburguri”, având mai mult un rol decorativ, caracterizând uniformele husarilor vremii.
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„bathoresc” folosită şi de husarii poloni ai vremii94, din care se văd mânerul, teaca şi un ornament atârnat de aceasta, care nu apare niciodată la
săbiile polonezilor, toate lucrate cu sârmă de argint. În sfârşit, tunica este
în întregime cusută cu fir galben în iţe dese, sub formă de romburi mici,
după felul tunicilor călăreţilor moldoveni descrise, cum am văzut mai
sus, de A. Verancsics, pe care „sabia nu le poate pătrunde”, chiar dacă la
acest echipament de paradă tunica nu este „umplută cu bumbac” 95
(Fig. 12).

Fig. 12. Jan Krzysztof Tarnowski în echipamentul
unui comandant de husari moldoveni
Foto: C. Rezachevici

94
95

Zarys dziejów wojskowości polskiej, I, p. 369.
Cf. nota 56.
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Peste tunică tânărul magnat are un dolman (dulamă în limba română a vremii)96 lung, obiect şi denumire vechi orientale97, din brocart
sau damasc tivit, sau chiar căptuşit, pe dinăuntru cu blană; de asemenea,
o piesă de valoare bine cunoscută a costumului domnesc sau nobiliar românesc din secolele XV-XVII98. Interesantă şi cu totul originală pentru
vremea respectivă este însă fixarea dolmanului pe umărul stâng cu ajutorul unor şireturi prinse prin spate de cei patru nasturi mari de pe umărul opus, lăsat liber pentru mânuirea nestingherită a sabiei cu mâna
dreaptă (Fig. 12). Subliniez că, sub aspect documentar, această imagine
a fixării dolmanului pe un umăr este cea mai veche întâlnită pe plan
universal; în cazul portretului lui Jan Krzysztof Tarnowski în echipament
moldovenesc surprinzând poate chiar începutul (originea) acestei mode,
care nu se întâlneşte încă în secolul al XVI-lea, dar s-a răspândit apoi în
întreaga Europă odată cu dolmanul scurt, mai cu seamă în secolele XVIII
şi XIX (Fig. 13). De remarcat că în cazul portretului analizat, spre deosebire de situaţia din secolele următoare, dolmanul nu are găitane (brandenburguri).

Fig. 13. Husar ungur cu dolmanul pe umărul stâng din secolul XVIII
Sursa: Reconstruire grafică de Cziglényi Adám
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«„Dolman” se traduce prin „dulamă”» (N. Iorga, în „Revista istorică”, XX (1934),
nr. 7-9, p. 283).
97 La turci, „dolma din care s-a făcut în franceză dolman, este o vestă mai mult sau
mai puţin lungă care se poartă peste cămaşă şi poate fi acoperită de o manta sau de
un caftan” (R. Mantran, La vie quotidienne à Istanbul au siècle de Soliman le Magnifique, ed. a II-a, Paris, 1990, p. 314). Dolmanul oriental scurt sau lung exista la unguri de la sosirea în Europa. Acesta apare şi în miniaturi persane, iar în secolul XIV
figurează în Cronica pictată, acum aflată la Budapesta (Gh. Cantacuzino, Observaţii
privind unele cahle de la mănăstirea Mihai Vodă, în „Studii şi cercetări de istorie veche”, XVI (1965), nr. 4, p. 758 şi nota 34).
98 C. Nicolescu, op. cit., p. 119-120; Z. Mihail, op. cit., p. 117-118.
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Deasupra dolmanului, tot pe umărul stâng, e fixată în acelaşi mod
de nasturii mari de pe umărul opus o manta lungă cu mâneci, din blană
de culoare închisă (şubă, după denumirea românească veche), acoperind
dolmanul lung până jos. Aceasta este prima reprezentare grafică a acestei piese vestimentare în iconografia costumului românesc, cunoscută
până la această dată, mai înainte fiind pomenită doar de izvoarele documentare99 (Fig. 12).
Pe cap, fiul marelui hatman J. Tarnowski poartă o căciulă ascuţită, tipic românească, „în formă de piramidă”, cum aminteam că o descrie A. Veransics100, preluată după mijlocul secolului al XVI-lea, după
cum am văzut mai sus, şi de către o parte din husarii poloni ai vremii.
Acest acoperământ de cap e ornat după moda românească cu un surguci
metalic de mari dimensiuni, împodobit cu pietre preţioase şi perle, care
susţine un mănunchi de pene lungi de struţ101 (Fig. 14), piesă care nu
apare niciodată în portretele poloneze de epocă.

Fig. 14. Detaliu – căciula românească cu surguci cu pene de struţ
Foto: C. Rezachevici

În picioare J. K. Tarnowski are cizme roşii, înalte până la mijlocul
genunchilor, legate fiecare sub aceştia cu câte o panglică de culoare galbenă, înnodată spre interior. Şi aceasta este o reprezentare inedită, cea
mai veche păstrată până acum a acestui tip de încălţăminte a unei căpe-
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C. Nicolescu, op. cit., p. 142-143; Z. Mihail, op. cit., p. 120-121.
Cf. nota 71.
101 Cf. C. Nicolescu, op. cit., p. 150-151; Z. Mihail, op. cit., p. 138.
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tenii de călăreţi moldoveni şi, mai ales, a felului cum se fixa pe picior, de
vreme ce, dincolo de imaginile mult mai schematice ale călăreţului moldovean din relieful bătăliei de la Obertyn de pe monumentul funerar al
hatmanului Jan Tarnowski, şi, eventual, de imaginile târzii ale lui Mihai
Viteazul în echipament apusean, din cursul secolului al XVII-lea, nu se
cunosc astfel de reprezentări detaliate din veacul al XVI-lea, căci în imaginile murale sau brodate ale unor personaje româneşti, hainele lungi
(caftane sau conteşuri) acoperă picioarele de obicei până la glezne. În
plus, observ că, în tabloul analizat, J. K. Tarnowski poartă cizme de postav, care trebuie astfel prinse sub genunchi cu o legătură de pânză, parte
din echipamentul unei căpetenii (Fig. 12), iar nu încălţămintea din piele
groasă a oştenilor de rând.
În sfârşit, dacă cineva s-ar mai îndoi că fiul marelui hatman învingător al lui Petru Rareş la Obertyn a fost pictat în echipament militar
românesc (moldovenesc), năframa brodată în manieră românească şi
ţinerea ei cu mâna dreaptă în dreptul cingătorii, care se întâlnesc doar la
reprezentarea unor personaje masculine din spaţiul românesc, însă niciodată în portretele polonezilor, constituie un ultim argument în favoarea
provenienţei româneşti a costumului personajului din pictura analizată
(Fig. 15).

Fig. 15. Detaliu – năframa brodată ţinută
după obiceiul românesc în mâna dreaptă
Foto: C. Rezachevici
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Ca atare, fără îndoială, ne aflăm în faţa unui echipament militar
moldovenesc de paradă, aparţinând unei înalte căpetenii militare, în care era firesc să fie reprezentat un personaj de talia lui J. K. Tarnowski,
sub o fastuoasă compoziţie heraldică, având în centru herbul Leliwa (semiluna cu coarnele în sus, sub o stea cu şase colţuri, ambele de aur, pe
fond de azur) al familiei Tarnowski (Fig. 12). Putem, aşadar, conchide că
echipamentul în care a fost pictat magnatul Jan Krzysztof Tarnowski
este, foarte probabil, cel al celui mai înalt comandant de husari moldoveni („marele vătaf de hânsari”, zis şi „marele hânsar”)102, caz unic în
bogata portretistică poloneză. De altfel, e de ajuns să comparăm îmbrăcămintea personajului din portretul de care ne ocupăm cu cele contemporane de cavaler (miles) şi de nobil polon (Fig. 16), sau cu cele ale conducătorilor de state din aceeaşi epocă: regele Poloniei, Ştefan Báthory
(Fig. 17) sau domnul Moldovei Alexandru Lăpuşneanu (Fig. 18), pentru
a observa cu uşurinţă originalitatea şi, ca atare, însemnătatea pentru
imagistica românească a celei mai vechi reprezentări pictate a unui echipament militar românesc medieval, cunoscut până acum.

Fig. 16. Cavaler şi nobil polon la sfârşitul sec. al XVI-lea
Sursa: J. Lileyko, A companion Guide to the Royal Castle in Warsaw,
Varşovia, 1980, p. 157.
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C. Rezachevici, Despre evoluţia husarilor (hânsarilor), p. 91.
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Fig. 17. Regele Poloniei Báthory
Sursa: Ibidem, p. 161

Fig. 18. Alexandru Lăpuşneanu
Foto: R. Oltean

Dacă în secolul al XVI-lea moldovenii au influenţat echipamentul
husarilor poloni, în veacul al XVII-lea suferă la rândul lor influenţa corpurilor de oaste polone, iar imagistica polonă aduce şi de această dată informaţii preţioase. Husarii din Moldova adoptă de la cei poloni, deveniţi
acum o călărime semigrea, de şoc, „tot în hieru” şi „cu pardoşi [blănuri
de leopard – n. aut.] peste platoşe”103, cel puţin portul blănurilor, pe care
le primeau de la domnie, care, la începutul secolului al XVII-lea, instituise chiar o dare pentru strângerea acestora. Ştefan Tomşa II (1611-1615;
1621-1623) îşi echipează dorobanţii după modelul haiducilor poloni. Alte
corpuri de oaste din Moldova au fost organizate după modelul sau sub
influenţa polonă: dragonii, joimirii roşii (<żołnierz; care slujiseră mai
înainte în „steagurile moldoveneşti” din Polonia) etc., iar aspectul lor era,
desigur, asemănător corpurilor similare cunoscute din reprezentările
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M. Costin, Opere, ed. P. P.Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 53-54.

43
grafice poloneze. Grigore II Ghica (1626-1632) a organizat chiar corpul
panţârilor, care cu timpul, până la 1832, a devenit cel mai numeros din
Moldova. Un istoric român a considerat înfiinţarea unei categorii militare
cu „armuri” sau „cuirase” în veacul al XVIII-lea drept un anacronism,
ignorând că era vorba, de fapt, de „steaguri îndzăuate” sau „cu zale”,
având drept model călărimea semigrea a cazacilor poloni, care foloseau
cămăşile de zale, foarte eficiente chiar împotriva armelor de foc. Cunoaşterea numeroaselor imagini ale cazacilor panţâri din Polonia, unde chiar
regele Jan Kazimierz a fost pictat la 1667/1668 într-un astfel de echipament, ar fi lămurit cu uşurinţă confuzia!
În lumina celor de mai sus, însemnătatea imaginilor în reliefarea
influenţelor reciproce şi a legăturilor militare polono-române în Evul Mediu este de netăgăduit. Acolo unde textul surselor istorice dintr-o ţară sau
alta lipseşte, sau încă nu le-am aflat, imaginile îl suplinesc cu succes, şi
istoriografia istorică tinde tot mai mult să joace un rol important şi în
cunoaşterea relaţiilor militaro-politice dintre Polonia şi spaţiul românesc
în Evul Mediu.

prof. dr Constantin Rezachevici
Bukareszt

Średniowieczne polsko-rumuńskie stosunki wojskowe
w nieznanych w Rumunii polskich obrazach –
Jan Krzysztof Tarnowski w stroju mołdawskiego husarza
(XVI wiek)
Streszczenie

Mało znanym źródłem do badania średniowiecznych relacji polsko-rumuńskich jest materiał ilustracyjny. Jeśli pod względem portretu
sytuacja jest poniekąd możliwa do przyjęcia, to wyobrażenia innej natury,
zwłaszcza z XV i XVI w., są bardzo rzadkie i powinnny być zebrane z wielką troską. Tym bardziej, że w porównaniu z malarstwem religijnym, związanym z kultem prawosławnym, strona rumuńska posiada bardzo ubogi
laicki materiał ilustracyjny. Strona polska, niezwiązana ograniczeniami
natury religijnej, oferuje o wiele bogatszy średniowieczny materiał ilustracyjny, dotyczący zwłaszcza przedstawień szlacheckich i wojskowych.
Historiografia rumuńska, zdaniem autora opracowania, ignoruje ten aspekt, dość dobrze poznany w Polsce. W związku z tym w niniejszej pracy
autor zajmuje się polskimi przedstawieniami plastycznymi pewnych ru-
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muńskich kategorii wojskowych (lekka jazda, mołdawski husarz), związanymi z wielkim hetmanem Janem Tarnowskim (1488-1561), przeciwnikiem hospodara Mołdawii Petru Rareşa w bitwie pod Obertynem
(1531), i jego synem Janem Krzysztofem Tarnowskim, namalowanym
w rumuńskim stroju wojskowym, w którym autor rozpoznał ubiór mołdawskiego husarza z drugiej połowy XVI w. W związku z tym prezentuje
on także historię i rozwój husarii, wywodzącej się ze starej bizantyńskiej
tradycji, przejętej przez narody bałkańskie i zaadoptowanej przez Mołdawian (1476), Węgrów i Polaków, w miarę jak ofensywa otomańska wymagała konnicy przystosowanej do wymogów bitew z Turkami i Tatarami.
Płaskorzeźby na nagrobku hetmana Jana Tarnowskiego w katedrze w Tarnowie – dzieło G. M. Padovano – przedstawiają bitwę pod Obertynem i zwycięstwo Tarnowskiego, ukazując sceny nieznane w Rumunii –
mołdawskich żołnierzy (w centrum bitwy widoczna jest konfrontacja między mołdawskim łucznikiem na koniu i polskim husarzem), których wygląd potwierdzony jest ryciną przedstawiającą bitwę pod Obertynem
w kronice jej uczestnika Marcina Bielskiego (ojca).
Wojskowe wpływy polsko-rumuńskie (mołdawskie) były wzajemne. Po husarzach polskich z bitwy pod Orszą (1514) i z Mołdawianami
pod Obertynem (1531) natępuje husaria polska z połowy XVI w., z wpływami wyglądu jazdy konnej Petru Rareşa. Punktem kulimacyjnym jest
obraz przedstawiający Jana Tarnowskiego w charakterystycznym ubiorze
husarza (szlachcica) mołdawskiego z szamerunkami na kaftanie, w dolmanie na lewym ramieniu, w mołdawskiej czapce z kitą i w butach podwiązanych pod kolanami. Jest to najstarsze szczegółowe przedstawienie
rumuńskiego ubioru wojskowego i jednocześnie mołdawskiego husarza.
Porównanie ubioru żołnierza i polskiego szlachcica z tego okresu lub
współczesnych im koronowanych głów (hospodar Mołdawii Alexandru
Lăpuşneanu, król Polski Stefan Batory) pozwala na wykazanie oczywistych różnic.
XVII w. to natomiast okres wpływu husarzy polskich z lamparcimi skórami i skrzydłami na husarię rumuńską, ale ubiór z dolmanem na
lewym ramieniu (aby prawa ręka swobodnie władała szablą) zachował się
w husarii w całej Europie aż do XIX w.

dr. Florin Pintescu
Universitatea „Ştefan cel Mare”
Suceava

Consideraţii privind campania
lui Rákóczi György al II-lea în Polonia (1657)

Din punct de vedere al artei militare, anul 1657 constituie o pagină memorabilă în istoria Poloniei deoarece atunci acest stat, atacat de
forţele Suediei, Brandenburg-Prusiei, Transilvaniei (la care se adaugă şi
contingente militare din Moldova şi Ţara Românească), cazacilor ucraineni şi ameninţat cu dispariţia de pe harta politică a Europei reuşeşte să
supravieţuiască şi, mai mult, să-şi înfrângă toţi duşmanii.
Am ales să analizăm un aspect al acestui subiect fascinant (campania principelui transilvan György Rákóczi al II-lea în Polonia) deoarece
este prea puţin tratat în istoriografia română, deşi a avut urmări negative
mari asupra Transilvaniei, Moldovei şi Ţării Româneşti. Astfel, conducătorii acestor ţări (György Rákóczi al II-lea, Gheorghe Ştefan şi Constantin
Şerban) şi-au pierdut tronurile deoarece trupele lor au participat – contrar voinţei Porţii – la campania în contra Poloniei.
În prima parte a demersului nostru ştiinţific vor fi prezentate
succcint preliminariile şi desfăşurarea propriu-zisă a campaniei urmând
ca, ulterior, să analizăm cauzele insuccesului.
Folosim în calitate de izvoare istorice cronicile lui Miron Costin1
şi Georg Kraus2, la care se adaugă însemnările de călătorie ale pastorului
suedez Conrad Iacob Hiltebrandt3.
Principele Transilvaniei, György Rákóczi al II-lea, a încercat în
anul 1657 să devină rege al Poloniei, care nu-şi revenise de pe urma răscoalei lui Bohdan Zenobi Chmielnicki (1648-1654), trebuind să facă faţă
în scurt timp şi „potopului” (1655-1660) suedez.
Acesta îşi baza pretenţiile asupra Coroanei polone (Uniunea Polono-Lituaniană) pe considerentul că are inclusiv un drept ereditar asupra acesteia deoarece era căsătorit cu Zsófia Báthory de Somlyó (Şimleu),

1

M. Costin, Opere, ediţie critică cu un studiu introductiv, note, comentarii, variante,
indice şi glosar de P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 177.
2 G. Kraus, Cronica Transilvaniei 1608-1665, traducere şi studiu introductiv de
G. Duzinchevici şi E. Reuss-Mîrza, Bucureşti, 1965.
3 Întreita solie suedeză în Transilvania, Ucraina şi la Constantinopol (Călătorie prin
Transilvania, Moldova şi Ţara Românească 1656-1658, în M. Holban (redactor responsabil), Călători străini despre Ţările Române, vol. V, Bucureşti, 1973.
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din dinastia princiară şi regală care l-a dat pe Stefan Báthory, fostul rege
al Poloniei. Mai mult, tatăl său, György Rákóczi I, încercase în 1648 să-l
impună în calitate de rege al Poloniei. Moartea sa, survenită la 15 octombrie 1648, făcuse însă ca acest proiect să nu mai fie viabil pentru mândrii
magnaţi poloni.
Dorind să reia acest proiect, György Rákóczi II încheie pe
6 decembrie 1656 o convenţie (nu un tratat!) cu Suedia4, al cărei rege,
Carol X, fusese nevoit pentru a se putea menţine în Polonia, să se alieze
cu rebelii cazaci, principele elector de Brandenburg-Prusia şi transilvănenii.
Pe 16 ianuarie 1657, pe un ger năpraznic, principele transilvănean
trece Tisa şi ajunge pe 31 ianuarie în Polonia5 cu o oaste considerată de
Georg Kraus ca având vreo 60.000 oameni şi 80 piese de artilerie6. Pe
data de 3 februarie, după un marş greu, forţele principelui intră în oraşul
Sztrij (Stryj, acum Ucraina)7. Aici, în conformitate cu aprecierile marelui
logofăt Miron Costin, joncţionează cu aliaţii săi: 20.000 cazaci conduşi
de polcovnicul Anton (Żdanowicz)8, 2.000 munteni conduşi de căpitanul
Odivoianu, 2.000 de moldoveni conduşi de serdarul Grigore Hăbăşescul
şi căpitanul de Fălciu Frătiţa)9. Menţionăm că, în conformitate cu „Letopiseţul Cantacuzinesc”, ostaşii munteni ar fi fost conduşi în acestă campanie şi de către spătarul Diicu Buicescu10.
Principele transilvan începe campania din Polonia cu o victorie.
Astfel, orăşelul Sambor s-a predat după o împotrivire dârză de câteva
zile, în lipsa sosirii unor forţe poloneze de despresurare11, pe data de
17 februarie12. Ulterior, acesta preia pe 26 februarie controlul asupra oraşului Przeworsk13. Cetăţile de la Lańcut şi Lanckorona nu pot fi cucerite14,
György Rákóczi al II-lea preluând totuşi pe 8 martie controlul asupra

4

C. Göllner, Gheorghe Rákóczi II, Bucureşti, 1977, p. 70.
Ibidem, p. 75.
6 G. Kraus, op. cit., p. 194. Carol Göllner consideră însă (op. cit., p. 77) că toată oastea
Transilvaniei număra „circa 30.000 ostaşi”, dintre care o parte au rămas în ţară pentru paza cetăţilor şi a frontierelor.
7 C. Göllner, op. cit., p. 75.
8 http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Magierowem (site consultat pe data de
20.06.2013).
9 M. Costin, op. cit., p. 176.
10 Istoria Ţării Româneşti 1290-1690. Letopiseţul Cantacuzinesc, ediţie critică întocmită de C. Grecescu şi D. Simonescu, Bucureşti, 1960, p. 127, nota 14 şi p. 128, notele
2-3.
11 G. Kraus, op. cit., p. 199.
12 J. Sikorski (redactor), Polskie tradycje wojskowe, vol. 1, Tradycje walk obronnych
z najazdami Niemców, Krzyżaków, Szwedów, Turków i Tatarów, Varşovia, 1990,
p. 354.
13 Ibidem.
14 G. Kraus, op. cit., p. 199,
5
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oraşului Lańcut15. Cetatea din Przemyśl nu poate fi luată cu asalt, oastea
principelui suferind mari pierderi. Orăşenii de aici se supun iniţial, însă
după plecarea principelui îi atacă şi ucid pe oştenii care păzeau carele
sale cu merinde16, încheind un acord de neutralitate cu acesta în luna
martie 165717.
Cu toate acestea, la 28 martie 1657 trupele principelui intră în
Cracovia18, garnizonată de trupele suedeze ale generalului Paul Würtz
(Wirz). Pe 30 martie, principele părăseşte Cracovia, îndreptându-se spre
nord (construind la Opatow un pod peste Vistula)19, lăsând în oraş, pe
lângă garnizoana suedeză de 4.000 ostaşi, o serie de trupe ardelene conduse de János Bethlen, asistat de Conrad, căpitan de Vinţ şi Gaspar Barcsai20. Joncţiunea armatelor suedeză şi transilvăneană se realizează la
7 aprilie 1657 în localitatea Schmielowo (pol. Ćmielów)21.
Principele transilvănean şi Carol al X-lea al Suediei se întâlnesc
pe 11 aprilie, la Modliborzyce conform surselor polone22, Georg Kraus
plasând această întâlnire pe „17 aprilie în apropiere de Zuaniczka, lângă
satul Madlibzyre”23.
Succesul surâde în continuare celor 2 monarhi, ale căror trupe
capturează pe 13 mai oraşul Brześć Litewski, iar pe 17 mai capitala regatului, Varşovia24.
Acestea au fost şi ultimele succese transilvano-suedeze în acest
război, deoarece polonezii declanşează o amplă ofensivă diplomatică,
atrăgându-şi sprijinul Danemarcei (care atacă Suedia), Imperiului Romano-German şi tătarilor, înainte de a începe contraofensiva militară.
Ieşirea din război a Suediei (realizată practic în iunie 1657), nevoită să se apere de Danemarca, a compromis orice fel de şansă militară
pentru principele György Rákóczi al II-lea, care trebuia acum să se gândească la retragere. Poarta cere energic revenirea în ţară a principelui, iar
în iunie 1657 forţele mareşalui Jerzy Sebastian Lubomirski (4.000 oameni la Miron Costin25 sau 14.000 oameni la Georg Kraus)26 atacă comitatele Bereg, Ugocea şi Sătmar, oraşele Baia Mare şi Satu Mare fiind
incendiate şi jefuite27. În acest fel, calea cea mai scurtă de retragere spre
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J. Sikorski (redactor), op. cit., p. 354.
G. Kraus, op. cit., p. 199.
17 J. Sikorski (redactor), op. cit., p. 354.
18 Ibidem.
19 C. Göllner, op. cit., pp. 80-81.
20 G. Kraus, op. cit., p. 204.
21 C. Göllner, op. cit., p. 81.
22 J. Sikorski (redactor), op. cit., p. 354.
23 G. Kraus, op. cit., p. 204.
24 J. Sikorski (redactor), op. cit., p. 355
25 M. Costin, op, cit., p. 177.
26 G. Kraus, op. cit., p. 214.
27 Descrierea acestei campanii în G. Kraus, op. cit., pp. 208-217 (inclusiv 2 manifeste
în limba latină ale mareşalului Lubomirski, unul în care se arăta locuitorilor Tran16

48
Transilvania era practic tăiată. De aceea, trupele principelui transilvănean şi ale aliaţilor săi (cazaci, moldoveni şi munteni) trebuie să aleagă
o cale de retragere mai lungă spre sud28, prin Lituania29, în general prin
locuri neprielnice, trecând mai întâi pe malul stâng al Vistulei, apoi prin
zona Lublin30.
La mijlocul lunii iunie 1657, boierul moldovean Nicolae, ce făcea
parte din corpul celor 2.000 oşteni trimişi în ajutorul principelui transilvan, arăta că moldovenii, muntenii şi cazacii doreau să părăsească oastea
transilvană deoarece sufereau de foame şi o boală contagioasă31. La sfârşitul acestei luni, unul din comandanţii corpului expediţionar moldovenesc, serdarul Grigore Hăbăşescul, îl informa pe domnul Gheorghe Ştefan că 500 moldoveni dezertaseră din armata principelui Transilvaniei
deoarece nu-şi primiseseră soldele lunare32.
În tot cazul, pe la mijlocul lunii iulie, oştenii moldoveni şi munteni reuşiseră să se desprindă de oastea ardeleană şi să ajungă în
Moldova33.
Spre a se completa caruselul nenorocirilor, oastea transilvană
(extrem de vulnerabilă după plecarea suedezilor), care putea număra pe
atunci, conform specialiştilor poloni, 25-30.000 ostaşi34 este înfrântă la
Magierow (17 iulie 1657, la nord de Lwów), fiind ulterior practic înconjurată de forţele polone. În bătălia de la Magierow, trupele polono-austrotătare ale lui Stefan Czarniecki, ce însumau 10.000 cavalerişti, pun în derută în special ariergarda trupelor transilvane şi cuceresc câteva piese de
artilerie şi 2.000 de care din trenul cu bagaje al oştirii35.
Peste 3 zile, oastea transilvană demoralizată a fot înfrântă de forţele polono-tătare la Czarny Ostrów, în Podolia (20 iulie 1657), abandonându-şi trenul cu bagaje. În conformitate cu alte aprecieri, se consideră că atunci oastea transilvăneană număra 40.000 de oameni, în vreme ce forţele polono-tătaro-imperiale conduse de Stanisław Rewera Po-

silvaniei de ce polonezii au atacat această ţară şi unul adresat supuşilor împăratului
romano-german din Satu Mare) şi I. Jonás, Appréciation de la campagne polonaise
de 1657 en Transylvanie, în „Annales Universitatis Scientiarum Budapestini de Rolando Eötvös nominatae”, Sectio Historico, VI (1964), pp. 109-121.
28 K. Olejnik, Historia wojska polskiego, Poznań, f.a., p. 57.
29 G. Kraus, op. cit., p. 217.
30 T. M. Nowak, J. Wimmer, Historia oręża Polskiego 963-1795, Warszawa, 1981,
p. 506.
31 P. Zahariuc, Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658),
Iaşi, 2003, p. 351
32 Ibidem.
33 Ibidem, p. 353.
34 http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Magierowem
35 Ibidem.
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tocki, Jerzy Sebastian Lubomirski şi Stefan Czarniecki însumau 28.000
militari36.
Aflat într-o poziţie disperată, la 23 iulie 1657, principele transilvănean decide să încheie pace.
Încheierea păcii era mai mult decât necesară deoarece Jerzy Sebastian Lubomirski atacase Transilvania (vezi supra) iar Gheorghe Ştefan al Moldovei îl informase pe György Rákóczi al II-lea despre iminenţa
unei intervenţii tătare asupra Transilvaniei37. În acest context, principele
trebuia să-şi apere propria ţară. Pacea în cauză poate fi considerată, în
fapt, o capitulare necondiţionată deoarece dinastul transilvan a trebuit să
accepte o imensă despăgubire de război (1.220.000 florini) şi să se întoarcă în ţară pe drumul stabilit de poloni38. În plus, el trebuia să rupă
alianţa cu Suedia, să-şi retragă forţele din Cracovia şi Brest Litovsk, să
plătească 1 milion florini ostaşilor Coroanei şi 2 milioane comandanţilor39.
După încheierea păcii, circa 6.000 ostaşi transilvăneni se despart
de oastea transilvană împotriva voinţei conducătorului ei nominal pus de
principe – János Kemény şi se retrag spre munţii Moldovei (la hotarul cu
Transilvania), sub conducerea lui Ladislau Gyulaffy. Majoritatea lor au
fost ucişi de moldoveni40, fapt confirmat şi de Miron Costin41.
La 31 iulie, la Trembowla, ce mai rămăsese din oastea transilvană
condusă de János Kemény a fost nevoită să se apere de tătari, care nu au
respectat prevederile păcii din 23 iulie. În consecinţă, militarii transilvăneni s-au retranşat într-o tabără de care, cavaleriştii fiind plasaţi în
centrul dispozitivului de luptă. După 2 zile de luptă, copleşiţi de superioritatea numerică a tătarilor (60.000 militari faţă de 4.000-5.000 transilvăneni, conform informaţiilor lui Georg Kraus, preluate de Sergiu Iosipescu42; 11.000 ostaşi transilvăneni, conform diverselor surse polone),
ostaşii transilvăneni nu au putut împiedica cucerirea taberei.
Descriind rezultatele expediţiei nefericite în Polonia a lui Gheorghe Rákóczi II, hanul Mehmed Ghiray IV al Crimeii îi scria ţarului Alexei
Mi0hailovici:
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Czarnym_Ostrowem (site consultat pe
data de 20.06.2013).
37 T. Gemil, Ţările Române în contextul politic internaţional. 1621-1672, Bucureşti,
1979, pp. 167-168.
38 A. Andea, S. Andea, Principatul Transilvaniei sub suzeranitate otomană (15411691), în A. Drăgoescu (coordonator), Istoria României. Transilvania, vol. I, ClujNapoca, 1997, p. 603.
39 http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Czarnym_Ostrowem
40 G. Kraus, op. cit., p. 222.
41 M. Costin, op, cit., p. 177.
42 S. A. Iosipescu, Războiul antiotoman al Ţărilor Române din anii 1657-1662, în
I. Ceauşescu (coordonator principal), Istoria militară a poporului român, vol. III,
Bucureşti, 1987, p. 280.
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când s-a primit ştirea că ei se întorc şi că au trecut în munţii
ungureşti, s-a pornit în urmărirea lor; au fost închişi într-un
loc şi (...) din şaptezeci – optzeci de mii de oşteni ai săi nu
a scăpat unul; au fost trecuţi prin sabie şi au căzut prizonieri
(...) au pierit mulţi oşteni; luându-le vistieria şi muniţiile şi
tunurile, ne-am întors cu multe prăzi43.

Numărul prizonierilor luaţi de tătari la Trembowla diferă de la sursă la
sursă, vorbindu-se de 9.500, 10.000, 13.000 de prizonieri (conform surselor maghiare)44 şi 11.000 prizonieri, conform surselor polone45. Georg
Kraus arată că atunci a fost luată prizonieră toată oastea transilvană „în
număr de vreo 28.000 suflete”46, iar Miron Costin scrie că oastea transilvană „toată au mărsŭ în robiia Crîmului”47. Interesant este faptul că
printre nobilii luaţi prizonieri de tătari cu acest prilej s-au numărat şi Kemény János şi Apafi Mihály, ajunşi ulterior principi ai Transilvaniei.
La 3 noiembrie 1657, Dieta Transilvaniei îl detronează pe principele Rákóczi György al II-lea la cererea Porţii, din cauză că purtase un
război neautorizat de sultan (vezi infra).
În ianuarie 1658, acesta este reinstalat ca principe al Transilvaniei de Dieta de la Media , fiind iarăşi revocat de turci, apoi din nou instalat de Dietă. Aventura militară a lui György Rákóczi a II-lea în Polonia
a avut drept efect declanşarea unui război cu Poarta, în urma căruia acesta îşi pierde tronul şi viaţa, fiind înfrânt în bătălia de la Gilău (22 mai
1660). Principele moare la numai 39 ani în Oradea, la 7 iunie 1660, în urma rănilor căpătate în luptă48.
Din punct de vedere politico-diplomatic, campania principelui
transilvan a fost o aventură riscantă deoarece acţiunea sa nu era aprobată
nici de Imperiul Romano-German nici de Imperiul Otoman. Imediat după plecarea principelui Transilvaniei în campania din Polonia, Poarta
a trimis în Transilvania un sol, cerându-i să revină în ţară. Ulterior,
a avut loc un episod în care magnatul János Bethlen a dovedit o uşurinţă
şi o neînţelegere a treburilor diplomatice condamnabilă, fapt ce l-a costat
pe György Rákóczi al II-lea practic pierderea diplomatică a campaniei,
înainte de a surveni înfrângerea militară. Spre edificare, redăm in extenso acest episod povestit de Georg Kraus.
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T. Gemil, Relaţiile Ţărilor Române cu Poarta otomană în documente turceşti
1601-1712, Bucureşti, 1984, p. 296.
44 Apud S. Andea, A. Andea, Principatul Transilvaniei în vremea Rákóczeştilor, în
V. Cândea (coordonator), Istoria Românilor, vol. V, O epocă de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716), Bucureşti, 2003, p. 198.
45 http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Czarnym_Ostrowem
46 G. Kraus, op. cit., p. 228
47 M. Costin, op. cit., p. 177.
48 C. Göllner, op. cit., p. 126. Descrierea bătăliei de la Gilău la G. Kraus, op. cit.,
pp. 342-345 şi M. Costin, op. cit., pp. 198-200.
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(...) după plecarea lui Rákóczy, în Transilvania a sosit în solie un paşă turc, care a cerut foarte mânios şi zorit ca, din
porunca împăratului, principele să fie chemat înapoi în ţară.
Locţiitorul şi tânărul principe îl asigurară de acestea pe sol,
şi au şi făcut-o. În urma acestei ameninţări, Rákóczy îl trimise de la Przemyśl la Poartă pe căpitanul de mesei Ioan
Török pentru a cere îndurare şi iertare, precum şi pentru
a i se încuviinţa expediţia. Dar împăratul nu voi cu nici un
chip să facă aceasta şi-i trimise principelui chiar prin Ioan
Török o scrisoare prin care-i poruncea, cu ameninţarea că-şi
va pierde viaţa şi principatul, să se întoarcă în ţară şi să se
retragă, căci de nu, va suferi atât el, cât şi Transilvania pedepse grozave. Ioan Török aduse această scrisoare până la
Cracovia şi o înmână domnului Ioan Bethlen pentru a i-o
preda principelui. Ioan Bethlen însă a păstrat scrisoarea împăratului turc, n-a trimis-o principelui şi nici n-a voit să-l lase pe Ioan Török să plece de la el, ci a tăinuit acestea în sinea
lui. Din această pricină mai târziu, după ce s-a întâmplat nenorocirea, în timpul împresurării Sibiului, când principele şi
dieta ce se găseau pe câmpia Şelimbărului, aflând acestea, au
dat toată vina pe Ioan Bethlen, iar principele a jurat că,
dacă ar fi primit scrisoarea, n-ar fi făcut nimic împotriva poruncii preaputernicului împărat, ci s-ar fi
întors. Din acestea şi un nerod n-ar putea înţelege
altceva decât că vina multelor nenorociri o poartă
numitul Ioan Bethlen, căci nu era de loc o greşeală
măruntă ca să păstreze şi să nu dea o scrisoare a împăratului turc, cum s-a întâmplat aici [subl. ns.]49.

Polonia a reuşit în 1657 să-şi asigure sprijinul militar al Imperiului Romano-German, Danemarcei şi Hanatului Crimeii în luptele duse
împotriva suedezilor şi transilvănenilor (aliaţi cu cazacii, moldovenii şi
muntenii). Deşi în prima parte a anului 1657 diplomaţii şi militarii europeni credeau că principele transilvănean va putea să încline balanţa forţelor în timpul celui de-al doilea război nordic (1655-1660) de partea Suediei, acest lucru s-a dovedit a fi iluzoriu încă din iunie 1657.
Analiza sumară a forţelor şi mijloacelor oponenţilor denotă faptul
că, din punct de vedere militar, György Rákóczi al II-lea nu putea să se
menţină singur în Polonia, fapt datorat în principal calităţii slabe a trupelor transilvănene, în comparaţie cu cele ale Republicii polono-lituaniene.
Uniunea polono-lituaniană avea în secolul XVII o artă militară ce
îmbina într-o sinteză unică elementele de tactică şi gândire strategică de
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G. Kraus, op. cit., pp. 205-206.
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tip estic (răsăritean), cu tacticile occidentale privind tehnologia militară
şi puterea de foc50.
Respectivul tip de artă militară a fost favorizat în special de faptul
că, de-a lungul timpului, oştile Coroanei au trebuit să înfrunte adversari
care foloseau ambele maniere de ducere a războiului (occidentală şi răsăriteană – est europeană). De aici au rezultat tactici de luptă care i-au
surprins în secolul XVII în chip neplăcut pe comandanţii de oşti înarmate
şi instruite după modelul occidental sau estic (răsăritean) deşi aveau, în
fond, valenţe conservatoare.
În momentul în care a crescut motivaţia polonezilor de a-i alunga
pe cotropitorii ţării lor, iar principalii lor conducători militari din acel an
(hatmanul Stanisław „Rewera” Potocki, mareşalul Jerzy Sebastian Lubomirski şi hatmanul Stefan Czarniecki)51 au dispus de suficiente trupe, polono-lituaniene şi aliate, soarta năvălitorilor era pecetluită.
Armata transilvăneană a avut în campania din Polonia prea puţine trupe de bună calitate –numai 3.000 „mercenari încercaţi”, restul
din cei circa 30.000 ostaşi fiind format din „nemeşi, ţărani liberi şi iobagi, care abia aşteptau să se întoarcă acasă”52.
Miron Costin consemnează astfel părerea lui Carol X despre trupele transilvănene după cucerirea Varşoviei şi întâlnirea sa cu principele
transilvan: „Spun de craiul şvedzăscu să hie dzis, după ce au vădzut oastea ungurească: «Nu vei stăpîni tu pre léşi cu această oaste!»”53.
Georg Kraus arată că oastea transilvană avea o foarte slabă capacitate de luptă atunci când a fost capturată de tătari la Trembowla:
Când, prin urmare, Ioan Kemény fu prins, el era însoţit de
112 stegari cu steagurile lor şi de un număr de ostaşi în stare
să lupte, nu mai mare de 6.000, cum întăreşte el însuşi pe
cugetul lui. Restul oastei era alcătuită numai din adunătură
şi anume din lefegii, slujitori ai curţii, bucătari şi alţi oameni
de rând, astfel încât numărul arătat mai sus, de 28.000 suflete, era pe deplin atins. Pe lângă aceasta, oastea era sleită,
obosită şi înfometată, neavând decât 4 tunuri, un număr
foarte mic faţă de cele 85 guri de foc cu care plecase la război
în Polonia. (...) Deci, oricum, a fost o pedeapsă a Domnului
asupra oastei ardelene, căci ostaşilor le-au lipsit toate cele
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W. Majewski, The Polish Art of War in the Sixteenth and Seventeenth Century, în
J. K. Fedorowicz, M. Bogucka, H. Samsonowicz (editori), A Republic of Nobles. Studies in Polish History to 1864, Cambridge, 1982, p. 179.
51 Stefan Czarniecki, devenit dintr-un şleahtic mărunt mare hatman şi unul din cei
mai mari magnaţi ai ţării, a fost şi unul dintre cei mai vestiţi conducători de oşti ai
Poloniei, cu cariera cea mai îndelungată – a participat la 27 mari bătălii, conducând
direct forţele polone în 17 dintre ele.
52 C. Göllner, op. cit., p. 77.
53 M. Costin, op. cit., p. 176.
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trebuincioase pentru luptă. În loc de fitile şi de sfori de
aprins încărcătura gurilor de foc, ei au trebuit să folosească
toate cârpele, cămăşile şi izmenele, iar pentru a încărca tunurile au fost nevoiţi să ia lanţurile de la care şi talerele de
cositor pe care le aveau. Din multele mii de care nu mai rămăseseră decât opt sau zece. Pentru a-şi face şanţurile, în loc
să sape cu cazmale şi târnăcoape, au fost siliţi să folosească
săbii, topoare şi baltage54.

În conformitate cu mărturia lui Georg Kraus, oastea transilvăneană nu a fost motivată moral în acest război: „făcuse tot războiul fără nici
o tragere de inimă”55, fapt care a atârnat greu în deciderea învingătorului.
Calitatea comandamentului trupelor transilvane (incluzându-i
aici pe aliaţii moldoveni şi munteni) în campania din 1657 a lăsat de dorit. Principele Transilvaniei „nu avea o pregătire militară temeinică”, iar
dintre toţi comandanţii săi, doar János Kémeny comandase trupe, însă în
ciocniri de mică amploare. Serdarul Grigore Hăbăşescul (unul din comandanţii trupelor moldovene) şi căpitanul Odivoianul (unul din comandanţii trupelor muntene) „nu aveau o practică în comanda trupelor”56. În
schimb, comandanţii poloni (în special Stefan Czarniecki) aveau o vastă
experienţă în materie de conducere a trupelor57.
Principele transilvănean a fost acuzat de contemporani că a neglijat în această campanie unul din principiile elementare ale artei militare,
cel de a-şi asigura o cale de retragere sigură, în caz de insucces. Acest fapt
iese în evidenţă din relatările pastorului suedez Conrad Iacob Hiltebrandt:
După ce a trecut munţii nu a cucerit şi nu a ocupat nici o localitate până la Cracovia [ocupase totuşi Sambor, Przeworsk
şi Łańcut, vezi supra – n.n.], cu toate că nu era nici o armată
polonă care să se poată opune numeroasei sale oştiri. Şi cu
toate că domnii soli suedezi i-au arătat marea primejdie ce
ar rezulta, dacă printre altele i s-ar tăia orice legătură cu Ungaria şi Transilvania, mai „spunându-i” că, dacă lasă în spate
totul în nesiguranţă, nu va putea rezista şi nu se va putea retrage nicăieri, în caz de nevoie; totuşi principele s-a încăpăţânat să facă după capul său şi nu a vrut să atace nici o localitate58.
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G. Kraus, op. cit., pp. 230-231.
Ibidem, p. 221.
56 C. Göllner. op. cit., p. 76.
57 http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Czarniecki (site consultat pe 20.06.2013).
58 Întreita solie suedeză în Transilvania, Ucraina şi la Constantinopol..., p. 572.
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Considerăm totuşi că principele transilvan nu a vrut să ocupe localităţi şi să obţină puncte de sprijin în Polonia, pentru a-şi arăta bunăvoinţa şi pentru a-i câştiga sufleteşte pe viitorii săi supuşi, cărora voia să
le devină rege. Această tactică nu a dat rezultatele scontate: ostaşii transilvăneni s-au dedat la jafuri cumplite (potrivit chiar unei surse transilvănene – Georg Kraus)59 atrăgându-şi ura polonezilor, iar principele nu
a obţinut nici puncte de sprijin pentru oastea sa.
Alianţa cu cazacii a funcţionat în mod defectuos datorită conflictului dintre magnatul János Kemény şi polcovnicul Anton Żdanowicz:
Transilvanii au insultat în mod cu totul ostentativ pe cazaci,
aliaţii lor. Generalul transilvan, domnul Ioan Kemény, a intrat în conflict cu generalul cazac Zlanovici [sic!], pentru că
domnul Kemény ar fi trimis la dracu pe cazaci, şi cu toate că
generalul Kemény a recunoscut că făcuse aceasta „doar” în
mod condiţionat, de atunci n-a mai fost totuşi în armată
prietenie sinceră şi încredere, ci, dimpotrivă, ei s-au certat,
s-au jefuit şi şi-au făcut unii altora zile amare60.

Nici spre sfârşitul campaniei, când situaţia armatei transilvănene
era disperată, cea mai înaltă căpetenie a cazacilor, hatmanul Chmielnicki,
nu nutrea sentimente prea bune faţă de aliatul său. Acesta, mergând cu
oastea în întâmpinarea sa (în iunie-iulie 1567, în contextul în care şi hanul tătarilor îşi trimisese trupele contra oastei transilvane), se referea la
principele transilvănean cu cuvintele: „Ah! De mi l-ar da Dumnedzău pre
mina mea pre acel dulău scurtŭ”61. Acestea pot fi cuvinele unui om grav
bolnav (a şi murit pe 27 iulie sau pe 6 august 1657, în urma unei congestii
cerebrale). Pot fi însă şi cuvintele unui tată care îşi pierduse copilul (Timofei Chmielnicki) în anul 1653 la Suceava, în urma asediului acestei cetăţi inclusiv de către militarii lui György Rákóczi al II-lea şi care putea găsi acum împotriva acestuia un prilej de răzbunare tardivă.
În încheierea acestui studiu, notăm că dezastrul oştii transilvănene s-a datorat şi unei strategii deosebite a comandanţilor politici şi militari ai Coroanei care, folosind sistemul de alianţe din punct de vedere di-
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60 Întreita solie suedeză în Transilvania, Ucraina şi la Constantinopol...p. 572.
61 M. Costin, op, cit., p. 177.
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plomatic şi manevra pe linii exterioare din punct de vedere militar, şi-au
încercuit adversarii. Astfel, căpeteniile polone au determinat Danemarca
să atace Suedia, silind trupele suedeze să iasă din Uniunea polono-lituaniană pentru a-şi apăra propria ţară. Din momentul în care oastea
transilvăneană a fost lipsită de sprijinul suedezilor soarta sa, având în vedere elementele arătate anterior, toate în defavoarea sa, era pecetluită.
Totodată, prin alianţa cu tătarii şi imperialii, polonezii i-au neutralizat pe cazaci şi transilvăneni, tăindu-le acestora din urmă calea cea
mai favorabilă de retragere spre Transilvania. Avându-se în vedere tot
acest complex de împrejurări, misiunea de neutralizare a oştii transilvănene asumată şi îndeplinită de către hatmanul Stanisław „Rewera” Potocki, mareşalul Jerzy Sebastian Lubomirski şi hatmanul Stefan Czarniecki a fost una relativ uşoară.
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Rozważania o kampanii
Jerzego Rakoczego II w Polsce (1657)
Streszczenie

Książę Siedmiogrodu Jerzy Rakoczy II w 1657 r. powziął próbę
pozyskania korony polskiej. Kraj nie otrząsnął się jeszcze po powstaniu
Bohdana Chmielnickiego (1648-1654) i w krótkim czasie musiał sprostać
także potopowi szwedzkiemu (1655-1660). Wyprawa Rakoczego była ryzykownym przedsięwzięciem, ponieważ nie miał on poparcia ani Imperium Habsburskiego, ani Imperium Otomańskiego, a Polska w walkach
przeciwko Szwedom i Kozakom zdołała zapewnić sobie poparcie Danii
i Chanatu Krymskiego.
Z wojskowego punktu widzenia książę siedmiogrodzki odniósł
wprawdzie zwycięstwa w kilku potyczkach (pod Samborem i Przemyślem), ale został pokonany pod Łańcutem i Lanckoroną. Mimo to, w marcu 1657 r., jego wojska (28 tys. Siedmiogrodzian, 2 tys. Mołdawian i 2 tys.
Wołochów) zdobyły Kraków, a w czerwcu, razem z siłami szwedzkimi,
Warszawę. Wycofanie się Szwecji, zmuszonej do obrony przed Danią,
przekreśliło jakąkolwiek szansę Jerzego Rakoczego II, zmuszając go do
zawarcia rozejmu z Koroną Polską w czerwcu 1657 r. W drodze powrotnej
do Siedmiogrodu jego wojska zostały doszczętnie rozbite przez siły polsko-tatarskie pod Czarnym Ostrowem.
Następstwem tej awanturniczej wyprawy Jerzego Rakoczego II do
Polski było rozpoczęcie wojny z Portą, w wyniku której stracił i tron i życie (1660), a jego sojusznicy, Jerzy Stefan, hospodar Mołdawii, i Konstantyn Şerban, hospodar wołoski, zostali odsunięci od władzy przez Turków.

dr. Lilia Zabolotnaia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Chişinău

Călători străini despre populaţia catolică
din oraşele-raiale în secolul al XVII-lea

Se ştie că populaţia catolică domina numeric alte grupuri etnice
alogene din Moldova şi se bucura de o anumită liberate confesională. Influenţa şi integrarea reciprocă a populaţiei catolice şi ortodoxe au jucat
un rol determinant în apariţia, dezvoltarea şi evoluţia specifică a multor
localităţi urbane şi rurale din Moldova. Coexistenţa în comun, pe parcursul secolelor, a diferitelor culturi a dat naştere anumitor deosebiri şi
realizări în obiceiuri şi tradiţii, arhitectură (construcţia de biserici) etc.
În afară de oraşele din vest şi sud-vest, populaţia catolică era istoric stabilită atât în sudul Moldovei, cât şi în oraşe-porturi, incluse în
Imperiul Otoman – Cetatea Albă (Akkerman)1, Kilia2, Tighina (Bender)3,
Izmail4, Reni5. Însă, spre deosebire de oraşele din Ţara Moldovei, în oraşele-raiale6 era o altă situaţie. Vizitând sau trecând prin aceste oraşe toţi
misionarii şi călătorii străini constatau faptul că, după ocuparea acestor
oraşe de către Poarta Otomană, populaţia catolică s-a redus considerabil.
Aceste oraşe-cetăţi se aflau sub administraţia otomană directă. Toate religiile, în afară de cea musulmană, erau persecutate. Populaţia catolică
era limitată în drepturi confesionale şi, în general, asuprită.
Misionarul Andrei Bogoslavič a fost în Moldova timp de patru ani
şi în lucrarea sa „Relaţie despre Moldova” (1623) a notat:
În partea dinspre Marea Neagră se află multe oraşe şi sate în
care sânt puţini catolici, cum este la Cetatea Albă (Acgerman) şi la Babadag (Baba) unde se află câţiva negustori ra-

1

După ocuparea otomană, în 1484, a fost numită raiaua Akkerman. Baiazid al II-lea,
cuceritorul ei afirma că este „cheia şi poarta pentru Polonia, Rusia, Tataria şi toată
Marea Neagră”, în N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti,
1899, p. 158; C. C. Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăţi Moldovene din secolul al
X-lea până la mijlocul al XVI-lea, ediţia a II-a, Bucureşti, 1997, p. 208-213.
2 Ocupată de otomani în 1484, devine raia.
3 După ocuparea otomană, în 1538, devine raia Bender.
4 Devine raia în 1590.
5 Devine raia în 1622.
6 Raia – cetate împreună cu teritoriile învecinate, ocupată şi administrată direct de
autorităţile turceşti.
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gusani. Toţi ceilalţi şi din toată regiunea aceea sânt sau tătari
sau schismatici, mai duşmănoşi faţă de noi catolicii, decât
chiar musulmanii7.

În 1639, Niccolo Barsi, descriind oraşul Cetatea Albă, menţiona:
(...) acest oraş este aşezat pe râul Nistru (...) numit de turci
Turla (...) Este un oraş cu viaţă negustorească bogată, întărit
cu ziduri şi cu şanţuri de jur împrejur şi are o cetăţuie cu
multă artilerie (...) În acest oraş nu este lăsat să intre nici un
străin, dacă nu este mahometan (...) Aici este schelă8 de mărfuri pe drumul spre Constantinopol, ţara tătărească, Trapezunt şi spre alte locuri. Am fost deci silit să locuiesc în afara
oraşului, în suburbie, unde şed turcii, grecii, armenii, moldovenii şi alte neamuri. Acolo mai sânt şi mulţi robi ruşi şi
poloni9.

După cum se vede din text, Niccolo Barsi nu a avut posibilitate să
locuiască în oraş şi nu face aproape deloc referiri la populaţia catolică.
Descrierea situaţiei din acest oraş a fost ilustrată foarte detailat
de Filip Stanislavov10:
Cetatea Albă, cetate foarte puternică a Turcilor în Ţara tătărească din Europa (...) Înăuntru sânt 200 de case de ostaşi
aleşi turci, şi numărul celor care păzesc această cetate este de
1700 (...) Case de tătari şi de turci sânt acolo în număr de
700, iar suflete sânt 4000. Moschei de lemn sânt vreo 13. Case de schismatici de religie ortodoxă sânt 50, au o biserică şi
în ceea ce priveşte credinţa sânt supuşi episcopului de Ismail
(...) Case de catolici sânt 4, sufletele 15 şi uneori mai multe
dintre negustori ragusani, nu au biserică, iar câte odată episcopul Stanislavov slujeşte liturghia pentru ei într-o casă particulară pe un altar portativ, aducând cu el obiecte de cult şi
potirul cu cea mai mare primejdie pentru viaţa lui11.

Mai departe, autorul subliniază cu mare durere situaţia umilitoare a catolicilor în acest oraş, care sunt nevoiţi să-şi păstreze credinţa în

7

Călători străini despre Ţările Române, volumul V, îngrijit de M. Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, P. Cernovodeanu, Bucureşti, 1973, p. 7 (în continuare
CSŢR, vol. V).
8 Schela – loc de oprire obligatoriu, unde negustorii trebuiau să-şi expună mărfurile
de vânzare, neîngăduindu-li-se altminteri tranzitul prin ţară, vezi în CSŢR, vol. V,
p. 74.
9 CSŢR, vol. V, p. 86-87.
10 Filip Stanislavov (1608 sau 1610-sfârşitul 1674 sau 1675).
11 CSŢR, vol. V, p. 618-619.
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taină. Ca să-şi îndeplinească obligaţiile şi sarcinile bisericeşti, episcopul
Stanislavov era nevoit să caute diferite posibilităţi pentru a menţine credinţa populaţiei creştine.
În aceste părţi ale ţării tătăreşti, sus numitul Stanislavov pe
atunci misionar din anul 1635 (...) a deschis calea şi drumul
acestor catolici, căci ani de zile nu mai fusese văzut nici un
preot de rit romano-catolic, nici vreun alt călugăr misionar.
Şi nici el nu ar fi putut pătrunde acolo dacă nu ar fi ştiut bine
limbile turcă, tătară şi română, şi nu ar fi cunoscut foarte bine obiceiurile acelor neamuri, şi nu ar fi fost ştiutor al tuturor locurilor din acele ţinuturi, pe unde a umblat încă din copilărie (...) Pretutindeni Sfântul Mir este păstrat în vase de
cositor. Nu este cristelniţă. Episcopul Stanislavov trăieşte în
cea mai mare sărăcie. Hrana îi dau catolicii din sărăcia lor,
când vine în vizitaţie (canonică) trei sau patru zile. Când călătoreşte, umblă întotdeauna îmbrăcat ca un negustor, după
obiceiul turcilor. Îşi vizitează adesea în fiecare an turmele de
credincioşi, ceea ce arhiepiscopul de Marcianopolis Marco
Bandini nu a îndrăznit niciodată să facă, de teama turcilor.
I-a ţinut locul fără nici un salar, afară de 40 de scuzi pe an
din partea Congregaţiei. Turcii nu ştiu că el este episcop, şi
de aceea umblă cu mare grijă ca să nu-l afle grecii (ortodocşi)12.

Autorul a lăsat informaţii asemănătoare şi despre oraşul Izmail.
El scria că în Izmail
Locuitorii sânt schismatici de diferite neamuri, moldoveni,
munteni, tătari, bulgari (...) Tătarii din Bugeac îşi aduc aici
prinşii lor din diferite provincii ale Poloniei, Lituaniei,
Rusiei, Prusiei, Transilvaniei, Ţării Româneşti şi Moldovei.
Printre aceştia se află şi secui şi alţi catolici, pe care îi numesc papistaşi, pentru că sânt fii prea supuşi şi credincioşi ai
papei şi ai bisericii apostolice. Case de locuitori catolici sânt
3 şi de negustori ragusani 2. Suflete sânt 30. Nu au aici nici
o biserică şi nici preot13.

Stareţul marii mănăstiri Troiţco Serghiev, Arsenie Suhanov în 1651 trecând prin Izmail cu misiune diplomatică la fel observă că oraşul este mare şi „locuit de turci, tătari, greci, moldoveni, fugari din Moldova”14.

12

CSŢR, vol. V, p. 619.
CSŢR, vol. V, p. 618.
14 CSŢR, vol. V, p. 411.
13
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Aceeaşi situaţie era caracteristică şi pentru Chilia. Niccolo Barsi
a vizitat acest oraş şi observă aici că catolicii aproape lipsesc, în afară de
negustorii veniţi. El subliniază că străinilor, în general, le este interzisă
intrarea în oraş:
În oraşul Chilia m-am adăpostit într-o casă a unor moldoveni, unde am fost primit de toţi şi văzut cu ochii buni. Acest
oraş este aşezat pe malul Dunării şi este închis cu ziduri
groase. Locuitorii acestui oraş sânt foarte temători şi ţin
multă pază la porţi, cu tunuri mari ca să nu lase să intre înăuntru nici un străin. Dar pentru ca aceştia să poată face negoţ cu mărfurile lor sânt multe suburbii cu prăvăliile lor. Locuitorii oraşului sânt turci; în afara oraşului, în suburbii locuiesc turci, tătari, greci şi moldoveni şi mai sunt asemenea
mulţi negustori ragusani15.

Arsenie Suhanov în notiţele sale, de asemenea, menţionează că în
oraş era imposibil de intrat, deoarece era bine păzit şi populat numai de
turci: „în cetate nu sunt creştini, toţi sunt turci”16.
Filip Stanislavov în 1659 arată, referindu-se la locuitorii oraşului,
cât de redusă era populaţia catolică:
Chilia nouă, o cetate foarte puternică a Turcilor în Ţara tătărească din Europa (...) Înăuntru locuiesc numai turci, casele
lor sânt în număr de 300. Suflete sânt 1600, moschei 4 (...)
case de tătari sânt 500 cu 3000 de suflete, moschei pentru
tătari sânt 5, făcute din lemn, case de creştini schismatici de
diferite neamuri sânt 400, suflete 1600, au 2 biserici. Case
de catolici sânt 3, de negustori ragusani 5, suflete sânt 30.
Nu au nici biserică, nici paroh; câteodată episcopul Stanislavov slujeşte liturghia pentru ei într-o casă particulară, şi aduce cu el potirul şi obiectele de cult cu primejdie de necrezut17.

Conform celor menţionate, este evident că situaţia catolicilor din
oraşele încorporate în Imperiul Otoman era diferită de cea a celorlalte
oraşe din Moldova. În primul rând, numărul populaţiei catolice era foarte
redus, deoarece le era interzis să locuiască acolo. În afară de aceasta, era
împiedicată orice pătrundere a catolicilor în aceste oraşe. Negustorii străini aveau dreptul să practice comerţul numai în anumite locuri, în suburbii. În al doilea rând, era interzisă propagarea oficială a altor religii, în
afară de cea musulmană. Preoţii catolici împreună cu enoriaşii lor erau
nevoiţi să oficieze pe ascuns. În a treilea rând, în condiţii de asuprire spi-

15

CSŢR, vol. V, p. 84.
CSŢR, vol. V, p. 411.
17 CSŢR, vol. V, p. 618.
16
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rituală era imposibil să rezişti, deoarece aproape că lipsea contactul cu
mediul creştin din Occident. Misionarii nu aveau posibilitatea să-şi desfăşoare activităţile lor. Toate faptele enumerate au generat scăderea considerabilă a populaţiei catolice din aceste oraşe şi au schimbat radical
situaţia lor.
Caracterizarea vieţii catolicilor din Moldova ar fi incompletă fără
un compartiment consacrat influenţei acestora asupra culturii în perioada cercetată. Este o problemă foarte dificilă şi insuficient studiată. Materialul adunat nu ne permite să facem o analiză profundă şi detailată, prin
urmare ne limităm la descrierea unor aspecte.

dr Lilia Zabolotnaia
Instytut Historii, Prawa i Nauki o Państwie Mołdawskiej Akademii Nauk
Kiszyniów

Zagraniczni podróżnicy o katolickich mieszkańcach
miast – raji tureckich w XVII wieku
Streszczenie

W artykule przeanalizowano sytuację katolickiej ludności w miastach – raji tureckich (Akerman, Kilia, Bender, Izmaił, Reni), widzianą
oczami zagranicznych podróżników. W oparciu o relacje katolickich misjonarzy autorka artykułu stwierdza, że katolicy w tym regionie mieli inny
status niż w pozostałych miastach Mołdawii. W pierwszym rzędzie, byli
znacząco nieliczni, ponieważ zabraniano im tam zamieszkiwać. Zabraniano także przenikania katolikom do tych miast. Zagraniczni kupcy mieli
prawo handlu jedynie na przedmieściach. W drugim rzędzie, zabronione
było oficjalne propagowanie innych wyznań, oprócz islamu. Księża katoliccy wraz ze swoimi wyznawcami praktykowali w ukryciu. W trzecim rzędzie, w warunkach religijnych represji trudno było utrzymać kontakt
z chrześcijańskim Zachodem, a misjonarze nie mieli możliwości prowadzenia swojej działalności.
Wszystkie wymienione wyżej fakty doprowadziły do drastycznego
zmniejszenia się liczby ludności katolickiej w tych miastach oraz radykalnie zmieniły jej sytuację.

dr. Veniamin Ciobanu
Academia Română, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
Iaşi

Internaţionalizarea „problemei ucrainene”
şi Europa de Sud-Est
(1648-1714)

La jumătatea secolului al XVII-lea s-au produs două mari evenimente politice şi militare care şi-au pus amprenta asupra evoluţiei sistemului politic european. Este vorba de încheierea păcilor din Westfalia
(Münster şi Osnabrück), din 24 octombrie 1648, care puneau capăt Războiului de 30 de ani, izbucnit în anul 1618, şi de declanşarea răscoalei
antipolone a cazacilor zaporojeni, sub conducerea hatmanului Bogdan
Hmelniţki. Dacă în primul caz, consecinţa a fost realizarea unui oarecare
echilibru politic în Europa Apuseană, cu preţul fărâmiţării politice a Germaniei, în cel de al doilea caz, amintita răscoală a produs o modificare radicală a hărţii politice din Estul şi Sud-Estul Europei.
După cum se ştie, răscoala din anul 1648 a reprezentat, în esenţa
sa, o reacţie la politica economică şi socială a aristocraţiei poloneze. În
scurt timp de la izbucnirea ei, răscoala s-a transformat, însă, dintr-un
eveniment cu caracter intern, în unul cu o amplă şi profundă rezonanţă
externă, în Europa de Sud-Est. Astfel că, datorită conjuncturii politice
specifice din această zonă a Continentului, „problema ucraineană” a devenit o problemă internaţională.
Una din caracteristicile răscoalelor care s-au produs în această
epocă s-a concretizat în dependenţa lor de sprijinul extern. Iar răscoala
în discuţie nu face nici ea excepţie. Astfel încât, deşi Bogdan Hmelniţki
a încheiat cu ţarul Aleksei Mihailovici acordul de la Pereiaslav, din 8 ianuarie 1654, care stipula unirea Ucrainei cu Rusia, el a întreţinut, totodată, şi relaţii politice cu tătarii şi cu Poarta, deoarece el îl considera pe
sultanul Mehmed al IV-lea ca pe potenţialul suzeran al său. Iar din anul
1656 a întreţinut relaţii diplomatice chiar şi cu Suedia.
Adoptând această conduită politică pe plan extern, Bogdan Hmelniţki a atras atenţia marilor puteri ale vremii asupra „problemei ucrainene”, ceea ce a contribuit, aşa cum am mai menţionat, la internaţionalizarea ei. Un fenomen care s-a repercutat, însă, şi asupra poziţiei internaţionale a ţărilor române, Moldova, Ţara Românească şi Transilvania, cu
deosebire a celei dintâi. Deoarece, marile puteri europene, interesate în
zonă, au încercat să profite de situaţia politică nou creată de răscoala
cazacilor zaporojeni, pentru a-şi rezolva vechile probleme ale contradicţiilor de interese pe care le aveau în Sud-Estul Europei. Scop în care au re-
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curs la utilizarea poziţiei deosebite pe care o aveau ţările române în sistemul politic otoman. Prima care s-a grăbit să profite de situaţie a fost,
însă, Poarta. Ca şi în alte situaţii de criză politică cu care a fost confruntat
Imperiul Otoman la graniţele sale nord-vestice, turcii au apelat la un mijloc, ce a fost adeseori experimentat, anume unitatea politică de acţiune
a spaţiului carpato-danubian. Unitatea politică de acţiune a ţărilor române s-a concretizat, la fel ca în perioadele anterioare, în capacitatea
acestor mici state de a acţiona, sub impulsul unor stimuli interni sau
externi, la nivel de conducere politică, în scopul realizării unor obiective
politico-strategice sau dinastice. Această capacitate decurgea atât din
unitatea etnică şi geomorfologică a spaţiului carpato-danubian, cât şi din
congruenţa sistemelor politico-instituţionale ale acestor state. O calitate
care trebuia să funcţioneze, însă, în exclusivitate, sub controlul Porţii şi
numai în scopul consolidării poziţiilor sale la nord de Dunăre.
În împrejurările internaţionale de atunci, Transilvania a fost cea
care, din spaţiul carpato-danubian, a încercat să valorifice această proprietate, datorită poziţiei sale geostrategice şi „calităţii” de „gardian” al
sistemului politic otoman, aşa cum funcţiona acesta la nord de Dunăre,
care i-a fost atribuit de către Poartă. În virtutea acesteia, trebuia să contribuie la valorificarea împrejurărilor create de răscoala cazacilor zaporojeni, conform intereselor otomane în zonă. Obiectivele otomanilor nu
erau, însă, în concordanţă şi cu cele generale şi speciale pe care le aveau
principele de atunci al Transilvaniei, Gheorghe al II-lea Rákoczy, precum
şi domnul Moldovei, contemporan cu el, Vasile Lupu. Mai mult chiar,
nici interesele speciale ale celor doi nu erau de natură să permită o colaborare fără obstacole, în vederea promovării obiectivelor Porţii. Din contra, ele erau diametral opuse şi se concretizau în scopurile dinastice pe
care le aveau. Astfel, domnul Moldovei preconiza să şi le realizeze pe ale
sale cu sprijinul Poloniei, ceea ce însemna că trebuia să încheie cu aceasta o alianţă împotriva cazacilor. Reacţia violentă a lui Bogdan Hmelniţki
l-a obligat, însă, pe domnul Moldovei să renunţe şi, chiar, să intre în
coaliţia anti-polonă. Incompatibilitatea flagrantă dintre interesele lui Vasile Lupu şi cele ale lui Bogdan Hmelniţki a determinat izolarea celui dintâi pe plan internaţional, iar pe plan intern l-a confruntat cu opoziţia marii boierimi, ceea ce, pe termen lung, a provocat înlăturarea sa din domnie, în anul 1653.
În acel context, Bogdan Hmelniţki şi „starşina” au constatat că se
aflau, de fapt, într-o situaţie neobişnuită. Pe de o parte, cazacii erau prea
slabi, pentru a putea câştiga, singuri, războiul cu Polonia, iar pe de alta,
erau prea puternici pentru a fi supuşi şi încorporaţi în unul din statele
din Estul sau Sud-Estul Europei. Pentru a ieşi din această dilemă, hatmanul Bogdan Hmelniţki s-a orientat către ţarul Moscovei, Aleksei Mihailovici. Poziţia echivocă a Ucrainei s-a reflectat, însă, şi în caracterul la fel de
echivoc al amintitului acord, încheiat cu acesta, la Pereiaslav, acord care
s-a repercutat şi asupra situaţiei politice din Europa de Sud-Est. Datorită
faptului că nu a avut posibilitatea să împiedice Rusia să redimensioneze
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harta geopolitică a acestei zone, Poarta a luat în considerare crearea unei
coaliţii polono-române. Situaţia în care se afla atunci Polonia nu-i permitea, însă, să-şi mai exercite influenţa asupra ţărilor române, aşa încât
a renunţat la aceasta, în favoarea Porţii.
Mai mult decât atât, Polonia se afla în pericolul ca integritatea sa
teritorială să fi fost afectată chiar de una din componentele sistemului
politic otoman de la nord de Dunăre. Şi anume Transilivania, al cărei
principe, Gheorghe al II-lea Rákoczy, a semnat, la Radnot, la 6 decembrie
1656, un acord anti-polon, cu Suedia, Brandemburg şi cazacii zaporojeni,
acord care, potrivit opiniei unor istorici, a constituit preludiul dezmembrării statului polon, în secolul al XVIII-lea.
Angajarea principelui transilvănean pe aceste coordonate constituia consecinţa nemijlocită a proiectelor sale dinastice vizând Polonia şi
încercarea sa de a le transforma în realitate au antrenat grave consecinţe
asupra statutului juridic al întregului spaţiu carpato-danubian. Deoarece
Moldova şi Ţara Românească fuseseră constrânse să ia parte la acele evenimente, reacţia Porţii a fost deosebit de vehementă. Întrucât ea îşi vedea
ameninţată stabilitatea poziţiei sale la nord de Dunăre, datorită posibilităţii refacerii unităţii politice de acţiune a ţărilor române, dar nu sub
stindardul ei, ci sub al celui al conducătorilor politici indigeni şi potrivit
intereselor acestora.
Contextul politic din Europa de Sud-Est, aşa cum s-a configurat
în deceniile 7 şi 8 ale secolului al XVII-lea, a contribuit la o evidentă consolidare a rolului politic al conducătorilor celor trei ţări române. Pentru
a fi cât mai eficace cu putinţă, din punctul de vedere al intereselor Imperiului Otoman, cel mai important fiind, atunci, rezolvarea „problemei
ucrainene”, cercurile conducătoare otomane au avut în vedere atragerea
acestora de partea lor. Căci, instaurarea stăpânirii asupra Ucrainei era
disputată de Poartă cu Rusia, pe de o parte, dar şi cu Polonia, pe de altă
parte, dispută din care au rezultat, începând cu anul 1654, conflicte militare care au culminat cu invadarea Poloniei de către trupele suedeze. În
anul 1655, Suedia a atacat, în alianţă cu Brandemburgul, Polonia, cărora
li s-au alăturat, apoi, Rusia, Danemarca şi Prusia, declanşându-se, astfel,
primul război nordic care a luat sfârşit la 3 mai 1660, prin pacea de la
Oliva, încheiată între Suedia, pe de o parte, şi Polonia, Austria, Brandemburg, pe de alta. În ceea ce o priveşte, Poarta, pe lângă reafirmarea, fără
echivoc, a suzeranităţii sale restrictive asupra Moldovei şi a Ţării Româneşti, ceea ce constituia şi un avertisment la adresa Poloniei, care viza
acelaşi obiectiv, a recurs şi la anumite măsuri în favoarea boierimii autohtone. Cea mai importantă din această categorie a fost cea a recunoaşterii vechiului său privilegiu de a a-l alege, pe cont propriu, pe domnul ţării. Procedând astfel, cercurile conducătoare otomane vizau, de
fapt, două obiective principale, şi anume: în primul rând, cel de a-şi asigura posibilitatea de a exercita, prin intermediul boierimii, care dobândea, astfel, un rol şi un prestigiu politic remarcabile în interiorul ţării, un
control mai strict asupra instituţiei domniei, iar în al doilea rând, de
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a îndepărta clasa conducătoare autohtonă de ideea unei colaborări politice şi militare cu Polonia, deoarece o astfel de posibilitate ar fi afectat interesele otomane. Cu toate acestea, tradiţia colaborării româno-polone
a continuat, chiar şi atunci când românii, în perioada cronologică luată în
discuţie, nu au avut altă alternativă, decât cea de a-şi îndrepta armele
împotriva Poloniei, aşa cum s-a întâmplat în cazul contribuţiei lor la
consolidarea poziţiilor Por-ţii în Ucraina. Astfel încât această colaborare
a contribuit şi la întârzierea expansiunii Rusiei către vestul Europei.
Poziţia internaţională a ţărilor române a fost influenţată, însă, şi
de evoluţia raporturilor otomano-habsburgice. Intercesiunea făţişă
a Habsburgilor în evenimentele politice din Transilvania, având ca obiectiv instaurarea controlului lor asupra Principatului, a avut drept consecinţă declanşarea unui nou război turco-habsburgic, încheiat cu pacea de
la Vosvár, din 10 august 1664, care consacra o nouă recunoaştere, pe plan
internaţional, a sistemului politic otoman, în spaţiul carpato-danubian.
Cu toate acestea, cercurile conducătoare ale Porţii nu considerau stabilitatea amintitului sistem ca fiind în afara oricărui pericol. Or, acesta putea
fi reprezentat de armistiţiul ruso-polon de la Andrusovo, din 30 ianuarie
1667, deoarece legitima împărţirea Ucrainei între Polonia şi Rusia, împărţire care fusese înfăptuită, de fapt, încă în anul 1663. Între timp, Polonia avusese posibilitatea să anihileze autoritatea hatmanului Petru Doroşenko, care fusese învestit cu această demnitate de către Poartă. Demersul polonez semnifica, însă, contestarea legitimităţii prezenţei otomane în zonă care putea fi adjudecată de otomani, datorită predispoziţiei
hatmanului Doroşenko de a recunoaşte suzeranitatea Porţii. Ca urmare,
rivalitatea pentru stăpânirea Ucrainei, dintre Rusia, Polonia şi Imperiul
Otoman, a intrat într-o nouă fază care a antrenat, totodată, şi evoluţia negativă a statutului juridic al Moldovei şi Ţării Româneşti, dar şi deteriorarea poziţiei Poloniei în raporturile sale cu Imperiul Otoman.
Eforturile polonezilor de a denunţa Tratatul de pace încheiat cu
Poarta, la Buczacz, la 18 octombrie 1672, în spiritul căruia Republica Nobiliară era asimilată statelor vasale ale Imperiului Otoman, de vreme ce
era obligată să plătească tribut Porţii, au fost sprijinite de către români,
în special de cercurile conducătoare ale Moldovei. Motivaţia opţiunii lor
a rezidat în realizarea pericolului ca, în cazul în care Tratatul de la Buczacz ar fi intrat în vigoare, aşa cum fusese conceput de către otomani,
atunci Moldova ar fi devenit o provincie internă a Imperiului. Dieta polonă a refuzat, însă, în luna aprilie 1663, să ratifice Tratatul, astfel încât
ostilităţile au fost reluate. Ca urmare, moldovenii au trecut făţiş de partea
polonezilor, în timpul luptei de la Hotin, din 11 noiembrie 1673, câştigată
de trupele poloneze, comandate de hatmanul Jan Sobieski. Ceea ce constituia, totodată, un semnal clar pentru otomani că speranţele lor de a colabora cu românii, în scopul consolidării sistemului politic otoman, aşa
cum funcţiona la nord de Dunăre, nu aveau nici un fundament real. De
aceea, Poarta a luat decizia să experimenteze un nou sistem de numire
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a domnilor Moldovei şi Ţării Româneşti care va deveni, însă, o practică
politică, abia la începutul secolului XVIII.
Cu toate acestea, importanţa ţărilor române în relaţiile internaţionale din Estul şi Sud-Estul Europei nu s-a diminuat. Ea s-a concretizat, îndeosebi, în „problema ucraineană”. Este interesant de amintit că
modalitatea de rezolvare a acesteia a fost găsită tocmai în Moldova.
Deoarece, domnul de atunci, Gheorghe Duca, a fost învestit de către
Poartă, în anul 1681, cu demnitatea de hatman al Ucrainei Apusene, care
aparţinuse Poloniei, dar care a fost cedată Porţii, împreună cu Podolia,
prin Tratatul de pace de la Żurawna, din 17 octombrie 1676, învestire care
a fost acceptată de Rusia şi care a fost exercitată de Gheorghe Duca, până
în anul 1683. Recunoaşterea de către Rusia a suzeranităţii otomane asupra Ucrainei Apusene a fost posibilă datorită faptului că, prin armistiţiul
de la Baccisarai, care punea capăt războiului ruso-tătaro-turc, dintre anii
1676-1681, graniţa dintre Imperiul Otoman şi Rusia a fost fixată pe Nipru. În felul acesta, s-a înregistrat o nouă formă de uniune personală,
realizată de Poartă şi acceptată, cum am menţionat, de către Rusia. Or,
această uniune personală a fost realizată din două elemente deosebite:
unul ce aparţinea sistemului politic otoman din nordul Dunării, anume
Moldova, şi celălalt, din unul care era, atunci, în afara acestui sistem,
adică Ucraina, ambele având, însă, un rol important în consolidarea
poziţiilor Porţii în Europa de Sud-Est. Precedenta uniune personală, fusese realizată tot sub egida Porţii, şi tot dintr-un element din sistemul
politic otoman, şi unul din afara acestuia, Polonia, în anul 1575, când
principele Transilvaniei, Sigismund Báthory, a fost ales rege al Poloniei.
Abia după această „rezolvare” a „problemei ucrainene” s-au gândit turcii
să întreprindă şi măsurile pe care le considerau necesare, pentru consolidarea poziţiilor lor de la Nord de Dunăre, prin stingerea unei alte vechi
rivalităţi, şi anume cea cu Habsburgii, vizând echilibrul de forţe din Europa Central-Estică.
În scopul realizării acelui obiectiv, Poarta a apelat, din nou, la utilizarea românilor, în calitate de realizatori ai unui proiect ce nu avea nimic comun cu interesele lor imediate sau de perspectivă. O „misiune” ce
decurgea, de fapt, din degradarea progresivă a raporturilor juridice dintre ţările române şi Poartă. Iar una din cauzele care au contribuit la instalarea acelei stări de fapt a fost tocmai grava afectare, de către evenimentele amintite, a poziţiei de mare putere europeană a Republicii Nobiliare Polone.
Reglementarea raporturilor dintre Imperiul Otoman şi Rusia,
prin intermediul amintitului armistiţiu de la Baccisarai, din anul 1681,
precum şi imposibilitatea Regatului Poloniei de a-şi apăra interesele sale
ucrainene i-au îngăduit Rusiei să-şi consolideze poziţia în această chestiune. Ca urmare, „problema ucraineană” a încetat de a mai constitui
o problemă a raporturilor internaţionale din Europa de Sud-Est, pentru
aproape trei decenii.
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Deşi ţarul Aleksei Mihailovici a refuzat să întărească, prin jurământul personal, Acordul de la Pereiaslav, din anul 1654, aşa cum
i-au solicitat ucrainenii, aceştia au considerat, totuşi, Actul drept o garanţie formală şi irevocabilă a drepturilor şi privilegiilor lor în raporturile cu Rusia. Ca urmare, în cazul în care unul din acele drepturi şi privilegii ar fi fost încălcate de cercurile conducătoare ruse, atunci hatmanii
şi „starşina” se puteau considera ca absolvite de obligaţia de fidelitate
faţă de ţar.
Declanşarea unei noi crize în raporturile internaţionale din Europa Central-Estică, şi anume, începerea Războiului Nordic, în anul
1700, a antrenat, printre consecinţele sale, şi revenirea „problemei ucrainene” pe scena raporturilor politice din această zonă a Continentului.
Datorită pericolului iminent al invadării Rusiei de către o armată suedopolonă, ce se profila în toamna anului 1708, hatmanul Ivan Mazepa a pus
la dispoziţia ţarului Petru I al Rusiei o armată compusă din 10.000 de
oşteni, pentru a se putea face faţă, împreună cu cea rusă, cu mai mult
succes pericolului amintit. Datorită unor consideraţii decurgând din propriile sale tactici de apărare, ţarul a refuzat, însă, orice colaborare militară, în scopul apărării Ucrainei. Ca urmare, au apărut clar contradicţiile de
interese dintre Rusia şi Ucraina. Atitudine care a fost interpretată de către hatmanul Ivan Mazepa şi de către „starşină” ca o absolvire a amintitei
lor obligaţii de fidelitate faţă de ţar şi de Rusia, în conformitate cu spiritul Acordului de la Pereiaslav. Pentru că suzeranul, adică ţarul, şi-a încălcat obligaţia asumată faţă de vasal, adică, hatmanul, de a-i acorda
sprijin, în cazul unui pericol extern.
Denunţarea de către hatmanul Mazepa a Acordului de la Pereiaslav, din anul 1654, a avut aceeaşi justificare ideologică, precum cea a denunţării suzeranităţii otomane de către domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir, în anul 1711. Şi unul şi celălalt au considerat că popoarele lor au
acceptat suzeranitatea ţarului, respectiv a sultanului, prin libera lor voinţă, şi nicidecum prin constrângere. Din această interpretare, rezulta
obligaţia suzeranilor de a le respecta drepturile, privilegiile şi libertăţile
lor. De aceea, şi unul şi celălalt au încercat să restabilească suveranitatea
şi independenţa popoarelor lor. Tentativă soldată cu un grav eşec, după
cum se ştie, datorită faptului că şi unul şi celălalt au fost lipsiţi de un
efectiv sprijin extern.
În cazul hatmanului Mazepa, este vorba de zdrobirea armatei
suedo-poloneze comandate de regele Suediei, Carol al XII-lea, de către
cea rusă, comandată de ţarul Petru I, în celebra bătălie de la Poltava, din
8 (9) iulie 1709. Iar eşecul înregistrat de Dimitrie Cantemir s-a datorat
înfrângerii de către turci a armatei ruse, comandate de ţarul Petru I, la
Stănileşti, la începutul lunii iulie 1711, urmată de pacea de la Vadul Huşilor, din 12/23 iulie, acelaşi an, prin care se încheia războiul ruso-moldo-turc, declanşat în luna noiembrie 1710. Urmarea a fost instaurarea, de
iure şi de facto, a regimului politic fanariot asupra Moldovei, urmată,
cinci ani mai târziu, adică în anul 1716, şi de cea asupra Ţării Româneşti,
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ceea a determinat o gravă alterare a statutului lor juridic în cadrul
sistemului politic otoman şi, pe cale de consecinţă, şi în sistemul politic
european.
Datorită înfrângerii de la Poltava a regelui Carol al XII-lea, „problema ucraineană”, ca problemă internaţională, a intrat într-o nouă fază.
În conformitate cu stipulaţiile Acordului din 8 aprilie 1709, dintre regele
Suediei şi hatmanul Ucrainei, cel dintâi îşi asuma obligaţia să apere
Ucraina şi să nu încheie pacea cu ţarul, până când Ucraina nu-şi va fi redobândit independenţa faţă de Rusia şi-şi va fi recăpătat, astfel, vechile ei
drepturi, privilegii şi libertăţi.
După înfrângerea de la Poltava, Mazepa s-a refugiat, împreună cu
noul său „aliat”, Carol al XII-lea, în raiaua Bender (Tighina), pe teritoriul
Imperiului Otoman. A decedat, însă, la 22 septembrie 1809, fără a lăsa
vreun testament politic. Din această cauză, „starşina” s-a adresat lui Carol al XII-lea, cu rugămintea de a accepta să fie protectorul Ucrainei, pe
care să o scoată de sub stăpânirea Moscovei. Noul hatman, Filip Orlik,
care a fost ales la 5 aprilie 1710, la Bender, susţinut de „starşina”, a încercat să realizeze acel deziderat, prin forţe proprii. Tentativa lor, întreprinsă în anul 1711, a eşuat, însă, astfel că s-au adresat Porţii, solicitându-i sprijin diplomatic. De remarcat este faptul că demersurile emigranţilor ucraineni au corespuns cu o neaşteptată reactivare a interesului
Porţii faţă de „problema ucraineană”. Deoarece, în condiţiile internaţionale care s-au creat după anul 1711, turcii au crezut că-şi vor putea consolida poziţiile din Europa de Sud-Est prin crearea unui stat vasal în Ucraina. În pofida opoziţiei lui Carol al XII-lea, care urmărea să implice Poarta într-un nou război cu Rusia, doar în favoarea lui, şi a protestelor ţarului Petru I, la 5 martie 1712 a fost încheiat acordul turco-ucrainean. Actul
în discuţie introducea, însă, o noutate în sistemul relaţiilor de suzeranitate-vasalitate, practicate de Poartă în Europa de Est şi de Sud-Est. Anume că, hatmanul Filip Orlik era plasat sub dubla „protecţie” a sultanului
şi cea a hanului Crimeii, Rusia fiind, astfel, exclusă din Ucraina. După
realizarea acestui deziderat, atât hatmanul Orlik, cât şi „starşina” au încercat să reducă cât mai mult cu putinţă influenţa Porţii în Ucraina. De
altfel, Poarta nici nu mai era capabilă, aşa cum fusese în secolele XVI şi
XVII, să promoveze o politică ofensivă în Europa. Din contra, ea se afla în
defensivă şi din această cauză considera Ucraina ca pe o barieră contra
expansiunii Rusiei către Centrul Europei şi nu urmărea încorporarea ei
în Imperiul Otoman. Ca urmare, instalarea lui Filip Orlik în teritoriul
ucrainean aflat în dreapta Niprului avea tocmai această semnificaţie. El
nu a înţeles, însă, în mod corect, această modificare a politicii Porţii în
„problema ucraineană”. Din contra, urmărea reunificarea ambelor „Ucraine”, adică a celei din dreapta Niprului, cu cea din stânga fluviului, scop
în care a încercat o apropiere de regele August al II-lea, care, după victoria de la Poltava, fusese readus pe tronul Poloniei de către Petru I. Regele
polon avea, însă, alte planuri, în sensul că vroia să profite de divergenţele
de opinii dintre Poartă şi Orlik, privind viitorul statut juridic al Ucrainei,
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pentru a readuce sub stăpânirea Republicii Nobiliare Polone partea vestică a acesteia, dar cu sprijinul otomanilor. Tratativele polono-turce,
demarate în luna martie 1713, au reactualizat, însă, vechile divergenţe
dintre Polonia şi Imperiul Otoman în „problema ucraineană”. Deoarece
Rusia a renunţat la pretenţiile sale asupra Ucrainei din dreapta Niprului,
inclusiv, asupra oraşului Kiev, renunţare consacrată de Acordul ruso-turc
de la Istanbul, din anul 1712, Republica Nobiliară Polonă nu a mai acceptat altă rezolvare a „problemei ucrainene”, decât cea stipulată de Tratatul
de pace polono-turc, de la Carlowitz, din anul 1699, care recunoştea apartenenţa la Polonia a Ucrainei din dreapta Niprului. Dată fiind iminenta
declanşare a războiului cu Veneţia, Poarta era interesată în reglementarea situaţiei de la graniţele nord-vestice ale Imperiului Otoman. Ca urmare, la 22 aprilie 1714, a fost semnat un nou acord polono-turc, la Istanbul. În esenţă, noul act internaţional reglementa „problema ucraineană”,
în conformitate cu stipulaţiile amintitului Tratat de pace de la Carlowitz.
Astfel s-a încheiat o criză care a dominat mai mult de o jumătate
de secol relaţiile internaţionale din Europa de Sud-Est şi care a influenţat, în mod negativ, evoluţia statului juridic al ţărilor române.
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Umiędzynarodowienie „kwestii ukraińskiej”
i Europa Południowo-Wschodnia
(1648-1714)
Streszczenie

W połowie XVII w. miały miejsce dwa ważne wydarzenia polityczne i militarne, które wpłynęły na obraz europejskiego systemu politycznego: pokój westfalski z 24 października 1648 r., kończący wojnę
trzydziestoletnią (1618-1648) oraz wybuch w 1648 r. antypolskiego powstania Kozaków Zaporoskich pod przywództwem hetmana Bohdana
Chmielnickiego. Jeżeli w pierwszym przypadku następstwem było ustanowienie jako takiej równowagi politycznej w Europie Zachodniej, za cenę rozdrobnienia politycznego Niemiec, w drugim przypadku, wspomniane powstanie spowodowało radykalną zmianę politycznej mapy Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europy.
Jak wiadomo, powstanie Chmielnickiego było reakcją na gospodarczą i społeczną politykę polskiej magnaterii i szlachty. W krótkim czasie od wybuchu przekształciło się z wydarzenia o charakterze wewnętrznym w takie, które szerokim echem odbiło się w całej Europie Południowo-Wschodniej i „kwestia ukraińska” stała się problemem międzynarodowym.
Autor prześledził zjawisko z jego skutkami dla sytuacji politycznej
w regionie, a także wpływem na Rzeczypospolitą Szlachecką i status
prawny państw rumuńskich, posługując się dotychczasowymi badaniami
na ten temat, które ponownie rozpatrzył i uaktualnił, wykorzystując także
dostępne od stosunkowo niedawna najnowsze źródła.

dr. Alina Felea
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Chişinău

Câteva aspecte ale testamentelor din Bucovina
(sec. XVII-înc.sec. al XIX-lea)

Testamentele sunt surse de informare pentru cercetarea activităţii economice şi relaţiilor sociale ale timpului1. Kinga S. Tüdös stabileşte că
testamentul a reprezentat un act juridic, de reglare a drepturilor patrimoniale şi a relaţiilor intergeneraţionale, sub
aspectul transmisibilităţii bunurilor şi valorilor materiale şi
spirituale. Actul testamentar consfinţeşte pe de o parte drepturi şi obligaţii reglate socio-cultural, recunoscute ca norme
de funcţionare civilizată a unei societăţi, pe de altă parte, el
constituie un act de mare complexitate psihologică care
reflectă natura profund umană a sensului intimităţii în
relaţiile dintre predecesori şi urmaşi2.

Testamentele, conform părerii cercetătoarei Olga Corsac, sunt documente cu un înalt nivel de intimitate, care conţin nu numai informaţii cu caracter de împărţire a averii, dar şi apartenenţa religioasă, sentimentele,
pe care le manifestă testatorul faţă de soţ, copii sau alte rude3. Corneliu
Pădureanu defineşte testamentul drept act de ultimă voinţă, unilateral,
formalist şi revocabil, prin care o persoană îşi instituie unul sau mai
mulţi moştenitori în vederea îndeplinirii, după moarte , a voinţei sale4.
Andreia Iancu susţine că testamentul este:

1

M. Aleksandrowicz-Szmulikowska, Radziwiłłówny w świetle swoich testamentów,
Warszawa, 1995, p. 15.
2 K. S. Tüdös, Testamentul şi comportamentul testamentar al transilvănenilor din
secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, vol. XX,
2002, p. 63.
3 O. Корсак, Сокращения в текстах польскоязычных завещаний Беларуси
XVIII века, XI республиканская научно-методическая конференция молодых
ученых. Сборник материалов, Брест, 15 мая 2009 года, часть 1, под ред. Д. геогр.
наук К. К. Красовского, Брест, 2009 б p. 161-163.
4 C. Pădurean, Testamente ale unor locuitori din Arad de la începutul secolului al
XIX-lea, în Reprezentări ale morţii, în Transilvania secolelor XVI-XX, coord.
M. Grancea, Cluj-Napoca, 2005.
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(...) un act individual, elaborat îndeobşte în spaţiul privat al
locuinţei autorului, dar întotdeauna înaintea unui public format din rude apropiate, duhovnic, vecini, prieteni sau confraţi de breaslă (în cazul meşteşugarilor şi al negustorilor),
prezenţi acolo în calitate de martori5.

În acelaşi timp în opinia lui K. S. Tüdös testamentul
este oglinda vie a tuturor trăirilor şi atitudinilor umane, de la
cele polarizate profund negativ (egoism, ranchiună, pedeapsă, răzbunare, suferinţă emoţională, decepţie) până la cele
înalt pozitive (altruism, dăruire, iubire, responsabilitate, grijă pentru semeni şi urmaşi dincolo de moarte)6.

Numeroşi cercetători s-au oprit asupra studierii testamentelor bizantine, ruseşti, italiene, româneşti etc7, evidenţiind anumite detalii, aspecte, dar şi etape în întocmirea unui testament8. Diplomatica bizantină,
influenţa ei asupra actelor europene, în general, şi funcţia preambulului
în testamentele bizantine în special, au fost analizate de Lora Gherd9, care se axează pe testamentele laice şi ale călugărilor, păstrate la mănăstirile de pe Muntele Athos. În studierea imaginii morţii testamentul a devenit instrumentul de lucru pentru Pierre Chaunu şi Michel Vovelle10.
Nicolae Iorga a fost unul dintre primii în istoriografia românească ce a abordat problema testamentelor, sesizând influenţa bizantină asupra formei actelor11. Testamentul a apărut în vizorul istoricilor
după 1990, când este examinat din mai multe puncte de vedere. Cu toate

5

A. Iancu, Binecuvântarea şi blestemul părinţilor (sec. XVIII-XIX), în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, vol. XXI, 2003, p. 68.
6 K. S. Tüdös, Testamentul..., p. 63.
7 И. П. Медведев, Очерки византийской дипломатики, Ленинград, 1988; V. von
Falkenhausen, M. Amelotti, Notariato e documento nell'Italia meridionale greca
(X-XV secolo), Roma, 1982; H. Fichtenau, Arenga. Spätantike und Mittelalter im
Spiegel von Urkundenformeln, Graz, Köln, 1957; J. Avril, Observance monastique et
spiritualité dans les préambules des actes (X-XIII s.), în „Revue d'histoire Ecclésiastique”, 1990, nr. 1, p. 5-30; I. Horn, Testamentele maghiare din Transilvania
premodernă, în „Caiete de antropologie istorică”, anul III, nr. 1-2, ianuarie-decembrie 2004, p. 110.
8 J. Avril, op. cit., p. 5-30.
9 Л. Герд, Византийские завещания функция преамбулы, „Вспомогательные
исторические дисциплины”, т. XXV, Спб, p. 240-251.
10 P. Chaunu, La mort à Paris au XVI, XVII, XVIII –e siècles, Paris, 1978;
M. Vovelle., Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle, 3 ed.,
Paris, 1997.
11 N. Iorga, Notes de diplomatique roumaine, în Academie Roumaine, Bulletin de la
Section Historique, tome XVII, 1930, p. 139.
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acestea testamentul a fost cercetat doar regional12, fără a-i se da o abordare generală.
George Fotino susţine că testamentul a apărut ulterior modului
de transmisiune ab intestat a moştenirii, acesta fiind o expresie a voinţei
individualiste13. După părerea sa, în viaţa obştii româneşti cele dintâi testamente, care iniţial aveau ca destinatară biserica şi apoi neamul, au fost
cele orale, voinţa cea din urmă fiind transpusă în următoarele expresii:
„a spus cu limba”, „a dat cu limba lui”, „a spus cu gura”, „a închinat”,
„a lăsat cu sufletul la moarte” etc14. Totodată Fotino menţionează că formei orale a testamentului i-a urmat forma scrisă în slove-diată15. Maria
Magdalena Székely constată că cele dintâi acte care conţin dispoziţii cu
caracter testamentar apar în Moldova în secolul al XV-lea, datând primul testament ca fiind „înscrisul” lui Bera din 13 august 1464, prin care
lasă la moartea lui un sat16.
Testamentele emise în Ţara Moldovei au la baza lor formularele
bizantine, care au influenţat atât actele din Ţările Române, cât şi din Rusia, Rzeczpospolita etc17. Cu toate că numeroşi cercetători susţin că în
testamentele româneşti este o certă influenţă apuseană şi a fost preluat
un formular care circula în Europa Occidentală18, nu suntem de aceeaşi
părere. În urma cercetării istoriografiei şi a culegerilor de documente
constatăm că un astfel de formular avea origini bizantine şi era utilizat
atât în Europa de Vest, cât şi în cea de Est, drept exemplu servind atât
diatele ruseşti, cât şi cele poloneze şi româneşti.
Structura testamentelor este, de obicei, una stereotip: preambul
religios, restituirea averii, împărţirea bunurilor mobile şi imobile, prevederi referitoare la înmormântare, pomeniri, penalizarea prin blestem în
caz de nerespectare a indicaţiilor sau în cazurile de contestare a veridici-

12

M. M. Székely, Testamentele: o abordare preliminară, în „Revista de Istorie Socială”, II-III, 1997-1998, p. 25-30, S. Briffaud, Le Temps de la source. Testament et methodologie en l'Histoire des mentalites, în „Sources. Travaux historique”, nr 11, 1987,
p. 16; apud N. Mihai, Sensibilitatea faţă de moarte în testamentele din Oltenia
premodernă şi modernă (1700-1870), în „Caiete de antropologie istorică”, anul III,
nr. 1-2, ianuarie-decembrie, 2004, p. 121; I. Horn, op. cit. p. 110. A. Iancu, op. cit.
p. 68; K. S. Tüdös, Testamentul..., p. 63; eadem, Recomandarea testamentară a părinţilor cu privire la şcolarizarea orfanilor, în „Revista istorică”, tom XVII, 2006,
nr. 5-6, p. 131-136 etc.
13 G. Fotino, Pagini din istoria dreptului românesc, Bucureşti, 1972, p. 132.
14 Ibidem, p. 133-134. Vezi şi Documente privind Istoria României, A. Moldova, veacul XVI, vol. I (1501-1550), p. 1, nr. 1: „când i-a venit moartea..., murind, a dat cu limba lui...”.
15 G. Fotino , op. cit., p. 134.
16 M.M. Székely , op. cit., p. 25.
17 И. П. Медведев op. cit., V. Von Falkenhausen, M. Amelotti, op. cit.; H. Fichtenau,
op. cit.
18 A. Iancu, op. cit., p. 68.
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tăţii documentului, semnătura testatorului şi semnăturile martorilor19.
Testamentul avea câteva componente de bază: deplinătatea facultăţilor
mintale, incertitudinea momentului morţii, prezentarea testatorului, iertarea, moştenitori, datorii, indicaţii privind pomenirea şi locul înmormântării, blestemul. Aceste componente nu întotdeauna sunt prezente în
actele testamentare.
În acest articol vom remarca doar câteva componente prezente în
testamentele emise în Bucovina sau de bucovineni.
Analizând formularele actelor de care dispunem constatăm că
uneori preambulul ocupă locul doi în testament, cedând întâietatea invocării care deseori intră în componenţa preambulului.
Invocarea, care începe cu semnul crucii, are menirea de a prezenta sufletul în faţa lui Dumnezeu. Ioana Repciuc susţine că invocaţia,
care se integrează în structura deschisă a rugăciunii magice
sau religioase, este un indice cultural şi un instrument retoric care oferă o cale de înţelegere atât a invocatorilor, a sentimentelor şi atitudinilor religioase care provoacă deschiderea
cuvântului către Altul (a religiozităţii individuale şi colective), cât şi a invocaţilor, a fiinţelor supranaturale care sânt
aduse în realitatea credinciosului prin numire şi chemare,
o hermeneutică a prezenţei destinatarului şi destinatorului20.

Cu referire la invocare K. S. Tüdös spune:
Dincolo de normele socio-culturale fiecare persoană manifestă un tip de contact mai mult sau mai puţin profund cu
Dumnezeu. Unele testamente par a fi o mărturie a credinţei
şi a implicării ei în conduita cotidiană21.

În testamentele din Ţara Moldovei la începutul testamentului mult mai
des se utilizează semnul crucii22.
În cele mai multe dintre diatele din Bucovina invocarea lipseşte23.
Dispunem de puţine diate în care această componentă este prezentă.

19

Ibidem, p. 72; V. Barbu, „Sic Morienur”. Discourse upon death in Wallachia during the Ancien Regime, în „Revue Roumaine d'Histoire”, 1994, 1-2, Janvier-Juin,
p. 116; N. Mihai, Sensibilitatea..., p. 124.
20 I. Repciuc, Modele retorice ale invocaţiei în contextul religiozităţii populare, pe
http://www.cntdr.ro/sites/default/files/c2008/c2008a28.pdf (site consultat pe
13.08.2012).
21 K. S. Tüdös, Testamentul..., p. 63-71.
22 Moldova în epoca feudalismului, vol. VIII, coord. de m.cor. D. Dragnev, Chişinău,
1998, nr. 27, p. 47; Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, volum coordonat
de I. Caproşu, vol. IV, Iaşi, 2007, nr. 347, p. 249.
23 În diatele întocmite în Ţara Românească această componentă la fel este prezentă
selectiv. Un exemplu de astfel de diată este cea a jupânesei Dragna de la 17 martie
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Printre ele este şi diata comună din 27 octombrie 1797 a preotului Vasile
Sămaca şi a soţiei acestuia Alexandra: „În numele tatălui şi al fiului şi al
sfântului duh, amin”24. Nu credem că este un fapt ieşit din comun, căci
diatele preoţilor ar fi normal să înceapă cu invocarea divinităţii. Totuşi
găsim şi diate ale mirenilor de rând care încep cu invocare. Printre ele
e şi diata bărbierului Vasile Ciuntuleac din 20 octombrie 1798: „În numele sfintei şi nedespărţitei troiţe, a tatălui şi a fiului şi a sfântului duh
amin”25. Constantin Volcinschi începe diata sa din 1797 cu invocarea „În
numele tatălui, şi a fiului, şi a sfântului duh, amin”26.
Invocarea avea câteva formulări tipice, care au fost utilizate nu
numai în Ţările Române. Una dintre aceste formulări este varianta scurtă
a adresării către Divinitate „În numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”,
preambulul cedând întâietate invocării: „În numele sfintei, unitare, de
viaţă dătătoare şi indivizibilei Treimi, a Tatălui, Fiului şi Sfântului duh,
amin”. O invocare neobişnuită, împletită cu reflecţii, este cea din diata lui
Panaite Stroescu din 1785:
Dumnezeu cel prevecinic şi preputernic întru care să proslăveşte svânta troiţă, tatăl, fiul şi svântul duh, care lume şi oameni i-au zidit să fie trainici şi nemuritori şi călcând poronca
lui Dumnezeu, Adam, strămoşul nostru, den nemuritori ce
au fost să fie el întâi au fost muritori27.

Prezentarea testatorului. Autori ai testamentelor. În urma studierii testamentelor se constată că autori ai testamentelor au fost
atât persoane laice, cât şi bisericeşti, persoane de diferite categorii sociale
(boieri, negustori, ţărani, meşteşugari), persoane de ambele genuri. Deseori diata este scrisă sub dictarea testatorului.
Testamentul este un act personalizat, de aceea după adresarea
către Dumnezeu autorul testamentului se prezenta pe sine. Această formulare se întâlneşte în testamente în variante diferite. În unele testamente persoana se intitulează pur şi simplu pe nume cum ar fi de exem-

1621 care începe cu invocarea: „În numele tatălui şi al fiului şi al sfântului duh, amin”.
(vezi DIR, B. Ţara Românească, veacul XVII, vol. IV (1621-1625), Bucureşti, 1954,
nr. 18, p. 18). Printre formulele de invocări utilizate de testatari aceasta a fost cea mai
des utilizată. K. S. Tüdös analizând peste 500 de testamente din Transilvania constată
că în secolele XVII şi XVIII ele încep cu o formulare de invocaţie a divinităţii. Aceasta,
după părerea cercetătorului, precizează contactul şi profunzimea relaţiei personale cu
Dumnezeu. K. S. Tüdös, Testamentul..., p.63-71. În urma analizei diatelor din Oltenia, N. Mihai stabileşte că în regiunea dată comparativ cu modelul occidental lipseşte
invocarea protecţiei Sfintei Treimi, a Maicii Domnului sau a altor sfinţi, precum şi
indicarea apartenenţei la o anumită confesiune. N. Mihai, Ultimul gest..., p. 288.
24 T. Bălan, Documente bucovinene, vol. VI, Bucureşti, 1942, p. 391.
25Ibidem, p.399.
26 Ibidem, p. 181.
27 Ibidem, p. 328

77
plu: „Eu, Marica Şeptelici”28, sau/şi îşi adaugă dregătoria, ocupaţia, starea socială etc. În Bucovina se utilizează următoarele exemple: „Ghiorghie Grecul neguţitor ot târgul Cernăuţi”, „Iordachi sân Manole cupeţ din
târgul Botoşani”, etc. Acest detaliu, care la prima vedere pare neînsemnat, totuşi evidenţiază diata din rândul altor acte private şi oficiale, în care numirea persoanei lipseşte.
În alte diate se menţionează că testatorii sunt „robul sau roaba lui
Dumnezeu”, şi că sunt „păcătoşi”: „Eu robul lui Dumnezeu preotul Vasile
Sămaca, feciorul preotului Constantin Sămaca de la Voloca”29. Deci iniţial diata era concepută ca un document care se referea mai mult la sfera
sufletului, decât la cea socială, căci în faţa lui Dumnezeu toţi sunt egali.
Pe lângă aceste componente care vin să arate cucernicia şi închinarea faţă de Dumnezeu, testataorii indicau a cui fiică, fiu, soţ, soţie
erau30. Acest fapt subliniază legătura strânsă cu familia. De exemplu Maria Cârcu, portăroaia în diata din 3 octombrie 1696 accentuează: „Din
Onciul sânt eu Marie Cărcoe”31, sau „Adecă eu Măricuţa, fiica lui Gligorce
Şeptelici, văduva lui Vasile Onciul”32, „Vasile Pârvul, sân lui Constantin
Pârvul, ce au fost vel setrar”33, „Adecă eu cari mai gios sânt iscălit anume
Ion Isar, feciorul lui Ursachi Isar”34.
Unii autori subliniază locul de unde vin: „Adecă eu Ion Tăutul ot
Nepolocăuţi, feciorul Sandului Tăutul”35, „Care eu mai gios iscălit băştinitori satului Bohrineştilor din ţinutul Siretului”36.
Toate acestea demonstrează că autorii testamentului, indiferent
de starea socială căreia îi aparţineau, în faţa inevitabilului sfârşit, întocmeau diata de pe poziţia unui simplu creştin, aflându-se în pragul trecerii într-o altă lume şi gândindu-se la Dumnezeu , făceau unele bilanţuri
ale vieţii, unele achitări cu lumea şi cu apropiaţii lor.
Partea narativă. Din prevederile referitoare la partea de moştenire se poate stabili, deseori destul de clar, atitudinea faţă de un anumit
membru al familiei. Insă aici foarte rar sunt prezentate detalii privind
viaţa cotidiană petrecută alături de cei apropiaţi. Aceste amănunte pot fi
selectate din partea narativă desfăşurată a preambulelor testamentare,

28

Idem, Documente bucovinene, vol. III, Cernăuţi, 1937, p. 43.
Idem, Documente bucovinene, vol. VI, p. 391.
30 La fel se prezintă şi testatarii români din Ţara Românească, Transilvania, Oltenia,
care uneori indicau şi locul: „Adică eu Andronie brat ego Avraam din Bărbăteşti”,
„Adică eu Onea (Ion) Seleşteanu”, „eu Anghel din Ulmeţ”, „Adică eu Dragomir, feciorul lui Iacob Ghelmegeanu”. N. Mihai, Ultimul gest..., p. 289.
31 T. Bălan, Documente bucovinene, vol. VII-IX, volum coordonat de I. Caproşu, Iaşi,
2006.
32 Idem, Documente bucovinene, vol. II, Cernăuţi, 1934, p. 134.
33 Idem, Documente bucovinene, vol. VI, p. 169.
34 Ibidem, p. 369.
35 Ibidem, p. 379.
36 Ibidem, p. 414-415.
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componentă care nu este frecvent utilizată în alcătuirea unui testament.
Doar în partea narativă autorul povesteşte despre viaţa sa, căutand să
o prezinte intr-o lumină cât mai favorabilă şi să lase o amintire cât mai
decentă. Nu este exclus că prin aceasta unii testatori încercau să se spovedească, vorbind despre trecerea celor pământeşti.
Examinând testamentele întocmite în Bucovina şi comparandu-le
cu cele din Ţara Românească, Transilvania şi Imperiul Rus, am încercat
să evidenţiem crâmpeie din relaţiile intrafamiliale ale testatorilor, prezentate in partea narativă a testamentului. Arenga în unele testamente se
compune din două părţi: introducerea, care conţine fraze de ordin general şi elemente narative, şi povestirea autobiografică.
Ileana comisoaia, fata logofătului Gavrilaş Mateiaş la 1670 susţine că a rămas „săracă de giupânul său Andriaş comisul, şi neavând
coconi din trupul său” a sperat la susţinerea cumnatului Iordache Cantacuzino şi surorii ei Alexandra, care au primit-o în casa lor şi au îngrijit-o37.
La 1711 Micuţa relatează că a fost căsătorită cu Andrieş Brănzanul
care a zălogit partea sa din Rohozna lui Prăjescu şi urma să plăteacă acestuia 50 lei, dar nu-i avea. Micuţa scrie că deoarece avea copii cu Andrieş
a vândut moşia rămasă de la părinţii ei- Lucavăţ şi din Berhomete şi
a plătit datoria soţului. Femeia mărturiseşte cu durere că i-au murit „copii care am avut cu Brânzanul” şi i-a rămas doar o fiică Alexandra, căsătorită cu Ion Avram , în grija cărora se lasă38.
Relaţia cu familia fiicei căsătorite, în special cu ginerele, este redată şi în diata lui Grigore Guşul din Botoşani, datată 26 octombrie 1787.
Testatorul povesteşte că are doar doi copii: Toader, minor, şi Catrina, căsătorită cu Eni. Până la majoratul fiului a dat în stăpânirea fiicei şi ginerelui casele din Iaşi. Tragedia constă în faptul că, fiind bătran şi neputincios, a fost alungat din casă şi bătut, iar ginerele i-a spart capul39.
Însă sunt şi exemple de altă natură. Printre acestea se înscriu relaţiile soacră – ginere. Deşi, conform obiceiului şi legislaţiei timpului, tot
ce aparţinea femeii drept zestre după moarte se întorcea în familia ei,
sunt atestate cazuri când soacrele au luat o altă decizie. Printre cazurileexcepţii le vom remarca pe cele subliniate în diatele Adrianei Wuzin şi
Măriuţei, soţia răposatului Hristodor Papafil. Adriana menţionează că
pentru grija ce a arătat-o faţă de copii, fiind un bun tată, pentru că a fost
un bun stăpân al gospodăriei, pentru că a fost un bun soţ pentru fiica ei
Ecaterina şi pentru că a fost un bun ginere, îi lasă partea ei de avere
ginerelui, grafului Iacob Logothetti, pe timpul vieţii, numindu-l, totoda-

37

Idem, Documente bucovinene, vol. III, p. 46.
Ibidem, p. 161-162.
39 N. Iorga, Documente botoşănene, S.l., S.a, p. 8-9.
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tă, clironom şi asupra averii nepoţilor40. Conform documentului din
22 februarie 1806, în baza testamentului Andrianei Imbault ca moştenitori ai averii au fost trecuţi: majori – Leon, contele Logothetti, Iosef, contele Logothetti, Aloise Logothetti, Francisc Logothetti şi minori – Maria,
contesa Logothetti şi Susanna, contesa Logothetti. Averea consta din moşia Şirăuţi, părţi din Bănila pe Ceremuş şi Răstoarce41.
„Imaginea autorului” este
imaginea complexă a acelei persoane drept care vrea să se
prezinte scriitorul acestei opere şi a acelei persoane pe care
o vede cititorul42.

Testatorul dorea să apară in faţa moştenitorilor drept soţ iubitor şi familist exemplar, persoană credincioasă43. Partea narativă a testamentului
este cea care cuprinde date despre viaţa privată a testatorului. Tocmai în
această parte putem întâlni detalii privitoare la relaţii familiale, la anturajul în care şi-a petrecut viaţa testatorul.
Facultăţile mentale. Pe lângă faptul că prima parte a testamentelor prezenta ideea că omul este muritor şi este imposibil să cunoşti momentul morţii, testamentul urma să fie întocmit în timpul deplinătăţii facultăţilor mintale.
Testamentul ca expresie a liberei voinţe a testatorului era şi
este dependent de două condiţii: 1) de conştientizarea faptului redactării
testamentului şi 2) capacitatea mintală a testatorului în momentul redactării testamentului. Conştientizarea e o condiţie esenţială pentru orice
tip de tranzactie, dar e deosebit de importantă în cazul întocmirii testamentului. Legea prevedea ca testamentul să fie întocmit în deplină capacitate mintală şi liberă voinţă, fără a fi influenţat de către cineva. În conformitate cu această condiţie sunt declarate nevalabile testamentele celor
„cu mintea slabă”, bolnavi mintal, iar lipsa de capacitate de a întocmi testamente o au de asemenea minorii şi cei cu defecte de auz.
Legislaţia Ţărilor Române prevedea că testatorul trebuie să fie
conştient de faptul redactării testamentului44. Fraza despre deplinătatea

40

Mai detaliat despre familia Imbault-Logothetli a se vedea Alina Felea, Cateva date
despre familia Imbault, în „Tyragetia”, serie nouă, vol. II, nr. 2, p. 137-140; eadem,
Familia Imbault-Logothetti, în Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do
europejskiego partnerstwa, Suceava, 2009, p. 81-103.
41 Ibidem.
42 А. Ф. Папина, Текст, его единицы и глобальные категории, Москва, 2002,
p. 96.
43 О. Корсак, Структура текста польскоязычныхзавещаний XVII века, составленных на територии Беларуси, în Актуальныя праблемы паланiстыкi
2008, Мiнск, 2009, p. 163.
44 Îndreptarea Legii cuprindea referiri la subiectul dat: „Tocmeala sau cartea iaste
dreapta sfătuire a omului care va să facă la moartea lui ispravă întru bucatele lui şi le
împarte cuiva... Acela ce va să facă tocmeală sau carte, aceluia trebuie să-i fie mintea
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facultăţilor mintale este de obicei plasată la începutul testamentului.
Pentru a desemna deplinătatea facultăţilor mintale în testamentele româneşti se utilizau sintagmele „în toată starea minţii mele”, „în toată cunoştinţa şi simţirea me” etc. şi dorinţa de a-şi împărţi averile vine din necesitatea de a evita neînţelegerile ce ar putea apărea. O foarte interesantă
desemnare a deplinătăţii facultăţilor mintale o întâlnim în diata Mariei
Lupăsceasa: „Şi diiata s-au făcut cându eram în cire”45. Iordache, fiul lui
Manole îşi întocmeşte diata „până îmi sânt minţile întregi şi sănătoase”46. Antohi Stroici la 1814 susţine că a emis diata „nesilit nici asuprit de
nime, ci însumi din bună voe me”47.
Procese. Deseori prevederile testamentelor stăteau la baza proceselor dintre moştenitori sau pretendenţi la moştenire. Drept cauză
a judecăţii putea servi întreaga avere sau părţi din aceasta, acordată, conform părerii unora dintre moştenitori, nelegitim altora. Totodată procesele apăreau şi în cazul contestării veridicităţii elaborării diatei. Procesele
se efectuau conform rigorilor stabilite: prezentarea diatei în cazul existenţei acesteia, prezenţa şi interogarea martorilor, depunerea mărturiilor
de către reclamant şi pârât.
În urma cercetării actelor acestor procese se poate concluziona
asupra relaţiilor în interiorul familiei. Pretenţiile referitoare la prevederile testamentare au fost următoarele: modificarea unui testament, împărţirea averii între soţul rămas în viaţă şi fraţii sau rudele testatorului,
contestarea veridicităţii diatei.
Întocmirea testamentului era un pas important în viaţa fiecărei
persoane, aceasta însemnând întocmirea bilanţului vieţii sale şi transmiterea averii moştenitorilor. De aceea, pentru a se putea aplica toate cerinţele din testament, acesta urma să fie întocmit clar şi cu respectarea tuturor cerinţelor. Neîndeplinirea unora dintre ele ducea la intentarea proceselor şi declanşarea conflictelor din sânul familiei. Cazul testamentului
lui Dumitraşco Tureatcă reprezintă un exemplu clar şi cert că testamen-

întreagă şi sănătoasă, iar nu trupul”. Vezi Îndreptarea Legii (1652), ed. întocmită de
colectivul de Drept Vechi Românesc, condus de A. Rădulescu, Bucureşti, 1962,
p. 276-277. Antim Ivireanu în „Capete de poruncă” arată că diata trebuie pregătită din
timp când „sânt minţile omului întregi iară nu când ajunge la ceasul morţii pentru
căci atunce să tulbură mintea lui şi nu ştii ce rânduiaşte”. Vezi A. Ivireanu, Capete de
poruncă, în Opere, ed. critică şi studiu introductiv de G. Ştrempel, Bucu-reşti, 1972,
p. 391. În Statutele dreptului orăşenesc săsesc, se stabileşte că:„nebunii cu furii şi
bolnavii de minte şi nevârstnicii nu pot să facă testament”. Vezi Statuta iurium
municipalium Saxonum (Statutele dreptului orăşenesc săsesc), în Crestoma-ţie
pentru studiul istoriei statului şi dreptului RP Română, vol. II (Feudalismul), întocmită de Şt. Pascu şi V. Hanga, Bucureşti, 1958, p. 677.
45 Diata plasată cronologic între 1 septembrie 1751 şi 31 august 1762. Vezi Documente
privitoare la istoria oraşului Iaşi, volum coordonat de I. Caproşu, vol. V, Iaşi, 2001,
nr. 663, p. 424-425.
46 T. Bălan, Documente bucovinene, vol. VI, p. 408.
47 Ibidem, p. 414-415.
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tul trebuie să fie întocmit în conformitate cu toate rigorile legale cerute,
căci în caz contrar îşi pierde valoarea sa juridică şi este anulat. Cazul arată că prevederile expuse clar, întărite de semnăturile martorilor şi a testatorului au deplină putere juridică şi urmează a fi îndeplinite indiferent de
atitudinea şi poziţia celor nemulţumiţi de aceste prevederi. Astfel văduva
lui Dumitraşco Antimia câştigă de două ori procesul de judecată cu rudele soţului decedat, demonstrând testamentul lăsat de soţul ei48. La fel şi
în cazul Grozavei, văduva lui Constantin Cocoranul, după moartea soţului s-a judecat „am eşit la multă gâlceavă şi întrebare”cu cumnaţii Miron
Cucoranul, Vasile Căzăcescul, Tudosie Ţintă, Costaşco Turculeţ şi Trinca
pentru părţile ei de moşie din Putila, Răspopi, Zamostie, Bănila, Horosăuţi, Dorosăuţi, Zvinece, Bobeni, Babin şi Stepeneuca. Având diată i-au
rămas totul din bucate şi „din haine, şi din arginturi şi din tot ce va fi
rămas”49.
Viaţa privată se desfăşura înăuntrul oricărei familii, iar „moartea”
ocupa un loc important, de aceea pentru ea se pregăteau din timp acordând un interes deosebit grijii sufletului. Un pas important era întocmirea testamentului, ori aceasta însemna transmiterea averii moştenitorilor. Persoana făcea un bilanţ al vieţii sale, dădea dispoziţii referitoare la
împărţirea bunurilor şi indicaţii privind viaţa viitoare a membrilor de familie, neuitând totodată de cea mai importantă problemă pentru un muribund – pomenirea sufletului. Aceste hotărâri erau nu numai proprietate personală, dar şi a întregii societăţi.
Testamentul ca document juridic are un formular clar şi un text
format. Formularul este orientat spre modelul bizantin. Cu toate că formularele sunt tipice, nu vom întâlni două testamente identice, la compararea lor apar trăsături individuale caracteristice autorului. Prezintă interes testamentele în care se povesteşte despre părinţi, soţi, copii şi că se
îndeplineşte ultima lor voinţă. Testamentul este important prin prezenţa
autorului, fapt care adeseori lipseşte din alte documente.

48
49

Idem, Documentebucovinene, vol. III, p. 71.
Idem, Documente bucovinene, vol. II, p. 41, 95.
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dr Alina Felea
Instytut Historii, Prawa i Nauki o Państwie Mołdawskiej Akademii Nauk
Kiszyniów

Kilka cech testamentów z Bukowiny
(XVII-początek XIX w.)
Streszczenie

Opracowanie dotyczy zagadnienia formułowania testamentów na
Bukowinie, zwłaszcza ich preambuły, w porównaniu do testamentów sporządzanych w innych rumuńskich regionach i w Polsce.
Inwokacja, rozpoczynająca się znakiem krzyża, ma za zadanie powierzenie duszy Bogu i poprzez modlitwę powitanie jej w królestwie bożym. Wstęp tego rodzaju do testamentu jest charakterystyczny dla krajów
zachodnich i występuje w co najmniej 85% testamentów.
Większość testamentów sporządzanych w Mołdawii nie zawiera
inwokacji. Jednym z przykładów testamentu rozpoczynającego się inwokacją jest dokument sporządzony przez Gheorghe Hăjdău 12 kwietnia
1774 r. Jego treść dowodzi ogromnej religijności sporządzającej go osoby.
Oprócz inwokacji w testamencie zawarto także wyrażenie pokory wobec
prawości osądu bożego.
Niektóre testamenty sporządzone na Bukowinie także posiadają
inwokcję. Wśród nich jest wspólny testament księdza Vasile Sămaca i jego żony Alexandry sporządzony 27 października 1797 r., rozpoczynający
się słowami: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen”. Autorka uważa za naturalne, że testament osoby duchownej rozpoczyna się taką inwokacją. Są także testamenty osób świeckich, jak ten sporządzony 20 października 1798 r. przez cyrulika Vasile Ciuntuleaca, rozpoczynający się
słowami: „W imię Świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha
Świętego, Amen”.
Polskie testamenty zawierają inwokację, formułowaną na różne
sposoby: „In nomini Domini, Filii et Spiritus Sancti”, „In nomini Domini”, „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, „W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego”, „Laudetur Iesus Christus. Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen” i in. Inwokacje sporządzane były zarówno po łacinie, jak i po polsku, przy czym testamenty te spisywane były po polsku. Małgorzata Aleksandrowicz-Szmulikowska dzieli
inwokacje w polskich testamentach na proste i rozbudowane.

dr hab. Agnieszka Kastory
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Polska i Rumunia
przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej
w sporach dotyczących żeglugi śródlądowej

Po pierwszej wojnie światowej zwycięskie mocarstwa podjęły próbę stworzenia powszechnie obowiązujących zasad korzystania ze śródlądowych dróg wodnych. W traktacie wersalskim za rzeki międzynarodowe uznano Odrę, Łabę, Niemen, Dunaj i ich żeglowne dopływy. Żegluga
na nich miała odbywać się na zasadzie zupełnej wolności i równości jej
uczestników. Uprawnienia państw nadrzecznych zostały poważnie ograniczone na rzecz komisji rzecznych, w których mieli zasiąść również
przedstawiciele państw nie mających do rzeki dostępu (postronnych).
Państwom niezadowolonym z przyjętych rozwiązań pozostała (poza
jednostronnym wypowiedzeniem traktatu) skarga do Stałego Trybunału
Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze lub nowe porozumienie polityczne.
Polska nie chciała uznać umiędzynarodowienia swoich żeglownych odcinków Warty i Noteci. W tej sprawie została zaskarżona do Trybunału przez Wielką Brytanię, Szwecję, Danię, Francję, Niemcy i Czechosłowację. Rumunia natomiast zakwestionowała uprawnienia Europejskiej Komisji Dunaju na odcinku między Gałaczem a Braiłą. Wspólnie
z pozostałymi członkami Komisji wniosła do Trybunału wniosek o rozstrzygnięcie sporu.
Skarga przeciw Polsce toczyła się przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej pod nazwą Międzynarodowa Komisja
Odry, skarga rumuńska – jako Sprawa Europejskiej Komisji Dunaju.
Trybunał wydał niekorzystny wyrok dla Polski i niekorzystną dla Rumunii interpretację zapisów traktatowych.
Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej
Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej (STSM) został
powołany w myśl artykułu 14 Paktu Ligi Narodów (LN), który powierzał
Radzie LN przygotowanie jego statutu. Zadaniem STSM miało być rozpatrywanie wszelkich międzynarodowych sporów, przedstawionych przez
zwaśnione strony, oraz wydawanie opinii w sprawach przedstawionych
mu przez Radę lub Zgromadzenie LN. Statut STSM został przyjęty jednomyślnie przez Zgromadzenie LN 13 grudnia 1920 r., a 15 grudnia 1922 r.
Trybunał rozpoczął działalność w Pałacu Pokoju w Hadze. W jego skład
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weszło jedenastu zwykłych sędziów i czterech uzupełniających, wybieranych przez Zgromadzenie LN i Radę LN w osobnych głosowaniach. Większość sędziów pochodziła z państw europejskich. Przyjmowali orzeczenia większością głosów. Były one publikowane wraz z całą dokumentacją
procesową1.
Sprawa Międzynarodowej Komisji Odry
Po pierwszej wojnie światowej Odra rozpoczynała bieg na terenie
Czechosłowacji, następnie biegła do Raciborza wzdłuż zachodniej granicy
Polski, po czym wpływała na terytorium Niemiec i tam kończyła bieg. Jej
żeglowne dopływy – Warta i Noteć – przecinały terytorium Polski oraz
Niemiec.
Na mocy traktatu wersalskiego Odra od ujścia Opawy została
uznana za międzynarodową rzekę wraz z tymi żeglownymi dopływami,
które dawały naturalny dostęp do morza więcej niż jednemu państwu
(art. 331). Statki, obywatele i rzeczy wszystkich uczestników żeglugi odrzańskiej miały być traktowane na zasadach zupełnej równości (art. 332).
Opłaty żeglugowe mogły być pobierane wyłącznie w celu pokrycia kosztów utrzymania rzeki w stanie żeglownym (art. 333). Obowiązek utrzymania żeglowności rzeki spoczywał na komisji rzecznej, a jeśliby nie powstała – na państwach nadrzecznych (art. 336). Państwa nadrzeczne nie
mogły podejmować prac, które utrudniałyby żeglugę na międzynarodowym odcinku rzeki (art. 337)2.
Traktat wersalski przewidywał utworzenie Międzynarodowej Komisji Odry z udziałem delegatów Polski, Prus, Czechosłowacji, Wielkiej
Brytanii, Francji, Danii i Szwecji (art. 341). Międzynarodowa Komisja
Odry miała podjąć działalność w trzy miesiące po ratyfikacji traktatu wersalskiego, opracować regulaminy żeglugi, które określałyby terytorialny
i formalny zakres jej władzy, zasady funkcjonowania zarządu finansowego oraz siedzibę (art. 343-344)3.
Międzynarodowa Komisja Odry (MKO) zebrała się po raz pierwszy w Baden-Baden w 1920 r. Składała się z trzech delegatów Niemiec
i po jednym delegacie Polski, Czechosłowacji, Wielkiej Brytanii, Danii,
Szwecji, Francji. Jednak ani na pierwszym spotkaniu, ani na drugim, odbywającym się w 1922 r. w Świnoujściu, nie udało się uzgodnić projektu
aktu żeglugowego, który pozwoliłby MKO podjąć działalność. Zasadniczy

1

Pakt Ligi Narodów, 28 VI 1919 r. [w:] S. Sierpowski, Źródła do historii powszechnej
okresu międzywojennego, t. I 1917-1926, nr 28, s. 99; Tenże, Liga Narodów w latach
1919-1926, Wrocław 2005, s. 49; E. J. Osmańczyk, Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974, s. 848-849.
2 Traktat pokoju między głównemi mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonemi
a Niemcami, podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919, Warszawa 1920 (dalej traktat
wersalski), s. 163-164.
3 Traktat wersalski, s. 165-166.
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spór dotyczył zasięgu jej działania. Polska nie godziła się oddać pod jej
kontrolę „swoich” odcinków Warty i Noteci, ponieważ, jej zdaniem, nie
spełniały kryterium określonego w traktacie wersalskim, a mianowicie
dawały dostęp do morza tylko jednemu państwu – Polsce. Pozostali
członkowie MKO, w tym Niemcy, brały pod uwagę nie tyle przebieg
granic, co konieczność umiędzynarodowienia żeglownych dopływów
Odry. Na spotkaniu MKO w Dreźnie w 1924 r. przyjęto jedynie rezolucję
(29 stycznia 1924 r.) stwierdzającą, że państwom nie udało się ustalić, co
decyduje o zakresie kompetencji MKO – przebieg granicy państwowej czy
żeglowność rzeki. Wobec tego 23 sierpnia 1924 r. Wielka Brytania skierowała wniosek do Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, by przekazał
spór Doradczemu i Technicznemu Komitetowi do Spraw Komunikacji
i Tranzytu Ligi Narodów. Powołana przez Komitet specjalna Komisja Badawcza zaproponowała, by podporządkować MKO Wartę do Lubonia
i Noteć do Nakła, a na pozostałych, żeglownych odcinkach rzeki zagwarantowana byłaby wolność żeglugi z wyłączeniem jurysdykcji MKO. Doradczy i Techniczny Komitet Komunikacji i Tranzytu po zapoznaniu się
z pracami Komisji Badawczej wydał 27 listopada 1924 r. opinię, że MKO
powinna obejmować Wartę do Poznania i Noteć do Ujścia. Na pozostałych żeglownych odcinkach obu rzek żegluga odbywałaby się wedle zasad
ustalonych w konwencji barcelońskiej. Konwencja ta, przyjęta 20 kwietnia 1921 r., przewidywała, że na tego typu drogach wodnych będzie obowiązywała wolność żeglugi dla wszystkich sygnatariuszy konwencji, ale
państwo nadrzeczne zachowa wyłączne prawo do przewozów wewnętrznych i samo ustali zasady żeglugi4.
MKO rozpatrywała orzeczenie Doradczego i Technicznego Komitetu do Spraw Komunikacji i Tranzytu na sesjach w 1925 r. w Dreźnie
i w Marjańskich Łaźniach. Jej delegaci nie doszli jednak do porozumienia. Wobec tego Doradczy i Techniczny Komitet do Spraw Komunikacji
i Tranzytu uznał postępowanie pojednawcze za zamknięte. Państwa zasiadające w MKO postanowiły 30 października 1928 r. skierować sprawę
do STMS w Hadze5.
W dniu 29 listopada 1928 r. Wielka Brytania, Szwecja, Dania,
Francja, Niemcy, Czechosłowacja złożyły przeciw Polsce pozew z powodu

4

Konwencja i statut w sprawie urządzenia dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowem [w:] B. Winiarski, Rzeki polskie ze stanowiska prawa międzynarodowego, Poznań 1922, s. 240-241.
5 S. J. Lubomirski, Sprawa o granice kompetencji Międzynarodowej Komisji rzeki
Odry przed forum Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, War-szawa 1930, s. 3-6, 11; Notatka J. Makowskiego o rzekach międzynarodowych z 1948 r.,
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, Biuro prasowe 19451951, zespół 14, teczka 65, wiązka 3, s. 23; S. Wajda, Magistrala wodna Bałtyk – Morze Czarne. Studium z prawa międzynarodowego publicznego, Opole 1982, s. 101103; Status prawnomiędzynarodowy Odry, praca zbior. pod red. J. Gilasa i S. Wajdy, Opole 1982, s. 23-25.
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wyłączenia Warty i Noteci spod kontroli MKO. Trybunał musiał odpowiedzieć na dwa pytania: 1. Czy jurysdykcja MKO rozciąga się na polskie
odcinki Warty i Noteci, a jeśli tak, to: 2. na jakiej zasadzie należy się oprzeć w celu określenia terytorialnych granic jurysdykcji Komisji Odry.
Trybunał jako podstawę prawną obrał traktat wersalski i orzekł
10 września 1929 r., że zgodnie z jego postanowieniami, jurysdykcja MKO
rozciąga się na polskie odcinki żeglowne Warty i Noteci. Trybunał odrzucił tym samym argumentację strony polskiej, że polskie odcinki Warty
i Noteci dają dostęp do morza tylko Polsce, a więc nie spełniają warunku
koniecznego do ich umiędzynarodowienia. Trybunał uznał, że stosowana
przez polską stronę dosłowna (gramatyczna) interpretacja zapisów traktatu wersalskiego jest niewystarczająca. W swym orzeczeniu wziął również pod uwagę zasadę leżącą u podstaw klauzul rzecznych traktatu wersalskiego, czyli wspólnotę interesów państw nadrzecznych, wynikającą
z postanowień Aktu końcowego kongresu wiedeńskiego (art. 108 i 109).
Zdaniem Trybunału zasadniczą cechą tej zasady jest zupełna równość
państw nadrzecznych, a ich wspólne prawa w sposób oczywisty dotyczą
całego biegu rzeki, a nie jej poszczególnych odcinków. Trybunał uznał za
naturalne, że terytorialne granice jurysdykcji komisji rzecznej pokrywają
się z terytorialnym zasięgiem umiędzynarodowienia, a wobec tego MKO
obejmuje swą jurysdykcją także polskie odcinki Warty i Noteci6.
Polska nie podporządkowała się postanowieniom Trybunału,
a MKO nie mogła się ukonstytuować. W 1931 r. Niemcy zażądały umiędzynarodowienia Warty do Sieradza i Noteci do Gopła, co Polska odrzuciła na krakowskiej sesji MKO w tym samym roku. W 1932 r. Niemcy nie
złożyły podpisu pod Aktem Żeglugowym Międzynarodowej Komisji Odry,
pod pretekstem, że narusza on ich suwerenne prawa i nie wyrazili zgody,
by spór skierować do STSM. Akt Żeglugowy Odry został ostatecznie
pogrzebany na sesji w 1936 r. Delegacja Niemiec odmówiła złożenia pod
nim podpisu. Polska delegacja przyczyniła się do umocnienia niemieckiego stanowiska deklarując, że nie popiera zasady umiędzynarodowienia rzek, a jedynie pragnie wykonać postanowienia traktatu wersalskiego.
Niemcy demonstrowały coraz śmielej niechęć wobec postanowień
rzecznych traktatu wersalskiego, sprzeciwiały się zasadzie obecności
państw postronnych w komisjach rzecznych, a jeśli chodzi o Odrę, to jej
umiędzynarodowienie traktowali jako naruszenie swoich suwerennych
praw, bowiem niemal cały żeglowny odcinek Odry znajdował się na ich
terytorium. Wreszcie 14 listopada 1936 r. Trzecia Rzesza wypowiedziała
klauzule rzeczne traktatu wersalskiego7.

6

World Court Reports. A Collection of the Judgments Orders and opinions of the
permanent Court of International Justice, edited by M. O. Hudson, volume II 19271932, Washington 1935, orzeczenie STSM z 10 IX 1929 r., s. 627-629.
7 Status prawnomiędzynarodowy Odry…, s. 28-31.
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Dnia 20 kwietnia 1937 r. MKO spotkała się już bez udziału niemieckich delegatów w Wiedniu. Przedstawiciel Polski oświadczył wówczas, że polskie interesy pozostają w sprzeczności z umiędzynarodowieniem systemu rzecznego Odry i zapowiedział, że nie poprze żadnych
wniosków zmierzających do podtrzymania istnienia MKO, której byt, nawet gdy zasiadali w niej delegaci Niemiec, Polska uważała za czysto teoretyczny. Polska delegacja odmówiła poparcia projektu zgłoszonego przez
Francję i Czechosłowację, by przyjąć uchwałę, że decyzja Niemiec nie
wpłynęła na prawny status Odry, a rzeka zachowała swój międzynarodowy status. Polskie stanowisko, poparte ostatecznie przez Wielką
Brytanię, uniemożliwiło podjęcie jakiejkolwiek rezolucji na tym spotkaniu. MKO przestała się spotykać na sesjach, a państwa członkowskie zaniechały wpłacania składek. W ten sposób Komisja faktycznie (choć nie
formalnie) przestała istnieć8.
Brak poparcia Polski dla MKO świadczył, jak dalece uzasadnienie
wyroku wydanego w jej sprawie przez STSM było sprzeczne z ówczesną
polską racją stanu i polską interpretacją międzynarodowego prawa rzecznego. Bohdan Winiarski, profesor Uniwersytetu w Poznaniu, który bronił
polskiej spawy w Hadze, wyznawał zasadę, że kontrola nad rzekami żeglownymi powinna należeć do państw nadbrzeżnych, ponieważ stanowią
one integralną część ich terytoriów. Sprzeciwiał się traktowaniu wszystkich uczestników żeglugi rzecznej na zasadzie równości. Uważał, że państwo ma prawo chronić interesy swoich obywateli przed obcą, w wypadku
Polski – niemiecką konkurencją. Przekazanie zarządu nad rzeką komisji
z udziałem państw postronnych uważał za poważne naruszenie suwerenności państw nadrzecznych. Wskazywał, że zwolennicy utworzenia takich
międzynarodowych komisji czerpią szkodliwy wzór z Europejskiej Komisji Dunaju, utworzonej w 1856 r., która jego zdaniem posiadała zbyt duże
uprawnienia, obejmujące jurysdykcję w sprawach policji rzecznej i żeglugi. Winiarski z oburzeniem wypowiadał się o zmuszaniu Rumunii do tolerowania uprawnień tej Komisji, które uwłaczają jej suwerennym prawom9. Pod jego słowami: „Nie wahamy się twierdzić, że byłoby zgubnem
dla samej idei prawa narodów, gdyby kraje silniejsze traktowały słabsze
jako drogi tylko dla swych statków i towarów”10, mogło podpisać się wielu
rumuńskich polityków, dążących w okresie międzywojennym do zmiany
ustroju żeglugi na Dunaju.

8

S. Wajda, dz. cyt., s. 109-110, 112-114; Notatka J. Makowskiego…, s. 24; Status prawnomiędzynarodowy Odry…, s. 32-33.
9 B. Winiarski, dz. cyt., s. 203-204, 207.
10 Tamże, s. 234.
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Korzenie sporu między Rumunią
a Europejską Komisją Dunaju
Dunaj przecina niemal cały kontynent europejski z zachodu na
wschód. Po pierwszej wojnie światowej rozpoczynał swój bieg w Niemczech, następnie płynął przez terytorium Austrii, Czechosłowacji, Węgier,
Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (Jugosławii od 1929 r.) oraz
Rumunii. Był także graniczną rzeką Bułgarii. Cała jego delta, złożona
z trzech ramion: Kilii, Suliny i Świętego Jerzego, znalazła się w granicach
Rumunii.
Traktat wersalski potwierdził międzynarodowy status Dunaju, ale
nie stworzył na nim jednolitego ustroju żeglugi. Zarząd nad żeglowną częścią rzeki (od Ulm do ujścia) powierzono dwóm komisjom rzecznym:
Międzynarodowej Komisji Dunaju na odcinku od Ulm do Braiły, a na odcinku od Braiły do ujścia – istniejącej od 1856 r. Europejskiej Komisji
Dunaju. Obie komisje miały działać do momentu opracowania konwencji
dunajskiej11.
Konferencja w sprawie ustroju żeglugi na Dunaju obradowała
w Paryżu od 2 sierpnia do 16 listopada 1920 r. i od 5 kwietnia do 22 lipca
1921 r. W jej trakcie opracowano Konwencję stanowiącą ostateczny statut Dunaju, podpisaną 23 lipca 1921 r. Na jej mocy zachowano obie komisje, a Europejska Komisja Dunaju – ku niezadowoleniu Rumunii –
utrzymała swe rozbudowane w przeszłości uprawnienia12.
Europejska Komisja Dunaju (EKD) została powołana do życia, jako ciało tymczasowe, na mocy traktatu pokojowego kończącego wojnę
krymską, podpisanego 30 marca 1856 r. Jej członkami były wówczas następujące państwa: Francja, Wielka Brytania, Prusy, Rosja, Sardynia,
Turcja. Początkowo obejmowała swym zasięgiem deltę Dunaju, od miejscowości Isakcza. Ujście Dunaju znajdowało się wówczas w granicach
Turcji, niezdolnej do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. Celem EKD
było przystosowanie delty, a właściwie jej środkowego ramienia Suliny,
do regularnej żeglugi. W kolejnych latach przedłużano jej istnienie, rozszerzając jednocześnie posiadane przez nią uprawnienia. EKD uzyskała
prawo do prowadzenia prac rzecznych, zarządzania wzniesionymi urządzeniami, pobierania opłat żeglugowych, ustalania regulaminu żeglugi
i jego egzekwowania oraz rozstrzygania powstałych w trakcie żeglugi sporów cywilnych (Powszechny Akt o żegludze na Dunaju z 1865 r.). Na kongresie berlińskim w 1878 r. rozszerzono teren jej działania do Gałacza
i potwierdzono wszystkie nabyte przez nią uprawnienia. Rumunia uznana
za niepodległe państwo została przyjęta w grono członków Komisji, która
odtąd działała na rumuńskim terytorium, jednak w zupełnej niezależnoś-
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ci od rumuńskich władz administracyjnych. W 1881 r. uzyskała prawo powoływania najważniejszych urzędników portowych: Inspektora Żeglugi
i Kapitana Portu w Sulinie, którzy pełnili także funkcje sądownicze
w oparciu o regulamin żeglugi. Wyroki wydawali w imieniu EKD, a nie
Rumunii. Komisja sama ustalała swój budżet, posiadała flagę i pieczęć.
Stała się praktycznie ciałem stałym, ponieważ po dwudziestojednoletnim
okresie, licząc od 1883 r., jej działalność miano przedłużać co trzy lata
drogą cichego uznania. EKD stała się więc prawdziwym państwem w państwie rumuńskim. Rumunia nie uznała postanowień konferencji w Londynie, przyjętych pod jej nieobecność. Zdecydowanie sprzeciwiała się rozszerzeniu terytorium podległego Komisji i zwiększeniu jej sądowych
uprawnień13.
Rumunia tolerowała EKD, nie mogąc się przeciwstawić sile europejskich mocarstw, poza tym dostrzegała pozytywną rolę, jaką EKD odegrała w uporządkowaniu i utrzymaniu ramienia Suliny. Sytuacja zmieniła
się po pierwszej wojnie światowej. Rumunia wyszła z niej wzmocniona,
jako państwo sojusznicze, i postanowiła przejąć kontrolę nad deltą.
Na konferencji pokojowej w Paryżu (18 stycznia-28 kwietnia
1919 r.), w trakcie dyskusji nad klauzulami rzecznymi traktatów
pokojowych, rumuński delegat Nicolae P. Ştefănescu skrytykował propozycję reaktywowania EKD, przy jednoczesnym powołaniu drugiej komisji
na środkowym i górnym odcinku rzeki. Ştefănescu argumentował, że
EKD powstała w okresie, gdy Turcja nie była w stanie zadbać o żeglugę
u ujścia. Natomiast Rumunia posiada możliwości techniczne, odpowiedni
personel i aparat policyjny zdolny zapewnić bezpieczeństwo delty. Przypomniał, że w czasie wojny Rumunia musiała samodzielnie przeprowadzić szereg prac na Dunaju. Ştefănescu doceniając dokonania EKD deklarował, że Rumunia mogłaby nawet poprzeć rozciągnięcie jej zasięgu na
całą rzekę, pod warunkiem respektowania suwerenności państw nadrzecznych. Domagał się więc jednolitego ustroju na rzece, a przynajmniej
zrewidowania uprawnień EKD14.
Rumuńskie wystąpienie, otwierając dyskusję nad ustrojem żeglugi dunajskiej, mogło opóźnić prace nad traktatem pokojowym z Niemcami. W tej sytuacji przedstawiciel Wielkiej Brytanii, gen. Henry Osborne
Mance, zaapelował (24 marca 1919), by trudną sprawę Dunaju odłożyć na
przyszłość i powierzyć LN. Uważał jednak, że traktat z Niemcami musi
zawierać postanowienia dotyczące Dunaju, podobnie jak Łaby, Odry
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i Niemna. W przeciwnym razie Niemcy mogłyby w przyszłości wywierać
zbyt wielki wpływ na kształt konwencji rzecznej15.
W efekcie zachowano EKD. Zmianie uległ jej skład. Liczbę członków ograniczono do czterech państw: Rumunii, Wielkiej Brytanii, Francji
i Włoch. Pozostawiono niezmieniony jej zasięg terytorialny, mimo rumuńskich postulatów, by ograniczyć jej zarząd do Gałacza. Sprawę tę pozostawiono do decyzji przyszłej konferencji dunajskiej16.
Na konferencji dunajskiej w Paryżu w 1921 r. rumuńska delegacja
(Toma Stelian, Constantin Conţescu, Gheorghe Popescu) dążyła do likwidacji EKD, a w każdym razie odebrania jej części uprawnień. Najważniejszym rumuńskim postulatem było wyjęcie spod kontroli EKD odcinka
między Gałaczem a Braiłą. Delegat Rumunii postulował utworzenie jednolitego ustroju żeglugi na całym Dunaju z poszanowaniem suwerennych
praw państw nadrzecznych, w tym prawa do prowadzenia prac rzecznych,
ustalania regulaminu żeglugi i wszystkich koniecznych przepisów administracyjnych, wyłącznego prawa do przewozów wewnętrznych (tzw. małego kabotażu). Rumunia przedstawiła własny projekt konwencji dunajskiej, przewidujący likwidację EKD i utworzenie w Sulinie rumuńskiej komisji do opieki nad deltą, w której zasiadałby przedstawiciel Międzynarodowej Komisji Dunajskiej17.
W trakcie obrad Rumunia wielokrotnie wskazywała na anachroniczny charakter EKD, której istnienie, sprzeczne z prawem narodów, tolerowano wprawdzie w Bukareszcie, ale nie akceptowano. Toma Stelian,
a w drugiej części konferencji Constantin Conţescu, konsekwentnie kwestionowali jej uprawnienia powyżej Gałacza. W tej sprawie zawarto ostatecznie kompromis. Delegaci Francji, Włoch, Rumunii, Wielkiej Brytanii
podpisali w trakcie przerwy w obradach, 6 stycznia 1921 r., porozumienie,
w którym ustalono, że EKD będzie działać na odcinku od Morza Czarnego
do Gałacza z prawem wykonywania prac technicznych między Gałaczem
a Braiłą. Ten kompromis umożliwił zachowanie EKD i określenie granicy
jej uprawnień wedle formuły z traktatu wersalskiego – kompetencje EKD
rozciągały się od ujścia rzeki do miejsca, gdzie kończyły się kompetencje
Międzynarodowej Komisji Dunaju18.
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Rumunii udało się także udaremnić próby rozszerzenia składu
EKD. Swe kandydatury zgłosiły Grecja, Bułgaria i Niemcy. Ostatecznie
zawarto kompromis, umożliwiający rozszerzenie składu Komisji w przyszłości o państwa, które udowodnią swe szczególne interesy na dolnym
Dunaju19.
Sprawa Europejskiej Komisji Dunaju
przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej
Przyjęcie konwencji dunajskiej nie zakończyło sporu kompetencyjnego między rumuńskim rządem a EKD. Rumunia nie chciała tolerować sądowych uprawnień Komisji, czyli orzekania w sprawach o naruszenie regulaminu żeglugi, zwłaszcza między Gałaczem a Braiłą. Na rzece
dochodziło do incydentów między przedstawicielami rumuńskiej administracji a urzędnikami EKD, którzy zarzucali sobie wzajemnie przekraczanie uprawnień20.
W październiku 1922 r. przedstawiciel Rumunii w EKD, Constantin Conţescu, przedstawił projekt tymczasowego porozumienia dotyczącego rozgraniczenia wzajemnych kompetencji. Projekt był przedmiotem
dyskusji na sesjach EKD w latach 1922-1923. Strona rumuńska chciała,
by granica kompetencji EKD kończyła się u ujścia Prutu do Dunaju. Jednak na takich warunkach porozumienie było niemożliwe. Wobec tego
rządy Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji skierowały 6 września 1924 r.
spór do LN. Jej Doradcza i Techniczna Komisja Komunikacji i Tranzytu
powołała specjalny Komitet Dochodzeniowy, który latem 1925 r. odwiedził rumuńskie porty i 2 lipca 1925 r. wydał opinię. Wskazywał w niej, że
w latach 1888-1911 EKD wydała około 60 orzeczeń o złamanie regulaminu żeglugi między Gałaczem a Braiłą, co świadczyło, że wykonywała na
tym odcinku uprawnienia nie tylko techniczne i administracyjne, ale i sądownicze, zarówno de iure jak i de facto. W oparciu o opinię Komitetu
Dochodzeniowego, Doradcza i Techniczna Komisja Komunikacji i Tranzytu wydała 30 lipca 1925 r. własną opinię. Wskazywała w niej jednak, że
traktat z 1883 r., na który powoływała się EKD, nie stanowił podstaw do
wykonywania przez nią sądowniczych funkcji. Była nią natomiast stosowana przez lata praktyka. Co do rozgraniczenia uprawnień EKD i Rumunii w portach, Doradcza i Techniczna Komisja Komunikacji i Tranzytu
uznała, że podział kompetencji nie powinien mieć charakteru terytorialnego, lecz funkcjonalny, uwzględniający dobro żeglugi. Strona rumuńska
przyjęła tę opinię z niezadowoleniem. Starała się jednak interpretować ją
na własną korzyść wskazując, że zgodnie z nią sądowe uprawnienia EKD
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między Gałaczem a Braiłą były wykonywane jedynie na zasadzie cichego
przyzwolenia strony rumuńskiej21.
Opinia Doradczej i Technicznej Komisji Komunikacji i Tranzytu
nie zadowalała także pozostałych państw, ponieważ brakowało w niej jasnej interpretacji obowiązującego prawa. Dlatego 18 września 1926 r. rządy czterech państw członkowskich EKD postanowiły skierować spór do
STSM w formie trzech pytań: 1. Czy w świetle obowiązującego prawa
EKD na odcinku między Gałaczem a Braiłą posiada takie same uprawnienia jak poniżej Gałacza? 2. Jeśli EKD ma takie same uprawnienia między
Gałaczem a Braiłą i poniżej Gałacza lub jeśli ma inne uprawnienia między
Gałaczem a Braiłą, a inne poniżej Gałacza, to jak określić ich zasięg terytorialny: czy rozciągają się na całe strefy terytorialne równoległe do kanału żeglownego, czy na ich części oraz czy strefy terytorialne podlegają rumuńskim władzom? Jeśli tak, to jak wyznaczyć linię demarkacyjną między strefami terytorialnymi EKD i Rumunii? 3. Jeśli Komisja nie ma takich samych uprawnień między Gałaczem a Braiłą jak poniżej Gałacza, to
jaki powinien być punkt ich rozgraniczenia?22.
Sprawa trafiła do Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej 9 grudnia 1926 r., który, po wysłuchaniu stron w dniach od
6 do 13 października 1927 r., wydał orzeczenie 8 grudnia 1927 r. większością dziewięciu głosów przy jednym głosie sprzeciwu, zgłoszonym
przez rumuńskiego sędziego. Trybunał orzekł, że w świetle obowiązującego prawa EKD posiada między Gałaczem i Braiłą takie same uprawnienia
jak poniżej Gałacza i swymi uprawnieniami obejmuje port w Braile.
W drugiej kwestii orzekł, że nie można wyłączyć stref terytorialnych
i uznawanych za portowe spod władzy EKD, a uprawnienia Rumunii i Komisji powinny zostać rozdzielone wedle następujących kryteriów: 1. Dobra żeglugi, co oznacza, że EKD ma zdolność do kontrolowania jednostek,
które wchodzą lub wychodzą z portu, czyli wykonują żeglugę; 2. wolności
żeglugi, co oznacza, że EKD ma zdolność do zapewnienia równości traktowania wszystkich bander także w porcie. Innymi słowy, Rumunia mogła wykonywać swe kompetencje, jeśli nie pozostawały one w sprzeczności z kompetencjami EKD. Na trzecie pytanie Trybunał uznał, że nie musi
już odpowiadać23.
Rumunia nie zamierzała godzić się z orzeczeniem Trybunału. Potrzebne było więc polityczne porozumienie. Państwa członkowskie EKD
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rozpoczęły negocjacje przy pomocy Doradczej i Technicznej Komisji Komunikacji i Tranzytu. 20 marca 1929 r. w Genewie wynegocjowano projekt konwencji zmieniającej uprawnienia EKD i jej organów w sprawach
sądowniczych na całym podległym jej terenie24.
Przewidywano w nim, że EKD będzie sprawować kontrolę nad policją rzeczną na Dunaju morskim, czyli od ujścia do 174 km z portem
Braiły włącznie. W pozostałych portach, ale z wyłączeniem Suliny, będącej pod wyłączną kontrolą EKD, policja rzeczna miała podlegać rumuńskim władzom. Rumuński rząd miał powołać do życia Trybunały Nawigacyjne (rzeczne) dla morskiego Dunaju z prawem rozpatrywania wszelkich
wykroczeń przeciw regulaminowi żeglugi na rzece. Wszystkie sprawy
przeciw agentom Komisji lub przedstawicielom rumuńskiego rządu miały
być rozstrzygane przez EKD lub rumuńskie władze. Władza Inspektora
Żeglugi EKD została ograniczona do statków poruszających się po rzece,
a w Sulinie do statków stacjonujących w porcie. W razie sporu kompetencyjnego konflikt miał rozstrzygać Trybunał Nawigacyjny złożony z przewodniczącego Sądu Apelacyjnego w Gałaczu i dwóch innych członków,
z których jeden pochodził z państwa będącego członkiem EKD, drugi –
z kraju postronnego. Sąd ten miał rozpatrywać odwołania od wyroków
Trybunałów Nawigacyjnych i orzekać w imieniu rumuńskiego władcy.
Funkcję Kapitana Portu w Sulinie zarezerwowano na stałe dla Rumunów. Wszystkie wyroki miały zapadać w imieniu rumuńskiej głowy państwa. Wydatki i dochody związane z funkcjonowaniem obu instancji sądowych miały być równo podzielone między Komisję a rumuński rząd25.
Podpisany projekt trafił do LN, która, zgodnie z konwencją dunajską z 1921 r., wdrożyła proces ratyfikacji, zakończony powodzeniem
w 1931 r. Przyjęcie porozumienia z 1929 r. nie zakończyło sporu, zwłaszcza w kwestii odwoływania się od wyroków Trybunałów Nawigacyjnych.
Rumuńska konstytucja dopuszczała odwołanie do sądu apelacyjnego
w Bukareszcie i do Trybunału Konstytucyjnego. Delegaci EKD spotkali
się w tej sprawie 13 marca 1932 r. w Paryżu, jednak nic nie postanowiono.
Poza tym okazało się, że ani EKD, ani rumuński rząd nie posiadają funduszy na powołanie przewidzianych sądów nawigacyjnych. Do kolejnego
spotkania delegatów EKD w tej sprawie doszło 27 lipca 1932 r., następnie
10 maja 1933 r., kiedy zgodzono się, by Komisja formalnie zachowała swe
techniczne i sądownicze uprawnienia do Braiły, faktycznie jednak nie wykonywałaby funkcji sądowniczych między Gałaczem a Braiłą. Poza tym
Kapitana Portu w Braile, powołanego przez Komisję, miał bezzwłocznie
zastąpić Rumun26.
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Do kolejnego kompromisu doszło na spotkaniu delegatów EKD
w Semmering w Austrii 25 czerwca 1933 r. Rumunia zgodziła się nie podważać sądowniczych kompetencji Komisji od ujścia Dunaju do Braiły,
a Komisja zobowiązała się nie wykonywać swych funkcji sądowniczych
między Gałaczem a Braiłą. W stosunku do statków płynących do i z Braiły, bez zatrzymywania się w Gałaczu i mających na pokładzie pilotów
EKD, funkcje sądownicze wykonywała Komisja, ale tylko pomiędzy Gałaczem a Suliną. Jeśli statek zatrzymywał się w Gałaczu, sądownictwo Komisji ustawało w chwili, gdy statek zawinął do portu. Jednocześnie pilota
Komisji zastępował rumuński pilot. Po wypłynięciu statku z Gałacza następowała zmiana pilotów na 79 mili (poniżej Gałacza), gdzie zaczynała
się jurysdykcja Komisji. Porozumienie z Semmering Rumunia traktowała
jako rozwiązanie tymczasowe, ponieważ zamierzała odebrać EKD jej sądowe uprawnienia także poniżej Gałacza27. Ostatecznie udało się jej to
w 1938 r., na mocy porozumienia z Sinaia, w nowej sytuacji międzynarodowej, gdy stworzony na konferencji pokojowej w Paryżu ład kruszył się
na skutek działalności Trzeciej Rzeszy.
Zakończenie
Spory z udziałem Polski i Rumunii, które znalazły finał przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze były częścią
szerszej dyskusji wokół kształtu prawa rzecznego i zakresu wolności żeglugi. Zygmunt Cybichowski, profesor prawa państwowego i międzynarodowego, członek Stałego Sądu Polubownego w Hadze, określił go jako
spór między „nacjonalizmem a kosmopolityzmem”28.
„Nacjonalizm” wyznawały przede wszystkim państwa nadrzeczne,
które chciały uzyskać większy wpływ na organizację żeglugi w imię obrony swej suwerenności oraz interesów swych obywateli. Państwa postronne, mające możliwość uczestniczenia w żegludze śródlądowej chciały, by
rzekę traktować jak przedłużenie morza, na którym powinna obowiązywać zupełna wolność żeglugi i handlu. Uzgodnienia przyjęte w Paryżu
zmierzały właśnie w tym „kosmopolitycznym” kierunku, nie zostały jednak zaakceptowane przez państwa nadrzeczne, które traktowały je jako
dyktat mocarstw.
W 1948 r. została przyjęta nowa konwencja dunajska. Uwzględniała ona wiele postulatów państw nadrzecznych, zwiększając ich uprawnienia do kontroli Dunaju. Usunęła z Komisji Dunajskiej państwa postronne. Przyjęta w okresie zimnej wojny, nie gwarantowała jednak pełnej wolności żeglugi. Obecnie trwają parce nad dostosowaniem jej zapisów do nowej sytuacji politycznej w Europie.

27

S. G. Focas, dz. cyt., s. 513-514; Broszura wydana na pamiątkę 100 lecia..., NA, FO
371/158 698, s. 18.
28 M. Gąsiorowski, Międzynarodowe prawo żeglugi rzecznej, Warszawa 1923, s. II.

95
dr. Agnieszka Kastory
Universitatea Jagiellonă din Cracovia

Polonia şi România
în faţa Curţii Permanente de Justiţie Internaţională
în problema disputei privind navigaţia pe ape interioare
Rezumat

După I război mondial, puterile victorioase au încercat să creeze
principii general obligatorii privitoare la utilizarea căilor de navigaţie pe
ape interioare. În tratatul de la Versailles erau recunoscute ca râuri internaţionale Oder, Laba, Neman, Dunărea şi afluenţii lor navigabili. Navigaţia pe aceste râuri urma să se desfăşoare pe principiul deplinei libertăţi
şi egalităţi a participanţilor la aceasta. Drepturile statelor riverane asupra
controlului acestor râuri au fost serios limitate în favoarea comisiilor alcătuite din reprezentanţii statelor care nu aveau acces la aceste râuri. Statelor nemulţumite de această rezolvare le rămânea (pe lângă denunţarea
unilaterală a tratatelor) plângerea la Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională de la Haga sau încheierea de noi înţelegeri politice.
Polonia nu a vrut să recunoască caracterul internaţional al unor
porţiuni navigabile ale râurilor Warta şi Noteć de pe teritoriul său. În
această problemă a fost reclamată la Curte de către Marea Britanie, Suedia, Danemarca, Franţa, Germania şi Cehoslovacia.
România a contestat autorizarea Comisiei Europene a Dunării pe
porţiunea între Galaţi şi Brăila. Împreună cu ceilalţi membri ai Comisiei
a înaintat o moţiune cerând rezolvarea disputei. Problema poloneză s-a
desfăşurat sub denumirea de Comisia Internaţională a Oder-ului, iar cea
română ca Problema Comisiei Europene a Dunării. Curtea a emis un verdict nefavorabil pentru Polonia şi o interpretare nefavorabilă a prevederilor tratatelor pentru România.

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

Niedoszłe próby zamachu na rumuńską parę królewską
podczas jej wizyty w Polsce w czerwcu 1923 r.

O polsko-rumuńskich stosunkach sojuszniczych, a więc głównie
politycznych i wojskowych w okresie międzywojennym powstało już
w Polsce sporo wartościowych publikacji źródłowych oraz monografii
i mniejszych opracowań1. Niektóre z nich dotyczą słabo znanych, choć
jednocześnie ciekawych elementów tych kontaktów2. Nadal jednak nie

1

Zob. chociażby: Materiały do dziejów sojuszu polsko-rumuńskiego w latach 19211931, wstęp i opracowanie H. Bułhak, „Studia Historyczne”, (Warszawa) 1973, Nr 3;
W rumuńskiej pułapce. Internowanie Józefa Becka i Edwarda Śmigłego-Rydza
w dokumentach rumuńskich służb specjalnych, wybór i opracowanie dokumentów
M. Kornat, M. Morzycki-Markowski, Gdańsk 2011; H. Bułhak, Początki sojuszu polsko-rumuńskiego i przebieg rokowań o konwencję wojskową w latach 1919-1921,
„Dzieje Najnowsze”, (Warszawa) 1973, Nr 3; M. Leczyk, Z dziejów polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego 1926-1932, „Dzieje Najnowsze”, (Warszawa) 1994, zeszyt 3;
A. Jaracz, Działalność attaché wojskowego Witolda Dzierżykraj-Morawskiego
w okresie międzywojennym, „Mars”. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia
i Materiały, (Warszawa-Londyn) 2001, tom 11; H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931, Szczecin 2008; Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku, praca zbior. pod red. M. Patelskiego, M. Białokura, ToruńOpole 2010. Ponadto zob. także: P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921-1926,
Warszawa 1981; M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939, Białystok 1997 (drugie wydanie – Warszawa 2004).
2 Zob. choćby: M. Klimecki, Wojska rumuńskie na Pokuciu wiosną-latem 1919 r.,
„Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, (Białystok) 2007, tom XLIV (jubileuszowy); tenże, Polsko-rumuńska granica (1918-1939/1940) [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum (Relaţii polono-române în
istorie şi cultură. Materialele simpozionului), praca zbior. pod red. S. Iachimovschi,
E. Wieruszewskiej-Calistru, Suceava 2010; tamże, W. Rezmer, Polsko-rumuński tranzyt lotniczy na wypadek wojny (przed 1939 rokiem); tenże, Potencjał wojskowy
międzywojennego Królestwa Rumunii w ocenie polskich władz wojskowych [w:]
Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy.
Materiały z sympozjum (Polonia şi România – legături istorice şi culturale – trecut
şi prezent. Materialele simpozionului), praca zbior. pod red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewskiej-Calistru, Suceava 2011; A. Smoliński, Pierwszy Marszałek Polski Józef
Piłsudski jako szef rumuńskiego 16 Regimentu Piechoty, „Imponderabilia.” Biuletyn
Piłsudczykowski, (Gdańsk) 2011, Nr 2; tenże, Nadanie szefostwa króla Rumunii Karola II 57 Pułkowi Piechoty, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, (Warszawa) 2011,
R. XII (LXIII), Nr 1 (234); tenże, Król Rumunii Karol II jako szef 57 Pułku Piechoty
Wielkopolskiej, „Przegląd Wielkopolski”, Kultura – Historia – Ekorozwój – Turystyka, (Poznań) 2011, R. XXV, Nr 1 (91); tenże, Król Rumunii Karol II jako szef 57 Pułku
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wszystkie aspekty tych wzajemnych dziejów są dostatecznie przebadane
i opisane. Jednym z takich właśnie epizodów w tych bilateralnych stosunkach jest wizyta królewskiej pary rumuńskiej w Polsce, która miała miejsce latem 1923 r.
Jednym z zewnętrznych wyrazów specjalnych związków, które
przed 1939 r. łączyły sojuszniczą Rzeczpospolitą Polską i Królestwo Rumunii były kilkukrotne wizyty na najwyższym szczeblu składane wzajemnie przez rządzących obydwoma krajami. Szczególną oprawę, co jest całkowicie zrozumiałe, nadawano wizytom głów państw, a więc w przypadku
Rumunii jej monarchom.
Od roku 1866 krajem tym władali przedstawiciele niemieckiej dynastii Hohenzollern-Sigmaringen. Pierwszym Hohenzollernem na tronie
rumuńskim był Karol I, który najpierw jako książę3, a następnie jako król
rządził do 1914 r.4
Jego następcą na tronie Królestwa Rumunii został bratanek –
książę Ferdynand. Urodził się on 24 sierpnia 1865 r. w Sigmaringen,
zmarł 20 lipca 1927 r. w Sinaia. Był synem Leopolda księcia Hohenzollern-Sigmaringen5 i infantki portugalskiej księżnej Antonii. W ten sposób był potomkiem szwabskiej linii Hohenzollernów i bratankiem króla
Rumunii Karola I. Kształcił się na uniwersytetach w Tübingen i w Lipsku,
a następnie odbył służbę wojskową w Kassel – w Cesarskiej Armii Niemieckiej. Dnia 29 grudnia 1892 r. poślubił Marię, córkę księcia Edynburga6 i wnuczkę angielskiej królowej Wiktorii oraz cara Rosji Aleksandra II7, a 18 marca 1899 r. został formalnie adoptowany przez Karola I,
jako następca tronu rumuńskiego. Początkowo pozostawał w cieniu swego przybranego ojca i dopiero w 1913 r. podczas drugiej wojny bałkańskiej stanął na czele armii rumuńskiej.
Tron Królestwa Rumunii jako Ferdynand I objął 11 października
1914 r., po śmierci króla Karola I. Jego osobiste, związane nie tylko z pochodzeniem, sympatie kierowały się wówczas ku państwom centralnym,

Piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy...
3 Jako książę władca ten rządził w latach 1866-1881.
4 Szerzej na temat tej postaci zob.: A. Sowińska-Krupka, Karol I Hohenzollern-Sigmaringen [w:] Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, praca
zbior. pod red. W. Roszkowskiego, J. Kofmana, Warszawa 2004, s. 560-561.
5 Był to starszy brat króla Rumunii Karola I.
6 Był on przedstawicielem dynastii Sasko-Koburskiej i bratem późniejszego króla Anglii Edwarda VII.
7 Według wspomnień polskiego pamiętnikarza królowa Maria: „(…) otrzymała bardzo
staranne wychowanie i wykształcenie, które uzupełniła licznymi podróżami, jako że
i wtedy podróże kształciły. Zręczna i ujmująca dyplomatka, umiała zjednać dla celów
polityki rumuńskiej wiele wybitnych osobistości kierujących polityką światową. Interesowała się żywo sztuką i literaturą (…). Powszechnie uważana była za rzeczywistą
kierowniczkę polityki i dyplomacji rumuńskiej” – zob.: H. Comte, Zwierzenia adiutanta w Belwederze i na Zamku, Warszawa 1976, s. 49-50.
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głównie zaś ku Niemcom, w armii których służyło dwóch jego braci. Poza
tym był on także kuzynem cesarza Niemiec Wilhelma II, a cesarz Austrii
i apostolski król Węgier Franciszek Józef I byli jego bliskimi znajomymi.
Niemniej jednak od początku I wojny światowej popierał ostrożną i neutralną politykę swego rządu. Dopiero latem 1916 r., pod wpływem znacznej części rumuńskich elit politycznych oraz żony, która zdecydowanie
popierała Anglię i Francję, zaakceptował przystąpienie Rumunii do wojny
po stronie ententy. Pozostawał wówczas nominalnym wodzem naczelnym
armii rumuńskiej, która po klęskach zadanych jej w 1916 r. na początku
roku następnego musiała ewakuować się na wschodni graniczący z Rosją
kraniec królestwa8. Pozycję Rumunii dodatkowo osłabiły upadek caratu
oraz kryzys polityczny w Rosji i rozkład jej armii, a w dalszej konsekwencji jej wycofanie się z wojny9. Wszystko to fatalnie wpłynęło na morale
słabo uzbrojonych i źle zaopatrywanych wojsk rumuńskich oraz na ich realne możliwości operacyjne.
Aby zaradzić takiej niekorzystnej sytuacji, Ferdynand I zgodził się
na znaczące ustępstwa wobec rumuńskiego chłopstwa, obiecując mu
przeprowadzenie radykalnej reformy rolnej i większy udział w życiu politycznym państwa. Zmieniono też w tym kierunku odpowiednie zapisy rumuńskiej konstytucji. Ponadto w maju 1918 r. udało się mu też uniknąć
podpisania separatystycznego pokoju z państwami centralnymi. Natomiast latem i jesienią, gdy ich pozycja zaczęła słabnąć, wojska rumuńskie
poczęły przygotowywać się do ofensywy, którą rozpoczęły 10 listopada, by
w końcu miesiąca wraz z królem triumfalnie wkroczyć do Bukaresztu10.
W trakcie paryskiej konferencji pokojowej wspierana przez króla
dyplomacja rumuńska umiejętnie wykorzystała wystąpienie swego kraju
po stronie ententy oraz aktywny udział w pokonaniu Węgierskiej Republiki Rad, co spowodowało, że Rumunia uzyskała znaczne zdobycze terytorialne, mianowicie Siedmiogród, Bukowinę, Besarabię i część Dobrudży.
W związku z tym 15 października 1922 r. Ferdynand I koronował się w Al-

8

Bardzo ciekawy opis tego etapu walk w Rumunii, widziany oczami Polaka służącego
wtenczas w armii niemieckiej, zawierają wspomnienia Aleksandra Majkowskiego –
zob.: Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914, z rękopisu odczytał i opracował,
wstępem oraz przypisami opatrzył T. Linkner, Wejherowo-Pelplin 2000.
9 Szerzej zob. choćby: А. А. Керсновский, История русской армии. Том четвёртый 1915-1917 гг., Москва 1994; A. Dubicki, Kampania letnia na froncie rumuńskim w 1917 roku, Zabrze 2010.
10 Według polskiego pamiętnikarza wszystkie te wydarzenia oraz napływające w różny
sposób informacje spowodowały, że: „W sferach wojskowych [król Ferdynand I –
przyp. A.S.] uważany był za zdolnego artylerzystę, przez dłuższy czas był inspektorem
rumuńskiej artylerii. Mówiono, że był człowiekiem niezwykle stanowczym, ale zaraz
dodawano, że król polega na zdaniu królowej i jej opinie bardzo wysoko sobie ceni” –
zob.: H. Comte, dz. cyt., s. 49.
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ba Iulia jako król nowej Wielkiej Rumunii11. Uroczystość ta miała charakter symboliczny, gdyż kończyła proces jednoczenia ziem rumuńskich.
Do końca życia był zwolennikiem prozachodniej polityki zagranicznej opartej o sojusze z Francją, Czechosłowacją, Polską i Jugosławią12. Umacnianiu tych sojuszy miały też służyć zagraniczne wizyty pary
królewskiej. Ponadto Ferdynand I chciał również realizacji obietnicy reformy rolnej złożonej w 1917 r.
W 1926 r. na życzenie premiera Iona Brătianu, swym następcą
mianował wnuka Michała, a nie syna Karola, który opuścił prawowitą
małżonkę i mieszkał z Magdą Lupescu, co budziło oburzenie dużej części
ówczesnej rumuńskiej opinii publicznej. Dążył też do utrzymania przez
króla i dwór roli arbitra w sporach politycznych toczonych pomiędzy
głównymi rumuńskimi siłami politycznymi13.
Szczegółowo zaplanowana wizyta rumuńskiej pary królewskiej
w Rzeczypospolitej odbyła się w dniach 23-29 czerwca 1923 r. i jak należało tego oczekiwać wywołała żywe zainteresowanie polskiej prasy i społeczeństwa. Działo się tak, choć nastąpiła ona w momencie ostrego kryzysu politycznego w Polsce. Bowiem w maju wskutek powołania przez prezydenta centrowo-prawicowego rządu Wincentego Witosa14 do dymisji
podał się Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, dotychczasowy szef
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego15, co stanowiło kolejny etap wycofywania się przez niego z życia publicznego. Mimo to zapowiedział on, że

11 Część autorów twierdzi, że król Ferdynand I oraz jego żona królowa Maria zostali
wówczas koronowani „na monarchów wszystkich Rumunów”.
12 Sojusze te miały zabezpieczyć Rumunię przede wszystkim przed ewentualnym odwetem Węgier oraz przed zaborczą polityką Sowietów.
13 W. Roszkowski, Ferdynand I Hohenzollern-Sigmaringen [w:] Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku…, s. 330-321.
14 Był to rząd powołany w efekcie tak zwanego „paktu lanckorońskiego” zawartego
wówczas przez Chrześcijański Związek Jedności Narodowej (Chjenę) i Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”. Jego program polityczny w wielu punktach, w tym również
w kwestiach społecznych, odbiegał od polityki realizowanej przez dotychczasowe rządy Rzeczypospolitej, a także od wizji organizacji i sposobu funkcjonowania państwa
reprezentowanej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz popierające go siły polityczne – szerzej zob. chociażby: H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 144-148.
15 Nie należy jednak zapominać, iż Marszałek Piłsudski pełnił tę funkcję stosunkowo
krótko, gdyż jedynie od 17 XII 1922 r. do 30 V 1923 r. – szerzej o tych kwestiach zob.
chociażby: T. Kmiecik, Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego w latach 19181939, Słupsk 2005; tenże, Organizacja, struktura i funkcjonowanie Sztabu Generalnego WP w latach 1921-1928 [w:] Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego
1918-2003, praca zbior. pod red. T. Paneckiego, F. Puchały, J. Szostaka, Warszawa
2003; tenże, Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-1939. Udział w wojnach o granice i funkcjonowanie w warunkach zagrożenia państwa, Warszawa 2012.
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na czas wizyty rumuńskiej pary królewskiej pozostanie jeszcze na stanowisku szefa Ścisłej Rady Wojennej16.
Specjalny pociąg wiozący króla Ferdynanda I oraz królową Marię
i towarzyszące im osoby wjechał do Polski 23 czerwca o godzinie 16.00,
a 20 minut później zatrzymał się na stacji Śniatyń-Załucze, gdzie królewską parę powitali przedstawiciele polskich władz państwowych i kompania honorowa wystawiona przez 49 Pułk Piechoty z Kołomyi. W chwili
przybycia pociągu orkiestra wojskowa odegrała hymn rumuński, po czym
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego króla i królową przywitał rtm. Franciszek Pusłowski. Po wyjściu na
peron wraz z małżonką Ferdynand I odebrał raport od swego dobrego
znajomego, gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego17, który miał
pełnić służbę honorową przy monarsze podczas jego pobytu w Polsce.
Po tym przywitaniu wraz z towarzyszącym im dworem oraz
przedstawicielami Rzeczypospolitej i Wojska Polskiego para królewska
poprzez Kołomyję, Stanisławów, Chodorów, Lwów, Przemyśl, Rozwadów,
Lublin i Dęblin udała się koleją do Warszawy. Na dłużej pociąg zatrzymał
się jedynie we Lwowie. Warszawa na powitanie i przyjęcie królewskich
gości została specjalnie udekorowana.
Niezwykle uroczyste powitanie w stolicy króla Ferdynanda I i królowej Marii odbyło się w niedzielę 24 czerwca o godzinie 10.30 na Dworcu Głównym, na którym ustawiono specjalny biały pawilon ozdobiony
wewnątrz herbami wszystkich województw II Rzeczypospolitej. Tutaj
obok Prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego w komplecie stawił się również rząd wraz z premierem Wincentym Witosem na
czele oraz marszałkowie sejmu i senatu, a także władze Warszawy i generalicja na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim.
Ustalony wcześniej przebieg tych uroczystości zakłócił nagły incydent z prasą, który był skutkiem, o czym obszernej w dalszej części tego
tekstu, konieczności wynikających ze względów bezpieczeństwa. Mianowicie:

16

Obszerniej o tym skomplikowanym etapie działalności Józefa Piłsudskiego oraz
o jego ówczesnych motywacjach politycznych zob. choćby: W. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys, Londyn 1996 (pierwsze wydanie – Londyn 1982); A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1989 (drugie wydanie – Warszawa 1990);
W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995 (drugie wydanie – Wrocław-Warszawa-Kraków 2005); W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa
Piłsudskiego 1867-1935. Tom III 1921-1926, Kraków-Łomianki 2007.
17 W czasach służby w Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej, za rządów
króla Karola I, był on attaché wojskowym w Bukareszcie, zaś w 1920 i 1921 r. negocjował tam warunki polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego oraz podpisał towarzyszącą mu tajną konwencję wojskową – szerzej o tych kwestiach, poza częścią wcześniej
cytowanej literatury, zob. także: A. Jordan-Rozwadowski, Generał Rozwadowski,
Kraków 1929; Tadeusz Jordan-Rozwadowski. Generał broni, wybór tekstów, opracowanie i redakcja S. Rozwadowski, Katowice 1993; M. Patelski, Generał broni Tadeusz
Jordan-Rozwadowski. Żołnierz i dyplomata, Warszawa 2002.
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Do reporterów i sprawozdawców prasowych podszedł wyższy
urzędnik władz policyjnych i, powołując się na otrzymane zarządzenia władz bezpieczeństwa, poprosił o zajęcie miejsca
„specjalnie przeznaczonego dla prasy”. Owo „specjalne miejsce” znajdowało się w odległości kilkudziesięciu metrów od
punktu, gdzie miało się odbyć powitanie dostojnych gości.
Szalunek sklecony naprędce z grubych desek miał imitować
wykwintną barierę. Za tą barierą powstał dla reporterów
pewnego rodzaju „kojec” i tak też zostało to przez dziennikarzy nazwane.
Przedstawiciele prasy odmówili zajęcia wskazanego miejsca
i oświadczyli, że natychmiast opuszczą dworzec, jeżeli władze
bezpieczeństwa upierać się będą przy swojej decyzji. Wobec
zdecydowanej postawy dziennikarzy, zrezygnowano z owego
„specjalnego miejsca” i wyznaczono inne, znacznie dogodniejsze i bardziej honorowe. Zatarg prasy z władzami bezpieczeństwa nie uszedł uwagi publiczności. Była to nadprogramowa sensacja dnia18.

W drodze z dworca kolejowego na Zamek Królewski eskortę honorową rumuńskich gości stanowił Szwadron Przyboczny Prezydenta
Rzeczypospolitej. Poza tym wzdłuż trasy ich przejazdu rozstawione były
wojskowe szpalery.
Pobyt króla Ferdynanda I oraz towarzyszących mu przedstawicieli
władz rumuńskich19 w Warszawie upłynął bardzo pracowicie, a złożyły się
nań oficjalne przyjęcia oraz wizyty i rewizyty, a także rozmowy dotyczące
wzajemnych polsko-rumuńskich stosunków politycznych, w tym również
zawartego dwa lata wcześniej sojuszu wojskowego. Poza tym 25 czerwca
na Polach Mokotowskich odbyła się też rewia wojskowa. Kulminacyjnym
punktem tego dnia było uhonorowanie króla Ferdynanda I Krzyżem
Wielkim Orderu Wojennego Virtuti Militari, którego dokonał Prezydent
Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski na wniosek przewodniczącego
Kapituły Orderu Marszałka Józefa Piłsudskiego20. W ramach rewanżu
król nadal wysokie rumuńskie odznaczenia państwowe przedstawicielom
państwa polskiego.
Ostatniego dnia pobytu pary królewskiej w Warszawie, czyli
26 czerwca, obok innych wydarzeń, w okolicach Rembertowa i Wesołej
odbyły się także pokazowe manewry wojskowe. Obok rumuńskich gości

18

H. Comte, dz. cyt., s. 47.
Królowi, między innymi, towarzyszył bowiem premier Rumunii Ion Brătianu oraz
minister spraw zagranicznych Duca.
20 Szerzej o tych wydarzeniach zob. chociażby: K. Filipow, Order Virtuti Militari
1792-1945, Warszawa 1990; T. Jeziorowski, J. Łuczak, Muzeum Narodowe w Poznaniu Oddział Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Order Wojenny Virtuti Militari. Katalog zbiorów, Poznań 1993; Z. Puchalski, Dzieje polskich znaków zaszczytnych,
Warszawa 2000.
19
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oraz generalicji polskiej obserwowali je też liczni, akredytowani w Warszawie, attaché wojskowi państw obcych. Według jednego z uczestników
tych ćwiczeń:
Prezydent Wojciechowski, w towarzystwie marszałka Piłsudskiego, przybył samochodem. Jednocześnie (…) podjechali konno król Ferdynand i królowa Maria ze świtą. Król
był w mundurze polowym, królowa w sukni zwanej „amazonką”. (…)
Rozmiłowana w sztuce wojskowej, królowa chciała osobiście
wziąć udział w manewrach. Stanęła na czele podjazdu. Podjazd ruszył kłusem. Sylwetka królowej, która śmiało i zręcznie manewrowała koniem, doskonale pokonując nierówności terenu, skupiła na sobie uwagę wszystkich. Gdy, na
skutek zmiennych kolei ‘bitwy’, podjazd znalazł się w pobliżu
nieprzyjaciela i groziło mu otoczenie, królowa spostrzegłszy
niebezpieczeństwo, skomenderowała galop i cały podjazd jak
wicher przemknął między dwiema nacierającymi armiami.
Widok był porywający. Zwłaszcza kawalerzyści z zachwytem
patrzyli na znakomitą amazonkę. Gdyby nie dyscyplina wojskowa, na pewno nagrodziliby ją burzliwymi oklaskami21.

Sprawność oddziałów Wojska Polskiego, zwłaszcza zaś jazdy, wywarła ponoć wielkie wrażenie na zaproszonych gościach. Dnia 27 czerwca, krótko po północy, rumuńska para królewska, uroczyście żegnana
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego, premiera Wincentego Witosa oraz innych oficjeli odjechała pociągiem
do Krakowa22.
Tego samego dnia o godzinie 9.00 rano goście rumuńscy przybyli
do Krakowa, gdzie witali ich przedstawiciele lokalnych władz państwowych i armii oraz władze Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Honorową eskortę dla króla i jego małżonki na czas pobytu w tym mieście wystawił 8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, którego Pluton Trębaczy brał udział w uroczystościach powitania gości na krakowskim
Dworcu Głównym. Rumuńska para królewska obejrzała najważniejsze
zabytki Krakowa, w tym Wawel, a także kopalnię soli w Wieliczce.

21

H. Comte, dz. cyt., s. 53.
M. Patelski, Królewskie peregrynacje po Polsce. Prasa o wizytach Ferdynanda I
i Karola II w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku…, s. 66-73. Ponadto zob. także: Z. Gnat-Wieteska, Szwadrony przyboczne i Szwadron Reprezentacyjny Wojska Polskiego w latach 1919-1948, Pruszków 1992, s. 24.
Należy jednak zauważyć, iż nie wszystkie informacje dotyczące udziału Szwadronu
Reprezentacyjnego Prezydenta Rzeczypospolitej w uroczystościach związanych w pobytem pary królewskiej w Warszawie są zgodne z ich rzeczywistym przebiegiem.
22
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Noc z 27 na 28 czerwca król i królowa spędzili w Łańcucie, gdzie
byli gośćmi Alfreda hrabiego Potockiego23, po czym 28 czerwca wraz ze
świtą wyruszyli w drogę powrotną do Rumunii. Następnego dnia o godzinie 3.00 nad ranem pociąg dotarł do Śniatynia, a pół godziny później
przekroczył granicę polsko-rumuńską na Prucie24.
Bez względu na reprezentowane przez poszczególne gazety codzienne i tygodniki kierunki polityczne pojawiające się zarówno podczas
wizyty jak i po jej zakończeniu komentarze prasowe dotyczące polskorumuńskich stosunków politycznych, głównie zaś sojuszu wojskowego,
podkreślały jego ogromną wartość dla obu państw. Ponadto doceniano
też znaczenie wizyty rumuńskiej pary królewskiej w Polsce, jako aktu
utrwalającego przyjazne stosunki pomiędzy obydwoma państwami.
O politycznych okolicznościach i uwarunkowaniach tej wizyty już
wspominano. Należy jednak podkreślić, że niepewna sytuacja polityczna
dodatkowo komplikowała trudną sytuację ogólną Polski. Ta zaś wynikała
przede wszystkim ze stale pogarszającego się stanu gospodarki, czego
najdotkliwszym wyrazem była galopująca inflacja, która pogłębiała chaos
gospodarczy. W efekcie tego płace stawały się fikcją, co powodowało poważny wzrost poziomu społecznego niezadowolenia25.
Nie mniej istotna i jednocześnie groźna dla Rzeczypospolitej była
też antypaństwowa i antyniepodległościowa działalność inspirowanej
przez Komintern komunistycznej irredenty, która na dodatek do swoich
działań często wykorzystywała także zamieszkujące ówczesną Polskę
mniejszości narodowe26. Nie wolno też zapominać o wpływie na kwestie
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa złych wtenczas stosunków z Sowietami, które wbrew zobowiązaniom wynikającym z postanowień traktatu ryskiego27 aktywnie i świadomie popierały wszelkie ruchy mogące

23

W. K. Wojtowicz, Zamek Łańcut. Przewodnik ilustrowany, Warszawa 2010, s. 10.
Szerzej na temat ostatnich trzech dni wizyty rumuńskiej pary królewskiej w Polsce
zob.: M. Patelski, Królewskie peregrynacje po Polsce. Prasa o wizytach Ferdynanda I i Karola II w Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 73-74.
25 Wiosną 1923 r. sytuacja była ponoć tak zła, że ceny różnych towarów konsumpcyjnych i artykułów codziennego użytku wzrastały już nie codziennie, ale co 20 minut –
szerzej o tych kwestiach zob. choćby: M. Jabłonowski, Z. Landau, J. Tomaszewski,
Zarys historii gospodarczej polski 1918-1939, Warszawa 1986; M. Jabłonowski,
Z dziejów gospodarczych Polski lat 1918-1939, Warszawa 1992.
26 Szerzej na ten temat zob.: W. Śleszyński, Walka instytucji państwowych z białoruską działalnością dywersyjną 1920-1925, Białystok 2005; tenże, Bezpieczeństwo
wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich
II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007. Poza tym, choć z istotnymi zastrzeżeniami wynikającymi z czasu i politycznych przyczyn wydania tej publikacji, zob. także: KPP w obronie niepodległości Polski. Materiały i dokumenty, praca zbior. pod red. J. Kowalskiego, F. Kalickiej, Sz. Zachariasza, Warszawa 1953.
27 Umawiające się strony zobowiązywały się bowiem nie mieszać w wewnętrzne sprawy drugiej strony, powstrzymywać się od wrogiej propagandy, nie tworzyć i nie popierać na swoim terytorium organizacji mających na celu podważanie suwerenności stro24

104
destabilizować życie ekonomiczne i społeczne w Rzeczypospolitej, a tym
samym osłabiać polską państwowość28.
Wszystko to w znaczący sposób osłabiało poziom bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa oraz, przynajmniej potencjalnie, stwarzało zagrożenie dla zamierzającej odwiedzić w 1923 r. Polskę rumuńskiej pary królewskiej. W efekcie tego, według wspomnień jednego z aktywnych uczestników tamtych wydarzeń, związaną z tymi planami:
Sytuację komplikował pogarszający się stan bezpieczeństwa
publicznego. Jeszcze nie przebrzmiały echa strasznego wybuchu bomby w Uniwersytecie Warszawskim w dniu 29 maja
[1923 r. – przyp. A.S.], wybuchu, który strzaskał obydwie
nogi (…) profesorowi Orzęckiemu, gdy 9 czerwca Warszawą
wstrząsnęły wiadomości o wykryciu w piwnicy przy ulicy
Smoczej całego magazynu bombowego.
Taki stan rzeczy niepokoił społeczeństwo i władze polskie,
a ze względu na zamierzoną wizytę pary królewskiej – napawał również obawą władze rumuńskie. Więc chyba dlatego
termin przyjazdu rumuńskich gości starano się utrzymać jak
najdłużej w tajemnicy. Rumuni żądali, by na czas pobytu
królewskiej pary oddać w ich ręce kierownictwo sprawami
bezpieczeństwa. Władze polskie stanowczo się temu sprzeciwiły. Do Warszawy, oprócz (...) rumuńskiej delegacji wojskowej, dyskretnie przybyli także wysocy przedstawiciele rumuńskich władz bezpieczeństwa.
W dniu 18 czerwca pojawił się w Warszawie pan Romulus
Voinescu – dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa z Bukaresztu. W wyniku szeregu konferencji i konsultacji, prowadzonych między władzami polskimi a rumuńskimi, osiągnięto kompromis. Koszty tego kompromisu poniosła… prasa,
która odcięta została od źródeł informacji. Stosunki między
prasą a biurem prasowym Belwederu29 nie układały się zanadto dobrze. Prasa chciała znać jak najwięcej szczegółów
o przyjeździe i pobycie rumuńskich gości, natomiast kierownictwo prasowe Belwederu postanowiło informować o tym
jak najbardziej oszczędnie, do czego zresztą zostało w sposób
stanowczy zobowiązane. (…)
Pierwsza krótka notatka zapowiadająca przyjazd rumuńskich
gości na dzień 24 czerwca ukazała się dopiero 17 czerwca.

ny drugiej – szerzej zob. chociażby: J. Kumaniecki, Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza – rokowania – traktat – komisje mieszane, Warszawa 1985, s. 75.
28 Obszerniej zob. choćby: W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie
1918-1939, Warszawa 1994; tenże, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów
1918-1943, Warszawa 2005.
29 Belweder był ówczesną siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława
Wojciechowskiego.
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Jednak na dzień przed tym wiedziano i mówiono o przygotowaniach poczynionych w Teatrze Wielkim do uroczystego
przedstawienia baletowego30.

W wyniku istnienia takich realiów oraz wskutek wcześniejszych
kontaktów z rumuńskimi organami bezpieczeństwa już dnia 4 czerwca
1923 r. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pismo zawierające informacje o tym, iż
władze rumuńskie zostały powiadomione przez swoje placówki w Wiedniu, że irredentyści węgierscy organizowali wtenczas kolejny zamach na
rumuńską parę królewską, który tym razem miał mieć związek z jej planowaną oficjalną wizytą w Polsce.
Według tych wiadomości, 7 maja tego roku pod przewodnictwem
Stefana Barnaty31 w sali byłego parlamentu w Wiedniu odbyło się posiedzenie Ligi Chrześcijan-Nacjonalistów. W zebraniu uczestniczyli także
posłowie Karol Wolf i Jerzy Hir, biskup Aleksander Rafay, burmistrz Sipocz, sekretarz Denis Klatti oraz inni. Na posiedzeniu tym ogłoszono fuzję organizacji Budzących się Węgrów z Ligą Chrześcijan-Nacjonalistów.
Jeden z uczestników wygłosił bardzo ostrą mowę skierowaną przeciwko
państwom ościennym oraz ich polityce, „przysięgając zemstę.”
Drugie zebranie miało miejsce 11 maja w Inzendorfie w lokalu
tamtejszego kinematografu. Postanowiono na nim zorganizować „dwa
duże oddziały”32. Pierwszy złożony z dwóch Węgrów miał przedostać się
do Rumunii przez Bukowinę, drugi zaś składający się z dwóch Ukraińców
po zaopatrzeniu w fałszywe paszporty i wizy zamierzano przerzucić do
Polski. Pomiędzy zamachowcami znajdował się także znany już rumuńskiej policji Piotr Crisanow vel Crisanowski.
W związku z otrzymaniem tych informacji Ministerstwo Spraw
Zagranicznych prosiło Ministra Spraw Wewnętrznych o poczynienie
wszelkich koniecznych kroków w celu „przeszkodzenia w dokonaniu jakichkolwiek wrogich wystąpień w stosunku do królewskiej pary rumuńskiej i jej dworu”. Jednocześnie prosiło o przekazywanie wiadomości
o wszelkich podejmowanych w tej kwestii działaniach33.
Według dalszych i dokładniejszych informacji otrzymanych od
władz rumuńskich, które po przetłumaczeniu na język polski w odpisie

30

H. Comte, dz. cyt., s. 45-46.
To imię i nazwisko, podobnie jak dane personalne wszystkich pozostałych osób wymienianych w tym tekście, przytoczono w formie, w jakiej występują one w odpowiednich dokumentach archiwalnych, gdzie z reguły zapisane są one w fonetycznie. Powoduje to, że nie zawsze są one zgodne z ich właściwym brzmieniem, co znacznie utrudnia ich właściwą interpretację oraz rozpoznanie konkretnych osób.
32 Tak w analizowanym tutaj dokumencie.
33 Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej APT), Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Pismo Kierownika Oddziału Ministerstwa Spraw Zagranicznych Olszewskiego Nr DVII/2513 z 4 VI 1923 r.
31
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przekazano odpowiedniej komórce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
dnia 6 maja 1923 r., w Brucku nad Leitą odbyła się tajna konferencja, na
której obecni byli Iwan Hajas, Daniel Sandor, Kaleti Denes oraz wielu
„ukraińskich rewolucjonistów”. Zadecydowano na niej przygotować zamach na życie rumuńskiej rodziny królewskiej podczas jej wizyty, która
miała się odbyć w Polsce, dokładnie zaś w Warszawie. W tym celu utworzono dwie grupy zamachowców. W skład pierwszej z nich weszli Miklosz
Aladarsno – lat 26 oraz Sebastian Istvan – lat 2834. Obydwaj z fałszywymi paszportami przez Czechosłowację mieli zostać przerzuceni na Bukowinę, a następnie do Polski.
Druga grupa miała być złożona z Ukraińców, mianowicie z Mieczysława Novotnego – lat 24, Antoniego Mroczkowskiego – lat 26 i Patra
Crisanovskiego (Piotra Krzyżanowskiego) – lat 30. Również ci „rewolucjoniści” z fałszywymi papierami z Wiednia, przez Czechosłowację, powinni udać się bezpośrednio do Polski.
Poza tym istniała jeszcze jedna terrorystyczna grupa madziarska,
której przewodził Elmer Radwani.
Oprócz tego 27 lutego 1923 r. w Wiedniu zebrało się również wielu innych reprezentantów irredentystycznych organizacji węgierskich,
którzy także postanowili zorganizować zamach na rumuńską parę królewską. Jego wykonanie powierzono ośmiu osobom. Byli to 22-letni student politechniki, Węgier Beno Seossi, posiadacz fałszywego paszportu
czechosłowackiego wystawionego na nazwisko Levika Franlosa, oraz Węgier Sandor Goda Geza, także posiadający czechosłowacki paszport na
nazwisko Wilhelma Doleżala, którego rysopis podano w sposób następujący:
(…) wysoki, szczupły, lat 23, włosy ciemnoblond, wąsy krótkie, czoło wysokie, oczy niebieskie, usta małe, nos ostry, zęby
duże. Nosi kolczyk w prawym uchu, mówi po niemiecku, po
cygańsku i rumuńsku35.

Poza tym w skład tej grupy wchodzili również 25-letni Węgier Josef Borbell, legitymujący się fałszywym paszportem czechosłowackim na
nazwisko Aleksandra Cizinskiego, 28-letni Węgier Berth Matkassi z fałszywym czechosłowackim paszportem Josefa Chrodesa, 30-letni Węgier,
inżynier Andor Ligete, posiadacz fałszywego paszportu czechosłowackiego na nazwisko Heindriha Indriska, Bela Pusta, także z fałszywym paszportem czechosłowackim na nazwisko Eduarda Miffera. Kolejne dwie
osoby, o których nie posiadano wtenczas zbyt wielu danych, to Micsa Mesofi oraz Lipot Palfy.
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W analizowanym tutaj dokumencie podano także ich dokładne rysopisy.
APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Grupy monarchistów
madziarskich organizujących się w Bruck nad Leitą – odpis.
35
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Jeszcze inną grupę zamachowców organizował Gya Liay Michael
– przywódca Sekcji Terrorystycznej Stowarzyszenia Żydowskiego. Bowiem już 2 sierpnia 1922 r. w Budapeszcie przywódcy tej organizacji zdecydowali o podjęciu działań skierowanych przeciwko osobistościom politycznym krajów graniczących z Węgrami. Ich celem miało być wywołanie
niepokojów wewnętrznych, które mogłyby ułatwić „zrealizowanie tendencji irredentystycznych Madziarów”. Wyłoniono więc pięcioosobową grupę
w składzie: Aladara Horyatha – lat 25, Biro Aladara – lat 28, Antala Grubeta – lat 26 i Schiro Karoly`ego – lat 35, który posiadał dokumenty na
nazwisko Balassa Carol. Dowódcą tej grupy został 26-letni Laszlo Kapps
vel Laszlo Seligman – funkcjonariusz „kancelarii babtystów Urzędu Cywilnego w Budapeszcie”36. Jej zadaniem było również wykonanie zamachu na rumuńską parę królewską37.

Fot. 1. Laszlo Kapps vel Laszlo Seligman
Źródło: Archiwum Państwowe w Toruniu, Komenda
Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89.

W październiku 1922 r. w Budapeszcie pod kierownictwem Hansa
Bergmanna powstała ponoć jeszcze jedna węgierska grupa terrorystyczna
„z zadaniem popełnienia zamachu na życie członków rodziny królewskiej
rumuńskiej”. W jej skład weszli 22-letni student z Insbrucka, Rosjanin
Maks Klacziński legitymujący się fałszywym paszportem austriackim i ta-
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Tak w analizowanym tutaj dokumencie.
APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Grupy monarchistów
madziarskich organizujących się w Bruck nad Leitą – odpis. Również w przypadku
pozostałych wymienionych tutaj osób podano ich rysopisy.
37
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kąż wizą rumuńską, Leon Koffler, również Rosjanin i student z Insbrucka, podróżujący z fałszywym paszportem austriackim i fałszywymi wizami różnych państw. Grupa ta zamierzała przedostać się z Austrii na Węgry, a następnie do Rumunii lub Polski38 w celu „wyszukania sposobności
dla wykonania zbrodniczego zamiaru”39.
Według danych otrzymanych w 1923 r. od Rumunów kolejną grupę zamachowców kierowaną przez majora barona Elmera Karacsonyi
zorganizowała Sekcja „G” węgierskiego Sztabu Generalnego. W jej skład
mieli wchodzić: kapitan Wild, 40-letni porucznik armii węgierskiej Arpad
Botar vel Peter Botar, vel Petrica Rotaru. Ponadto podlegali im „agenci
terroryści, których pierwszym zadaniem jest organizowanie i spełnienie
zamachu”, mianowicie: porucznik Albert Haidu, pochodzący z Armenii
podporucznik Ferencz Kopdebo40, podporucznik Geza Repansky41, podporucznik Egon Teresciansky vel Istvan Beker, 24-letni podporucznik Karoly Deak Obrok, 37-38-letni kapitan Karoly Lavetay, 31-32-letni Karoly
Nussbaum, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Kalman Kesdy Kovacs,
28-letnia Olga Filipstaler, porucznik Jeno Laszlo Kokoly Theghe, 34-letni
Zsolt Gali, 32-letni podporucznik rezerwy armii węgierskiej, członek Stowarzyszenia Żydowskiego Istvan Becker, a także Elmer Jagi, Bela Koszo,
doktor Gortfai z Budapesztu, Nicolae Erdely, Daszo Revis, Bela Nanser,
Gretta Schreiber, Albert Klimec, Bela Wamossy, Jano Horoszty, Bela Szilagy, Reszo Karzica oraz Bela Szent Ivanny42.
Inną groźną, zdaniem Rumunów, grupą zamachowców była grupa niejakiego Hejjasa. W sierpniu 1922 r. po aresztowaniu w Rumunii zamachowców kierowanych przez Turoczy i Belmonta`a, Hejjas projektował kolejny zamach na rodzinę królewską, który również został udaremniony43. Mimo to zlecił on następną akcję tego typu, którą mieli jakoby
wykonać artyści cyrkowi44.
Wśród działających wtenczas grup terrorystycznych nie brakowało także komunistów. Jedną z nich była grupa komunistyczna serbskochorwacka. Powstała ona w Wiedniu z okazji małżeństwa króla Serbów,
Słoweńców i Chorwatów z rumuńską księżniczką Marią. Jej zadaniem by-
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Także tutaj podano rysopisy wymienionych powyżej osób.
APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Grupa terrorystyczna
węgierska pod przewodnictwem Bergmanna Hans`a – odpis.
40 Był to jego pseudonim.
41 Przy nazwisku tym podano również: „Szampion walki zapaśniczej”.
42 APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Grupa terrorystyczna
Sztabu Generalnego węgierskiego pod przewodnictwem majora barona Karacsonyi
Elmer – odpis. Także w tym przypadku podano rysopisy tych osób.
43 W dokumencie tym jest krótki opis tego nieudanego zamachu.
44 APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Grupa terrorystyczna
oddziału Hejjas`a – odpis. Podano tutaj również skład tych grup oraz wymieniono
z nazwiska i imienia innych zamachowców współpracujących wtenczas z grupą
Hejjas’a.
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ło przygotowanie zamachu na członków rodzin królewskich serbskiej i rumuńskiej. Zamachów tych nie udało się im wykonać, dzięki działaniom
podjętym przez odpowiednie służby rumuńskie i zaaresztowaniu jednego
ze spiskowców, który udawał się do Belgradu. Organizacja wystawiła bowiem dwie grupy, mianowicie jedną przeznaczoną do Bukaresztu i jedną
do Belgradu. Do tej pierwszej należał zapewne Chorwat Ivan Matusovici
vel Nicola Matusovici, który w konsulacie Szwajcarii w Wiedniu otrzymał
paszport na nazwisko Hassana Zaimovivi lub Istvan Gyanafalvay45. Poza
nim w skład tej grupy wchodzili również: Illić Nikolae z paszportem na
imię Cristian Cudevi, Dusan Czekić z paszportem na Ivana Sladinsky`ego, Ilia Miltić legitymujący się paszportem na nazwisko Abram Milocević i Liugomir Radavanović z paszportem na nazwisko Simon Trofilian. Latem 1923 r. cała ta grupa przebywała w Wiedniu i okolicach46.
Jako nie mniej groźne postrzegano wtedy także organizacje komunistów rumuńskich. Bowiem przy „komunistycznej grupie socjalistycznej partii rumuńskiej” funkcjonowała grupa terrorystów, która gromadziła materiały wybuchowe. Wykorzystywała je, między innymi, w trakcie
zamachów terrorystycznych na linie kolejowe. Jednocześnie władze rumuńskie nie wiedziały, gdzie znajdowali się w tym czasie liczni groźni terroryści spośród rumuńskich komunistów. Jednym z nich był 48-letni
urodzony w Bukareszcie Alexandru Constantinescu vel Sadu, vel Vilson,
vel Alecu, vel Bismark, vel Maxim, vel Alecu Tonescu, którego opisano
w sposób następujący:
(…) wzrost średni, tusza prawie tęga, twarz owalna, płeć wieśniacza, szatyn, czoło duże odkryte, nos o nasadzie wydrążonej (wklęśniętej) z nozdrzami rozszerzonymi. Włosy kasztanowate, siwiejące, zaczesane do góry, oczy piwne, broda
okrągła, broda i wąsy golone. Blizna nad lewą brwią. Był skazany zaocznie na śmierć przez sąd wojenny II-go Korpusu
armii47.

Kolejni to: również urodzony w Bukareszcie 23-letni Martin Gasorghsvel
Jean Vasilescu, vel Sarbu, 32-letni Gavrił Ciritescu48, 25-letni Josef Rabinovici vel Bieniamin Spanielał, vel Robert, pochodzący z Botosani
26-letni Wolff Bonaparte Boervel Itic, vel Dobroceanov, 25-letnia Maria
Sinoiuvel Cornella Mataescu oraz urodzony w Bukareszcie Leon Lichten-
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Prawdopodobnie stało się to „za protekcją turecką”.
APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Grupa komunistyczna serbsko-chorwacka – odpis.
47 APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Komuniści terroryści
rumuńscy – odpis.
48 Być może, iż jego imię i nazwisko brzmiało: „Gavril Cirilescu”. Z racji nie najlepszego stanu zachowania tych akt oraz sposobu zapisu przytaczanych tutaj danych personalnych, problemu tego nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć.
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stein vel Loni, vel Hugo, vel Paul Rosenstein, vel Jean Bernard z Nancy,
który wówczas miał przebywać w Polsce, a także: 30-letni szewc z zawodu
Constantin Palade vel Constantin Popescu, vel Vasile Nichita, 26-letnia
Ides Yaronga vel Jenny Sachara, vel Hermine Rosenstein, vel Asia, student Solomon Tinckelman, 33-38-letni Ghalbert Moscovicivel Ghita
Moscu, vel Badulescu, 23-letni dziennikarz Paul Goldsteinvel Petre
Traur.

Fot. 2. Gavrił Ciritescu
Źródło: Archiwum Państwowe w Toruniu,
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89.

Fot. 3. Josef Rabinovici, vel Bieniamin Spanielał, vel Robert
Źródło: Archiwum Państwowe w Toruniu,
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89.
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Fot. 5. Ghalbert Moscovici,
Fot. 4. Ides Yaronga, vel Jenny Sachara,
vel Ghita Moscu, vel Badulescu
vel Hermine Rosenstein, vel Asia
Źródło: Archiwum Państwowe w Toruniu,
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89.

Według informacji pozyskanych przez stronę polską: „Wszyscy ci
komuniści i terroryści byli sądzeni przez sąd wojskowy zaocznie z powodu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu państwa” – oczywiście Królestwa Rumunii49.
Kolejną grupą obserwowaną przez Rumunów, o której powiadomiono wtenczas stronę polską, była „grupa terrorystyczna międzynarodowa”. Powstała ona w Rydze w 1922 r., a jej celem było „nastawać
na życie panujących w południowo-wschodniej Europie”. Kierował nią
terrorysta – anarchista bułgarski Petro Dombroff, który „pozostawał
w stosunkach z organizacjami anarchistycznymi w Rosji”. Jej członkami,
między innymi, byli Polacy George Garavsky i Vladislav Gursky oraz Rumuni – Nicolae Movileanu i Gotlieb Moscovivi, a nawet Egipcjanin Abdalach Sucri50.

49

APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Komuniści terroryści
rumuńscy – odpis.
50 APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Grupa terrorystyczna
międzynarodowa – odpis.
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W związku z tymi informacjami dnia 9 czerwca 1923 r. polskie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiadomiło wszystkie podległe sobie służby, a przede wszystkim wojewodów oraz Policję Państwową, że
otrzymało wiadomości o tym, jakoby w związku z przyjazdem do Polski
rumuńskiej pary królewskiej planowany był na nią zamach, którego mieli
dokonać „terroryści międzynarodowi”.
Aby więc temu zapobiec, wojewoda pomorski51 zarządził wówczas, aby starostowie wydali podległym sobie organom bezpieczeństwa,
w szczególności zaś granicznym52, następujące zarządzenia. Na wszystkich punktach granicznych natychmiastowemu zaostrzeniu miały ulec
kontrole graniczne, głównie przyjezdnych. Szczególną uwagę należało
zwrócić na obcokrajowców, zwłaszcza zaś na Rumunów, Węgrów, Ukraińców, Serbów oraz Czechów i Żydów.
Poza tym od dnia 12 do 30 czerwca 1923 r. należało wzmocnić komisariaty graniczne53, zwłaszcza nadzorujące dworce kolejowe, poprzez
przydzielenie do nich „wyrobionych” funkcjonariuszy Policji Państwowej,
o ile możności wyższych stopni. Poza tym wszystkie osoby podejrzane zamierzano poddać ścisłemu nadzorowi. W razie zatrzymania którejkolwiek
z wymienionych wcześniej osób miano ją aresztować i bezzwłocznie powiadomić oddział informacyjny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W przypadku województwa pomorskiego w celu kontroli i weryfikacji paszportów zagranicznych osób wjeżdżających do Polski urząd wojewody, począwszy od 14 czerwca, codziennie, miał telegraficznie podawać ostatni numer paszportu polskiego, ewentualnie wizy wjazdowej do
Polski, wystawionej przez konsulaty Rzeczypospolitej w Wiedniu, Budapeszcie, Pradze, Belgradzie oraz w Bukareszcie. Informacje tego typu należało przekazywać odpowiednim szyfrem wszystkim komisariatom i posterunkom Straży Granicznej. Zarządzenia te wydano natomiast dlatego,
gdyż osoby planujące zamach na rumuńską parę królewską przebywającą
w Polsce zamierzały przedostać się na terytorium państwa polskiego na
podstawie fałszywych paszportów lub wiz. W razie ujawnienia takich
osób lub pojawienia się uzasadnionych podejrzeń, należało je zatrzymy-
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Należy przypuszczać, że podobne dokumenty powstawały wtenczas także w innych
urzędach wojewódzkich.
52 O ówczesnej organizacji władz bezpieczeństwa w Polsce, w tym także Policji Państwowej, oraz o ich podległości szerzej zob.: M. Mączyński, Policja Państwowa w
II Rzeczypospolitej. Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania, Kraków
1997; A. Misiuk, Służby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998; B. Sprengel,
Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa
wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939, Toruń 2011.
53 Na temat ówczesnej organizacji ochrony polskiej granicy południowej, zachodniej
i północno-zachodniej w oparciu o formacje Straży Celnej zob. choćby: H. M. Kula,
Polska Straż Graniczna w latach 1928-1939, Warszawa 1994; H. Dominiczak, Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966-1996, Warszawa 1997.
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wać oraz niezwłocznie poinformować odpowiednich urzędników urzędu
wojewódzkiego.
Ponadto od dnia 10 czerwca władzom policyjnym polecono przeprowadzanie ścisłych rewizji paszportów oraz innych dokumentów tożsamości osób przebywających w hotelach i domach noclegowych. W tych
ostatnich, zwłaszcza zaś w położonych na peryferiach miast, oraz w „innych podejrzanych lokalach” należało przeprowadzić ścisłą kontrolę dokumentów osobistych.
Jednocześnie, w celu umożliwienia właściwego wykonania tego
zadania, wszystkie komisariaty i posterunki Straży Granicznej otrzymały
po jednym komplecie przytoczonych powyżej informacji o organizacjach
terrorystycznych i potencjalnych zamachowcach, wraz z ich rysopisami
i fotografiami.
Wszystkie dane wynikające z inwigilacji, a mające związek z kwestią domniemanego zamachu, bez zwłoki należało przesyłać do oddziału
informacyjnego odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Wojewoda pomorski zapowiadał też, że w razie ewentualnego przyjazdu pary królewskiej na Pomorze zostaną wydane dodatkowe instrukcje54.
W związku z tym dokumentem dnia 13 czerwca 1923 r. Komendant Okręgu XII Pomorskiego Policji Państwowej wszystkim podległym
sobie komendom powiatowym przekazał treść zarządzenia wojewody pomorskiego oraz rysopisy i fotografie osób podejrzanych o przygotowywanie zamachu na przebywającą w Polsce rumuńską parę królewską. Polecał również, aby komendanci powiatowi z treścią tych dokumentów jak
najdokładniej zapoznali podległych sobie funkcjonariuszy, szczególnie
zaś tych, którzy pełnili służbę na granicy. Jednocześnie mieli oni roztoczyć kontrolę nad ścisłym wykonywaniem tych poleceń. Poza tym komendanci powiatowi Policji Państwowej w Toruniu oraz w Grudziądzu
sposób ich wprowadzenia w życie mieli uzgodnić z komendantami miejskimi. W razie takiej potrzeby dalsze konieczne zarządzenia ochronne
należało wydawać w porozumieniu z odpowiednim starostą55. Podobne
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APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Zarządzenie wojewody pomorskiego l. dz. O.J.1768/21 z 12 VI 1923 r. Trafiło ono do Komisariatu Okręgu
XII Pomorskiego Policji Państwowej (12 egzemplarzy), Oddziału II Sztabu Generalnego Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII oraz do starostw w Grudziądzu, Toruniu,
Chojnicach, Tczewie, Wejherowie, Pucku, Kościerzynie, Brodnicy, Kartuzach, Gniewie, Świeciu, Nowym Mieście, Tucholi, Działdowie, Sępolnie oraz w Chełmnie i Wąbrzeźnie.
55 APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Zarządzenia ochronne dotyczące przyjazdu do Polski rumuńskiej pary królewskiej wydane przez Komendanta Policji Państwowej Okręgu XII Pomorskiego l. dz. 49/Tajny z 13 VI 1923 r.
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co do treści pisma napłynęły wówczas także do powiatowych komend Policji Państwowej z odpowiednich urzędów starościńskich56.
Ponadto starosta powiatu Toruń treść zarządzenia wojewody pomorskiego z 13 czerwca – „do wiadomości i ścisłego badania” – przekazał
także podległym sobie burmistrzom Chełmży i Podgórza oraz wójtowi
gminy Lubicz, zaznaczając jednocześnie, że do dnia 4 lipca 1923 r. będzie
oczekiwał na odpowiednie raporty57.
Po raz kolejny urząd wojewody pomorskiego zabrał głos w tej
kwestii 22 czerwca. Tym razem jego Oddział Informacyjny informował
podległych mu starostów, iż posiadano informacje o tym, że komuniści
z Warny otrzymali polecenie z Moskwy przygotowania zamachu na życie
króla Rumunii Ferdynanda I przy okazji jego wizyty w Warszawie. W ten
sposób zamierzano wywołać naprężenie w stosunkach politycznych istniejących pomiędzy Polską i Rumunią58. W celu dotarcia do Polski zamachowcy mieli posługiwać się fałszywymi paszportami polskimi. Z przeprowadzonego w Polsce śledztwa wynikało, że przywódcą tej grupy był
zamieszkały w Warnie Rosjanin, mianowicie Jakow Filimonow Sokołowski59. Towarzyszyło mu dwóch innych terrorystów60.
Na tym kończy się korespondencja pomiędzy wojewodą pomorskim a podległymi mu starostami oraz organami bezpieczeństwa dotycząca kwestii ewentualnego zamachu na rumuńską parę królewską podczas
jej wizyty w Polsce w 1923 r., która zachowała się w Archiwum Państwowym w Toruniu. Ponieważ nie dysponujemy obecnie żadnymi raportami
i sprawozdaniami z działań podjętych wówczas w tej materii na terenie
województwa pomorskiego przez tamtejsze urzędy starościńskie, Straż
Celną ani też Policję Państwową61, trudno jest dziś orzec, jakie były ich
efekty. Nie wiemy więc, czy któryś ze wskazanych tutaj z imienia i nazwiska zamachowców rzeczywiście został wtedy ujęty przez władze polskie.
Nie ulega jednak wątpliwości, że wszelkie informacje tego typu otrzymywane od Rumunów lub też zdobywane samodzielnie władze polskie potraktowały wtedy bardzo poważnie.

56

APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Pismo starosty
powiatu Toruń miasto do komendanta powiatowego Policji Państwowej w Toruniu
z 23 VI 1923 r.
57 APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Pismo starosty powiatu Toruń l. dz. 110/23 z 23 VI 1923 r.
58 O ówczesnych napięciach istniejących w stosunkach polsko-sowieckich oraz o ich
przyczynach i skutkach szerzej zob.: W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polskosowieckie 1918-1939…; tenże, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 19181943…
59 W dokumencie tym, na pewno błędnie, podano, iż był to: Jakowlew Filimonow Sokołowski.
60 APT, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Toruniu, 89. Pismo kierownika
Oddziału Informacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu l. dz. O.J.1887/23.II z 23 VI 1923 r.
61 Takich dokumentów pomimo poszukiwań nie udało się niestety autorowi odnaleźć.
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W efekcie tego oraz zapewne wskutek indolencji potencjalnych
terrorystów, niezależnie od ich pochodzenia i reprezentowanego programu politycznego, do żadnego zamachu wtenczas nie doszło, a cała wizyta
rumuńskiej pary królewskiej przebiegła planowo i w odpowiedniej atmosferze, co zapewne przyczyniło się do zacieśnienia wzajemnych polsko-rumuńskich stosunków, głównie politycznych. Zapewne też niebagatelną rolę w dobrym przygotowaniu tej wizyty oraz jej prawidłowym przebiegu odegrała dobra współpraca polskich i rumuńskich organów bezpieczeństwa.
Nie należy jednak zapominać, iż rumuńska para królewska podczas tej wizyty ani przez chwilę nie znalazła się na terenie województwa
pomorskiego. Stąd też dla jego ówczesnych władz nie powodowało to konieczności zapewnienia jej bezpośredniej ochrony. Nie wolno jednak bagatelizować zarządzeń dotyczących wzmocnionej kontroli na granicy
z Niemcami, którędy na teren Polski mogli próbować przedostać się potencjalni zamachowcy. Wydaje się, że z tego ważnego zadania władze
państwowe oraz podległe im organy bezpieczeństwa wywiązały się w sposób prawidłowy, nawet w przypadku, gdy uznamy, że granica ta nie była
najważniejszym szlakiem przerzutu ewentualnych terrorystów.

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

Încercări eşuate de atentat asupra perechii regale române
în timpul vizitei în Polonia în iunie 1923
Rezumat

Una dintre manifestările exterioare ale legăturilor speciale care,
înainte de anul 1939, legau Republica Polonia şi Regatul României aliate
erau repetatele vizite la cel mai înalt nivel făcute reciproc de conducătorii
ambelor ţări. Un cadru deosebit, ceea ce este de înţeles, era dat vizitelor
capilor statelor, deci în cazul României monarhilor ei.
Din anul 1866 această ţară era condusă de reprezentanţii dinastiei germane Hohenzollern-Sigmaringen. Primul Hohenzollern pe tronul
României a fost Carol I care a domnit până în anul 1914. Urmaşul la tron
a fost nepotul lui prinţul Ferdinand. El s-a căsătorit cu Maria, fiica prinţului de Edinburg şi nepoata reginei Victoria a Angliei şi a ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei. Ferdinand I a urcat pe tronul Regatului României
la 11 octombrie 1914. Până la sfârşitul vieţii a fost partizanul politicii ex-
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terne proapusene bazate pe alianţe cu Franţa, Cehoslovacia, Polonia şi
Iugoslavia. Iar vizitele perechii regale aveau să slujească întăririi acestor
alianţe.
Vizita perechii regale române în Polonia, amănunţit pregătită,
a avut loc în zilele de 23-29 iunie 1923, într-un moment de criză politică
în Polonia. Căci, în luna mai, ca urmare a numirii de către preşedinte
a guvernului de centru-dreapta a lui Wincenty Witos, Primul Mareşal al
Poloniei Józef Piłsudski, şeful Statului Major al Armatei Polone de până
acum, şi-a dat demisia ceea ce a reprezentat următoarea etapă a retragerii lui din viaţa publică. În ciuda acestui fapt, a anunţat că în timpul vizitei perechii regale române va mai rămâne în funcţia de şef al Consiliului
de Război.
După trecerea frontierei polono-române la Śniatyn, traseul oaspeţilor regali a trecut prin Colomeea, Stanisławów, Chodorów, Lvov,
Przemyśl, Rozwadów, Lublin şi Dęblin spre Varşovia, unde au ajuns în
ziua de 24 iunie, la orele 10.30. În ziua de 27 iunie, imediat după miezul
nopţii, perechea regală română a plecat cu trenul la Cracovia, în ziua de
29 iunie, la ora 3.00 dimineaţa trenul a ajuns la Śniatyn, iar după o jumătate de oră a trecut frontiera polono-română pe Prut.
Această vizită s-a desfăşurat când situaţia politică nesigură complica proasta situaţie generală a Poloniei. Iar aceasta rezulta, mai ales,
din tot mai proasta situaţie economică, al cărei efect era serioasa creştere
a nivelului nemulţumirii sociale.
Nu mai puţin importantă şi totodată periculoasă pentru Republică era şi activitatea împotriva statului şi independenţei inspirată de iredentismul Cominternului comunist. Nu trebuie uitată influenţa proastelor relaţii cu Sovietele asupra siguranţei interne a statului, care conştient
susţineau mişcările ce puteau destabiliza viaţa economică şi socială în
Republică. Toate acestea, într-o mare măsură, slăbeau nivelul securităţii
interne şi, potenţial, reprezentau o ameninţare pentru perechea regală
română care intenţiona să viziteze Polonia în anul 1923.
Ca urmare a acestor realităţi şi a contactelor anterioare cu organele române de securitate, la 4 iunie 1923 Ministerul Afacerilor Externe
al Poloniei a trimis o scrisoare Ministerului Afacerilor Interne care cuprindea informaţii privitoare la faptul că autorităţile române au fost informate de reprezentanţele din Viena că numeroşi iredentişti maghiari
urmau să organizeze atunci un atentat asupra perechii regale române care avea să aibă legătură cu planificata vizită oficială în Polonia. În afară
de aceasta, conform informaţiilor avute de români şi transmise atunci
serviciilor de securitate polone, grupuri de terorişti erau formate şi din
„revoluţionarii ucraineni”, organizaţiile evreieşti care sprijineau interesele Ungariei, dar şi grupuri comuniste internaţionale, alcătuite şi din comunişti români care erau inspirate de Comintern. Merită aici de adăugat
că partea poloneză a obţinut atunci datele personale ale celor bănuiţi precum şi fotografiile lor.
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În urma primirii acestor informaţii, Ministerul Afacerilor Externe
a rugat pe ministrul Afacerilor Interne să facă totul în scopul „împiedicării oricăror manifestări ostile perechii regale române şi curţii ei”.
Pentru a preveni un eventual atentat s-a ordonat organelor de securetate, mai ales celor de la frontieră, să întărească controlul şi siguranţa internă. O atenţie deosebită trebuia acordată străinilor, mai ales românilor, maghiarilor, ucrainenilor, sârbilor precum şi cehilor şi evreilor.
În cazul apariţiei persoanelor suspecte sau al unor bănuieli justificate
acestea trebuiau să fie reţinute, iar funcţionarii voievodatului imediat informaţi. Poliţiei i s-a recomandat să controleze atent paşapoartele şi alte
documente de identitate ale persoanelor din hoteluri.
Ca urmare a acţiunilor desfăşurate atunci şi, cu siguranţă, a indolenţei potenţialilor terorişti, indiferent de originea lor şi programul politic reprezentat, nu a avut loc niciun atentat, iar întreaga vizită a perechii
regale române în Polonia s-a desfăşurat conform planului şi într-o atmosferă corespunzătoare.

dr. Daniel Hrenciuc
Rădăuţi

Călătoriile mareşalului Józef Piłsudski în România.
Informaţii culese din Arhivele Române

Mareşalul Józef Piłsudski a vizitat România în mai multe rânduri1, iar regele Ferdinand I de Hohenzollern Sigmaringen, împreună cu
regina Maria2, au fost şi ei în Polonia3. Între 14-17 septembrie 1922, Józef
Piłsudski a vizitat România ajungând la Sinaia după ce a trecut frontiera
pe la punctul de trecere Nepocălăuţi (fosta Bucovină istorică). În gara
Ploieşti, mareşalul Józef Piłsudski şi Gabriel Narutowicz au fost întâmpinaţi de către Ion I. C. Brătianu, preşedintele Consiliului de Miniştri şi
I. G. Duca, ministrul Afacerilor Străine. La Sinaia li s-a alăturat regele
Ferdinand I, prinşul moştenitor Carol şi fratele acestuia prinţul Nicolae4.
În seara zilei de 15 septembrie 1922, regele Ferdinand I l-a decorat pe
mareşalul Józef Piłsudski cu ordinul „Mihai Viteazu” clasa I, iar mareşalul Józef Piłsudski l-a decorat pe regele Ferdinand I cu ordinul Polonia
Restituta. Prinţul Carol şi fratele său Nicolae au fost decoraţi cu ordinul
Vulturul Alb. Ordinul Polonia Restituta a fost acordat de către mareşalul
Józef Piłsudski istoricului Nicolae Iorga, premierului Ion I. I. C. Brătianu
şi lui I. G. Duca, ministrul Afacerilor Străine5. Regele Ferdinand I de
Hohenzollern al României a rostit, în limba franceză, următorul discurs:
Resimt o vie bucurie şi o sinceră mulţumire că pot ura Excelenţei Voastre, aici pe pământul românesc, în numele meu şi
al poporului meu, bine aţi venit printre noi. Salut în persoana voastră, nu numai pe marele patriot care, în clipele cele
mai grele pentru poporul său, a adus ţării sale servicii foarte
mari, dar şi pe omul de Stat, care cu ajutorul fiilor luminaţi

1

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A. N. I. C.), Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri (în continuare P. C. M.), dosar nr. 2/1922, f. 12.
2 W. Jędrzejewicz, Piłsudski: A Life for Poland, with and Introduction by Z. Brzeziński, with a preface by W. Piłsudska, New York, 1982, p. 161-162; „Ilustrowany Kurjer
Codzienny”, Kraków, 1 iulie 1923, nr. 152, p. 1.
3 Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (în continuare A. M. A. E.),
Bucureşti, fond Convenţii, vol. 120, f. 145; P. P. Panaitescu, Pagini de jurnal (19211927), ediţie îngrijită de S. Panaitescu, Cluj, 1974, p. 102; Gh. Buzatu, coord., Discursuri şi dezbateri parlamentare 1864-2004, Bucureşti, 2006, p. 291.
4 Fl. Anghel, Construirea sistemului „Cordon Sanitaire”. Relaţii româno-polone
1919-1926, Cluj Napoca, 2003, p. 172.
5 Ibidem.
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ai naţiunii, a ştiut prin prudenţa şi pătrunderea sa să îndrumeze viteazul popor polonez, spre consolidarea şi dezvoltarea paşnică a tuturor forţelor Naţiunii. Simpatiile ce poporul
român nutreşte pentru poporul polonez, dăinuiesc de vremuri îndelungate. În tot timpul, nenorocirile şi încercările ce
o soartă vitregă a hărăzit adesea, naţiunii polone, au găsit un
răsunet călduros în inimile Românilor, şi pământul românesc a fost totdeauna primitor pentru patrioţii polonezi, cari
siliţi de restriştile din trecut, au căutat un azil şi au găsit aci
a doua patrie. Ele sunt tot atât de sincere ca şi dovezile de
prietenie, cu cari v-a întâmpinat poporul meu, la sosirea
Voastră în România. Prezenţa Voastră printre noi nu poate
decât să contribuie a strânge şi mai tare aceste simpatii, întemeiate pe legăturile de vecinătate ce ne unesc. Adânci sunt
în toate ţările sforţările de pe urma groaznicului război şi
greutăţile ce ni se ridică în cale sunt uriaşe. Sforţările României şi Poloniei trebuie deci, să tindă, într-o strânsă prietenie, la îndeplinirea unei misiuni paşnice dar nobilă. Comunitatea intereselor noastre la cari se mai adaugă adânca dorinţă de a vedea o pace reală şi desăvârşită, stabilindu-se în
lume pe baza aplicaţiunii şi respectării sincere a tratatelor
existente, precum şi sforţările noastre unite, îndreptate în
mod constant în această direcţiune, vor contribui într-o largă măsură la realizarea operei civilizatoare ce cade în sarcina
noastră. Am ferma convingere că poporul polon, reprezentant al unei vechi şi frumoase civilizaţiuni, este pătruns, ca şi
România, de aceste principii cari ne leagă cu tărie în vederea
aceluiaş scop şi cari sunt o garanţie trainică a dezvoltării
noastre şi a unui viitor strălucit. Cu aceste simţăminte de
sinceră şi adâncă prietenie, fac urările cele mai călduroase
pentru propăşirea glorioasei Polonii şi ridic paharul meu în
sănătatea şefului său de stat6.

Józef Piłsudski, a răspuns regelui României:
Sire. Cuvintele ce Majestatea Voastră a binevoit a-mi adresa
mi-au mers drept la inimă. Sunt fericit că mă găsesc în marea şi frumoasa Românie întregită şi biruitoare, vecină şi
aliată unită pe vecie cu Polonia printr-o fruntarie comună şi
destine asemănătoare. Sunt fericit că pot aduce Majestăţii
Voastre care a condus cu înaltă şi curagioasă tărie destinele
poporului Său, la o răspântie primejdioasă a istoriei, cum fu
marele răsboi, tributul profundului meu omagiu şi să exprim
Augustei Sale Tovarăşe care a întrupat mângâierea, curajul

6

Casa Regală a României în „cronicile neoficiale” ale „Monitorul Oficial” 1914-1924.
Ferdinand I, Vol. I, Bucureşti, 2010, p. 577.
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şi făgăduinţă unui viitor glorios în ceasurile de restrişte, aşa
cum întrupează farmecul şi strălucirea ceasurilor de isbândă, adânca mea admiraţiune. Ceea ce leagă Polonia de România, este că ambele popoare ieşind din marea vijelie mondială, România unită şi Polonia reînviată, sunt expresiunea
vie a victoriei dreptului, a victoriei dreptăţii veşnice. Din
acest izvor limpede al obârşiilor noastre, decurge ca consecinţă logică, marele curent, care nu mă îndoiesc, va aduce
în viitor spre destinuri comune, popoarele noastre unite în
nevoi, în cultul libertăţii, al dreptului şi al păcii. Nici în trecut, nici în prezent, nimic nu desparte şi nu poate despărţi
aceste două popoare vecine, România şi Polonia, aşa că s-ar
putea aproape zice că, de la Marea Baltică la Marea Neagră,
nu e decât un singur popor, cu două steaguri; un popor însufleţit de acelaşi dor pentru pacea izvorâtă din dreptate, pentru pacea păstrătoare a dreptului, pentru pacea chezaşă a libertăţii. Însufleţit de aceste simţăminte, ridic paharul meu şi
beau în sănătatea Marelui Rege, şeful suprem şi glorios al
armatei române, primul rege al României Mari, întregite,
Regele Ferdinand I; în sănătatea Reginei Maria şi Auguştilor
lor scoborâtori, a căror soartă, mărire şi prosperitate, sunt
legate şi contopite cu viitorul şi soarta iubitului nostru popor. Trăiască Regele Ferdinand şi Regina Maria7.

Regele Ferdinand I şi regina Maria au efectuat o vizită în Polonia
însoţiţi de către Ionel Brătianu, preşedintele Consiliului de Miniştri şi
I. G. Duca în calitate de ministru al Afacerilor Străine (26-29 iunie 1923).
Perechea regală română a fost întâmpinată în 26 iunie 1923 în gara din
Varşovia de către Stanisław Wojciechowski, preşedintele Republicii a II-a
Polone, premierul Wincenty Witos8 şi de către Marian Seyda, ministrul
polon de externe. În ziua de 27 iunie 1923 regele Ferdinand şi mareşalul
Piłsudski au participat la manevrele militare de la Mokotów de lângă Varşovia. În seara aceleiaşi zile a fost organizat în saloanele Legaţiei României din Varşovia (situată în apropierea palatului Łazienki) un somptuos
dineu9 la care mareşalul Józef Piłsudski – retras din viaţa politică la Sulejówek – a fost invitat de onoare. Preşedinte Stanisław Wojciechowski
a rostit, în limba polonă, următorul discurs:
Sire, sunt bucuros să pot ura Majestăţii Voastre precum şi
Majestăţii Voastre Reginei bun venit, cu prilejul sosirii Lor
în Capitala Poloniei. Ţin să exprim în acelaşi timp sentimen-

7

Ibidem, p. 578.
Fl. Anghel, N. Mareş, D. Preda, România – Polonia. Relaţii diplomatice, 1918-1939,
vol. I, Bucureşti, 2003, nota 1, p. 30.
9 Fl. Anghel, Construirea sistemului..., p. 178.
8
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tele de prietenie de cari este însufleţită întreaga naţiune poloneză pentru glorioasa Voastră ţară, sentimente cari s-au
manifestat astăzi prin omagiul sincer şi spontan pe cari
populaţiunea Varşoviei l-a adus Majestăţii Voastre. Legăturile care unesc Polonia şi România nu constau numai în
adânca prietenie ce există între ambele naţiuni aliate, ele se
sprijină şi pe o strânsă comunitate de aspiraţiuni şi interese,
cari eliminând orice divergenţe de păreri, indică ambelor
noastre ţări drumul ce le va duce spre realizarea idealului lor
comun. Alianţa româno-polonă formează cadrul solid al unei
colaborări care are drept ţintă menţinerea şi consolidarea
păcii, dobândită cu preţul atâtor jertfe grele, şi ne va ajuta să
realizăm pe baza tratatelor existente, avantagiile pe cari
acestea ni le acordă, precum şi înalta misiune pe cari ele ne
o impun. Ridic paharul în cinstea Majestăţii Sale Regelui
Ferdinand, a Majestăţii Sale Reginei Maria şi a Augustei lor
Familii, precum şi pentru prosperitatea şi mărirea României10.

Regele Ferdinand I a răspuns în limba franceză:
Domnule Preşedinte, sunt fericit că pot în această frumoasă
şi vajnică Capitală, să exprim în numele Meu, al Reginei, şi
al întregului Meu popor, sentimentele de sinceră şi adâncă
prietenie care ne unesc cu nobila naţiune polonă. În trecutul
lor eroic, ambele noastre popoare au trecut prin grele încercări, însă au biruit până la urmă, căci cauza lor a fost aceea
a civilizaţiunii, a libertăţii şi a dreptăţii. Şi astăzi, după marele zbucium al războiului mondial din cari au ieşit victorioase, aceeaşi misiune le incumbă; de a consolida pentru
totdeauna pacea spre a îngădui Europei să reia şi să dezvolte
opera sa de progres şi de civilizaţie. Alianţa noastră întemeiată pe sentimentele ambelor naţiuni şi pe interesele lor permanente, răspunde acestei înalte şi puternice necesităţi europene. Munca stăruitoare şi fecundă care ne este astfel impusă, cere o linişte pe care manifestaţiunile alianţei noastre
contribuiesc cu putere a o stabili. De aceea m-am grăbit să
prind prilejul ce Ne-a fost dat, Reginei şi Mie, să venim, D-le
Preşedinte, să vă exprimăm pe pământul „Poloniei Restituta” prietenia nezdruncinată a poporului român, precum şi
urările arzătoare pe cari le face pentru prosperitatea nobilei
şi glorioasei naţiuni polone. Adânc mişcaţi de primirea atât
de simpatică pe care poporul polonez Ne-a făcut-o pe tot
parcursul călătoriei Noastre, care şi aici în Capitală, ţinem,
Regina şi cu Mine, să-i mulţumim, prin mijlocirea Voastră,
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Casa Regală a României..., Vol. II, p. 59.
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din toată inima. Cu aceste sentimente ridic paharul meu
pentru mărirea Poloniei amică şi aliată şi în sănătatea Voastră, D-le Preşedinte, precum şi a D-nei Wojciechowski11.

Luni, 15 iunie 1923, Regele Ferdinand I a fost decorat cu Marea
Cruce a Ordinului Virtutea Militară. Preşedintele Stanisław Wojciechowski a rostit următoarele cuvinte:
Sire, sunt fericit să pot da o nouă expresiune prieteniei ce
uneşte Polonia cu România, conferind Majestăţii Voastre
Marea Cruce a Ordinului Virtutea Militară. Cea mai mare
distincţiune militară polonă oferită suveranului României va
fi simbolul şi amintirea glorioselor zile cari au încoronat anii
de sforţări şi suferinţă. Ea va fi în ochii lumii mărturia frăţiei
armatelor noastre, dar aş vrea mai ales să fie tălmăcită, ca
expresiunea voinţei noastre hotărâte, de a menţine pacea.
Cu acest sentiment remit Majestăţii Voastre insignele Marii
Cruci a Ordinului Virtutea Militară. Mareşalul Józef Piłsudski, preşedintele Capitulei ordinului, va lua cuvântul pentru
a arăta Majestăţii Voastre motivele cari au îndemnat Capitula ordinului, să ia această hotărâre12.

Piłsudski a luat apoi cuvântul în limba franceză:
Capitula ordinului nostru, Virtutea Militară mi-a încredinţat, în calitate de preşedinte al său, însărcinarea de a expune
d-lui Preşedinte al Republicei, motivele cari au căluzit hotărârea de a conferi Majestăţii Voastre ordinul Virtutea Militară clasa I. Această clasă este destinată în primul rând şefilor supremi, cari câştigând un răsboi, au acoperit armatele
lor de glorie şi au salvat ţara lor de urmările nenorocite ale
unui război pierdut. Majestatea Voastră a făcut aceasta în
cursul ultimului răsboi, pentru armata şi ţara Sa. Considerând activitatea militară a Majestăţii Voastre, Capitula m-a
însărcinat să atrag atenţiunea D-lui Preşedinte al Republicii
nu numai asupra episoadelor glorioase ca bătălia de la Mărăşeşti, dar mai ales asupra forţei morale pe care Majestatea
Voastră a dovedit-o în cele mai grele perioade ale războiului.
Armata română se găsea nu numai în faţa celor mai mari
greutăţi de pe front, dar şi în mijlocul descompunerii unei
armate aliate. Mulţi din membrii Capitulei, au trăit şi îndurat ei înşişi, o situaţiune asemenătoare. În deplină cunoştinţă a sforţării morale cerute în asemenea caz unui şef militar,
Capitula apreciază nu numai greutatea împrejurărilor, dar şi
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Ibidem, p. 60.
Ibidem, p. 61-62.
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victoria obţinută de către Majestatea Voastră, Şef Suprem al
armatei române, prin care Majestatea Voastră a ştiut să păstreze armatei Sale, în mijlocul acestor împrejurări, cele mai
înalte virtuţi militare, înscrise ca lozincă a Ordinului nostru
„Onoare şi Patrie”. Departe de orice ajutor, în faţa unui
duşman puternic şi biruitor, într-un adevărat infern, unde
simţul datoriei de soldat se pierdea, Majestatea Voastră a rămas cu toate acestea neclintit, pentru a profita de primul
moment de slăbiciune al duşmanului, ceea ce a dat ţării Sale
şi armatei Sale, roadele unui răsboi victorios. Sprijinindu-se
pe aceste motive puternice, Capitula ordinului nostru s-a hotărât să roage pe dl. Preşedinte al Republicei să confere Majestăţii Voastre Regelui Ferdinand I, Ordinul Virtutea Militară clasa I13.

Regele Ferdinand a răspuns în limba franceză:
Sunt adânc recunoscător şi viu mişcat de atenţiunea nepreţuită ce-mi arătaţi, primindu-mă printre Marii Cruci ai Ordinului Virtutea Militară. Primesc această înaltă distincţiune
militară, ca un omagiu pe care Polonia amică şi aliată binevoieşte a-l aduce vitezei mele armate, care în mijlocul celor
mai tragice împrejurări a ştiut să ţină piept cu un eroism incomparabil puhoiului duşman şi a putut contribui prin rezistenţa sa înverşunată, la victoria comună. O primesc încă, ca
o mărturie pe care naţiunea poloneză o aduce spiritului de
ordine şi de disciplină cari nu au părăsit un singur moment
armata română în cele mai vitrege împrejurări, când o armată în descompunere încearcă să semene germenele destrucţiunii în sângele plin de sănătate al viteazului nostru ostaş. Înalta distincţiune ce mi-aţi oferit astăzi confirmă frăţia
ambelor noastre armate, care se întemeiază pe interesele
noastre comune şi sincera noastră dorinţă de a servi şi menţine pacea. Cu aceste sentimente vă exprim încă o dată toată
recunoştinţa mea, Domniei Voastre Domnule Preşedinte şi
tuturor membrilor ai Capitulei ordinului14.

Regele Ferdinand a răspuns printr-un discurs, în limba franceză:
Domnule Preşedinte, Regina şi cu Mine vă mulţumim din
toată inima pentru sentimentele atât de călduroase pe cari ni
le exprimaţi în numele consiliului municipal şi al întregii
populaţiunii a Varşoviei, urându-ne bunăvenire în superba
Voastră Capitală. Am venit astăzi printre voi cu bucurie şi cu

13
14

Ibidem, p. 62.
Ibidem, p. 63.
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dorinţa sinceră de a vă mărturisi adevăra simpatie ce resimţim Regina şi cu Mine, pentru marile calităţi a locuitorilor de
toate clasele, ai cavalareştei Voastre Capitale şi ca o dovadă
a adâncei noastre recunoştiinţe pentru primirea atât de cordială ce ni s-a făcut aci şi despre care vom păstra întotdeauna cea mai scumpă amintire: vă rog, d-le preşedinte, să fiţi
pe lângă toţi şi toate interpretul sincerei noastre gratitudini.
Durerile şi suferinţele pe cari vitregia vremurilor trecute
le-au creat Poloniei martire, au găsit întotdeauna în România cel mai viu răsunet de simpatie; dar legăturile ce unesc
Polonia şi România sunt dictate nu numai de prietenia noastră tradiţională, dar sunt de asemenea rezultatul intereselor
vitale a ambelor state, pe cari timpul nu va putea decât să le
întărescă încă şi mai mult, spre cel mai mare al lor bine. Sunt
sigur că ţinta comună ce urmărim este o chezăşie puternică
pentru viitor care ne va permite de a inaugura o eră nouă de
prosperitate în operele păcei, cărora ambele noastre naţiuni
doresc să se devoteze din tot sufletul lor. Sunt convins de
asemenea că legăturile noastre de prietenie sinceră vor
contribui puternic la dezvoltarea raporturilor noastre
economice. Animat de aceste sentimente fac urările cele mai
fierbinţi pentru prosperitatea glorioasei Polonii şi a tuturor
locuitorilor frumoasei sale Capitale”15.

În numele asociaţiilor polone, contele Adam Zamoyski a citit în
limba franceză următorul discurs:
Uniunea asociaţiunilor poloneze are deosebita fericire de a fi
părtaşe la memorabila primire a Majestăţilor Voastre de către întreaga ţară şi ea este nespus de fericită că le poate ura
buna venire în capitala noastră. Suntem convinşi că acuitatea şedere a Majestăţilor Voastre printre noi va fi o chezăşie
preţioasă pentru relaţiunile de simpatie, de prietenie şi de
colaborare între ambele ţări, între noi şi Marile asociaţiuni
Române cari sunt însufleţite de aceleaşi principii de devotament şi de patriotism care au combătut pentru acelaşi ideal
de dreptate şi libertate. Să trăiască Majestatea Sa Regele
Ferdinand! Să trăiască Majestatea Sa Regina Maria!16

După despărţirea de Varşovia, perechea regală română a vizitat
pe drumul de întoarcere Cracovia şi frumosul castel de la Łancut17. Tre-

15

Ibidem, p. 66-67.
Ibidem, p. 67.
17 Ibidem, p. 179. Cu acest prilej, Nicolae Iorga a publicat în ziarul „Neamul Românesc” din 28 iunie 1923 un sugestiv articol în care a scris următoarele: „Astăzi, cele
două popoare, înţelegând ceea ce generaţii din înaintaşii lor n-au înţeles, îşi întind
16

125
nul regal a sosit în gara din Cracovia, miercuri 27 iunie 1923, orele 9.00.
Au fost intonate Imnul Regal al României, înalţii oaspeţi români fiind întâmpinaţi de către Gatecki, Palatinul de Cracovia şi de Federowicz, preşedintele oraşului Cracovia. În interiorul porţii Barbakan (construită în
secolul al XV-lea), Federowicz a ţinut următorul discurs:
Sire, Doamnă! Pentru prima dată după o sută de ani de subjugare, avem deosebita cinste de a primi în Polonia liberă pe
Auguştii Suverani ai unei ţări unite cu a noastră printr-o
legătură de strânsă prietenie. Cu cea mai mare bucurie şi cel
mai pofund respect, salutăm astăzi pe Majestăţile Lor Regele
şi Regina României în vechea capitală a Regilor Poloniei, în
acelaş loc şi sub aceeaşi poartă unde locuitorii Cracoviei
alergau să aclame la intrare pe regii şi marii lor eroi. Sosirea
Majestăţilor Voastre care măreşte încă strălucirea acestei zile de sărbătoare atât de solemnă, este o manifestaţiune a puterii sentimentelor de simpatie şi a comunităţilor de interese
între România şi Polonia, bazate pe tratate cari sunt cea mai
bună chezăşie a dezvoltării celor două state precum şi a tendinţelor noastre pacifiste. Generoasa, influenta, nobilă iniţiativă, activitatea puternică exercitată de Majestăţile Voastre, sunt binecunoscute la noi, România Mare, soarta sa,
dezvoltarea şi viitorul său au deşteptat întotdeauna la noi cel
mai viu interes şi au găsit un răsunet sincer în inimile
noastre iar succesele ei, au fost primite cu bucurie. Fie ca
Majestăţile Voastre să păstreze de zilele ce au petrecut în Polonia, o amintire asemănătoare aceleia pe care reprezentanţii noştri o au din călătoria lor în România, anul trecut, fie ca
timpul petrecut de Majestăţile Voastre aci să facă încă mai
trainice legăturile cari unesc România cu Polonia. În numele oraşului Cracovia rugăm pe Majestăţile Voastre să binevoiască a primi urările cele mai călduroase ce facem pentru Augusta Dinastie şi Regatul României, aliata şi amica
noastră. Aceste sentimente le rezumăm în acest strigăt izvorât din fundul inimilor noastre să trăiască Majestăţile Lor
Regele şi Regina României! Să trăiască Regatul României,
aliata noastră!18

Regele Ferdinand a rostit următorul discurs în limba franceză:
Foarte mişcat de cuvintele binevoitoare prin care ne uraţi,
Reginei şi Mie, bună venire, vă mulţumesc din toată inima

mîna pentru apărarea comună a dreptului lor. Care poate fi urmarea decât aceea că se
va pune un frâu, în sfârşit!, asiatismului cotropitor, în forme politice moderne, creştine şi occidentale, la ambele râuri unde soldaţii noştri stau de strajă”, ibidem.
18 Casa Regală a României..., Vol. II, p. 73-74.
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pentru acest semn de prietenie pe care îl arătaţi României,
prietena şi aliata frumoasei voastre ţări. Îmi face o deosebită
plăcere să vă arăt mulţumirea ce o avem de a fi putut vizita
Cracovia, vechea capitală a Poloniei, atât de strâns legată de
toate marile evenimente scrise cu litere nepieritoare în glorioasa voastră istorie. Legăturile de prietenie şi de alianţe care unesc ambele noastre ţări pentru acelaşi scop, eminamente pacific, nu pot decât să se întărească şi mai mult prin primirea atât de călduroasă ce ni s-a făcut în timpul călătoriei
noastre în Polonia, pretutindeni pe unde am fost şi în ultimul loc aici, în această veche cetate a Cracoviei, leagănul Poloniei de astăzi. Dar aceste legături nu încep de astăzi. Citim
în istoria noastră că în timpurile vechii Românii şi în special
Principii Moldovei, au fost în continue relaţii cu vechii voştrii regi care domneau la Cracovia. De aceea ne simţim aşa
de fericiţi că putem petrece câteva ore printre voi şi zic din
toată inima: Să trăiască oraşul Cracovia!19

Între timp, vizitele reciproce româno-polone s-au desfăşurat la
nivel de premieri şi de miniştri de externe. Între 19 august-3 octombrie
1928, Józef Piłsudski s-a aflat timp de şase săptămâni în vizită în România20. Ajungând la Târgovişte el a fost găzduit în vila doctorului Lucjan Skupiewski (străbunicul regretatului preşedinte polonez Lech Kaczyński şi a fratelui său geamăn, Jarosław Kaczyński, fost premier şi candidat la preşedinţia Poloniei). În data de 23 august 1928 Piłsudski a vizitat-o pe regina Maria a României la reşedinţa de vară a acesteia de la
Sinaia. Aici, într-un cadru natural intim şi pitoresc, mareşalul Józef Piłsudski a stat timp de o săptămână21. Ulterior, timp de o săptămână, mareşalul Józef Piłsudski s-a aflat în vizită la Mamaia unde s-a întâlnit (din
nou) cu regina Maria şi regina-mamă Elena într-o reşedinţă regală, ulterior demolată22. În această călătorie, Piłsudski fost însoţit de către Włodzimierz Ludwig, ataşatul militar al Poloniei la Bucureşti precum şi de
fiicele sale Wanda, de unsprezece ani şi Jagoda, de 8 ani. Pe durata şederii mareşalului Józef Piłsudski în România, gruparea comunistă ucrai-

19

Ibidem, p. 74.
Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice „General Radu Rosetti”
(în continuare C.S.P.A.M.I.), Piteşti, fond Ministerul de Război. Secretariatul General,
dosar 4415, f. 7-32.
21 W. Jędrzejewicz, op. cit., p. 272.
22 Detalii importante şi destul de puţin cunoscute istoriografiei române despre
această vizită la Fl. Anghel, Despre o călătorie puţin cunoscută a lui Piłsudski în România, august-octombrie 1928, în vol. Istorie şi Societate. Culegere de studii de istorie modernă şi contemporană, volum îngrijit de prof. univ. dr. C. Buşe şi dr. I. Căzan,
Bucureşti, 2000, p. 150.
20
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neană „Sel-Rob” a pregătit un atentat23. Autorităţile române au fost informate printr-o notă primită din partea ataşatului militar polon în România purtând menţiunea „Strict secret” despre detaliile vizitei lui Józef
Piłsudski şi faptul că împotriva acestuia organizaţia comunistă ucraineană „Sel-Rob” pregătise un atentat24. Autorităţile române semnalau faptul
că pe 31 august 1928 intrase în România – utilizând paşapoarte polone
false – prin raionul Tighina un grup de ucraineni format din Hatiuk, fost
ofiţer în armata austro-ungară, Ivan Michalski, Roman Paslavschi (locotenent), Thaczuk, Szczurek, Nicolae Wintoniak, Hipolit Hankiewicz,
Mihail Prylinski, Mihail Oganiewski, Nicolae Wasylyyzni şi o anume Olga
Saszkiewicz. Cei 12 indivizi s-ar fi întâlnit în secret la Ploieşti unde au
organizat observarea vilei doctorului Lucjan Skupiewski din Târgovişte.
Aici ar fi urmat să sosească Józef Piłsudski. Aceştia ar fi urmat să se întâlnească cu o anume Olena Stasiewicz (aceasta urmând să ajungă folosind cursa feroviară Varşovia – Bucureşti)25. Raportul înaintat Inspectorului General al Siguranţei al Basarabiei nu conţine vreun indiciu concludent în acest sens. Documentul conţine declaraţiile şi informările
agenţilor implicaţi în această acţiune, ucrainenii indicaţi de către serviciile Marelui Stat Major Polon nefiind depistaţi în Basarabia26. Datele
despre acest incident sunt rare şi foarte discrete – cu excepţia istoricului
Florin Anghel; ele n-au stat în atenţia istoriografiei române, nefiind măcar menţionate în monografiile, studiile sau articolele consacrate relaţiilor româno-polone interbelice. La 30 septembrie 1930, Józef Piłsudski
s-a aflat la Bucureşti. Pe 1 octombrie 1930 Piłsudski a ajuns la Constanţa
unde a admirat Marea Neagră. Apoi, mareşalul a vizitat Galaţi, Constanţa
pentru ca ulterior să viziteze Clujul, Alba Iulia, Sibiul şi Braşovul. Între
11-28 octombrie 1931 Józef Piłsudski s-a aflat din nou în România. Pe
11 octombrie 1931, Piłsudski a ajuns la Constanţa în localitatea Techir-

23

Detalii despre acest atentat au provenit din conţinutul unei note a Brigăzii de
Siguranţă Bălţi, datate 25 martie 1929 – azi Republica Moldova – au făcut legătura
între Ion Chirculescu, fost agent al Siguranţei din Bălţi şi un anume Vladimir Novitzki, informator al Marelui Stat Major Român de la Divizia XIV din Bălţi, ibidem,
p. 149.
24 Arhivele Nationale ale Republicii Moldova (în continuare A.N.R.M.), Chişinău,
fond 680, dosar nr. 34/1928, nr. f. 3. Materialul ne-a fost pus la dispoziţie de către
istoricul Anatol Petrencu căruia îi mulţumim şi pe această cale. Pe 25 septembrie
1921, la Lwów, azi Lviv, Ucraina, ucraineanul Stefan Fedak a tras trei gloanţe spre Józef Piłsudski fără a reuşi să-l ucidă. W. Jędrzejewicz, op. cit., p. 148. Pentru structura,
modul de acţiune şi obiectivele orgnizaţiilor ucrainene din Polonia (Galiţia) şi România (Bucovina) vezi D. Hrenciuc, Provocările vecinătăţii: ucrainenii bucovineni în
Regatul României Mari (1918-1940), Iaşi, 2010, pp. 303-307, 311-314; C.S.P.A.M.I.,
fond Cabinetul Ministrului, dosar 175, f. 3-39, 58-60; idem, fond Marele Stat Major
General Secţia Informaţii, dosar 793, f. 98-101.
25 Fl. Anghel, Despre o călătorie…, p. 148.
26 D. Hrenciuc, Cu ochii la Răsărit: Relaţiile româno-polone în perioada interbelică
(1919-1939), Iaşi, 2012, p. 248 şi urm.
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ghiol27, închiriată în prealabil de către doctorul Lucjan Skupiewski28. Mareşalul a călătorit cu trenul fiind întâmpinat la Cernăuţi de către Jan
Szembek, şeful Legaţiei Poloniei în România. La 12 octombrie 1931 s-a
aflat la Bucureşti. Pe 13 octombrie 1931 s-a întâlnit cu regina şi prinţul
Nicolae, fiind numit comandant onorific al Regimentului XVI de Dorobanţi de la Fălticeni. A făcut şi o vizită la Fălticeni fiind foarte bine primit
de către oficialităţile locale şi a discutat foarte amical cu militarii români.
Dupa amiază, foarte obosit, Piłsudski s-a întors la Bucureşti. În România,
Józef Piłsudski s-a îmbolnăvit de pneumonie, fiind chemaţi pentru tratament doi medici din Polonia (Woyczyński şi Piestrzyński)29. Piłsudski
a părăsit România pe 28 octombrie 1931, el fiind condus de către premierul Nicolae Iorga, Dimitrie Ghica, ministrul Afacerilor Străine şi Constantin Ştefănescu Amza, ministru de război. Mareşalul Józef Piłsudski a mai
vizitat Regatul Român între 2-13 martie 1932. Pe 13 aprilie 1932 Piłsudski, întors din Egipt, a ajuns la Constanţa fiind întâmpinat de către Jan
Szembek, ataşatul militar, căpitanul Jan Derecki si consilierul Tadeusz
Kobylański, însoţiţi de reprezentanţii autorităţilor române30. În vederea
vizitei mareşalului Józef Piłsudski la Regimentul 16 Baia Dorobanţi din
Fălticeni, au fost efectuate pregătiri prealabile din partea autorităţilor civile şi militare române. La 14 aprilie 1932 Piłsudski a ajuns în gara Bucureşti fiind întâmpinat de Nicolae Iorga şi alte oficialităţi civile şi militare
române. A fost găzduit la Legaţia Poloniei din Bucureşti31. Ulterior, Piłsudski a vizitat pe 20 aprilie 1932 Regimentul XVI de Dorobanţi Baia de
la Fălticeni32. La Fălticeni, mareşalul Józef Piłsudski a fost primit cu
înalte şi cuvenite onoruri militare. În timpul defilării trupelor române
a fost intonată de către fanfara regimentului „Prima Brigadă”33. În cursul
acestei vizite, mareşalul Józef Piłsudski a fost însoţit de către medicul
Lucjan Skupiewski34 şi colonelul Martinowski, ataşatul militar al Poloniei
la Bucureşti. Înalta delegaţie oficială polonă a fost întâmpinată de generalul Dumitru Todicescu, comandantul Corpului 4 Armată, generalul
Gheorghe Florescu, comandantul Brigăzii a 7-a Infanterie, prefectul şi
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W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, 1867-1935, Tom
III, Warszawa, 1998, p. 273.
28 Ibidem, p. 298.
29 Ibidem.
30 A.N.R.M., dosar 34/1928, f. 22.
31 W. Jędrzejewicz, op. cit., p. 305.
32 Ibidem.
33 C.S.P.A.M.I., fond Ministerul de Război. Secretariatul General, dosar nr. 4415, f. 73.
34 Vezi date biografice interesante despre Lucjan Skupiewski la T. Gaydamowicz, Losy
i działalność Polaków z rodu Skupiewskich i Jasiewiczów w Rumunii (II poł. XIX-I
poł. XX w.) / Destinele şi activitatea polonezilor din neamul Skupiewski şi Jasiewicz
în România (a doua jumătate a sec. XIX-I jumătate a sec. XX), în vol. Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe –przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały
z sympozjum (Polonia şi România –legături istorice şi culturale – trecut şi prezent.
Materialele simpozionului), Suceava, 2011, p. 348-552.

129
primarul oraşului Fălticeni35. Traseul coloanei formate din 8 automobile
a fost pavoazat cu inscripţii „Bun Venit!” şi „Trăiască Domnul Mareşal
Józef Piłsudski!”36. Mareşalul a fost întâmpinat cu următorul discurs:
Domnule Mareşal, ofiţerii şi trupa Regimentului 16 Infanterie „Baia”, mândri de deosebita onoare, de a vă avea pe
Excelenţa Voastră ca şef, vă asigură de neţărmuitul lor devotament şi vă promit solemn, că vor fi întotdeauna la înălţimea distincţiunii ce li s-a făcut. Stăpâniţi de cele mai frumoase şi curate sentimente de respect şi devotament faţă de
excelenţa voastră, strigăm cu toţii: Să trăiască Domnul Mareşal Józef Piłsudski, şeful nostru iubit!37

Józef Piłsudski a fost impresionat de ţinuta şi atitudinea militarilor manifestată în timpul defilării. Generalul Dumitru Todicescu a ţinut
un toast – în limba franceză – prin care a adus omagii întregii naţiunii
polone, preşedintelui Ignacy Mościcki, glorioasei armate polone38. Józef
Piłsudski a purtat discuţii despre pregătirea militară a militarilor cu tinerii sublocotenenţi români. La întoarcerea în Bucureşti, Józef Piłsudski
a discutat cu regele Carol al II-lea, exprimându-şi poziţia sa în problema
semnării unui tratat de neagresiune cu Uniunea Sovietică. Pe 22 aprilie
1932, mareşalul Józef Piłsudski s-a întors la Varşovia. A fost ultima sa călătorie în străinătate39. Bolnav, Józef Piłsudski a murit la 12 mai 1935. La
funeraliile sale, a participat o delegaţie militară cu drapelul Regimentului
XVI de Dorobanţi „Józef Piłsudski” Baia. Din partea regelui Carol al
II-lea au luat parte mareşalul Constantin Prezan, generalul Paul Angelescu, ministrul Apărării Naţionale. Presa românească a scris următoarele
cuvinte consacrate morţii mareşalului Józef Piłsudski, care a fost, în
egală măsură, un mare prieten al României şi al românilor:
Cu mareşalul Józef Piłsudski moare părintele Poloniei de
azi, eroul naţional al luptelor pentru renaşterea şi apoi pentru apărarea statului Polon, conducătorul suprem al armatei
şi al vieţii politice al marei şi înfloritoarei republici Polonia
vecina noastră40.
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C.S.P.A.M.I., fond Ministerul de Război. Secretariatul General, dosar nr. 4415, f. 73.
Ibidem, f. 74.
37 Ibidem.
38 Ibidem, f. 76.
39 W. Jędrzejewicz, op. cit., p. 305; Gr. Nandriş, Viaţa mareşalului Iosif Pilsudski,
Cernăuţi, 1935, p. 16. La Bucureşti a fost inaugurat în octombrie 2012 bustul
mareşalului Józef Piłsudski.
40 „Grănicerul” (Publicaţie lunară pentru educaţia soldatului grănicer), Bucureşti, IV,
nr. 5 din 10 mai 1935, p. 75.
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Podróże marszałka Józefa Piłsudskiego do Rumunii.
Informacje zebrane w rumuńskich archiwach
Streszczenie

Niniejszy referat oparty jest na dokumentach ze zbiorów Centrum
Studiów i Przechowywania Wojskowego Archiwum Historycznego im.
Generała Radu Rosetti w Piteşti (C.S.P.A.M.I.), Archiwum Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Bukareszcie, Zbiorów Państwowych Archiwum Narodowego, Wojewódzkiego Oddziału Archiwum
Narodowego w Suczawie, na artykułach prasowych, studiach oraz monografiach publikowanych na ten temat.
Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa odwiedzał Rumunię czterokrotnie (1922, 1928, 1931, 1932). Spotykał się wówczas i przeprowadzał
ważne rozmowy z rumuńskimi monarchami: Ferdynandem I i Marią, Karolem II i jego synem, przyszłym królem Michałem I oraz z księciem
Mikołajem. Przy okazji każdej z wizyt prasa rumuńska poświęcała jej wiele uwagi.
Autor przywołuje wiele wydarzeń, spotkań, aspektów rumuńskich
wizyt marszałka Piłsudskiego, którego uważa za wielkiego przyjaciela Rumunii i Rumunów, m.in. drugi pobyt w dniach 19 sierpnia-3 października
1928 r. i kwestię zamachu przygotowywanego przez ukraińskie ugrupowanie socjalistyczne „Sel-Rob”, do którego służby rumuńskie, poinformowane wcześniej, odpowiednio się przygotowały. Szczęśliwie nie musiały
jednak reagować. 20 kwietnia 1932 r. Józef Piłsudski wizytował 16 pułk
piechoty „Baia” z Fălticeni, którego honorowe szefostwo otrzymał rok
wcześniej. W Fălticeni marszałka powitano chlebem i solą i ze wszystkimi
honorami wojskowymi. Podczas defilady po przeglądzie pułku orkiestra
wojskowa zagrała „Pierwszą Brygadę”. Po powrocie do Bukaresztu w rozmowie z królem Karolem II Piłsudski wyraził swoje stanowisko odnośnie
podpisania paktu o nieagresji ze Związkiem Radzieckim. Prowadził wówczas także rozmowy z Constantinem Argetoianu, znanym politykiem rumuńskim, ówczesnym ministrem finansów. Ta czwarta i ostatnia wizyta
w Rumunii była jednocześnie ostatnią zagraniczną podróżą Piłsudskiego.
Ważnym, a mniej znanym, według autora referatu, faktem jest
kult Piłsudskiego wśród bukowińskich Polaków, którzy zwykli eksponować jego portret w swoich domach na poczesnym miejscu.

prof. dr hab. Krzysztof Filipow
Uniwersytet w Białymstoku

Rumuńscy kawalerowie orderu Virtuti Militari
(1919-1939)

Order Wojenny Virtuti Militari, ustanowiony 18 czerwca 1792 r.,
jest w XXI w. jednym z najstarszych na świecie orderów przyznawanych
za zasługi wojenne1. Ustępuje w hierarchii starszeństwa jedynie ustanowionemu 26 listopada 1769 r., odnowionemu w Federacji Rosyjskiej, Orderowi Świętego Jerzego2.
Pierwsze nadania w formie owalnego medalu przyznane zostały
za walki z wojskiem rosyjskim pod Zieleńcami i Ostrogiem. Szybko też
medal został zastąpiony krzyżem kawalerskim pokrytym czarną emalią.
Na jego awersie znajdowała się dewiza orderu „Virtuti Militari” – Zasłudze Wojennej.
W ponad ośmiotysięcznej grupie kawalerów Orderu Wojskowego
Virtuti Militari, wyróżnionych w II Rzeczypospolitej, znajdowało się również wielu cudzoziemców. Ich liczba w ciągu lat 1920-1923 ustawicznie
się zmieniała. Z początkiem 1923 r. wyróżnionych było 140 przedstawicieli państw obcych. Najwięcej Krzyży Srebrnych Orderu Wojskowego
Virtuti Militari przyznano w tym okresie Francuzom – 112. Pozostałych
przedstawicieli obcych państw odznaczano o wiele mniej w porównaniu
do Francuzów. Order nadano 8 wojskowym z Łotwy, 6 oficerom włoskim,
4 wojskowym amerykańskim, 4 oficerom rumuńskim, 3 wojskowym angielskim oraz po jednym dla oficerów z armii estońskiej, jugosłowiańskiej
i japońskiej3.
O zasadach dekoracji cudzoziemców wypowiedział się sam Naczelny Wódz Józef Piłsudski podczas spotkania w Belwederze z attaché
wojskowymi państw sojuszniczych 27 listopada 1922 r.:

1

K. Filipow, Order Virtuti Militari 1939-1945, Warszawa 1990; Tenże, Order Virtuti
Militari, Białystok 1992.
2 S. Andolenko, Nagrudnyje znaki Russkoj Armii, Paris 1966; R. Werlich, Russian
orders, decorations and medals, Washington 1968; I. G. Spasskij, Russkije i inostrannyje ordiena do 1917 goda, Leningrad 1964; W. A. Durow, Russkije i sowietskije
bojewyje nagrady, Moskwa 1990; W. Jakubowski, Ordery i medale Rosji, Toruń
1992.
3 K. Filipow, E. Jakobsons, Łotysze – kawalerowie Krzyża Virtuti Militari, „Zeszyt
Naukowy Muzeum Wojska”, Białystok 2000, nr 13, s. 150-156; K. Filipow, Japońscy
oficerowie odznaczeni w okresie międzywojennym Orderem Wojskowym Virtuti
Militari, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XXXI, Warszawa 1989,
s. 299-304.
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Byliśmy do niedawna w stanie wojny – wojny o całość i wolność Ojczyzny. I w czasie wielkiej wojny o byt swój zagrożony
i sprawiedliwość dziejową – Polska jest wam wdzięczna i może być hojna. Posiadamy Order Virtuti Militari, a ja jako
Wódz Naczelny mam prawo i mogę rozporządzać klasami
piątą i czwartą tego orderu. Chcę więc wam, Panowie, przyznać pewną ilość tych krzyży. Decyduję tylko o ich ilości, nie
zaś o tych ludziach, którzy order ten u was dostaną. Posiadamy Statut Orderu [sic!] – Statut, który podług mnie ma
pewne wady. Będziecie więc musieli przy wyborze i podziale
głowę dobrze połamać – jak to i myśmy robili niedawno,
przyznając naszej Armii wyższe klasy.
Moi Panowie – z dyskusji i z tego co wam zaraz powiem –
wyłączyć muszę Francję, tego naszego sojusznika, co do którego będę musiał osobną decyzję powziąć. Wszyscy Panowie
to rozumieją, że co do Francji specjalne zachodzą warunki.
A więc do mniejszych liczbowo zaliczam Belgię, Rumunię,
Serbię i przyznaję im po 40 krzyży V-tej klasy.
Co do dwu następnych – Angielskiej i Włoskiej – przypuszczam (tu będę prosił o informacje), że Armia Angielska liczbowo była większa, a też i czas dłuższy od włoskiej udział
w wielkiej wojnie brała. (…)
Uwaga: (obecni to przyznają) wobec zgodnego z Panami zapatrywania przyznaję: Armii Angielskiej 60 krzyży, Armii
Włoskiej 50 krzyży, prosiłbym tylko o uwzględnienie pewnej
ilości żołnierzy.
Co się tyczy IV klasy, biorę stosunek 1:5. A więc otrzymają:
Belgia, Serbia i Rumunia po 8 krzyży, Włochy – 10, Anglia – 12.
Co się tyczy III klasy przyznaję: Belgii, Serbii i Rumunii po
2 krzyże, Anglii i Włochom po 3 krzyże.
Zwracam uwagę Panom, że Statut Orderu wymaga, aby kawalerowie III i IV klasy posiadali już V klasę – proszę to
wziąć pod uwagę od początku przy układaniu list osób, mających otrzymać te krzyże. Również zwracam wam uwagę, że
III klasę należy przyznawać dowódcom od baonów do Brygad włącznie.
Proszę również o zachowanie przy dekoracji naszego polskiego ceremoniału, a więc:
1. dekorujący musi być kawalerem tego Krzyża,
2. formułę przy dekoracji należy wypowiedzieć po polsku,
3. w czasie dekorowania orkiestra gra hymn Polski,
4. dekorację przeprowadzić w imieniu Naczelnego Wodza
Armii Polskiej4.

4

Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), sygn.
A. XII. 77/19.
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Liczba wyróżnionych orderem wojskowym cudzoziemców ciągle
rosła, osiągając w drugiej połowie 1923 r. liczbę 280 kawalerów, obywateli państw obcych. 23 listopada 1923 r., wobec bardzo licznych nadań
krzyży dla oficerów i żołnierzy szeregowych wojsk armii belgijskiej i jugosłowiańskiej oraz po wyróżnieniu członków włoskiej misji wojskowej
w Polsce, odznaczonych było 322 cudzoziemców. Nie zmieniła się liczba
kawalerów orderu wśród Francuzów (112), Łotyszów (8), Amerykanów
(4), Anglików (3), Estończyków (1) i Japończyków (1)5. Przybyło zaś odznaczonych Krzyżem Virtuti Militari V klasy: Włochów (68), Jugosłowian
(41) oraz nie wyróżnianych wcześniej Belgów (40). Poczesne miejsce
wśród dekorowanych cudzoziemców stanowiło 44 odznaczonych Rumunów6.
Krzyże Wojskowe Virtuti Militari nadawano przedstawicielom
tych państw, z którymi Rzeczpospolita w danym momencie była w dobrych stosunkach dyplomatycznych bądź o nie zabiegała. Takim przykładem niewątpliwie mogą być nadania krzyży Rumunom, Francuzom czy
Jugosłowianom i Łotyszom. Nadania orderów miały charakter polityczny
i były instrumentem gry politycznej, umiejętnie wykorzystywanym przez
władze wojskowe II Rzeczypospolitej. Z Francuzami łączył nas sojusz
wojskowy. Także z Rumunami Polska podpisała umowę w sprawie przymierza obronnego7.
Kokietowano przedstawicieli państw bałkańskich, pragnąc podpisać wspólną konwencję wojskową, do której dążyła Estonia, wyczekującą
zaś postawę przyjęła Łotwa8. Dobrze układały się również stosunki na
szczeblu wojskowym z armią jugosłowiańską, wynikiem czego było podpisanie układu tranzytowego na przewóz materiałów wojskowych w wypadku wojny. Wyrazem zaś starań strony polskiej oraz osiągniętych wyników były nadania cudzoziemcom Krzyży Orderu Wojskowego Virtuti
Militari V klasy.
Po roku 1923 nadal okazjonalnie nadawano cudzoziemcom Krzyże Srebrne Orderu Wojskowego Virtuti Militari. W zestawieniu „Ogółem
odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari”, opracowanym przez
Kapitułę Orderu, z 27 czerwca 1935 r. i 10 stycznia 1936 r. podano odznaczonych 310 cudzoziemców na ogólną liczbę 8 300 dekorowanych
żołnierzy9.

5

Tym jedynym był mjr Masataka Yamawaki, o którym wiedziano, że „Piłsudski go lubił i wielokrotnie z nim rozmawiał” (W. Jędrzejewicz, Sprawa „Wieczoru”. Józef Piłsudski a wojna japońsko-rosyjska 1904-1905, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 1974,
nr 27, s. 99).
6 Wszystkie dane liczbowe na podstawie dokumentów znajdujących się w Biurze Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, Centralne Archiwum Wojskowe (dalej:
CAW), GISZ I. 302. 17., t. 6.
7 M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939, Białystok 1997, s. 48-77.
8 P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1982, s. 222-289.
9 CAW, GISZ I. 302. 17. 6.
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W innym zestawieniu, opracowanym przez Biuro Kapituły,
z 24 października 1923 r., ale z naniesionymi już poprawkami z lat 30.,
„Ogólne zestawienie nadanych Orderów Wojennych Virtuti Militari
V klasy i wniosków nie załatwionych, znajdujących się w Biurze Kapituły”, są już inne dane. Dekorowanych cudzoziemców jest 320. Wśród nich
liczba dekoracji rumuńskich z 4 w październiku 1923 r. wzrosła do
43. Wśród tych pierwszych dekoracji z początków lat 20. była też dekoracja Grobu Nieznanego Żołnierza Rumuńskiego w Bukareszcie10.
Specjalnym znakiem wyróżnienia w Wojsku Polskim okresu dwudziestolecia międzywojennego były dekoracje Grobu Nieznanego Żołnierza. Naśladowano przy tym wzorce antycznych Rzymian i nowożytne
francuskie, gdzie m.in. stawiano Kolumny Zwycięstwa i umieszczano nazwiska zasłużonych marszałków i dowódców na Łukach Triumfalnych.
Podczas swojej działalności w latach 20. wielokrotnie zajmowano
się tą nietypową formą dekoracji. Rozważano w początkowych latach prac
Kapituły dekoracje Grobów Nieznanego Żołnierza w Rumunii, Francji
i Stanach Zjednoczonych. W późniejszych latach w sferze zainteresowań
i rozważań były także Groby Nieznanego Żołnierza angielskiego, belgijskiego, japońskiego, jugosłowiańskiego oraz włoskiego.
Wnioski odznaczeniowe podpisane przez ministra spraw wojskowych były z natury rzeczy bardzo lakoniczne: „Odznaczenie symbolu bohaterstwa w największej wojnie świata”. Oficjalnym odbiorcą Krzyża Srebrnego Orderu Wojskowego Virtuti Militari był zawsze „Nieznany Żołnierz”. Dekoracji dokonano poprzez przedstawicieli Kapituły Orderu
Wojskowego w roku 1923.
Gen. dyw. Władysław Jung, składając raport z poleconej mu misji
w Paryżu, raportował o dekoracji Grobu Nieznanego Żołnierza:
O godz. 9 minut 30 [16 lipca 1921 r. – przyp. K. F.] poprzedziwszy krótką przemową złożyłem wieniec na grobie „du
soldat inconuu” i dekorowałem go Orderem Virtuti Militari.
Obecni oprócz kilkutysięcznej ludności Szef Sztabu gen.
Buat, gen. Morain, dużo innych oficerów francuskich i polskich. Było widoczne ogólne wzruszenie i zadowolenie w wysokim stopniu, a gen. Buat dziękował mi kilkakrotnie11.

Później o blisko dwa lata – 17 maja 1923 r. odbyła się w Bukareszcie uroczystość pochowania „Nieznanego Żołnierza” Był imponujący
kilkukilometrowy pochód, który przybył do Parku Karola. Tam zdeponowano sarkofag przed gmachem Muzeum Wojska w obecności pary kró-
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Tamże.
CAW, GISZ, sygn. I. 302. 17, t. 3: Sprawozdanie gen. ppor. Junga z poleconej mu
misji do Paryża, Warszawa 19 VII 1921; K. Filipow, Order Virtuti Militari 1792-1945,
s. 115.
11
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lewskiej, dworu, duchowieństwa, ciał ustawodawczych, rządu, generalicji,
wojska ze sztandarami oraz licznych delegacji i mieszkańców stolicy.
Wśród korpusu dyplomatycznego nie zabrakło także polskiego posła.
Król Ferdynand I Rumuński po krótkiej przemowie nadał „Nieznanemu Żołnierzowi” Krzyż Wojskowy Rumuński, co dało początek dalszej dekoracji wojskowymi orderami obcych państw. Kolejno czynili to
przedstawiciele armii Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Polski. Polski
attaché wojskowy w asyście szefa protokołu dyplomatycznego i marszałka
dworu udekorował „Nieznanego Żołnierza” Krzyżem Srebrnym Orderu
Virtuti Militari. Następnie opuszczono sarkofag i ogłoszono dwie minuty
ciszy, która obowiązywała w całym Królestwie Rumunii. Po czym nastąpiło składanie wieńców przez posłów państw obcych. Polski poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Paweł Jurewicz otoczony całym zespołem poselstwa złożył w imieniu Rzeczypospolitej wieniec laurowy ze
wstęgami o barwach narodowych i odpowiednim napisem okolicznościowym. Uroczystość zakończył pokłon wszystkich sztandarów rumuńskich
przed grobowcem oraz wojskowa defilada12.
Dekoracja Grobu Nieznanego Żołnierza w Bukareszcie nie zakończyła jednak sprawy w relacjach Orderu Virtuti Militari do Królestwa Rumunii. Okazało się bowiem, iż nastąpił niemały galimatias w polskim poselstwie. Odnaleziono bowiem „właściwy” krzyż, który miał być dekoracją
„Nieznanego Żołnierza”. Zastanawiano się więc, jak dokonać zamiany na
Krzyż Srebrny Virtuti Militari znajdujący się już w rumuńskim muzeum.
Sprawa wyjaśniła się w sposób nieoczekiwany. Okazało się bowiem, iż
znajdujący się w poselstwie krzyż przynależny jest polskiemu oficerowi,
który go nie odebrał. Dekoracja zaś odbyła się krzyżem właściwym13.
18 grudnia 1924 r. minister spraw wojskowych gen. Władysław
Sikorski złożył Kapitule Orderu pięć wniosków o nadanie Krzyża Virtuti
Militari „Nieznanemu Żołnierzowi” angielskiemu, belgijskiemu, japońskiemu, jugosłowiańskiemu i włoskiemu. Skonfliktowana Kapituła Orderu wniosków nie rozpatrzyła. Do sprawy dekoracji „Nieznanego Żołnierza” jugosłowiańskiego powrócono w listopadzie 1926 r., jednak ze skutkiem negatywnym14.
Pierwsza dekoracja Orderem Wojskowym Virtuti Militari przedstawiciela Rumunii dotyczyła pierwszej osoby w państwie – monarchy
Ferdynanda I. Było to m.in. wynikiem podpisania konwencji polsko-rumuńskiej o przymierzu odpornym (3 marca 1921 r.). W związku z zaproszeniem króla Ferdynanda Naczelny Wódz udał się z kilkudniową oficjalną wizytą do Rumunii. Wyjazd nastąpił 12 września 1922 r. Józefowi Piłsudskiemu towarzyszyli: minister spraw zagranicznych Gabriel Narutowicz (późniejszy pierwszy prezydent Rzeczypospolitej), gen. bryg. Stefan
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IPMS: Akta Kapituły Orderu Virtuti Militari, sygn. A. XII. 77.
Tamże.
14 Tamże.
13
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Suszyński (komendant miasta Warszawy), płk Tadeusz Kutrzeba (szef
Oddziału III i p.o. II zastępcy szefa Sztabu Generalnego) oraz adiutanci.
Po podróży pociągiem 14 września przybyto do Sinaia, letniej rezydencji
króla Rumunii. Tam na dworcu oczekiwał Piłsudskiego król Ferdynand
wraz z następcą tronu Karolem i jego bratem, księciem Mikołajem, w otoczeniu rządu i rumuńskiej generalicji. Wacław Grzybowski, poseł w Pradze, po latach zapisał wspomnienie księcia Mikołaja z tego powitania:
Udaliśmy się z mym ojcem, królem Ferdynandem, na dworzec, aby spotkać przebywającego z oficjalną wizytą Naczelnika Państwa Polskiego, Marszałka Piłsudskiego. Miałem
wrażenie, że ojciec mój ma zamiar przyjąć swego gościa serdecznie, ale z pewną nonszalancją. Pomimo wszystko Marszałek, Naczelnik Państwa, to nie król. Ojciec mój rozmawiał
z nami wesoło, gdy pociąg podchodził, a gdy stanął, zapalił
właśnie papierosa. Z salonki, wprost przed nami, wyskoczyli
dwaj adiutanci i świetnie stanęli na baczność po obu stronach drzwi. Po chwili ukazał się w tych drzwiach wasz Marszałek i lekko pochylony naprzód patrzał na naszą grupę. Potem wolno, bardzo wolno zaczął wychodzić. Było w tym
wzroku coś takiego, że wyprostowałem się mimo woli. Spojrzałem na mego ojca i, nie zapomnę nigdy, skonstatowałem,
że zanim Marszałek zdążył zejść, ojciec mój rzucił papierosa
i stanął na baczność (…)15.

Po odbytym po podróży śniadaniu, na tarasie pałacu królewskiego
Józef Piłsudski przyjął dziennikarzy rumuńskich, wygłaszając krótkie
przemówienie. Wyraził swoje zadowolenie z wizyty, żałując jednocześnie,
że nie odwiedzi Bukaresztu, jak było to planowane na wiosnę 1922 r.
Sąsiedztwo i wspólność interesów politycznych, podobieństwo pewnych cech charakteru – oto motywy, nakazujące coraz bardziej ścisłe zjednoczenie sfer rządowych i politycznych, naukowych, kulturalnych, finansowych i ekonomicznych16 – stwierdził polski Naczelny Wódz.

W dniu następnym (15 września) Józef Piłsudski wydał specjalne
przyjęcie dla korpusu dyplomatycznego, który latem przebywał w tej letniskowej miejscowości. Kulminacyjne uroczystości nastąpiły wieczorem,
podczas obiadu galowego wydanego przez parę królewską. Przed samym

15

W. Grzybowski, Spotkania i rozmowy z Józefem Piłsudskim, „Niepodległość” (po
wznowieniu), Nowy Jork 1948, t. I, s. 94.
16 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, Warszawa 1937, t. V, s. 279-280.
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obiadem odbyła się dekoracja króla Ferdynanda I Krzyżem Srebrnym
Orderu Wojskowego Virtuti Militari17.
Podczas obiadu, po toaście króla, odpowiedział Józef Piłsudski
składając hołd królowi, przewodzącemu swemu narodowi w chwilach
przełomowych wielkiej wojny i królowej, która w chwilach ogólnego przygnębienia była źródłem pociechy i obietnicą przyszłości pełnej chwały:
Polska i Rumunia są żywym wcieleniem zwycięstwa prawa i
sprawiedliwości. Ani w przeszłości, ani w teraźniejszości,
a zapewne i w przyszłości, nie ma i nie będzie nic takiego, co
by mogło rozłączyć oba sąsiednie narody – polski i rumuński. Chciałoby się powiedzieć, że od Morza Bałtyckiego jest
jeden naród o dwóch sztandarach narodowych18 – stwierdził
marszałek Józef Piłsudski

i w zakończeniu wzniósł toast na cześć króla Ferdynanda I i jego małżonki królowej Marii.
Było to ukoronowanie niejako dekoracji najwyższymi polskim
orderami, ponieważ Ferdynand 19 marca 1922 r. odebrał z rąk posła Aleksandra Skrzyńskiego nadany mu Order Orła Białego19.
Po latach wspominano wizytę w Rumunii ze szczególnym entuzjazmem i atencją. Szczególnie zapamiętali ją oficerowie towarzyszący
marszałkowi Piłsudskiemu w podróży. Adam Ludwik Korwin-Sokołowski, adiutant Józefa Piłsudskiego, po latach zapisał wspomnienia
oficerów:
Sam Marszałek któregoś dnia przy obiedzie bardzo ciekawie
i z humorem charakteryzował osoby z rodziny królewskiej.
O królu Ferdynandzie powiedział, że to raczej dobry i poczciwy człowiek o przeciętnej inteligencji. Główny ton na dworze
starała się narzucać królowa Maria, wykształcona, inteligentna i impulsywna, a przy tym bardzo ambitna i zabiegająca
o popularność. Nie zdobyła jednak ani popularności, ani
sympatii narodu. Rumuni pragnęli widzieć w swojej królowej
większą dostojność, a nie tak żywy i wybuchowy temperament, jakim się odznaczała. Najmądrzejszą, o nieprzeciętnej
indywidualności osobą, była zdaniem Marszałka księżniczka
grecka Helena, żona następcy tronu Karola20.
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Tamże, s. 280-281.
Przemówienie według tekstu „Polskiej Agencji Telegraficznej”, przedrukowanego
w „Kurierze Warszawskim” z 16 września 1922 r., tamże.
19 K. Filipow, Rumuni kawalerami Orderu Orła Białego w dwudziestoleciu międzywojennym (1921-1939) [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe –
przeszłość i dzień dzisiejszy, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava
2012.
20 A. L. Korwin-Sokołowski, Fragmenty wspomnień 1910-1945, Paryż 1985, s. 53.
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Być może uznanie dla księżniczki Heleny sprawiło, że w ramach
obustronnych odznaczeń marszałek Józef Piłsudski odznaczył księcia
Karola – następcę tronu także Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego
Virtuti Militari.
Marszałek opowiadał z humorem i lekką ironią, jaką to
„pompę” wyreżyserował sobie Karol na uroczystość dekorowania go przez Marszałka21 – zanotował Korwin-Sokołowski.

16 września para monarsza i marszałek udali się na górską wycieczkę, a wieczorem polska delegacja opuściła Sinaię, udając się w drogę
powrotną do Polski. Wyjazd do Rumunii był niezwykle udany. Marszałek
Józef Piłsudski przyjmowany był niesłychanie serdecznie nie tylko przez
króla Ferdynanda I i królową Marię, ale także społeczeństwo rumuńskie.
Z parą królewską nawiązała się serdeczna przyjaźń. Zwłaszcza królowa
Maria była pod urokiem Naczelnika Państwa, który jak chciał, to potrafił
być czarującym w rozmowie22.
Tak więc w 1922 r. nadano Rumunii trzy Krzyże Orderu Wojskowego Virtuti Militari V klasy. Był to Grób Nieznanego Żołnierza, monarcha Ferdynand I oraz następca tronu, jego syn Karol.
Nie był to jednak koniec zmagań o Order Wojskowy Virtuti Militari dla obywateli rumuńskich. W 1923 r., w drugiej dekadzie czerwca, na
nowo odżyła idea dekoracji orderem wojennym żołnierzy rumuńskich.
Przede wszystkim, w pierwszym rzędzie, chodziło o dekorację monarchy
Ferdynanda I najwyższą klasą orderu. Miało to podkreślić specjalne stosunki łączące dwór rumuński z państwem polskim. Nadanie Krzyża Wielkiego Orderu Virtuti Militari rozpatrywano na trzynastym posiedzeniu
Kapituły Orderu z udziałem marszałka Józefa Piłsudskiego. Kwestia wyróżnienia danej osoby Krzyżem Wielkim wielokrotnie budziła w łonie
Kapituły Orderu Wojskowego Virtuti Militari gorące dyskusje i sprzeciwy,
tak było m.in. przed wizytą króla Ferdynanda I, kiedy to członkowie kapituły, po długotrwałych sporach, w wyniku głosowania postanowili odznaczyć Krzyżem Wielkim rumuńskiego monarchę23.
Niezależnie od posiedzenia sprawa ta była obiektem ożywionej
korespondencji w 1922 r. pomiędzy attaché wojskowym w Bukareszcie
płk. Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim a władzami wojskowymi. Pełnił on także funkcję delegata Naczelnego Wodza na koronację króla rumuńskiego. Jego praca nie ograniczała się do zabaw z następcą tronu.

21

Tamże. Dla najmłodszego syna – szesnastoletniego Michała Ferdynand „wyprosił”
też: „o odznaczenie polskim orderem również jego młodszego »chłopca«, Mikołaja.
Nie chcąc królowi odmówić, Marszałek odznaczył Mikołaja Orderem Polonia Restituta” (tamże).
22 W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. II (1921-1935),
Londyn 1986, s. 66-68.
23 K. Filipow, Order Virtuti Militari 1792-1945…, s. 121.
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Wieniawa jest tym, który przygotowuje odpowiedni grunt dla podpisania
konwencji wojskowej polsko-rumuńskiej w kwietniu 1922 r.24 Polski
attaché sugerował w przesyłanej korespondencji przyznanie większej
ilości odznaczeń członkom rodziny królewskiej oraz osobistościom wojskowym i politycznym Królestwa Rumunii.
Kapituła Orderu zebrana 20 czerwca 1923 r. z udziałem płk.
Zdzisława Piaseckiego (w wojnie 1920 r. dowódcy Grupy Jazdy w składzie
Grupy Uderzeniowej nad Wieprzem) i sekretarza kapituły Adama Korwin-Sokołowskiego („Belniaka” i adiutanta J. Piłsudskiego) odznaczyła
króla Ferdynanda I25.
Już następnego dnia, 21 czerwca 1923r., stosowny dekret nadający monarsze Krzyż Wielki był gotowy i podpisany przez marszałka Józefa
Piłsudskiego26.
Okazją do wręczenia orderu był przyjazd do Warszawy rumuńskiej pary królewskiej, jako odpowiedź na wizytę marszałka Piłsudskiego
w Rumunii jesienią 1923 r. Należy przy tym pamiętać o toczącym się już
konflikcie marszałka z ówczesnymi władzami państwowymi.
24 czerwca 1923 r. do Warszawy przybyli król Ferdynand z królową Marią, witani na dworcu przez prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego z małżonką, marszałka Józefa Piłsudskiego,
marszałków Sejmu i Senatu, rząd i korpus dyplomatyczny. Para monarsza przywitała się z Józefem Piłsudskim bardzo serdecznie. Marszałek
Sejmu Maciej Rataj zanotował w swoich wspomnieniach, że po raz pierwszy na głowach dygnitarzy pojawiły się cylindry. Kawalkada powozów
udała się do miejsca zamieszkania gości – Łazienek Królewskich:
W powozach nie rozumiejący się: 1) Król i prezydent, 2) Królowa i p. Wojciechowska, 3) Brataniu [I. C. Brătianu – premier Rumunii – przyp. K. F.] i Witos27.

Pikanterii dodawał fakt, że polscy dygnitarze witający rumuńską delegację nie znali zupełnie języka francuskiego! W tym samym dniu prezydent
Stanisław Wojciechowski wydał na Zamku Królewskim uroczysty obiad.
Następnego dnia, 25 czerwca, odbyło się wielkie święto Orderu
Virtuti Militari. Uroczystości wręczenia Krzyża Wielkiego dokonano
w Sali Recepcyjnej Belwederu. Marszałek Józef Piłsudski wręczył królowi

24

Przedłożył jako delegat list gratulacyjny Naczelnika Państwa i z jego polecenia
w imieniu armii wyraził gratulacje i życzenia szczęścia, zob.: J. M. Majchrowski, Ulubieniec Cezara. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Zarys biografii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 125-126.
25 J. Cisek, Kalendarium działalności Józefa Piłsudskiego. Uzupełnienie do „Kroniki
życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935”, Nowy Jork 1992, s. 217.
26 K. Filipow, Order Virtuti Militari 1792-1945…, s. 120.
27 M. Rataj, Pamiętniki, Warszawa 1965, s. 165.

140
Ferdynandowi I order, przypominając że Krzyż Wielki przeznaczony jest
wyłącznie dla tych wodzów naczelnych, którzy wygrali wojnę:
W całkowitym uznaniu dla wysiłku moralnego, którego
w tym wypadku należało wymagać od Wodza, Kapituła ocenia nie tylko wagę wypadków, ale i zwycięstwo, uzyskane
przez Waszą Królewską Mość jako Naczelnego Wodza armii
rumuńskiej, dzięki któremu Wasza Królewska Mość umiała
zachować w tych okolicznościach w swej armii te najwyższe
cnoty wojskowe, które wypisane są w haśle: Honor i Ojczyzna28.

Dekoracja odbyła się w obecności prezydenta Wojciechowskiego,
członków Kapituły Orderu i członków rządu z ministrem spraw zagranicznych Marianem Seydą na czele. Był on przedstawicielem Stronnictwa
Narodowo-Demokratycznego, które ostro zwalczało marszałka Piłsudskiego. I jak skonstatował marszałek Maciej Rataj – marszałek nie podał
mu ręki29.
Była to niejako dekoracja podwójna. Żona monarchy królowa Maria Aleksandra Wiktoria Sachsen-Coburg-Gotha otrzymała bowiem najwyższy polski order – Order Orła Białego30.
Następne dekoracje Orderem Wojskowym Virtuti Militari przygotowywane były już wspólnie z ministerstwem spraw wojskowych w Warszawie i obrony narodowej w Bukareszcie. Była to konsekwencja wymiany korespondencji pomiędzy attaché polskim i ministerstwem z 1923 r.
Sprawa znalazła swój finał dopiero w 1924 r. Należy przy tym pamiętać,
że faktycznie marszałek nie sprawował już żadnej funkcji państwowej
i wycofał się z czynnego życia politycznego. Tak naprawdę nie działała też
Kapituła Orderu Virtuti Militari. Uczyniono jednak precedens, chcąc wykonać zobowiązania podjęte w poprzednim – 1923 r.
Pułkownik Nicolaie z rumuńskiego ministerstwa wojny przygotował w uzgodnieniu z przełożonymi listę 40 oficerów, podoficerów i żołnierzy szeregowych do dekoracji orderem. Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi nadać miano przedstawicielom armii rumuńskiej dwa Krzyże
Kawalerskie, sześć Krzyży Złotych i 32 Krzyże Srebrne Orderu Wojskowego Virtuti Militari31.
W polskim ministerstwie spraw wojskowych 9 lipca 1924 r. listę
przetłumaczono (nie dokładnie nota bene) i wysłano do zatwierdzenia
Kapituły Orderu. Trafiła ona tam 15 lipca 1924 r.32 Sprawy potoczyły się
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J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. VI, Warszawa 1937, s. 23.
M. Rataj, dz. cyt., s. 165.
30 K. Filipow, Order Orła Białego 1705-2005, Białystok 2005, s. 153.
31 IPMS: A. XII. 77/26, Tabulo…, s. 1-2.
32 Tamże, Wykaz oficerów i szeregowych odznaczonych Orderem Virtuti Militari,
Warszawa 9 VII 1924, s. 1-2.
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już bardzo szybko. Przygotowano stosowne dokumenty, które zostały
podpisane przez marszałka Józefa Piłsudskiego, przebywającego w Sulejówku pod Warszawą.
Wśród wyróżnionych znajdowały się osoby znane szerzej w Polsce, jak i w większości mało znane polskiemu społeczeństwu. Większość,
jeśli była znana to wyłącznie wojskowym, którzy mieli styczność z armią
rumuńską. Nie byli to więc uznani politycy, lecz żołnierze „z krwi i kości”,
zasłużeni w czasie działań wojennych Wielkiej Wojny i okresu utrwalania
rumuńskich granic. Działano w tym wypadku w myśl dewizy polskiego
orderu: „Zasłudze Wojennej”.
Najbardziej znanym spośród odznaczonych był kawaler Krzyża
Kawalerskiego Orderu Virtuti Militari, minister obrony gen. dywizji
Gheorghe Mărdărescu (1866-1938).33 Był jednym z najstarszych i najwyższych rangą generałów rumuńskich. Wykształcony wojskowo: Szkoła Oficerów Kawalerii i Piechoty w Bukareszcie (1888), absolwent Akademii
Wojskowej i kursów dowodzenia w Brueck i Berlin Spandlu (1892-1894),
komendant Akademii Wojskowej (1915). Otrzymał stopień generała
w 1916 r., w lutym 1918 r. generała dywizji, kiedy to został głównodowodzącym wszystkich wojsk w Siedmiogrodzie do 11 kwietnia 1918 r.
Wielce zasłużony dla Królestwa Rumunii jako zdobywca Budapesztu
i ten, który przyczynił się do obalenia Węgierskiej Republiki Rad i jej komunistycznego przywódcy Béla Kuny. Od 25 marca 1922 r. do 30 marca
1926 r. był ministrem obrony państwa rumuńskiego. Za swoją waleczność
wyróżniony przez króla Ferdynanda I i królową Marię Orderem Wojskowym Michała Walecznego III klasy.
Drugi z Krzyży Kawalerskich odebrał ówczesny dowódca 9 Dywizji gen. brygady Constantin Scărişoreanu, będący już w rezerwie.
Sześć Krzyży Złotych Virtuti Militari otrzymali w większości oficerowie starsi. Byli to: płk Ioan Anastasiu – komendant obrony terytorialnej i ppłk Petre Cănciulescu – dowódca 2 Brygady34. Pozostali wyróżnieni
to: ppłk Gheorghe Dragu z 55/67 pułku piechoty35, mjr Gheorghe Mihail
z 1 batalionu, ppor. Nicolae V. Patriascoui [prawdopodobnie Pătrăşcanu
– przyp. red.] z 6 batalionu36 i ppor Ioan Peneş z korpusu lotnictwa37.
Pozostali oficerowie, podoficerowie i żołnierze szeregowi odznaczeni byli klasą V orderu. Wśród nich znajdowali się: mjr Negreanu Popescu z 41 pułku piechoty, mjr Gheorghe Hermeziu z 7 pułku, mjr Constantin Malamuceanu – dowódca 32 pułku piechoty, kpt. Corneliu Dragalina z 4 pułku artylerii ciężkiej, kpt. Petre Georgescu z 1 Dywizji Ka-
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Mardarescu (dostęp 21.08.2012).
Na liście rumuńskiej obaj podawani w stopniach gen. brygady.
35 Podany jako pułkownik rezerwy.
36 Podany jako ppor. Patriascaiu.
37 Podany jako major w stanie spoczynku.
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walerii, por. Vasile Repanovici z 3 pułku, por. Anania Păduraru z 4 pułku
granicznego i por. Vasile Ionescu z 3 pułku granicznego38.
Wśród oficerów młodszych nie zabrakło osoby duchownej. Był
nim były kpt. rezerwy – kapelan wojskowy rumuńskiego kościoła prawosławnego w momencie dekoracji archimandryta Asim-Iustin Şerbănescu.
Dekorowani oficerowie pochodzili z różnych rodzajów sił zbrojnych. Byli to oficerowie w stanie spoczynku, rezerwy i służby czynnej.
Krzyż Srebrny otrzymali też: por. rez. Constantin Pop – lekarz z byłego
21 pułku piechoty, por. Matei Vasiliu z 33 pułku piechoty i por. rez. Nicolai T. Popescu z 8 pułku piechoty39, porucznicy Anton C. Teodorescu
z 39 pułku piechoty, Florian Rădulescu z 2 batalionu, Teodor S. Negru
z 51/52 pułku piechoty, por. rez. Ioan Stănescu z 65 pułku piechoty, Radu
Cornea z elitarnego 4 pułku kawaleri „Roşiori”.
W następnej kolejności występowali: ppor. rez. Vasile Savoir z byłego 17 pułku piechoty, ppor. rez. Victor Popescu z 18 pułku piechoty,
ppor. Tracian Ionescu z 39 pułku piechoty40, ppor. Gheorghe Alexandrescu z byłego 4 pułku piechoty, ppor. Iosif Ciobanu z 27 pułku piechoty, kpt. Eduard Giurcaneanu z byłego 4 pułku piechoty, i ppor. Dumitru
Mihail z 33 pułku piechoty.
Listę podoficerów armii rumuńskiej dekorowanych V klasą Orderu Virtuti Militari otwierał sierżant Ignat Iliescu z51 pułku piechoty i plutonowy major41 Ioan Kosma z 38 pułku piechoty. Obok niego znaleźli się:
żołnierz Ivan Lupescu42 z 9 pułku piechoty, plut. Mihăil Rapcia z elitarnego 5 pułku „Roşiori”, sierżant Tomase Bajan43 z 7 pułku transportowego, sierż. inst. Vasile Carje44 z 43 pułku piechoty, żołnierze Dumitru
Păun45 z 10 pułku piechoty oraz Constantin Boiangiu z 1 pułku piechoty46.
Zamierzano także Orderem Wojskowym Virtuti Militari, na wzór
Lwowa w Polsce i Verdun we Francji, dekorować stolice dwóch zaprzyjaźnionych państw: Bukareszt i Warszawę. Kapituła Orderu nie wyraziła
jednak pozytywnej opinii na ten temat. Stolica Rzeczypospolitej doczekała się wyróżnienia dopiero podczas II wojny światowej. Natomiast Bukareszt nigdy.
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Podani jako kapitanowie na polskiej liście.
Obaj na liście rumuńskiej zapisani jako kapitanowie rezerwy.
40 Na liście rumuńskiej zapisany jako Trăian Ionesco [właściwie zapewne Ionescu –
przyp. red.].
41 Brak polskiego odpowiednika stopnia wojskowego.
42 Zapisany jako Ioan Lupescu.
43 Zapisany jako sierż. instruktor Tanase Bajan.
44 Zapisany jako plutonowy.
45 Zapisany jako ostatni pod nr. 40. w stopniu sierżanta.
46 Zapisany pod nr 39. Widać jak różni się lista rumuńska od przepisanej w polskim
ministerstwie spraw wojskowych przez kpt. p. d. Sztabu Generalnego Stańczyka z Referatu I Gabinetu Ministra. Widać, że nie do końca rozróżniano stopnie wojskowe Armii Rumuńskiej w stosunku do równoważnych w Wojsku Polskim; mylono pisownię
imion i nazwisk.
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Cavaleri români ai Ordinului Virtuti Militari
(1919-1939)
Rezumat

Ordinul Virtuti Militari instituit la 18 iunie 1792 este, în sec XXI,
unul din cele mai vechi ordine din lume, acordat pentru merite militare.
În ierarhia vechimii, ocupă locul al doilea după Ordinul rusesc al Sfântului Gheorghe din 26 noiembrie 1769.
În prima sa formă ovală, medalia a fost acordată după luptele cu
armata rusă de la Zieleńce şi Ostróg. Curând această medalie a fost înlocuită cu crucea de cavaler acoperită cu email negru. Pe avers se afla deviza ordinului „Virtuti Militari” pentru Merite în Război.
Desfiinţat de către Confederaţia de la Targowica, a fost reînnoit în
timpul Ducatului Varşoviei (1807) şi a fost acordat în Regatul Poloniei
(1815-1830) şi în timpul insurecţiei din noiembrie (1831). A fost lichidat
de către ţarul Rusiei după înfrângerea insurecţiei şi reînnoit în Polonia
Renăscută (1 VIII 1919).
Printre cei 8000 de cavaleri ai Ordinului Virtuti Militari decoraţi
în timpul celei de a II-a Republici s-au aflat şi mulţi străini. De-a lungul
anilor 1920-1923, numărul lor s-a schimbat continuu. La începutul anului 1923 au fost decoraţi 140 de reprezentanţi ai unor ţări străine. Cele
mai multe Cruci de Argint ale Ordinului Virtuti Militari au fost acordate,
în această perioadă, francezilor. De asemenea, au fost distinşi 8 militari
din Letonia, 6 ofiţeri italieni, 4 militari americani, 4 ofiţeri români, 3 militari englezi şi câte un ofiţer din armata estoniană, iugoslavă şi japoneză.
Despre principiile decorării străinilor s-a exprimat însuşi Comandantul Şef Józef Piłsudski în timpul întâlnirii de la Belvedere cu ataşaţii
militari ai statelor aliate, la 27 noiembrie 1922.
Până nu demult am fost în stare de război – război pentru
integritatea şi libertatea Patriei. Şi în timpul marelui război
pentru existenţa noastră ameninţată şi justiţia istoriei – Polonia vă este recunoscătoare şi poate fi generoasă. Avem Ordinul Virtuti Militari, iar eu ca şi Comandant Şef am dreptul
şi pot dispune de clasele a cincea şi a patra ale acestui ordin.
Deci, vouă Domnilor, vreau să vă atribui un anumit număr
de cruci. Eu decid doar numărul, nu pe acei oameni care vor
primi ordinul la voi. (...) Domnii mei – din discuţii şi din
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ceea ce o să vă spun imediat – trebuie să exclud Franţa, aliatul nostru, pentru că decizia îmi va aparţine. Toţi Domnii înţeleg de ce Franţa are statut special.
În rândul ţărilor cu un număr mai mic de medalii intră
Belgia, România, Serbia şi lor le atribui 40 de cruci clasa
a V-a (…).
În ceea ce priveşte clasa a IV-a , iau raportul 1:5. Deci: Belgia, Serbia şi România câte 8 cruci, Italia – 10, Anglia – 12.
În ceea ce priveşte clasa a III-a: Belgia, Serbia şi România
câte 2 cruci, Anglia şi Italia câte 3 cruci. (…).

Numărul străinilor distinşi a tot crescut, ajungând, în a 2-a jumătate a anului 1923, la 280 de cavaleri – cetăţeni ai unor state străine.
Un loc onorabil pentru străinii decoraţi îl ocupau românii – 44 la număr.
Crucile Virtuti Militari au fost acordate reprezentanţilor acelor
state cu care Republica era, la un moment dat, în bune relaţii diplomatice
sau încerca să le stabilească. Neîndoios, un astfel de exemplu îl reprezenta acordarea de cruci românilor, francezilor sau iugoslavilor şi
letonilor. Acordarea ordinelor avea caracter politic şi a fost un instrument al jocului politic, abil folosit de către autorităţile militare ale celei
de a II-a Republici. Cu francezii Polonia avea o alianţă militară, iar cu Regatul României a fost semnat un acord de apărare.
Printre primele decoraţii de la începuturile anilor ’20 a fost decorarea Mormântului Soldatul Român Necunoscut de la Bucureşti.
Cavaleri ai Ordinului Virtuti Militari, în anii 1919-1939, au fost
ofiţeri şi soldaţi ai armatei române. Polonia a distins cu acest ordin
(cl I-V) mulţi comandanţi remarcabili şi persoane cu merite deosebite
pentru colaborarea militară polono-română.
Printre cavalerii Ordinului Virtuti Militari s-au aflat monarhii:
Ferdinand I (Crucea Mare şi Crucea de Argint – cl. V) şi Carol al II-lea
(Crucea cl. V) precum şi militari cu merite deosebite, printre alţii: gen.
Gheorghe Mărdărescu – ministru de război (cl. III); gen. Constantin Scărişoreanu (cl. III); cinci militari de rang înalt (cl. IV) precum şi alţi
33 distinşi cu Crucea de Argint a Ordinului Virtuti Militari. Printre aceştia se afla capelanul militar – arhimandritul Asim Iustin Şerbănescu.

col. (r) prof. Eugen Ichim
Bucureşti

Generalul de armată (r) Henri Cihoski

Din câţi străini a avut aceasta ţară, nimeni nu ne-a înţeles, iertat şi iubit
mai mult decât aceşti idealişti până la mormânt ai revoluţiilor poloneze
Nicolae Iorga

Insurecţia polonezilor din anul 1863 împotriva stăpânirii străine
şi intervenţia brutală a armatelor ţariste a determinat ca un număr mare
de emigranţi să-şi găsească adăpost sigur şi protecţie în spaţiul românesc. Printre aceştia se număra şi inginerul Aleksander Cihoski, absolvent eminent al Şcolii Politehnice din Varşovia. Participant activ la insurecţia polonezilor din anul 1863, când a comandat un detaşament de
cavalerie în lupta cu trupele ţariste, a căzut prizonier şi a fost internat
într-un lagăr din Siberia. Împreună cu alţi doi compatrioţi evadează şi,
după un drum de câteva luni, plin de primejdii dar şi de peripeţii, ajunge
pe teritoriul Principatelor Unite.
La Bucureşti, este primit de însuşi domnitorul Cuza, găzduit de
acesta şi, la plecarea din palat, primeşte, ca suvenir, un frumos medalion
cu chipul său, pe care-l va păstra şi purta întreaga sa viaţă.
În relaţiile sale cu reprezentanţii politici ai emigraţiei poloneze,
domnitorul a hotărât ca acele persoane capabile şi pregătite corespunzător, să poată îndeplini funcţii publice în statul român. Astfel, după primirea naturalizării (cetăţeniei) române, Alexandru Cihoski va fi numit inginer hotarnic la Bacău, apoi la Tecuci şi Bârlad, iar spre sfârşitul carierei,
devine înalt funcţionar în Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului
şi Domeniilor. În anul 1868 se căsătorise cu Eugenia (Ghenia) Dobjanski,
din Mihăileni, fiica lui Andrzej Dobjanski, care emigrase din Polonia, în
Moldova, încă din 1831; Eugenia fusese educată la pensionul doamnei
Pelagie din Bacău. Din această căsătorie se vor naşte şase copii: patru băieţi şi două fete. Henri, al treilea copil, s-a născut la Tecuci, la 4 august
1871 şi va avea, ca viitor militar, o carieră de excepţie, asupra căreia ne
vom referi în cele ce urmează.
Henry Cihoski a urmat şcoala primară la Tecuci, iar gimnaziul la
Bârlad. Tot la Bârlad va absolvi, printre primii, cursurile renumitului liceu „Gheorghe Roşca Codreanu”, în anul 1887. În perioada 1887-1889
a fost elev la Şcoala fiilor de militari din Iaşi. În anul 1889 intra primul la
Şcoala de ofiţeri de infanterie şi cavalerie din Bucureşti, pe care o va termina, în anul 1891, cu rezultate dintre cele mai bune, fiind avansat la gradul de sublocotenent.
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Urmează apoi, ca ofiţer, cursurile Şcolii speciale de artilerie şi geniu, la finalul acesteia, în anul 1893, clasând-se pe locul al doilea. În
perioada 1893-1914 îndeplineşte diferite funcţii la unităţi din garnizoanele Râmnicu Vâlcea, Bucureşti, Focşani, Craiova, Câmpulung Muscel. În
perioada 1895-1897 urmează cursurile Şcolii Superioare de Război. La
1 septembrie 1914, având deja gradul de colonel şi o bogată experienţă de
ostaş, este numit comandant al Regimentului de infanterie „Baia” nr. 16
din Fălticeni. La 1 noiembrie, în acelaşi an, preia comanda Regimentului
de infanterie „Muscel” nr. 30 din Câmpulung Muscel, îndeplinind această
funcţie, până la intrarea României în primul război mondial.

Fot. 1. Henri Cihoski, locotenent, 1891
Sursa: D. Preda, Generalul Henri Cihoski.
Un erou al României Mari, Bucureşti, 1996.

După câteva luni de activitate în statul major al Corpului V de armată este numit şeful statului major al Detaşamentului „Lotru” şi, temporar, la comanda Corpului I de armată; ulterior va conduce şi Detaşamentul „Argeş”. La 16 octombrie 1916 preia comanda Diviziei XIII de
infanterie, în fruntea căreia se va acoperi de glorie în grelele lupte de la
sfârşitul acelui an, plin de suferinţe şi de cedări dureroase pentru tot
neamul românesc. În noaptea zilei de 6/7 decembrie, în luptele de la
Găieşti, este grav rănit la coloană, tratat de urgenţă la Ploieşti, evacuat la
Galaţi şi ulterior la Iaşi, unde va fi operat, la Spitalul „Sf. Spiridon”.
După o convalescenţă de o lună şi jumătate, la 20 ianuarie 1917,
revine, pentru scurtă vreme, la comanda Diviziei XIII de infanterie. La 30
ianuarie 1917 este numit la comanda Diviziei X de infanterie, aflată în refacere în zona Negreşti. Pe data de 26 mai 1917, colonelul Henri Cihoski
este înaintat la gradul de general de brigadă. La începutul lunii iunie, Divizia X este introdusă în luptă în sectorul Nicoreşti şi, ulterior, la Pădureni-Călimăneşti. În fruntea acestei divizii va săvârşi, în perioada 31 iulie-
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21 august 1917, fapte de arme de un eroism legendar, stăvilind, pentru
totdeauna, ofensiva trupelor germane spre inima Moldovei. Numită „Divizia de fier”, aceasta va rămâne în istoria acestui neam prin luptele deosebit de violente purtate în zonele Chicera, Panciu, Răzoare. Pentru felul
în care a condus la victorie această mare unitate a fost decorat, la 8 august 1917, cu cel mai înalt ordin militar românesc, de război, „Mihai Viteazul”, cls. III, prin Î. D. 1137/03.10.1917 La 15 decembrie 1917, generalul de brigadă H. Cihoski este numit subşef al Marelui Stat Major, iar în
1920 comandant al Corpului II Teritorial Bucureşti.

Fot. 2. Henri Cihoski, general de brigadă, subşef al marelui cartier general, 1919
Sursa: D. Preda, Generalul Henri Cihoski.
Un erou al României Mari, Bucureşti, 1996

Pe 17 februarie 1921, având gradul de general de divizie, preia comanda Corpului VII de armată din Sibiu. Timp de şase ani şi jumătate, se
va afirma ca un excelent organizator şi conducător al procesului de instrucţie a trupelor din această mare unitate, ca un bun gospodar şi gestionar al bunurilor armatei. Ascensiunea sa în ierarhia militară activă va
culmina cu înaintarea la gradul de general de corp de armată şi numirea,
la 10 noiembrie 1928, în înalta funcţie de ministru de război în guvernul
prezidat de Iuliu Maniu. În această demnitate de mare răspundere, va face dovada înaltelor sale calităţi de bun organizator şi administrator al
bugetului armatei, va depune eforturi deosebite pentru sporirea capacităţii combative a acesteia. Sub conducerea sa se va înfiinţa Divizia IV de cavalerie, iar la diviziile de infanterie se va înfiinţa al IV-lea regiment şi se
va asigura echipamentul necesar la mobilizare, pentru 450.000 de combatanţi; în zona de vest a frontierei ţării, se vor executa ample lucrări de
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fortificaţii, se va reînfiinţa Centrul de instrucţie al cavaleriei, se va crea
un Centru de înalte studii militare pentru cadrele de conducere, se vor
lua măsuri pentru asigurarea, în regim de urgenţă, a locuinţelor pentru
grăniceri; se înfiinţează noi sanatorii pentru militari, la Lăculeţe, Sinaia
şi Păltiniş şi se modernizează cele din Govora şi Techirghiol, precum şi
Spitalul militar din Bucureşti; sub mandatul sau au fost luate măsuri de
înzestrare a armatei şi, din motive ce nu i se pot imputa, a fost semnat
controversatul acord cu uzinele Škoda. Ministrul a promovat Legea de
organizare a armatei, Legea jandarmeriei, precum şi o Lege de sporire
a pensiilor militare. La 4 aprilie 1930, în urma unui incident, ce a avut loc
la Ateneul Român, în data de 27 martie, când se comemora unirea Basarabiei cu România şi în care au fost implicaţi generalii Gheorghe Mărdărescu, Nicolae Petala şi Vasile Rudeanu (aceştia au părăsit sala când un
grup de spectatori l-au ovaţionat pe filogermanul, din timpul ocupaţiei
germane, din anii 1916-1917, Constantin Stere) şi împotriva cărora a refuzat să ia vreo masură, generalul H. Cihoski şi-a dat demisia de onoare din
fruntea Ministerului de Război şi din armată. La 7 iulie, în acelaşi an,
a fost rechemat în cadrele active şi însărcinat cu organizarea şi conducerea manevrelor de toamnă (22-26 octombrie, Sighişoara). Ulterior, a fost
numit şeful Inspectoratului III de armată din Sibiu, iar în 1932, şef al Inspectoratului marinei şi aeronauticii.

Fot. 3. Henri Cihoski, şeful Inspectoratului III de armată alături de premierul Nicolae Iorga şi guvernul său, la primirea mareşalului Józef Piłsudski, Bucureşti, 1931
Sursa: D. Preda, Generalul Henri Cihoski.
Un erou al României Mari, Bucureşti, 1996.

Simţindu-se tracasat şi marginalizat, având şi probleme de sănătate, fiind şi trecut de vârsta de 60 de ani, la 5 martie 1932, îşi dă, din
nou, demisia din armată şi este trecut, definitiv, la pensie.
Se dedică, în continuare, operelor de caritate, începute încă imediat după război, ajutând copiii orfani şi nevoiaşi, participă activ la diver-
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se întruniri şi festivităţi. După invadarea Poloniei de către armatele germane, în septembrie 1939, a ajutat moral şi material un numar de 11 studenţi polonezi. În anii de pensie a continuat să locuiască în Bucureşti,
fiind înaintat la gradul de general de armată (r), în 1945. De aici a fost ridicat de Securitate, la 5 mai 1950 şi, fără nicio motivare, dus la Sighet şi
încarcerat, alături de alţi înalţi foşti demnitari. Bătrân şi bolnav, dependent de un tratament medical permanent, la 18 mai decedează, în vârstă
de 79 de ani, trupul său fiind aruncat într o groapă comună, fără ca familia să-i fie înştiinţată.
Aşa a sfârşit unul din marii generali ai armatei române, făuritor al
României întregite. Prin întreaga sa activitate, a făcut cinste armatei şi
neamului românesc, dar şi celui polonez din care îşi trăgeau obârşia străbunii săi. A fost decorat cu peste 30 de ordine şi medalii româneşti şi
străine; a fost un ofiţer foarte cult, cu o moralitate şi verticalitate exemplare, tenace şi hotărât; cunoştea limbile franceză, germană şi rusă; a fost
căsătorit, din 1910, cu Sofia Ferhat, de origine armeană, din Focşani, o femeie educată şi înstărită, care i-a dăruit doi copii (Henriette-Cristina şi
Alexandru-Grigore); de la aceşti copii au rezultat trei nepoţi, care, probabil, trăiesc şi în prezent.

Fot. 5. Placa memorială aşezată pe casă din Bdl. Dacia, Bucureşti
Foto: Corneliu Andonie

Amintirea bravului general este, astăzi, păstrată prin editarea, în
anul 1996, a unei valoroase lucrări biografice, „Generalul Henri Cihoski.
Un erou al României Mari”, Editura militară, Bucureşti, 1996, 160 pp +
16 foto a/n, având ca autor pe reputatul istoric militar Dumitru Preda.
Un bust al generalului străjuieste Mausoleul Eroilor Neamului de la Mărăşeşti, o stradă din Tecuci îi poartă numele, iar o placă de marmură
aminteşte trecătorilor bucureşteni (şi nu numai) de casa în care a trăit, pe
Bulevardul Dacia, la nr. 50, construită de el însuşi, în 1934. Este doar un
început în opera de repunere în drepturi a celor ce au contribuit la zidirea
acestui neam.
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płk rez. prof. Eugen Ichim
Bukareszt

Generał armii (rez.) Henri Cihoski
Streszczenie

Henri Cihoski urodził się 4 sierpnia 1871 r. w Tecuci jako syn
Aleksandra i Eugenii Cihoski. Oboje rodzice pochodzili z polskich rodzin,
które osiedliły się w Rumunii w okresie przed i po powstaniu styczniowym. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Tecuci oraz gimnazjum i liceum im. Codreanu w Bârlad. W 1887 r. został przyjęty do III klasy Szkoły
Oficerskiej w Jassach. Po jej ukończeniu z najlepszymi wynikami w roku
1889 został przyjęty na Wydział Piechoty i Kawalerii Szkoły Oficerskiej
w Bukareszcie. Na drugim roku studiów przeniósł się na Wydział Wojsk
Inżynieryjnych i Artylerii, który ukończył 8 lipca 1891 r. w stopniu podporucznika wojsk inżynieryjnych. W tym samym roku rozpoczął w stolicy
naukę w Wyższej Szkole Wojsk Inżynieryjnych i Artylerii, którą ukończył
dwa lata później z trzecim wynikiem.
Służył odtąd w wyspecjalizowanych jednostkach, zwracając na
siebie uwagę przełożonych. W okresie od października 1895 do października 1897 r. kontynuował naukę w Wyższej Szkole Wojennej, uzyskując
doskonałe wyniki. Obejmował następnie coraz wyższe funkcje, odbył nawet 10-miesięczny staż w sztabie generalnym jednej z komendantur armii
austro-węgierskiej rozmieszczonej w Chorwacji. W latach 1901-1916 pełnił wiele funkcji w całym kraju. 15 sierpnia 1916 r., po przystąpieniu Rumunii do wojny, pełnił służbę w sztabie generalnym 5 Korpusu Armii. Od
16 sierpnia 1916 r. dowodził 13 Dywizją Piechoty, okrywając się chwałą
w bitwach pod Olt, Argeş i Neajlov. 18 listopada został ciężko ranny w bitwie na północ od Găieşti. 31 stycznia 1917 r. objął dowództwo 10 Dywizji
Piechoty, a 8 maja tr. awansował na stopień generała brygady. Z dywizją
tą okrył się nieśmiertelną chwałą w walkach pod Mărăşeşti. 15 grudnia
1918 r. mianowany został zastępcą szefa Sztabu Generalnego, a w 1921 r.
powierzono mu dowództwo 7 Korpusu Armii, gdzie służył aż do 1927 r.
Po krótkim okresie dowodzenia 3 Inspektoratem Armii, 10 listopada
1928 r. powołany został na stanowisko ministra wojny w rządzie Iuliu
Maniu. 7 kwietnia 1930 r. złożył dymisję. Po pięciu miesiącach wrócił jako dowódca do 3 Inspektoratu Armii, a 5 marca 1932 r., po 40 latach
służby, przeszedł do rezerwy w wyniku dymisji.
5 maja 1950 r. niespodziewanie zatrzymany został przez Securitate i uwięziony w Sighetu Marmaţiei. gdzie zmarł w więzieniu 18 maja
1950 r., bez sądu i wyroku, a jego ciało spoczęło w zbiorowej mogile.

dr Hanna Szczechowicz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Podstawy polsko-rumuńskich relacji handlowych
w myśl konwencji z 1921 r.

Wzajemne relacje pomiędzy Polską i Rumunią w pierwszych latach niepodległości były przyjazne i dawały możliwości rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej. Polska w tym czasie zmagała się z kwestią kształtowania granic, walczyła o polityczne przetrwanie. Rumunia zaś
została wzmocniona terytorialnie i ludnościowo, zwiększył się jej potencjał gospodarczy o blisko dwa i pół razy, dzięki przyłączeniu Siedmiogrodu i Banatu, lecz gospodarka była skrajnie wyczerpana klęskami wojennymi i niemiecką okupacją1. Rumunia jako jedyny sąsiad i zdeklarowany sojusznik była obiektem zainteresowań polskich polityków i opinii
publicznej. Społeczeństwo polskie wiedziało, że Rumunia do 1914 r. była
krajem o dobrej gospodarce. Doceniano jej potencjał ekonomiczny. Oczekiwano szybkiej odbudowy rumuńskiej gospodarki i aktywnej polityki zagranicznej rządu w Bukareszcie. W Polsce dużą uwagę zwracano na możliwości gospodarcze Rumunii wynikające z sąsiedztwa oraz relacji sojuszniczych. Zdobywanie rynków zbytu dla polskich towarów w warunkach
ostrej konkurencji nie przychodziło łatwo. Było jednak dla młodego państwa życiową koniecznością2. Rynek rumuński był dla Polski cenny ze
względu na ograniczone możliwości własnej produkcji.
Rumunia posiadała żyzne grunty rolne, chociaż przy skromnych
technikach upraw produkcyjność rolnictwa nie była wysoka. Niewielkie
i rozrzucone złoża węgla były zbyt małe, by mogły uniezależnić od importu nawet przy nikłym na nie popycie. Najważniejszym bogactwem naturalnym była rumuńska ropa naftowa. Kilka firm zagranicznych, głównie
niemieckich, zaczęło ją eksploatować już w latach 90. XIX w.3 W związku
z rolniczym charakterem Rumunii handel zagraniczny składał się eksportu produktów rolnych i importu wyrobów przemysłowych, głównie dóbr
konsumpcyjnych. Około 70% eksportu Rumunii stanowiło zboże, przede
wszystkim pszenica4. Rumunia posiadała bank centralny o wyłącznym
prawie emisji banknotów. Szybko rozwijały się banki akcyjne i inne insty-
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J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 369.
P. Łossowski, Polska w Europie i świecie 1918-1939. Szkice z dziejów polityki zagranicznej i położenia międzynarodowego II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990, s. 5.
3 R. Cameron, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych,
Warszawa 2001, s. 285.
4 Tamże.
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tucje finansowe. Większość spośród 8 tys. km linii kolejowych w Europie
Południowo-Wschodniej w 1912 r. znajdowała się na terenie Rumunii5.
Zorganizowanie wymiany towarowej z zagranicą okazało się dla
Polski zadaniem wyjątkowo trudnym. Wynikało to z ogólnej słabości gospodarczej odrodzonej Polski i ubogiej oferty handlowej. Z trudem torowała sobie ona drogę na zagraniczne rynki, na których toczyła się bezwzględna walka konkurencyjna. Eksport towarów i wymiana handlowa
z zagranicą stanowiły dla II Rzeczypospolitej życiową konieczność. Bez
tego nie można było uzyskać wielu niezbędnych surowców, zakupić wyposażenia dla odbudowywanego przemysłu6.
U progu niepodległości tradycyjny rosyjski rynek polskiego eksportu uległ gwałtownemu ograniczeniu. Rolę głównego partnera handlowego Polski zaczęły spełniać Niemcy, ale były kontrahentem trudnym,
przenoszącym sprawy polityczne ponad ściśle kupiecki interes. Zerwanie
starych więzi i zawiązywanie nowych nie było łatwym procesem. Dla
przykładu przed 1914 r. na ziemie, które weszły w skład państwa polskiego przywożono zaledwie 8,5% towarów z krajów trzecich, resztę tj. 91,5%,
dostarczały państwa zaborcze. Jeszcze wyższy, wynoszący 92,5%, był
udział Niemiec, Rosji i Austro-Węgier w eksporcie z ziem polskich. Ta
niemal całkowita dominacja trwała przez dziesięciolecia i wytworzyła tysiące tradycyjnych powiązań handlowych w ramach tych samych państw
(np. z Królestwa Kongresowego na ziemie centralnej Rosji, z Poznańskiego do Niemiec, z Galicji do Austrii czy Węgier). W nowej sytuacji, gdy powstawały inne granice państwowe, zerwanie lub ograniczenie starych
więzi okazało się bardzo trudne7. Tym niemniej zaczęto szukać nowych
rynków zbytu i odnajdywano innych partnerów gospodarczych.
Stałym problemem, z którym musiał borykać się handel zagraniczny był jego ujemny bilans. Tylko w niektórych okresach udało się uzyskać saldo dodatnie. Dominującym zjawiskiem była przewaga importu
nad eksportem, a na pokrycie sprowadzanych towarów brakowało rezerw
finansowych8. Chroniąc własny rynek przed konkurencją zewnętrzną zasłaniano się barierami celnymi. Wyjątek stanowiła przejściowo tylko polityka „ochrony konsumenta”, która polegała na stosunkowo niewielkiej
obniżce stawek celnych na artykuły pierwszej potrzeby. Niższe stawki celne zarzucono wówczas, gdy poprawiła się sytuacja gospodarcza kraju
około 1924 r.9
W latach 20. w eksporcie polskim dominowały surowce półfabrykaty i produkty rolne. Z polski wywożono cukier, jaja, przetwory mleczne,
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mięso. Tradycyjnie najważniejsze miejsce zajmował węgiel. Obok niego
ważnym produktem eksportowym było również surowe i częściowo obrobione drewno, w dalszej kolejności znajdowały się wyroby przemysłu.
Stosunkowo największe rozmiary przybrał eksport cynku i wyrobów cynkowych, blachy żelaznej i innych wyrobów z żelaza i stali oraz pochodzące
z wytworów przemysłu lekkiego produkty włókiennicze10. Importowano
wyroby gotowe: artykuły spożywcze i kolonialne nie wytwarzane w kraju.
W niektórych latach sprowadzano także zboże i mąkę. Spośród surowców
przywożono: rudę żelaza, skóry, bawełnę, wełnę, oleje i smary. Ważną pozycję zajmowały także wyroby metalowe, maszyny, narzędzia, pojazdy11.
Rozwój polskiego wywozu zależał od stopnia koncentracji handlu, zasobności w kapitał obrotowy, właściwych metod działania. Stopień koncentracji handlu w Polsce był stosunkowo nieduży, a duże firmy istniały tylko
w niektórych dziedzinach12.
Państwo polskie w różnej formie wspierało handel zagraniczny
i organizacje gospodarcze zajmujące się handlem. Poparcie państwa uzyskał m.in. Ogólnopolski Związek Eksporterów Przemysłowych Przetworów Mięsnych, natomiast syndykat Polskich Eksporterów Trzody i Bydła
otrzymał przywilej bezcłowego rozdziału kontyngentu wwozowego13. Większe znaczenie miało zawieranie umów handlowych z poszczególnymi
państwami, które stwarzały ogólne ramy wymiany i określały jej warunki.
Promowanie na terenie Polski i Rumunii wyrobów własnego przemysłu stworzyło podstawy do relacji handlowych. Czyniono starania
w sprawie regulacji prawnych dotyczących uzyskania od rządu rumuńskiego zniżek celnych dla polskich wyrobów przemysłowych i wyrobów
górniczych, wprowadzenia udogodnień w granicznym polsko-rumuńskim
ruchu osobowym oraz w międzynarodowym obrocie towarów i przesyłek
pocztowych, zabiegano o prawa do swobodnego tranzytu. Planowano budowę nowych mostów na Dniestrze i Czeremoszu dla rozwoju połączeń
transportowych14.
21 lipca 1921 r. w Bukareszcie między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Królestwa Rumuńskiego została podpisana konwencja
handlowa oraz umowa między Zarządami poczt, telegrafów i telefonów.
Konwencja handlowa, złożona z 16 artykułów, sporządzona w języku polskim i rumuńskim, przystosowana była do systemu przejściowego, będącego wówczas w mocy w obydwu państwach15. Konwencja weszła w życie

10

Tamże, s. 235.
Tamże, s. 295-296.
12 Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski międzywojennej..., s. 297.
13 Tamże, s. 298.
14 M. Leczyk, Polsko-rumuńskie stosunki gospodarcze w latach 1921-1939, „Zeszyty
Naukowe”, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, z. 4, Kutno 2002, s. 38.
15 Konwencja handlowa między Polską a Rumunią podpisana 1 lipca 1921 r. w Bukareszcie, zatwierdzona ustawą z dnia 28 lipca 1922 r., Dz. U. R.P. z 1922 r., Nr 71,
poz. 636.
11
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30 listopada 1922 r. Dokument został zatwierdzony przez pełnomocnika
Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego, Aleksandra Skrzyńskiego – posła nadzwyczajnego i ministra, Henryka Strasburgera – podsekretarza stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu oraz pełnomocnika
króla Rumunii Ferdynanda I, Take Ionesco [zgodnie z zapisem w dokumencie; poprawnie Ionescu – przyp. red.] – ministra spraw zagranicznych. Konwencja handlowa wypracowała wzajemne relacje handlowe,
chroniła wolny handel, sprawy górnictwa, miar i wag, sprawy towarzystw
akcyjnych, spółek i stowarzyszeń, zarządu kolei i dróg wodnych, nadzorowała działalność poczt i telegrafów. Chroniła dziedziny działalności
istotne dla obywateli i sprawnego funkcjonowania państwa.
Zgodnie z postanowieniami Konwencji Handlowej obywatele Polski i Rumunii mogli korzystać przy trudnieniu się handlem i przemysłem
z tych samych praw, przywilejów, immunitetów, korzyści i ulg16. Uzyskali
prawo osiedlania się, nabywania i posiadania wszelkiego rodzaju własności ruchomej i nieruchomej zgodnie z prawem krajowym. Mogli rozporządzać nią w drodze sprzedaży, zamiany, darowizny, małżeństwa, rozporządzenia ostatniej woli lub w jakikolwiek inny sposób. Uzyskali prawo
występowania w sądach, bądź jako pozwany, bądź pozywający. Przysługiwały im obowiązujące w danym kraju prawa i immunitety17. Obywatele
polscy i rumuńscy zwolnieni zostali od wszelkich rekwizycji lub świadczeń wojskowych oraz obowiązujących czynności urzędowych, sądowych,
administracyjnych. Wyjątek stanowić miały ciężary, które były związane
ze stanem posiadania, własności, dzierżawy, wynajmu, zarówno świadczenia, jak i rekwizycje wojskowe18.
Wszelkie produkty rolne i przemysłowe, przywożone z Polski do
Rumunii i z Rumunii do Polski, przeznaczone do konsumpcji, złożenia na
skład lub do powrotnego wywozu przez czas trwania umowy, podlegały
opłatom nie wyższym niż te, którym podlegały produkty lub towary narodu najbardziej uprzywilejowanego. Każda z układających się stron zobowiązywała się udzielić drugiej przywilejów lub zniżki ceł na produkty
znajdujące się w obrocie handlowym. Układające się strony nie wprowadzały zakazów lub ograniczeń dotyczących wzajemnego przywozu lub wywozu tych samych towarów19.
Polska i Rumunia udzieliły sobie czasowego zwolnienia od ceł
przywozowych i wywozowych dla towarów pod warunkiem, iż będą one
z powrotem wywiezione w z góry ustalonym terminie, nie mogącym przekraczać jednego roku. Powrotny wywóz był zabezpieczony przez złożenie
kwoty cła na komorze celnej bądź też przez stosowną kaucję20.

16

Konwencja handlowa między Polską a Rumunią podpisana 1 lipca 1921 r., Dz. U.
z 1922 r., Nr 103, poz. 937, art. 1.
17 Tamże, art. 2.
18 Tamże, art. 3.
19 Tamże, art. 5.
20 Tamże, art. 7.
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Kupcy, fabrykanci i przemysłowcy, po przedstawieniu karty legitymacyjnej wydanej przez właściwe władze ich kraju, byli uprawnieni do
prowadzenia spraw handlowych i przemysłowych, mieli prawo osobiście
bądź przez komiwojażerów21 dokonywać zakupów u kupców lub producentów w publicznych lokalach sprzedaży. Mogli przyjmować zamówienia
na podstawie próbek u kupców lub innych osób, które w swoim handlu
lub przemyśle używały towarów odpowiadających tym próbkom.
Zgodnie z umową przedmioty podlegające cłu, przywożone jako
próbki lub wzory przez przemysłowców lub komiwojażerów zwolnione
były przez jedną lub drugą stronę od cła przywozowego i wywozowego
pod warunkiem, że przedmioty te były wywiezione z powrotem w terminie, który nie mógł przekraczać jednego roku i tożsamość przedmiotów
przywiezionych i wywożonych była taka sama22.
Spółki akcyjne, jak również i inne spółki handlowe lub finansowe,
łącznie z zespołami ubezpieczeń utworzonymi na terytorium jednej
z układających się stron, na mocy odnośnych ustaw mogły stosując się do
ustaw drugiego kraju osiedlać się na jego terytorium i prowadzić tam
swój handel lub przemysł z wyjątkiem tych gałęzi, które z uwagi na ich
charakter użyteczności ogólnej podlegały specjalnym ograniczeniom stosowanym do wszystkich krajów. Dopuszczenie spółek do prowadzenia
handlu lub przemysłu na terytorium drugiej układającej się strony podlegało właściwym ustawom i przepisom, obowiązującym na danym terytorium23.
Obydwie ukadające się strony przyznały sobie wzajemnie swobodę tranzytu na drogach najdogodniejszych dla tranzytu międzynarodowego dla osób, bagażu, towarów, przesyłek pocztowych, statków, okrętów,
wagonów osobowych i towarowych oraz innych środków przewozowych.
Osoby, bagaże, towary, przesyłki pocztowe, statki i okręty oraz wagony
osobowe i towarowe, a także przewozowe w tranzycie nie podlegały żadnym cłom i specjalnym opłatom. Mogły być pobierane od towarów opłaty
za formalności i opłaty statystyczne przeznaczone wyłącznie na pokrycie
wydatków nadzoru i administracji, które spowodował tranzyt. Wysokość
opłat i należności odpowiadać winna, poniesionym wydatkom24. Ograniczenia i zakazy przywozu i wywozu towarów wynikały ze względu na:
a) bezpieczeństwo publiczne, b) ochronę zdrowia, ochronę przeciwko
chorobom zwierząt i roślin, stosując się do ogólnie przyjętych reguł międzynarodowych, c) towary, które w jednym z państw stanowią przedmiot
monopolu państwowego, d) wydarzenia związane z bezpieczeństwem
państwa albo interesami żywotnymi kraju25.

21

Komiwojażer – przedstawiciel firmy, podróżujący w celu zdobywania i przyjmowania zamówień na towar.
22 Tamże, art. 8.
23 Tamże, art. 9.
24 Tamże, art. 12.
25 Tamże.
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Kwestie dotyczące komunikacji pocztowej, telegraficznej i telefonicznej uregulowane zostały w umowie zawartej między Zarządami Poczt,
Telegrafów i Telefonów Polski i Rumunii odnoszące się do wzajemnej wymiany korespondencji telegraficznej, telefonicznej i paczek pocztowych,
która sporządzona została w Bukareszcie 1 lipca 1921 r. Podpisy pod nią
złożyli delegaci Zarządu Poczt, Telegrafów i Telefonów Polski i Rumunii
Sylwester Maciejewskiego i inż. Pitulescu. Umowa określała postanowienia wynikające z art. 17 Międzynarodowego Regulaminu Telegraficznego
i art. 19 Międzynarodowej Konwencji dotyczącej wymiany paczek pocztowych. Rumunia zobowiązała się do wzmocnienia istniejących połączeń telegraficznych pomiędzy Warszawą i Bukaresztem oraz Lwowem i Czerniowcami poprzez wprowadzenie nowego połączenia telegraficznego między Lwowem i Gałaczem lub Braiłą z możliwością przedłużenia połączenia do Warszawy26. Zarząd Poczt, Telegrafów i Telefonów Polski i Rumunii zniżały taksę telegraficzną we wzajemnym obrocie do podwójnej taksy
wewnętrznej od wyrazu. Dla telegramów prasowych ustanowiona została
zniżka 50% opłaty normalnej27. Polski Zarząd Poczt, Telegrafów i Telefonów zobowiązał się kierować telegramy tranzytowe z Rumunii i krajów
leżących poza Rumunią do państw bałtyckich i skandynawskich drogą
najszybszą28.
Dla ułatwienia wzajemnych stosunków sąsiadujących prowincji
został wznowiony ruch telefoniczny na odcinku Lwów-Czerniowce na
dawnej linii telefonicznej Wiedeń-Lwów-Bukareszt. Do rozmów telefonicznych, zgodnie z umową, miały być dopuszczone następujące miasta
polskie: Przemyśl, Brody, Jarosław, Lwów, Stryj, Tarnopol, Czortków,
Drohobycz, Stanisławów, Kołomyja i Śniatyń oraz miasta rumuńskie:
Czerniowce, Radowce, Suczawa i inne miasta Bukowiny29. Rozmowę
3-minutową przyjęto za jednostkę. Porządek rozmów telefonicznych
ustalać miały okręgowe Dyrekcje Lwowska i Czerniowiecka stosownie do
potrzeb ruchu30. Wprowadzone zostały następujące opłaty za rozmowy
pomiędzy:
– Przemyślem, Brodami, Jarosławiem, Lwowem a Czerniowcami, Radowcami, Suczawą względnie innymi miejscowościami Bukowiny i odwrotnie – 2 franki w złocie za każdą jednostkę 3-minutową lub jej część,
– Stryjem, Tarnopolem, Czortkowem, Drohobyczem a Czerniowcami, Radowcami, Suczawą względnie innymi miejscowościami Bukowiny i odwrotnie – 1 frank 50 centymów w złocie za każdą jednostkę 3-minutową
lub jej część,
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Umowa zawarta między Zarządami poczt, telegrafów i telefonów Polski i Rumunii,
dotycząca wzajemnej korespondencji telegraficznej, telefonicznej i paczek pocztowych
między Polską a Rumunią, Dz. U. z 1922 r., nr 103, poz. 937, art. 1.
27 Tamże, art. 3.
28 Tamże, art. 5.
29 Tamże, art. 6.
30 Tamże, art. 7.
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– Stanisławowem, Kołomyją, Śniatynem a Czerniowcami, Radowcami,
Suczawą względnie innymi miejscowościami Bukowiny i odwrotnie –
1 frank w złocie za każdą jednostkę 3-minutową lub jej część31.
Zarządy Poczt, Telegrafów i Telefonów Polski i Rumunii zrzekały
się rozrachunków telefonicznych. Opłaty przypadały całkowicie temu Zarządowi, który je pobrał. Jeżeli według trzymiesięcznej statystyki dochody jednego kraju przekroczą o 20% dochody drugiego kraju, zainteresowany Zarząd będzie mógł porozumieć się w celu przeprowadzenia równego podziału nadwyżki. Przy wypłacie przypadającej kwoty miał być zastosowany średni urzędowy kurs walut, występujący na giełdzie w Bukareszcie w miesiącu, w którym wystawione zostały rachunki. Każdy Zarząd
będzie płacić miał w walucie kraju wierzycielskiego32.
Dla wymiany paczek między Polską a Rumunią zastosowano postanowienia międzynarodowej umowy dotyczącej wymiany paczek pocztowych zawartej w Rzymie 26 maja 1905 r. i zrewidowanej w Madrycie
30 listopada 1920 r. oraz postanowienia wykonawcze33. W obrocie wzajemnym dopuszczono paczki bez podanej wartości i paczki z podaną wartością do 300 franków. Waga tych paczek nie mogła przekraczać 10 kg34.
Opłacane z góry były paczki pilne i pośpieszne, paczki za pobraniem i bez
pobrania opłat pocztowych i celnych35.
W obrocie wzajemnym opłata składała się z: a) opłaty wewnętrznej kraju nadania dla paczek tej samej wagi, b) opłaty 40 centymów
w złocie za każde 5 kg wagi lub jej części na rzecz kraju przeznaczenia. Za
paczki ochronne wymienione w punkcie a) i b) opłaty zostały podwyższone o 50%. Niezależnie od powyższych opłat przy paczkach z podaną wartością pobierano należności asekuracyjne: a) opłata zasadnicza 20 centymów w złocie; b) opłata asekuracyjna po 0,05 centymów w złocie za
każde 30 franków lub część podanej wartości paczki, najmniej jednak
10 centymów36.
Za doręczenie paczek, za załatwienie formalności celnych oraz za
magazynowanie każdy kraj pobierać miał od adresata opłaty stosowane
w obrocie wewnętrznym danego kraju37. Rozsyłanie paczek na obszarze
danego kraju podlegało opłacie na zasadzie przepisów wewnętrznych każdego kraju38. Odszkodowania za paczki w razie ubytku, uszkodzenia lub
zaginięcia wypłacał każdy kraj, pod warunkami przewidzianymi w art. 16
Konwencji międzynarodowej dotyczącej wymiany paczek, zawartej w Madrycie 30 listopada 1920 r. Odszkodowanie za paczki nie mogło prze-
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Tamże.
Tamże, art. 9.
33 Tamże, art. 10.
34 Tamże art. 11.
35 Tamże, art. 12.
36 Tamże, art. 13.
37 Tamże, art. 14.
38 Tamże, art. 15.
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wyższać podanej wartości obliczonej według wagi: 1 kg – 10 franków, 5 kg
– 25 franków, 10 kg – 40 franków, albo równoważnika franka w złocie
w monecie kraju wypłacającego odszkodowanie.
Za paczki z podaną wartością odszkodowanie nie mogło przewyższać kwoty podanej wartości39. W obrocie wzajemnym Zarząd Poczt, Telegrafów i Telefonów kraju nadania paczki płacić miał zarządowi kraju
odbierającego 40 centymów za każdą paczkę o wadze 5 kg lub 80 centymów w złocie za każdą paczkę o wadze od 5 do 10 kg. Za paczki ochronne
podwyższona została należność od wagi o 50%40. Dla wzajemnych rozrachunków wynikających z wymiany paczek między Polską i Rumunią
przyjęto za podstawę frank w złocie. Kwoty zadłużenia wyrażone we frankach, miały zostać wyrównane w walucie kraju kredytującego po średnim
kursie giełdy w Bukareszcie w miesiącu, do którego rozrachunki się odnoszą41.
Regulamin wykonawczy dla służb pocztowych określał zasady
przesyłania paczek, zgodnie z którymi do każdej paczki miał być dołączony osobny list przesyłkowy i dwie deklaracje celne. Na kuponie listu przesyłkowego nie wolno było umieszczać żadnych informacji. Nadawca mógł
wskazać na odwrotnej stronie listu przesyłkowego sposób, w jaki należy
postępować z paczką na wypadek, gdyby doręczenie nie mogło być skuteczne. Tranzyt paczek do wagi 10 kg zapewniono tylko do krajów, z którymi zarząd utrzymywał wymianę paczek. Zarządy Poczt, Telegrafów
i Telefonów Polski i Rumunii zobowiązały się do wzajemnej współpracy
w zakresie sporządzania wykazu państw, które pośredniczyły w przewozie
paczek. Wymiana paczek pocztowych między Polską a Rumunią odbywała się w drodze wolnego tranzytu. Urzędem przeznaczonym do wymiany
paczek pocztowych dla Polski został Urząd Pocztowy w Stanisławowie lub
w Kołomyi, a dla Rumunii – Urząd Pocztowy w Czerniowcach. Wszystkie
paczki były zapisywane do kart paczkowych. Paczki z podaną wartością
ponad 10 franków uznawano za wartościowe i oznaczano nalepką „V”.
Między urzędami obydwu krajów oddzielne traktowano przesyłki paczek
zwykłych i paczek z podaną wartością: „paczki zwykłe” – „colis ordinaires” i „paczki wartościowe” – „colis valeur”. Paczki zwykłe były wydawane i odbierane na podstawie wykazów, natomiast paczki z podaną wartością na podstawie wykazów i kart paczkowych. Reklamacje paczek zredagowane w języku francuskim wysyłano wprost do właściwych urzędów.
Odszkodowania z tytułu zniszczenia lub zagubienia paczki wypłacano
według kursu franka w złocie w monecie kraju wypłacającego odszkodowanie42.
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Tamże, art. 17.
Tamże, art. 18.
41 Tamże, art. 19.
42 Tamże, Regulamin wykonawczy dla służby paczek pocztowych.
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Polsko-rumuńska konwencja handlowa stanowiła prawa dla transportu wodnego, okrętów polskich i ich ładunków w Rumunii oraz okrętów rumuńskich i ich ładunków w Polsce. Każdy przywilej oraz każda ulga przyznana mocarstwu trzeciemu przez jedną z układających się stron,
przyznane być miały drugiej stronie. Handel pobrzeżny (kabotaż) został
zarezerwowany dla przedsiębiorstw krajowych43.
Obrót towarowy miedzy dwoma państwami przebiegał na zasadach Berneńskiej Konwencji Międzynarodowej o transportach kolejowych z 14 października 1890 r. ze wszystkimi dodatkami i warunkami
uzupełniającym44. Polska i Rumunia zobowiązały się, że podejmą wszelkie czynności do zapewnienia ruchu osób, obrotu towarów i przesyłek
pocztowych pomiędzy obu państwami na drogach najdogodniejszych
i w razie potrzeby dla ułatwienia wzajemnego przywozu i wywozu towarów za pomocą kompletnych pociągów bezpośrednich45. Uznano za pilną
potrzebę zawarcia ogólnej konwencji międzynarodowej dotyczącej wymiany i obopólnego używania taboru ruchomego. W oczekiwaniu na zawarcie konwencji międzynarodowej pozostały w mocy dla wymiany i używania wagonów układy tymczasowe obowiązujące wówczas pomiędzy zarządami kolei obydwu państw46.
Na stacjach granicznych państwa sąsiedniego zapewniono wolne
wejścia i pobyt dla funkcjonariuszy i agentów kolei, poczt, telegrafów i telefonów, komór celnych i dla innych urzędników państwowych pełniących funkcje związane ze służbą graniczną. Byli oni zobowiązani do posiadania urzędowej karty tożsamości zaopatrzonej w fotografię i w rozkaz
służbowy, wydany przez właściwe władze. Urzędy graniczne otrzymywały
listy zawierające nazwiska funkcjonariuszy. Na podstawie kart tożsamości i rozkazów służbowych dozwolone było wejście i pobyt na stacjach pogranicznych państwa sąsiedniego personelu kolei i poczt, obsługującego
pociągi polskie i rumuńskie, zdążające do państwa sąsiedniego. Personel
urzędowy, delegowany przez władze centralne lub obwodowe (dyrekcje
okręgowe) przy inspekcjach ich organów kolejowych, poczt, telegrafów
i telefonów, komór celnych i innych, korzystać mógł z prawa przejścia
i pobytu na stacjach pogranicznych na podstawie rozkazu służbowego.
Personelowi pociągów ratunkowych i załóg pogranicznych dozwolone było wolne przejście przez granicę do miejsca wypadku bez wymaganych
dokumentów i bez formalności celnych47.
Na tworzących granicę pomiędzy Polską a Rumunią odcinkach
Czeremosz i Dniestr obydwa państwa korzystały z prawa zupełnej swobody spławu, żeglugi i użyczenia dróg holowniczych, jak i prawa lądowa-
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nia na brzegach obydwu rzek. Sposób postępowania w tych wypadkach
ustalony został osobnym regulaminem celnym. Żegluga i spław na rzekach podlegały ustawom wewnętrznym tych krajów48. Obydwa państwa
zobowiązały się uznawać ważność wszystkich dokumentów, takich jak
świadectwa i licencje flisaków, palaczy, maszynistów, sterników itd., wydanych przez odpowiednie władze49.
Od 1 stycznia 1922 r. dziki spław na rzekach Perkalab, Czeremosz
Biały i Czeremosz został zabroniony. Wszelki przewóz drzewa dozwolony
miał być tylko tratwami50. Dla ułatwienia transportu drzewa za pomocą
spławu i dla uregulowania jego ruchu zorganizowano urząd rzeczny mieszany pod nazwą Komisja Polsko-Rumuńska dla Czeremoszu, która urzędować miała kolejno przez trzy lata na terytorium Polski i na terytorium
Rumunii. Komisja rozpoczęła pracę w Wyżnicy51. Składała się z dwóch inżynierów leśnych lub inżynierów dróg i mostów, mianowanych przez rząd
Polski i Rumunii, którzy. kierowali wspólnie pracami Komisji i ją reprezentowali. Byli jej podporządkowani dozorcy spławu ustanowieni w miejscowościach Gura Purtilei, Uścieryki i Jabłonica (po jednym w każdej
miejscowości) oraz strażnicy spławu i dozorcy zbiorników52. Personel Komisji Polsko-Rumuńskiej dla Czeremoszu zaopatrzono w papiery legitymacyjne i widoczne odznaki. Przy wykonywaniu swych czynności urząd
rzeczny korzystał ze swobody ruchu na całym odcinku rzeki53. Zakres
działania i czynności Komisji określono w punktach 1-9 artykułu V Aneksu do Protokołu Końcowego.
Dozór nad czynnościami Komisji Polsko-Rumuńskiej dla Czeremoszu na terytorium rumuńskim znajdował się w rękach odpowiednich
władz administracyjnych. Władza nadzorcza jednego z państw zawiadamiała władzę nadzorczą drugiego państwa o swej działalności i wydanych
zarządzeniach. W razie inspekcji Komisji obydwie strony uczestniczyły
w jej pracach. W wypadku niezgody pomiędzy komisarzami, odpowiednie
władze obydwu państw rozstrzygać miały wspólne punkty sporne w ustalonym terminie54.
Reklamacje stron przeciwko zarządzeniom i porozumieniom Komisji Polsko-Rumuńskiej dla Czeremoszu rozstrzygane były przez odpowiednie władze kraju, z którego pochodził petent, bądź przez władzę rumuńską, powołaną do stosowania ustaw wodnych i leśnych bądź przez
władzę polską administracyjną II instancji (województwo), po uprzednim
porozumieniu się z odpowiednią władzą drugiego państwa. W tych wypadkach nie posługiwano się drogą dyplomatyczną, przyjętą w stosun-
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kach międzynarodowych. Reklamacje składane miały być do Komisji
w ciągu 14 dni po ogłoszeniu postanowienia lub powziętego zarządzenia
i były poddawane decyzji odpowiedniej władzy w ciągu 14 dni. Decyzja
wyższej instancji była ostateczna55. Do chwili rozpoczęcia czynności przez
Komisję, nadzór urzędowy nad spławem na linii granicznej, a także stosowanie ustawy leśnej austriackiej z dnia 9 grudnia 1852 r., będącej jeszcze
w mocy w sąsiednim okręgu nadgranicznym, i ustaw wodnych były wykonywane za wspólnym porozumieniem przez władze administracyjne
okręgów Wyżlica i Kosów56. Rozporządzenie wykonawcze wydane miało
być po wspólnym porozumieniu obu państw57.
Rozwój gospodarczych stosunków polsko-rumuńskich wynikał
z polskiej polityki zagranicznej. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, w wygłoszonym przemówieniu podczas pobytu 14 i 15 września 1922 r. w letniej rezydencji króla rumuńskiego Ferdynanda I w Sinaia, powiedział:
nasze sąsiedztwo, wspólność interesów politycznych, podobieństwo pewnych cech naszych narodów – oto tyle decydujących motywów nakazujących coraz bardziej ścisłe zjednoczenie z jednej i z drugiej strony wszystkich żywiołów i wszystkich sfer tak rządowych, jak i politycznych, tak kół naukowych i kulturalnych, jak sfer finansowych i ekonomicznych.
Jestem rad mogąc wam powiedzieć, jak mnie głęboko przejmuje czar, promieniejący z ziemi waszego pięknego kraju
i jak jestem wrażliwy na przyjęcie, potwierdzające dawną sławę o waszej gościnności. Możecie być przekonani, że te same
uczucia serdecznego braterstwa oczekują was również na
granicy Polski i mam nadzieję, że niejeden z was już ich doznał. Każdy Rumun, który do nas przyjedzie, ujrzy nas ożywionych pragnieniem wzajemnego poznania i wspólnej pracy
z nami. Idźmy ku tej przyjaźni, dotychczas utajonej, że tak
powiem, „in potentia”, starajmy się, aby ona w naszych sumieniach głęboko zapuściła korzenie, aby rozgałęziła się we
wszystkich sferach naszej energii narodowej, bo wierzcie mi
– z tej przyjaźni może wyniknąć dla obu naszych narodów
trwałe dobro58.

W kilka lat później Marszałek Józef Piłsudski, w słowach wypowiedzianych bezpośrednio po zamachu majowym, powiedział:
Polska musi utrzymywać najściślejszą neutralność pomiędzy
Niemcami i Rosją, tak aby oba kraje były absolutnie pewne,
że Polska nie pójdzie z jednym z nich przeciw drugiemu. Mu-
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si też zabiegać o utrzymanie sojuszów z Francją i Rumunią
jako gwarantami pokoju59.

Deklarowali to wszyscy polscy ministrowie spraw zagranicznych w latach
20., czyniąc z tego zasadniczą przesłankę swych decyzji. Według ministra
Stanisława Patka idea pokoju stanowiła w Polsce „podstawowe hasło
w dziedzinie jej stosunków politycznych”60. Minister August Zalewski
podkreślał wielkie znaczenie Polski dla utrzymania pokoju:
Polska dzięki swemu położeniu geograficznemu, tak dawniej
jak i dzisiaj, posiada szczególne znaczenie dla pokoju Europy, jako jeden z ważnych bastionów bezpieczeństwa narodów61.

Obok hasła pokoju wysuwana była zasada utrzymania terytorialnego status quo i poszanowania traktatów międzynarodowych.
Pomimo zbudowania podstaw prawnych nie doszło do szerszej
wymiany gospodarczej pomiędzy Polską i Rumunią. Główną tego przyczyną był kryzys ekonomiczny i struktura gospodarcza państw, oparta na
słabym i niskotowarowym rolnictwie. Polska nie mogła zrealizować
istniejących potrzeb rumuńskich. Była zbyt słaba ekonomicznie. Przegrywała konkurencję w wymianie handlowej. Rynkami w Rumunii zainteresowani byli Czesi, Austriacy, Niemcy i Włosi, a także Francuzi i Anglicy,
którzy lepiej dostosowywali się do potrzeb rynku i klienta. Państwa o bardziej dynamicznej gospodarce zaczęły zastępować miejsce Polski na rynkach w Rumunii. W latach 20. udział Polski w handlu zagranicznym Rumunii był niski. Import towarów z Polski w 1928 r. wynosił 4,8%, a w roku 1938 r. już tylko 1%. Eksport towarów z Rumunii do Polski w 1928 r.
wynosił 7,1%, a w 1938 r. 1,2%62. Eksport towarów z Rumunii w latach
1929-1932 zmniejszył się ponad dwa razy, import – prawie trzykrotnie.
Kryzys godził w rolnictwo sprowadzając katastrofalny spadek cen na produkty rolne. W Rumunii szczególnie mocno zaznaczył swoją obecność kapitał angielski i francuski, a w drugiej połowie lat 30. także niemiecki.
Dla zaktywizowania kontaktów handlowych obydwu państw organizowano spotkania przedstawicieli rządu. W 1929 r. rumuński minister
przemysłu i handlu Virgil Madgearu był obecny na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Dyrektor Departamentu Handlowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu Mieczysław Sokołowski spotkał się z rumuńskim wiceministrem handlu Erne. Rumuński minister rolnictwa

59

M. K. Kamiński, M. J. Zacharias, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej
1918-1939, Warszawa 1998, s. 91.
60 P. Łossowski, Polska w Europie i świecie 1918-1939..., s. 16-17.
61 Tamże, s. 17.
62 Historia Polski w liczbach, t. II, Gospodarka, pod red. F. Kubiczek, A. Jezierskiego,
A. Wyczańskiego, Warszawa 2006, s. 547.

163
Alexandru Constantinescu złożył oficjalną wizytę polskiemu ministrowi
rolnictwa i dóbr państwowych Stanisławowi Janickiemu.
W latach 20. XX w. wzrosła rola Niemiec w handlu zagranicznym
Bułgarii, Rumunii, Węgier, Jugosławii i krajów nadbałtyckich, natomiast
znacznie zmniejszyła się w obrotach Polski i Czechosłowacji. W przypadku Polski nastąpiło to przede wszystkim w wyniku konfliktu gospodarczego zapoczątkowanego w 1925 r. Utrzymywały się silne więzy handlowe
łączące kraje powstałe na gruzach monarchii habsburskiej, które w przeszłości wchodziły w obręb jednego organizmu gospodarczego. Należy
podkreślić, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej utrzymywały na ogół
wysoką w porównaniu z państwami Europy Zachodniej ochronę celną
swego przemysłu. Ułatwić ona miała utrzymanie równowagi bilansu płatniczego słabych finansowo organizmów państwowych, a zarazem chroniła przedsiębiorstwa krajowe przed niebezpieczną konkurencją tańszych
wyrobów dostarczanych przez bardziej nowocześnie wyposażone firmy
zagraniczne63.
Konwencja handlowa była dokumentem przejściowym. Rumunia
30 maja 1930 r. wypowiedziała Konwencję notą z dnia 31 maja 1930 r.
Wygasła ona 1 lipca 1930 r. Stanowiła przykład prawnego regulowania
kontaktów handlowych. W zależności od przyjętych kryteriów podjęto
dalsze działania zmierzające do utrzymania wzajemnych stosunków międzynarodowych w taki sposób, aby zabezpieczyć interes państwa i jego
obywateli. W zależności od przyjętych kryteriów otworzyła drogę do
zawarcia innych ważnych dokumentów m.in.: konwencji kolejowej
z 23 września 1921 r., porozumienia w sprawie budowy mostu na Czeremoszu z 24 maja 1929 r., porozumienia w sprawie odbudowy mostu kolejowego na Dniestrze z 24 maja 1929 r., porozumienia w sprawie formalności celnych oraz porozumienia w sprawie taryf kolejowych z 4 września
1929 r., układu o komunikacji kolejowej z 30 października 1929 r., konwencji o pomocy i ochronie sądowej w sprawach cywilnych, podpisanej
19 grudnia 1929 r., układu o bezpośredniej komunikacji lotniczej między
Warszawą a Bukaresztem z 1 lutego 1930 r., a także II konwencji handlowo-nawigacyjnej, która podpisana została w Warszawie 23 czerwca
1930 r., a weszła w życie z dniem 22 września 1932 r. Ponadto 24 października 1936 r. Polska i Rumunia podpisały układ handlowy, a 24 kwietnia 1937 r. – konwencję dotyczącą ułatwień płatniczych w ruchu turystów i podróżnych64.
Polska i Rumunia – dwa narody mało się znające w okresie dwudziestolecia międzywojennego zbliżyły się do siebie w imię racji państwowych. Mimo że wymiana handlowa była niewielka, z wyjątkiem polskiego
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eksportu sprzętu i uzbrojenia do Rumunii65, to należy podkreślić, że
w ciągu dwudziestolecia międzywojennego Polska i Rumunia stworzyły
podstawy do wzajemnych relacji handlowych. Tworzone ustawodawstwo
uwzględniało ważne naówczas rozwiązania. I konwencja handlowa, podpisana pomiędzy Polską i Rumunią w 1921 r., jest ważnym dokumentem
budowania własnego ładu prawnego oraz tworzenia międzynarodowego
rynku. Stanowi przykład regulacji czynności handlowych uwzględniających potrzeby państwa i społeczeństwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji życia gospodarczego. Można zgodzić się ze stwierdzeniem wybitnego polskiego antropologa Bronisława Malinowskiego
(1884-1942), że wszystkie kultury i społeczeństwa są ze sobą powiązane,
a instytucje, organizacje i wiedza wypełniają funkcje zaspokajania potrzeb głównie biologicznych, kulturopochodnych i integratywnych. Nie
ma w kulturze oraz w społeczeństwie procesów i zjawisk afunkcjonalnych, wszystkie są powiązane bezpośrednio lub pośrednio z ludzkimi potrzebami. Względnie zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb społecznych
następuje poprzez wypracowane reguły, wyspecjalizowane instytucje i organizacje, prowadząc do równowagi i podtrzymywania systemów społecznych.
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Înalta Şcoală de Stat de Meserii din Włocławek

Bazele relaţiilor comerciale polono-române
în spiritul convenţiei din anul 1921
Rezumat

Dorinţa dezvoltării relaţiilor comerciale reciproce, a conlucrării
economice între ambele ţări precum şi crearea, în acest fel, a unor baze
solide, care să le lege şi-a găsit reflectarea în Convenţia Comercială
semnată la 21 iulie 1921, la Bucureşti între Guvernul Republicii Polonia şi
Guvernul Regatului României. Tot atunci s-a semnat şi Acordul între
conducerile poştei, telegrafului şi telefoanelor.
Convenţia Comercială alcătuită din 16 articole în limba polonă şi
română era adaptată la sistemul de tranziţie, fiind atunci în vigoare în
ambele ţări. Acţiunile de promovare a industriei în Polonia şi România
au creat bazele relaţiilor comerciale. S-au făcut demersuri pentru reglări
juridice privind scăderea taxelor vamale, eliminarea unor dificultăţi
comerciale existente precum şi introducerea unor facilităţi în trecerea
frontierei polono-române pentru persoane, mărfuri şi colete poştale.
Prima Convenţie Comercială şi, în anexă, Acordul între conducerile poştei, telegrafului şi telefoanelor privind schimbul de corespondenţă
telegrafică, telefonică şi colete poştale dintre Polonia şi România reprezintă un exemplu juridic de reglare a activităţii comerciale care avea în
vedere nevoile statului şi ale societăţii.

dr Piotr Gołdyn
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Wizyta ministra oświaty Rumunii
Constantina Angelescu w Polsce w 1937 r.
w świetle ówczesnych doniesień prasowych

Prasa służy między innymi temu, aby informować opinię publiczną o najważniejszych wydarzeniach mających miejsce w kraju czy w regionie. Niekiedy robi to jednak bardzo subiektywnie, a wpływ na to ma
wiele czynników, jak choćby natury politycznej.
Bywa również tak, że to prasa nadaje rangę danym wydarzeniom.
Im zatem więcej relacji, tym bardziej można odnieść wrażenie, że są one
istotne, ważniejsze, a tym samym budzące większe zainteresowanie opinii
publicznej. Im zaś mniej relacji, tym wydarzenia stają się nieistotne i często bardzo szybko przechodzi się nad nimi do tzw. „porządku dziennego”.
Jednym z przedmiotów zainteresowania prasy były i są wizyty zagranicznych delegacji. To zainteresowanie zaś rosło w momencie, gdy cel
wizyty przybierał charakter strategiczny lub gdy gość zagraniczny był
powszechnie znany i ceniony.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego Polskę odwiedzało
wielu dostojników reprezentujących różne państwa: królowie, książęta,
prezydenci, premierzy, ministrowie itp. Jednym z nich był cieszący się
dużym uznaniem w Polsce dr Constantin Angelescu – rumuński minister
oświaty. Gość dla Polski ważny, bowiem prasa dość skrupulatnie relacjonowała jego pobyt w kraju. Sama wizyta trwała tydzień, co już może sugerować jej ważny charakter.
Angelescu urodził się 10 (niektórzy podają, że 12) czerwca 1869 r.
w Krajowej. Jego ojciec, Davies Angelscu, był kupcem, matka miała na
imię Anna. Po zakończeniu nauki na poziomie średnim wyjechał na studia medyczne do Paryża. Uzyskał specjalizację z chirurgii. Po powrocie do
Rumunii pracował jako chirurg, między innymi w szpitalu Brâncovenesc.
W roku 1903 uzyskał tytuł profesora i jednocześnie został dyrektorem
Kliniki Chirurgii w bukaresztańskim uniwersytecie. Był członkiem Narodowej Partii Liberalnej, z ramienia której zasiadał w rumuńskim parlamencie. Kilkakrotnie obejmował teki ministerialne. Był między innymi
w latach 1914-1916 ministrem robót publicznych. Po roku 1918 pełnił
obowiązki ministra oświaty. Wtedy doprowadził między innymi do wielu
reform w oświacie, opartych na zasadach wolności, obowiązkowości i jej
bezpłatności. Doprowadził także do ujednolicenia systemu szkolnictwa
wyższego w Rumunii. Po śmierci premiera Iona G. Duca objął na cztery
dni – od 29 grudnia 1933 do 3 stycznia 1934 r. – urząd premiera; ustąpił
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na rzecz Gheorghe Tătărescu i ponownie objął tekę ministra oświaty.
Zmarł 14 września 1948 r. w Bukareszcie, co uchroniło go między innymi
od aresztowania i osadzenia w areszcie przez komunistyczne władze Rumunii1.
Prasowe zapowiedzi wizyty
„Przegląd Pedagogiczny”, zapowiadając wizytę ministra Angelescu, zwrócił uwagę, że będzie ona kolejnym krokiem do zbliżenia narodów Polski i Rumunii. Jednocześnie zaznaczono, że nauczyciele szkół średnich gorąco witają rumuńskiego ministra2. Minister Wojciech Świętosławski podkreślił, że głównym celem wizyty jest
popieranie wzajemnego przenikania poglądów i wartości
kulturalnych oraz podtrzymanie i rozwijanie stosunków obu
zaprzyjaźnionych i sprzymierzonych krajów w dziedzinie nauki, literatury, sztuki oraz wychowania3.

Aby przybliżyć te kwestie, na łamach „Przeglądu Pedagogicznego”
ukazał się artykuł poświęcony szkolnictwu średniemu w Rumunii. Ówczesna szkoła średnia w Rumunii była ośmioklasowa. Co prawda autor zauważył, że zgodnie z ustawą okres nauki na poziomie średnim skrócono do
siedmiu lat, wprowadzając trzyletnie gimnazjum i czteroletnie liceum, jednakże w 1931 r. przywrócono klasę ósmą, dzieląc ją jednakże na dwie
sekcje: literacką i przyrodniczą. W rumuńskim systemie oświatowym
przymus szkolny obejmował dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia. Dokonano również zmian programowych. Powstały wówczas programy ramowe, które w sposób ogólny ujęły materiał nauczania, określiły jego cel
i kryteria, według których nauczyciele mieli opracować programy szczegółowe. Ważne było wzięcie pod uwagę warunków lokalnych i korelacja
przedmiotowa. Co interesujące,
Charakterystyczną cechą rumuńskiej szkoły średniej jest dokonywanie przy pomocy surowych egzaminów doboru młodzieży o wyraźnych uzdolnieniach intelektualnych, predestynujących ją na przyszłą elitę społeczeństwa. Taki egzamin
odbywa się przed komisją, złożoną z profesorów liceum pod
przewodnictwem delegata ministerstwa oświaty już przy
przyjmowaniu uczniów do ogólnoszkszt. liceum, a nadto po
jego zakończeniu istnieje egzamin maturalny przed obcą komisją ministerialną dla tych abiturientów, którzy pragną oddać się studiom wyższym. Ci bowiem uczniowie, którzy nie
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mają zamiaru zapisać się na wyższą uczelnię, już po siedmiu
latach nauki w szkole śr. i egzaminach końcowych otrzymują
świadectwo, dające im przywileje w służbie wojskowej i państwowej. Egzamin maturalny w Rumunii jest bardzo gruntowny i selektywny. Połowa kandydatów zazwyczaj odpada4.

Tak prowadzone egzaminy miały chronić uczelnie wyższe przed
napływem młodzieży niekoniecznie legitymującej się jakimiś uzdolnieniami. Podobna selekcja była prowadzona pod kątem przyjmowania uczniów
do szkół średnich. Wynikiem tego w roku szkolnym 1932/1933 funkcjonowało w Rumunii tylko 270 szkół średnich, do których uczęszczało niespełna 80 tys. uczniów. Autorzy artykułu zwracali uwagę na fakt, że
oprócz szkół średnich powszechnych były także szkoły średnie prywatne
prowadzone przez instytucje świeckie i religijne, nad którymi szczególny
nadzór, również programowy, pełniło państwo. Na koniec autorzy podkreślił zasługi ministra Angelescu w dziedzinie opieki nad oświatą:
Duże zasługi dokoła pomyślnego rozwoju całości rumuńskiego szkolnictwa położył minister Angelescu, który w powojennej zjednoczonej Rumunii prawie stale stoi u steru najwyższej magistratury szkolnej. Pod jego kierownictwem zunifikowano z nauczaniem w macierzy nauczanie w tych prowincjach, które po wojnie światowej w dwójnasób zwiększyły terytorium Rumunii, a przez setki lat pozostawały pod różnymi rządami i posiadały przez to zupełnie odrębne organizmy
szkolne (Siedmiogród, Besarabia, Bukowina). Nadto reformy
ministra Angelescu, jak to już zaznaczyliśmy, skierowały
młodzież ku zawodom praktycznym. Wreszcie godna uwagi
jest i ta celowo pomyślana społeczno-oświatowa polityka ministra Angelescu, która dąży do rozwiązania problemu dostarczenia dzieciom rolników, stanowiących 80% ludności
kraju, elementów kultury narodowej, najzdolniejszym zaś
pragnie ułatwić dopływ do szkół średnich i wyższych5.

„Przedstawiciel »króla kultury rumuńskiej« z wizytą w Polsce” –
takim niezwykle wymownym tytułem o wizycie ministra Angelescu informowano na łamach „Dziennika Ostrowskiego”. Tytuł ten miał być nawiązaniem do słów wypowiedzianych przez króla Karola II, który wstępując
na tron miał powiedzieć: „Będę również królem kultury rumuńskiej”. Autor artykułu zauważył, że to czwarty z kolei dostojnik rumuński, który od-
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wiedził Polskę w przeciągu ostatniego półrocza6. Następnie scharakteryzował sylwetkę ministra Angelescu, podkreślając jego nieprzeciętne zasługi naukowe i polityczne. Zwrócił również uwagę, że
podejmować będziemy w Polsce nie tylko członka rządu rumuńskiego, ale również znakomitego przedstawiciela rumuńskiej nauki i kultury. Jest to fakt niewątpliwie bardzo
pomyślny dla zbliżenia kulturalnego obu narodów. Minister
Angelscu uczestniczyć będzie w Warszawie w obradach komitetu Polsko-Rumuńskiego, a wizyta jego da niewątpliwie
sposobność do rozmów na temat realizacji polsko-rumuńskiej konwencji kulturalnej, podpisanej w czasie pobytu min.
Angelescu w Warszawie. Pracę w tej dziedzinie uważać należy za niezmiernie doniosłą. Nie ma lepszego sposobu poznania się i zrozumienia wzajemnego przez społeczeństwo, jak
utrzymywanie między nimi stałego kontaktu kulturalnego.
W czasach kiedy propaganda różnych ideologii i doktryn
przybiera rozmiary międzynarodowe, dobrze jest, by zbliżyły
się do siebie narody, które chcą opierać rozwój swej kultury
na pierwiastkach rodzimych. A do takich narodów należą
właśnie Polska i Rumunia7.

Wizyta ta była niezwykle ważna dla środowisk kulturalnych obu
krajów. Mimo bowiem wysiłków różnych środowisk naukowych, i w Polsce, i w Rumunii, jeszcze dużo było w tej dziedzinie do zrobienia8.
Przebieg wizyty
Pierwszym miastem na trasie podróży ministra Constantina Angelescu był Lwów. Wizyta była krótka i trwała nieco ponad trzy godziny.
Minister przybył do Lwowa o godz. 12.04 pociągiem pośpiesznym z Bukaresztu. Od granicy w Śniatyniu towarzyszył mu przedstawiciel polskiego
ministerstwa oświaty – dr Eugeniusz Zdrojewski. Na dworcu głównym
we Lwowie dostojnego gościa powitali: starosta grodzki Stanisław Porembalski, komendant policji – Michał Kozakiewicz oraz konsul generalny
Rumunii we Lwowie – Emanuel Popescu w towarzystwie pracowników
konsulatu. Z dworca minister udał się do siedziby konsulatu, gdzie został
podjęty śniadaniem. Odbyło się ono, jak zauważa dziennikarz, w ścisłym
gronie, jednakże nie precyzuje, kto do tego grona wszedł. Po tym spotka-
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7 Przedstawiciel „króla kultury rumuńskiej” w Polsce, „Dziennik Ostrowski” 1937,
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8 Wizyta min. Angelescu, „Dziennik Poznański” 1937, nr 63, s. 2.

170
niu delegacja rumuńska pociągiem o godz. 15.15 udała się w dalszą podróż do Warszawy9.
W stolicy pojawił się minister Angelescu w nocy. Pociąg dotarł na
stację o godz. 23.13. Dostojnego gościa powitali: minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego – Wojciech Świętosławski, podsekretarze
stanu Józef Ujejski i Jerzy Ferek-Błeszyński, dyrektorzy departamentów
ministerstwa, kurator okręgu szkolnego warszawskiego – Wiktor Ambroziewicz, członkowie poselstwa rumuńskiego, dyrektor departamentu politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Tadeusz Kobylański wraz
ze swoim zastępcą – Tadeuszem Zażulińskim. Obecni byli również, co
oczywista, przedstawiciele prasy. Warszawski Dworzec Główny udekorowany był flagami w barwach narodowych Polski i Rumunii. Powitanie było krótkie, bowiem pora była późna. Po tej ceremonii goście odjechali do
specjalnie dla nich przygotowanych apartamentów10.
Pierwszy dzień wizyty w stolicy rozpoczął się dla ministra Angelescu od spotkania z polskim ministrem oświaty Świętosławskim. W czasie tego spotkania towarzyszący Angelescu Constantin Kiriţescu – sekretarz generalny rumuńskiego ministerstwa oświaty Rumunii i prof. dr
George Marinescu zostali uhonorowani wysokimi polskimi odznaczeniami. Pierwszy otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (klasa
druga), a drugi Krzyż Oficerski (klasa czwarta) tego samego odznaczenia.
W dalszej części spotkania minister Świętosławski przedstawił rumuńskiej delegacji swoich zastępców – Ujejskiego i Ferek-Błeszyńskiego,
a także naczelników poszczególnych wydziałów. Po tym spotkaniu wszyscy zebrani udali się do Belwederu, gdzie zwiedzili muzeum pamiątek po
Józefie Piłsudskim. Kolejnym punktem programu delegacji rumuńskiej
była wizyta w Publicznej Szkole Powszechnej nr 191. Minister Angelescu
obserwował lekcje przyrody i robót ręcznych11.
Następnie ministra Angelescu przyjął na audiencji prezydent
Ignacy Mościcki. Potem odbyło się jeszcze spotkanie z premierem Felicjanem Sławojem-Składkowskim i wiceministrem spraw zagranicznych –
Janem Szembekiem. O godzinie 14.00, w towarzystwie ministra Świętosławskiego i posła Alexandru Zamfirescu, minister Angelescu złożył kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza12.
Następnego dnia od rana delegacja rumuńska, w towarzystwie
ministra Świętosławskiego, zwiedziła Centralny Instytut Wychowania Fizycznego na Bielanach oraz szkołę zawodową graficzną przy ul. Konwik-
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torskiej. Minister Angelescu był także w Gimnazjum Państwowym im.
Stefana Batorego13.
Jednym z głównych powodów wizyty ministra Angelescu w Polsce
było podpisanie umowy kulturalnej pomiędzy oboma państwami.
O godz. 12. odbyło się w sali konferencyjnej min. W.R. i O.P.
pod przewodnictwem min. prof. W. Świętosławskiego uroczyste posiedzenie podkomisji kulturalnej polsko-rumuńskiej, mającej za zadanie podtrzymywanie stosunków obu
zaprzyjaźnionych krajów w dziedzinie nauki, literatury, sztuki oraz wychowania. Posiedzenie otworzył minister Świętosławski, wygłaszając dłuższe przemówienie, na które odpowiedział p. minister Angelescu. Po przemówieniach naczel.
Kielski przedstawił warunki konwencji kulturalnej, które następnie p. min. Angelescu i p. min. Świętosławski podpisali14.

Dla ministra Angelescu przewidziano w trakcie wizyty jeszcze jedno ważne wydarzenie. 19 marca o godz. 13.00 na Uniwersytecie Warszawskim im. Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczystość, podczas której
nadano rumuńskiemu gościowi doktorat honoris causa wydziału lekarskiego.
Uroczystość zagaił rektor Antoniewicz, wygłaszając po łacinie przemówienie. Przedstawił zasługi min. Angelescu jako
uczonego, prezesa Akademii Rumuńskiej, profesora uniwersytetu w Bukareszcie oraz męża stanu i organizatora szkolnictwa średniego w Rumunii w okresie powojennym. Po
przemówieniu prof. Radlińskiego dziekan wydz. lekarskiego
prof. Czyżewicz odczytał tekst dyplomu oraz wręczył go ministrowi Angelescu. Po tym akcie chór akademicki odśpiewał
po rumuńsku hymn narodowy rumuński. W końcu zabrał
głos min. Angelescu, wyrażając głęboką wdzięczność za zaszczytne odznaczenie15.

Po tych uroczystościach odbyło się jeszcze spotkanie w Towarzystwie Rumuńskim. Po wspólnym obiedzie przemówienie wygłosił prof.
Wacław Sierpiński i min. Angelescu. Szef rumuńskiej oświaty znalazł jeszcze czas, żeby spotkać się z polskimi i zagranicznymi dziennikarzami
w Hotelu Europejskim. Constantin Angelescu wyraził swoje zadowolenie
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z przebiegu wizyty, a następnie udzielał odpowiedzi na pytania zadawane
przez przedstawicieli prasy16.
Tego dnia również Jan Szembek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – podjął ministra Angelescu śniadaniem.
Z kolei o godz 18.00 w apartamentach poselstwa rumuńskiego wydano
uroczystą herbatkę na cześć Angelescu. Gospodarzami spotkania był poseł Zamfirescu wraz z żoną. Po tym krótkim spotkaniu rumuński minister
oświaty udał się na obiad wydany przez polskiego ministra oświaty –
Świętosławskiego, po którym odbył się raut17.
Z Warszawy delegacja rumuńskiego ministerstwa oświaty udała
się do Poznania, gdzie minister Angelescu zabawił zaledwie jeden dzień.
Pojawił się na dworcu w Poznaniu o godzinie 7.34. Autor artykułu na ten
temat zauważył nawet, że pociąg miał sześciominutowe opóźnienie.
W składzie delegacji rumuńskiej pojawiła się również niejaka pani Catarsi. Rumunom towarzyszyli także przedstawiciele polskich władz oświatowych w osobach wiceministra Ferek-Błeszyńskiego i radcy ministerialnego dr. Zdrojewskiego. Przybyłych do Poznania gości witali: wojewoda Artur Maruszewski, kurator dr Jan Jakóbiec, rektor uniwersytetu prof. Antoni Peretiakowicz, komisaryczny prezydent miasta płk. Erwin Więckowski, starosta Marian Podhorodeński. Na stacji pojawiła się także młodzież
z drużyn (męskiej i żeńskiej) przysposobienia wojskowego i drużyna harcerska „Czarna 13” oraz orkiestra Kolejowego Przysposobienia Wojskowego pod dyrekcją Stefana Sternalskiego. Kiedy pociąg wjeżdżał na stację, na udekorowanym polskimi i rumuńskimi flagami peronie orkiestra
odegrała hymn rumuński. Po powitaniu minister Angelescu przemaszerował przed frontem oddziałów przysposobienia wojskowego i harcerzy,
a po opuszczeniu dworca udał się do hotelu Bazar. Jeszcze przed południem złożył wizytę wojewodzie, a następnie udał się na zwiedzanie szkół.
Był m.in. w Szkole Powszechnej nr 32 przy ul. Różanej i w Gimnazjum
im. A. Mickiewicza18. Oto fragment relacji prasowej z pobytu w Poznaniu.
W gimnazjum im. A. Mickiewicza wszyscy uczniowie zebrali
się w auli, w której gości przywitał ks. dyr. dr Piotrowski. Po
odegraniu hymnu rumuńskiego przez orkiestrę szkolną krótko przemówił minister oświaty Angelescu w języku francuskim. Podkreślił, że jest zachwycony szkołą i cały szereg
urządzeń jakie tu oglądał zastosuje w swoim kraju. Na zakończenie wzniósł okrzyk na cześć Rzeczypospolitej. W imieniu młodzieży przemówił uczeń Tylewski, prosząc ministra
o wyrażenie uczuć przyjaźni młodzieży polskiej do młodzieży
rumuńskiej. Ministrowi i towarzyszącej mu p. Catarsi wrę-
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czono róże, po czym chór gimn. pod dyrekcją prof. Broniewskiego odśpiewał cały szereg utworów. Minister Angelescu
po uroczystości w auli wizytował lekcję języka francuskiego
i zwiedzał budynek gimnazjalny. Podobały mu się szczególnie klasy regionalne19.
Po wizycie w szkole Constantin Angelescu zwiedził jeszcze Muzeum Wielkopolskie, zamek, uniwersytet, szpital Przemienienia Pańskiego,
Państwowy Zakład Higieny i ratusz. Przed odjazdem bawił jeszcze na
obiedzie zorganizowanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Późnym wieczorem udał się w dalszą podróż20.
Trzeba zauważyć, że miejscowa prasa dość mocno podkreślała
ważność wizyty Constantina Angelescu nie tylko w Poznaniu, ale i w Polsce. Można było wówczas przeczytać między innymi:
W dniu dzisiejszym przybył do Poznania rumuński minister
oświaty dr C. Angelescu. Nie potrzebujemy podkreślać, z jaką serdecznością witamy u nas Drogiego Gościa. W jego
przybyciu widzimy nowy dowód zespalania się dwóch narodów – Polski i Rumunii. W jego przybyciu widzimy nowy
etap do wzajemnego poznania się21.

Na okoliczność przybycia ministra Angelescu do Poznania w lokalnej prasie ukazał się wywiad z Ionem Pillatem, o którym we wstępie
napisano:
I. Pillat, który przybył do Polski w towarzystwie rumuńskiego ministra oświaty dr. C. Angelescu, odgrywa wybitną rolę
w życiu politycznym i umysłowym Rumunii. Jako członek
rządzącego stronnictwa narodowo-liberalnego, zasiada on
w Izbie deputowanych i pełni obowiązki wicemarszałka tej
wysokiej Izby. W roku 1936 I. Pillat otrzymał państwową nagrodę literacką. Zalicza się on do najpoczytniejszych poetów
tzw. tradycyjnej szkoły rumuńskiej, zgrupowanej dokoła
czasopisma „Gandira” [poprawnie Gândirea – przyp. red.]
(„Myśl”). Zdecydowany zwolennik politycznego i kulturalnego zbliżenia z Polską, p. Pillat należał do założycieli Towarzystwa Współpracy Intelektualnej z Polską w Bukareszcie i jest
obecnie jego sekretarzem generalnym22.

Rozmowa toczyła się wokół problematyki związanej z rozwojem
literatury rumuńskiej, jej kontaktów z literaturą polską. Dziennikarz pro-
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wadzący wywiad postawił na koniec pytanie, czy wspomniane wyżej Towarzystwo ma opracowany program działania, na które Pillat udzielił następującej odpowiedzi:
Jak dotąd poszliśmy po linii najmniejszego oporu. Rumunów interesowała najbardziej mocarna postać Marszałka Piłsudskiego. Znaliśmy Go nie tylko jako nieśmiertelnego waszego wodza, ale i jako serdecznego przyjaciela naszego narodu i państwa. Pamiętamy jego liczne pobyty w Rumunii,
nacechowane zawsze serdecznością i szczerą przyjazną życzliwością. Posiadamy szereg prac o Piłsudskim i wiele specjalnych wykładów na temat Jego życia i jego działalności.
(…) Obecnie cieszy się u nas szerokim popytem wybór pism
wielkiego waszego Marszałka, wydany w Bukareszcie przez
wybitnego prof. Toroutlu [poprawnie Torouţiu – przyp.
red.] oraz polskiego uczonego prof. E. Biedrzyckiego ze Lwowa. Mam nadzieję, że ta książka stanie się zaczątkiem całej
biblioteki polskiej w języku rumuńskim, począwszy od wyboru klasyków, a kończąc na najnowszych działach. Będę szczęśliwy, jeśli mój pobyt w Polsce przyczyni się w drobnym stopniu do zrealizowania tych śmiałych naszych planów. Gdyby
jeszcze polscy pisarze częściej zaglądali do nas i podtrzymywali z nami bardziej ożywione bezpośrednie stosunki i wymianę myśli – zadania nasze byłyby niezmiernie ułatwione23.

Do Krakowa delegacja rumuńska dotarła w sobotę rano, 21 marca. Towarzyszył jej polski wiceminister oświaty – Ferek-Błeszyński. Na
dworcu głównym przybyłych witał wojewoda krakowski Michał Gnoiński,
prezydent miasta dr Mieczysław Kaplicki, rektorzy wyższych uczelni krakowskich, starosta grodzki Andrzej Wolaniecki, a także przedstawiciele
władz kuratoryjnych. Po powitaniu goście udali się do Grand Hotelu. Po
krótkiej regeneracji sił rozpoczęli zwiedzanie szkół krakowskich. Minister
Angelescu gościł w Szkole Przemysłowej Męskiej, Szkole Przemysłu Artystycznego i Sztuk Zdobniczych oraz w X Gimnazjum Żeńskim im. Królowej Wandy. Następnie gościł w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego,
gdzie zwiedzał gabinety fizyki i przyrody. W każdym z tych zakładów
obecny był na lekcjach i zajęciach, a młodzież witała go śpiewając hymny
polski i rumuński. Po zwiedzeniu szkół i innych zakładów minister Angelescu odbył jeszcze kilka wizyt. Był u wojewody krakowskiego – Gnoińskiego, spotkał się z prezesem Polskiej Akademii Umiejętności prof. Stanisławem Wróblewskim, złożył także wizytę rektorowi UJ – prof. Władysław Szaferowi oraz prezydentowi miasta dr. Kaplickiemu. Po tych
spotkaniach delegacja rumuńska zwiedziła Muzeum PAU i Kościół Mariacki. Po południu na cześć ministra Angelescu rektor UJ wydał śniada-
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nie w Grand Hotelu. Władze uczelni reprezentował prof. Adam Alojzy
Krzyżanowski. Po południu delegacja udała się do Wieliczki24.
Relacja z pobytu w kopalni soli została opublikowana na łamach
„Kuriera Łódzkiego”. Autor anonsu prasowego relacjonował tę wizytę
w następujący sposób:
(…) rumuński minister oświaty prof. dr Angelescu wraz z wiceministrem oświaty płk. Ferek-Błeszyńskim i towarzyszącymi im osobami wczoraj po południu zwiedzili saliny Wielickie, gdzie u wstępu do szybu Daniłowicza powitały min.
Angelscu wszystkie miejscowe szkoły, kompania honorowa
szkolnego PW oraz orkiestra górnicza, która odegrała hymny
państwowe polski i rumuński. Przy dźwiękach orkiestry górniczej odbył się pokaz tańców narodowych polskich, wykonany przez miejscową młodzież szkolną w strojach krakowskich. Wieczór onegdaj zakończył obiad wydany w salach
Grand Hotelu przez p. wojewodę krakowskiego Gnoińskiego
na cześć pana ministra Angelescu i towarzyszących mu
osób25.

Po tym wyczerpującym, ale zapewne obfitującym w wiele ciekawych doznań intelektualnych dniu, minister Constantin Angelescu opuścił Kraków. Pociągiem o godz. 19.00 wyjechał do Lwowa.
Krakowski „Czas” ostatni dzień pobytu ministra Constanina Angelescu w mieście zrelacjonował w następujący sposób:
W dniu wczorajszym minister Angelescu zwiedził Muzeum
Narodowe, Bibliotekę Jagiellońską oraz klinikę ginekologiczną, po której oprowadzał go prof. Zubrzycki, po czym w towarzystwie wiceministra Błeszyńskiego i świty udał się na
Zamek Królewski, gdzie zwiedzał przez 5 kwadransy komnaty królewskie, oprowadzany przez kustosza prof. ŚwierzZaleskiego. Następnie minister Angelescu udał się do Katedry, po której oprowadzał go i wyjaśnień udzielał ks. prof.
Kruszyński. W Krypcie św. Leonarda, u trumny Marszałka
Piłsudskiego, minister Angelescu złożył wieniec laurowy
z szarfami o barwach rumuńskich. W południe dostojnego
gościa rumuńskiego podejmował śniadaniem hr. Franciszek
Potocki26.

Minister Angelescu opuścił Polskę 23 marca. Odjeżdżając, na specjalnie zorganizowanej konferencji, złożył deklarację następującej treści:
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Minister Angelescu w Krakowie, „Czas” 1937, nr 80, s. 12.
Min. Angelescu w Krakowie. Hołd prochom marsz. Piłsudskiego, „Kurier Łódzki”
1937, nr 81, s. 1.
26 Minister Angelescu opuścił Kraków, „Czas” 1937, nr 82, s. 4.
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Opuszczając Polskę pragnę podkreślić, że jestem zachwycony
podróżą po Polsce pod każdym względem. Jestem bardzo
wdzięczny rządowi polskiemu, a w szczególności p. Ministrowi oświaty Świętosławskiemu, za dostarczenie mi sposobności zwiedzenia tak pięknego kraju, jakim jest Polska. Oglądając stare miasta, zabytki sztuki, muzea, stwierdziłem, co zresztą przedtem znałem, ogromny wkład, jaki Polska uczyniła
do cywilizacji europejskiej. Zwiedzając instytucje kulturalne,
uniwersytety, szkoły średnie, zawodowe i powszechne mogłem sobie zdać sprawę, że Polska zajmuje jedno z najpierwszych miejsc w kulturze świata. Konwencja kulturalna, zawarta przez Rumunię z Polską, stwarzająca węzły kulturalne
i umysłowe między Rumunią a zaprzyjaźnioną i sprzymierzoną Polską, zacieśni w przyszłości więzy między państwami, które chcą pokoju, by móc osiągnąć swój rozwój w sposób swobodny i umocnić to, co zdobyte zostało tak wielkimi
wysiłkami i tylu ofiarami. Jeszcze raz pragnę zapewnić, że
zachowam w niezatartej pamięci przyjęcie, jakiego doznałem
w Polsce i nie mam dość słów dla wyrażania wdzięczności
dla władz administracyjnych różnych miast polskich, dla pp.
wojewodów i prezydentów miast, rektorów, dziekanów i profesorów, którzy przyjęli mnie z taką gościnnością. Specjalnie
wspominam Uniwersytet Warszawski, który zaszczycił mnie
tytułem doktora honoris causa. Żegnając Polskę, raz jeszcze
dziękuję za gorące przyjęcie, z jakim spotkałem się w tym
kraju z Rumunią zaprzyjaźnionym i sprzymierzonym27.

Jeden z ostatnich anonsów, odnoszący się do wizyty ministra Angelescu, a zasadniczo do jego wyjazdu, opublikowano następująco:
Lwów, 22.3. Dzisiejszej nocy przybył do Lwowa i spędził noc
w wagonie sypialnym na dworcu minister oświaty Rumunii
dr. Konstantyn Angelescu wraz z towarzyszącymi mu osobami. O godz. 8.45 rano odbyło się na dworcu w salonach recepcyjnych uroczyste powitanie. Minister zwiedził kilka
szkół średnich oraz klinikę uniwersytecką. Rektor U.J.K. podejmował następnie ministra śniadaniem. O godz. 17.10 min.
Angelescu wraz z towarzyszącymi mu osobami wyjechał do
Rumunii przez Śniatyń28.

Trzeba przyznać, że wymiernym efektem tej wizyty był projekt
utworzenia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie studium języka
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Min. Angelescu dziękuje za serdeczne przyjęcie, „Gazeta Lwowska” 1937, nr 67,
s. 2.
28 Wyjazd min. Angelescu, „Polonia”1937, nr 4468, s. 12.
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rumuńskiego. Wykładowcą tego studium został prof. dr Emil Biedrzycki
– ceniony znawca literatury rumuńskiej i tłumacz języka rumuńskiego.
Rozmowy na ten temat prowadzili między sobą prof. romanistyki UJK –
dr Zygmunt Czerny i poseł nadzwyczajny rumuński Zamfirescu.
Dodać należy, że nowa placówka kontynuuje charakter
pomostu zbliżenia polsko-rumuńskiego, jakim od wieków,
a także w odrodzonej Polsce, stał się Lwów29.

Podsumowanie
W dwudziestoleciu międzywojennym XX w. gazeta była oprócz
radia najpopularniejszym i najszybszym nośnikiem informacji. Stąd też
było to dla większości główne źródło informacji. Wizyta ministra Angelescu była relacjonowana przede wszystkim w większych tytułach, aczkolwiek niektóre lokalne czasopisma też o niej wspominały w formie
krótkich anonsów. Analiza artykułów prasowych pokazuje, że społeczeństwo miało w miarę pełen obraz wizyty i poczynań ministra Angelescu
w czasie pobytu w Polsce.
Należy zadać jednakże pytanie: czy jakość tych relacji była w pełni
rzetelna? Wydaje się, że nie do końca. Prasa donosiła np. o podpisaniu
polsko-rumuńskiej konwencji o współpracy kulturalnej obu państw, ale
równocześnie nie pokusiła się choćby o rozwinięcie głównych jej założeń,
głównych punktów. Czytelnik pozostał zatem w pewnym sensie nieświadomy celu tej współpracy.
Trzeba również zauważyć, że mimo iż wizyta trwała długo i dość
dużo o niej pisano, to relacje z jej przebiegu nie zajmowały pierwszych
stron gazet, a umieszczane były raczej na dalszych stronach.
Dla Polski była to jednakże bardzo ważna wizyta, o czym świadczą
powyższe relacje, ukazujące duże zaangażowanie władz państwowych
i samorządowych różnych szczebli oraz władz akademickich i oświatowych w przyjęcie rumuńskiej delegacji. Rodzi się pytanie, czy dla Rumunów ta wizyta była również tak istotna jak dla Polaków. Z wywiadu z Ionem Pillatem wynika, że tak. Należałoby jednakże przeanalizować chociażby relacje w prasie rumuńskiej, aby ten sąd zweryfikować. Ale to już
temat na inny artykuł.
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Założenie studium rumuńskiego we Lwowie, „Gazeta Lwowska” 1937, nr 67, s. 2.
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dr. Piotr Gołdyn
Centrul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice, Konin

Vizita ministrului român al învăţământului –
Constantin Angelescu în Polonia în anul 1937
în lumina ştirilor din presa de atunci
Rezumat

Perioada interbelică a reprezentat o continuă dezvoltare a învăţământului polonez, atât sub aspect organizatoric, cât şi ideologic. De asemenea, a fost şi perioada colaborării cu exteriorul, deci şi cu România.
Unul dintre efectele colaborării a fost, printre altele, vizita ministrului român al învăţământului – Constantin Angelescu în Polonia, în martie
1937. Atunci, el a vizitat oraşele Lvov, Varşovia, Poznań şi Cracovia, participând la numeroase întâlniri.
Întreaga desfăşurare a vizitei a fost urmărită cu mare interes de
presa de atunci care nu s-a limitat doar la relatarea ei, ci s-a referit şi la
realizările şi dezvoltarea învăţământului românesc.
Această vizită a fost primită cu interes de majoritatea politicienilor şi de către societate. A fost apreciat însuşi ministrul Angelescu, dar şi
activitatea lui ca şef al Ministerului Învăţământului din România.
În timpul vizitei sale în Polonia s-a întâlnit cu reprezentanţii autorităţilor statului, a omagiat amintirea Mareşalului Józef Piłsudski, mort
în urmă cu doi ani, în ziua onomasticii acestuia (19 martie). De asemenea, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai învăţământului şi cu autorităţi ale administraţiei. A vizitat şcoli şi alte unităţi de învăţământ, făcând cunoştinţă cu sistemul de învăţământ polonez.

dr hab. Krzysztof Nowak
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zapomniane i mniej znane wspomnienia
Polaków o Rumunii (po 1918 r.)

Wśród ogólnie znanych historykom, zainteresowanym stosunkami polsko-rumuńskimi, opublikowanych wspomnień Polaków, które
w całości lub we fragmentach dotyczą Rumunii i Rumunów, odnośnie
okresu międzywojennego 1918-1939 można wymienić przede wszystkim
fragmenty opublikowanych wspomnień, pamiętników, dzienników, czy
innych jeszcze relacji przede wszystkim polityków (w tym dyplomatów)
z Józefem Beckiem na czele (1894-1944)1. W przypadku osób spoza ścisłego grona polityków II Rzeczypospolitej często wskazuje się na ciekawe
fragmenty wspomnień poetki, pisarki, sekretarki Józefa Piłsudskiego,
urzędniczki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Kazimiery Iłłakowiczówny (1892-1983)2. Nieco inny typ wspomnień Polaków prezentuje
sprawy rumuńskie w latach I wojny światowej, w latach 1918-1920 oraz
w okresie II wojny światowej, gdy mamy do czynienia głównie z licznymi
zapiskami wojskowych, polityków i uchodźców wojennych walczących na
frontach, przedzierających się do Polski albo przebywających na obszarze
państwa rumuńskiego, których głównym odniesieniem była jednak przede wszystkim problematyka polska. Stąd poza odesłaniem czytelnika do
ostatnich prac na ten temat, w tym publikacji „Rumuński azyl”, ich omawianie mijałoby się z celem3. Z kolei najbardziej znanym, wydanym
w Polsce w okresie komunistycznym osobistym opisem Rumunii jest bez
wątpienia powszechnie lubiana przez czytelników książka Stanisława Ma-

1

J. Beck, Ostatni raport, Warszawa 1987. Zob. np.: wykaz tych publikacji wspomnieniowych [w:] H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931, Szczecin 2008, s. 502-503.
2 K. Iłłakowiczówna, Nieznana Rumunia [w:] Wspomnienia i reportaże, Warszawa
1997. Szerzej zob. także: U. Kaczmarek, Kazimiery Iłłakowiczówny pobyty w Rumunii [w:] Bliżej siebie. Relacje polsko-rumuńskie. Mai aproape unii de alţii. Relaţii polono-române, red. E. Wieruszewska, S. Iachimovschi. Suceava 2002, s. 79-87.
3 Rumuński azyl. Losy Polaków 1939-1945, Ośrodek „Karta”, Warszawa 2009. Artykuły na temat przejściowego pobytu Polaków w Rumunii, z wykorzystaniem wspomnień, ukazywały się kilkakrotnie również w tomach pokonferencyjnych w ramach Dni
Polskich w Suczawie. Ostatnio zob.: T. Ciesielski, Rumunia a problem polskich reemigrantów i uchodźców z terenów południowej Rosji w latach 1918-1920 [w:]
Świat relacji polsko-rumuńskich. Lumea relaţiilor polono-române, red. E. Wieruszewska-Calistru, S. Iachimovschi, Suceava 2012, s. 113-137.
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kowieckiego (1906-1987)4. Po 1989 r. modne stały się reportaże z podróży
do Rumunii, pisane w charakterystycznej i miejscami kontrowersyjnej
konwencji o egzotycznym kraju na nowo przez Polaków odkrywanym,
wśród których brylują publikacje Andrzeja Stasiuka i Krzysztofa Czyżewskiego5.
Pod wpływem poszerzających się kontaktów między obu krajami
pojawiły się także odrębne wspomnienia na temat Polaków zamieszkałych w Rumunii, głównie na Bukowinie. Z prac wydanych przed wybuchem II wojny światowej wyróżniał się reportaż Ireny Krogulskiej
z 1937 r.6 Po wojnie opublikowanym źródłem wspomnień były głównie
fragmenty dzieła Emila Biedrzyckiego (1890-1975) o Polakach na Bukowinie7. W latach 80. pojawiły się drukiem wspomnienia imigranta bukowińskiego w Polsce, działacza społecznego Mieczysława Dubickiego8. Po
1989 r. najobszerniejsze w tej kategorii są wydane wspomnienia Anny
Danilewicz (1921-2008)9. Ukazały się także pośmiertne wspomnienia
z pobytu na Bukowinie odkrywcy górali czadeckich dr. Mariana Gotkiewicza (1901-1972)10 oraz wspomnienia Romana Chowańca11, ks. dr. Jerzego
Pawlika (1919-2009)12 i mające charakter wspomnieniowy fragmenty publikacji „Losy Polaków z Bukowiny”13. Po 1989 r. pojawiły się dodatkowo
wydawane w Polsce bądź w Rumunii wspomnienia rodaków nadal żyją-

4

S. Makowiecki, Mamałyga, czyli słońce na stole, Kraków 1976.
Zob. fragmenty: A. Stasiuk, Jadąc do Babadag, Wołowiec 2004; K. Czyżewski, Linia
powrotu, Sejny 2008. Zob. także fragmenty: J. Burg, Okruchy, Sejny 2001; M. Pollack, Po Galicji, Olsztyn 2000; H. Böttiger, Paul Celan. Miasta i miejsca, Olsztyn
2002.
6 I. Krogulska, Polacy na Bukowinie. Wrażenia i refleksje z wycieczki, Warszawa
1937.
7 E. Biedrzycki: Historia Polaków na Bukowinie, Kraków 1973.
8 M. Dubicki, Pamiętnik (Fragmenty), „Rocznik Polonijny” 1984-1985, Z. 5-6; M. Dubicki, Z dziejów duszpasterstwa polskiego w Rumunii, „Tygodnik Powszechny” 1986,
Nr 33. Szerzej zob. także: K. Nowak, Mniejszość polska w Rumunii w publicystyce
polskiej (1918-1989), [w:] Świat relacji…, s. 270-274.
9 A.Danilewicz, Z rumuńskiej Bukowiny na Śląsk. Krótka opowieść z długiego życia,
Kraków 2004.
10 Zob.: Dr Marian Gotkiewicz, „Wspomnienia słowackie” – dokończenie. Fragmenty dotyczące górali bukowińskich, oprac. i wstępem opatrzył Marek Gotkiewicz [w:]
Polacy z Bukowiny. Ich losy i kultura – źródłem tożsamości narodowej, red. Cz. Osękowski, Żary 2002, s. 158-163 (na s. 167-171 bibliografia publikacji Mariana Gotkiewicza poświęcona góralom czadeckim).
11 R. Chowaniec, Moje odkrywanie górali czadeckich [w:] Czadecka ojcowizna, praca
zbior. pod red. K. Nowaka, Lublin 2000, s.150-156.
12 ks. dr J. Pawlik, Polacy na Bukowinie rumuńskiej. Impresje wieloletnich poczynań
na Bukowinie rumuńskiej. [w:] Polacy z Bukowiny…, s.57-63.
13 W. Skibiński, Losy Polaków z Bukowiny, Zielona Góra 1998. Ostatnie odrębne bibliografie bukowińskich Polaków zob.: K. Nowak: Ziemia Czadecka – jej dzieje i walory krajoznawcze. Badania nad przeszłością górali Czadeckich w Czadeckiem i na
Bukowinie [w:] Polacy z Bukowiny…, s. 80-84; Tenże, Rumunia w najnowszej historiografii polskiej po 1989 r. [w:] Bliżej siebie…, s. 52-54.
5
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cych na Bukowinie, wśród których wyróżnia się opublikowana w ramach
Biblioteki Polonii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego praca „Polacy
w Rumunii mówią o sobie”14 i fragmenty wspomnień opublikowane po
2000 r. w wydawnictwach Związku Polaków Rumunii15. Podobna seria
KUL obejmuje losy Polaków besarabskich16. W mołdawskich Bielcach
ukazały się odrębne wspomnienia Polaków besarabskich w języku polskim i rosyjskim17. Od czasu do czasu wspomnienia drukuje także polonijna prasa: „Polonus” w Suczawie i „Jutrzenka” w Bielcach.
W bibliotekach w Polsce można jednak natrafić także na inne, jak
się okazuje nie mniej interesujące, opublikowane wspomnienia Polaków
o Rumunii i Rumunach, z różnych względów jednak mniej znane, zapomniane lub zupełnie przez historyków i kulturoznawców pomijane.
Na początek warto wskazać na wspomnienia i refleksje Zdzisława
Dębickiego, podróżującego po Rumunii i innych krajach Europy środkowo-wschodniej w 1924 r. z wycieczką dziennikarzy, pt. „Z północy i południa”, w których autor zaprezentował czytelnikowi barwny obraz połączonych historycznych prowincji „Wielkiej Rumunii”.
Jak stwierdzał Dębicki, także dziennikarz, informacje o Rumunii
i Rumunach wśród Polaków były dotąd
bardzo powierzchowne i – trzeba to powiedzieć otwarcie –
zgoła fałszywe. Czerpaliśmy je przed wojną i podczas wojny
najczęściej ze źródeł austriackich i rosyjskich, z których ani
jedno ani drugie nie było bezstronne. Oko w oko z prawdą
stanęliśmy dopiero teraz, na ziemi rumuńskiej, wśród jej gościnnego ludu, wśród jej patriotycznej i państwowo wyrobionej elity.

14

Polacy w Rumunii mówią o sobie, wybór, opracowanie tekstu, przypisy i wstęp
A. Mamulska, Lublin-Leszno 2000.
15 Chodzi głównie o wspomnienia publikowane w wydawnictwach z konferencji w ramach Dni Polskich w Suczawie oraz w wydawnictwach okolicznościowych, redagowanych przez głównie przez S. Iachimovską i E. Wieruszewską-Calistru. Zob. np.: M. Lesiecka: Wspomnienia [w:] Kontakty polsko-rumuńskie na przestrzeni wieków. Relaţii polono-române de-a lungul timpului, red. E. Wieruszewska, S. Iachimovschi,
Suceava 2001, s. 147-155; X. Grabska-Stoica, Wspomnienia [w:] Związek Polaków
w Rumunii. Uniunea Polonezilor din România 1990-2010, oprac. S. Iachimovschi,
E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2010, s. 29-37.
16 Polacy w Mołdowie mówią o sobie, wybór i wstęp ks. E. Walewander, Lublin 1995.
Zob. także: T. Gaydamowicz, Kiszyniów po 50 latach. Refleksje [w:] Polacy w Mołdawii, pod red. ks. E. Walenwandra, Lublin 1995, s. 229-235.
17 Wspomnienia rodzinne, Bielce 2003; Wspomnienia rodzinne. Część II, Relacje Polaków mieszkających w Mołdawii, red. M. Dybcio, H. Usowa, Bielce 2007.
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Był mile zaskoczony znajomością etnografii i folklorystyki ojczystej nawet przez dostojników państwowych.
(…) znajdowali oni w rozmowie zawsze czas i miejsce, aby
wpleść w nią jakąś legendę rumuńską, powiedzieć coś o sztuce ludowej, o muzyce, śpiewie i tańcu narodowym. Nie wiem,
czy wszyscy polscy ministrowie mogliby służyć cudzoziemcowi równie dobremi i głębokiemi informacjami.

Ten silny związek z kulturą ludową, a więc po części i chłopski rodowód rumuńskiej inteligencji, świadczyć miał o „mocnym wspólnym
uczuciu miłości ojczyzny” i „trosce o znajomość ziemi ojczystej”. Zwracał
uwagę na znaczne zróżnicowanie regionalne państwa, co powodowało, iż
naród rumuński czekała jeszcze długa wytężona praca integracyjna, którą
jednak uwieczni znalezienie się Rumunii w
należnym sobie miejscu w szeregu mocarstw europejskich
i stanie się [Rumunia] tem, czem być powina: mocną
i niezdobytą placówką kultury zachodniej na południowym
Wschodzie.

O osiągnięcie tego celu Dębicki się nie martwił, gdyż chodziło o naród
ufny w swoje siły i pełen wiary w słuszność swoich postulatów historyczno-politycznych, (…) w swoją misję dziejową.
Ta misja jest dla każdego Rumuna rzeczą jasną: zjednoczyć
się, zrosnąć, podnieść dobrobyt kraju i jego kuturę, ucywilizować się wszechstronnie i dać zdecydowany odpór tym, którzy pokusiliby się kiedykolwiek podnieść rękę na całość państwa rumuńskiego lub podciąć jego zręby przez agitacje wywrotową.

Ta ostatnia uwaga dotyczyła oczywiście komunistów. Rumunia zdana była przy tym na „politykę pokojową”, do której usposabiać miała Rumunów „sama przyroda jego kraju”. Dalej następuje jej idylliczny opis:
Te spokojne, szare woły, idące równo w zaprzęgach od Besarabii aż po Dobrudżę, te pola, na których złoci się dojrzewająca kukurydza, te winnice, kapiące ciężkiemi gronami fioletowo-czarnych winogron – to wszystko na tle pogodnej jesieni daje wrażenie dosytu i zadowolenia, które na swojem poprzestaje, cudzego nie pragnie.

Świetlaną przyszłość Rumunii miał zapewnić „pracowity rolnik”, „pracowity górnik”, „obrotny kupiec” , dobre położenie jako kraju przejściowego
między Wschodem a Zachodem oraz „ubłogosłowienie przez Boga w zło-
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tonośną arterię komunikacyjną”, czyli Dunaj. Największym bogactwem
państwa był jednak
piękny dorodny lud, dzisiaj może jeszcze – zależnie od okolic
– niedość zdyscyplinowany w pracy, jutro jednak przy powszechniejszej i wyższej kulturze zdolny niewątpliwie do trwałych i dużych wysiłków.

W tym konteście Dębicki wspomniał o rumuńskich Węgrach, będących
„z łatwo zrozumiałych względów wrogami państwowości rumuńskiej”
oraz o konstytucyjnej tamie (artykuł 3 konstytucji) przeciwko kolonizowaniu Rumunii „przez ludność rasy obcej”, aby „rasa romańska” miała tu
„swój triumf ostateczny i zupełny prędzej czy później zapewniony”, co
w podtekście dotyczyło ludności żydowskiej. Motyw ten powrócił także
przy porównaniach z Polską na temat braku klasy średniej w społeczeństwie rumuńskim, przez co w miastach „pasożytuje ludność ras innych”.
Prezentując poszczególne krainy historyczne Rumunii autor podkreślał, że jego zdaniem, naród rumuński miał „poczucie wspólnoty, większe niż w Polsce”, a „słabsze niż w Polsce poczucie odrębności dzielnicowej”, co miało być pozytywne. Popierając tendencje centralistyczne, a nie
wielokulturowość, podkreślając rumuńskość nowych prowincji oraz – na
skutek wyraźnej niechęci do Niemców jako przedstawiciel prasy poznańskiej – Dębicki dość obcesowo obszedł się z opisem Bukowiny, widząc
w Czerniowcach jedynie miasto germanizowane przez niemiecki uniwersytet, wspominając
powozy na stacji, kurz na ulicach, tu i ówdzie nazwiska polskie na wywieszce sklepowej, zaimprowizowany obiad w restauracji „Pazura Negra”, co znaczy „Czarny Orzeł”, powrót
na stację – i to wszystko.

W Besarabii usłyszał, że „jedynie młodzi, zbolszewizowani Żydzi” byli elementem, który przeciwstawiał się państwowości i kulturze rumuńskiej.
Z kolei rusyfikacja miała być w tej prowincji bardziej bezceremonialna niż
na ziemiach polskich, „bo naród nie mógł się poszczycić wyższą kulturą,
którego cała siła spoczywała w nieoświeconych masach ludowych”. To
jednak lec również miało u podstaw „daleko ostrzejszej i bezwzględniejszej” niż w innych częściach państwa reformie rolnej, co w Besarabii odczuła „i polska większa własność”. Sporo miejsca u Dębickiego zajmują
także opisy wędrówki śladami sienkiewiczowskich bohaterów oraz spotkania z Polonią, m.in. z Tadeuszem Gaydamowiczem seniorem (w tekście
Gajdamowiczem).
Podczas pobytu w Gałaczu i Braili Dębicki wspomniał o polskich
inżynierach – odkrywcach rumuńskich terenów naftowych, a w Siedmiogrodzie przy zwiedzaniu uzdrowisk stwierdził, że polskim ośrodkom daleko jeszcze do ich poziomu usług. W Pankot trafił na dawny pałac książąt
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Sułkowskich. Podczas zwiedzania ośrodków przemysłowych w Reszicy
oprowadzał go pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego polski inżynier. Dębicki ubolewał, że brak połączeń wodnych Polski z Dunajem i dobrych
połączeń kolejowych uniemożliwia zwiększenie eksportu z Polski węgla
koksującego, którego Rumunia potrzebowała.
Motyw pracy dla scalenia bogatego i wielobarwnego państwa
przewijał się także podczas opisu Bukaresztu:
europejski typ życia w śródmieściu z na wskroś wschodnim
jego charakterem na przedmieściach. Ale to rola i zadanie cywilizacyjne Rumunji – stopić w jedno te dwa pierwiastki
i być Wschodem dla Zachodu, a Zachodem dla Wschodu.

Podkreślał przy tym, że wyraz „rząd” ma dla Rumunów duże znaczenie:
wszelkie polecenia rządu spełnianie są szybko i sprawnie, powaga władzy wykonawczej stanowi największą siłę Rumunji
i daje rękojmię szybkiego jej zjednoczenia pod berłem króla
Ferdynanda.

Król ten był wśród Rumunów bardzo popularny.
Dębicki przyznawał, że w przemianach rumuńskich
ten i ów element obconarodowy może nawet jest pokrzywdzony. Wiemy np., że krzywda taka dzieje się naszym rodakom w Besarabii, ale mamy głębokie przekonanie, że jest to
krzywda przejściowa, która po uregulowaniu stosunków w tej
prowincji będzie całkowice załagodzona.

Cel pracy Rumunów był jednak świetlany.
Widzieliśmy (…) dość – podsumowuje swoją podróż po Rumunii Dębicki – aby nabrać przekonania, że nie brak w tym
kraju ludzi, którzy go kochają, którzy dla niego chcą żyć
i pracować, którzy zdają sobie sprawę z jego cywilizacyjnych
braków i chcą te braki usuwać. Im Rumunia będzie większa,
silniejsza bogatsza i zdrowsza moralnie, tem dla nas lepiej.
Niedoceniać jej jako sprzymierzeńca byłoby fatalnym błędem
dla Polski18.

Drugą opublikowaną pozycją, na którą warto zwrócić uwagę, jest
mało znana książka „Rumunia. Kraj i Naród” z 1928 r. autorstwa Ireny
Kosmowskiej (1879-1945), działaczki niepodległościowej i ludowej, po-
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Z. Dębicki, Z Północy i południa. Finlandia, Włochy, Szwecja, Rumunia, Turcja,
Warszawa 1926, s. 229-285.
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słanki na sejm. Praca jest również plonem podróży po Rumunii. Podobnie jak w wyżej omawianej publikacji, również Kosmowska często odwołuje się do porównań obu krajów. Znamienny jest zwłaszcza ten fragment:
Rozdarcie na dzielnice pod różnymi rządami czyż w Polsce
i Rumunii nie było podobne? A potem cud wyzwolenia i zrośnięcie się dzielnic tak u nas na północy jak tam pod promiennym słońcem południa?,

kończący się słowami: „Wszystko to dowodzi, że powinniśmy iść ręka
w rękę”. O podobieństwach decydowało też zbliżone położenie geograficzne, powodujące „ciągłe napady sąsiadów”, czy wspólny system obronny
przeciw Rosji. Według Kosmowskiej, także w miastach Siedmiogrodu nie
udało się obcej władzy zabić „ducha ludności”. Z dystansem natomiast
odniosła do centralizacyjnych form władzy na wzór „francuski”, które, jej
zdaniem, nie zdały egzaminu w Siedmiogrodzie, gdzie istniały spore tradycje samorządowe. W Dobrudży wśród pół uprawnych zauważyła „liczne
pustkowia, służące za pastwiska, lub całkiem opuszczone”. Nieco ostrzej
niż Dębicki autorka oceniała przeprowadzenie reformy rolnej w majątkach polskich ziemian w Besarabii, choć uważała, że ważniejszy był cel,
a więc osłabienie wpływu agitacji bolszewickiej i przyszły dobrobyt państwa19. Warto tutaj dodać, że do uchwalenia tej reformy 14 lipca 1921 r.
wielka własność stanowiąca 0,64% ogółu ludności Rumunii była w posiadaniu 49% ziemi uprawnej.
W przypadku udostępnionych dla czytelników wspomnień niepublikowanych, dotyczących we fragmentach Rumunii, warto także polecić
mniej znane, przechowywane w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie (i Jagiellońskiej w Krakowie), wspomnienia Kazimierza Morawskiego (1884-1944), w latach 1919-1920 chargé d’affaires poselstwa polskiego w Bukareszcie. Morawski do Rumunii dotarł przez Pokucie, okupowane wówczas na prośbę władz polskich przez rumuńskich sojuszników. Podziwiał krajobraz Mołdawii. „Cudny to był krajobraz, przedmiot
pożądliwości tylu panów i hetmanów polskich”. O Bukowinie nie wspomniał, zapewne tylko dlatego, że z Czerniowiec w stronę Bukaresztu wyjechał o zmroku. Interesujący jest zwłaszcza jego opis Bukaresztu z okresu
pierwszych dwóch lat po zakończeniu I wojny światowej. Miejsce, w którym przebywał nazwał stereotypowo „Bliskim Wschodem”, odmiennym
jednak od egzotyki, którą zobaczył wcześniej w Moskwie. Bukareszt naśladował Paryż – stąd krążąca nazwa „Paryż wschodu” – ale generalnie
miasto to miało być jeszcze nietknięte „dzisiejszą amerykanizacją”, co stanowi na ówczesne lata dość interesującą refleksję, świadczącą o dostrze-
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I. Kosmowska, Rumunia. Kraj i naród, Warszawa 1928, s. 54-93.
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ganiu również w tym okresie tego socjologicznego problemu. Interesująco
pisał Morawski o Rumunach w Bukareszcie:
Życie południowców, mających sporo pieniędzy, więcej jeszcze czasu, bo nie uznających – po wschodniemu – że czas to
pieniądz, życie wahające się pomiędzy luksusem bojarów
a skrajną nieraz nędzą proletariatu, patriarchalne i okrutne,
powierzchowne i liryczne (nie tylko w poezji poetów, lecz i w
pełnym głębokiego wdzięku muzycznym folklorze), nacechowane łącznie kosmopolityzmem i ksenofobią. W Mołdawii
było owo życie za czasów moich jeszcze na wskroś –na modłę
polską- chłopsko-ziemiańskie; w samym zaś Bukareszcie,
gdzie zresztą wpływy tureckie dogłębniej skaziły były duszę
wołoską, trąciło już urbanizmem naśladowanym z Paryża.
U „Capy”, u „Enesca”, w Chateaubriandzie”, przy stłoczonych
obok siebie stolikach, gdzie co drugi był zajęty przez znajomych, przy dźwiękach narodowej hory, czy przyswajanego tu
sobie właśnie jazzbandu, jadało się staro-rumuńskie papanase cu smantana (po prostu pierogi ze śmietaną) lub na odmianę – to co najwybredniejszego rodzi gleba i woda rumuńska: jesiotry i sterlety z Dunaju, przepiórki ze stepu, kawior...

Morawski dostrzegał również koniec pewnej epoki w dziejach rumuńskiej
arystokracji, a życie chłopsko-ziemiańskie Rumunów przypomniało mu
polskie kresy:
Reforma rolna przeprowadzana jeszcze przed wojną przez
rząd Jonela Brataniu, po której pryszły zniszczenia i uciski
wojenne, sprawiła, że warstwa bojarska, niegdyś tak bogata,
skurczyła się w swoich dochodach, a przeto też w ekstensywnym i ekspansywnym trybie życia. (…) Nie wchodząc w dalsze szczegóły powiem, że co mnie uderzyło najmocniej w zetknięciu z tym nieco już na dalszy plan odchodzącym w Wielkiej Rumunii światem bojarów, to niezwykły i w różnych odmianach spotykany czar jego kobiet. Wspominam po dziś
dzień ów wysoce estetyczny zespół, jaki na balach polskich,
przyjęciach dworskich i innych dyplomatycznych, stanowiły
piękne panie znad Dambowicy czy Seretu. Córy bojarów,
prawnuki hospodarów (…).

Autor pamiętników narzekał na stan sanitarny stolicy Rumunii, przez
który zachorował na tyfus. Wspomniał, że jego żonie na „prymitywnym
jeszcze wtedy dworcu” skradziono walizkę, w której były jego emigracyjne
pamiętniki. Opisuje również stosunki polityczne w Rumunii, które mogą
zaciekawić historyków zajmujących się bliżej tą problematyką. W przeważających w tych fragmentach motywach politycznych warta odnotowania
jest pomoc Morawskiego dla 1,5 tys. uchodźców polskich z Odessy oraz
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scena z otwarcia rumuńskiego uniwersytetu w Klużu (autor używa nazwy
węgierskiej Koloszwar). Tam zresztą przemawiał, a przemówienie jego
zawierało też pewne charakterystyczne dla stosunku polskich polityków
do Rumunów wątki. Szukając związków polsko-rumuńskich przy okazji
otwarcia uczelni Morawski wspomniał bowiem o królu Stefanie Batorym
– mówiąc o nim:
Książę nie Rumun wprawdzie, ale wywodzący się od jednego
z najwierniejszych sprzymierzeńców i współpracowników
Waszego Stefana Wielkiego, któremu to księciu wielki wasz
historyk Jorga wystawia tyle pochlebne świadectwo (…) – założył uniwersytet wileński, który zeszłego roku odżył po
stuleciu ucisków rosyjskich. Inny zaś uniwersytet polski,
wszechnica poznańska, ona także wskrzeszona z popiołów
niemniej długiego i twardego ucisku pruskiego, weszła natychmiast na drogę realizacji, a dając tym wyraz przyjaznym
i sprzymierzeńczym względem was uczuciom, stworzyła pierwsze seminarium i bibliotekę rumuńską na ziemiach polskich.

Jak zaznaczył Morawski, takie ujęcie opinii o Batorym wyniknęło z jego
wcześniejszej rozmowy z obecnym na sali prof. Jorgą, „który znał dobrze
stosunki polsko-węgierskie i rozumiał trudności w tej chwili przedstawiciela Polski”. Jakby uskrzydlony umiejętnym wyjściem z historycznych
komplikacji Morawski tak zakończył swoje przemówienie:
(...) nasze rozterki, zresztą bez większego znaczenia, sięgają
zamierzchłych czasów, wspólnota za to interesów naszych
błyszczy jaskrawo w świetle przyszłych przeznaczeń,

podkreślając dalej popracie Rumunii na konferencji wersalskiej dla słusznych żądań Polski. „Niech żyje Rumunja i uniwersytet w Kluż, bratnia
wszechnica wszechnic polskich, odrodzonych przez wojnę!”. Za wyjazd do
Klużu i tak „dostało się” Morawskiemu od niektórych rodaków wciąż głęboko zanurzonych w prowęgierskich sentymentach. Kwestię tę autor
wspomnień dość trafnie podsumował:
(…) w aurze tak świeżych wspomnień legionowych od przełęczy karpackich po Marmarosz-Sziget, „miarodajne” wówczas w Warszawie koła nastrojone były prowęgiersko i co
najwyżej biedziły się nad znalezieniem „kwadratury koła”,
nad pogodzeniem przyjaźni dla Węgier ze sojuszem rumuńskim, łudząc się mirażami nawet unii personalnej pomiędzy
Budą a Bukaresztem. (…) Ja jednak pojechałem, bo pojechać
musiałem [poseł Skrzyński był nieobecny – KN], bo nie mogłem narażać na szwank stosunków polsko-rumuńskich
w pierwszej ich fazie. Świadom też byłem, że czyniąc to, jadę
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na wielkie święto zjednoczonego po wielu stuleciach walk narodu, tej Wielkiej Rumunii, która jak za Jagiellonów winna
nam być sprzymierzeńcem zarówno przeciw zalewom z Zachodu, jak i podkopom ze Wschodu.

Kończąc sprawy węgiersko-rumuńskie przestrzegał: „Wara było naszej
Polsce mieszać się kiedykolwiek do tych sporów etnicznych20.
Wymienione wyżej dzieła, podobnie jak w przypadku innych, szerzej znanych wspomnień, łączy niewątpliwie sympatia, z jaką piszą ich
autorzy o Rumunii i narodzie rumuńskim. Oprócz tych autentycznie pozytywnych odczuć, znaczną rolę odgrywał w nich także jednak czynnik
polityczny – waga, jaką dla Polski przedstawiał sojusz z Rumunią.
Ostrożnie więc podchodzono do ocen sytuacji wewnętrznej Rumunii,
zwłaszcza do takich tematów jak kwestia stosunków z Węgrami czy pokrzywdzenie polskich elit w wyniku reformy rolnej, stąd wyraźnie starano
się unikać emocjonalnego zaangażowania po którejś ze stron i z optymizmem spoglądano w przyszłość sojuszniczego państwa.
W przypadku wspomnień dotyczących Bukowiny można zauważyć, że są one wciąż wzbogacane o kolejne pozycje. Z mniej znanych warto polecić wspomnienia Edwarda Skowrońskiego, w których autor opisuje m.in. mało znane wydarzenia związane z włączeniem się niektórych
Polaków z Bukowiny północnej, w obawie przed Sowietami, do organizowanych przez III Rzeszę w 1940 r. przesiedleń Niemców bukowińskich na
Górny Śląsk21, dalej wydane w 2008 r. w Zielonej Górze fragmenty
wspomnień o tym regionie22 czy pozycję „Gwarili na Bukowinie”23. Fragmenty wspomnień zawierają także nowsze prace badaczy Bukowiny takich jak: Kazimierz Feleszko (1939-2001), Jan Bujak, Eugeniusz Kłosek,
Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska24. W ostatnich latach coraz
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Biblioteka Narodowa w Warszawie, mikrofilm, sygn. 60488: K. Morawski, Wspomnienia, s. 123-170. Por. także następującą opinię: „W Polsce Węgrzy cieszą się specjalną sympatią, że Węgrom wyrządzono krzywdę, mimo tego, że się uznaje, że większość
tam jest rumuńska. Argumentuje się tem, że inteligencję tam stanowią Madziarzy, że
oni kraj ten postawili wysoko kulturalnie, ale argument ten specjalnie dla Polaków
niebezpieczny. Na tych samych podstawach może sobie Polska rościć pretensje do
kresów wschodnich, ale nie może rewindykować Śląska”. L. Kirkien, Między Wisłą
a ujściem Dunaju. Problem czarnomorski, Warszawa 1932, s. 51.
21 E. Skowroński, Ocalić od zapomnienia, Szprotawa 2002.
22 Wędrówka pokoleń. Wspomnienia bukowińskie Dawideny-Wichów, red. B. Husar, Zielona Góra 2008.
23 Z. Seul, Gwarili na Bukowinie…, spisała i zebrała J. Gorzelana, Gorzów Wielkopolski 2009; wyd. II, Żagań 2012.
24 Zob. np.: K. Feleszko, Bukowina moja miłość, T. I, Warszawa 2002, s. 20-48;
J. Bujak, Święta Anna. Kościół i parafia Storożyniec-Stróżeniec (1864-2005), Kraków 2005; E. Kłosek, Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach
Bukowiny rumuńskiej, Wrocław 2005; H. Krasowska, Bukowina. Żywa tradycja
kościoła [wersja polsko-ukraińska], Kraków 2006; M. Pokrzyńska, Bukowińczycy
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więcej wspomnień bukowińskich jest rejestrowanych także w Internecie,
przez co stają się kolejną cegiełką spuścizny kultury polskiej na historycznych pograniczach Rumunii25. Inne wspomnienia nadal czekają na opublikowanie26.

dr. Krzysztof Nowak
Universitatea Sileziană din Katowice

Amintiri uitate şi putin cunoscute
ale polonezilor despre România (după 1918)
Rezumat

Pe lângă cunoscutele amintiri ale polonezilor despre români şi
România, de ex. ale poetei şi secretarei lui Józef Piłsudski – Kazimiera
Iłłakowiczówna (1892-1983), ale diplomaţilor (Maciej Rataj, Stanisław
Głąbiński, Eugeniusz Romer, Kazimierz Świtalski, Alfred Wysocki), ale
refugiaţilor din septembrie 1939, fără a mai pune la socoteală mai recentele reportaje ale lui Andrzej Stasiuk sau Krzysztof Czyżewski, în bibliotecile şi arhivele poloneze se află şi evocări mai puţin cunoscute sau complet uitate de către istorici.
În cazul publiciştilor, merită atenţie reflecţiile jurnalistului Zdzisław Dębicki („Din nord şi sud”, 1926) care a călătorit prin România în
anul 1924 precum şi ale militantei pentru independenţă Irena Kosmowska (1879-1945) – („România. Ţară şi oameni”, 1928).
În cazul diplomaţilor, sunt interesante amintirile nepublicate ale
lucrătorului legaţiei din Bucureşti (1919-1920) Kazimierz Morawski, păstrate în Biblioteca Jagiellonă. Lucrările enumerate se caracterizează prin
simpatia cu care autorii lor scriu despre România şi poporul român. Fără

w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej, Zielona Góra 2010
(na s. 199 spis wspomnień).
25 Zob.: L. A. Suchomłynow, Bukowina w przestrzeni internetowej [w:] Bukowina.
Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu, red. H. Krasowska, E. Kłosek,
M. Pokrzyńska, Z. Kowalski, Warszawa-Wrocław-Zielona Góra-Piła 2010, s. 47-60.
26 Dotyczy to m.in. wspomnień znanej rodziny inteligenckiej z Bukowiny – Grabowskich. Zob.: E. Guski, Archiwum rodzinne Grabowskich z Bukowiny na podstawie
zachowanych dokumentów z lat 1861-1945 [w:] W kręgu relacji polsko-rumuńskich.
În lumea relaţiilor polono-române, red. E. Wieruszewska, S. Iachimovschi, Suceava
2005, s. 99-103.
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îndoială, aceasta rezulta din raţiuni politice – importanţa pe care o avea
alianţa cu România pentru Polonia. Pe de altă parte, era apreciată cu prudenţă situaţia internă a României, mai ales chestiunea relaţiilor Bucureştiului cu Ungaria şi era evident evitată angajarea emoţională faţă de
una din părţi.
În evocările poloneze, un loc aparte îl ocupă Bucovina. Din punctul de vedere al interesului pentru această regiune, majoritatea evocărilor dedicate ei sunt bine cunoscute celor pasionaţi de această problemă.
Dintre acestea, cele mai valoroase sunt amintirile locuitorilor de ieri şi de
astăzi ai Bucovinei. Ele sunt, în continuare, îmbogăţite cu alte materiale,
mai ales de familie care în prezent se găsesc şi pe internet. Unele dintre
ele au luat chiar parte la felurite concursuri şi reprezintă astăzi o valoroasă moştenire a culturii polone din vechea zonă de frontieră cu Polonia
antebelică.

dr. Nicolae Mareş
Bucureşti

Vespasian V. Pella.
Relaţiile juristului şi diplomatului român cu Polonia

S-au împlinit, la 17 ianuarie 2012, 115 ani de la naşterea lui Vespasian V. Pella, unul dintre cei mai mari jurişti şi diplomaţi români, personalitate remarcabilă din domeniul diplomaţiei internaţionale, cu o activitate prodigioasă în domeniul reglementării paşnice a conflictelor, a codificării şi armonizării dreptului internaţional, a fundamentării şi dezvoltării dreptului penal, apreciat drept „una din gloriile ştiinţei dreptului”
sau ca un „apostol generos al colaborării popoarelor”. Evenimentul a fost
marcat, în primul rând, atât prin tipărirea, sub auspiciile Fundaţiei Europene Nicolae Titulescu, a unui volum de documente care cuprinde o parte din opera ştiinţifică a juristului şi diplomatului român, îngrijit de profesorul Gheorghe Sbârnă, cât şi prin organizarea unui seminar privind
activitatea sa. Au fost evocate, cu prilejul lansării volumului, multe
aspecte din viaţa, opera şi demersurile sale internaţionale, printre care
amintim: participarea ca delegat al Adunării Societăţii Naţiunilor în Comitetul pentru reforma Pactului Societăţii Naţiunilor, ca delegat permanent al României la Comisia Consultativă a Societăţii Naţiunilor pentru
Probleme Sociale şi la Comisia Internaţională Penală şi Penitenciară; ca
secretar general şi fondator al Biroului Internaţional de Drept Penal; ca
preşedinte al Grupului român pentru Conferinţele Balcanice; ca vicepreşedinte al Federaţiei Internaţionale a Comitetelor de Cooperare Europeană; ca membru al Consiliului de direcţie al Uniunii Interparlamentare, al
Biroului Internaţional al Păcii şi al Securităţii generale a închisorilor din
Paris; ca membru de Onoare în „International Law Association” şi al Comisiei Internaţionale de Poliţie Criminală; membru al Academiei Diplomatice Internaţionale, al Societăţii de Studii Legislative, al Societăţii de
Legislaţie Comparată şi al „American Society International Law”; membru în diferite Comitete de Experţi ai Societăţii Naţiunilor; delegat al României la Conferinţa de Dezarmare (1932-1934); prim delegat al Guvernului Român la Comisia permanentă a Regimului Apelor Dunării
(1934-1936); membru al Comitetului de Jurişti ai Societăţii Naţiunilor
pentru represiunea internaţională a terorismului şi raportor al acestuia
(1935-1937); delegat al Guvernului Român la Conferinţa de la Montreux
consacrată regimului Strâmtorilor; membru al Comitetului de Jurişti al
Societăţii Naţiunilor pentru reprimarea falisicatorilor hârtiilor de valoare (1937); delegat al Guvernului român şi raportor general la Conferinţa
dipomatică pentru concluziile convenţiei consacrate represiunii teroris-
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mului şi a creării unei Curţi Penale Internaţionale (1937); preşedinte al
Comisiei generale pentru problemele juridice şi constituţionale ale celei
de a XIX-a Adunări a Societăţii Naţiunilor (1938); trimis extraordinar şi
ministru plenipotenţiar al României la Haga etc. Activitatea sa ştiinţifică
şi-a găsit aprecierea în alegerea sa ca membru al Academiei Române, iar
cea internaţională prin propunerea făcută Comitetului de Pace de la Oslo
pentru a i se decerna Premiul Nobel pentru Pace pentru operele sale, în
principal pentru volumul de referinţă: „La Criminalité Collective des
États et le Droit Penal de l'Avenir”, având contracandidaţi pe Aristide
Briand şi Gustav Stresemann, miniştri de externe ai Franţei şi ai Germaniei, cărora li s-a şi decernat înaltul premiu.
Personal, am evocat, cu prilejul respectiv, contactele avute de diplomatul român cu omologii săi polonezi, dar am vorbit, în principal,
despre valoarea unui document inedit aflat în arhivele diplomatice româneşti cu privire la manifestarea marelui jurist român în apărarea cauzei
poloneze la izbucnirea celei de a doua conflagraţii mondiale, în faţa
presiunilor făcute de Berlin împotriva manifestării poziţiei de neutralitate a României, document prezentat auditoriului şi asupra căruia
vom reveni.
Am amintit, totodată, participarea lui V. Pella, foarte tânăr jurist
fiind, la prima Conferinţă pentru Unificarea Dreptului Penal, organizată
în 1926 în vechiul Palat al Republicii de la Varşovia, alături de prietenul
său de mai târziu, Emil Stanisław Rappaport, cel care nu va ezita să îl
evoce, cu aleasă cordialitate, de-a lungul anilor, la diferite foruri internaţionale, pe colegul său român.
La Varşovia, Vespasian V. Pella a susţinut, în 1926, aşadar, moţiunea care îi va purta numele referitoare la necesitatea organizării unor
conferinţe internaţionale ale reprezentanţilor comisiilor de codificare din
diferite ţări în materie penală şi care a obţinut votul unanim al Primului
Congres organizat de Asociaţia Internaţională de Drept Penal, şi prin înfiinţarea Biroului Internaţional specializat în acest sens.
Cea de a doua manifestare a lui Vespasian V. Pella, la fel de importantă, în context bilateral româno-polon, s-a petrecut în toamna anului 1936. Se ştie că la sfârşitul lunii noiembrie din acel an, şeful externelor, Victor Antonescu, însoţit de Al. Cretzianu, secretar general al ministerului, şi generalul Florea Ţenescu, au efectuat o vizită oficială în Polonia, cu scopul mărturisit de a revigora raporturile bilaterale, după debarcarea lui Titulescu din portofoliul din Palatul Sturdza.
Am arătat că, în preajma vizitei, în paginile „Universului”, s-a declanşat o campanie de presă, prin care se sublinia „similitudinea dintre
politica externă a Budapestei şi a Varşoviei faţă de Tratatul de la Trianon,
semnat de Polonia, dar neratificat atât de ea cât şi de Ungaria”. Pentru
a depăşi situaţia incomodă, cel puţin din punctul de vedere mediatic, Victor Antonescu i-a cerut eminentului jurist, Vespasian V. Pella, aflat în
postul de ministru plenipotenţiar la Haga, să îi pregătească o notă privind aceste aspecte şi să o însoţească de propunerea ca Polonia să re-
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cunoască: inviolabil status-quo-ul european, deci şi frontierele României.
Noul ministru avea asigurarea şefului misiunii diplomatice poloneze la
Bucureşti, Mieczysław Arciszewski, că la Varşovia există diponibilitatea
de a fi acceptată o asemenea propunere, chiar de Beck personal. În realitate asigurările date de şeful misiunii diplomatice poloneze la Bucureşti
nu se vor confirma la Varşovia. Menţionăm că în documentul pregătit de
Vespasian V. Pella şi prezentat de ministrul Victor Antonescu omologului
său polonez se spunea:
Prin Tratatul din 15 ianuarie 1931 Polonia luându-şi obligaţiunea de a respecta şi menţine împotriva oricărei agresiuni
exterioare, integritatea teritorială a României, acest tratat
implică recunoaşterea de către Polonia faţă de România
a titlurilor juridice internaţionale în virtutea cărora România
a obţinut integritatea actuală a teritoriului ei şi cari titluri se
găsesc în Tratatele de pace semnate dar neratificate de către
Polonia –

acesta nefiind acceptat de Beck1.
Şeful polonez al externelor a refuzat să-i dea omologului său român o asemenea asigurare, respectiv să semneze nota propusă – România rămânând fără nicio garanţie scrisă în această direcţie.
Ulterior, la 19 octombrie 1938, deci înaintea primirii lui Beck la
Galaţi de regele Carol al II-lea, venit să convingă România să atace Rusia
Subcarpatică, Vespasian V. Pella, tot din postul deţinut la Haga, a informat centrala MAS (AMAE, tg. 1027 din 19 octombrie 1938), că:
fără precizările cerute de noi în 1936 (prevederile acordului)
dintre cele două ţări nu au nicio valoare, întrucât asistenţa
Poloniei este subordonată acordului militar, care nu există
decât pentru frontiera cu Sovietele.

Mai menţiona Vespasian V. Pella că:
Articolul 1 din Tratatul româno-polon rămâne deci ca o simplă reconfirmare a obligaţiilor art. 10 din Pactul Societăţii
Naţiunilor, obligaţiune care nu a împiedicat totuşi Polonia să
exercite presiuni şi acte de forţă faţă de Cehoslovacia2.

1

Cf. N. Mareş, Relaţii româno-polone de-a lungul veacurilor, mss., pp. 333-334.
Arhivele Ministerului Afacerilor Externe (în continuare AMAE), Fond 71, vol. 63,
p. 183; N. Mareş, ibidem, p. 335.
2
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Gestul respectiv a fost interpretat de specialiştii români, pe drept temei,
că Polonia nu intenţiona să împiedice anumite revendicări teritoriale din
partea Ungariei. Aceasta l-a determinat şi pe Nicolae Titulescu să afirme,
la puţin timp după aceea:
De câtva timp tot auzim expresia: „reînoirea prieteniei dintre
Polonia şi România”. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă oare
că a fost un om care a împiedicat dezvoltarea normală a relaţiilor dintre România şi Polonia? Sau, obiectiv vorbind, înseamnă că prietenia polono-română este mai strânsă decât
oricând în trecut?. Să studiem aceste două ipoteze. Nu mă
tem de elucidarea deplină a problemei. Când Polonia era atacată în continuu de Germania, totdeauna am apărat-o la Geneva. Stresemann [cancelar, ministru de externe german –
n.n.] obişnuia să-mi spună: - Imediat ce auziţi numele Poloniei, săriţi automat şi luaţi cuvântul în apărarea ei. Timp de
mai mulţi ani m-am considerat un mare prieten al Poloniei şi
Polonia m-a considerat ca atare nu pot uita colaborarea pe
care am avut-o în calitate de delegat permanent al României
la Geneva, cu ministrul Zaleski, căruia îi păstrez o adâncă
consideraţiune. Nu confund, însă, alţi oameni de stat cu poporul polonez în general, pentru care am sentimentele cele
mai prieteneşti. Consider alianţa dintre România şi Polonia
ca o necesitate3.

Remarcând atitudinea lui Beck în chestiunea de mai sus, în chiar
interviul acordat de Victor Antonescu Agenţiei „Trans-Continental-Press”
găsim subliniată, fără echivoc, declaraţia că unul dintre principiile de politică externă promovat de România se bazează pe menţinerea bunelor
relaţii cu statele vecine, indiferent de regimul politic intern, asigurând că
Bucureştiul nu se va alătura blocului statelor fasciste îndreptat împotriva
URSS.
Politica României este bazată pe principiul fidelităţii faţă de
puterile aliate – Polonia, Franţa, membrii Micii Înţelegeri şi
Înţelegerii Balcanice şi pe principiul bunelor raporturi cu ţările vecine –

s-a subliniat în declaraţie. A mai menţionat că:
România nu se va alătura nici blocului sovietic şi nici blocului antisovietic4.

3
4

N. Titulescu, Politica externă a României (1937), Bucureşti, 1994, pp. 88-89.
Cf. AMAE, Fond România – general, vol. 3, ff. 368-379.
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În octombrie 1938, după acordul de la München, Carol a înţeles,
la rându-i, şi mai clar poziţia duplicitară a lui Beck faţă de Cehoslovacia şi
avea să scrie:
După München criza devine şi mai acută, prestigiul german
ajunsese la punctul său culminant. Beck, dorind a profita de
planurile viitoare ale agresorilor, întăreşte prietenia cu Ungaria şi spre a se răzbuna pe cehi participă la vivisecţia ţării
lor. Are îndrăzneala de a veni să îmi propună ca România
împreună cu Polonia să participe la această urâtă faptă. Refuzându-l, cu indignare, i-am răspuns că dacă acelaşi lucru
se va întâmpla ţării lui, a mea nu va fi între acelea care să
ajute la dezmembrarea cadavrului unui prieten.
Din acest moment situaţia pentru noi a devenit tragică. Sub
conducerea noului preşedinte al Consiliului, tânărul şi energicul Armand Călinescu, România continuă a face eforturi
supraumane ca să se pregătească de luptă, a se menţine pe
calea cea dreaptă de a distruge crescânda influenţă germană
în interior. Cu cât se întărea Garda de Fier, cu atât lupta împotriva ei devenea mai aprigă, culminând cu suprimarea lui
Codreanu şi a unei părţi din şefii mişcării. Dar tot în acelaşi
timp, acţiunea ei teroristă, ajutată de NSDP devenea mai puternică.
România, izolată de prieteni prin toată întinderea Europei,
cu Mica Înţelegere dezmembrată, cu singura garanţie, destul
de platonică, a Marii Britanii, era înconjurată de duşmani,
care nu doreau decât a face jocul agresorilor.
Iată situaţia în care se găsea România la 1 septembrie 1939,
când prin atacul german asupra Poloniei se declanşează cel
mai groaznic şi mai barbar război al istoriei...
Această zi tragică de 1 septembrie 1939 a venit să dea cea mai
îngrozitoare desminţire unei politici ce se dusese cu intensitate timp de zece ani5.

Cunoscând cu certitudine aceste elemente intime, am spune chiar
subtile, legate de culisele raporturilor bilaterale, Vespasian V. Pella va întocmi, în octombrie 1939, pentru noul premier român, Constantin Argetoianu, şi el diplomat în tinereţe, în multe capitale europene, o expertiză
de mare valoare juridică şi ştiinţifică şi nu în ultimul rând umană (la care
m-am referit mai sus), cu privire la tratamentul pe care statul român trebuie să îl asigure polonezilor. Nu îi erau străine lui Vespasian V. Pella cele două avize (expertize) privind tratamentul ce trebuie asigurat refugiaţilor polonezi, preşedintelui ţării şi guvernului, în situaţia dată, elaborate
de juriştii Ministerului Afacerilor Străine, la 19 şi 20 septembrie 1939, la

5

Carol al II-lea, În Zodia Satanei, pp. 96-125, Bucureşti, 1944.
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cererea lui Gafencu şi Călinescu6. Analizele lui Pella însă sunt mult mai
nuanţate, toate în favoarea Poloniei; juristul diplomat aduce decidenţilor
români argumente solide de drept internaţional, evident pentru ca aceştia să poată combate cât mai ferm tendinţele Berlinului şi ale lui Fabricius, care doreau în acele momente să îi captureze pe liderii polonezi,
aflaţi pe teritoriul românesc. Puţin ştiu că spiritul său drept avea ca scop
să apere cu orice preţ elita poloneză aflată în România în acele momente,
cunoscut fiind că aceasta dorea să plece în mod evident în Occident.
Am arătat că cele aproape 30 de pagini elaborate de Vespasian
V. Pella se cuvin a fi mai bine cunoscute de istoriografia românească şi
poloneză. Expertiza marelui jurist român a rămas, în mod cert, în atenţia
lui Constantin Argetoianu şi apoi a lui Gafencu şi Manolescu, ultimul şi el
un simpatizant declarat al polonezilor. Studiul respectiv rămâne un document drept pe care marele jurist l-a lăsat, nu pentru arhive, ci pentru
posteritate urmaşilor.

dr Nicolae Mareş
Bukareszt

Vespasian V. Pella
Relacje rumuńskiego prawnika i dyplomaty z Polską
Streszczenie

Dyplomata i prawnik rumuński Vespasian V. Pella był wybitnym
analitykiem i praktykiem w dziedzinie pokojowego rozwiązywania konfliktów, kodyfikacji i unifikacji prawa międzynarodowego, podstaw i rozwijania prawa karnego. Zdobył uznanie jako „jedna ze sław nauk prawniczych” czy „apostoł współpracy między narodami”. Był wielkim przyjacielem Polski i narodu polskiego, czego dowiódł opracowując w październiku 1939 r. na zlecenie rządu rumuńskiego tekst na temat zastosowania
prawa międzynarodowego. Solidnymi argumentami zwalczał w nim tendencje Berlina i niemieckiego ministra w Bukareszcie Wilhelma Fabriciusa do uwięzienia polskich przywódców i wojskowych znajdujących się na
terytorium Rumunii, wstrzymując w ten sposób zamiary III Rzeszy uniemożliwienia im wyjazdu na Zachód.

6

N. Mareş, Alianţa româno-polonă între destrămare şi solidaritate (1938-1939),
pp. 692-694, 699-703, Bucureşti, 2010.

Justyna Sokołowska
Uniwersytet Rzeszowski

Węgierski Okręg Autonomiczny (1952-1968)
w świetle dokumentów polskiej misji dyplomatycznej
w Bukareszcie

Historia Węgierskiego Okręgu Autonomicznego splata się z historiami dwóch państw – Rumunii i Węgier, podobnie jak historia całego
Siedmiogrodu. Kraina ta, z uwagi na swoje odizolowane łańcuchami Karpat położenie, a także ze względu na odmienność ludności ją zamieszkującej, od początku istnienia na tym terenie jakiejkolwiek państwowości
nowożytnej, dążyła do niezależności. Wpływ na szesnastoletnie funkcjonowanie Okręgu miały zarówno Rumunia, jak i Węgry, z kolei sytuacja
wewnątrz samego Okręgu determinowała kontakty pomiędzy tymi dwoma krajami. Różnice pomiędzy Siedmiogrodem a resztą Rumunii, wynikające z odrębności historycznej i narodowościowej, są widoczne do dziś.
Można odnieść wrażenie, że region ten w pewien sposób balansował politycznie poprzez wieki. Próbował „wybić się na niepodległość”, rozumiejąc
swoją odrębność, funkcjonując pomiędzy Koroną Węgierską a Bałkanami.
W październiku 1945 r. Konferencja Partii Komunistycznej powołała na stanowisko sekretarza Gheorghe Gheorghiu-Deja. Mimo ukonstytuowania się nowego rządu komunistycznego, Rumunia wciąż pozostawała monarchią, a społeczeństwo coraz silniej przeciwstawiało się nowej władzy. Dnia 10 lutego 1947 r. delegacja rumuńska z Gheorghiu-Dejem na czele podpisała w Paryżu traktat pokojowy, na wcześniej ustalonych warunkach. Nie wzięto pod uwagę pomocy Rumunii przy pokonaniu
Niemców, w związku z czym nałożono na kraj obowiązek zapłaty odszkodowań wojennych i nie dopuszczono do członkostwa w ONZ. Ten sam
traktat, na podobnych warunkach, podpisała delegacja węgierska. Poza
tym Węgry zobowiązane zostały do wycofania się na granice sprzed roku
1938. Rumunia utraciła na mocy traktatu Besarabię i Bukowinę oraz południową Dobrudżę, zatrzymała natomiast cały Siedmiogród. Z końcem
1947 r. zmuszono króla Michała do abdykacji i opuszczenia kraju, co też
uczynił. Rumunia została ogłoszona republiką ludową1.
Liczba ludności kraju w 1947 r. wynosiła 15,8 mln, z czego prawie
80% mieszkało na wsi. Lata 1948-1952 to okres wprowadzania wszelkich
reform, począwszy od uchwalenia Konstytucji, regulujących życie w so-

1

J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1970, s. 411-414.
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cjalistycznym państwie, nacjonalizujących przemysł, banki, towarzystwa
ubezpieczeniowe. W 1948 r. Węgry i Rumunia podpisały pakt o przyjaźni,
współpracy i wzajemnej pomocy – standardową umowę pomiędzy ówczesnymi krajami socjalistycznym.
W 1952 r. stanowisko premiera rumuńskiego rządu objął Gheorghe Gheorghiu-Dej, Petru Groza natomiast wybrany został przewodniczącym Wielkiego Zgromadzenia Narodowego. Dnia 24 września 1952 r. Rumunia przyjęła nową Konstytucję, na mocy której powołano w Siedmiogrodzie, na obszarze historycznej Seklerszczyzny, Węgierski Okręg Autonomiczny Rumuńskiej Republiki Ludowej (węg. Magyar Autonóm Tartomány, rum. Regiunea Autonomă Maghiară).
Zasoby archiwalne Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych udostępnia do wglądu materiały wytworzone w latach powojennych – od 1945 do 1981 r. W latach
1952-1968 Ministerstwem Spraw Zagranicznych kierowali: Stanisław
Skrzeszewski (20 marca 1951-27 kwietnia 1956)2 i Adam Rapacki
(27 kwietnia 1956-22 grudnia 1968)3.

2

Pochodzący z Nowego Sącza Stanisław Skrzeszewski (1901-1978) był synem kolejarza, w 1924 r. ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał też tytuł
doktora nauk filozoficznych. Działał w Komunistycznej Partii Polski, Związku Patriotów Polskich, w roku 1944 wstąpił w szeregi PPR, kierował też resortem oświaty
w PKWN. W latach 1944-1945 oraz 1947-1950 był ministrem oświaty. Od 1948 r. był
członkiem PZPR, zajmując wysokie stanowiska szczebla centralnego. Ponadto pełnił
funkcje: wiceministra spraw zagranicznych (1950-1951), ministra spraw zagranicznych (1951-1956), posła na Sejm PRL (1952-1956), sekretarza Rady Państwa (19561957), szefa Kancelarii Sejmu (1957-1969).
3 Adam Rapacki urodził się w 1909 r. we Lwowie. W roku 1945 wstąpił do Polskiej
Partii Socjalistycznej, następnie działał w PZPR, gdzie do roku 1968 był członkiem
Biura Politycznego KC. Kierował ministerstwami: spraw zagranicznych, żeglugi oraz
szkół wyższych i nauki. Był też posłem na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm I, II, III
i IV kadencji. Z życia politycznego wycofał się w roku 1968, z powodu prześladowań
osób pochodzenia żydowskiego. Adam Rapacki zapisał się w historii przede wszystkim jako autor planu dotyczącego stopniowego rozbrojenia i utworzenia strefy bezatomowej w Europie Środkowej, przedstawionego na forum ONZ w październiku
1957 r. Plan Rapackiego był jedną z koncepcji budowy zaufania pomiędzy NATO
a Układem Warszawskim, jakie pojawiły się po 1956 r. Propozycja spotkała się z przychylnością niektórych zachodnioeuropejskich polityków reprezentujących partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne, jednakże NATO, a także rządy RFN, USA i Wielkiej Brytanii opowiedziały się przeciwko, motywując swoje stanowisko tym, że plan
załamałby równowagę sił, a ZSRR de facto pozostawałby poza strefą ewentualnego rażenia nuklearnego. W odpowiedzi na te zarzuty, Rapacki dwukrotnie jeszcze modyfikował swój plan (w 1958 i 1962 r.), proponując m.in. dwuetapowe jego wprowadzanie
oraz poszerzenie terytorium bezatomowego o inne państwa europejskie, które chciałyby się do planu przyłączyć. Było to jednak w dalszym ciągu bezskuteczne. Założenia
planu Rapackiego z czasem miały wpływ na zrodzenie się koncepcji podniesienia poziomu bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie zimnej wojny.
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Sprawy Rumunii, Węgier i Czechosłowacji prowadził w latach 50.
i 60. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Departament I Wydział Naddunajski. Podstawowymi dokumentami z tego okresu, które przedstawiają sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą Rumunii, są raporty polityczne, sporządzane comiesięcznie, oraz odpowiedzi i komentarze do
nich, przygotowywane przez MSZ. Stan dokumentów jest w miarę dobry,
mimo niejednokrotnie słabej jakości papieru, na jakim zostały sporządzone.
W okresie 1952-1963 polską placówką dyplomatyczną w Bukareszcie kierowali ambasadorowie: Wojciech Wrzosek (13 lutego 195110 czerwca 1955), Jan Izydorczyk (10 czerwca 1955-5 listopada 1957), Janusz Zambrowicz (5 listopada 1957-26 kwietnia 1963) oraz Wiesław Sobierajski (26 kwietnia 1963-13 lutego 1968)4. Należy nadmienić, że raporty przygotowywane przez ambasadora Zambrowicza cechuje większa staranność, skrupulatność i jasność wypowiedzi. Na marginesach odpowiedzi na nie często też pojawiają się odręczne komentarze i polemiki ambasadora, niejednokrotnie niezwykle celne i inteligentne. Niestety, wiedza
zawarta w raportach czerpana jest głównie z ogólnokrajowego dziennika
„Scânteia” oraz z rozmów, odbytych podczas spotkań i przyjęć dyplomatycznych.
Tło historyczne i okoliczności powstania
Węgierskiego Okręgu Autonomicznego
Dzięki polityce narodowościowej rządu Petru Grozy, Węgrzy brali
czynny udział w kształtowaniu aparatu państwowego i partyjnego Rumunii po II wojnie światowej. Zajmowali także często stanowiska burmistrzów i wojewodów w miastach i województwach o przeważającej liczbie
ludności węgierskiej. Sam Petru Groza chętnie spotykał się z przedstawicielami węgierskich związków i stowarzyszeń.
Zmianę przyniósł rok 1952, gdy premierem został Gheorghe
Gheorghiu-Dej. Nastąpił wówczas okres sukcesywnego wypierania Węgrów z życia politycznego i społecznego. Zaś radzieckim, sprawdzonym
„pomysłem” na rozwiązanie kwestii mniejszościowych było powołanie
okręgu autonomicznego.
Latem 1951 r. kierownictwo Rumuńskiej Partii Robotniczej zwróciło się z prośbą do Stalina o konsultacje przy opracowaniu tekstu ustawy
zasadniczej, na co Stalin wyraził zgodę. W związku z pracami nad nową
Konstytucją, dla Moskwy najważniejsza była kwestia powołania Węgierskiego Okręgu Autonomicznego. Stanowisko Rosjan zawarte zostało

4

Z materiałów opracowanych przez A. Kręgulec na podstawie pracy poświęconej archontologii polskiej, autorstwa Wojciecha Stępnia, 2008, publikacja online na stronie
Ambasady RP w Bukareszcie: http://www.bukareszt.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_
dwustronna/historia_i_dyplomacja/bukareszt_ro_a_312/bukareszt_ro_a_301/
(dostęp 3.09.2012).
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w memorandum zatytułowanym Uwagi dotyczące powstania Węgierskiego Okręgu Autonomicznego, jakie 7 września 1951 r. Archipov i Tumanov
przekazali na ręce pierwszego sekretarza Gh. Gheorghiu-Deja. W memorandum tym wykazali potrzebę powołania takiego okręgu, zaproponowali
również dwa warianty przebiegu granic planowanego okręgu. Władze
w Bukareszcie wybrały wariant drugi, obejmujący osiem powiatów historycznej Seklerszczyzny z przewagą ludności węgierskiej i ze stolicą w Târgu Mureş. Głównym powodem tej decyzji była chęć skumulowania węgierskiego życia społeczno-kulturalnego wokół miasta, które nie dźwigało
ciężaru obciążeń konfliktami etnicznymi, jak Kluż. Nowy podział administracyjny oraz plany utworzenia okręgu węgierskiego miały na celu ostateczne rozwiązanie kwestii mniejszości węgierskiej, żyjącej w sercu Rumunii. Rozwiązanie, w wyniku którego ludność węgierska skumulowana
byłaby w jednym obszarze, łatwym do centralnego zarządzania.
W lipcu 1952 r. projekt Konstytucji trafił do mediów, wywołując
dyskusję społeczną, spowodowaną oczywiście przede wszystkim projektem powołania Węgierskiego Okręgu Autonomicznego. Podstawowym
pytaniem było, jaką rolę ma spełniać węgierski okręg w rumuńskim państwie, w obliczu teoretycznie rozwiązanego problemu mniejszościowego.
Ogólnie rzecz biorąc, oficjale stanowisko władz przedstawiało powołanie
Okręgu jako sprawę istotną nie tylko dla mniejszości węgierskiej, ale dla
przedstawicieli wszystkich mniejszości, którzy, bez względu na swoje urodzenie, dzięki systemowi komunistycznemu, mogą się czuć w Rumunii
jak w domu. Wiele pytań pozostało jednak bez odpowiedzi – który język
będzie używany dla sporządzania dokumentów oficjalnych, czy wolno będzie używać narodowych symboli węgierskich, jak waluta będzie stosowana, wreszcie – jak będzie rozwiązana kwestia ewentualnych przesiedleń.
Dla wielu Węgrów, mających w pamięci rok 1940, powstanie Okręgu było
pierwszym krokiem do przyłączenia Siedmiogrodu do państwa węgierskiego. Najszersza dyskusja toczyła się przez dwa miesiące na łamach
partyjnego organu „Scânteia”. Do gazety trafiło w tym czasie ponad pięć
tysięcy listów zarówno od Rumunów, jak i od Węgrów, z propozycjami
modyfikacji tekstu Konstytucji, zwłaszcza w zakresie powołania Węgierskiego Okręgu Autonomicznego. Uwagi Węgrów odnosiły się m.in. do
nazw geograficznych (postulowano wprowadzenie oficjalnych nazw geograficznych w obydwu językach), przeniesienia węgierskiej sekcji Rumuńskiego Wydawnictwa Narodowego (Editura de Stat) z Klużu do Târgu Mureş. Niektórzy proponowali powołanie podobnych okręgów autonomicznych – niemieckiego w Aradzie i żydowskiego w Jassach. Rumuni
kwestionowali sens powołania węgierskiego okręgu, tworzenia „państwa
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w państwie”, obawiali się także konieczności zmiany miejsca zamieszkania, jak również likwidacji klas rumuńskich na terenie okręgu5.
Ogromne zainteresowanie wywołał zwłaszcza 19 Rozdział Konstytucji, powołujący Węgierski Okręg Autonomiczny. Perspektywa powołania samodzielnego okręgu węgierskiego wzbudziła ogromne nadzieje Węgrów. Z odrobiną nieufności podchodzili do niej przedstawiciele inteligencji – pisarze, dziennikarze, nauczyciele. Ogólnie rzecz biorąc koncepcja powołania samodzielnej jednostki węgierskiej znalazła uznanie wśród
mniejszości węgierskiej. Był to jeden z nielicznych przypadków, kiedy istniała szansa współpracy Rumunów i Węgrów w powojennej Rumunii.
Projekt nowej Konstytucji nie przeszedł bez echa wśród polskich
dyplomatów w Bukareszcie. Ambasador Wojciech Wrzosek w Raporcie
Politycznym Nr 7 pisze:
W dniu 16 lipca „Scânteia” zamieściła projekt Konstytucji.
Artykuł 19 Projektu Konstytucji mówi o utworzeniu Autonomicznego Terytorium Węgierskiego. W skład tego terytorium, zamieszkałego zwarcie przez ludność w większości
wiejską, wchodzą następujące powiaty: Ciuc, Gheorgheni,
Odorhei, Reghin, Săngeorgiu de Pădure, Sft. Gheorghe, Tg.
Mureş, Tg. Secuiesc i Topliţa. Należy zaznaczyć, że powiaty
o ludności mieszanej w skład terytorium nie wchodzą, nie
bacząc na to, że posiadają w sobie bądź miejscowości o przemysłowym znaczeniu, jak np. Oraşul Stalin (Braşov), bądź
nawet centra kulturalne węgierskie, jakim jest stolica Siedmiogrodu Kluż, gdzie istnieje węgierski uniwersytet. Od dnia
19 b.m. w prasie artykuły wstępne są poświęcone omawianiu
Projektu Nowej Konstytucji6.

Ludność węgierska stanowiła prawie 80% ogółu mieszkańców Węgierskiego Okręgu Autonomicznego. Skąd zatem w sprawozdaniu ambasadora Wrzoska pojawiło się stwierdzenie, że w skład terytorium nie wchodzą
powiaty o ludności mieszanej? Przecież nawet nie analizując statystyk,
można się domyślić, że istniały w tym czasie w Siedmiogrodzie znaczące
ruchy migracyjne, spowodowane chociażby zmianą miejsca pracy czy zawieraniem małżeństw mieszanych, które spowodowały, że terytorium nie
było jednolite narodowościowo. Nie mówiąc o tym, że tak naprawdę Siedmiogród nigdy nie był w stu procentach zamieszkały przez samych Węgrów czy Seklerów. Stwierdzenie ambasadora Wrzoska jest więc dużym
uproszczeniem, żeby nie powiedzieć przekłamaniem.

5

S. Bottoni, A sztálini „kis Magyarország” megalakítása, 1952 [w:] Autonóm magyarok? Székelyföld változása az „ötvenes” években. Tanulmányok, pod red. N. Bárdi, Csíkszereda 2005, s. 332-334.
6 Raport Polityczny Nr 7 za okres od 1-25.VII.52, s. 21, Archiwum MSZ, Raporty polityczne VII-XII, Zespół 7, wiązka 36, teczka 357.
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Dnia 23 lipca 1952 r. Centralne Kierownictwo Rumuńskiej Partii
Robotniczej powołało Węgra, Lajosa Csupora, na stanowisko I sekretarza
partii nieistniejącego jeszcze Węgierskiego Okręgu Autonomicznego7.
Raport Polityczny Nr 9 informuje, że w dyskusji nad projektem
Konstytucji wzięło udział 10 mln obywateli i zgłoszono 18 836 propozycji
poprawek8.
Dnia 24 września 1952 r. zebrało się w Bukareszcie Wielkie Zgromadzenie Narodowe, które w tym samym dniu, o godzinie 21.00, uchwaliło nową Konstytucję. Ustalono datę wyborów na 30 listopada 1952 r.
Artykuły dające podstawę powołania Węgierskiego Okręgu Autonomicznego brzmiały następująco:
19. Węgierski Okręg Autonomiczny Rumuńskiej Republiki
Ludowej składa się z terenu ściśle zamieszkanego przez węgierską ludność seklerską i posiada autonomiczne kierownictwo administracyjne, wybrane przez ludność Okręgu Autonomicznego. Powiaty Węgierskiego Okręgu Autonomicznego: Csík, Gyergyó, Udvarhely, Régen, Erdőszentgyörgy,
Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Kézdivásárhely, Toplica.
Centrum administracyjnym Węgierskiego Okręgu Autonomicznego jest miasto Marosvásárhely.
20. Ustawy Rumuńskiej Republiki Ludowej oraz rozporządzenia i decyzje centralnych organów państwowych Rumunii
obowiązują również w Węgierskim Okręgu Autonomicznym9.

Dnia 27 września 1952 r., na mocy Ustawy nr 331/1952, wprowadzono nowy podział administracyjny w kraju, w wyniku którego zmniejszono ilość okręgów z 28 do 18, a na historycznych terenach seklerskich
utworzono Węgierski Okręg Autonomiczny z siedzibą w Târgu Mureş
(węg. Marosvásárhely). Na jego obszarze znalazła się jedna trzecia zamieszkującej Rumunię mniejszości węgierskiej. Powierzchnia Węgierskiego Okręgu Autonomicznego wynosiła 13,5 tys. km2. Według powszechnego spisu ludności przeprowadzonego w Rumunii w 1956 r.
Węgierski Okręg Autonomiczny zamieszkiwało 731,3 tys. osób, z czego
565,5 tys. zadeklarowało narodowość węgierską (tj. ponad 77%). Ludność

7

Csupor urodził się w 1911 r. w Târgu Mureş, gdzie od 1928 r. pracował jako robotnik.
W wieku 18 lat został członkiem Związku Młodych Robotników, a w latach 30. brał
udział w nielegalnych ruchach robotniczych. Po roku 1944 ważną rolę odgrywał w budowaniu szeregów partii na terenie Seklerszczyzny. Do rodzinnego Târgu Mureş powrócił w 1952 r. jako pierwszy sekretarz, „Romániai Magyar Szó”, 20 XI1952.
8 Raport Polityczny Nr 9 za okres od 1-30.IX.52, str. 14, Archiwum MSZ, Raporty polityczne VII-XII, Zespół 7, wiązka 36, teczka 357.
9 Proiectul noii Constituţii al RPR, „Scânteia”, 18 VII 1952; Projekt nowej Konstytucji
Rumuńskiej Republiki Ludowej [w:] S. Bottoni, A romániai modell sajátosságai:
a Magyar Autonóm Tartomány. A Ceauşescu-féle modell, a román államnacionalizmus, Budapest 2008.

203
stolicy Okręgu w 74% stanowili Węgrzy. Zgodnie z nowym podziałem administracyjnym Węgierski Okręg Autonomiczny był jednym z okręgów
administracyjnych, jednakże różnił się od pozostałych okręgów tym, że
posiadał samodzielne władze administracyjne, wybierane przez mieszkańców w drodze wolnych wyborów.
Dokument polskiej ambasady tak ujmuje funkcjonowanie formalno-prawne Okręgu:
Tworząc jedną jednostkę administracyjną R.R.L. – obwód
Autonomiczny Węgierski – z powiatów, gdzie ludność węgierska stanowi zwartą masę, nowa konstytucja da masom
pracującym tych powiatów możność wybrania organu miejscowego władzy państwowej w obwodzie. Projekt konstytucji
przewiduje w art. 57 i 58, że organem władzy państwowej
Obwodu Autonomicznego Węgierskiego jest Rada Ludowa
Obwodu Autonomicznego – wybrana zgodnie z ustanowionymi normami prawnymi na 2 lata, przez ludzi pracy Obwodu Autonomicznego, obywateli Rumuńskiej Republiki Ludowej. Regulamin W.O.A. jest opracowany przez Radę Ludową
W.O.A. i przedłożony do aprobaty Wielkiemu Zgromadzeniu
Narodowemu. Równocześnie trzeba aby – jak uczy tow. Stalin – wszystkie organy państwowe obwodu zamieszkałego
przez mniejszość narodową – „organa sprawiedliwości, administracja, organa gospodarcze, organa t.zw. samorządowe
(jak również organa partyjne) – zostały utworzone o ile możności z mieszkańców, którzy znają sposób życia, zwyczaje,
obyczaje i język ludności miejscowej”. (...) Zagwarantowanie
autonomii administracyjno-terytorialnej umacnia zaufanie
węgierskich mas pracujących do rumuńskiego ludu pracującego, zbliża węgierskie masy pracujące do aparatu państwowego, wciąga ich do działalności społecznej, tworzy możliwość jeszcze szerszego uczestnictwa w kierowaniu państwem
i budowie socjalizmu, uderzając w ten sposób w wyzyskiwaczy i w ich próby oszukania ludzi pracy przynętą t.zw. „jedności narodowej”. Doprowadza to do wzmocnienia świadomości węgierskiej klasy pracującej, umocnienia jedności walki wszystkich pracujących przeciwko wszelkiego rodzaju wyzyskiwaczom. W.O.A. stanowi integralną część R.R.L., jak
każdy inny obwód kraju. Precyzując pojęcie autonomii, tow.
Stalin stwierdził, że „autonomia nie znaczy niepodległość”, że
przeciwnie, autonomia obwodowa „jest najrealniejszą i najbardziej konkretną formą łączności” z centrum obwodów,
które różnią się z powodu ich składu narodowego. Służy ona
do umocnienia władzy centralnej państwa10.

10

Archiwum MSZ, Polityka narodowościowa R.R.L. Utworzenie Autonomicznego
Obwodu Węgierskiego, Zespół 7, wiązka 36, teczka 357.
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Powstanie Węgierskiego Okręgu Autonomicznego obudziło spore
nadzieje w Węgrach. Autonomia nie oznaczała jednak niepodległości.
Okolicznością sprzyjającą powstaniu decyzji władz rumuńskich o powołaniu Okręgu był fakt, że terytorium ściśle zamieszkane przez ludność węgierską leżało w sercu Rumunii, nie zaś przy węgierskiej granicy. Teren,
który ostatecznie trafił w granice autonomii był stosunkowo opóźniony
w rozwoju, pozbawiony większego przemysłu, źle skomunikowany z resztą Siedmiogrodu.
Dokument polskiej misji dyplomatycznej z tamtego okresu tak
komentuje powstanie Okręgu:
Utworzenie
Autonomicznego
Obwodu
Węgierskiego
(A.O.W.) R.R.L. przewidziane w projekcie nowej konstytucji
– stanowi nowe zwycięstwo narodowej polityki leninowskostalinowskiej w R.R.L. Przedsięwzięcie takie było nie do pomyślenia w warunkach ustroju obszarniczo-burżuazyjnego,
ustroju kolonialnego ucisku mniejszości narodowych. Tylko
zwycięstwo klasy robotniczej, na czele z jej partią, nad klasami wyzyskiwaczy i reakcjonistami rumuńskimi i węgierskimi,
na forum politycznym, gospodarczym i ideologicznym umożliwiło sprawiedliwe rozwiązanie problemu narodowościowego11.

Słownictwo dokumentu wydaje się dzisiaj wręcz komiczne. Forma obszerna i stereotypowa, nie przekazuje w zasadzie żadnych konkretnych
treści. Możemy wywnioskować z tego jedynie, że wszystko, dzięki działaniom partii, jest w idealnym porządku. W dalszej części dokumentu czytamy, że tak wręcz genialne rozwiązanie, jakim było powołanie Węgierskiego Okręgu Autonomicznego (w różnych miejscach różnie nazywanego), miało szanse zrodzić się jedynie na wzór osiągnięć ZSRR.
Rok 1952 był w historii Rumunii przełomowy, miał diametralny
wpływ na ukształtowanie się zarówno polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej późniejszych lat. Dla Węgrów powołanie autonomicznego
okręgu, bez względu na przyczyny powstania i późniejszy zakres funkcjonowania, dało podstawy ubiegania się o autonomię w XXI w.
Stosunki ludnościowe na terenie Okręgu
Analizując strukturę ludności Węgierskiego Okręgu Autonomicznego nie sposób pominąć kwestii demografii Siedmiogrodu i całej Rumunii. W powojennej Rumunii odbyły się cztery spisy ludności, w wyniku
których powstały dane dotyczące mieszkańców – w 1948, 1956, 1966
i 1977 r. Pierwszy spis ludności przeprowadzono 25 stycznia 1948 r., według podziału na miasta i województwa. Przynależność do danej grupy

11

Tamże.
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narodowej określono na podstawie wyniku pytania o język ojczysty.
W świetle spisu powszechnego liczbę ludności Rumunii oszacowano na
15 873 000 osób. Rumunów, według kryterium języka ojczystego, było
w 1948 r. 13 598 000 (85,7%), Węgrów – 1 500 000 (9,4%).
Interesujące jest, jak kształtowała się w tym czasie liczba ludności
węgierskiej, zamieszkującej Rumunię. Otóż w roku 1948 wszystkich Węgrów było w Rumunii 1 500 000, z czego Siedmiogród zamieszkiwało
1 482 000 osób, w 1956 r. stosunek ten wynosił, biorąc pod uwagę osoby
deklarujące używanie języka węgierskiego jako ojczystego, 1 654 000 do
1 616 000, w 1966 r. – 1 652 000 do 1 626 000, a w 1977 r. – 1 707 000
do 1 651 000. Liczba Węgrów, którzy w latach 1941-1948 opuścili terytorium Rumunii szacowana jest na 100-125 tys., nie znana jest natomiast
liczba ofiar II wojny światowej. Jak widać liczba Węgrów mieszkających
poza Siedmiogrodem wzrastała stosunkowo szybko. Było to spowodowane przede wszystkim nakazami pracy dla osób kończących wyższe uczelnie w Rumunii, bez względu na narodowość. Był to główny powód przemieszania się ludności na terytorium rumuńskim po II wojnie światowej12. Wielu Węgrów przesiedliło się też z własnej woli do Bukaresztu
w poszukiwaniu możliwości, jakie daje życie w stolicy (według danych
z roku 1956 w Bukareszcie żyło około 15 tys. Węgrów13). Jak znacząco
wpłynął obowiązek pracy we wskazanym miejscu na układ demograficzny
Rumunii lat 60. świadczy fakt, że według spisu ludności, w 1966 r. spośród 19 mln mieszkańców tego kraju, 6 mln mieszkało poza miejscem
swojego urodzenia. Dla mniejszości narodowych sytuacja taka powodowała zwykle oderwanie od korzeni, od językowego i kulturowego otoczenia, ich dzieci nie miały możliwości używania języka ojczystego na
co dzień.
W lutym 1956 r. przeprowadzono w Rumunii kolejny spis powszechny. Według biuletynu Centralnego Urzędu Statystycznego, ponad
1,6 mln ankietowanych zadeklarowało węgierski jako język ojczysty,
a prawie 1,59 mln zadeklarowało narodowość węgierską. Wykazano, że
na terytorium Siedmiogrodu i historycznego Partium łącznie żyło
1,52 mln osób węgierskojęzycznych i 1,47 mln Węgrów14.
W statystykach dotyczących Okręgu mało jest informacji na temat
struktury zatrudnienia ludności. Jedyne dostępne zestawienie na ten temat pochodzi z roku 1959. W roku tym w sektorze gospodarki socjalistycznej łącznie zatrudnionych było 122,57 tys. osób15.
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B. Barabás, L. Diószegi , S. Enyedi, L. Sebők , A. R. Süle, Hetven év. A romániai
magyarság története 1919-1989, Budapest 1990, s. 51.
13 Szacunki współczesnych naukowców węgierskich podają znacznie większą liczbę –
około 70 tys., tamże, s. 58.
14 G. Vincze, A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája [w:] Autonóm magyarok?..., s. 647.
15 A Magyar Autonóm Tartomány Statisztikai Évkönyve 1960, Centralny Urząd Statystyczny, Dyrekcja ds. Węgierskiego Okręgu Autonomicznego, Bukareszt 1960, s. 54.

206
Raport polityczny Ambasady PRL w Bukareszcie z dnia 20 maja
1959 r., opracowany przez ambasadora Janusza Zambrowicza, tak opisuje stosunki pomiędzy ludnością węgierską i rumuńską:
Najwięcej trudności przysparza władzom 2 mln (+ –) zwarta
masa Węgrów. Współżycie Węgrów z Rumunami układa się
nie najlepiej. Źródła tego leżą w niewygasłych u mniejszości
węgierskiej dążeniach do połączenia z Węgrami (mimo postawienia tej sprawy jasno w czasie pobytu Kádára w Rumunii w ubiegłym roku), w odmienności religii, w znacznych
różnicach w poziomie gospodarki i kultury. (...) manifestacyjna [jest u Węgrów] niechęć posługiwania się językiem rumuńskim, co powoduje nerwowość władz i oburzenie ludności rumuńskiej. W rezultacie uniemożliwia wykorzystanie
węgierskich inżynierów agronomów, techników i specjalistów na terenie kraju poza WOA16.

Stanowisko to wydaje się nieco przerysowane, jednak jakże odbiega od
kwiecistych słów sprawozdania dotyczącego polityki narodowościowej
Rumuńskiej Republiki Ludowej z 1952 r., w którym czytamy m.in.:
Umocnienie państwa demokracji ludowej pod kierownictwem klasy robotniczej i jej partii, konsekwentnie internacjonalistycznej, upaństwowienie najważniejszych środków
produkcji przemysłowej i potężny rozwój sektora socjalistycznego w gospodarce narodowej, na bazie polityki socjalistycznego uprzemysłowienia kraju, wielkie sukcesy osiągnięte w budowie socjalizmu – stworzyły nowe warunki, dzięki
którym między klasą rob. rumuńską i innych narodowości
ustaliły się stosunki pokojowej przyjaźni, braterskiej współpracy i wzajemnej pomocy. Ludzie pracy rozmaitych narodowości biorą udział wspólnie z rumuńską klasą robotniczą
w kierowaniu sprawami społecznymi. (...) W Radach Ludowych liczba delegatów, należących do mniejszości narodowych, zwiększyła się do przeszło 13.000, a liczba sędziów ludowych, wybranych z szeregów mniejszości narodowych dochodzi do 6.500. (...) Nie istnieje żadne ograniczenie o charakterze narodowym gdy chodzi o podstawowe prawa ludzi
pracy, obywateli rumuńskich. Na równi z masami pracującymi narodowości rumuńskiej, ludzie pracy należący do
mniejszości narodowych mają prawo do pracy, wypoczynku,
zabezpieczenia materialnego, wykonywania podstawowych
praw politycznych, i.t.d. [pisownia oryginalna]17.
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W maju 1959 r. ambasador PRL w Bukareszcie Janusz Zambrowicz przesłał Ministerstwu Spraw Zagranicznych w Warszawie stosunkowo szerokie sprawozdanie dotyczące problemów narodowościowych w
Rumunii. Sprawozdanie to bazowało na materiałach, jakie przedstawił
w tej sprawie Filip Gheltz, członek Prezydium Wielkiego Zgromadzenia
Narodowego RRL, generalny dyrektor w Radzie Ministrów i dyrektor niemieckiego domu kultury w Bukareszcie. Według informacji podanych
przez Gheltza, w Rumunii końca lat 50. żyło 1,5 mln Węgrów, 400 tys.
Niemców oraz dziesięć innych narodowości, w tym Żydzi i Serbowie.
Wprawdzie Konstytucja RRL gwarantowała przedstawicielom wszystkich
mniejszości równe prawa, a nienawiść rasowa była zabroniona, zdaniem
Gheltza, w społeczeństwie istniało wiele przejawów „separatyzmu narodowego, zwalczanych przez Partię i Rząd”.
W 1959 r. w skład rad ludowych RRL wchodziło 137 372 deputowanych (w tym 35 430 kobiet), przy czym Rumuni stanowili 86,17%, Węgrzy – 8,68%, Niemcy – 1,78%, pozostali deputowani byli to Żydzi, Rosjanie, Ukraińcy, Serbowie, Słowacy i Polacy. Gdy w jakiejś gminie mniejszość narodowa stanowiła większość, przewodniczący rady był wybierany
z tej mniejszości. Sekretarzem mogła być osoba o odpowiednim wykształceniu, znająca język danej mniejszości.
W dalszej części materiału Gheltz podaje, że w okręgach o wysokim procencie mniejszości narodowej przedstawiciele tej mniejszości biorą czynny udział w kierowaniu okręgiem, niektóre zaś mniejszości, jak
Węgrzy i Niemcy, mają swoje czasopisma. Jedynie w Bukareszcie funkcjonują narodowe domy kultury – niemiecki, ormiański i żydowski oraz
węgierski – w Węgierskim Okręgu Autonomicznym. Zdaniem Gheltza,
działalność kościołów nieprawosławnych utrudniała rozwiązywanie problemów narodowościowych, ponieważ duża część Węgrów zamieszkujących w Rumunii to katolicy, a biskupem był były oficer kawalerii austrowęgierskiej – „sprytny inspirator wszelkiego zamieszania”. Jeśli chodzi
o Niemców mieszkających w Rumunii, to dzielą się na katolickich Szwabów, którzy nie sprawiają problemów, bo rzadko chodzą do kościoła i na
protestanckich Sasów, którzy żyją tu od 900 lat pod skrupulatnym kierunkiem duchownych swojego kościoła, którzy, jak podaje Gheltz,
obawiając się utracić swego wpływu, tym bardziej usiłują nad
nimi [Sasami] panować i starają się przeciwstawić (...) polityce Partii i Rządu RRL18.
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Uwarunkowania ustrojowo-prawne,
struktura administracyjna i gospodarka WOA
Tworzenie struktur partyjnych i rządowych Okręgu rozpoczęło się
pod koniec lipca 1952 r. 23 lipca zatwierdzono skład Okręgowego Kolegium Partyjnego, wybrano pierwszego sekretarza, sekretarzy i członków
biura. I sekretarzem został Lajos Csupor, uprzednio I sekretarz w Okręgu
Stalin. Stanowiska sekretarzy zajęli: László Lukács (ds. organizacyjnych),
József Kapusi (ds. rolnictwa), Mihály Szász (ds. ekonomicznych), Zoltán
Szövérfi (sekretarz ds. propagandy i agitacji). Był to czysto węgierski
skład władz partyjnych Okręgu. Sytuacja ta trwała do stycznia 1953 r.,
kiedy wprowadzono na stanowisko sekretarza ds. organizacyjnych Ioana
Băţagă. Przewodniczącym Okręgowej Rady Narodowej został Pál Bugyi,
wcześniej I sekretarz w powiecie Sepsi, wiceprzewodniczącymi: András
Bodor, Gheorghe Lungu, stanowisko sekretarza objął Ştefan Radu.
Dnia 30 listopada 1952 r. odbyły się w Rumunii wybory parlamentarne. W miejsce dotychczasowych 39 posłów węgierskich, do rumuńskiego Parlamentu trafiło 25 osób, wśród nich siedmiu reprezentowało Węgierski Okręg Autonomiczny. Byli to: László Ady, Lajos Csupor,
János Fazekas, Miklós Goldberger, György Kovács, Ferenc Ottrok i Zoltán Szövérfi. W dniach 18-19 stycznia 1953 r. odbyła się pierwsza konferencja partyjna w Okręgu, podczas której wybrano 11 członków biura
politycznego Okręgu, wśród nich było 10 Węgrów. Łącznie spośród mieszkańców Okręgu 21 tysięcy było członkami partii19.
Wzmiankę na temat wyborów w Okręgu zawiera również Raport
Polityczny Nr 12, opracowany przez ambasadora Wrzoska:
W Węgierskim Obwodzie Autonomicznym na 415 740 uprawnionych do głosowania 402 138 osób głosowało na delegatów Frontu Demokracji Ludowej20.

Fazekasowi poświęcono później odrębną notkę biograficzną:
Fazekas János – Ianoş Fazekaş. Sekretarz KC RPR. Towarzysz Fazekas z zawodu nauczyciel, urodzony 1926. Jest z pochodzenia Węgrem. Do roku 1948 brał udział w organizacjach młodzieżowych. W latach 51-52 był sekretarzem
KCUTN. Od roku 1954 jest członkiem KC, a po II zjeździe
RPR jest sekretarzem. Bezpośredni, odnosi się z sympatią do
Polski, zna dobrze j. rosyjski21.
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VII-XII, Zespół 7, wiązka 36, teczka 357.
21 Archiwum MSZ, Ustrój, rząd, parlament, wypowiedzi członków rządu, Zespół 7,
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O wyborach donosiła nawet polska prasa lokalna. Dziennik „Nowiny Rzeszowskie” z dnia 2 grudnia 1952 r. pisze:
W atmosferze jednomyślności i ogromnego entuzjazmu odbyły się w Rumunii w ubiegłą niedzielę wybory deputowanych do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego. Miliony wyborców – robotników, techników, inżynierów, pracujących
chłopów, działaczy kultury, nauki i sztuki, wojskowych, duchownych, studentów – oddały swe głosy na kandydatów
Frontu Demokracji Ludowej. W wielu komisjach wyborczych
do godziny 17 złożono już przeszło 95 proc. głosów. W wielu
wsiach wszystkie głosy zostały oddane już przed godziną
8 rano. Komentując przebieg wyborów, dziennik „Scânteia”
podkreślił w artykule wstępnym, że ludność brała masowy
udział w głosowaniu, oddając swe głosy na rzecz wolności
i niezawisłości swej ojczyzny22.

W 1960 r. funkcjonowało w Rumunii 1658 przedsiębiorstw, z czego 80 miało swoją siedzibę na terenie Węgierskiego Okręgu Autonomicznego, zatrudniając łącznie ponad 50 tys. osób. Liczba zatrudnionych
w przemyśle wzrosła z 40 tys. w 1955 r. do 51,1 tys. w 1960 r.23 Dynamikę
można zaobserwować także w produkcji przemysłowej Okręgu, która
na przestrzeni lat 1955-1960 wzrosła o 16,2% (średnia krajowa wynosiła 14%).
Największy udział w produkcji przemysłowej miała produkcja
energii i ciepła, produkcja maszyn, przetwórstwo żelaza, przetwórstwo
i produkcja drewna oraz przemysł spożywczy. Nie daje się zaobserwować
natomiast żadnej znacznej zmiany w wysokości produkcji w poszczególnych branżach w przeciągu pięciu lat, za wyjątkiem produkcji energii
i ciepła. Inaczej sytuacja kształtowała się, jeśli przeanalizować produkcję
brutto w przemyśle według struktury własności przedsiębiorstw. W tym
przypadku jasno widać, że wielkość produkcji przedsiębiorstw prywatnych i spółdzielni z roku na rok spada na korzyść przedsiębiorstw państwowych i lokalnych.
W latach 50. większość ludności Węgierskiego Okręgu Autonomicznego utrzymywała się z pracy w rolnictwie, zarówno w gospodarstwach prywatnych, jak i państwowych. Struktura terenów rolnych na
przestrzeni lat 1955-1960 zmieniła się znacząco – wzrosła powierzchnia
ziemi ornej, pastwisk i lasów, co świadczy o rozwoju rolnictwa. W roku
1960 stosunkowo niewielką powierzchnię zajmowały w dalszym ciągu
winnice i sady. Umiarkowany klimat Siedmiogrodu sprzyjał uprawie roli,
a ukształtowanie terenu gwarantowało dogodne pastwiska dla wypasu
owiec, hodowla była też od wieków tradycyjną gałęzią produkcji rolniczej
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w tym regionie. Produkcja wina zaś nie przyjęła się tu w stopniu takim
jak na nieodległych terenach Niziny Węgierskiej, Wołoszczyzny czy chociażby historycznego Partium (rejon Satu Mare, Baia Mare, Oradei),
gdzie temperatury są wyższe, a roczne opady niższe.
Polityka narodowościowa R.R.L. – dokument stworzony przez
Ambasadę PRL w Bukareszcie w 1952 r. – tak opisuje gospodarkę nowo
powstałego Węgierskiego Okręgu Autonomicznego:
W latach władzy ludowej potężnie rozwinęła się gospodarka
powiatów zamieszkałych przez węgierskich chłopów obwodu
autonomicznego. Miasta zniszczone przez hitlerowskich najeźdźców i sprzymierzonych z nimi oddziałów Horthy’ego,
zostały odbudowane. Wybudowano liczne fabryki i przedsiębiorstwa, między innymi: fabrykę mebli „Simo Geza”. Ziemię
obwodu autonomicznego uprawiają liczne traktory, nowe życie kwitnie w istniejących tu przeszło 70 spółdzielczych gospodarstwach rolnych. Kierując się nauką tow. Stalina o znaczeniu strony gospodarczej przy rozwiązywaniu problemu
narodowościowego, partia i rząd prowadzą politykę rozwoju
gospodarczego tego obwodu – upośledzonego w przeszłości
przez ustrój obszarniczo-burżuazyjny, politykę rozwoju przemysłu socjalistycznego, opartego na wykorzystywaniu bogactw naturalnych obwodu, politykę powiększania szeregów
klasy robotniczej. W tym celu w planie 5-cioletnim zostały
przewidziane poważne inwestycje. Plan przewiduje między
innymi wybudowanie w tym obwodzie: centrali termoelektrycznej w Sângeorgiu de Padure (zostanie ukończona
w r. 1953), fabrykę mechaniki precyzyjnej w Târgu-Mureş,
fabrykę sprzętu leśnego, fabrykę naprawy narzędzi, fabrykę
obić zgrzeblnych w Târgu Mureş, linii kolejowej na odcinku
Odorhei-Ciceiu, centralnych warsztatów remontowych Ministerstwa Przemysłu Drzewnego w Reghin, kombinatu tekstylnego w Miercurea Ciucului, przędzalni lnu w Jase [prawdopodobnie chodzi o miejscowość Joseni – przyp. red.],
przędzalni odpadków konopi i lnu dla fabryk worków, fabrykę naczyń fajansowych jak również rozwinięcie na szeroką
skalę eksploatacji torfu w Miercurea Ciucului. Niektóre
z tych obiektów są już w realizacji24.

Lata 50. i 60. XX w. to okres gwałtownego rozwoju stolicy Okręgu
– Târgu Mureş. Miasto, dzięki roli, jaką mu wyznaczono, stało się z czasem przemysłowym, edukacyjnym i kulturalnym centrum regionu. W lutym 1958 r. z wizytą w Rumunii przebywała oficjalna delegacja Węgierskiej Republiki Ludowej, pod przewodnictwem I sekretarza partii Jánosa
Kádára, w skład której weszli m.in.: Antal Apró – pierwszy wicepremier,
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ministrowie: Gyula Kállai, Károly Németh i István Sebes, reprezentujący
jednocześnie kierownictwo Węgierskiej Partii Robotniczej. Delegacji towarzyszył ambasador Ferenc Keleti. Dnia 25 lutego członkowie delegacji
odwiedzili Târgu Mureş, gdzie spotkali się z węgierskimi członkami partii
robotniczej. Podczas spotkania padły zapewnienia ze strony członków
węgierskiego rządu, że Węgry nie roszczą sobie żadnych pretensji terytorialnych wobec sąsiadów. Podobne oświadczenie padło podczas oficjalnych obrad rządowych węgiersko-rumuńskich w Bukareszcie w następnym dniu. W powrotnej drodze węgierska delegacja odwiedziła jeszcze Kluż25.
Dnia 7 września 1959 r. Târgu Mureş odwiedził I sekretarz Rumuńskiej Partii Robotniczej Gheorghe Gheorghiu-Dej wraz z premierem
rządu Chiviu Stoica. Wydarzenie to przesądziło o dalszym rozwoju miasta. Podczas wizyty przedstawiciele najwyższych władz centralnych odwiedzili miejsce, gdzie planowana była budowa kombinatu chemicznego,
nakreślili dalsze plany rozwoju przestrzennego miasta – podjęto decyzję,
że nowe osiedla mieszkaniowe powstaną nie w dolinie rzeki Mureş, ale na
pobliskich wzgórzach, dworzec kolejowy wyprowadzono na peryferie
miasta, zdecydowano też o renowacji secesyjnego Pałacu Kultury i wyburzeniu przysłaniających go budynków oraz o budowie Instytutu Medycyny i Farmacji. Zaplanowana przebudowa śródmieścia miała miejsce
w latach 1959-1960. Znacznie poszerzono ulice i chodniki, zaplanowano
i wybudowano śródmiejski park, wreszcie rozpoczęto budowę kompleksu
bloków mieszkalnych naprzeciwko Pałacu Kultury26. Wspomniany kombinat chemiczny został oddany do użytku po pięciu latach. W związku
z tym, celem zasilenia siły roboczej stolicy Węgierskiego Okręgu Autonomicznego, sprowadzono ludność z okolicznych terenów zamieszkałych
przez Rumunów oraz z Mołdawii27. Z jednej strony było to korzystne, ponieważ pozytywnie wpływało na rozwój Târgu Mureş, jako silnego ośrodka przemysłowego, z drugiej zaś strony burzyło w miarę jednolitą strukturę ludności tego miasta.
W latach 1958-1965 miała miejsce gruntowna przebudowa i przestrzenna reorganizacja miasta. Powstały nowe zakłady przemysłowe. Târgu Mureş, jako pięknie położona wśród okolicznych wzgórz stolica Okręgu, miasto stosunkowo dobrze uprzemysłowione, siedziba wyższych
uczelni, stało się miejscem atrakcyjnym do życia. Do miasta zaczęli napływać robotnicy z okolicznych wiosek, liczba ludności gwałtownie wzrosła.
W 1965 r. przekroczyła 100 tys. Przebudowa miasta nie była przypadkowa, była wynikiem skrupulatnie przemyślanego i logicznego planu urbanistycznego. Krótko przed rokiem 1961 w Okręgowym Biurze Urbani-

25

G. Vincze, dz. cyt., s. 664.
J. Gagyi, Iparosítás és nagyváros-építés Marosvásárhelyen az ötvenes-hatvanas
években. Marosvásárhely történetéből 2. Új- és legújabbkori tanulmányok, pod red.
S. Antal-Pál, Z. Csaba Novák, M. Kiadó, Târgu Mureş 2007, s. 220-221.
27 G. Vincze, dz. cyt., s. 671.
26
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styki, Architektury i Rozwoju, w którym, pod przewodnictwem dyrektora
– Kálmána Radó – pracowało 19 konserwatorów zabytków, 41 inżynierów, 65 techników budownictwa oraz 39 kreślarzy, powstał plan zagospodarowania przestrzennego, przewidujący m.in. budowę nowych mieszkań. W wyniku wprowadzenia planu w życie, w latach 1960-1965 w Târgu
Mureş powstało ponad pięć tysięcy nowych mieszkań28.
Autor sprawozdania Polityka narodowościowa R.R.L. Utworzenie
Autonomicznego Obwodu Węgierskiego tak opisuje w socjalistycznych
słowach oświatę Węgierskiego Okręgu Autonomicznego:
Robotnicy i chłopi węgierscy tego obwodu, pozbawieni
w przeszłości prawa posiadania szkół z językiem macierzystym, obecnie, dzięki pomocy partii i państwa demokracji ludowej, posiadają tylko w powiatach byłego Obwodu Mureş
318 szkół podstawowych, 14 średnich szkół technicznych,
5 szkół średnich i 6 zawodowych – wszystkie z węgierskim
językiem wykładowym. W Târgu Mureş został utworzony instytut medyczno-farmaceutyczny, w którym studiuje około
900 studentów, 1 teatr państwowy i inne węgierskie ośrodki
kulturalne, co dało początek rozwojowi kultury w formie narodowej, a socjalistycznej w treści29.

Podsumowanie
Jak wynika z analizy materiału źródłowego, poglądy prezentowane przez autorów raportów są jednostronne i pokrywają się z punktem
widzenia rządu i społeczeństwa rumuńskiego. Często daje się zauważyć
drastyczny wręcz brak wiedzy na temat mniejszości węgierskiej, jej pochodzenia, kultury, języka i innych uwarunkowań funkcjonowania Węgrów i Seklerów na terenie Rumunii. Z punktu widzenia dzisiejszej dyplomacji wydaje się niedopuszczalne, żeby placówkę dyplomatyczną obejmowali ludzie o tak niskiej znajomości sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej danego kraju, jego mniejszościach, kulturze, religii. Zaś czerpanie wiedzy o stosunkach panujących w kraju z jednego dziennika wydaje się być mało rzetelne. Raporty polityczne przedstawicieli polskiej misji
dyplomatycznej w Bukareszcie z tego okresu odzwierciedlają poglądy
władz rumuńskich. Polscy dyplomaci, z małymi wyjątkami, nie pokusili
się o gruntowną analizę sytuacji panującej w Rumunii. Nie znając języka
węgierskiego, mieli dostęp tylko do mediów rumuńskich i na tej podstawie kształtowali swoje poglądy dotyczące stosunków rumuńsko-węgierskich.

28
29

J. Gagyi, dz. cyt., s. 226.
Archiwum MSZ, Polityka narodowościowa R.R.L...
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Regiunea Autonomă Maghiară (1952-1968)
în lumina documentelor
misiunii diplomatice polone în Bucureşti
Rezumat

Transilvania – din cauza aşezării sale izolate prin lanţul Carpaţilor, dar şi a populaţiei diferite care trăieşte aici, de la începutul existenţei oricărei forme statale moderne, a tins către independenţă. În istoria
nouă a României, „un înlocuitor” al acestei independenţe a fost funcţionarea, în anii 1952-1968, a unei unităţi administrative – Regiunea Autonomă Maghiară. Mai înainte, în anul 1920, ca urmare a prevederilor Tratatului de la Trianon, raportul de forţe din Europa Centrală şi de Răsărit
a fost complet răsturnat. În Transilvania, în inima noului stat român creat, a rămas o insulă de câteva milioane de locuitori secui şi maghiari.
Tratatul de la Trianon a pus în faţa tânărului stat o problemă
peste puterile lui – includerea într-un organism statal unitar a Transilvaniei distincte din punct de vedere naţional, religios şi al limbii. În cei
douăzeci de ani interbelici, România, reconstruindu-şi economia ruinată,
a dus o foarte ambiţioasă politică externă. Foarte bune erau relaţiile cu
Polonia cu care România avea atunci graniţă comună pe linia Nistru şi
Zbrucz. Acordul româno-polon din anul 1921 prevedea ajutor reciproc
împotriva Rusiei Sovietice, cinci acorduri ulterioare reglau şi făceau mai
strânsă colaborarea celor două ţări în domeniul culturii, comerţului şi
trecerii frontierei. În timpul celui de al II-lea război mondial România
a permis transportul de armament pe teritoriul său către Polonia şi a primit 100 de mii de refugiaţi din Polonia. În cadrul înţelegerii între marile
puteri, la sfârşitul războiului, România a devenit o ţară aflată exclusiv sub
influenţa sovietică, în schimbul concesiunii Greciei. Contactele postbelice
între Polonia şi România s-au dezvoltat conform tendinţelor de atunci, se
semnau acorduri de colaborare, aveau loc vizite reciproce regulate ale
delegaţiilor de partid şi de stat.
În septembrie 1952, România a adoptat o nouă constituţie, în virtutea căreia în Transilvania, în istoricul ţinut secuiesc, a luat naştere Regiunea Autonomă Maghiară a Republicii Populare Române cu capitala la
Târgu Mureş. Noua împărţire administrativă şi formarea regiunii maghiare au avut drept scop rezolvarea definitivă a problemei minorităţii
maghiare din inima României. Pentru maghiarii din Transilvania noţiunea de „autonomie” avea valoare de simbol. Înfiinţarea regiunii autono-
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me, fără a lua în considerare cauzele acesteia şi domeniul funcţionării
ulterioare, a constituit baza cerinţelor de autonomie ale maghiarilor în
sec. XXI.
În perioada 1952-1963, ambasadori ai R.P. la Bucureşti au fost:
Wojciech Wrzosek (1951-1955), Jan Izydorczyk (1955-1957), Janusz Zambrowicz (1957-1963) precum şi Wiesław Sobierajski (1963-1968). Documentele de bază ale Ambasadei Poloniei din această perioadă, care prezintă situaţia social-politică şi economică a României de atunci, sunt rapoartele politice alcătuite lunar precum şi răspunsurile şi comentariile
lor pregătite de Ministerul Afacerilor Externe. Imaginea ţării cuprinsă în
aceste documente îşi avea sursa în ziarul „Scânteia” precum şi în discuţiile ce aveau loc în timpul întâlnirilor şi primirilor diplomatice. Documentele analizează relaţiile populaţiei, situaţia minorităţilor pe teritoriul
regiunii, dar şi funcţionarea administrativ-juridică, economia, cultura şi
învăţământul în Regiunea Autonomă Maghiară.

dr Maria Radziszewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

IV Światowy Festiwal
Młodzieży Demokratycznej w Bukareszcie
na łamach „Sztandaru Młodych” (1953)

Wprowadzenie
Wśród różnych kategorii materiałów źródłowych w badaniach historyczno-oświatowych coraz częściej wykorzystywane są źródła narracyjne, zwłaszcza materiały publicystyczne1.
Analizując prasę jako źródło badań, należy pamiętać, że w Polsce
w latach 1949-1956 weszła ona w stadium realizacji komunistycznego
modelu prasy, zdominowanego przez urzeczywistnianie specyficznych
funkcji charakterystycznych dla ustoju totalitarnego2. Wraz z przejęciem
władzy przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą zaczął się kształtować nowy system prasowy. Prasa przyjęła na siebie rolę kreatora rzeczywistości. Pełniąc dwie podstawowe funkcje – opiniotwórczą i propagandową – z jednej strony przekazywała propagandowe treści zgodnie z życzeniami dysponenta politycznego3, z drugiej zaś wykorzystywała różne
sposoby perswazji w celu manipulowania odbiorcą4. Niezależnie od środków i intensywności w propularyzowaniu treści propagandowych prasę
uznawano za narzędzie służące do przebudowy świadomości społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia.

1

Podział źródeł narracyjnych (opisowych, opowiadających) przyjmuję za Jerzym Serczykiem, który wśród nich wyróżnia: dzieła historiograficzne, biografię, hagiografię,
pamiętniki, wspomnienia, relacje, cała twórczość publicystyczna (czasopisma, gazety,
dzienniki, ulotki, materiały propagandowe itp.) oraz korespondencja prywatna i półprywatna. M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1991,
s. 21, 25.
2 Por.: M. Mazur, O człowieku tendencyjnym... Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944-1956, Lublin 2009,
s. 241-254.
3 B. Łukaszewicz, Prasa Olsztyna drugiej połowy XX stulecia [w:] Olsztyn 19452005. Kultura i nauka, pod red. S. Achremczyk, W. Ogrodzińskiego, Olsztyn 2006,
s. 551-552.
4 A. Kozieł, Prasa w latach 1944-1989 [w:] Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys
dziejów, pod red. D. Grzelewskiej, R. Habielskiego i in., Warszawa 1999, s. 126;
M. Czyżniewski, Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944-1956, Toruń
2005, s. 112-123.
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Jednym z przykładowych pism propagujących model socjalistycznej prasy był „Sztandar Młodych”5. Wydawany przez organ Zarządu
Głównego Związku Młodzieży Polskiej6, był antyklerykalnym dziennikiem, ukazującym się w latach 1950-1997. Był redagowany przez komitet
ZG ZMP. W 1953 r. „Sztandar Młodych” wychodził jako 4-6 stronicowe
pismo. Nakładem i drukiem zajmowały się Zakłady Graficzne im. Słowa
Polskiego.
W kwietniu 1953 r. na łamach „Sztandaru Młodych” pojawiły się
specjalne rubryki zapowiadające festiwal w Bukareszcie. Tytuły rubryk to
m.in.: „Przed Festiwalem”7, „Festiwal Pokoju i Przyjaźni”, „ Przed IV.
Światowym Festiwalem Młodzieży i Studentów w walce o Pokój i Przyjaźń”8. Każde większych rozmiarów doniesienie z przygotowań i przebiegu festiwalu firmowało też jego logo9. Do jednego z numerów sierpniowych dołączono „Dodatek Ilustrowany” z 10 sierpnia 1953 r. „Dodatek”
relacjonował wydarzenia z festiwalu w Bukareszcie, opatrzony został również czteroma barwnymi ilustracjami.
Warto wspomnieć też o korespondentach. Z analizy materiału wynika, że sprawozdania z festiwalu pochodziły od korespondentów polskich – specjalnych wysłanników na festiwal, czy też od specjalnych korespondentów zagranicznych10. Jednak korespondencja zagraniczna była
drukowana z opóźnieniem. Sporo relacji dostarczali też imienni lub anonimowi korespondenci terenowi, za których należy przyjąć delagatów na
festiwal, młodzież szkolną i pracującą, studentów, aktywistów ZMP,
a także czytelników. Jeżeli chodzi o teksty, to nie zawsze były one podpisane. Niektóre zawierały nazwisko autora lub jego inicjały, inne pisała
bezimienna redakcja.

5

Zob.: J. Król, Kreacja rzeczywistości społeczno-politycznej na łamach „Sztandaru
Młodych” w latach 1950-1956 i jego rola w kształtowaniu światopoglądu młodzieży
szkolnej [w:] Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii
edukacji, pod red. I. Michalak, G. Michalak, Łódź 2010, s. 63-70; M. Mazur, Rozmowy o watościach. Dyskusje młodzieży na łamach „Sztandaru Młodych”, „Pamięć
i Sprawiedliwość”, 2011, nr 1.
6 Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) powołano 22 lipca 1948 r. na zjeździe zjednoczeniowym organizacji młodzieżowych we Wrocławiu. ZMP była odpowiednikiem m.in.
Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży, Związku
Młodzieży Pracującej w Rumunii. D. Libionka, Ruch młodzieżowy w PRL, „Biuletyn
Instytutu Pamięci Narodowej” 2001, nr 10, s. 23.
7 „Sztandar Młodych” 1953, nr 99, z dn. 28.04., s. 1; „Sztandar Młodych” 1953, nr 115,
z dn. 16.05., s. 3.
8 „Sztandar Młodych” 1953, nr 130, z dn. 03.06., s. 2.
9 „Sztandar Młodych” 1953, nr 130, z dn. 03.06., s. 2.
10 B. Dumitrescu, Rumunia w przededniu Festiwalu, „Sztandar Młodych” 1953,
nr 193, z dn. 04.08., s. 4. Korespondencja z 31 lipca 1953 r.
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„Sztandar Młodych”, czyli pismo adresowane do szerokiego grona
młodzieży uczącej się i pracującej, był niedrogi (cena 1 egzemplarz –
20 gr 1953 r.) i dlatego łatwo dostępny dla młodego czytelnika, którego
władze komunistyczne próbowały manipulować różnymi środkami
przekazu.
Przygotowania do festiwalu w Bukareszcie
Formalnie organizatorami IV Festiwalu w Bukareszcie był Związek Młodzieży Pracującej w Rumunii11 i Światowa Federacja Młodzieży
Demokratycznej (ŚFMD)12. ŚFMD wspólnie z Międzynarodowym Związkiem Studentów (MZS), który powstał w sierpniu 1946 r. na Światowym
Kongresie Studentów w Pradze, podjęła się organizacji pokojowych, międzynarodowych spotkań młodzieży przy udziale miejscowej ludności.
Dzięki działaniom ŚFMD i MZS zrodziła się idea festiwali, którą charakteryzowały wspólne cele, hasła i założenia13. W ramach propagowanej koncepcji zorganizowano I Festiwal w Pradze (1947), II w Budapeszcie
(1949), a III w Berlinie (1951). Każdy festiwal był „odbiciem najważniejszych wydarzeń i głównych kierunków rozwoju sytuacji politycznej
w świecie”14. Dlatego też postulatem IV Festiwalu, odbywającego się pod
hasłem „o pokój i przyjaźń”, stały się sprawy walki o pokój w Korei.
Przygotowania do festiwalu w Bukareszcie na łamach młodzieżowej polskiej prasy zaczęły się od podania informacji, że praska Rada
ŚFMD przyjęła wniosek Związku Młodzieży Pracującej w Rumunii o zorganizowaniu IV Festiwalu w Bukareszcie15. W tym samym artykule redaktor zdał sprawozdanie z pierwszych akcji promujących festiwal w Rumunii. Przybliżył cel odwiedzin Dymitra Danescu –sekretarza Komitetu
Związku Młodzieży Pracującej w Rumunii w szkołach, zachęcając młodzież do podjęcia zobowiązań festiwalowych16.

11

Związek Młodzieży Pracującej w Rumunii (UMT) powołano w 1949 roku. Była to organizacja młodzieżowa wzorowana na Komsomole. D. Libionka, dz. cyt., s. 25.
12 Światowa Federacja Młodzieży Demokratycznej (ang. WFDY – World Federation of
Democratic Youth) powołana została 10 listopada 1945 r. w Paryżu. Początkowo była
to międzynarodowa federacja grup młodzieżowych z całego świata. Obecnie uznawana jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych za międzynarodową pozarządową
organizację młodzieżową. Główna siedziba ŚFMD znajduje się w Budapeszcie na
Węgrzech. Najważniejszym spotkaniem Federacji jest Światowy Festiwal Młodzieży
i Studentów. Zob.: publikacja online pod adresem: http://www.wfdy.org/ (dostęp
30.08.2012).
13 A. Krzywicki, Poststalinowski karnawał radości V Światowy Festiwal Młodzieży
i Studentów o Pokój i Przyjaźń, Warszawa 1955 r., Warszawa 2009, s. 28.
14 H. Kozłowski, Od Pragi do Hawany: z dziejów Światowych Festiwali Młodzieży
i Studentów, Warszawa 1985, s. 7.
15 BUR, Młodzież rumuńska przygotowuje się do wielkich dni, „Sztandar Młodych”
1953, nr 85, z dn. 11.04., s. 4.
16 Tamże.
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W dniach 2 i 3 kwietnia 1953 r., podczas obrad młodzieży całego
świata w Bukareszcie, powołano Międzynarodowy Komitet Przygotowawczy (MKP) do IV ŚFMiS w Walce o Pokój i Przyjaźń oraz uchwalono Apel
do młodzieży. Gazeta polska zamieściła treść apelu oraz plakat zapowiadający festiwal dopiero 10 dni po powstaniu MKP17.

Fot. 1. „Sztandar Młodych” 1953, nr 87, z dn. 13.04., s. 1.
Źródło: Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie

W obradach MKP brał udział sekretarz Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej (ZG ZMP) Tadeusz Strzałkowski, który tak relacjonował polskim czytelnikom przygotowania w Bukareszcie:
W Bukareszcie już od wczesnych dni wiosny rozpoczęto prace związane z Festiwalem. Przystąpiono do budowy stadionu
sportowego, który zdoła pomieścić 80 tys. ludzi oraz teatru
na wolnym powietrzu, przewidzianego na 4 tyś. widzów. Pragnąc, by miasto wyglądało jak najpiękniej młodzi jego mieszkańcy rzucili hasło: „Ani jednego domu bez kwiatów”18.

Za pośrednictwem prasy docierały do młodzieży wiadomości
o kolejnych etapach przygotowań do IV Festiwalu w Bukareszcie. Najistotniejszym z nich było propagowanie idei podjęcia przedfestiwalowych zobowiązań19. Na łamach gazety pojawiały się deklaracje zobowiązań pot-

17

„Sztandar Młodych” 1953, nr 87, z dn. 13.04., s. 1.
[bez autora], IV Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów będzie wielką manifestacją na rzecz pokoju. Wywiad z sekretarzem ZG ZMP – Tadeuszem Strzałkowskim, „Sztandar Młodych” 1953, nr 93, z dn. 21.04., s. 1.
19 A. Kazana, Przed IV Światowym Festiwalem Młodzieży i Studentów, „Sztandar
Młodych” 1953, nr 126, z dn. 29.05., s. 1.
18
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wierdzone ilustracjami. Na przykład w numerze 155. „Sztandaru Młodych” młodzież pracująca z kopalni Miechowice w ramach czynu festiwalowego zobowiązała się wydobyć „2 tony węgla dziennie ponad normę”,
zaś młodzież z województwa olsztyńskiego deklarowała: „nie zniszczymy
ani jednego ziarna zboża”20.
Biorąc pod uwagę założenia stalinowskiej koncepcji wychowania
zmierzajacej do ukształtowania w dzieciach/uczniach „naukowego poglądu na świat”, propagowania norm moralności socjalistycznej czy socjalistycznych wzorców, to należy zwrócić uwagę na propagowanie w prasie
„egzempli” młodzieży i studentów nie tylko jako przodowników i aktywnych członków ZMP, ale także jako bumelantów. Korespondenci „Sztandaru Młodych” śledzili zaniedbania w pracy przedfestiwalowej i prezentowali tych, z których nie należy brać przykładu21.
Prasa młodzieżowa donosiła też o festialowych zobowiązaniach
produkcyjnych w Czechosłowacji czy w Rumunii22. Szczególnie egzemplifikowano fotografie rumuńskich ochotników „w budownictwie zlotowym”23, kompozytorów, plastyków, aktorów24 i szwedzkich aktywistów,
zajętych kolportażem gazety poświęconej festiwalowi w Bukareszcie25.
Warto dodać, że redaktorzy pilnie śledzili prace przygotowawcze
w samym Bukareszcie. W prasie pojawiały się nie tylko wzmianki, ale
i materiały ilustracyjne o obiektach zlotowych Bukaresztu – Stadionie
im. Republiki, Parku Sportowym Dynamo 1949 r., Stadionie Lokomotywa, Kombinacie Sportowym Spartak, Parku Sportowym im. 23 Sierpnia 1953 r.26. Jeden z korespondentów zagranicznych donosił, że wysiew
trawy na stadionie im. 23 Sierpnia nastąpił dopiero na dwa tygodnie
przed otwarciem igrzysk27.

20

Przed IV Światowym Festiwalem w Bukareszcie, „Sztandar Młodych” 1953,
nr 155, z dn. 02.07., s. 5.
21 J. Pil, Młodzież polska przygotowuje się do IV Światowego Festiwalu Młodzieży
i Studentów. Organizacje ZMP-owskie w woj. olsztyńskim zaniedbują pracę przedfestiwalową, „Sztandar Młodych” 1953, nr 120, z dn. 22.05., s. 1
22 O. Iltis, Po stadionach Bukaresztu, „Sztandar Młodych” 1953, nr 141, z dn. 16.06.,
s. 4
23 B. Dumitrescu, Bukareszt oczekuje gości, „Sztandar Młodych” 1953, nr 193, z dn.
04.08., s. 4. Korespondencja z czerwica 1953 r.
24 [bez autora], Młodzież ZSRR i krajów demokracji ludowej przygotowuje się do Festiwalu Młodzieży i Studentów, „Sztandar Młodych” 1953, nr 136, z dn. 10.06., s. 4;
[bez autora], Zespoły artystyczne Bukaresztu, „Sztandar Młodych” 1953, nr 142, z dn.
17.06., s. 4.
25 Foto CAF, Przed Festiwalem w Bukareszcie, „Sztandar Młodych” 1953, nr 173, s. 1.
26 B. Dumitrescu, Bukareszt oczekuje gości, „Sztandar Młodych” 1953, nr 193, z dn.
04.08., s. 4. Korespondencja z czerwica 1953 r.
27 S. Kozicki, Przedfestiwalowy reportaż, „Sztandar Młodych” 1953, nr 173, s. 4. Korespondencja z Rumunii.

220
W ramach przygotowań do festiwalu prasa skrzętnie notowała
przebieg wyborów delegatów krajowych na festiwal. Delegatem mógł zostać przede wszystkim przodownik pracy i nauki, aktywista społeczny,
a przede wszystkim aktywista w organizacji młodzieżowej (zetempowskiej)28. Następną jego czynnością było przygotowanie do spotkania
z młodzieżą świata29. „Sztandar Młodych” zamieszczał zdjęcia polskich
delegatów30 oraz relacjonował wydarzenia ze świata. Na łamach pisma
ukazywały się też wzmianki o wyborach delagatów m.in. w Chinach31,
w Mongolskiej Republice Ludowej, w Anglii, w Indiach, w USA32.
Istotnym wydarzeniem przed spotkaniem młodzieży świata w Bukareszcie były różnego rodzaju eliminacje artystyczne33 mające na celu
wybór najlepszego zespołu, który będzie reprezentował dany kraj na festiwalu. Dzięki korespondentom pojawiały się w prasie informacje o przygotowaniach artystycznych w Bułgarii34 i ZSRR, o eliminacjach artystów
i solistów w Chinach, NRD35,Czechosłowacji36, Rumunii (np. w gazecie
ukazało się zdjęcie członków zespołu „Bernat Andrei” z autonomicznego
okręgu węgierskiego37), Polsce 38, Danii39.
Kolejnym szeroko opisywanym na łamach prasy festiwalowym
zobowiązaniem był czyn sportowy, który „ożywił pracę kół sportowych”40.
W ramach czynu sportowego w krajach odbywały się wybory najlepszych

28

[bez autora], W Łodzi, „Sztandar Młodych” 1953, nr 141, z dn. 16.06., s. 1; [bez autora], Przodownicy pracy i nauki, „Sztandar Młodych” 1953, nr 143, z dn. 18.06., s. 1;
[bez autora], Najlepsi delegaci, „Sztandar Młodych”, 1953, nr 144, z dn. 19.06., s. 3.
29 A. Kazana, Delegaci polskiej młodzieży na Festiwal w Bukareszcie przygotowują
spotkania z przedstawicielami młodzieży świata, „Sztandar Młodych” 1953, nr 163,
z dn. 11.07., s. 1.
30 Foto Barcz, Grupa polskich delegatów na festiwal, „Sztandar Młodych” 1953,
nr 178, s. 1.
31 [bez autora], 415 delegatów chińskich wyjedzie na Festiwal Młodzieży, „Sztandar
Młodych” 1953, nr 160, s. 1.
32 [bez autora], Młodzież całego świata przygotowuje się do Festiwalu, „Sztandar
Młodych” 1953, nr 169, s. 1.
33 „Sztandar Młodych” 1953, nr 136, z dn. 10.06, s. 1; „Sztandar Młodych” 1953,
nr 145, z dn. 20.06., s. 3;
34 L. Petrov, O przygotowaniach w Bułgarii, „Sztandar Młodych” 1953, nr 156, dn.
03.07., s. 2.
35 Opr. KAW, Zespoły artystyczne w NRD przygotowują się do Festiwalu, „Sztandar
Młodych” 1953, nr 155, dn. 02.07., s. 2.
36 [bez autora], Laureaci Konkursu Festiwalowego w CSR pojadą do Bukaresztu,
„Sztandar Młodych” 1953, nr 160, s. 1.
37 Foto CAF, Zespół „Bernat Andrei”, „Sztandar Młodych” 1953, nr 161, s. 2.
38 W. Kozłowicz, Z tańcem, pieśnią i żywym słowem – na Festiwal, „Sztandar Młodych” 1953, nr 167, z dn. 26.07., s. 3.
39 S. A. Olsen, Krajowy Festiwal Młodzieży Duńskiej, „Sztandar Młodych” 1953,
nr 176, s. 2.
40 J. Dempniak, Czyn Festiwalowy ożywił pracę kół sportowych, „Sztandar Młodych” 1953, nr 153, dn. 30.06., s. 4.
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sportowców41. Ruszyła też festiwalowa sztafeta42, która miała na celu spopularyzowanie hasła i idei IV Festiwalu w Bukareszcie43. Gazeta za pomocą materiałów ilustracyjnych w postaci rysunków pokazywała istotę
sztafety festiwalowej44.
W upowszechnianiu idei festiwalowych haseł służył też kalendarz.
Prezentowany na łamach prasy odmierzał tygodnie, dni do rozpoczęcia
festiwalu (6 tygodni45, 25 dni46, 15 dni47) i „złote myśli” w postaci haseł
przedfestiwalowych48. Hasła jako ważny punkt socjalistycznych imprez
miały pełnić rolę manipulacyjną, stąd ich szerszy wymiar. Treść haseł nie
tylko nawoływała do walki ideowej, ale także zachęcała do kolektywnego
życia, co potwierdza przykład młodzieży z Czechosłowacji, która przed festiwalem w Bukareszcie lansowała hasło: „Popracować radośnie, ażeby
radośnie żyć”49.
Stałym punktem programu były międzynarodowe wystawy, które
zwiedzano w trakcie trwania festiwalu. W jednym z numerów gazeta podawała, że polska wystawa pt. „Młodzież Polski Ludowej” dotarła 13 lipca
do Bukaresztu50. W tym samym numerze pojawiła się rubryka „Pieśni Pokoju i Przyjaźni”, w której prezentowano tekst i nuty rumuńskiej pieśni
„Mój kraj”51.
Te wszystkie informacje powodowały zapowiedź, że festiwal już
niebawem. Stąd na łamach dziennika coraz częściej podawano relacje
z Bukaresztu, tj: przegląd stadionów, oczekiwanie na uczestników52. Prezentowano zdjęcie stadionu im. 23 Sierpnia53, zapowiadano program ar-

41

R. ZDEB, M. SZYK, Akademickie Mistrzostwa Polski przeglądem osiągnięć sportowców – studentów przed IV Festiwalem, „Sztandar Młodych” 1953, nr 156, dn.
03.07., s. 1.
42 (j. dr.), Sztafeta Festiwalowa, „Sztandar Młodych” 1953, nr 141, z dn. 16.06., s. 4
43 [bez autora]. Z wielu krajów wyruszyła już sztafeta, „Sztandar Młodych” 1953,
nr 151, z dn. 27.06., s. 4
44 T. Atkins, Sztafeta pokoju biegnie przez świat, „Sztandar Młodych” 1953, nr 168,
s. 2.
45 [bez autora], Już za 6 tygodni, „Sztandar Młodych” 1953, nr 149, z dn. 25.06., s. 1.
46 [bez autora], Już za 25 dni Festiwal Pokoju i Przyjaźni, „Sztandar Młodych” 1953,
nr 160, s. 1.
47 [bez autora], Już za 15 dni braterskie spotkanie w Bukareszcie, „Sztandar Młodych” 1953, nr 169, s. 1.
48 [bez autora], Już za 6 tygodni, „Sztandar Młodych” 1953, nr 149, z dn. 25.06., s. 1.
49 [bez autora], Prezydent CSR A. Zapotocky na zakończeniu Ogólnopolskiego Festiwalu zespołów artystycznych, „Sztandar Młodych”, 1953, nr 160, s. 1.
50 [bez autora], Wystawa w Bukareszcie o osiągnięciach młodzieży polskiej, „Sztandar Młodych” 1953, nr 166, z dn. 25.07., s. 1.
51 [bez autora], Pieśni Pokoju i Przyjaźni, „Sztandar Młodych” 1953, nr 166, z dn.
25.07., s. 3.
52 [bez autora], Naprzód, na Festiwal pokoju i przyjaźni!, „Sztandar Młodych” 1953,
nr 165, z dn. 24.07., s. 1.
53 A. Georgescu, Bukareszt czeka na uczestników Festiwalu, „Sztandar Młodych”
1953, nr 171, s. 4.
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tystyczny54, wystawy, jury konkursu55. W prasie ukazała się też notatka
wraz ze zdjęciami z wyjazdu polskiej delegacji z Warszawy do Bukaresztu56 oraz wspomniano o tym, jak serdecznie powitano w Bukareszcie
m.in. delegację z Czechosłowacji, Chin, Senegalu, Haiti, Algeru, Kuby,
Wenezueli, Iraku, Chile, Cypru, Holandii, Anglii, Gwadelupy, Portugalii,
Iranu, Maroka, Wietnamu57.
IV Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów zaingurowany został
2 sierpnia 1953 r. na nowo wybudowanym stadionie im. 23 Sierpnia
w Bukareszcie. Jak eksponowała prasa defilada przedstawicieli młodzieży
ze 111 krajów trwała prawie dwie godziny. Oficjalnego otwarcia festiwalu
dokonał sekretarz generalny Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej Jacques Denis. Przemówienie powitalne wygłosił też Petru Groza –
przewodniczący Prezydium Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Rumunii. Następnie ukazała się grupa sportowców ze sztafetą pokoju i przyjaźni, potem zabrzmiał hymn ŚFMD, zawisła flaga festiwalu, a nad trybuny stadionu wzleciały białe gołębie. Ceremonii otwarcia towarzyszyła też
międzynarodowa wystawa58.
Program i przebieg imprez towarzyszących festiwalowi był obszernie opisywany i komentowany na łamach prasy młodzieżowej.
3 sierpnia miały miejsce pierwsze spotkania delegacji, imprezy
artystyczne, otwarto międzynarodową wystawę ŚFMD i MZS59. Na wystawie tej pojawiły się dary młodzieży dla ŚFMD, jak donosiła gazeta, Rumunia przekazała – model rumuńskiego traktora, Arabia – ręcznie tkany na
jedwabiu list, Włochy – chustę z nazwiskami młodych bojowników o pokój, Polska – makietę Pałacu Kultury i Nauki60. W tym też numerze prasa
opisywała warunki zakwaterowania polskich sportowców:
w dużych blokach na jednym z przedmieść Bukaresztu. Kompleks tych budynków przypomina małe miasteczko (...) w sąsiadujących ze sobą budynkach, zamieszkali sportowcy NRD,
Holandii, Belgii i Libanu61.

54

[bez autora], Wspaniały program artystyczny Festiwalu, „Sztandar Młodych”
1953, nr 175, s. 2.
55 [bez autora], Przed Festiwalem w Bukareszcie, „Sztandar Młodych” 1953, nr 179,
s. 1.
56 Foto K. Barcz, Na Festiwal, „Sztandar Młodych” 1953, nr 179, s. 1.
57 [bez autora], Przed Festiwalem w Bukareszcie, „Sztandar Młodych” 1953, nr 179,
s. 1.
58 [bez autora], Festiwal w Bukareszcie otwarty, Telefonem od specjalnego wysłannika, „Sztandar Młodych” 1953, nr 183, z 04.08., s. 1.
59 [bez autora], Telefonem z Bukaresztu, „Sztandar Młodych” 1953, nr 184, z 05.08.,
s. 1.
60 J. W., Wystawa przyjaźni młodzieży, „Sztandar Młodych” 1953, nr 184, z 05.08., s.
2.
61 J. Dempniak, Polscy sportowcy przygotowują się do nadchodzących zawodów,
„Sztandar Młodych” 1953, nr 184, z 05.08., s. 2.
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W kolejnym dniu festiwalu odbył się pochód przyjaźni i braterstwa sportowców, w którym uczestniczyło, według statystyk prasowych,
4 tys. zawodników z 48 krajów62. 4 sierpnia 1953 r. nastąpiło też otwarcie
I Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Braterstwa i Przyjaźni, uznanych „przez niektóre federacje międzynarodowe za oficjalne zawody”63.
Wydarzenia z przebiegu festiwalu 5 sierpnia zostały szczególnie
wyraźnie zaznaczone przez gazetę. W tym dniu przede wszystkim odbywały się manifestacje z okazji Dnia Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej. Na łamach prasy pojawiły się też informacje o otwarciu
Międzynarodowej Wystawy Sztuk Plastycznych, spotkaniach młodzieży
ZSRR, Chin i Korei, imprezach sportowych64.
6 sierpnia w Bukareszcie odchodzono dzień walki o pokój i rokowania między pięcioma mocarstwami – Stanami Zjednoczonymi, Chinami, ZSRR, Anglią, Francją. Prasa donosiła o wiecu w Parku Wolności, imprezach kulturalnych, artystycznych i sportowych65. Prezentowano też
zdjęcia z „parady młodości”, czyli defilady delegatów66. Wszystkim imprezom tego dnia towarzyszyło hasło: „Ten, kto pragnie pokoju – staje razem z nami przeciwko siłom zła i wojny”67.
Warto wspomnieć, że w specjalnej rubryce „Migawki festiwalowe”
informowano czytelnika o ciekawostkach z Bukaresztu. Pojawiały się tam
takie wiadomości jak wiek uczestników festiwalu (najmłodszy uczestnik
IV Festiwalu to 10-letni Viurn Finn z Oslo68) oraz pisano o niektórych
czynnościach życia codziennego uczestników, czyli zbieraniu autografów.
Korespondenci podawali, że:
Na ulicach Bukaresztu możemy zobaczyć tysiące chłopców
i dziewcząt wymieniających autografy. Już w pierwszych
dniach Festiwalu delegaci zbierali autografy i wymieniali
zdjęcia. Pionier rumuński, Florian Panotescu może poszczycić się 137 autografami. Ciemny, opalony chłopak ma teraz
137 nowych przyjaciół z różnych zakątków świata69.

62

[bez autora], Trzeci Dzień Festiwalu w Bukareszcie, Telefonem z Bukaresztu,
„Sztandar Młodych” 1953, nr 185, z 06.08., s. 1.
63 A. Krzywicki, dz. cyt. s. 29-30.
64 [bez autora], Czwarty Dzień Festiwalu w Bukareszcie – Dniem Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej, Telefonem z Bukaresztu, „Sztandar Młodych” 1953,
nr 186, z 07.08., s. 1.
65 [bez autora], Piąty Dzień Festiwalu w Bukareszcie – dniem walki o pokój i rokowania między 5 mocarstwami, Telefonem z Bukaresztu, „Sztandar Młodych” 1953,
nr 187, z 08.08., s. 1.
66 Foto CAF, Parada młodości, „Sztandar Młodych” 1953, nr 187, z 08.08., s. 4.
67 [bez autora], Piąty Dzień Festiwalu...
68 G. G., Migawki festiwalowe, „Sztandar Młodych” 1953, nr 185, z 06.08., s. 1.
69 Tamże.
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Uroczystości 7 sierpnia na festiwalu zdominował dzień dziewcząt.
Prasa komunikowała czytelnika o wiecu kobiet o pokój, paradzie dziewcząt, występach zespołów artystycznych, imprezach sportowych70. W numerze 188. „Sztandaru Młodych” znalazło się też zdjęcie prezentujące
Petru Grozę wśród uczestników festiwalu71.
W kolejnym numerze „Sztandaru Młodych” pojawiły się relacje
z przebiegu 7 i 8 dnia festiwalu. 8 sierpnia poświęcono występom zespołów artystycznych w pięciu teatrach Bukaresztu i projekcji 63 filmów72.
Natomiast 9 sierpnia był dniem młodzieży rumuńskiej na festiwalu, „która demonstrowała swe osiągnięcia w budowie pokojowej ojczyzny”. Z tej
okazji odbywały się też m.in. spotkania młodzieży rumuńskiej i polskiej,
imprezy artystyczne, zabawy na placach Bukaresztu73.

Fot. 2. R. Jurkiewicz, T. Szczepański, J. Dempniak, 300-tysięczna defilada młodych
budowniczych wolnego kraju, Dzień młodzieży rumuńskiej na festiwalu, Telefonem
z Bukaresztu, „Sztandar Młodych” 1953, nr 189, z 11.08., s. 1.
Źródło: Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie

10 sierpnia w Bukareszcie obchodzono dzień studenta na festiwalu. Oprócz relacji z przebiegu imprezy studenckiej w prasie ukazało się też

70

[bez autora], Szósty Dzień Festiwalu w Bukareszcie dniem dziewcząt, Telefonem
z Bukaresztu, „Sztandar Młodych” 1953, nr 188, z 10.08., s. 5.
71 Foto CAF, Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Ludowej w Rumunii Petru Groza, w rozmowie z uczestnikami Festiwalu, „Sztandar Młodych” 1953,
nr 188, z 10.08., s. 4.
72 R. Jurkiewicz, T. Szczepański, J. Dempniak, 300-tysięczna defilada młodych budowniczych wolnego kraju, Dzień młodzieży rumuńskiej na festiwalu, Telefonem z Bukaresztu, „Sztandar Młodych” 1953, nr 189, z 11.08., s. 1.
73 Tamże.

225
zdjęcie rumuńskich kolejarzy74, którzy stanowili uprzywilejowaną grupę
zawodową na odcinku rozwoju przemysłu ciężkiego rumuńskiej stalinizacji75. Kolejny dzień festiwalu zdominował Karnawał Przyjaźni76, któremu towarzyszyła muzyka, taniec, śpiew. Z drobiazgowej lektury festiwalowych doniesień czytelnik mógł dowiedzieć się, że „Perenica [pereniţă –
przyp. red.] to rumuński taniec ludowy”77. W innym miejscu tego samego
numeru dziennika pojawiła się m.in. notatka jednego z wysłanników oddająca klimat karnawałowej zabawy:
O 1.00 w nocy Bukareszt wygląda jak w dzień. Roześmiany,
wielobarwny i wielojęzyczny tłum przelewa się jak burzliwa
rzeka przez szerokie aleje, grają klaksony samochodów, śpieszą tramwaje, z głośników płynie muzyka78.

12 sierpnia w dalszym ciągu trwały występy zespołów artystycznych oraz spotkania delegacji79. Zaś 13 sierpnia miał miejsce dzień solidarności z młodzieżą kolonialną i zależną. Czytelnicy polscy dowiedzieli
się, że z tej okazji płonęły ogniska w Parku im. Stalina, a także organizowano występy artystyczne i imprezy sportowe80.
Na dwa dni przed zakończeniem festiwalu (14 sierpnia) odbyły się
spotkania młodzieży różnych krajów, pracujących w tych samych zawodach. Prasa pisała, że spotkali się też młodzi pracownicy kultury i sztuki
ze wszystkich krajów (literaci, poeci, muzycy, artyści, plastycy, filmowcy,
tancerze)81. Tego dnia nastąpiło zamknięcie Międzynarodowego Konkursu Kulturalnego82.
15 sierpnia, w sobotę, na stadionie im. 23 Sierpnia zakończono
Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Braterstwa i Przyjaźni. Przemówienie z tej okazji wygłosił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zawodów Bodnaras Manode. Rozegrano też mecz reprezentacji młodzieżowych Węgry – Rumunia, wynik 4:383.

74

[bez autora], Dzień Studenta na Festiwalu, „Sztandar Młodych”, 1953, nr 190,
z 12.08., s. 1.
75 V. Tismăneanu, Stalinizm na każdą okazję, przekład P. Nowakowski, Kraków 2010,
s. 120-123.
76 S. Kozłowski, Wrócą do kraju silniejsi nową przyjaźnią, wzbogaceni wiedzą o życiu innych, „Sztandar Młodych” 1953, nr 191, z 13.08., s. 2.
77 [od korespondenta z Bukaresztu], Poznajemy kulturę naszych przyjaciół, „Sztandar Młodych” 1953, nr 191, z 13.08., s. 3.
78 L., Migawki festiwalowe, „Sztandar Młodych” 1953, nr 191, z 13.08., s. 2.
79 [bez autora], Ci, którzy walczą o lepsze życie..., s. 1.
80 [bez autora], W bratniej solidarności z młodzieżą krajów kolonialnych, Telefonem
z Bukaresztu, „Sztandar Młodych” 1953, nr 193, z 15.08., s. 1.
81 [bez autora], Łączmy się w walce o pokój i przyjaźń, Telefonem z Bukaresztu,
„Sztandar Młodych” 1953, nr 194, z 17.08., s. 1.
82 [bez autora], Ci, którzy walczą o lepsze życie..., s. 1.
83 [bez autora], Igrzyska Przyjaźni w Bukareszcie zakończone, „Sztandar Młodych”
1953, nr 195, z 18.08., s. 6.

226

Oficjalne zakończenie festiwalu odbyło się 16 sierpnia 1953 r. Jak
podawała prasa, mieszkańcy Bukaresztu z kwiatami w rękach witali pochód młodych jako „potężną manifestację młodości, siły i przyjaźni”, który kończył IV Festiwal. Na Placu im. 28 Marca Bruno Bernini, przewodniczący ŚFMD, odczytał apel IV Festiwalu w Bukareszcie, odśpiewano
hymn ŚFMD w różnych językach84. Treść apelu wśród różnych materiałów ilustracyjnych prezentowała strona tytułowa 192. numeru „Sztandaru
Młodych”85.

Fot. 3. [bez autora], Festiwal w Bukareszcie zakończony, „Sztandar Młodych” 1953,
nr 195, z 18.08, s. 1. Na dolnym zdjęciu: rumuńska delegacja w Dniu Dziewcząt
Źródło: Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie

W kolejnych numerach pisma młodzieżowego pojawiały się sprawozdania podsumowujace IV Festiwal w Bukareszcie. 17 sierpnia na końcowym posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Festiwalowego z udziałem kierowników poszczególnych delegacji Jacques Denis stwierdził, że
„IV Festiwal był dobitnym wyrazem umiłowania pokoju przez młodzież
wszystkich narodów”86.

84

[bez autora], Naprzód młodzieży świata Festiwal w Bukareszcie zakończony,
„Sztandar Młodych”, 1953, nr 195, z 18.08., s. 2.
85 [bez autora], Festiwal w Bukareszcie zakończony, „Sztandar Młodych”, 1953, nr
195, z 18.08., s. 1.
86 [bez autora], Najważniejszym zadaniem młodzieży całego świata jest dalsze
rozwijanie walki o pokój i umacnianie jedności i przyjaźni młodego pokolenia,
„Sztandar Młodych”, 1953, nr 196, z 19.08., s. 3.
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Fot. 4. [bez autora], Najważniejszym zadaniem młodzieży całego świata jest dalsze
rozwijanie walki o pokój i umacnianie jedności i przyjaźni młodego pokolenia,
„Sztandar Młodych” 1953, nr 196, z 19.08., s. 3. Fragment przemówenia J. Denisa.
Źródło: Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie

Na potwierdzenie słów Denisa w gazecie znalazły się jakże wymowne i charakterystyczne dla prasy komunistycznej dane liczbowe:
– 29 tys. młodzieży i studentów z 111 krajów wzięło udział w festiwalu
(w tym najliczniejsza delegacja z Francji liczyła 3500 osób)87,
– do Bukaresztu przyjechało 480 korespondentów agencji prasowych
z 50 krajów,
– odbyło się 186 spotkań między młodzieżą z 87 krajów,
– zorganizowano 537 występów artystycznych (3711 uczestników z 32
krajów),
– wyemitowano 1630 seansów filmowych (150 filmów z 33 krajów),
– w zawodach sportowych uczestniczyło 4366 sportowców z 54 krajów88.
Redakcja dziennika w wymownym tytule jednego z artykułów
podsumowujacych festiwal pisząc, że
Każdy festiwalowy dzień, każdy bukaresztański wieczór wypełniały spotkania, piosenki, tańce, wzajemne, ciągnące się
często nieskończenie długo rozmowy, poważne dyskusje.
Każda godzina bukareszteńskiego Festiwalu pomagała mło-

87

[bez autora], 29 tysięcy delegatów ze 111 krajów bierze udział w Festiwalu, „Sztandar Młodych” 1953, nr 193, z 15.08., s. 1.
88 [bez autora], Najważniejszym zadaniem młodzieży całego świata..., s. 3.
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dym delegatom lepiej się poznać, zaznajomić z kulturą innych narodów, nauczyć się szanować ją89
lansowała też festiwalowe hasło twierdząc, że „IV Światowy Festiwal (...)
był ogromną demonstracją jedności młodego pokolenia w walce o pokój (...)”90.
W sierpniowych numerach gazet, zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym, podsumowywano IV Festiwal w Bukareszcie. Szczegółowo relacjonowano udział polskiej, liczącej 1250 osób delegacji91.
W „Sztandarze Młodych” przytaczano osiągnięcia, wyniki konkursów, popularność zwłaszcza zespołów tanecznych – zespołu im. Strzelczyka z Łodzi i zespołu „Malwy”, dając tym samym do zrozumienia młodemu czytelnikowi, jak „poważny wkład w zwycięstwo idei Festiwalu – idei pokoju
i przyjaźni” wniosła polska delegacja92. Na łamach prasy opisywano też
powroty uczestników festiwalu oraz towarzyszące im różne pofestiwalowe
imprezy. Na przykład w Olsztynie zorganizowano festyn, na którym swoimi wrażeniami „o niezapomnianych spotkaniach z młodzieżą świata (...)
szczególnie (...) z (...) młodzieżą niemiecką” dzielił się jeden z delegatów
– przodujący maszynista parowozowy93.
Reasumując, z analizy materiałów prasowych dziennika „Sztandar Młodych” wynika, że na łamach pisma obszernie relacjonowano
IV Festiwal w Bukareszcie. Choć sam festiwal trwał dwa tygodnie, to jednak nie zabrakło doniesień z przygotowań czy podsumowań przebiegu festiwalu. Nie ulega wątpliwości, że za pomocą różnych technik socjometrycznych, w tym języka nacechowanego zwrotami militarnymi94, środków
wizualnych, festiwal w Bukareszcie został przedstawiony w piśmie młodzieżowym jako „najważniejsze wydarzenie odbywające sie wówczas na
świecie, najistotniejszy front z światowym imperializmem i reakcjonizmem”95. Pod wpływem bieżących, nasyconych propagandą, informacji relacjonujących festiwalowe wydarzenia nie jednemu młodemu czytelnikowi „Sztandaru Młodych” wydawać się mogło, że jest aktywnym uczestnikiem tego bukaresztańskiego karnawału.

89

[bez autora], Festiwal pokoju, jedności i przyjaźni młodzieży, „Sztandar Młodych”
1953, nr 199, z 23.08., s. 1.
90 Tamże.
91 Zob.: K. Górski, Między propagandą z karnawałem – Polacy na IV Światowym
Festiwalu Młodzieży i Studentów w Bukareszcie w 1953 r. [w:] Świat relacji polskorumuńskich, opr. red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava
2012, s. 184-192.
92 [bez autora], Polska delegacja na IV Festiwal wniosła poważny wkład w zwycięstwo idei pokoju i przyjaźni, „Sztandar Młodych” 1953, nr 200, z 24.08., s. 1.
93 [bez autora], Pofestiwalowy festyn młodzieży Olsztyna, „Sztandar Młodych” 1953,
nr 202, z 26.08., s. 1.
94 [bez autora], Naprzód, na Festiwal pokoju i przyjaźni!, „Sztandar Młodych” 1953,
nr 165, z dn. 24.07., s. 1
95 K. Górski, dz. cyt., s. 187.
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dr. Maria Radziszewska
Universitatea Warmia-Mazuria din Olsztyn

Cel de al IV-lea Festival Mondial
al Tineretului Democrat de la Bucureşti
în coloanele publicaţiei „Sztandar Młodych” (1953)
Rezumat

Textul prezentat cuprinde reflecţii privitoare la pregătirile, organizarea, desfăşurarea şi încheierea festivalului din 1953 de la Bucureşti,
în lumina unor izvoare narativ/descriptive. Problematica Festivalului
lansat ca festival al păcii şi prieteniei merită o atenţie deosebită în domeniul diferitelor iniţiative ale tineretului şi studenţilor din ţările de
democraţie populară cuprinşi în organizaţii comuniste. Pentru prezentarea acestei problematici va fi folosit ca izvor narativ ziarul „Sztandar
Młodych” care se adresa tinerilor cititori. Acest ziar anticlerical a apărut
între anii 1950-1997, iniţial fiind organul Uniunii Tineretului Polonez,
adică al organizaţiei ideologico-politice a tineretului din Polonia.
Festivalul de la Bucureşti a fost precedat de pregătiri care au avut
drept scop – aşa cum a apărut în presă – „eforturi în lupta pentru pace cu
noi îndatoriri…” ale tinerilor din ţările de democraţie populară. De ex.
noile îndatoriri ale delegaţilor din Polonia la festival erau notate minuţios
de către corespondenţi. Ei au jucat un rol deosebit în relatarea evenimentelor legate de organizarea , desfăşurarea şi concluziile festivalului.
Cel de al IV-lea Festival Mondial al Tineretului şi Studenţilor
a fost inaugurat la 2 august 1953 pe noul stadion 23 August din Bucureşti. Aşa cum a relatat presa, defilarea reprezentanţilor tineretului din
111 ţări a durat aproximativ 2 ore. Deschiderea oficială a Festivalului
a fost făcută de Jacques Denis – secretarul general al Federaţiei Mondiale
a Tineretului Democrat. Un cuvânt de bun venit a rostit Petru Groza –
preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale a României. Ceremonia
de deschidere a fost însoţită şi de o expoziţie internaţională.
În coloanele publicaţiei „Sztandar Młodych” au apărut informaţii
despre desfăşurarea fiecărei zile a festivalului. Corespondenţii au scris
despre deschiderea jocurilor sportive (4 VIII), proiecţii de filme internaţionale, manifestări culturale, artistice, sportive, defilări, concursuri de
pictură, literatură, sculptură, cântece, film. În ziua de 11 august, pentru
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participanţi s-a organizat un carnaval. În timpul festivalului, delegaţii „au
adunat autografe şi au făcut schimb de fotografii”. Ziarul mai informa că
„fiecare zi a festivalului, în fiecare seară aveau loc întâlniri, cântece, dansuri, discuţii serioase, adeseori interminabile. Fiecare oră a festivalului
bucureştean a făcut ca tinerii delegaţi să se cunoască mai bine, să se familiarizeze cu cultura altor popoare, să înveţe să o respecte”. Corespondenţii, pe lângă evenimentele internaţionale, descriau şi participarea delegaţiei poloneze la festivalul de la Bucureşti. Cel de al IV-lea Festival
Mondial al Tineretului şi Studenţilor s-a încheiat în ziua de 14 august
1953. În coloanele ziarului se scria că „prin amploare şi nivel a depăşit
toate festivalurile de până acum”.
În referat se vor face referiri şi la iniţiativele privitoare la organizarea festivalului precum şi la manifestările de după festival în Polonia.
O atenţie deosebită merită a fi acordată şi izvoarelor iconografice prezentate în coloanele ziarului, în timpul festivalului de la Bucureşti.

dr Mirosław Karapyta
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Zarys stosunków polsko-rumuńskich
w latach 1945-1965

Lata II wojny światowej to okres bardzo trudny w historii Rumunii, która zarówno w działaniach wojennych, jak również w polityce
wewnętrznej i zewnętrznej napotykała na niepowodzenia, spotęgowane
dodatkowo falami pustoszących kraj trzęsień ziemi. Pod koniec wojny nasilił się terror bojówek faszystowskich. Niemcy przejęli kontrolę nad gospodarką rumuńską, pozbawiając ludność surowców naturalnych i produktów rolnych. Społeczeństwo gwałtownie traciło przekonanie do działań faszystowskiego rządu, kraj nękały bombardowania alianckiego lotnictwa. Pozostający w opozycji komuniści przystąpili do zorganizowanych
działań, tworząc pod koniec 1943 r. Patriotyczny Front Antyfaszystowski,
w skład którego weszły m.in. Front Rolników Petru Grozy i Związek Węgierskich Pracowników w Rumunii, przekształcony w 1944 r. w lewicowy
węgierski Związek Ludowy w Rumunii. W marcu 1944 r. zaczęto pertraktować przejście Rumunii na stronę Aliantów, co nastąpiło latem tego samego roku. W międzyczasie król rumuński Michał powołał rząd prawicowy, który w późniejszym czasie akceptował w Moskwie warunki pokojowe. Działania armii rumuńskiej przeciwko wojskom niemieckim przyspieszyły wyparcie Niemców z Bałkanów, umożliwiły także radziecką
ofensywę na Budapeszt, Wiedeń i Belgrad. W sierpniu 1944 r. Rumuni
wyparli wojska węgierskie z Siedmiogrodu, przesądzając o przyłączeniu
tej krainy do państwa rumuńskiego1.
Wyniszczenie kraju, niestabilna sytuacja wewnętrzna, silne wpływy radzieckie powodowały, że Rumunia stanęła w obliczu wojny domowej. Istotną rolę w procesach wewnętrznych, jakie zaszły w Rumunii w latach 1944-1945, odegrali siedmiogrodzcy Węgrzy, którzy pozostawali pod
silnym wpływem lewicowych idei2. W 1944 r. reaktywowano Rumuńską
Partię Komunistyczną i to właśnie oni odegrali dużą rolę w budowie struktur partyjnych, w zamian za zachowanie prawa do rozwoju tożsamości
społeczno-kulturalnej. Sprzyjał temu, urodzony i wychowany w Siedmio-

1

Związek Radziecki wyraził zgodę na przejęcie Siedmiogrodu 9 marca 1945 r.
W 1933 r. 26% wszystkich komunistów działających na terenie Rumunii stanowili
Węgrzy.
2

232
grodzie, wśród ludności węgierskiej, Petru Groza3. Rumuńska Partia Komunistyczna liczyła wówczas zaledwie ponad tysiąc członków, nie była
w stanie rządzić samodzielnie; przyłączył się do niej Front Rolników Petru Grozy, tworząc Front Narodowo-Demokratyczny. W marcu 1945 r.,
przy pomocy Rosjan, którzy przysłali specjalnie w tym celu delegację do
Bukaresztu pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Andreja
Wyszyńskiego, ukonstytuował się rząd komunistyczno-socjalistyczny
z premierem Grozą na czele. Szybko przeprowadzono reformę rolną, wywłaszczając bez odszkodowań majątki o powierzchni ponad 50 ha. Petru
Groza był premierem kolejnych rządów do czerwca 1952 r., następnie, aż
do śmierci w 1958 r., był przewodniczącym Rady Państwa.
Nietypowa sytuacja polityczna utrzymywała się w Rumunii do
1947 r., kiedy abdykował król Michał i ostatecznie Rumunia została ogłoszona republiką ludową. Na mocy podpisanego w lutym 1947 r. w Paryżu
traktatu pokojowego, Rumunia utraciła Besarabię i Bukowinę oraz południową Dobrudżę, zatrzymała natomiast cały Siedmiogród. Liczba ludności kraju wynosiła w 1947 r. niecałe 16 mln, z czego prawie 80% stanowili mieszkańcy wsi. Z powodu utraty Besarabii i Bukowiny liczba ludności polskiej mieszkającej w Rumunii spadła z 80 do zaledwie 11 tys.
W latach 1948-1952 wprowadzono wiele reform, w ramach których znacjonalizowano przemysł, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe.

3

Petru Groza to jeden z najbardziej interesujących polityków w dziejach Rumunii, jeden z tych, którzy mieli największy wpływ na bieg zdarzeń historii. Zachowując demokratyczne przekonania, doprowadził do zwrotu polityki rumuńskiej w kierunku komunizmu po II wojnie światowej. Urodził się w 1884 r. w miejscowości Băcia niedaleko miasta Deva, w południowo-zachodnim Siedmiogrodzie, w rodzinie prawosławnego duchownego. Rodzinną miejscowość Petru Grozy zamieszkiwali zgodnie Węgrzy
i Rumuni, Groza miał przyjaciół Węgrów, doskonale też posługiwał się językiem węgierskim. Miejsce urodzenia, przyjaźnie z dzieciństwa były źródłem późniejszego niezwykle pozytywnego stosunku, jaki żywił Groza do ludności węgierskiej. Po ukończeniu gimnazjum reformackiego i wydziału prawnego na Uniwersytecie L. Eötvösa
w Budapeszcie kontynuował studia w Berlinie. Przeszedł w ten sposób skrupulatne
wykształcenie prawnicze, uzyskując tytuł doktora. Po studiach osiadł w Deva i pracował jako adwokat. W roku 1918 rozpoczął działalność polityczną, wstępując do Rumuńskiej Partii Narodowej (PNR) i siedmiogrodzkiej rady rządowej, funkcjonującej
w tym czasie jako rząd rumuńskiej ludności Siedmiogrodu. Nawiązywał liczne kontakty polityczne, pracował też w organizacjach kościelnych. Stawał się coraz bardziej
znaną postacią życia społeczno-politycznego Siedmiogrodu dwudziestolecia międzywojennego. W latach 1919-1927 był reprezentantem kongresu Rumuńskiego Kościoła
Prawosławnego. W tym okresie wystąpił z Rumuńskiej Partii Narodowej, by stać się
członkiem Rumuńskiej Partii Ludowej. W rządzie Alexandru Averescu pełnił funkcje
ministra odpowiedzialnego za sprawy Siedmiogrodu i ministra pracy. W roku 1933
utworzył organizację polityczną pod nazwą Front Rolników, która miała pomagać
w czasach kryzysu warstwie rumuńskiego chłopstwa, obciążonej podatkami i długami.
Ciężkie położenie wsi rumuńskiej w latach 20. i 30. w późniejszym czasie znacząco
wpłynęło na umocnienie się komunistów. Front Rolników pod koniec wojny znalazł
się całkowicie pod wpływem komunistów.
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Przystąpiono do odbudowy przemysłu, wyznaczając cele budowy przemysłu ciężkiego i elektryfikacji kraju. W kontaktach zagranicznych Rumunia
coraz bardziej skłaniała się ku ZSRR i państwom proradzieckim. Wcześniej, w maju 1945 r., podpisano układ gospodarczy rumuńsko-radziecki,
a w lipcu porozumienie handlowe z Polską.
W sierpniu 1945 r. rząd Rumunii zwrócił się do Polski z propozycją ustanowienia stosunków dyplomatycznych, na co przystał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej i w dniu 13 sierpnia 1945 r. przesłał rumuńskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych notę werbalną w tej sprawie.
We wrześniu 1945 r. przebywała w Warszawie delegacja handlowa Królestwa Rumunii z przewodniczącym Komisji Traktatów Handlowych w Ministerstwie Handlu Titusem Cristureanu na czele. Prowadzono rozmowy
z przedstawicielami Rządu Jedności Narodowej, podpisano tez dodatkowe protokoły do wspomnianego porozumienia handlowego pomiędzy
Polską i Rumunią, podpisanego w dniu 7 lipca 1945 r. w Moskwie. W lipcu 1946 r. gościli w Polsce przedstawiciele Ministerstwa Handlu Zagranicznego, Rumuńskich Kolei Państwowych oraz Banku Narodowego. Polska delegacja handlowa odwiedziła Bukareszt w kwietniu 1947 r., podczas
wizyty podpisano konwencję w sprawie cukru i zboża.
Dnia 22 lutego 1948 r., niedługo po ogłoszeniu Rumuńskiej Republiki Ludowej, powstało w Warszawie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Rumuńskiej. Jego przewodniczącym został Mieczysław Popiel. W tym samym miesiącu przebywała w Warszawie rumuńska delegacja rządowa
z premierem Petru Grozą na czele. W skład delegacji weszli: Ana Pauker
– Minister Spraw Zagranicznych, Teohari Georgescu – Minister Spraw
Wewnętrznych, Octav Livezeanu – Minister Informacji, Ion Pas – Minister Sztuki, Alexandru Voitinovici – Sekretarz Generalny MSZ oraz
Eduard Mezincescu – dyrektor Departamentu Politycznego w MSZ. Delegację podejmował prezydent RP Bolesław Bierut, podpisano umowę
o współpracy kulturalnej. Dwie wizyty w sprawach handlowych miały
miejsce w trakcie roku 1948. Duża delegacja rządowa z prezesem Rady
Ministrów Józefem Cyrankiewiczem na czele odwiedziła Bukareszt w styczniu 1949 r. W skład delegacji wchodzili m.in.: Zygmunt Modzelewski –
Minister Spraw Zagranicznych, Stefan Dybowski – Minister Kultury
i Sztuki, Jan Rabanowski – Minister Komunikacji. Delegację przyjęli Petru Groza i Ana Pauker. W dniu 26 stycznia podpisany został układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy.
Delegacje rządowe odwiedzały się wzajemnie, cyklicznie przez całe lata 50., goszcząc także na obchodach świąt państwowych. W tym czasie pracowała wspólna komisja polsko-rumuńska w zakresie realizacji
umowy kulturalnej, corocznie zawierano też umowy handlowe. W 1954 r.,
w wyniku prac polsko-rumuńskiej komisji współpracy naukowo-technicznej w Bukareszcie, podpisany został protokół, przewidujący wzajemną
wymianę pomocy naukowo-technicznej i doświadczeń w różnych dziedzinach gospodarki narodowej.
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W 1957 r. podpisano w Warszawie porozumienie o współpracy
pomiędzy Polską Akademią Nauk a Akademią Rumuńskiej Republiki Ludowej. W tym samym roku przebywała z wizytą w Polsce delegacja Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Rumunii z przewodniczącym Zgromadzenia, członkiem Biura Politycznego KC RPR Constantinem Pârvulescu
na czele. Celem wizyty było zapoznanie się z pracami Sejmu i wymiana
doświadczeń w tym zakresie. W dniu 3 maja 1958 r. nastąpiło otwarcie
polskiej linii żeglugowej, łączącej dunajskie porty Rumunii z portami
Bliskiego Wschodu. W tym samym miesiącu z wizytą w Rumunii przebywała polska delegacja partyjno-rządowa z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką i premierem Józefem Cyrankiewiczem na czele.
W grudniu 1958 r. delegacja Rumunii odwiedziła Polskę. Wiceprezes Rady Ministrów Alexandru Bârlădeanu przeprowadził rozmowy z wicepremierem Zenonem Nowakiem, podjęto decyzję o utworzeniu stałej Komisji Współpracy Gospodarczej między Polską i Rumunią. W latach 60.
sesje komisji odbywały się regularnie, pod kierunkiem Nowaka i Bârlădeanu. Od roku 1966 stronę rumuńską reprezentował wicepremier
Gheorghe Rădulescu.
Lata 60. to okres bardzo ścisłych kontaktów pomiędzy przedstawicielami rządów, poszczególnych ministerstw i komitetów centralnych
obu partii. Liczne delegacje odwiedzały zarówno Warszawę, jak i Bukareszt. Przedstawiciele Rumunii i Polski wspólnie uczestniczyli w obradach Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego. W listopadzie 1960 r. w Bukareszcie podpisano porozumienie
o współpracy pomiędzy Polską a Rumunią w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej. W kwietniu 1961 r., na zaproszenie KC
PZPR i rządu, przebywała w Polsce delegacja partyjno-państwowa Rumunii z I sekretarzem KC Rumuńskiej Partii Robotniczej Gheorghe Gheorghiu-Dejem na czele. Rewizyta w Bukareszcie miała miejsce w grudniu
tego samego roku. W dniu 5 października 1962 r. podpisano w Bukareszcie konwencję konsularną, regulującą wszystkie ważniejsze zagadnienia
w stosunkach konsularnych pomiędzy obydwoma krajami. W obchodach
20-lecia wyzwolenia Rumunii, które odbyły się w dniach 21-23 sierpnia
1964 r., wzięły udział delegacje 13 państw socjalistycznych. Delegacji polskiej przewodniczył członek Biura Politycznego, wicepremier Franciszek
Waniołka. W lipcu 1965 r. odbył się w Bukareszcie IX Zjazd Rumuńskiej
Partii Robotniczej, podczas którego podjęto uchwałę o przywróceniu nazwy „Rumuńska Partia Komunistyczna”. W skład polskiej delegacji na
zjazd wchodzili m.in.: Zenon Kliszko – członek Biura Politycznego KC
PZPR, Jan Szydlak – członek KC oraz Antoni Radliński – zastępca
członka KC.
W marcu 1965 r. zmarł Gheorghe Gheorghiu-Dej. W jego miejsce
I sekretarzem RPR został Nicolae Ceauşescu, który przywrócił partii dawną nazwę, rozpoczął też działania zmierzające do uchwalenia nowej Konstytucji, co stało się 21 sierpnia. Na mocy nowej Ustawy Zasadniczej
w miejsce Prezydium Wielkiego Zgromadzenia Narodowego powołano
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Radę Państwa, Ceauşescu stanął na jej czele, zmieniono też nazwę państwa na Socjalistyczna Republika Rumunii. Nastąpił okres budowania
niezależności względem ZSRR. Politykę Ceauşescu charakteryzowało także ograniczeniem swobód mniejszości mieszkających na terenie Rumunii, co dotknęło też Polaków. Jeszcze pod koniec lat 50. terytorium kraju
opuściła Armia Czerwona, zaś punktem kulminacyjnym antyradzieckiej
kampanii Ceauşescu był sprzeciw względem zbrojnej interwencji w Pradze w 1968 r. W okresie tym nastąpiło siłą rzeczy ochłodzenie stosunków
polsko-rumuńskich. Utrudniony został wjazd do Rumunii obywatelom
obcych państw, a polityka zewnętrzna zwróciła się ku zachodowi.
Umowy i porozumienia dwustronne
zawarte pomiędzy Polską a Rumunią w latach 1945-19654
7 VII 1945 – Umowa o dostawach wzajemnych towarów
23 V 1947 – Konwencja w sprawie cukru i zboża
9 VIII 1947 – Umowa dotycząca komunikacji lotniczej między RP a Królestwem Rumunii, podpisana w Bukareszcie
9 IX 1947 – Konwencja handlowa wymienna
27 II 1948 – Umowa o współpracy kulturalnej, podpisana w Warszawie
9 IX 1948 – Umowa o ostatecznej likwidacji wzajemnych wierzytelności
(z okresu przed 1.IX.1939 oraz z okresu 1.IX.1939-23.VIII.1944)
10 IX 1948 – Konwencja o współpracy gospodarczej, podpisana w Bukareszcie
10 IX 1948 – Umowa o wymianie towarowej i płatnościach, między RP
a Rumuńską Republiką Ludową, podpisana w Bukareszcie (w oparciu
o nią podpisywane były w okresie 1949-1959 roczne umowy o wymianie
towarów i płatnościach)
16 XII 1948 – Umowa o wymianie towarowej
26 I 1949 – Układ o Przyjaźni, Współpracy i Wzajemnej Pomocy, podpisany w Bukareszcie
31 XII 1949 – Umowa o wymianie towarów na rok 1950
31 XII 1949 – Układ płatniczy na rok 1950
27 VI 1950 – Protokół o współpracy między Radiofonią RP a Radiofonią
Rumuńskiej Republiki Ludowej, podpisany w Bukareszcie
20 IV 1951 – Umowa o wymianie towarów na rok 1951
20 IV 1951 – Układ płatniczy na rok 1951
4 II 1956 – Porozumienie o bezwizowych podróżach w celach służbowych
obywateli jednego państwa na terytorium drugiego państwa na podstawie
paszportów dyplomatycznych, służbowych i zwykłych
22 III 1956 – Umowa o wymianie towarów i płatnościach

4

Źródło: materiały własne Ambasady RP w Bukareszcie, publikacja online http://
www.bukareszt.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/historia_i_dyplomacja/buka
reszt_ro_a_312/bukareszt_ro_a_268/ (dostęp 5.08.2012).
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20 X 1956 – Umowa o udzieleniu kredytu dla budowy fabryki celulozy
trzcinowej w Rumuńskiej Republice Ludowej
18 III 1957 – Umowa o wymianie towarów i płatnościach na rok 1957
1 IV 1958 – Umowa o wymianie towarów i płatnościach na rok 1958
29 IV 1958 – Umowa o współpracy w dziedzinie radia i telewizji pomiędzy Komitetem ds. Radia i Telewizji PRL a Komitetem ds. Radia i Telewizji przy Radzie Ministrów RRL, podpisana w Warszawie (została zastąpiona umową o współpracy w dziedzinie radia i telewizji między Komitetem ds. Radia i Telewizji PRL i Komitetem ds. Radia i Telewizji przy Radzie Ministrów RRL, podpisaną w Bukareszcie w dniu 16 III 1963 r.)
9 XII 1958 – Umowa między rządem PRL a rządem RRL o utworzeniu
Polsko-Rumuńskiej Rządowej Komisji dla Spraw Współpracy Gospodarczej, podpisana w Warszawie
9 XII 1958 – Protokół w sprawie podstawowych problemów współpracy
gospodarczej i wymiany towarów w latach 1959-1965
2 II 1959 – Umowa o wymianie towarów i płatnościach w roku 1959
8 XII 1959 – Umowa o wymianie towarów i płatnościach w roku 1960
28 V 1960 – Umowa między rządem PRL a rządem RRL o wzajemnych
dostawach towarów w latach 1961-1965, podpisana w Bukareszcie
28 V 1960 – Układ płatniczy na lata 1961-1965
14 XI 1960 – Porozumienie między rządem PRL a rządem RRL o współpracy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej, podpisane w Bukareszcie
25 I 1962 – Umowa między PRL a RRL o pomocy prawnej i stosunkach
prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Bukareszcie (uchyliła konwencję w sprawie pomocy i ochrony sądowej
w sprawach cywilnych z dnia 19 XII 1929 r. oraz konwencję dotyczącą
wydawania przestępców i pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia
26 III 1930 r.)
5 X 1962 – Konwencja konsularna
29 X 1963 – Protokół dotyczący zniesienia obowiązku wiz wjazdowo-wyjazdowych i tranzytowych w prywatnych podróżach obywateli obu krajów
26 XI 1964 – Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej
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Schiţa relaţiilor polono-române
în anii 1945-1965
Rezumat

Anii celui de al II-lea război mondial şi perioada următoare au
fost ani grei pentru România care, afectată de război şi cutremure de pământ, se confrunta cu probleme economice şi politice. Prevederile tratatului de pace nu au fost prea favorabile României, iar regimul ţării s-a
configurat, în cele din urmă, abia în anul 1947 prin importanta participare a premierului Petru Groza. Anii 1948-1952 sunt ani ai reformelor, în
cadrul cărora au fost naţionalizate fabricile, băncile, societăţile de asigurări. În contactele externe, în această perioadă, România înclina către
URSS şi statele prosovietice. Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Polonia
a avut loc în anul 1945, din iniţiativa guvernului României.
În anii 1945-1965 au avut loc numeroase vizite ale delegaţiilor de
partid şi de stat, atât în Varşovia, cât şi în Bucureşti – pe principii de reciprocitate. În această perioadă s-au semnat 33 de convenţii şi acorduri
care reglau relaţiile diplomatice, consulare, comerciale şi culturale între
Polonia şi România. O schimbare în politica externă a României a survenit în anul 1965, când funcţia de prim-secretar al Partidului Muncitoresc
Român a fost preluată de Nicolae Ceauşescu. În baza noii Constituţii, în
locul Prezidiului Marii Adunări Naţionale a fost înfiinţat Consiliul de Stat
în frunte cu Ceauşescu, de asemenea a fost schimbat numele statului în
Republica Socialistă România. A urmat o perioadă de construire a independenţei faţă de URSS. Politica lui Ceauşescu s-a caracterizat şi prin
limitarea libertăţilor minorităţilor din România, deci şi a polonezilor.
Punctul culminant al campaniei antisovietice a lui Ceauşescu a fost opoziţia faţă de intervenţia armată în Praga, în anul 1968. În această perioadă a urmat o răcire a relaţiilor polono-române. Călătoriile cetăţenilor
străini au fost îngreunate, iar politica externă a ţării s-a orientat spre
vest.

dr. Ion Constantin
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului
Bucureşti

Consideraţii cu privire la asemănările şi deosebirile
între comunismul din România şi Polonia

Destinele României şi Poloniei sub comunism au avut mai multe
puncte în comun, dar şi diferenţe notabile. Printr-un straniu joc al istoriei, atât România cât şi Polonia au fost invadate la începutul războiului –
în septembrie 1939, respectiv iunie 1940 – de către URSS. În ambele cazuri, Armata Roşie le-a ocupat, pentru început parţial, iar apoi total. România şi Polonia vor fi „eliberate”, în anul 1944, tot de către Armata Roşie, iar cele două naţiuni vor fi obligate, ulterior, să ridice imnuri de slavă
„poporului sovietic eliberator”1.
Instaurarea comunismului în România şi Polonia, ca şi în alte ţări
din zona centrală şi de sud-est a Europei, a avut grave consecinţe asupra
popoarelor în cauză. Ambele ţări au fost integrate, din punct de vedere
economic, în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.), creat în
1949 după modelul şi teoriile sovietice iar, pe plan militar, în Pactul de la
Varşovia, constituit în 1955 ca organizaţie prin care armatele statelor
socialiste erau puse sub comanda Uniunii Sovietice, fiind practic o replică
a Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.), format în 1949 sub conducerea S.U.A.
În cadrul procesului de sovietizare a Europei Centrale şi de Est,
Polonia a avut un tratament mai dur, datorită poziţiei geografice, dar şi
prin mărimea sa, reprezentând unul dintre factorii importanţi în asigurarea poziţiei dominante strategice şi politice a Moscovei în această zonă.
În anii 1944-1947, partidul comuniştilor polonezi a devenit principalul
instrument prin care Kremlinul şi-a impus linia politică. Acesta s-a consolidat sistematic, izolând în acelaşi timp şi lichidând partidele democratice tradiţionale (istorice). Începuturile dictaturii comuniste în Polonia
au fost marcate de disputa acerbă dintre tabăra moscovită, reprezentată
de Bolesław Bierut, Hilary Minc şi Jakub Berman, şi comuniştii autohtoni, al căror principal exponent, Władysław Gomułka, a fost înlăturat
din funcţia de secretar general în anul 1948, fiind acuzat de „deviaţii naţionaliste”.

1

Vezi M. Dorin, România de la comunism la mineriade, Bucureşti, 2006, p. 26.
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După 1948, atât în România, cât şi în Polonia, s-a intensificat
teroarea împotriva duşmanilor regimului comunist. Elitele au fost exterminate fizic sau marginalizate total din viaţa socială. Toţi foştii lideri politici, care nu apucaseră să ia calea exilului au fost arestaţi şi întemniţaţi,
mulţi pierzându-şi viaţa în închisori. La fel s-a întâmplat cu bisericile,
mulţi preoţi fiind destituiţi şi arestaţi.
Începând din 1954, în Polonia a început să crească împotrivirea
faţă de metodele staliniste. Dezvăluirea treptată a urmărilor negative ale
„cultului personalităţii” lui Stalin a creat baza favorabilă pentru dezvoltarea curentelor reformiste din Polonia. În 1956 Władysław Gomułka reintră pe scena politică2. Atmosfera se schimbase radical, era o renaştere
a interesului public faţă de politica şi viitorul statului. Schimbările interne din Polonia au marcat paşi importanţi pe calea reformei, fiind desfiinţate 8000 cooperative agricole de producţie şi liberalizându-se micul comerţ şi practicarea meşteşugurilor. Aceasta va marca o deosebire esenţială între situaţia din Polonia şi cea din România. În Polonia, cea mai mare
parte a terenurilor agricole s-a aflat în mâinile proprietarilor privaţi. În
România, foarte puţine suprafeţe au scăpat necolectivizate. Astfel, chiar
după prăbuşirea sistemului comunist, sectorul agricol polonez a continuat să producă, fără să fie afectat de prea mari transformări. Mai mult,
dreptul de proprietate privată asupra pământului a permis păstrarea unei
clase de ţărani sau de fermieri cu iniţiativă economică. În România, destrămarea CAP-urilor ori a celorlalte forme de proprietate socialistă asupra terenurilor a provocat un adevărat dezastru economic, din cauza lungilor litigii legate de dreptul de proprietate, a lipsei capitalului pentru investiţii în agricultură şi fărâmiţării excesive a terenurilor.
Lărgirea marjei de libertate după 1956 a creat premisele dezvoltării unui autentic proces de reconstrucţie a societăţii civile poloneze. Un
rol esenţial l-au avut Biserica şi intelectualitatea, căreia i se garantează de
către statul comunist o mai mare libertate de exprimare. Biserica Catolică
majoritară a constituit în Polonia o adevărată forţă socială independentă,
capabilă să se opună regimului comunist. Chiar dacă unii preoţi au fost
arestaţi ori ucişi, iar unii au fost recrutaţi de serviciile secrete comuniste,
în ansamblu, Biserica Catolică a dovedit o mare putere de rezistenţă. Mai
târziu, în 1978, alegerea ca Papă a cardinalului polonez Karol Wojtyła, care a devenit suveranul pontif Ioan-Paul al II-lea, a reprezentat o grea lovitură pentru regimul comunist.
În reconstrucţia societăţii civile poloneze un rol important l-a
avut, de asemenea, intelectualitatea. După 1956, intelectualii polonezi au
angajat o amplă dezbatere pe tema marxim-leninismului. Spiritul critic
era reabilitat, iar societatea civilă începea să respire. În acest timp, în România intelectualitatea era fie în închisori, fie subordonată sau neutrali-

2

Vezi pe larg I. Constantin, Polonia în secolul totalitarismelor, Bucureşti, 2007,
p. 435-441.
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zată. Chiar dacă intelectualii polonezi angajaţi în această dezbatere se
iluzionau cu ideea posibilităţii reformării sistemului dinlăuntru, critica
regimului comunist a pregătit viitoarea generaţie de contestatari, care
vor ataca fondul problemelor comunismului. Este adevărat că avem de
a face cu un demers de tip reformator şi nu unul revoluţionar. Afirmat însă la timp, acest demers l-a pregătit pe cel revoluţionar.
În România, spre deosebire de Polonia, procesul dezgheţului iniţiat de Nikita Hruşciov a fost mult mai lent, liderul Partidului Muncitoresc Român, Gheorghe Gheorghiu-Dej, lăsând să se înţeleagă că aceastã
schimbare avusese deja loc. Destalinizarea a însemnat, de fapt, eliminarea facţiunilor dure, cum a fost gruparea Ana Pauker, Teohari Georgescu,
Vasile Luca (1952) sau a unor personalităţi rivale din interiorul partidului. Semnificativ este că, în anul în care Gomułka a fost eliberat şi absolvit
de toate acuzaţiile de deviaţionism (1954), la Bucureşti era asasinat Lucreţiu Pătrăşcanu, singurul intelectual comunist important, unul din potenţialii rivali ai lui Gheorghiu Dej la conducerea partidului. Într-o ţară
în care oferta societăţii civile a fost modestă, regimului stalinist de la Bucureşti i-a fost relativ uşor să mobilizeze societatea în jurul conducătorului şi a mitologiei naţionaliste, ca în vremurile de restrişte ale istoriei.
Gheorghiu-Dej a folosit acest prilej, în anul 1957, spre a înlătura ultimii
mohicani bănuiţi de prohruşciovism – Iosif Chişinevschi şi Miron Constantinescu – de a epura masiv partidul de reformiştii potenţiali şi, cu
o abilitate legendară, de a obţine, în iunie 1958, retragerea trupelor sovietice din România. Din această izbândă, Gheorghiu-Dej avea să se nutrească până la sfârşitul carierei, gestul său având aceeaşi greutate ca şi
cel al lui Ceauşescu, din anul 1968. Fără trupe sovietice în ţară, România
putea spera să-şi legitimeze dreptul de a edifica un regim comunist în variantă proprie. După lichidarea oricărei forme de contaminare cu ideile
revoluţiei maghiare, acţiune finalizată printr-un nou val de arestări excesive şi inutile, Gheoghiu-Dej a descoperit virtuţile ideii naţionale. Acestea
au fost puse să lucreze exclusiv în beneficiul propăşirii dominaţiei comuniste. Falsa destalinizare şi naţionalismul tot mai accentuat al lui Dej au
eliminat încă o dată şansa afirmării societăţii civile. În aceste condiţii, nu
s-a putut închega nici măcar un proiect teoretic alternativ, fie chiar şi de
sertar, într-atâta a fost copleşită societatea românească de această falsă
ofertă naţionalistă.
În martie 1965, moştenirea lui Dej a fost integral preluată de Nicolae Ceauşescu. În primii ani ai regimului său (1965-1971), acesta va
promova o politică de relativă independentã faţă de Moscova, culminând
cu condamnarea, în august 1968, a intervenţiei în Cehoslovacia a unor
forţe ale URSS şi altor ţări membre ale Pactului de la Varşovia, cât şi de
liberalizare a climatului politic, social si cultural. Treptat însã, va fi instaurat un regim tot mai autoritar care va promova cultivarea cultului
personalitătii conducãtorului, un puternic accent pe tradiţie şi, în special,
pe valorile naţionale. Noua politică culturală a lui Ceauşescu avea ca fundament ideea de: Naţiune, Stat si Partid. Spre deosebire de România un-
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de P.C.R. era partidul unic de guvernământ, în realitate un gen de partidstat, în Polonia funcţiona un sistem politic multipartid. Nu era vorba de
o pluralitate de opinii, ci de nuanţe permise în interiorul sistemului socialist. Pe lângă formaţiunea comunistă care guverna ţara, generalul Wojciech Jaruzelski a permis activitatea mai multor partide-satelit. Acest aspect a dus la evoluţii politice diferite. În Polonia, după victoria zdrobitoare a Solidarităţii în alegerile din anul 1989, partidele-satelit ale comuniştilor s-au raliat grupării conduse de Lech Wałęsa şi au permis, astfel,
transformarea democratică paşnică a sistemului politic. În România, prăbuşirea sistemului politic a fost una violentă. Totuşi, pe fondul Revoluţiei, mulţi dintre membrii eşaloanelor 2 şi 3 din PCR au format FSN, cu
scopul de a-şi păstra puterea. Au reuşit, până în anul 1996, să blocheze
o serie de reforme esenţiale pentru democratizarea României.
În Polonia, societatea civilă a fost capabilă să reziste, în condiţii
vitrege, presiunii exercitate de regimul comunist. Exemplul sindicatului
Solidaritatea, prima organizaţie anticomunistă a muncitorilor dintr-o ţară subjugată de URSS, este extrem de cunoscut.
În România, societatea civilă practic nu a existat. Au fost acţiuni
ale unor personalităţi individuale, precum Doina Cornea, însă nu a existat un nucleu de intelectuali capabili să se organizeze şi să se opună regimului comunist.
În anii ’80 ai secolului trecut, Polonia lui Wojciech Jaruzelski era
practic în stare de faliment. Statul se baza pe ajutoarele financiare masive
acordate de Occident. Multe state occidentale au condiţionat însă plata
subsidiilor cerute de comunişti de schimbări democratice. Practic, a existat un „potenţial de şantaj” asupra comuniştilor polonezi, de care lideri
occidentali precum Ronald Reagan şi Margaret Thatcher s-au folosit cu
inteligenţă. România, în schimb, a reuşit cu mari sacrificii suportate de
populaţie, să îşi plătească datoriile externe, astfel că liderii occidentali nu
au avut această pârghie de a-l influenţa pe Nicolae Ceauşescu.
Deosebirile între orientările politice ale regimului de la Varşovia
şi, respectiv, ale celui de la Bucureşti se accentuează după 1985, când
noul lider sovietic Mihail Gorbaciov inaugurează politica de glasnosti
(transparenţă) şi perestroika (reconstrucţie). În timp ce, în Polonia noul
curs iniţiat de Gorbaciov a accentuat procesul reformelor, la Bucureşti
aceste schimbări au fost privite cu ostilitate, regimul Ceauşescu devenind
tot mai rigid şi conservator. Odată cu noua politică internaţională a lui
Gorbaciov, luările de poziţie ale lui Ceauşescu – considerate cândva independente de Moscova – îşi pierduseră originalitatea şi influenţa.
Încălcarea drepturilor omului în România se afla într-un contrast
tot mai evident cu evoluţiile din Polonia, devenind subiect de proteste
internaţionale, fapt ce arunca o lumină negativă asupra regimului de la Bucureşti. În aceeaşi perioadă, Jaruzelski se bucura de sprijinul declarat al lui
Gorbaciov, beneficiind, totodată, de un viu interes din partea statelor occidentale. Jean-François Soulet constata că pentru a înţelege preferinţele politice ale lui Gorbaciov „este suficient să se observe atitudinile sale amicale
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faţă de Jaruzelski şi, dimpotrivă, aerul posomorât pe care îl afişa alături de
János Kádar în iunie 1986 sau alături de Nicolae Ceauşescu în mai 1987 la
Bucureşti”3.
Evenimentele de la Braşov, din noiembrie 1987, au stârnit o vie
emoţie în rândul opiniei publice din Polonia, ca şi din întreaga lume. În
mai multe capitale europene au avut loc demonstraţii de protest în faţa
ambasadelor R.S. România. La Varşovia, în ziua de 1 februarie 1988, miliţia a intervenit pentru a-i împiedica pe manifestanţi – printre care Zbigniew Bujak şi Jan Józef Lipski, şeful Partidului Socialist, ilegal, din Polonia, să se apropie de ambasada R.S. România.
Adversar înverşunat al ideii de revizuire a structurilor existente,
liderul de la Bucureşti era tot mai preocupat de situaţia din Polonia, resimţită ca un pericol potenţial la adresa „valorilor socialismului”. În seara
de 19-20 august 1989, după victoria în alegerile din Polonia a opoziţiei şi
numirea în fruntea guvernului a lui Tadeusz Mazowiecki – primul premier necomunist într-o ţară membră a Pactului de la Varşovia – Nicolae
Ceauşescu adresa o scrisoare conducerilor de partid din toate ţările socialiste, în care exprima îngrijorarea faţă de soarta socialismului în Polonia,
faţă de obligaţiile acestei ţări ca aliat şi eventualele implicaţii ale evenimentelor în Polonia pentru interesele comunităţii statelor socialiste4.
În toamna anului 1989 – când regimurile totalitare de extremă
stângă din Europa se prăbuşeau – România era izolată total pe plan internaţional, inclusiv în raport cu ţările Tratatului de la Varşovia, având
un regim refractar la orice reformă democratică. În decembrie 1989, valul care arunca peste bord regimurile totalitare ajunsese la graniţele României şi era nevoie doar de o scânteie pentru ca şi aici nemulţumirea
populară să se reverse. Acea scânteie s-a aprins la Timişoara, în ziua de
16 decembrie, şi s-a extins „în toată ţara”. Spre deosebire de Polonia,
tranziţia de sistem din România nu a fost paşnică şi nu a traversat etapa
negocierii cu fostele structuri de putere. „Pentru prima dată în istorie un
regim comunist a fost înlăturat cu succes, în mod violent”5.
În semn de solidaritate cu evenimentele revoluţionare din România, în după-amiaza zilei de 20 decembrie 1989, în faţa ambasadei române din Varşovia a avut loc o manifestaţie, la care au participat peste
300 de persoane reprezentând partide şi organizaţii politice (Confederaţia Poloniei independente – KPN, Partidul Independent al Verzilor, Asociaţia Independentă a Studenţilor – NZS), precum şi reprezentanţi ai
conducerii „Solidarităţii”6.

3

J.-F. Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre, Iaşi, 1998, p. 312.
4 D. Preda, M. Retegan, 1989 Principiul dominoului. Prăbuşirea regimurilor comuniste europene, Bucureşti, 2000, p. 165.
5 J. Eyal, Why Romania Could Not Avoid Bloodshed, în Gwyn Prims (ed.), Spring in
Winter, Manchester University Press, 1990, p. 141.
6 Dumitru Preda, Mihai Retegan, op. cit., p. 471-472.

243
Epopeea „Solidarităţii” a dovedit falsitatea presupunerii că totalitarismul poate fi distrus numai din exterior, că nu există forţe interne capabile să învingă sistemul totalitar. S-a demonstrat dimpotrivă faptul că,
prin constituirea organizaţiilor independente, societatea poate eroda totalitarismul din interior. Aceasta a fost posibilă în Polonia, datorită faptului că acolo mişcarea pentru autoorganizarea societăţii începuse cu
mulţi, mulţi ani înainte de apariţia Sindicatului Liber. Triumful societăţii
civile poloneze a inaugurat faza finală a prăbuşirii totalitarismului de
stânga de tip sovietic. Chiar dacă timpul scurs de atunci dovedeşte că ritmul eroziunii este diferit în funcţie de diverse variabile internaţionale şi
interne, specifice fiecăreia dintre ţările foste comuniste în parte, din acel
moment se poate spune că sensul procesului devenise clar şi ireversibil.
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dr Ion Constantin
Narodowy Instytut Badań nad Totalitaryzmem w Bukareszcie

Rozważania na temat podobieństw i różnic
między komunizmem w Rumunii i w Polsce
Streszczenie

Losy Rumunii i Polski w okresie komunistycznym miały wiele
wspólnego, ale i sporo godnych uwagi różnic. Po 1948 r. zarówno w Rumunii, jak i w Polsce wzmógł się terror przeciwko wrogom reżimu. Wyniszczano elity lub wykluczano z życia społecznego. Byłych liderów politycznych, którzy nie wyemigrowali, aresztowano i więziono, niektórych
pozbawiając życia. Prześladowano też księży i dostojników kościelnych.
Odwilż po roku 1956 stworzyła w Polsce okazję do odbudowy społeczeństwa obywatelskiego. Ważną rolę w tym procesie pełnił Kościół i elity intelektualne, którym komunistyczne władze w Polsce dawały większą swobodę wyrażania poglądów. W Rumunii, w porównaniu do Polski, proces
odwilży zainicjowany przez Nikitę Chruszczowa był wolniejszy, a przywódca Rumuńskiej Partii Robotniczej, Gheorghe Gheorghiu-Dej, dawał
do zrozumienia, że przemiany te już nastąpiły. W porównaniu z Rumunią, gdzie RPR była jedyną partią rządzącą, w rzeczywistości rodzajem
partii-państwa, w Polsce funkcjonował system wielopartyjny. Inną ważną
różnicą było to, że w Polsce większość ziemi uprawnej znajdowała się
w rękach rolników. W Rumunii tylko niewielkie jej obszary nie objęła kolektywizacja. W Polsce społeczeństwo obywatelskie było w stanie oprzeć
się w tych niesprzyjających warunkach presji reżimu komunistycznego.
Przykładem tego jest powstanie związków zawodowych „Solidarność” –
pierwszej robotniczej organizacji antykomunistycznej w kraju satelickim
ZSRR. W Rumunii społeczeństwo obywatelskie praktycznie nie istniało.
Działania pojedynczych osób i słabe elity intelektualne nie zdołały zorganizować się i przeciwstawić reżimowi.
Rozważania wyjaśniają, dlaczego, w porównaniu z Polską, transformacja ustrojowa w Rumunii nie przebiegła pokojowo i nie przeszła
etapu negocjacji z byłymi strukturami władzy, a także uzasadniają trudności w procesie demokratyzacji i integracji europejskiej, z którymi borykała się Rumunia po upadku reżimu komunistycznego.

ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB
Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej

„Rumuni powstańcie!”
Przemiany polityczne w Rumunii
na przełomie 1989-1990 roku
w świetle prasy solidarnościowej i drugiego obiegu

Sytuacja polityczna w państwach, które po II wojnie światowej
znalazły się w kręgu wpływów ZSRR, stanowiła stały punkt zainteresowań
polskiej opozycji, zwłaszcza po 1976 r., kiedy powstały pierwsze niezależne od władz organizacje i partie polityczne. Na wielką skalę rozwinęła się
wówczas działalność wydawnicza. W drugim obiegu pojawiło się wiele
pism i wydawnictw książkowych1. Działalność ta jeszcze bardziej wzmogła się po zwycięskich strajkach i powstaniu NSZZ „Solidarność”. W licznych czasopismach, zarówno o zasięgu ogólnopolskim jak i lokalnym,
przebijały się wówczas do świadomości społecznej m.in. informacje
o prawdziwej sytuacji w bloku państw socjalistycznych. Ważnym momentem potwierdzającym zainteresowanie ludzi „Solidarności” sytuacją środowiska świata pracy w bloku państw socjalistycznych, było „Posłanie
I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność do ludzi pracy Europy
Wschodniej”, przyjęte podczas obrad związkowców w Gdańsku 8 wrześ-

1

Więcej na temat ruchu wydawniczego w tzw. drugim obiegu w latach 1976-1990 zob.
m.in.: J. Błażejowska, Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976-1989/1990, Warszawa 2010 (także krytyczną recenzję tej publikacji: J. Skórzyński, Karykatura drugiego obiegu, „Wolność i Solidarność”. Studia
z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury, nr 1 (2010), s. 206-210); tenże,
„Chciałem mieć w ręku broń” – zadrukowane kartki papieru. Pisma pozacenzuralne
1980-1989/1990 [w:] NSZZ „Solidarność 1989-1989, t. 2: Ruch Społeczny, pod red.
Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010, s. 189-247; M. Falkowski, Biznes patriotyczny. Historia Wydawnictwa CDN, Gdańsk 2001; C. Kuta, Niezależny Ruch
Wydawniczy 1980-1989 [w:] NSZZ „Solidarność 1989-1989, t. 2: Ruch Społeczny…,
s. 249-314; W. Polak, Wydawnictwo Alternatywy. Z dziejów gdańskiej poligrafii
podziemnej w latach osiemdziesiątych XX wieku, Gdańsk 2009; Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1984-1990. Przerwana historia ilustrowanej bibuły, red. J. Bryłowski, J. Doktór, Ossa 2009; J. Wąsowicz, Niezależna prasa młodzieżowa w l. 19771990. Wybrane zagadnienia, „Seminare”, 32 (2012), s. 211-226. Warto zapoznać się
także z wydawnictwami albumowymi: M. Bielak, J. Pawłowicz, Znane – nieznane
Mazowsze Niepokornych. Prasa niezależna na Mazowszu 1976-1989, Warszawa
2010; Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL, pod red. M. Marcinkiewicz,
S. Ligarskiego, Szczecin 2010.
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nia 1981 r. z aplauzem, zdecydowaną większością głosów2. Brzmiało ono
następująco:
Delegaci zebrani w Gdańsku na pierwszym Zjeździe Delegatów Niezależnego, Samorządnego, Związku Zawodowego
„Solidarność” przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego –
pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy niezależny
związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów i zapewniamy, że wbrew
kłamstwom szerzonym w waszych krajach jesteśmy autentyczną 10-milionową organizacją pracowników, powstałą
w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka
o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych
z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki
o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo wasi
i nasi przedstawiciele będą mogli spotkać się w celu wymiany
związkowych doświadczeń3.

2

Pomysłodawcą dokumentu był Henryk Siciński, lekarz z Ostrowa Wielkopolskiego.
Tekst opracował Bogusław Śliwa, prawnik z Kalisza, wiceprzewodniczący ZR Wielkopolska Południowa razem z Janem Lityńskim. Por. M. Kozłowski, Bogusław Śliwa.
Zarys biografii, Kalisz 2005, s. 94-96.
3 Por.: I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Stenogramy, t. 1 – I tura,
opr. i red. G. Majchrzak, J. M. Owsiński, wstęp B. Kaliski, Warszawa 2011, s. 506-513.
Z posłaniem „Solidarności” do ludzi pracy Europy Wschodniej związana jest dramatyczna historia rumuńskiego robotnika Iuliusa Filipa, który wysłał do Polski list
z podziękowaniem za zainteresowanie „Solidarności” sytuacją robotników w innych
państwach socjalistycznych. Został on odczytany podczas drugiej tury zjazdu, która
odbyła się w Gdańsku w dniach 26 września-7 października 1981 r. W swoim liście
pisał on: „Życzymy pełnego sukcesu Pierwszemu Zjazdowi Wolnych Polskich Związków Zawodowych. Dziękujemy za posłanie przekazane do ludzi pracy wszystkich
krajów socjalistycznych. Posłanie sprawiło nam radość, wzmacnia naszą przyjaźń.
Jesteśmy waszymi zwolennikami. Dziękujemy jeszcze raz. Iulius Filip, robotnik, ClujNapoca, Rumunia. PS. Nasza prasa nie publikuje nic na temat waszego Zjazdu”. Niestety Służba Bezpieczeństwa poinformowała swoją rumuńską odpowiedniczkę – Securitate o liście Filipa, w wyniku czego za „propagandę przeciw ustrojowi socjalistycznemu” został on skazany na sześć i pół roku więzienia. Podczas odbywania kary był
torturowany i głodzony. W 2005 r. z okazji 25. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” rumuński robotnik został odznaczony okolicznościowym medalem związkowym. Podczas tej uroczystości Filip powiedział m.in.: „Nie żałuję swego poparcia
dla Solidarności. Ona uosabiała nasze marzenia. Cele Solidarności były o wiele więcej
warte niż nasze życie”. Por. 30. rocznica posłania „Solidarności” do ludzi pracy Europy Wschodniej, publikacja online http://dzieje.pl/aktualnosci/30-rocznicaposlania-s-do-ludzi-pracy-europy-wschodniej (dostęp 12.8.2012).
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Problematyka sytuacji politycznej, rodzących się inicjatyw opozycyjnych czy przemian ustrojowych w krajach socjalistycznych pojawiała
się systematycznie w publicystyce środowisk antykomunistycznych4, aż
do końca zjawiska niezależnych wydawnictw bezdebitowych, którego powolne wygasanie należy wiązać z transformacją ustrojową, jaka dokonała
się w Polsce po 1989 r. Wówczas pojawiły się w oficjalnym obiegu pisma
firmowane przez „Solidarność” (m.in. „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Solidarność”, „Tygodnik Solidarność Rolników Indywidualnych”); w kwietniu 1990 r. zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, zajmujący się cenzurą, co spowodowało, że praktycznie zanikła
działalność wydawnicza w drugim obiegu. W tych przełomowych latach
w prasie solidarnościowej i bezdebitowej wiele miejsca poświęcano klęsce
komunizmu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej5. W niniejszym
artykule przedstawiono zainteresowanie polskiej opozycji antykomunistycznej upadkiem reżimu Nicolae Ceauşescu, w świetle wydawanych
przez to środowisko publikacji. W grudniu 1989 i styczniu 1990 r. na bieżąco informowano o przebiegu wydarzeń krwawej rewolucji oraz o pomocy humanitarnej i solidarnościowych manifestacjach dla walczącej
o wolność Rumunii.

4

W tym miejscu, jako przykład zainteresowania sytuacją Rumunii w kontekście pogarszającej się sytuacji gospodarczej Polski, można przywołać mało znane wydarzenie
z 15 stycznia 1989 r., kiedy to w Gdańsku odbył się happening zorganizowany przez
Federację Młodzieży Walczącej przy współudziale Ruchu „Wolność i Pokój” oraz
innych ugrupowań, pod hasłem przyjaźni polsko-rumuńskiej. Wzięło w nim udział od
70 do 100 osób. W czasie imprezy skandowano hasła: „Bóg, honor, Ceauşescu!”,
„Otworzyć granice – podzielimy się biedą!”, „Kolegia na Madagaskar!”. Podczas
happeningu trzymano transparenty z hasłami „Rumunia 2000” i „Uwolnić Wojtka
Jankowskiego” (działacza gdańskiego WiP-u). Kolportowano ulotki z napisem „Zbudujemy drugą Rumunię”, wykonanym szablonem na kartkach wyciętych z gazety.
Z Sopotu część uczestników udała się pod areszt przy ul. Kurkowej, gdzie skandowano: „Uwolnić Jankowskiego!”. Kilka osób zostało zatrzymanych. Por.: P. Bielawski,
R. Lazarowicz, Dziwny rok 1989, Janki 1995, s. 36; Informacje, „Klakson. Pismo
FMW Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku” 1989, nr 1, s. 2; Informacje, „Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego”, Gdańsk, 1 II 1989, nr 219-220, s. 3.
5 Podczas sympozjum „Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe– przeszłość i dzień dzisiejszy”, zorganizowanego przez Związek Polaków w Rumunii w roku
2010 w Suczawie, dr Hanna Szczechowicz z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
we Włocławku zaprezentowała ocenę przełomowych wydarzeń w Rumunii w 1989 r.
w polskiej prasie ukazującej się w oficjalnym obiegu. Materiał ten ukazał się w tomie
pokonferencyjnym. Por.: H. Szczechowicz, Wydarzenia w Rumunii w roku 1989.
Oceny i refleksje polskiej prasy [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum, pod red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2011, s. 243-256.
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Przed wybuchem protestów społecznych
W listopadzie i pierwszej połowie grudnia 1989 r. nic nie zapowiadało jeszcze mających nastąpić rewolucyjnych zmian w Rumunii. W oficjalnej oraz bezdebitowej prasie solidarnościowej i innych niezależnych
organizacji ukazywały się entuzjastyczne artykuły na temat przemian
społecznych na Węgrzech czy NRD6, natomiast z Rumunii przedzierały
się jedynie informacje o stabilnej, jak się wówczas wydawało, pozycji Nicolae Ceauşescu, który od kilku miesięcy nie tylko przy każdej okazji
z niepokojem i krytycznie wypowiadał się o wydarzeniach w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i pierestrojce w ZSRR, ale także próbował
scalać i ratować chylący się ku upadkowi ruch komunistyczny7. Przykładowo podczas spotkania przywódców państw komunistycznych stron
Układu Warszawskiego, które odbyło się 8 lipca w Bukareszcie, apelował:
(…) ważne jest znalezienie czasu potrzebnego na pogłębioną
analizę aktualnych problemów budownictwa socjalistycznego i określenie dróg wspólnych działań w celu rozwoju socjalizmu w naszych krajach, umocnienia ich solidarności
i współpracy. Kiedy sprawy idą dobrze, to nie powstają i problemy, ale kiedy czeka nas huragan, burza – należy zadbać,
żeby nasz statek socjalizmu zdołał przetrwać sztorm i kontynuować drogę naprzód8.

Podczas listopadowego zjazdu Rumuńskiej Partii Komunistycznej
(Partidul Comunist Român – PCR), w związku z biegiem wydarzeń w sąsiednich krajach socjalistycznych, władze w Bukareszcie zastosowały specjalne środki bezpieczeństwa. Wprowadzono obostrzenia na granicy
z Węgrami, zawracano z rumuńskiej granicy obywateli Polski, Jugosławii
i Niemiec, wydalono z kraju kilku zachodnich dziennikarzy. Ulice stolicy
Rumunii kontrolowane były przez uzbrojone oddziały wojska i milicji9.
Sam zjazd był pokazem siły Ceauşescu. W pięciogodzinnym przemówieniu na otwarcie obrad 20 listopada 1989 r., które delegaci przery-

6

Por.: Weekend w Europie Wschodniej, „Gazeta Wyborcza”, 21 listopada 1989 r.
Więcej na ten temat zob.: A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004, s. 399-401; M. Retegan, Reżim Ceauşescu a zmiany w Polsce. Lato 1989 roku [w:] Polska 1986-1989: koniec systemu. Materiały międzynarodowej konferencji, Miedzeszyn, 21-23 października
1999, t. 1: Referaty, pod red. P. Machcewicza, Warszawa 2002, s. 176-182; J. Wojnicki, Bałkany a rok 1989 [w:] Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, pod red.
M. Jabłońskiego, S. Stępka, S. Sulowskiego, Warszawa 2009, s. 456-457.
8 Zob. także: Zapis spotkania przywódców państw stron Układu Warszawskiego w Bukareszcie, 8 lipca 1989 r. [w:] Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986-1989 w świetle
dokumentów, t. II (czerwiec-grudzień 1989), wybór, wstęp i opr. A. Dudek, Warszawa 2010, s. 156.
9 Por.: Rumuńska kurtyna, „Gazeta Wyborcza”, 21 listopada 1989 r.
7
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wali ponad czterysta razy oklaskami, zapowiedział, że Rumunia i partia
nie ugnie się pod presją reform w sowieckim stylu, które ogarnęły Węgry,
Polskę, Rumunię, NRD i Bułgarię. Już na wstępie przemówienia wołał:
„Nasza partia nie może odmawiać swej rewolucyjnej odpowiedzialności,
nie może przekazać swej historycznej misji innej sile politycznej”10. Nicolae Ceauşescu został oczywiście wybrany po raz kolejny na stanowisko
sekretarza generalnego, a w prasie pięciodniowe obrady PCR określano
jako „Zjazd wielkich zwycięstw socjalizmu” i przez kilka dni drukowano
telegramy gratulacyjne przesyłane na ręce rumuńskiego conducătora11.
Natomiast kilka dni po zakończeniu zjazdu – 6 grudnia – Ceauşescu przyjął w swojej rezydencji w Bukareszcie wicepremiera i ministra
spraw zagranicznych Korei Północnej Kim En Nama, z którym wydał
wspólny komunikat. Zadeklarowano w nim współpracę i solidarność obu
krajów w walce o rozwój socjalizmu, podkreślono iż obecna destabilizacja
w krajach socjalistycznych ma wiele negatywnych konsekwencji. We
wspomnianym komunikacie wezwano także przywódców krajów „braterskich” o zwołanie międzynarodowej konferencji poświęconej rozpatrzeniu problemów państw socjalistycznych i ruchu komunistycznego12.
Polska prasa solidarnościowa odnotowała również wzmożoną akcję propagandową w mediach rumuńskich, które przy każdej okazji pisały
o słuszności polityki „słońca narodu”. W tym właśnie kluczu, 7 grudnia
w czołowych dziennikach ukazały się informacje o potępieniu przez przywódców państw Układu Warszawskiego na spotkaniu w Moskwie interwencji wojskowej w Czechosłowacji w 1968 r. Przypominano więc, iż
Ceauşescu już przed laty okazał się dalekowzrocznym politykiem, ponieważ w wyniku jego decyzji Rumunia nie wzięła udziału w inwazji13. Polskie dzienniki informowały także o propagandowej akcji medialnej publikowania na pierwszych stronach głównych rumuńskich gazet („Scîntea”,
„România Liberă”) depesz gratulacyjnych w związku z kolejnym wyborem
Nicolae Ceauşescu na przewodniczącego partii komunistycznej. Z depesz
zagranicznych do najbardziej wylewnych polscy dziennikarze zaliczyli
gratulacje przesłane m.in. przez Kim Ir Sena oraz Jasera Arafata, zaś za
najbardziej lakoniczną uznali depeszę Michaiła Gorbaczowa14.

10

Por.: Nieugięty Ceauşescu, „Gazeta Wyborcza”, 22 listopada 1989 r.; zob. także:
M. Kuczewski, Rumunia – koniec złotej epoki, Warszawa 2008, s. 202-205.
11 Por.: Odpowiedzialny Polityk, „Gazeta Wyborcza” 28 listopada 1989 r.
12 Por.: Niezłomni zwierają szeregi, „Gazeta Wyborcza”, 14 grudnia 1989 r.; Telegramy gratulacyjne dla Ceauşescu, „Gazeta Wyborcza”, 8 grudnia 1989 r.
13 Por.: Niezłomni zwierają szeregi...; Zapis z przebiegu spotkania przywódców
państw socjalistycznych z Układu Warszawskiego, w tym także wypowiedzi Ceauşescu
zob.: Informacja na temat spotkania przywódców państw stron Układu Warszawskiego w Moskwie, Moskwa 4 grudnia 1989 r. [w:] Zmierzch dyktatury. Polska lat 19861989 w świetle dokumentów…, s. 478-490.
14 Por.: Telegramy gratulacyjne dla Ceauşescu...
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Wybuch rewolucji
Nastroje społeczne były jednak inne niż lansowane przez media
uwielbienie dla polityki Ceauşescu. W drugiej połowie grudnia Rumunia
stała się areną krwawej rewolucji, w wyniku której doszło do obalenia dyktatora. Impulsem do wydarzeń, które objęły cały kraj stała się sprawa
ewangelickiego pastora László Tőkésa, pochodzenia węgierskiego, który
w zagranicznych mediach krytykował reżim. Na żądanie komunistycznych władz został on przez swojego biskupa zdjęty ze stanowiska i pozbawiony mieszkania w Timişoarze. Wierni zaczęli jednak bronić swojego
duchownego i gromadzili się wokół jego domu, aby uchronić go przed
eksmisją. 16 grudnia 1989 r. doszło do manifestacji i zamieszek. Pojawiły
się antykomunistyczne hasła wymierzone bezpośrednio w Nicolae Ceauşescu. Zaatakowano miejski komitet partii. Do zamieszek doszło także
w kolejnym dniu. Wojsko otworzyło ogień i zginęli pierwsi demonstranci.
W kolejnych dniach zamieszki objęły wszystkie większe ośrodki
w kraju. Wszędzie manifestacje były tłumione z niezwykłą okrutnością
przez Securitate i wojsko. W całej Rumunii poniosło śmierć kilkadziesiąt
tysięcy ludzi. 21 grudnia Ceauşescu zwołał wiec w Bukareszcie, który
w założeniu miał się stać demonstracją poparcia dla jego osoby, a w rzeczywistości stał się początkiem jego upadku. Conducător został wygwizdany i w efekcie, już na wiecu, a następnie po jego zakończeniu, doszło do
potężnej manifestacji antyreżimowej, na której znowu polała się krew.
Dzień później dyktator wraz z żoną Eleną uciekli ze stolicy. Część wojska
przeszła na stronę manifestantów i odtąd żołnierze toczyli walkę z oddziałami wiernymi dyktatorowi. Także w piątek 22 grudnia powstał Komitet Ocalenia Narodowego (później przyjął nazwę Front Ocalenia Narodowego), który przejął władzę. Nakazał on wojsku powrót do koszar;
wkrótce FON opanował budynki rządowe i telewizję. Po kilku jeszcze
dniach walki z oddziałami wiernymi reżimowi nowe władze ostatecznie
kontrolowały sytuację w Rumunii15.
W poniedziałek 25 grudnia rumuński dyktator wraz z małżonką
zostali rozstrzelani po dwugodzinnym procesie z wyroku samozwańczego
sądu wojskowego, skleconego naprędce z oficerów, którzy wypowiedzieli
lojalność jego reżimowi. Oskarżono go o ciężkie zbrodnie przeciwko Rumunii, ludobójstwo, użycie sił zbrojnych przeciwko narodowi, sabotowa-

15

Więcej na temat wydarzeń w Rumunii w grudniu 1989 r. zob.: P. Bielawski, R. Lazarowicz, dz. cyt., s. 421-439; K. Białecki, Wstęp [w:] Solidarni z Rumunią grudzień
1989-styczeń 1990, Warszawa-Poznań 2009, s. 7-53; A. Burakowski, Geniusz Karpat.
Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965-1989, Warszawa 2008; I. Pacepa, Czerwone horyzonty: prawdziwa historia zbrodni, życia i upadku Nicolae Ceauşescu, Warszawa
1990; A. Korybut Daszkiewicz, Czarujący książę ludzkości. Potęga i upadek Nicolae
Ceauşescu, Łódź 1990.
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nie gospodarki narodowej, próbę ucieczki z kraju, kradzież ponad miliarda dolarów i umieszczenie ich na zagranicznych kontach16.
Echa rumuńskiej rewolucji w Polsce
Polski dziennik „Gazeta Wyborcza”, który reprezentował jeszcze
wówczas oficjalnie stronę solidarnościową, na bieżąco informował w tych
dniach opinię publiczną o wydarzeniach w Rumunii. Na jego łamach ukazywały się aktualne informacje o przebiegu wydarzeń, także o pomocy
i wyrazach poparcia udzielanych przez społeczeństwo17. Już 19 grudnia
głos na arenie międzynarodowej zabrał w Lech Wałęsa, przywódca „Solidarności”, postać, z którą jednoznacznie kojarzono przemiany do jakich
doszło w 1989 r. w krajach Europy Wschodniej:
Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, w szczególności do
laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, o podjęcie wspólnej
akcji poprzez wywieranie międzynarodowej presji na władze
Rumunii w obronie pastora László Tőekésa i wszystkich
obywateli Rumunii, prześladowanych przez nieludzki reżim
Ceauşescu18.

W podobnym tonie wypowiedziało się prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” obradujące 19 grudnia w Gdańsku,
zwracając się do
związków zawodowych, do rządów, do międzynarodowej opinii publicznej, aby w bardziej zdecydowany sposób wyraziły
sprzeciw wobec zbrodniczych praktyk reżimu. Podczas gdy
w całej Europie środkowo-wschodniej zachodzą demokratyczne przemiany, a narody odzyskują utraconą niegdyś wolność, w Rumunii nadal panuje ucisk i terror19.

Niemal natychmiast po wybuchu rewolucji do Rumunii napływały
sygnały wsparcia oraz pomoc materialna. Przysyłano żywność, leki i krew
dla tysięcy rannych. Pierwsza krew, która dotarła do walczącego Bukaresztu pochodziła z Polski. Pomoc z naszego kraju wyruszyła już w wigilię
Bożego Narodzenia. W okresie świątecznym krew zbierano w wielu miej-

16

Por.: Egzekucja, „Gazeta Wyborcza”, 28 grudnia 1989 r.
Por.: Strzały w Temesvar, „Gazeta Wyborcza”, 19 grudnia 1989 r.; Rumuni powstańcie!, „Gazeta Wyborcza”, 21 grudnia 1989 r.; Tragiczna droga do wolności,
„Gazeta Wyborcza”, 21 grudnia 1989 r; Strzelają do dzieci, „Gazeta Wyborcza”, 22-26
grudnia 1989; Powstanie w Bukareszcie, „Gazeta Wyborcza”, 22-26 grudnia 1989 r.;
Ten naród zbudził się, „Gazeta Wyborcza”, 27 grudnia 1989 r.
18 Por.: Protest z Polski, „Gazeta Wyborcza”, 21 grudnia 1989 r.
19 Tamże.
17
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scach kraju, na wyjazd do Rumunii zgłaszał się także personel medyczny.
Akcje humanitarnej pomocy z żywością, lekami i innymi potrzebnymi
rzeczami organizował m.in.: Komitet Helsiński, Polski Czerwony Krzyż,
polski oddział stowarzyszenia „Lekarze Świata”, Kościół oraz szereg organizacji niezależnych. Oprócz „Solidarności” były to m.in. Niezależne Zrzeszenie Studentów, Ruch „Wolność i Pokój”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Komitety Obywatelskie „Solidarność” przy Lechu Wałęsie.
Studenci z NZS zorganizowali przy ambasadzie rumuńskiej w Warszawie
zbiórkę pieniędzy, ciepłej odzieży i lekarstw, harcerze ZHR w Gdyni rozpoczęli w tych dniach przygotowania do przyjęcia rumuńskich dzieci
w polskich rodzinach20.
W wielu miejscach kraju odbyły się demonstracje i wiece poparcia
dla walczących Rumunów. Począwszy od 19 grudnia pod ambasadą rumuńską odbywały się manifestacje, aż do opowiedzenia się ambasadora
po stronie sił rewolucyjnych21. 26 grudnia, także w Warszawie, odbył się
Marsz Żałobny, ku czci ofiar powstania rumuńskiego, zorganizowany
przez Ruch „Wolność i Pokój”. Uczestniczyło w nim kilkaset osób, które
niosły transparent „Pokój Tobie Rumunio”. Zawisł on później na budynku rumuńskiej ambasady22. Manifestacjom towarzyszyły także symboliczne znaki rewolucji – narodowa flaga rumuńska z wyciętym z jej środka
godłem komunistycznego państwa23.
Do Rumunii docierali także dziennikarze solidarnościowej prasy,
działacze związkowi, studenci z NZS24. Byli przyjmowani tam z wielką

20

Por.: SOS Rumunia, „Gazeta Wyborcza”, 28 grudnia 1989 r; A. Gliksman, „Solidarność” Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005, s. 164; Harcerze
z ZHR przyjęli dzieci z Rumunii na zimowiska w 1990 r., latem na obozy harcerskie
zaproszono dzieci z polskiej wioski na Bukowinie – Nowego Sołońca. Por.: A. F. Baran, Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezależni, Warszawa 2007, s. 466-477; Tenże, W cieniu „Solidarności”. Harcerstwo „niepokorne”
i niezależne w Polsce 1980-1990 [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 7: Wokół
„Solidarności”, pod. red. Ł. Kamińskiego, G. Waligóry, Warszawa 2010, s. 348-351;
K. Brzoza, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Budowanie, „Przegląd Oświatowy.
Dwutygodnik »Solidarności« Pracowników Oświaty i Wychowania”, Gdańsk,
15 X 1990, nr 8, s. 4-5.
21 Informacja SB na temat sytuacji społeczno-politycznej w drugiej połowie grudnia
1989, Warszawa 31 grudnia 1989 r. [w:] Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986-1989
w świetle dokumentów…, s. 520.
22 Por.: Pomagamy Rumunii, „Gazeta Wyborcza”, 28 grudnia 1989 r.; Zdjęcie tegoż
transparentu na ogrodzeniu przy ambasadzie Rumunii zob. w albumie: Solidarni
z Rumunią grudzień 1989-styczeń 1990…, s. 66.
23 Zob. zdjęcie z manifestacji z 26 grudnia 1989 r. w Warszawie w: „PWA. Przegląd
Wiadomości Agencyjnych”, nr 1, Warszawa 5 stycznia 1990 r., s. 1.
24 Por. m.in.: Wysłannicy Gazety są już Bukareszcie, „Gazeta Wyborcza”, 28 grudnia
1989 r.; A. Kasprzykowski, Grajewski Andrzej [w:] Encyklopedia „Solidarności”.
Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, pod red. M. Łątkowskiej, Warszawa 2010, s. 134135; Podróż do Rumunii. Relacja Jana Kołodziejskiego, „Solidarność Walcząca”. Tygodnik organizacji Solidarność Walcząca Poznań, 8-14 stycznia 1990, s. 1-4.
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sympatią, kojarzeni z „Solidarnością”, pozdrawiani w geście zwycięstwa
nawet przez wojskowe patrole. Utrwalił to w swoim reportażu Jan Kołodziejski, który pojechał do Bukaresztu z humanitarną pomocą, jako
przedstawiciel ZR NSZZ „Solidarność” Wielkopolska:
W miastach, które mijaliśmy, zaczęły zatrzymywać nas patrole wojska, milicji. Muszę powiedzieć, że była dość ostra
kontrola, lecz nas traktowano trochę ulgowo, dlatego, że byliśmy z Czerwonego Krzyża i dlatego, że mieliśmy samochód
oblepiony symbolami „Solidarności”, a to wywoływało lawinową burzę zadowolenia i radości. Dzięki temu były przed
nami otwarte wszystkie drogi, tylko dokument i wszyscy podnosili ręce w geście zwycięstwa na znak przyjaźni z nami25.

To właśnie z relacji i reportaży polskie społeczeństwo już po zwycięstwie powstania mogło się dowiedzieć o cenie, jaką za swoją wolność
zapłacili dzielni Rumuni26. Przerażała zwłaszcza liczba ofiar i fakt, że ginęły też dzieci oraz młodzież. Redaktorka „Gazety Wyborczej” Anna Husarska pisała:
Tempo chowania ludzi na głównym cmentarzu w Bukareszcie wskazuje, że groby szybciej się zapełniają, niż daje się je
wykopać. Byliśmy na cmentarzu 15 minut – w tym czasie pogrzebano osiem osób. Gdy wchodziliśmy wnoszono ciało Savonea Emila-Florina, lat 19, który zginął w czasie demonstracji. Potem obejrzeliśmy pogrzeb 62-letniego mężczyzny, który zginął od kuli strzelca wyborowego. Wychodząc natknęliśmy się na ciężarówkę, która przywieziono ciało młodej,
może 16-letniej dziewczyny, bardzo pięknej. Nad jej trumną
napis: Zginęła za wolność Rumunii27.

25

Por.: Podróż do Rumunii. Relacja Jana Kołodziejskiego…, s. 2. Podobnie w swoim
reportażu pisał Krzysztof Miller: „Na wszystkich skrzyżowaniach dróg patrole wojskowo-obywatelskie. Kontrolują bardzo dokładnie, mimo że na hasło Polska i Solidarność reagują bardzo przyjaźnie, nawet entuzjastycznie, wykrzykują do nas czasem
te hasła, dodając jeszcze Lech Wałęsa”: Ulice Bukaresztu. Krzysztof Miller opowiada, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, nr 2, Warszawa 12 stycznia 1990 r.,
s. 9.
26 Por. m.in.: O. Skwiecińska, M. Kossakowski, 10 rumuńskich dni, które wstrząsnęły
światem, „Gazeta Wyborcza”, 28 grudnia 1989 r.; M. Rapacki, Ten naród się zbudził,
„Gazeta Wyborcza”, 28 grudnia 1989 r.; Podróż do Rumunii. Relacja Jana Kołodziejskiego…, s. 1-4; K. Nowicki (właściwie Wawrzyniec Kaznowski), Kronika, „Orientacja
na prawo”. Dwutygodnik Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”, nr 56,
Warszawa styczeń 1990, s. 2.; tenże, Kronika, „Orientacja na prawo”. Dwutygodnik
Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”, nr 57, Warszawa styczeń 1990, s. 1;
Ulice Bukaresztu. Krzysztof Miller opowiada..., s. 1, 8-10.
27 Por.: Z relacji Anny Husarskiej, „Gazeta Wyborcza”, 28 grudnia 1989 r.
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W innych relacjach podawano, że według informacji członków
francuskiego stowarzyszenia „Lekarze bez granic” w pierwszych dniach
rewolucji ciężko rannych i nieprzytomnych grzebano razem z zabitymi28.
W prasie bezdebitowej publikowano nie tylko relacje z walczącej
o wolność Rumunii, reportaże z podnoszących się ze zgliszcz kilkudniowych walk ośrodków miejskich, sprawozdania z akcji wsparcia i solidarności, ale pojawiały się także utwory poetyckie, jak chociażby ten, zamieszczony w jednym z pism Federacji Młodzieży Walczącej:
Rumunii...29
Zamilczeć
Pochylić głowę
Zapalić świeczkę
Przeznaczyć tysiąc
Złotych
I śpiwór
Obetrzeć łzy
Wyciąć kółko w kawałku
Materiału
Tak niewiele mogę
Dla ciebie uczynić –
Przepraszam

Na łamach polskiej prasy związanej ze środowiskiem solidarnościowym i niepodległościowym pojawiały się także informacje o inicjatywach podejmowanych na rzecz demokratyzacji życia w Rumunii. Chociażby o powołaniu 31 grudnia Grupy Dialogu Społecznego przez grupę
rumuńskich intelektualistów, którzy wcześniej na różne sposoby próbowali się sprzeciwiać reżimowi, ale dotąd nie tworzyli jednolitego środowiska. Miała się ona wzorować na działalności polskiego KOR-u. Programowano organizowanie społecznych debat, zwłaszcza w gronie tych grup,
których reżim nie dopuszczał do głosu30. Natomiast działacze związkowi
z „Solidarności”, z Władysławem Frasyniukiem na czele, podczas pobytu
w Bukareszcie zadeklarowali pomoc w tworzeniu związków zawodowych
z prawdziwego zdarzenia. Z Polski dostarczono przetłumaczone na język
rumuński teksty statutu NSZZ „Solidarność” i „Deklaracji Praw Człowieka”31.

28

„PWA. Przegląd Wydarzeń Agencyjnych”, nr 2, Warszawa 12 stycznia 1990 r., s. 10.
Wiersz anonimowego autora, zamieszczony w: „BMW. Biuletyn Młodzieży Walczącej”. Gazetka Federacji Młodzieży Walczącej, nr 35, Kraków 12 stycznia 1990 r., s. 1.
30 Por.: Anna Husarska z Bukaresztu, „Gazeta Wyborcza”, 5 stycznia 1990 r.
31 Por.: „Zsolidaryzować” Rumunię, „Gazeta Wyborcza”, 8 stycznia 1990 r.; Podróż
do Rumunii. Relacja Jana Kołodziejskiego…, s. 2-3.
29

255
Swoich rumuńskich rówieśników wspierała polska młodzież z organizacji wywodzących się z dawnych środowisk opozycyjnych. O niektórych z inicjatyw przez nie podejmowanych już wspominaliśmy. Jednymi
z najbardziej aktywnych byli członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Transparenty NZS („Jesteśmy z Wami – NZS Polska”) pojawiły się
m.in. podczas manifestacji rumuńskiej młodzieży w niedzielę 7 stycznia,
kiedy domagała się ona depolityzacji uczelni, jej autonomii gospodarczej
i programowej, likwidacji pozostałości po komunistycznym systemie edukacyjnym (np. likwidacja marksizmu – leninizmu serwowanego pod różnymi postaciami, likwidacja przysposobienia wojskowego, likwidacja
obowiązku darmowej pracy w akademikach i ochotniczych hufców pracy). Na marginesie warto też wspomnieć, iż na wspomnianej manifestacji
studenci wygwizdali swoich kolegów, działających w FON. Kierowano do
nich okrzyki: „Zdrajcy! Komuniści!”. Powołano Wolny Związek Zawodowy Studentów32. Kilka dni później studenci, którzy zaczęli stanowić trzon
rumuńskiej opozycji, wymusili na FON delegalizację partii komunistycznej33. Postulaty wysuwane przez rumuńską młodzież akademicką bardzo
przypominały żądania polskich studentów wysuwane przez niezależne
środowiska chociażby w okresie walki o legalizację NZS na przełomie lat
1988-198934.
Odnotowano także pierwsze próby rozliczenia się niektórych środowisk ze swoją postawą w minionym okresie dyktatury. Warto przywołać w tym gronie głos patriarchy rumuńskiej cerkwi prawosławnej Teoktista na zakończenie dwudniowego synodu, który odbył się w nowej już
rzeczywistości. Hierarcha prosił Boga i wiernych o wybaczenie Kościołowi
jego postawy podczas rządów reżimu Ceauşescu, kiedy nie tylko nie
sprzeciwiał się tyranii i nie upominał się o krzywdzone społeczeństwo, ale
wielokrotnie pochwalał dyktatora35. Taką postawę można jednak usprawiedliwić ogromną skalą represji wymierzonych przez reżim w chrześcijan wszystkich wyznań, które objawiało się m.in. w ograniczonych mo-

32

Por.: Niepokój o przyszłość. Korespondencja Anny Husarskiej z Bukaresztu, „Gazeta Wyborcza”, 9 stycznia 1990 r.; Groza pozostała, „PWA. Przegląd Wiadomości
Agencyjnych”, nr 3, Warszawa 19 stycznia 1990 r., s. 11.
33 Por.: Głodna rewolucja, „Gazeta Wyborcza”, 17 stycznia 1990 r.; Komunizm nie żyje!, „Gazeta Wyborcza”, 16 stycznia 1990 r.
34 Więcej na ten temat zob. m.in.: T. Kozłowski, Niezależne Zrzeszenie Studentów
1980-1989 [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989. T. 7: Wokół „Solidarności”, pod red.
Ł. Kamińskiego, G. Waligóry, Warszawa 2010, s. 237-264; Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1989. Obrazy, opr. J. Dutka, M. Zakrzewski, teksty wprowadzające
J. Szarek, Kraków 2010, s. 33-242; Z. Gach, Drugie podejście. Niezależne Zrzeszenie
Studentów w Uniwersytecie Gdańskim 1985-1989 na tle swoich czasów, Gdańsk
2009.
35 Por.: Rumunia: „Problemu Besarabii nie ma”, „Gazeta Wyborcza”, 8 stycznia
1990 r.
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żliwościach praktykowania wiary, konfiskacie i niszczeniu świątyń, więzieniu duchownych i świeckich36.
Tematyka rumuńska dominowała w „Gazecie Wyborczej” przez
pierwsze tygodnie stycznia 1990 r. Podobnie w prasie, która ukazywała
się systemem bezdebitowym. Pojawiały się pierwsze analizy nowej sytuacji politycznej. Te pisane w okresie trwającej jeszcze na ulicach walki,
wydawały się entuzjastyczne: na oczach wszystkich komunizm w Rumunii się rozpada, ludzie pragnący wolności podnoszą się z kolan. Opinie
takie w początkowej fazie rumuńskiego zrywu były typowe zwłaszcza dla
kręgów opozycji niepodległościowej, niezadowolonych z przebiegu przemian, jakie rozpoczęła w Polsce strona solidarnościowa wespół z komunistami w ramach umów okrągłego stołu. Formacje niepodległościowe od
1979 r. konsekwentnie formułowały postulat obalenia władzy komunistycznej nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Krytykowały jednocześnie
gorbaczowską pierestrojkę. W latach 1988-1989 sprzeciwiały się jakimkolwiek rozmowom z przedstawicielami władz i wysuwały własny program demokratyzacji Polski oparty na całkowitej dekomunizacji. Krytycznie oceniały też tzw. „elity” Solidarności, które dogadały się z komunistami37. Odgłosy tych poglądów znajdziemy także w artykułach tegoż środowiska poświęconych wydarzeniom w Rumunii. Przykładowo na łamach
tygodnika „CDN – Głos Wolnego Robotnika”, sygnowanego przez Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Samoobrony Społecznej NSZZ „Solidarność”, jeden z niepodległościowych działaczy, Edward Mizikowski,
przypominając, że impuls do wolnościowych aspiracji narodów Europy
Wschodniej wyszedł od powstania „Solidarności”, tak 24 grudnia 1989 r.
pisał o wydarzeniach w Rumunii i sytuacji politycznej w Polsce:

36

O represjach kościołów chrześcijańskich w Rumunii zob. m.in.: B. Cywiński, Ogniem próbowane, t. II: „i was prześladować będą”, Lublin 1990, s. 333-368; A. Riccardi, Stulecie Męczenników. Świadkowie wiary XX wieku, Warszawa 2011, s. 158160, 173-178; J. Hefley, M. Hefley, Wiara i krew. Wielka księga męczenników XX
wieku, Kraków 2006, s. 325-339; Martiri pentru Hristos, din România, în perioada
regimului comunist, Bucureşti 2007; C. Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub
regimul comunist 1945-1989. Documente şi mărturii, Jassy 2003; Tenże, Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului comunist, Bucureşti
2003; Tenże, Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist, Bucureşti
2005.
37 Środowisko opozycji niepodległościowej pod koniec lat 80. XX w. było głównie reprezentowane przez „Solidarność Walczącą”, Konfederację Polski Niepodległej, Polską Partię Niepodległościową, Liberalno-Demokratyczną Partię „Niepodległość”, Federację Młodzieży Walczącej oraz kilka innych mniejszych formacji. Bojkotowały one
rozmowy okrągłego stołu, od 1988 r. bardzo wyraźnie stawały także w opozycji do
strony solidarnościowej, która po strajkach w maju i sierpniu 1988 r. rozpoczęła rozmowy z komunistyczną władzą.
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Wydarzenia zachodzące w Europie Wschodniej ukazują, iż
może się spełnić biblijna przepowiednia, że „Pierwsi będą
ostatnimi, a ostatni pierwszymi”. I niech już by tak się stało.
Lepsze już to, aniżeli fakt, że Polska miałaby się stać klęską
demokracji w Europie Wschodniej. To zagrożenie istnieje
jednak dopóki sternikami Polski pozostaną Jaruzelski i Wałęsa, Kiszczak i Geremek, Rakowski i Michnik, Urban i Kuroń. Pod ich przywództwem nasze pokrzykiwania „precz
z komuną” i teatralne gesty coraz to pod innymi ambasadami
krajów zniewolonych przez ten sam system są śmieszne i nieszczere.
Rumunia – to dziś największa krwawiąca rana w Europie
Wschodniej, to kraj najbardziej zdruzgotany przez zbrodniczy system komunistyczny, to ludzie najciężej doświadczeni tą nieludzką ideą. To co działo się w Rumunii, działo się na
oczach wszystkich. Godzono się na umieranie Rumunii. Godzono się, bo jakiekolwiek interwencje mogłyby zaszkodzić
w sielance: Europa Zachodnia – Gorbaczow. Ale Rumunia
powstała! Pękło ostatnie ogniwo w komunistycznym łańcuchu, a być może, to tak naprawdę pękło pierwsze. Czas to
oceni. Rumuni nie przestraszyli się, że nie są przygotowani
do demokracji, nie są przerażeni, że nie zdołają zrobić bez
komunistów i kryptokomunistów struktur państwa. Nie obawiają się walki między Węgrami, Żydami, Chorwatami i Serbami. Nie przeszkadza im, że jeszcze parę dni wcześniej
„wybrali swoje słońce” 99% głosów. Rumunia zapragnęła
WOLNOŚCI i wzięła ją. Nie wszyscy jeszcze rozumieją co się
stało. Polacy też tego nie rozumieją. Wierzę, że NARÓD
RUMUŃSKI nie popełni błędów Polaków, bo w innym przypadku ci, co zginęli byliby ofiarami nie tylko tragicznymi, ale
i zbędnymi. Aby stać się narodem WOLNYM, trzeba mieć
odwagę – Rumuni udowodnili, że ją mają. Bierzmy z nich
przykład38.

Z czasem jednak w politycznych analizach przestrzegano przed
możliwością iluzji zmian w Rumunii, bowiem większość członków nowego rządu stanowili byli aparatczycy komunistycznej partii i wysocy
rangą wojskowi39. Taką opinię wyrażał m.in. Ion Raţiu, przywódca emi-
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E. Mizikowski, O Polsce i Rumunii roku 1989, „CDN – Głos Wolnego Robotnika”,
nr 281, Warszawa 17 stycznia 1990, s. 1.
39 Zob. przykładowo: W. Kamiński, Kto rządzi Rumunią, „Gazeta Wyborcza”, 5 stycznia 1990 r.; H. Mirska-Lasota, Krajobraz po bitwie, „PWA. Przegląd Wydarzeń
Agencyjnych”, nr 1, Warszawa 5 stycznia 1990 r., s. 8-9; S. Remuszko, Dylemat,
„PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, nr 2, Warszawa 5 stycznia 1990 r., s. 9;
Rumunia: „Problemu Besarabii nie ma”...; Niepokój o przyszłość, „Gazeta Wyborcza”, 9 stycznia 1990 r.; Rewolucji dzień powszedni, „Gazeta Wyborcza”,
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gracyjnego „Związku na rzecz wolnej Rumunii”, który w jednym z wywiadów bardzo wyraziście opisał sytuację w Bukareszcie: „Zabili psa, ale zatrzymali smycz”. Działacze rumuńskiej emigracji alarmowali opinię publiczną, że szeregi Frontu Ocalenia Narodowego w dużej mierze składają
się z komunistów, którzy odcięli się od obalonego reżimu Ceauşescu, ale
nie od partii i komunistycznych poglądów. Zdaniem rumuńskich działaczy niepodległościowych FON „ukradł ludziom rewolucję”. Emigracja domagała się natychmiastowego wprowadzenia pluralizmu w polityce, demokratycznych reform, wolności słowa poprzez dostęp różnych ugrupowań politycznych do środków społecznego przekazu40.
Wydarzenia w Rumunii z grudnia 1989 r. podobnie oceniał z polskiej perspektywy Witold Missala, publikujący pod pseudonimem „Konrad Potocki”, w „Orientacji na Prawo”, piśmie warszawskiego oddziału
Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, w którym regularnie od
1986 r. poddawano analizie bieżącą sytuację geopolityczną, szczególnie
przemiany w ZSRS i bloku komunistycznym:
Niepokój jednak budzi, że komunizm obalony tak wielką
ofiarą krwi narodu nie został pokonany do końca, że w składzie Frontu Ocalenia Narodowego jest nazbyt wielu komunistów. Rumuni swoim zdecydowaniem, wręcz desperacją, dali
dowód olbrzymiej, skrywanej dotąd za murem strachu i dezinformacji, nienawiści do systemu, zasłużyli – walką – na
normalność41.

Redakcja „Biuletynu Dolnośląskiego”, pisma „Solidarności Walczącej”, w pierwszym numerze z 1990 r. pisała wprost:
Byliśmy niedawno świadkami tragicznych wydarzeń w Rumunii. Kraj ten miał dość niespodziewaną szansę wyrwania
się z komunistycznej niewoli. Odwaga Rumunów, radykalizm
żądań i tempo przemiany dawały nadzieję obalenia znienawidzonego ustroju. Jednakże brak zorganizowania społeczeństwa i propaganda „pierestrojki” stwarzają, niestety, możliwość ponownego przejęcia władzy przez komunistów – co
prawda mienią się oni „reformatorami”, „antystalinistami”
etc., lecz de facto starają się uratować ustrój socjalizmu realnego. Cieszymy się wszyscy z upadku skrajnie nieludzkiej dy-

10 stycznia 1990; Żałoba i samosądy, „Gazeta Wyborcza”, 12 stycznia 1990; Granica
bez zasieków, „Gazeta Wyborcza” 13-14 stycznia 1990; Głodna rewolucja...; Groza
pozostała...
40 Por.: W. Kamiński, dz. cyt.
41 Por.: K. Potocki (właściwie Witold Missala), Krwawe słońce Karpat, „Orientacja na
prawo”. Dwutygodnik Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”, nr 56, Warszawa styczeń 1990, s. 4.
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ktatury i życzymy narodowi rumuńskiemu jak najszybszego
wywalczenia państwa rzeczywiście niepodległego i demokratycznego42.

Pojawiały się także analizy, zupełnie odmienne od przywołanych
powyżej, które źródeł obalenia dyktatury w Rumunii nie upatrywały
w wolnościowych dążeniach narodu, ale w jego skrajnym ubóstwie i wyczerpaniu polityką totalnego wyniszczenia. Takie głosy odnajdziemy
m.in. na łamach pisma „Stańczyk”, reprezentującego środowisko konserwatystów i liberałów, z którego wyrosła m.in. Unia Polityki Realnej. Jeden z jego autorów – Krzysztof Bąkowski, przy okazji dyskusji na temat
ogólnego dostępu obywateli do posiadania broni, pisał:
Do walki o demokrację judzić trzeba długo, bunt głodowy
wybucha i szerzy się jak pożar. Rumuni wyszli na ulice miast
nie po to, by walczyć o demokrację, ale o chleb. Dlatego widok ulic w grudniu 1989 w Rumunii nie przypominał widoku
ulic polskich miast w grudniu 1981 roku.
Zbrodnia Ceauşescu nie na tym polegała, że kazał strzelać do
zbuntowanych tłumów, lecz na tym, że doprowadził Rumunów do kondycji szczurów w klatce, z których każdy dostawał
obliczony na przeżycie przydział żarcia i prądu elektrycznego. A kiedy racje znowu zmniejszono, kiedy żyć się już nie
dało, część armii odstąpiła od socjalistycznego eksperymentowania i obaliła zdziczałego bojownika o wolność społeczną43.

W artykułach prasowych ukazujących się tuż po rewolucji przypomniano czytelnikom także sagę rodziny Ceauşescu, która niepodzielnie
rządziła Rumunią przeszło dwadzieścia lat. Dyktator wraz z żoną obsadzał rodziną wiele ważnych stanowisk w państwie44. W solidarnościowej
prasie pojawiły się również artykuły komentujące decyzję o bezzwłocznej
i publicznej (przed kamerami telewizji) egzekucji Nicolae i Eleny Ceauşescu. W kontekście wydarzeń z grudnia 1989 r. pytano też o współodpowiedzialność polityków z innych państw za tolerowanie w imię poprawności politycznej tego, co ze społeczeństwem Rumunii wyprawiał
bezwzględny dyktator. W gronie publikacji poruszających przywołane tu
zagadnienia warto odnotować dwa głosy. Wypowiedział się o nich m.in.
redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik:

42

Por.: Rumunia – niepodległość czy pierestrojka, „Biuletyn Dolnośląski”, nr 1
(1990), s. 1.
43 Por.: K. Bąkowski, Rumunia raz jeszcze, „Stańczyk”. Pismo konserwatystów i liberałów, Łódź-Kraków-Poznań-Warszawa-Wrocław, nr 12 (1990), s. 5.
44 Por.: J. Czyż, Krajobraz przed bitwą, „Gazeta Wyborcza”, 6 stycznia 1990 r.
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Komunizm i szowinizm – dowiódł tego Ceauşescu – są dwoma imionami totalnej nienawiści. (…) Żył podle i skończył
podle. Wszelako wolno nam dzisiaj postawić pytanie
o współodpowiedzialność za te monstrualne zbrodnie. I nie
chodzi tu tylko o jego krewnych, piastujących najwyższe państwowe stanowiska. Ani też po prostu o dygnitarzy aparatu
partyjnego i bezpieczeństwa. Idzie o tych wszystkich mężnych naszego świata, którzy z konformizmu i wygody, z wyrachowania i dla świętego spokoju godzili się z tą dyktatura;
o tych wszystkich, którzy dawali mu ordery, nie pozwalali na
publikację krytycznych opinii, chwalili za terminowe spłacanie kredytów i podziwiali wewnętrzną stabilność państwa.
W tym sensie reżim Ceauşescu był hańbą całej Europy i dlatego cała Europa powinna dzisiaj dopomóc Rumunii w budowie demokratycznego państwa45.

Drugim głosem, który warto w tym miejscu przywołać, jest wypowiedź znanego opozycjonisty i publicysty w prasie bezdebitowej Stanisława Remuszki, który na łamach warszawskiego „Przeglądu Wiadomości
Agencyjnych”, w kontekście egzekucji dokonanej na rumuńskim dyktatorze i jego małżonce, wypowiadał się w nieco innym niż Michnik kierunku,
akcentując etyczne i polityczne konsekwencje tegoż wydarzenia:
Na wieść o rozstrzelaniu Ceauşescu, wielu ludzi w pierwszym
odruchu nie ukrywało zaskoczenia, sprzeciwu i zawodu. Sam
do nich należałem, dlatego przedstawię argumenty, które
stały za taką reakcją. Po pierwsze był to grzech, po drugie dubeltowy (przynajmniej) błąd. Grzech, bo każdy zbrodniarz,
nawet ludobójca, póki żyje nie przestaje być człowiekiem i jako taki, ma niezbywalne prawo do sprawiedliwego sądu (vide
Norymberga). Błąd zaś, gdyż milczenie martwego tyrana nie
tylko skutecznie utrudni dojście do pełnej prawdy w wielkim
procesie politycznym („naród przeciwko dyktaturze”), który
po zwycięskiej rewolcie niechybnie zostanie wytoczony dotychczasowej elicie rumuńskiej władzy, lecz i osłoni – siłą
rzeczy – tych najwyższych dostojników, którym w ostatniej
chwili udało się zmienić front o 180 stopni.
Był też wzgląd trzeci, międzynarodowy. AFP podawała w depeszy o „procesie ukradzionym społeczeństwu rumuńskiemu”, ja dodałbym: i całemu światu, a zwłaszcza narodom pozostającym pod uciskiem kilku, ostatnich już totalitarnych
systemów46.

45
46

A. Michnik, Pomóżmy Rumunii, „Gazeta Wyborcza”, 28 grudnia 1989 r.
Por.: S. Remuszko, dz. cyt.
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Zakończenie
Służba Bezpieczeństwa omawiając nastroje społeczne Polaków
w związku z wydarzeniami w Rumunii w grudniu 1989 r. oceniała m.in.,
iż cieszyły się one dużym zainteresowaniem, wywołując w większości środowisk odruchy solidarności, zaś samo obalenie conducătora „zostało
przyjęte z satysfakcją”47. Potwierdza to także analiza zainteresowania wydarzeniami z grudnia 1989 r., które rozegrały się w Timişoarze, następnie
w Bukareszcie i innych miastach Rumunii, prasy solidarnościowej i bezdebitowej, firmowanej głównie przez opozycję niepodległościową.
Upadek wyjątkowo okrutnego reżimu Ceauşescu z perspektywy
lat jest oceniany przez niektórych historyków jako „najbardziej niespodziewane i efektowne załamanie się władzy komunistycznej” w roku
198948 Był on rzeczywiście wydarzeniem niezwykłym, w którym społeczeństwo inwigilowane, prześladowane, poniżane przez dyktaturę, jak
nigdzie indziej w bloku państw socjalistycznych, podniosło sztandary
swojej godności i wolności. Pomimo tego, że ten wolnościowy zryw został
zagospodarowany przez dawnych popleczników reżimu, gdyż ludzie dawnego aparatu komunistycznego kontrolowali władzę aż do wyborów
parlamentarnych i prezydenckich w listopadzie 1996 r.49, należy do najbardziej chlubnych kart z dziejów Rumunii w XX w.

47

Informacja SB na temat sytuacji społeczno-politycznej w drugiej połowie grudnia
1989, Warszawa 31 grudnia 1989 r [w:] Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986-1989
w świetle dokumentów…, s. 520.
48 Por. R. Service. Towarzysze. Komunizm od początku do upadku. Historia zbrodniczej ideologii, tł. H. Szczerkowska, Kraków 2008, s. 531.
49 Por.: K. Bartosek, Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia [w:] S. Courtois,
N. Werth, J. L. Panné, A. Paczkowski, K. Bartosek, J. L. Margolin i inni, Czarna Księga Komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, wstęp do polskiego wydania
K. Kersten, Warszawa 1999, s. 422.
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„Românii ridicaţivă!”
Schimbările politice din România în anii 1989-1990
în presa „Solidarităţii” şi cea ilegală
Rezumat

Situaţia politică în statele care, după al II-lea război mondial, s-au
aflat în sfera influenţei URSS-ului, a reprezentat un permanent punct de
interes al opoziţiei polone, mai ales după 1976 când au apărut primele organizaţii şi partide independente. Atunci, pe scară mare, s-a dezvoltat activitatea editorială. În cadrul presei ilegale au apărut numeroase publicaţii şi cărţi. Această activitate s-a intensificat după reuşitele greve şi apariţia sindicatului „Solidarność”.
În multe publicaţii, atât la nivel naţional cât şi local, opinia publică era informată despre adevărata situaţie din blocul statelor socialiste. Această problematică a fost abordată sistematic până la dispariţia
editurilor independente odată cu schimbarea de regim din Polonia, după
anul 1989. Atunci au apărut publicaţii oficiale legale („Tygodnik Solidarność”, „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Solidarność Rolników Indywidualnych”) ceea ce a făcut ca, în anul 1990, practic să înceteze activitatea editorială ilegală. În aceşti ani de criză, presa poloneză a acordat o mare
atenţie înfrângerii comunismului în ţările Europei Centrale şi de Est.
În prezentul articol este prezentat interesul presei „Solidarităţii”
pentru căderea regimului lui Nicolae Ceauşescu în România.

dr Grzegorz Bonusiak
Uniwersytet Rzeszowski

Polsko-rumuńskie stosunki gospodarcze po roku 1989

Do upadku bloku wschodniego współpraca pomiędzy wchodzącymi w jego skład krajami odzwierciedlała centralistyczne myślenie władz
w skali poszczególnych państw. Miały one dość precyzyjnie określone
priorytety i wizje rozwoju, a jednocześnie w dużej mierze starały się być
samowystarczalne gospodarczo i nawiązywać więzi z innymi, głównie w
sytuacji niemożności realizacji własnej samowystarczalności w określonych branżach, w tym w sektorach o znaczeniu strategicznym, często zawłaszczanych przez Związek Radziecki. Kraje bloku wschodniego rozpoczynając transformację stanęły przed szeregiem trudnych wyzwań, wśród
których jednym z centralnych problemów była przebudowa gospodarek.
Odejście od centralnego planowania i państwowej formy własności miało
się okazać szokiem dla ich obywateli. Zmianie ulegały zarówno zasady
funkcjonowania podmiotów gospodarujących i jednostek na rynku, jak
i stratyfikacja społeczna, prestiż poszczególnych zawodów i wykonujących je osób. I choć gospodarki polska i rumuńska znalazły się na przełomie lat 1989/1990 w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o cele i drogę
konieczną do pokonania dla ich realizacji, to sytuacja wyjściowa obu gospodarek była różna. Wydaje się, że najważniejsze odmienności wypływały z trzech źródeł. Po pierwsze, rumuński system polityczny był daleko
bardziej opresyjny w zwalczaniu pluralizmu i wszelkich rodzajów niereżimowej aktywności społecznej. Po drugie, nie tolerował żadnych form prywatnej aktywności gospodarczej i innej niż państwowa własności środków produkcji. Oba te czynniki zapewniały lepszą pozycję startową Polsce, którą umocnił jeszcze rząd Mieczysława Rakowskiego dokonujący liberalizacji gospodarczej u schyłku lat 80. Po trzecie, gospodarka rumuńska nie była obciążona koniecznością obsługi zadłużenia, które zostało
w całości spłacone pod rządami Nicolae Ceauşescu. Jednak ten czynnik,
wyraźnie uprzywilejowujący Rumunię, okupiony był dramatycznymi brakami rynkowymi w tym kraju. Nawet żywności, której dystrybucja od
1983 r. objęta była planem racjonalizacji (w istocie ograniczenia spożycia), było w rządzonym przez Ceauşescu państwie tak mało, że nie wystarczała na pokrycie podstawowych potrzeb społecznych1. O rozmiarach niedoborów mogą świadczyć słowa Macieja Kuczewskiego:

1

Placówki dyplomatyczne, m.in. ambasada radziecka, USA i Wielkiej Brytanii
w I półroczu 1989 r. raportowały, że w Rumunii brakuje około 16 mln ton zboża (za-
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(...) Rumuni dzięki radiu Wolna Europa wiedzieli, że w Polsce (niezależnie od czarnego rynku, w którym można dostać
niemal wszystko) pracownicy umysłowi mogą na kartki kupić
2,5 kg mięsa, fizyczni prawie 4 kg, a górnicy 7 kg. Wiedzieli
i bardzo chcieli takie kartki mieć u siebie, zwłaszcza, że zapewniały one także zakup innych towarów (m.in. mąki, ryżu,
słodyczy czy cukru) w ilościach, o których Rumuni mogli tylko marzyć2.

Po krwawych wydarzeniach rewolucji grudniowej i straceniu
Ceauşescu, nowe rumuńskie władze próbowały wyprowadzić kraj z kryzysu charakterystycznego dla okresu przejściowego także w innych krajach
Europy Środkowej i Wschodniej. Jednak proces reform gospodarczych
przebiegał powoli, na co złożyły się uwarunkowania polityczne, społeczne
i gospodarcze. Na scenie politycznej doszło do przejęcia rządów przez
Iona Iliescu i część dawnych działaczy partyjnych niechętnych radykalnym zmianom. Na płaszczyźnie społecznej, wspomniany brak aktywności
i przedsiębiorczości, przy jednoczesnym manipulowaniu przez władze dużymi grupami robotniczymi3. W gospodarce – upadek wielu przedsiębiorstw, a nawet całych branż niedostosowanych do wymogów gospodarki konkurencyjnej, spirala inflacyjna4 oraz alarmująca skala korupcji
w administracji wszystkich szczebli. Bez wątpienia duże znaczenie dla odbudowy rumuńskiej gospodarki miała pomoc ze strony państw Unii Europejskiej, które w 1992 r. w ramach wsparcia uzgodniły eliminację ograniczeń ilościowych i celnych na import produktów przemysłowych z Rumunii, za wyjątkiem wyrobów hutniczych i włókienniczych, oraz zmniejszyły cła na rumuńskie produkty rolne5. Kolejnym krokiem było podpisanie przez Rumunię Układu Stowarzyszeniowego z Unią Europejską, który

równo na cele konsumpcyjne, jak i paszowe), a szacunkowe dane co do bilansu mięsa
podawały, że na zaopatrzenie ludności przeznaczono zaledwie taką ilość mięsa, która
powodowała, że na jednego mieszkańca przypadało około 20-30 kg rocznie. Tragiczną
sytuację żywnościową Rumunów potęgował dodatkowo brak w sprzedaży ryb, zmniejszenie podaży jarzyn, ziemniaków i owoców, brak produktów mlecznych (z wyjątkiem
niesystematycznie dostarczanego mleka) oraz dostępne jedynie w systemie reglamentowanym produkty mączne. Za: M. Świder, Cisza przed burzą. Rumunia po 1989 roku [w:] Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku pod red. M Patelskiego, M. Białokura, Toruń-Opole 2010, s. 182.
2 M. Kuczewski, Rumunia. Koniec złotej epoki, Warszawa 2008, s. 187.
3 Patrz wpływ, jaki wywarły na wydarzenia przełomu 1989/1990 kolejne mineriady
(najazdy górników na Bukareszt). A. Burakowski, M. Stan, Kraj smutny pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku, Warszawa 2012, s. 50-66.
4 Roczna stopa inflacji w latach 90. kształtowała się następująco: w 1990 r. – 5,1%;
w 1991 – 170,2%; w 1992 – 210,4%; w 1993 – 256,1%, w 1994 – 136,7%. Dane za: România – Uniunea Europeană. Cronologie 1989-2005, Bucureşti 2006, s. 519.
5 P. Opriş, Transformacja rumuńskiej gospodarki: lata 1989-2009 [w:] K. P. Marczuk, Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009, Warszawa 2009, s. 36.
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wszedł w życie 1 lutego 1995 r., choć jego postanowienia dotyczące handlu zaczęły obowiązywać już dwa lata wcześniej na podstawie umów
przejściowych zawartych 1 maja 1993 r. Celem tego układu w zakresie
współpracy gospodarczej było:
(...) – wspieranie rozwoju handlu i harmonijnych stosunków
gospodarczych między Stronami i sprzyjanie w ten sposób
rozwojowi gospodarczemu Rumunii,
– zapewnienie podstawy do współpracy gospodarczej, społecznej, finansowej i kulturalnej,
– wspieranie działań Rumunii mających na celu rozwój jej
gospodarki oraz zakończenie procesu przechodzenia do gospodarki rynkowej (...)6.

Natomiast rozpoczęty wówczas przez Rumunię proces dostosowawczy zakończył się wraz z jej akcesją do UE 1 stycznia 2007 r.
Obecnie stosunki gospodarcze pomiędzy przedmiotowymi krajami unormowane są głównie ramami prawnymi obowiązującymi w Unii,
w szczególności Traktatem Akcesyjnym o przystąpieniu Rumunii i Bułgarii z dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 548). Jednak nowym otwarciem dla bilateralnych stosunków gospodarczych na początku
transformacji była Umowa między Rządem RP a Rządem Rumunii o stosunkach handlowych i płatnościach z 18 grudnia 1990 r. wraz z Protokołem między Rządem RP a Rządem Rumunii o likwidacji wzajemnych
należności i zobowiązań w stosunkach płatniczych istniejących na dzień
31 grudnia 1990 r. z 18 grudnia 1990 r., który przewidywał zakończenie
wzajemnych rozliczeń w oparciu o rubla transferowego. Wyznaczał on
termin do 31 sierpnia 1991 r. na ostateczne uregulowanie i zamknięcie
wszelkich rozliczeń w tej walucie w formie dostaw towarów do wysokości
salda występującego na dzień 31 grudnia. Dwa lata później podpisany został w Bukareszcie polsko-rumuński traktat główny z 25 stycznia 1993 r.
Obok zachowania i rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków podkreślał
konieczność współpracy w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego
oraz kooperacji gospodarczej7. W ten sposób początek roku 1993 formalnie zamyka okres przejściowy i nie do końca określony w stosunkach
bilateralnych. Współcześnie Umowa o stosunkach handlowych z 1990 r.
nie ma mocy obowiązującej, natomiast obok zobowiązań unijnych relacje
dwustronne o charakterze gospodarczym normują:

6

Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyjnego, pod red. J. Barcz, Warszawa 2009, s. 23-24.
7 Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o przyjaznych stosunkach
i współpracy z 25 stycznia 1993 r., Dz.U. 1993, nr 29, poz. 106. W myśl art. 25 traktat
miał obowiązywać przez 10 lat, a po tym okresie ulegał automatycznemu przedłużeniu
na kolejne pięć lat. Każda ze stron może go wypowiedzieć przy zachowaniu rocznego
terminu wypowiedzenia.
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– Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia 29 stycznia 1968 roku (M.P. 2003 nr 4 poz. 38), regulująca zasady wykonywania
przewozów osób i ładunków oraz tranzytu na terytorium obu państw,
– Umowa między Rządem PRL a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o współpracy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej z 23 lutego 1972 roku,
– Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu
uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 23 czerwca 1994 roku (Dz.U. 1995 nr 109 poz. 530), której zakres podmiotowy obejmuje osoby, które mają miejsce zamieszkania lub
siedzibę w jednym lub obu państwach, zaś przedmiotowy dotyczy podatków od dochodu i majątku bez względu na sposób poboru, pobierane na
rzecz jednego z umawiających się państw. Ustawa szczegółowo reguluje
zasady dotyczące opodatkowania podmiotów, które uzyskują dochody lub
posiadają majątek na terenie umawiających się stron,
– Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z dnia
23 czerwca 1994 roku (Dz.U. 1995 nr 77 poz. 386), mająca na celu rozszerzenie współpracy gospodarczej oraz stworzenie i utrzymanie korzystnych warunków do inwestowania przez popieranie i ochronę inwestycji
zagranicznych obu stron,
– Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki z dnia 13 grudnia 1994 roku, obierająca sobie za główny cel promowanie i rozwijanie wymiany turystycznej między oboma krajami, ale także ułatwianie podróżowania turystom z państw trzecich,
– Umowa o cywilnym transporcie lotniczym z dnia 19 maja 1999 roku8.
Ostatnim ważnym aktem w rozwoju współpracy pomiędzy omawianymi państwami są podpisana w dniu 7 października 2009 r. przez
Prezydentów Polski i Rumunii „Wspólna Deklaracja dotycząca polskorumuńskiego partnerstwa strategicznego” i wypełniający ją treścią międzyrządowy „Plan Działania”, szczegółowo określający obszary współpracy objęte partnerstwem strategicznym. Były one dobrą podstawą do
podpisania w dniu 15 lipca 2009 r. przez wicepremiera i ministar gospodarki Waldemara Pawlaka i rumuńskiego ministra małych i średnich
przedsiębiorstw, handlu i otoczenia biznesu Constantina Niţă deklaracji
o współpracy obu resortów9. Kontynuacją prac w ramach partnerstwa
strategicznego była pierwsza runda konsultacji między Ministerstwami
Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej Polski i Rumunii, która odbyła
się w dniach 1-2 marca 2012 r. w Warszawie, w trakcie której omówiona
została między innymi współpraca przemysłów obronnych Polski i Ru-

8

Internetowa Baza Traktatowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: http://www.
traktaty.msz.gov.pl (dostęp 15.12.2012).
9Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej:
http://www.msz.gov.pl/index.php?page=13973&lang_id=pl&bulletin_id=34&docum
ent=23217 (dostęp 15.12.2012).
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munii, oraz dwustronne konsultacje resortów gospodarki, które odbyły
się w dniach 27-28 marca 2012 r. w Bukareszcie. W ich trakcie, po zaprezentowaniu sytuacji makroekonomicznej w obu krajach, omówione zostały perspektywy rozwoju współpracy dwustronnej, m.in. w sektorze energetycznym, obronnym, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w zakresie
absorpcji funduszy unijnych10.
Wskazane umowy oraz spotkania obustronne tworzyły i tworzą
dobrą podstawę do rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych między Polską a Rumunią. W rzeczywistości jednak, ani Polska w kolejnych
latach nie znajdowała się w centrum optyki polityki zagranicznej (w tym
handlu zagranicznego) Rumunii, ani Rumunia nie była postrzegana jako
szczególnie istotny partner III RP. Wynikało to z oddalenia geograficznego, braku wspólnej granicy, a także z tradycyjnie odmiennych kierunków polityki zagranicznej. Od początku transformacji w centrum zainteresowania Polski znajdowały się Niemcy, natomiast Rumunia tradycyjnie zorientowana była na Francję oraz państwa, z którymi graniczy
i partnerów regionalnych w basenie Morza Czarnego, choć oczywiście podejmowane były działania służące nadaniu wzajemnym relacjom stabilnego fundamentu. Pamiętać także należy, że w obu krajach w pierwszych
latach transformacji wystąpił silny kryzys gospodarczy połączony z zerwaniem dotychczasowych więzi kooperacyjnych, które występowały w gospodarce centralnie planowanej w bloku państw realnego socjalizmu.
Świadczy o tym drastyczny spadek obrotów na przełomie lat 1990/1991
(rys. 1), kiedy to nastąpiło odejście od rubla transferowego, a obie gospodarki gwałtownie poszukiwały nowych partnerów handlowych, równocześnie zmagając się z bardzo niestabilną wewnętrzną sytuacją gospodarczą. Podkreślić także należy, że w tym czasie obok obrotu oficjalnego
występował znaczący import i eksport indywidualny o trudnych dziś do
oszacowania rozmiarach. Marazm w wymianie handlowej potrwał aż do
1995 r., od kiedy w kolejnych latach zaczęto notować szybkie wzrosty we
wzajemnych obrotach, przyduszone przez spowolnienie gospodarcze
w końcu lat 90. i kryzys z lat 2008-2009. Wydaje się jednak, że i on został
już przezwyciężony, a dane za rok 2010 wskazują na ponowny wzrost, co
daje nadzieję na odbudowanie się pozytywnej tendencji. Wyraźny wzrost
obrotów koresponduje z ważnymi wydarzeniami politycznymi dla obu
państw, to jest z ich wstąpieniem do Unii Europejskiej.

10

Oficjalna strona Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie: http://www.
bukareszt.polemb.net/ (dostęp 15.12.2012).
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Rys. 1. Obroty i saldo polsko-rumuńskiej wymiany handlowej w latach 1989-2010

Źródło: Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny,
wydania z lat 1990-2011.
Rys. 2. Polski import i eksport do i z Rumunii w latach 1989-2010

Źródło: Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny,
wydania z lat 1990-2011.

Dane statystyczne wskazują na wyraźnie lepszą pozycję Polski
w wymianie handlowej. Jedynie w latach 1998 i 1999 saldo było dla Polski ujemne, natomiast przez pozostałe lata wyraźnie widoczna była stała
nadwyżka eksportu do Rumunii nad importem. Od 2001 r. nadwyżka ta
była dwukrotna, choć w 2009 r. zmniejszyła się na skutek załamania gospodarki rumuńskiej i wywołanego tym zmniejszenia eksportu z Polski
(rys. 2). Dane z lat 2009-2010 wskazują na zmniejszanie niekorzystnego
dla Rumunii salda wymiany i być może okażą się początkiem trendu jego
równoważenia.
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Pomimo przedstawionego wzrostu obrotów trudno jednak uznać
oba kraje za znaczących partnerów we wzajemnej wymianie handlowej.
Zajmują one dość odległe miejsca na listach głównych partnerów gospodarczych, czego świadectwem jest mały udział importu i eksportu do
i z Rumunii w polskim handlu zagranicznym. U początków transformacji
gospodarczej polski eksport do Rumunii stanowił 0,9% ogółu eksportu,
natomiast import zaledwie 0,3%. Załamanie obu gospodarek w kolejnych
latach i poszukiwanie nowych kontrahentów po rozpadzie RWPG znacząco zredukowało także te i tak niewielkie wartości. W efekcie, aż do roku 1997 import z Rumunii oscylował wokół 0,1-0,2% ogółu importu do
Polski, a eksport 0,2-0,3% całości eksportu. Następował wprawdzie
wzrost wartości obrotów między omawianymi państwami, jednak nie
miał on dynamiki większej niż przyrost całości wymiany handlowej Polski
z zagranicą. W kolejnych latach wyraźnie zauważalny jest stopniowy,
choć powolny wzrost udziału obrotów wzajemnych w polskim handlu zagranicznym, przy czym eksport osiągnął swe maksimum przed kryzysem
w latach 2007-2008, a jego udział wyniósł 1,5%, natomiast udział importu utrzymywał się przez kolejne lata na poziomie 0,5%, by osiągnąć swe
maksimum w roku 2010 (0,7%). Oczywiście o tych wartościach, obok
wspomnianych już uwarunkowań geograficznych i politycznych, decydowała wielkość obu gospodarek, a co za tym idzie chłonność rynków.
Rys. 3. Udział importu z i eksportu do Rumunii
w całości polskiego importu i eks-portu w latach 1990-2010

Źródło: Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny,
wydania z lat 1990-2011.

Obraz wzajemnej wymiany gospodarczej nie byłby pełny bez
przedstawienia jego struktury towarowej. W roku 1989 do Polski sprowadzane były głównie wytwory rumuńskiego przemysłu elektromaszynowego (58% ogółu importu z Rumunii) i metalurgicznego (28%). Natomiast w rok później nadal dominowały produkty przemysłu elektromaszynowego, lecz na drugim miejscu plasował się handel paliwami
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(wzrost z 5 do 27,5%). Wydaje się, że koszty załamania współpracy handlowej z Polską w największym stopniu poniósł przemysł metalurgiczny,
którego udział spadł ze wspomnianych 28 do 4,5%. W kierunku odwrotnym, w 1989 r. wysyłane były także produkty przemysłu elektromaszynowego (58%) oraz paliwa i ich pochodne (14%). Natomiast w kolejnym roku w dalszym ciągu wytwory przemysłu elektromaszynowego (59%), chemicznego (20%) i metalurgicznego (18%). Udział eksportu paliw i ich pochodnych spadł do zaledwie 1,3%, co wydaje się logiczne choćby z uwagi
na wielkość złóż ropy naftowej w Rumunii.
Rys. 4. Import z Rumunii w latach 1989-1990 według gałęzi gospodarki

Źródło: Handel Zagraniczny, Główny Urząd Statystyczny, wydania z lat 1990, 1991.
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Rys. 5. Eksport do Rumunii w latach 1989-1990 według gałęzi gospodarki

Źródło: Handel Zagraniczny, Główny Urząd Statystyczny, wydania z lat 1990, 1991.

Po załamaniu z roku 1991 i stagnacji w kolejnych latach, ożywienie w imporcie do Polski zapoczątkowane zostało przez sprowadzanie olei
i tłuszczy. Jednak ich dominująca w 1995 r. pozycja nie utrzymała się długo, a spadki w kolejnych latach spowodowały, że w 2010 r. stanowiły one
zaledwie 0,06% importu. Natomiast na pozycję lidera powróciły maszyny
i urządzenia (z 12 w 1995 r. do 46% w 2010 r.), uzupełniane coraz mocniej sprowadzaniem do Polski różnych towarów przemysłowych (z 14 do
33%). Widoczny jest także stały udział wytworów przemysłu chemicz-
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nego, których udział w wielkości importu z Rumunii w kolejnych latach
wahał się w przedziale 8-12%, oraz nieklasyfikowanych towarów przemysłowych 5-11%. Inne grupy towarowe zajmują w całości importu
z Rumunii miejsce marginalne. Sytuacja taka może być oczywiście groźna
dla gospodarki rumuńskiej w przypadku załamania importu maszyn
i urządzeń.
Rys. 6. Struktura importu z Rumunii według SITC w latach 1995, 2000, 2005, 2010
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Źródło: Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa, wydania z lat 1996, 2001, 2006, 2011.
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Wydaje się, że struktura eksportu z Polski do Rumunii jest dużo
bardziej elastyczna. Brak w niej wyraźnie dominujących grup towarowych, a duże udziały posiadają towary przemysłowe (20-30%), maszyny
i urządzenia (18-21%), chemikalia (13-19%), żywność i zwierzęta żywe
(10-22%), paliwa i ich pochodne (3-18%), nieklasyfikowane towary przemysłowe (6-12%). Pomimo wyraźnych fluktuacji w niektórych grupach
towarowych wyraźnie widać ich zastępowanie przez pozostałe bez uszczerbku dla całości eksportu do Rumunii. Jednocześnie zarówno w imporcie, jak i w eksporcie wyraźnie widać, że nieprzetworzone surowce mineralne stanowią margines obrotów, a dominują maszyny i urządzenia
oraz w różnym stopniu przetworzone produkty przemysłowe. Nie występuje tu zatem po żadnej ze stron uzależnienie surowcowe lub wyraźny
prymat zaawansowania technologicznego jednej z gospodarek. Pomijając
samą ich wielkość liczoną PKB, brak jest wyraźnych dysproporcji, z wyjątkiem większej różnorodności polskiej oferty na rynku rumuńskim.
Rys. 7. Struktura eksportu do Rumunii według SITC
w latach 1995, 2000, 2005, 2010
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Źródło: Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa, wydania z lat 1996, 2001, 2006, 2011.

Przedstawione powyżej dane, a zwłaszcza szybkość, z jaką partnerzy po obu stronach odbudowują wzajemne relacje po pojawiających
się okresowo załamaniach, wskazują na stabilną i trwałą tendencję zwiększania obrotów pomiędzy omawianymi państwami. Niekorzystnymi zjawiskami wydają się przede wszystkim: trwała nierównowaga pomiędzy
importem a eksportem, owocująca rokrocznie dodatnim saldem dla Polski, co może negatywnie wpływać na bilans płatniczy Rumunii, oraz
mniejsza różnorodność oferty rumuńskiej. Jednak oba te zagrożenia mają
mniejsze znaczenie wobec faktu, że obroty pomiędzy omawianymi państwami rosną szybciej niż całkowity wolumen zagranicznej wymiany handlowej Polski, a co za tym idzie Rumunia powoli, lecz stale, staje się coraz
bardziej istotnym podmiotem współpracy gospodarczej III RP.
Obok wymiany handlowej ważnym zagadnieniem dotyczącym
współpracy gospodarczej są inwestycje bezpośrednie. Dzięki akcesji Rumunii do UE kraj ten stał się atrakcyjny dla polskich inwestorów, gwarantując odpowiedni poziom wiarygodności inwestycyjnej i łatwości prowadzenia biznesu. Obecnie w Rumunii swoją działalność prowadzi wiele
polskich firm, najważniejsze z nich to:
Asseco – oprogramowanie komputerowe (przejęcie dwóch firm rumuńskich z branży IT)
Barlinek – panele i okleiny z drewna (parkiety)
Can Pack – opakowania metalowe
Cersanit – fabryka glazury i urządzeń sanitarnych
Forte – meble
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Investpol Consulting – technologie i maszyny do przetwórstwa mięsa
i przetwórstwo mięsa
Kler Romania – meble luksusowe
Konimpex (Rol-Chim) – składniki do farb (produkcja tlenku cynku)
Konsalnet – usługi transportu i przechowywania pieniędzy
Kronlux F. M. Fakro – okna
Maspex Tymbark – soki, kawa, czekolada rozpuszczalna
Poplimex Mostostal – konstrukcje stalowe i usługi budowlane
Porta – drzwi drewniane
Profi Rom Fodod – sieci handlowe na terenie całej Rumunii
Pruszyński Viking – blachy elewacyjne i dachowe
Selena Romania S.R.L. – uszczelniacze budowlane
Tenzo SRL – wyroby stalowe
USG Ciech S.A. – fabryka sody
Vox Profile – profile budowlane (do okien i drzwi)
Nakłady inwestycyjne polskich firm według danych rumuńskich
wynosiły na koniec 2010 r. 220 mln euro, co lokowało nas na 21. miejscu
wśród państw inwestujących w Rumunii. Natomiast według danych Narodowego Banku Polskiego Rumunia znajdowała się na 14. miejscu polskich inwestycji z poziomem 463 mln euro11. Obok 19 dużych inwestorów,
którzy ulokowali w Rumunii swoją działalność produkcyjną bądź handlową, obecne są tam także firmy mniejsze, najczęściej nastawione na sprzedaż swoich towarów produkowanych lub sprowadzanych z Polski. Szacowana ich łączna liczba w 2010 r. wynosiła 558 spółek, z czego aktywnych
było ponad 200. Zatrudniały one w Rumunii w 2010 r. prawie 4 tys. pracowników i działały głównie w trzech sektorach: budownictwie, przemyśle spożywczym oraz usługach. Według statystyk NBP w 2010 r. łączna
wartość rumuńskich inwestycji w Polsce wyniosła 14 mln euro12. Wśród
inwestorów rumuńskich w Polsce wymienić należy: Aurelian Oil & Gas
PLC, która w kooperacji z Kulczyk Holding rozpoczęła odwierty poszukiwawcze pokładów łupków gazonośnych oraz Global Food Sp. z o.o.
(z grupy European Drinks), która posiada większościowy udział właścicieli rumuńskich13.
Współpraca gospodarcza między Rzeczpospolitą Polską a Rumunią rozwija się pomyślnie i nabiera coraz większego tempa. Duży wpływ
na to miała akcesja Polski i Rumunii do Unii Europejskiej i związane
z tym dostosowanie obu państw do acquis communautaire i wymagań

11

Dane za: Oficjalna strona Narodowego Banku Polskiego, http://www.nbp.pl/home.
aspx?f=/ publikacje/ pib/pib.html (dostęp 15.12.2012).
12 Dane za: Oficjalna strona NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/
zib.html (dostęp 15.12.2012)
13 Gospodarka Rumunii, Wydział Promocji i Handlu Ambasady RP w Bukareszcie,
publikacja online: http://www.bukareszt.trade.gov.pl/pl/romania/article/detail,300,
Gospodarka_Rumunii.html (dostęp 15.12.2012)
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wspólnego rynku14. Po głębokich problemach w pierwszych latach transformacji wyraźna jest tendencja wzrostu obrotów towarowych handlu zagranicznego między obydwoma krajami, wielkości eksportu i importu.
Należy jednak raz jeszcze podkreślić dwa wyraźnie negatywne dla Rumunii zjawiska, to jest ujemne saldo obrotów oraz daleko niższy poziom dywersyfikacji eksportu, mogący łatwiej grozić jego drastycznym załamaniem. Zwracają także uwagę wyraźne dysproporcje w przypadku zaangażowania inwestycyjnego. Zarówno ich wartość, jak i ilość obecnych na
rynku partnera firm odstają od proporcji wynikających z prostego porównania wielkości obu gospodarek. Wydaje się, że o ile polskie podmioty
„odkryły” już rumuński rynek, o tyle rumuńskie wciąż zachowują pewną
wstrzemięźliwość w angażowaniu się w Polsce. Jednak wspomniane problemy nie zmieniają ogólnego wniosku, że bilateralne stosunki gospodarcze rozwijają się dynamicznie, pomimo okresowych wahań wynikających
ze zmian koniunktury na rynkach światowych. Najlepszym tego świadectwem jest wciąż rosnący procentowy udział handlu z Rumunią w polskiej
wymianie handlowej.

14

M. Widomska, R. Gortat, Rumunia: trudna droga do akcesyjnego sukcesu [w:]
Zrastanie się Europy. Wschodnie rubieże Unii Europejskiej, pod red. A. Skrzypek,
Warszawa 2006, s. 85.
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Relaţiile economice ale Poloniei şi României
în anii 1990-2006
Rezumat

Relaţiile economice polono-române, după destrămarea blocului
statelor socialiste şi în urma schimbărilor interne din ambele ţări, au
slăbit considerabil în anii ’90. Ce-i drept, ambele ţări au încheiat, la
18.12.1990, un acord privind relaţiile comerciale şi plăţile, dar trecerea la
calcularea în „valute tari” a dus la o importantă limitare a schimburilor
comerciale reciproce. Polonia a tins spre crearea de condiţii care să faciliteze comerţul reciproc, venind cu iniţiativa formării unei zone a liberului schimb în Europa Centrală (CEFTA). Acordul privitor la formarea zonei a fost semnat la 01.12.1992, dar România a rămas în afara ei până la
1 iulie 1997. În acelaşi an, schimburile comerciale între Polonia şi România au fost minime, ridicându-se abia la 3% din ceea ce obţinea Polonia
cu ţările CEFTA. În anul 2002 ambele ţări au încheiat un acord în problema colaborării (Ministerul polonez al Economiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor al României) de care, pe lângă facilitarea tranzacţiilor
comerciale, s-a folosit partea română în pregătirile pentru aderarea acestei ţări la UE.
Doi ani mai târziu (22.03.2004) Agenţia Poloneză de Dezvoltare
a Iniţiativei a încheiat un acord cu Agenţia Română pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, iar facilitarea comerţului reciproc a avut consecinţe
pozitive pentru ambele ţări. În anul 2004 investiţiile poloneze în România se ridicau abia la 150 mil $, iar importurile din România la 310 mil. $
(exportul 822,5 mil $). Acestea erau mult mai mari decât cele de la începutul sec.XXI (2001 – importul – 59,9 mil., exportul – 90,2 mil. $), dar
mai mici decât cele până în anul 1990.
Din 2004, după intrarea Poloniei în UE, schimburile comerciale
reciproce s-au bazat pe principiile legale definite în Tratatul de Aderare şi
se dezvoltă mai rapid decât în anii precedenţi. În anul 2006, după decizia
UE de acceptare a României şi Bulgariei, schimburile reciproce au depăşit 2,4 milioane euro şi cresc anual considerabil. Ambele state sunt interesate de creşterea schimburilor comerciale, iar pentru aceasta este nevoie de facilităţi legale de ambele părţi. După intrarea României în UE,
această ţară a devenit atractivă pentru polonezi, un loc pentru investiţii şi
un proces asemănător observăm şi din partea română.

dr Bartłomiej Zdaniuk
Uniwersytet Warszawski

Czynniki gwarantujące trwałość systemu politycznego
Polski, Rumunii i Republiki Mołdawii.
Aspekt porównawczy

Rok, jaki upłynął od czasu ostatniej konferencji w Suczawie,
a więc od września 2011 r., był szczególnie bogaty, jeśli chodzi o praktykę
systemów politycznych wielu takich państw, jak Polska, Rumunia, Republika Mołdawii, ale także Francja i Stany Zjednoczone. Szczególny charakter mijającego okresu wynika z tego, że zbiegiem okoliczności skumulowało się wiele konsultacji wyborczych. W Polsce w październiku 2011 r.
przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu. W Republice Mołdawii
w marcu 2012 r. parlament po trzech latach kryzysu wybrał prezydenta
państwa. W Rumunii w czerwcu 2012 r. wybrano władze lokalne, w lipcu
głosowano nad odwołaniem prezydenta, a w grudniu odbyły się wybory
do Izby Deputowanych i Senatu. Przypomnijmy też, że do trwającego
w 2012 r. maratonu wyborczego zaliczają się wybory prezydenckie i parlamentarne we Francji, kolejne wybory w Grecji, wybory prezydenckie
w Rosji i Stanach Zjednoczonych, wybory parlamentarne na Ukrainie,
Białorusi, w Słowenii i na Litwie, czy wreszcie zbliżające się wybory do
Bundestagu w Niemczech (2013 r.). W 2012 r., w zupełnie innych realiach, do zmiany personelu rządzącego w drodze wyborów dochodziło
także w Meksyku, Senegalu i Egipcie. Osobny przypadek stanowił wybór
nowych władz Komunistycznej Partii Chin.
Wydaje się oczywiste, że cyklicznie przeprowadzane wybory są
kluczowym elementem demokracji. Nasuwa się jednak spostrzeżenie, że
w Polsce, Rumunii i Republice Mołdawii występują odmienne konteksty
polityczne, a przez to następstwa wyborów mogą mieć inny charakter.
W przypadku Polski wybory 2011 r. potwierdziły obrany wcześniej kurs
polityczny i sposób sprawowania władzy.
Głosowania w Rumunii w 2012 r. unaoczniły sprzeciw społeczeństwa rumuńskiego wobec dotychczasowej ekipy rządzącej, jednak nie doprowadziły do zmian na najwyższym szczeblu władzy. Czynnikiem stabilizującym system polityczny Rumunii okazała się za to presja zewnętrzna.
W przypadku Republiki Mołdawii wybory 2012 r. stały się raczej
zwieńczeniem wielomiesięcznego procesu, a nie nagłym początkiem nowego politycznego rozdziału. Sam rezultat wyborów w Mołdawii nie przynosi jednak konkretnych rozstrzygnięć, o ile nie towarzyszy mu wola
kompromisu ze strony poszczególnych partii (i ich zagranicznych protektorów).
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I. Polska
(wybory parlamentarne z 9 października 2011 r.)
Sytuacja przed wyborami
Sytuacja polityczna w Polsce w przeddzień wyborów parlamentarnych była – jak na polskie realia – dość nietypowa. Zawiązana w 2007 r.
koalicja parlamentarna Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego przetrwała pełną, czteroletnią kadencję i z dość dobrym wizerunkiem wśród elektoratu obie partie przystąpiły do nowych wyborów.
Premierem przez całą kadencję był Donald Tusk, a wicepremierem z ramienia PSL – Waldemar Pawlak. Zjawisko to było w tym sensie nietypowe, że poczynając od roku 1989 praktycznie wszystkie koalicje rządowe
w Polsce się rozpadały. Wyjątek stanowiła jedynie rządząca w latach
1993-1997 koalicja SLD-PSL, która do końca kadencji się nie rozpadła,
choć w tym czasie na czele rządu stało trzech premierów: Waldemar Pawlak, Józef Oleksy i Włodzimierz Cimoszewicz. Wszelkie pozostałe koalicje
zostały zerwane. W przypadku tej z roku 2005, tj. koalicji PiS-LPR-Samoobrona, spory wśród rządzącej ekipy doprowadziły nawet do skrócenia
kadencji parlamentu i rozpisania przedterminowych wyborów w 2007 r.
Do stabilizacji sytuacji na polskiej scenie partyjnej w roku 2011
przyczyniły się również niedawne wybory prezydenckie, przeprowadzone
w lipcu 2010 r., w następstwie katastrofy smoleńskiej. Wybór Bronisława
Komorowskiego na Prezydenta RP sprawił, że definitywnie zakończył się
okres tzw. koabitacji, tj. sytuacji, w której premier rządu i głowa państwa
wywodzili się z innych ugrupowań politycznych. Trwające za koabitacji
Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim spory o niekiedy kuriozalnym charakterze (o udostępnienie samolotu na rejs do Brukseli) zniechęciły część
elektoratu do klasy politycznej jako całości. Tym samym powrót do koabitacji w 2011 r. w postaci ewentualnego zwycięstwa PiS w wyborach
parlamentarnych, przy trwającej prezydenturze Bronisława Komorowskiego, nie dawał gwarancji tak wyczekiwanej stabilizacji funkcjonowania
systemu rządów.
Otoczenie międzynarodowe
Na wynik wyborów parlamentarnych wpłynęła również sytuacja
międzynarodowa, choć wpływ ten nie był – zdaje się – tak istotny jak
w przypadku omówionych niżej Rumunii i Republiki Mołdawii. Należy
jednak pamiętać, że na jesieni 2011 r. przed Polską stały dwa międzynarodowe wyzwania. Pierwsze z nich to trwające od 1 lipca do 31 grudnia
2011 r. przewodnictwo polskie w Radzie Unii Europejskiej (zwane również polską prezydencją). Troska o wizerunek Polski w Europie zachęcała
do utrzymania dotychczasowej ekipy rządzącej. Gdyby bowiem doszło do
zmiany większości parlamentarnej, wówczas proces kształtowania nowej
koalicji i nowego rządu, a następnie czas niezbędny na przystąpienie nowej ekipy do efektywnego rządzenia, pochłonęłyby zapewne wiele tygodni. W pamięci licznych obserwatorów sceny unijnej pozostawał przykład
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czeski z wiosny 2009 r., gdy rozpad koalicji rządzącej położył się cieniem
na wizerunek czeskiego przewodnictwa. Jednak i ta kwestia budzi liczne
polemiki, jako że zdaniem niektórych czeskie przewodnictwo było, co do
meritum, bardzo udane i to pomimo kryzysu rządowego, a po wtóre polskie przewodnictwo z jesieni 2011 r. i tak nie odbiło się szerokim echem,
gdyż uwaga państw i komentatorów skupiona była na rozwiązaniu kryzysu w strefie euro. W tym zaś procesie polskie przewodnictwo nie miało
udziału, jako że Polska nie przyjęła wspólnej waluty. Na użytek wewnętrzny polskie przewodnictwo mogło jednak stanowić bodziec do oddania
głosu na dotychczas rządzących.
Drugie wyzwanie o wymiarze międzynarodowym wynikało z przygotowywanego turnieju finałowego mistrzostw Europy w piłce nożnej,
który ostatecznie został rozegrany w czerwcu na stadionach Polski i Ukrainy. W tym przypadku również mogło się utrzeć przekonanie, że zmiana
ekipy rządzącej w Polsce może zahamować działania przygotowujące kraj
do turnieju, zwłaszcza że odnotowywane były znaczące opóźnienia
w budowie infrastruktury drogowej, a nawet oddania do użytku Stadionu
Narodowego. Przypomnijmy, że pierwszy mecz na nowym stadionie rozegrano dopiero w lutym 2012 r., a autostrada łącząca Warszawę z Europą Zachodnią została oddana do użytku (nadto jeszcze w prowizorycznej
postaci) dopiero 24 godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego.
Można jeszcze wspomnieć, iż do głosowania na Platformę Obywatelską mogły Polaków skłaniać poprawne stosunki, jakie rząd Donalda
Tuska, zdałoby się, utrzymywał z rządem kierowanym przez kanclerz Angelę Merkel. Stanowiło to wyraźny kontrast z napiętymi relacjami sprzed
2007 r., jak i z poglądami wyrażanymi przez Jarosława Kaczyńskiego na
temat niemieckiej kanclerz. Dodajmy, że w listopadzie 2011 r., zatem raptem miesiąc po wygranych wyborach, polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w sławetnym berlińskim wystąpieniu wezwał
Niemcy do przejęcia odpowiedzialności za losy Unii Europejskiej1.
Wyniki wyborów2
Wybory z 9 października 2011 r. przyniosły bezapelacyjne zwycięstwo Platformie Obywatelskiej, która zdobyła 39,18% głosów w wyborach do Sejmu i 209 mandatów. Koalicyjny PSL otrzymał 8,36% głosów
i 28 mandatów, co pozwoliło stworzyć większość parlamentarną, prawda,
że z niewielką przewagą: 237 posłów, przy większości bezwzględnej wynoszącej 231. Z racji odmiennej, większościowej ordynacji w wyborach do
Senatu, sukces PO w walce o mandaty senatorskie był jeszcze większy:
63 mandaty spośród 100 mandatów (PSL – 2 mandaty).

1

Publikacja online pod adresem: http://www.msz.gov.pl/resource/c2a33d88-7b8d4fa5-8680-a67a4b2b38af:JCR (dostęp luty 2013).
2 Publikacja online pod adresem: http://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.
html (dostęp luty 2013).
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Poprawny rezultat, ale nie dający szans na stworzenie rządu, uzyskało główne opozycyjne ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość: 29,89%
głosów w wyborach do Sejmu i 157 posłów, a także 31 senatorów. Sromotną klęskę poniosło za to ugrupowanie Polska Jest Najważniejsza
(2,19% głosów, zatem poniżej progu wyborczego), które wyodrębniło się
wcześniej z PiS i skupiało osoby związane w swoim czasie z Lechem Kaczyńskim. Nie po raz pierwszy, ale i nie ostatni, okazało się, że nie ma
możliwości zbudowania liczącego się ugrupowania prawicowego przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Bardzo słaby wynik uzyskał też Sojusz Lewicy Demokratycznej,
zdobywając raptem 8,24% głosów i 27 mandatów do Sejmu (bez żadnego
mandatu do Senatu). A przecież jeszcze dekadę wcześniej SLD stanowiło
główną siłę polskiego parlamentu. Czarnym koniem okazało się za to mało wyraziste ugrupowanie Ruch Palikota, które zdobyło 10,02% głosów
i 40 mandatów do Sejmu. Lider ugrupowania, Janusz Palikot, był wcześniej posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej, jednak w nowym parlamencie jego partia nie weszła w skład koalicji.
Następstwa
Wybory parlamentarne z października 2011 r. odnowiły mandat
do rządzenia dotychczasowej koalicji PO i PSL. Po raz pierwszy po 1989 r.
w rezultacie wyborów nie doszło do zmiany większości parlamentarnej.
Nawet skład rządu nie uległ znaczącym modyfikacjom: Donald Tusk (premier), Radosław Sikorski (sprawy zagraniczne) i Jan Vincent-Rostowski
(finanse) pozostali na swoich stanowiskach. Wicepremierem nadal był
Waldemar Pawlak, choć po upływie roku miał stracić posadę w związku z
przegranymi wyborami na prezesa własnej partii (nowym prezesem został Janusz Piechociński). Koalicja PO-PSL nie została jednak zerwana.
Do kolejnego rozłamu doszło natomiast w opozycyjnej partii PiS.
Tuż po wyborach do Sejmu doszło do wykluczenia z tego ugrupowania
kilku czołowych działaczy, m.in. Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego. Wykluczeni powołali klub parlamentarny „Solidarna Polska”. Podobnie jednak jak w przypadku partii Polska Jest Najważniejsza, ugrupowanie Solidarna Polska nie odebrało jak dotąd zbyt wielu głosów Prawu i Sprawiedliwości.
Jednym z istotnych następstw wyborów było objęcie mandatów
poselskich przez nową kategorię polityków, głównie z ramienia Ruchu
Palikota. Wśród nich znalazła się transseksualistka Anna Grodzka, były
duchowny katolicki Roman Kotliński czy zwolennik legalizacji związków
homoseksualnych – Robert Biedroń. Sam Janusz Palikot otwarcie opowiada się za legalizacją narkotyków. Pojawia się pytanie, czy Ruch Palikota może zostać uznany za przykład nowej lewicy. Praktyka pokaże również, czy Ruch Palikota stanowić będzie sposób na trwałe odebranie lewicy części elektoratu i stworzenie satelickiego ugrupowania PO, które
w odpowiednim momencie będzie mogło stać się substytutem PSL w rządzącej koalicji.
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Wnioski
Warto w pierwszej kolejności odnotować trwałość polskich rozwiązań konstytucyjnych. Istniejący system rządów pozwolił na zachowanie stabilności z pełnym poszanowaniem istniejących reguł konstytucyjnych. Do stabilności ekipy rządowej przyczynia się także życzliwa postawa Prezydenta RP. Gdyby obecny rząd nie mógł liczyć na taką życzliwość,
to niezwykle trudno byłoby mu doprowadzać do przyjmowania nowych
ustaw. Rząd nie dysponuje bowiem większością 3/5 w Sejmie, by móc odrzucić ewentualne weto prezydenckie.
Drugi wniosek dotyczy ewentualnej alternatywy politycznej, a tak
naprawdę jej braku. W chwili obecnej nie istnieje w Polsce żadne opozycyjne ugrupowanie, które mogłoby poważnie zagrozić koalicji PO-PSL
w ewentualnych wyborach. Znamienne, że pomimo licznych skandali, jakie targały Platformą Obywatelską w roku 2012, w tym afera Amber Gold
(w którą częściowo zamieszany był syn premiera Tuska) czy niechlubne
rewelacje na temat postępowania rządu po katastrofie smoleńskiej (np.
mylne identyfikacje ciał, nieprawdziwe oświadczenia ówczesnej minister
zdrowia a obecnie Marszałek Sejmu Ewy Kopacz), PO wciąż może liczyć
na znaczące poparcie elektoratu. Próby utworzenia poważnej alternatywy
przez PiS jak do tej pory nie przyniosły rezultatu.
W aspekcie porównawczym można też dodać, że na stabilność systemu politycznego Polski składa się również czynnik samorządowy.
W miarę sprawnie funkcjonująca władza lokalna stabilizuje system, czego
w takim samym stopniu nie można powiedzieć o Rumunii czy Republice
Mołdawii.
W każdym razie wybory z 2011 r. potwierdziły obrany wcześniej
kurs polityczny i sposób sprawowania władzy.
II. Rumunia
(wybory lokalne z czerwca, referendum z lipca
i wybory parlamentarne z grudnia 2012 r.)
Sytuacja przed wyborami
W odróżnieniu od Polski, w Rumunii w okresie poprzedzającym
wybory doszło do odwrócenia większości parlamentarnej i utworzenia
nowego rządu. Przez praktycznie całą kadencję parlamentarną 20082012 rząd tworzyła proprezydencka Partia Demokratyczno-Liberalna
(PDL)3 wraz z Demokratycznym Związkiem Węgrów Rumunii (UDMR),
przy poparciu koła mniejszości narodowych. Od 2010 r. za rządem stała
także grupa rozłamowców z opozycyjnej Partii Socjaldemokratycznej
(PSD) i Partii Narodowo-Liberalnej (PNL). Rozłamowcy, kierowani przez
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V. Stoica, Unificarea dreptei, Bucureşti 2008, s. 233; Epoca Băsescu. Integrarea şi
dezintegrarea României, pod red. D. Sultănescu, B. Teodorescu, Bucureşti 2007,
s. 15-22.
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Gabriela Oprea, utworzyli mało wyrazistą partię Narodowy Związek na
rzecz Rozwoju Rumunii (UNPR).
Przez czteroletnią kadencję chwiejna koalicja niejednokrotnie stała na krawędzi upadku4. Pierwotnie premierem rządu był Emil Boc. Jesienią 2009 r. polityk ów podał się do dymisji. Prezydent Traian Băsescu
podjął dwukrotną próbę powołania rządu z innym premierem, po czym
Boc ponownie został powołany na pierwotne stanowisko. Warto wspomnieć, że do wydarzeń tych doszło w kontekście kampanii przed wyborami
prezydenckimi, w których Băsescu ostatecznie został wybrany na drugą
kadencję. Po kilku latach sprawowania urzędu Emil Boc niespodziewanie
podał się do dymisji w lutym 2012 r. Nowym premierem został Mihai
Răzvan Ungureanu, dotychczasowy zwierzchnik rumuńskiego wywiadu,
wcześniej minister spraw zagranicznych. Rząd Ungureanu uzyskał w parlamencie wotum zaufania 9 lutego 2012 r., jednak już 27 kwietnia tegoż
roku ten sam parlament uchwalił wotum nieufności wobec rządu i Mihai
Răzvan Ungureanu musiał podać się do dymisji. Na ironię zakrawa fakt,
że jeszcze dzień wcześniej premier Ungureanu złożył udaną wizytę
w Warszawie.
Uchwalenie wotum nieufności zostało uznane za sensację. Ostatecznie „za” głosowało raptem czterech parlamentarzystów więcej, niż wymagana większość. Najprawdopodobniej od rządu odwróciły się mniejszości narodowe (razem: 18 posłów) i kilku polityków z dotychczasowej
koalicji. Stało się tak dlatego, że rząd PDL cieszył się już tylko minimalnym poparciem w sondażach i trwanie przy dotychczasowej koalicji oznaczało dla wielu parlamentarzystów niechybną klęskę w zbliżających się
wyborach. Społeczeństwo rumuńskie było bowiem znużone skutkami
kryzysu, jaki z wielką siłą uderzył w Rumunię poczynając od roku 2008.
Bardzo niepopularna była też sztandarowa reforma dokonana jeszcze
przez Emila Boca, którego rząd obniżył wszystkie wynagrodzenia w sektorze publicznym o 25% i próbował – prawda, że bezskutecznie – obniżyć
wszystkie emerytury o 15%. Dość powiedzieć, że odbiciem społecznego
niezadowolenia jest wysoki poziom emigracji zarobkowej Rumunów,
głównie do Hiszpanii i Włoch, który szacowany jest na 3 miliony osób.
W rezultacie uchwalonego wotum nieufności nowym premierem
został przewodniczący PSD, Victor Ponta. Warto też wspomnieć, że od lutego 2011 r. PSD wspólnie z PNL, kierowaną przez Crina Antonescu, tworzą sojusz wyborczy o nazwie Unia Socjal-Liberalna (USL). Ów alians wydawał się początkowo dość oryginalny, gdyż skupiał ugrupowania o odmiennej genezie i odmiennych programach (przynajmniej w aspekcie deklaratywnym). Okazało się jednak, że wspólnym spoiwem okazała się nie-
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A. Burakowski, M. Stan, Kraj smutny pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku,
Warszawa 2012, s. 247-261.
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chęć do rządzącego już drugą kadencję prezydenta Băsescu5. Po utworzeniu własnego rządu USL dążyć zresztą będzie wszelkimi sposobami do
izolacji, a nawet do odwołania prezydenta. Pierwszym wyzwaniem dla
USL stały się wybory lokalne, przewidziane na czerwiec 2012 r., które
miały odsunąć PDL od kontroli nad zasobami kadrowymi i finansowymi
samorządów.
Wyniki wyborów lokalnych z 10 czerwca 2012 r.6
Wybory lokalne zakończyły się miażdżącym sukcesem USL. Sojusz przejął stanowiska 36 z 41 przewodniczących rad wojewódzkich, odpowiadających stanowisku polskich marszałków województw. USL nie
zdobyło jedynie kontroli nad województwami Arad, Alba, Neamţ, Harghita i Covasna, przy czym w tych dwóch ostatnich większość stanowią etniczni Węgrzy i zwycięża w nich zawsze UDMR. USL udało się również zdobyć fotele burmistrzów większości głównych miast. PDL utrzymało stanowisko burmistrza m.in. w Klużu-Napoce (Emil Boc wygrał minimalną
większością głosów), Braszowie, Aradzie, Tulczy i Drobecie Turnu Severin. W bardzo zróżnicowany sposób głosowało województwo Suczawa.
Przewodniczącym rady wojewódzkiej został Cătălin Nechifor (USL), choć
wcześniej stanowisko to piastował Gheorghe Flutur – jeden z baronów
PDL. Burmistrzem Suczawy został jednak przedstawiciel PDL, Ion Lungu, choć w radzie miejskiej dominuje USL.
W skali kraju stanowiska burmistrzów utrzymały znane, choć czasem kontrowersyjne postacie: Klaus Johannis (Sybin, niezależny), Sorin
Oprescu (Bukareszt, niezależny wspierany przez USL), Radu Mazăre
(skandalizujący burmistrz Konstancy, USL).
Victor Ponta i Crin Antonescu uznali wówczas, że konieczne jest
jak najszybsze odwołanie prezydenta, gdyż z tytułu sprawowanego urzędu
Traian Băsescu posiada kontrolę nad częścią służb specjalnych i może je
wykorzystywać podczas kampanii przed wyborami do parlamentu przewidzianymi na jesień 2012 r. Zdecydowano się więc na zawieszenie prezydenta i na rozpisanie referendum o jego odwołanie.
Sytuacja przed referendum
Już pięć lat wcześniej, w maju 2007 r., podjęta została nieudana
próba odwołania Traiana Băsescu. Wtedy większość głosujących była
przeciwna odwołaniu prezydenta, a referendum i tak uznano za nieważne, gdyż nie wzięła w nim udziału wymagana liczba wyborców (50% uprawnionych plus jeden głos). W 2012 r. koalicja USL postanowiła doprowadzić do odwołania prezydenta jak najszybciej, aby nie dać mu szans na
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O sposobie sprawowania władzy przez prezydenta Băsescu zob.: Central and Southeast European Politics since 1989, pod red. S. P. Ramet, Cambridge 2010, s. 390-394.
6 Publikacja online pod adresem: http://www.beclocale2012.ro/rezultate%20finale1.
html (dostęp luty 2013).
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przygotowanie się do referendum. Dnia 3 lipca, w krótkim czasie po wyborach lokalnych i w dość pospieszny sposób, koalicja USL odwołała szereg dygnitarzy państwowych, m.in. przewodniczących obu izb parlamentu (Robertę Anastase i Vasila Blaga, oboje z PDL) i rzecznika praw obywatelskich, zaś 6 lipca obie izby przegłosowały wniosek o zawieszeniu
prezydenta Băsescu i o rozpisaniu na 29 lipca referendum w sprawie jego
odwołania. Gdy odsunięci przewodniczący izb chcieli się odwołać do Trybunału Konstytucyjnego7, rząd wydał nadzwyczajne rozporządzenie z mocą ustawy, na mocy którego uchwały parlamentu nie podlegają ocenie
Trybunału, co do ich zgodności z konstytucją. Tym samym obowiązki prezydenta tymczasowo przejął nowy przewodniczący Senatu, współkierujący USL – Crin Antonescu.
Największe kontrowersje wybuchły jednak wokół interpretacji
przepisów o referendum. Zgodnie z obowiązującą wówczas treścią ustawy
(prawda, że znowelizowanej bardzo niedawno – za rządu Ungureanu),
aby referendum było ważne i miało charakter wiążący, musi w nim wziąć
udział bezwzględna większość obywateli uprawnionych do głosowania.
USL zdecydowała wówczas, że treść przepisu zostanie zmieniona w drodze nadzwyczajnego rozporządzenia rady ministrów i że do odwołania
prezydenta wystarczy większość zwykła. W kraju zaś zaczęło dochodzić
do manifestacji ulicznych przeciwników i zwolenników zawieszonego prezydenta (tzw. protest białych koszul)8.
Otoczenie międzynarodowe9
W sytuację wewnętrzną w Rumunii włączyły się wówczas niektóre
z instancji europejskich, w tym w szczególności komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding, która nie kryła swojej krytycznej postawy wobec
Victora Ponty. Pośrednią presję wywierał także José Barroso i Angela
Merkel. Ostatecznie rząd Rumunii ugiął się i 16 lipca, tj. dwa tygodnie
przed referendum, Victor Ponta skierował do przewodniczącego Komisji
Europejskiej pismo o skądinąd kuriozalnej treści. Rumuński premier
obiecywał w nim, że na 17 lipca zostanie zwołane posiedzenie parlamentu, podczas którego tenże m.in. „uchyli” rozporządzenie wprowadzające
większość zwykłą10. Wypowiedź w trybie oznajmującym oznaczała, że
premier podejmuje zobowiązania zamiast parlamentu, co przecież stało
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O kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego zob.: W. Brodziński, Ustrój konstytucyjny Rumunii po „rewolucji” z grudnia 1989 roku [w:] Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009, pod red. K. P. Marczuk, Warszawa 2009, s. 28.
8 Obserwacja własna autora.
9 Szerzej o kontekście geopolitycznym Rumunii w aspekcie historycznym zob.: V. Rey,
O. Groza, Bulgarie et Roumanie, un „entre-deux” géopolitique dans l’Union Européenne [w:] „L'Espace géographique”, tom 37, 2008/4, s. 366 i nast.
10 Publikacja online pod adresem: http://adevarul.ro/news/politica/scrisoareatrimisa-premierul-victor-ponta-luni-jose-manuel-barroso1_50ae508c7c42d5a6639b92d8/index.html# (dostęp luty 2013).
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w sprzeczności z tak piętnowanym przez komisarz Reding naruszaniu
zasady trójpodziału władz. W każdym razie w rezultacie presji zewnętrznej, na raptem dwa tygodnie przed referendum ustanowiono, że do odwołania prezydenta konieczna będzie większość bezwzględna obywateli
uprawnionych do głosowania. Ponieważ było jasne, że opinia większości
respondentów wyraźnie skłania się ku odwołaniu Băsescu, ostatnią szansą dla prezydenta i jego ekipy była nadzieja, że liczba głosujących nie
przekroczy wymaganego progu. Stąd też najpierw PDL, a później i sam
prezydent wezwali obywateli do bojkotu referendum.
Za nie mniej kuriozalne można uznać wystąpienie premiera Węgier Viktora Orbána, który dosłownie na dzień przed referendum publicznie wezwał obywateli rumuńskich narodowości węgierskiej do bojkotu
głosowania. Jak miało się później okazać, to właśnie głosy rumuńskich
Węgrów przeważyły szalę zwycięstwa. Dodajmy jeszcze, że w rosyjskich
środkach masowego przekazu pojawiła się sugestia, jakoby za próbą odwołania prezydenta Rumunii stały kręgi amerykańskie11.
Wyniki referendum z 29 lipca 2012 r.12
Prezydenta Băsescu ostatecznie nie odwołano, ze względu na zbyt
niską frekwencję, która w skali kraju wyniosła 46,23%. Odnotowano jednak kolosalne różnice między poszczególnymi regionami. Najwięcej osób
oddało swoje głosy w tradycyjnie lewicowej Oltenii. W województwie Olt
frekwencja wyniosła aż 73,89%. W innych województwach tego regionu
liczba głosujących również przekroczyła 50%: Mehedinţi – 69,24%, Vâlcea – 58,30%. Na przeciwległym biegunie znalazła się wschodnia część
Siedmiogrodu, zwana Seklerszczyzną. Jak już odnotowano, jest to obszar
państwa rumuńskiego zamieszkały przez największy odsetek etnicznych
Węgrów. W dwóch województwach, Harghita i Covasna, frekwencja wyniosła odpowiednio 13,59% i 18,56%. Można więc zauważyć, że pomiędzy
województwem o najwyższej i najniższej frekwencji wystąpiły różnice ponad pięciokrotne.
Jednoznaczne były za to wyniki oddanych głosów. Za odwołaniem
Traiana Băsescu opowiedziało się łącznie 87,52% głosujących. Przeciw zagłosowało 11,15%, zaś 1,32% głosów uznano za nieważne. Członkowie USL
zaczęli jednak kwestionować wyniki podane przez Centralne Biuro Wyborcze uznając, że Biuro brało pod uwagę zbyt dużą liczbę uprawnionych
do głosowania. Padały wręcz oskarżenia, że listy uprawnionych celowo
nie zostały zaktualizowane, że nie usunięto z nich osób zmarłych, przez co
na listach miało się znaleźć więcej osób niż powinno. A tym samym
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(dostęp styczeń 2013).
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i przekroczenie progu 50% miało stać się trudniejsze. Ponownie rozgorzała też dyskusja, czy obywatele Rumunii zamieszkali za granicą powinni
mieć prawo głosowania. Wprawdzie rząd USL utworzył za granicą bardzo
wiele dodatkowych komisji wyborczych, w samej Polsce, oprócz Warszawy, organizując lokale wyborcze w Kielcach i w Poznaniu, jednak nie
wystarczyło to, by zmobilizować miliony rumuńskich emigrantów do
wzięcia udziału w głosowaniu. Bojkot dokonany przez rumuńskich Węgrów, zespolony z obojętnością diaspory, pokrzyżował plany odwołania
prezydenta.
Rumuński Trybunał Konstytucyjny w swoisty sposób przedłużył
stan politycznego napięcia ogłaszając, że ostateczną decyzję o ważności
referendum podejmie dopiero po upływie miesiąca. Ostatecznie dopiero
21 sierpnia, i to jedynie stosunkiem głosów 6:3, Trybunał Konstytucyjny
uznał referendum za nieważne. W międzyczasie jedna z sędziów Trybunału skarżyła się na rzekome naciski wywierane na nią przez przedstawicieli USL.
Następstwa
W rezultacie referendum zawieszony prezydent Traian Băsescu
ponownie objął stanowisko, a jego aktualna kadencja wygasnąć ma dopiero w grudniu 2014 r. Można jednak bez wątpienia stwierdzić, że żaden
z obozów nie odniósł zwycięstwa: USL nie udało się odwołać prezydenta,
jednak za odwołaniem Traiana Băsescu głosowało więcej osób (7,4 mln),
niż za jego reelekcją w 2009 r. (5,3 mln). Za pozostaniem prezydenta na
stanowisku opowiedziało się niewiele ponad milion osób. W rezultacie
bardzo niepopularny polityk dalej miał być głową państwa, zaś mozolnie
tworzona koalicja USL dała dowód swej politycznej nieskuteczności.
Wnioski
W Rumunii brak jest jednoznacznie rozumianych reguł ustrojowych. Przy okazji referendum podejmowane były próby zmiany kompetencji Trybunału Konstytucyjnego w drodze nadzwyczajnego rozporządzenia rządu z mocą ustawy, co z perspektywy prawnej uchodzi za istne
kuriozum. Z drugiej jednak strony nie można politykom USL odmówić,
że polityczne sympatie większości społeczeństwa rumuńskiego były po
ich właśnie stronie, a nie po stronie prezydenta. Zasadnicza trudność polega jednak na tym, że w rumuńskich realiach brakuje powszechnego
przekonania o potrzebie przestrzegania procedur13, stąd i one same, jakby
na zasadzie samospełniającej się przepowiedni, często nie są jednoznacznie zdefiniowane. Tym samym w praktyce systemu rządów panuje ustawiczny chaos, który tylko potęguje poczucie alienacji wśród społeczeń-
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stwa, blokuje wszelki rozwój partycypacji politycznej mas i hamuje krystalizowanie się społeczeństwa obywatelskiego.
Ów ambiwalentny stosunek do obowiązującej procedury można
było zaobserwować przy odwołaniu przewodniczących obu izb 3 lipca:
zgodnie z regulaminem izb parlamentarnych przewodniczący mogli zostać odwołani tylko na wniosek tego klubu, który na początku kadencji
wysunął ich kandydaturę. W danym przypadku wniosek o odwołanie
przewodniczących izb mógł zgłosić jedynie proprezydencki klub PDL,
który rzecz jasna nawet nie zamierzał tego uczynić. Sprawa była o tyle
istotna, że przewodniczący obu izb mogli zablokować procedurę zawieszenia prezydenta, stąd USL chciała jak najszybciej obsadzić obydwa stanowiska swoimi ludźmi (podobnie było zresztą z funkcją rzecznika praw
obywatelskich), by potem bez przeszkód zawiesić Traiana Băsescu. Ostatecznie wnioski o odwołanie przewodniczących izb zostały zgłoszone
przez USL i uzyskały poparcie większości każdej z izb. Przewodniczący
zostali zatem odwołani zgodnie z wolą większości izb parlamentarnych,
jednak z naruszeniem istniejącej procedury. Pada w związku z tym pytanie o ocenę zaistniałej sytuacji, a odpowiedź nie jest jednoznaczna. Podobnie wątpliwości budzi opisany już ciąg dalszy epizodu, gdy odwołani
przewodniczący odwołali się do Trybunału Konstytucyjnego.
Inny rodzaj wątpliwości budzi kwestia list uprawnionych do głosowania. Wspomniano wyżej o zarzutach wypaczenia wyniku referendum
przez to, że listy nie były aktualizowane. Zwolennicy Traiana Băsescu
oskarżali natomiast USL o fałszowanie wyników w komisjach wyborczych
zlokalizowanych za granicą. Rzecz w tym, że do referendum z lipca roku
2012 każdy obywatel Rumunii, który w dniu głosowania przebywał za
granicą, mógł oddać głos w dowolnej komisji wyborczej bez uprzedniej
rejestracji w rumuńskiej placówce dyplomatycznej czy uzyskania zaświadczenia w kraju, w miejscu zamieszkania. Wystarczyło zjawić się
w lokalu wyborczym za granicą i podpisać zobowiązanie, że przy danych
wyborach obywatel zagłosuje tylko raz i nie będzie powtarzał czynności
wyborczych w innych lokalach. W związku z tym istniała teoretyczna możliwość fałszerstw, jeśli nie przez obywateli, to przez same komisje, które
mogłyby dopuścić się nieuczciwego „dosypania” głosów do urny. Zdaniem
PDL, przy okazji referendum, do tego rodzaju nadużyć miało dojść w ambasadzie Rumunii w Paryżu. Inna rzecz, że podejrzenia o wielokrotne głosowanie, nazywane w publicystyce „turystyką wyborczą”, pojawiały się też
od wielu lat odnośnie wyborów w samym kraju. Dochodziło wręcz do tego, że w przeddzień wyborów autokary były plombowane, aby nie można
było ich wykorzystać do zorganizowanej „turystyki wyborczej”. W sprawie
tej nie zapadł jednak żaden wyrok skazujący.

291
Uogólniając można odnotować rosnące znaczenie głosów oddawanych przez obywateli rumuńskich zamieszkałych za granicą14. Okazuje
się, że ich postawa może przechylić szalę zwycięstwa na jedną ze stron.
Stało się tak już w 2009 r., gdy w wyborach prezydenckich znikomą większość głosów oddanych w kraju uzyskał socjaldemokrata Mircea Geoană,
jednak po dodaniu głosów oddanych za granicą, zwłaszcza obywateli rumuńskich z Republiki Mołdawii, w 95% opowiadających się za Traianem
Băsescu, ostateczną reelekcję zapewnił sobie właśnie Băsescu. Podczas
referendum 2012 r. to znowu głosy Rumunów z zagranicy, a raczej ich
brak, uniemożliwiły przekroczenie kworum i odwołanie prezydenta. Znamienne, że po nieudanym referendum USL zmieniła ordynację wyborczą
i w wyborach parlamentarnych z grudnia 2012 r. za granicą głosów nie
mogli już oddać rumuńscy turyści przebywający akurat poza krajem, tylko obywatele Rumunii zamieszkali w danym państwie, i to na podstawie
dokumentów potwierdzających legalny pobyt, wydanych przez państwo
przyjmujące. Głosować mogli również członkowie rumuńskich przedstawicielstw dyplomatycznych, instytutów kultury itp.
Referendum z lipca 2012 r. po raz kolejny unaoczniło także polityczne znaczenie mniejszości węgierskiej, która wprawdzie stanowi jedynie ok. 6% elektoratu, ale wykazuje się wysokim stopniem zorganizowania. Na tle względnie niskiego stopnia partycypacji politycznej narodu rumuńskiego, bardzo aktywna mniejszość węgierska potrafi uzyskać większy wpływ na bieg wydarzeń w państwie, niż by to wynikało z jej numerycznego znaczenia. Wobec rozproszenia głosów w rumuńskim parlamencie, to właśnie głosy parlamentarzystów z mniejszości węgierskiej bardzo
często rozstrzygały o kształcie koalicji rządowej. W przypadku referendum z lipca 2012 r. okazało się, że to właśnie bojkot rumuńskich Węgrów
nie pozwolił przekroczyć progu 50% głosujących15.
Konkludując można odnotować, że głosowania w 2012 r. unaoczniły sprzeciw społeczeństwa rumuńskiego wobec PDL i prezydenta
Traiana Băsescu, jednak nie doprowadziły do zmian na najwyższym
szczeblu władzy. Czynnikiem stabilizującym system polityczny okazała się
za to presja zewnętrzna.
Epilog: wybory parlamentarne z 9 grudnia 2012 r.
Przez kolejne miesiące po nieudanym referendum w Rumunii
trwał okres wzajemnej niechęci. Prezydent i premier prowadzili między
sobą jedynie oficjalną korespondencję. Prezydent reprezentował Rumunię na szczytach Unii Europejskiej, jednak w żaden sposób nie konsultował się z premierem co do treści stanowiska negocjacyjnego Rumunii ani
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O problemie migracji zob.: Ch. King, Extreme Politics. Nationalism, Violence and
the End of Eastern Europe, Oxford-New York, 2010, s. 155 i nast.
15 W kontekście historycznym szerzej zob.: A. Capelle-Pogacean, Roumanie: l’utopie
unitaire en question [w:] „Critique internationale”, nr 6, zima 2000, s. 102 i nast.
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po powrocie nie informował premiera o treści rozmów. Premier Ponta był
także poddawany wyraźnemu ostracyzmowi przez przywódców europejskich. Gdy 17 października 2012 r. zebrał się w Bukareszcie kongres Europejskiej Partii Ludowej, w jego obradach wziął udział prezydent Traian
Băsescu. Uczestnicy kongresu, m.in. Angela Merkel i Donald Tusk, choć
przebywali w Bukareszcie, nie skorzystali ze sposobności, by spotkać się z
premierem Victorem Pontą. Doszło jedynie do rozmów Ponty z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Barroso, bułgarskim premierem
Bojko Borysowem i premierem Republiki Mołdawii – Vladem Filatem.
Znamienne, że tego samego dnia Victor Ponta i Crin Antonescu wzięli
udział w masowym wiecu wyborczym USL na bukareszteńskim stadionie
„Arena Narodowa”. Atmosferę niechęci między prezydentem a premierem pogłębiał jeszcze nagłaśniany przez Băsescu skandal związany z plagiatem pracy doktorskiej przez Victora Pontę („to premier »kopiujwklej«!”– mawiał Băsescu). Prezydent nie cieszył się jednak sympatią
społeczeństwa: podczas centralnych obchodów święta narodowego 1 grudnia 2012 r. (na tydzień przed wyborami) Băsescu został sowicie wygwizdany przez licznie zgromadzony tłum. Prezydent z kolei, gdy zajmował
miejsce na trybunie honorowej, nie przywitał się z premierem.
Kampania przed wyborami parlamentarnymi toczyła się przy
skrajnym zobojętnieniu społeczeństwa. Nawet środki masowego przekazu nie poświęcały zbliżającym się wyborom parlamentarnym większej
uwagi. Do głosowania ostatecznie doszło 9 grudnia 2012 r., a wyniki
oznaczały miażdżący triumf tak piętnowanej na europejskich salonach
koalicji USL16. Przy frekwencji wynoszącej 41,76%, sojusz Ponty i Antonescu zdobył 58,63% głosów w wyborach do Izby Deputowanych
i 60,03% w wyborach do Senatu. Proprezydencka PDL, startująca pod
szyldem ARD (Sojusz Prawej Rumunii), zdobyła kilkakrotnie mniejsze
poparcie: 16,5% i 16,7%. Czarnym koniem wyborów okazało się ugrupowanie Partia Ludowa – Dan Diaconescu (PP-DD), które uzyskało odpowiednio 13,99% i 14,65%, zatem niewiele mniej niż PDL. Formację
PP-DD trudno jednoznacznie określić. Najbardziej przypomina ona polski Ruch Palikota, choć w PP-DD nie są eksponowane wątki antyklerykalne. Główną postacią PP-DD jest, co wynika z samej nazwy, Dan Diaconescu – oligarcha, potentat medialny i były prezenter telewizyjny. Węgierska mniejszość (UDMR) zdobyła odpowiednio 5,13% i 5,23% głosów.
Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. Do parlamentu dostało się za to 18 posłów reprezentujących mniejszości narodowe, w tym przedstawiciel Polaków – Gerwazy Longher.
Kolosalna przewaga USL w głosach przełożyła się na jeszcze większą przewagę w mandatach. Stało się tak ze względu na specyficzną ordynację wyborczą, zgodnie z którą kandydaci startują w okręgach jedno-
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Publikacja online pod adresem: http://www.becparlamentare2012.ro/rezultate.
html (dostęp luty 2013).
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mandatowych i zdobywają mandat, jeśli któryś z nich uzyska bezwzględną większość głosów. Gdyby zaś żaden z kandydatów nie zdobył bezwzględnej większości głosów, wówczas mandaty przyznawane są metodą
proporcjonalną na szczeblu wyższym (tzw. duże okręgi). W przypadku
wyborów z grudnia 2012 r. przewaga USL była tak znacząca, że w bardzo
wielu okręgach jednomandatowych kandydaci tego sojuszu uzyskiwali
ponad 50% głosów i od razu obejmowali mandat. Uwypukliło to jeszcze
zwycięstwo USL. Ostatecznie na 412 miejsc w Izbie Deputowanych i 176
w Senacie, USL zdobyła 395 mandatów (273 deputowanych i 122 senatorów), ARD – 80 (56 i 24), PP-DD – 68 (47 i 21), zaś UDMR – 27 (18 i 9).
Osiemnaście mandatów zdobyli też wspomniani kandydaci mniejszości
narodowych. Reasumując można zatem stwierdzić, że na USL głosowało
60% obywateli, ale partii przypadło łącznie aż 67,2% mandatów. ARD
zdobył 13,6% mandatów, PP-DD – 11,6%, a UDMR – 4,6%. USL praktycznie osiągnęła większość konstytucyjną i dla zmiany ustawy zasadniczej
potrzebne jest tylko poparcie UDMR.
Miażdżący sukces USL, osiągnięty bez żadnych podejrzeń o jakiekolwiek fałszerstwa wyborcze, znacząco zawęził pole działania Traiana
Băsescu. I choć prezydent przed wyborami dawał do zrozumienia, że wcale nie musi znowu desygnować Victora Ponty na premiera, w odpowiedzi
na co USL groziło nowym zawieszeniem i kolejnym referendum o destytucji, to jednak po wyborach Traian Băsescu nie miał najmniejszych
podstaw, by decydować się na kolejną konfrontację. Werdykt społeczeństwa był więcej niż jednoznaczny i nawet ewidentne preferencje kręgów rządzących w państwach zachodnich nie były w stanie odsunąć USL
od władzy.
W tej sytuacji rumuńscy politycy zdecydowali się na nieformalny
kompromis. W rezultacie poufnego spotkania Traiana Băsescu z przywódcami USL (Victor Ponta, Crin Antonescu, Liviu Dragnea) prezydent
zdecydował się ponownie powołać Pontę na premiera17. Nie jest wiadome, czy przywódcy USL obiecali coś w zamian prezydentowi na pozostałą
część jego kadencji…
III. Republika Mołdawii
(wybór prezydenta przez parlament w marcu 2012 r.)
Sytuacja przed wyborami
Wybór głowy państwa zakończył trwający niemal trzy lata (917
dni) impas ustrojowy. Przez ten czas Parlament Republiki Mołdawii nie
był w stanie wybrać prezydenta. Od 2001 r. prezydenci Republiki Mołdawii wybierani są przez jednoizbowy parlament, przy czym dla wyboru ko-
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Publikacja online pod adresem: http://www.dcnews.ro/2012/12/261948/ (dostęp
grudzień 2012).
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nieczna jest większość 61 deputowanych na 101 mandatów18. Zarówno
w 2001, jak i w 2005 r. udało się takową większość zebrać i Vladimir
Voronin został dwukrotnie wybrany na prezydenta. W roku 2001 Partia
Komunistów Republiki Mołdawii (PCRM) posiadała miażdżącą większość
w parlamencie i samodzielnie mogła dokonać wyboru głowy państwa, zaś
w 2005 r. na stronę komunistów przeszedł dotychczasowy piewca unionizmu (z Rumunią) Iurie Roşca i jego frakcja, przez co ponownie udało
się zebrać niezbędną większość dla wyboru prezydenta19.
Zupełnie inaczej ukształtowała się sytuacja w roku 2009. Przede
wszystkim po kompromitacji Roşki doszło do przetasowań wśród opozycji politycznej20. Jej działacze skupili się w kilku ugrupowaniach: Partii
Liberalnej (PL, przywódca Mihai Ghimpu), Partii Liberalno-Demokratycznej (PLDM, przywódca Vlat Filat) oraz w Sojuszu „Nasza Mołdawia”
(AMN, przywódca Serafim Urechean). To ostatnie ugrupowanie wkrótce
jednak zjednoczy się z PLDM, natomiast w jej miejsce znaczącą siłą
wśród opozycji stanie się Demokratyczna Partia Mołdawii (PDM, ówcześni przywódcy: Dumitru Diacov, Oleg Serebrian).
W ostatnich latach rządów Voronina i PCRM znacząco wzrastały
tendencje autorytarne21. Stopniowo ograniczana była niezależność środków masowego przekazu. Relacje Republiki Mołdawii z Unią Europejską
były dość chłodne, a nawet stosunki z Rosją dalekie były od idylli, po
odrzuceniu przez Voronina rosyjskiego planu uregulowania konfliktu
w Naddniestrzu (tzw. planu Kozaka).
W atmosferze ogólnego napięcia przeprowadzono 5 kwietnia
2009 r. wybory parlamentarne. Ogłoszone wyniki przyniosły ponowny
sukces PCRM, która zdobyła prawie 50% głosów i 60 mandatów na 101.
Rezultat ten spotkał się z niechęcią prozachodnio nastawionej młodzieży
(stowarzyszenia „Hyde Park” i „Think Moldova”), która poprzez portale
społecznościowe ogłosiła 6 kwietnia „dniem żałoby narodowej” i wezwała
do protestu. Zachęceni tym przeciwnicy PCRM zaczęli gromadzić się
w centrum Kiszyniowa i publicznie protestować, nie chcąc dopuścić do
trzeciej z rzędu kadencji pod rządami komunistów. Zgłaszano żądanie
powtórzenia sfałszowanych ponoć wyborów. Do eskalacji napięcia doszło
7 kwietnia, gdy protesty przekształciły się w regularne zamieszki uliczne:
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B. Zdaniuk, Na rozdrożu wschodu i zachodu. Mołdawska transformacja polityczna lat 1988-2005 [w:] „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne”, nr 2(7)/2006,
s. 145.
19 A. Bon, Moldavie 2005. L’Europe en ligne de mire [w:] „Le courrier des pays de
l’Est”, nr 1053, styczeń-luty 2006, s. 70.
20 Zob.: I. Schultz, Les conséquences de l’entrée de la Roumanie dans l’UE sur les
conflits identitaires en République de Moldavie, s. 19 i nast. Praca doktorska obroniona w Instytucie Studiów Politycznych w Lyonie 29 sieprnia 2008 r. Na prawach
manuskryptu.
21 D. Cimpoeşu, Republica Moldova între România şi Rusia 1989-2009, Chişinău
2010, s. 248-257.

295
siedziba Parlamentu została zdewastowana, a na jej dachu powieszono
flagi Rumunii i Unii Europejskiej. Istnieją jednak poszlaki wskazujące na
to, że dewastacji i powieszenia flag dokonali prowokatorzy wspierani
przez policję22. Sam Vladimir Voronin w wystąpieniu telewizyjnym wygłoszonym w języku rosyjskim nazwał protestujących „faszystami”, po
czym ogłosił wydalenie ambasadora Rumunii, przywrócenie obowiązku
wizowego dla jej obywateli, jak i zamknięcie wszelkich przejść granicznych z tym krajem. Łącznie, w rezultacie starć z policją, śmierć poniosły
trzy osoby, a niemal 200 zostało aresztowanych. Opisywane wydarzenia
zostały przez publicystów nazwane rewolucją twitterową23. Znamienne
jednak, że mimo składanych obietnic, opozycja po przejęciu władzy nie
wyjaśniła, jak dotąd, co dokładnie stało się 7 kwietnia 2009 r.
Pacyfikacja protestów nie pozwoliła jednak komunistom utrwalić
swojej władzy, gdyż wraz z kadencją poprzedniego parlamentu kończyła
się również druga kadencja Vladimira Voronina. Nowy parlament miał
zatem w pierwszej kolejności za zadanie dokonanie wyboru nowej głowy
państwa. Rzecz jednak w tym, że PCRM uzyskała 60 mandatów, a do wyboru prezydenta potrzeba co najmniej 61 głosów. PCRM zaczęła wówczas
wywierać presję na posłów opozycyjnych, licząc że chociaż jeden z nich
ulegnie kuszącej propozycji intratnej synekury i odda swój brakujący
„złoty głos”. Tak się jednak nie stało. Wysunięta dwukrotnie przez PCRM
Zinaida Greceanîi, w głosowaniach przeprowadzonych w maju i czerwcu
2009 r., zdobyła „tylko” 60 głosów posłów komunistycznych. Żaden z posłów opozycji nie przeszedł na stronę rządzących.
W tej sytuacji, stosownie do postanowień konstytucji, Vladimir
Voronin musiał rozwiązać parlament. Nowe wybory rozpisane zostały na
29 lipca 2009 r. W tym samym czasie doszło do głośnej wolty na mołdawskiej scenie politycznej. Szeregi PCRM opuścił jeden z głównych jej członków – Marian Lupu, przewodniczący Parlamentu w latach 2005-2009.
Lupu nie pogodził się z myślą, że to nie jego kandydatura została wystawiona w głosowaniu na prezydenta. Nie mógł też dalej kierować pracami parlamentu, gdyż tę posadę zastrzegł dla siebie lider ugrupowania
Vladimir Voronin, który nie mógł już ponownie zostać prezydentem. Po
opuszczeniu PCRM Marian Lupu wstąpił do PDM, w której od razu przejął kierownictwo. W późniejszym czasie w skład PDM wejdzie również
wpływowy biznesmen Vlad Plahotniuc, co rozmyje jeszcze ideologiczną
wyrazistość ugrupowania.
Wybory przyniosły względny sukces ugrupowaniom opozycyjnym, które łącznie zdobyły 55% głosów i 53 mandaty: PLDM – 16,57%
i 18 mandatów, PL – 14,68% i 15 mandatów, PDM – 12,54% i 13 mandatów, AMN – 7,35% i 7 mandatów. PCRM uzyskała natomiast 44,69% gło-
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sów i 48 mandatów. Dotychczasowa opozycja zawiązała wówczas koalicję
zwaną Sojuszem na Rzecz Integracji Europejskiej (AIE), wysuwając przy
tym Mariana Lupu jako kandydata na prezydenta, Vlada Filata na premiera, zaś Mihaia Ghimpu na przewodniczącego Parlamentu.
O ile Filatowi udało się utworzyć rząd i uzyskać wotum zaufania,
o tyle wciąż nierozstrzygnięta była kwestia wyboru głowy państwa. Po
ostatniej jeszcze konsultacji z Dmitrijem Miedwiediewem w jego rezydencji w Soczi, dotychczasowy prezydent Vladimir Voronin ogłosił 11 września 2009 r., że zaprzestaje pełnienia swej funkcji. Obowiązki głowy państwa przejął wówczas Mihai Ghimpu. AIE znalazł się jednak w tej samej
sytuacji co kilka tygodni wcześniej PCRM. Sojusz dysponował większością bezwzględną, ale nie większością 61 głosów. Z tego też powodu dwie
próby wybrania Mariana Lupu na prezydenta, przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2009 r., nie przyniosły rezultatu. PCRM nie wybaczyła
swojemu byłemu działaczowi przejścia na stronę formacji prozachodnich.
Wcześniej wprowadzono przepis zabraniający dwukrotnego rozwiązania
parlamentu w ciągu jednego roku z tego samego powodu. Jednocześnie
Trybunał Konstytucyjny uznał, że parlament sam wyznacza datę wyborów
prezydenckich, zatem nie jest objęty żadnymi ograniczeniami czasowymi.
Tym samym nie doszło do ponownego rozwiązania parlamentu, choć prezydenta dwukrotnie nie udało się wybrać.
Po upływie kilku miesięcy AIE zaproponował rozpisanie referendum o zmianie trybu wyboru prezydenta. Chodziło o to, by wyboru tego
dokonywał elektorat w głosowaniu bezpośrednim, tak jak miało to miejsce w latach 90., do czasu konfliktu ówczesnego prezydenta Petru Lucinschiego z parlamentem i nowelą konstytucji. Referendum rozpisano ostatecznie na 5 września 2010 r., jednak udział w nim wzięło jedynie 30,29%
głosujących, a przyjęte przepisy stawiały wymóg co najmniej 1/3 głosujących, by głosowanie zostało uznane za wiążące. Wprawdzie spośród głosujących aż 88% głosów padło za wyborem prezydenta w głosowaniu powszechnym, jednak nie wystarczyło to dla przyjęcia noweli konstytucyjnej. W tej sytuacji pełniący cały czas obowiązki prezydenta Mihai Ghimpu
rozwiązał parlament i rozpisał nowe wybory na 28 listopada 2010 r.
Kolejne wybory znów nie pozwoliły wyłonić niezbędnej większości
61 mandatów. PCRM otrzymała 39,29% głosów i 42 mandaty, PLDM –
29,38% i 32 mandaty, PDM – 12,72% i 15 mandatów, zaś PL – 9,96% i 12
mandatów. Partie dotychczasowego sojuszu AIE zawarły ponowną koalicję rządzącą zwaną AIE-2. Proeuropejski alians dysponował jednak „tylko” 59 miejscami w parlamencie.
W następnych miesiącach uwaga klasy politycznej skupiła się na
przewidzianych na 5 czerwca 2011 r. wyborach do władz lokalnych. Szczególne znaczenie, tak prestiżowe, jak i polityczne, miały wybory na burmistrza Kiszyniowa, w których AIE reprezentował dotychczasowy burmistrz Dorin Chirtoacă, prywatnie siostrzeniec Mihaia Ghimpu, zaś z ramienia PCRM startował równie młody kandydat (obaj poniżej 40 lat),
Igor Dodon – ekonomista, były minister za rządów komunistycznych.
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W wyborach na burmistrza Kiszyniowa doszło do dość zaskakującej sytuacji. W pierwszej turze zwyciężył Igor Dodon, uzyskując wynik bardzo
bliski bezwzględnej większości głosów: 48,07%. Drugie miejsce zajął Dorin Chirtoacă, zdobywając 46,51% głosów. Pozostali kandydaci uzyskali
bardzo nikłe poparcie, natomiast w głosowaniu do rady miejskiej Kiszyniowa zwyciężyła PCRM, zdobywając 46,07% głosów i 26 mandatów na
51. W tej sytuacji wydawało się, że w rozpisanej na 19 czerwca 2011 r. drugiej turze głosowania większe szanse na zwycięstwo ma kandydat komunistów. Tymczasem burmistrzem ponownie został Chirtoacă, który
w drugiej turze otrzymał 50,6% głosów, przy 49,4% głosów na Dodona.
Igor Dodon zaakceptował rezultat wyborów i uznał zwycięstwo
Chirtoacă, choć tak obrana strategia polityczna wydawała się niejasna.
Kilka miesięcy później Igor Dodon doprowadził do znaczącego przetasowania na mołdawskiej scenie politycznej. Dnia 4 listopada Dodon, a wraz
z nim Zinaida Greceanîi i Veronica Abramciuc wystąpili z PCRM, zakładając po kilku dniach parlamentarną frakcję Partii Socjalistów Republiki
Mołdawii (PSRM). Sam Dodon wstąpił do tej istniejącej już partii
i wkrótce został jej przewodniczącym. W każdym razie po raz pierwszy
otworzyła się perspektywa uzyskania wymaganej liczby 61 głosów. Igor
Dodon dał jednak jasno do zrozumienia, że wprawdzie wystąpił z PCRM,
aby przeciąć ustrojowy węzeł gordyjski, jednak w żadnym razie nie poprze któregokolwiek partyjnego kandydata. Tym samym rozpoczął się
okres negocjacji grupy Dodona z AIE na temat kompromisowej kandydatury.
Początkowe próby porozumienia się z grupą Dodona nie przyniosły rezultatu. Najpierw wyznaczono wybory na 18 listopada 2011 r., jednak nikt nie wystawił swojej kandydatury i posiedzenie parlamentu zakończono. W kolejnej próbie, 16 grudnia 2011 r., swoją kandydaturę po
raz kolejny wystawił Marian Lupu, jednak nie uzyskała ona wymaganego
poparcia. Lupu oznajmił wówczas, iż więcej nie będzie się ubiegał o fotel
głowy państwa.
Kilka dni później Trybunał Konstytucyjny anulował jednak grudniowe głosowanie, gdyż część deputowanych przed wrzuceniem swoich
głosów do urny pokazywała kamerom telewizyjnym wypełnione przez siebie karty do głosowania, przez co – zdaniem Trybunału – nie został spełniony wymóg tajności. Anulowanie wyborów było o tyle istotne, że do
przedterminowego rozwiązania parlamentu może dojść, jeśli dwukrotnie
nie uda się wybrać prezydenta. Tymczasem anulowanie pierwszego „podejścia” oznaczało, że AIE w odwodzie posiada jeszcze dwie próby.
Gdy Marian Lupu ogłosił, że kandydować więcej nie będzie, poszczególne partie polityczne zaczęły rekomendować nowe postacie. AIE
wysunął najpierw ekonomistkę Veronikę Bacalu i lekarza Iona Ababii.
PCRM zaproponowała, by prezydentem został ekonomista Leonid Tălmaci. Oprócz tego pojawili się kandydaci niezależni, jak np. działacz polityczny i analityk Oazu Nantoi. Swoją chęć kandydowania wyraził również
urodzony w Sierra Leone ciemnoskóry aktywista polityczny John Onoje –
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zwolennik zjednoczenia Republiki Mołdawii z Rumunią, organizator wieców ulicznych i zagorzały przeciwnik Rosji.
W styczniu 2012 r. liderzy zapowiedzieli, że na kwiecień rozpisane
zostanie kolejne referendum o zmianie konstytucji. Była to jednak najprawdopodobniej tylko forma wywarcia presji na grupę Dodona, gdyż już
w lutym AIE wycofał się z tej propozycji i porozumienie co do potencjalnej kandydatury zostało zawarte.
Otoczenie (między)narodowe
Spory wewnętrzne w Republice Mołdawii wzbudzały rosnące zainteresowanie znaczących graczy europejskiej areny międzynarodowej.
Działo się to w związku z nierozwiązanym od ponad 20 lat tzw. Problemem naddniestrzańskim24. Od roku 2005, gdy prezydent Voronin odrzucił tzw. memorandum Kozaka, tj. rosyjski plan uregulowania sytuacji
w Naddniestrzu, trwał ogólny impas. Nie było sprzyjających warunków
do jakiegokolwiek porozumienia. Z końcem pierwszej dekady XXI w. sytuacja zaczęła jednak się zmieniać. Z jednej strony Rosja nie była w stanie
zapomnieć Voroninowi tego, że ten skądinąd komunista i rusofil odrzucił
memorandum Kozaka. Słabła też sympatia rosyjskich ośrodków decyzyjnych do przywódcy Naddniestrza – Igora Smirnowa. Z drugiej strony
Unia Europejska, a w szczególności Niemcy, uprzytomniły sobie, że plany
utrwalania demokracji i gospodarki rynkowej za wschodnią granicą Unii
mają niewielkie szanse na realizację. Pokładane nadzieje w szybkiej
„europeizacji” Ukrainy nie spełniły się. Stąd też Unia Europejska zwróciła
uwagę na Republikę Mołdawii25, która w danym momencie jako jedyna
miała szansę na częściową choćby integrację z Zachodem26. Stało się to
tym bardziej aktualne, że od 1 stycznia 2007 r. w skład Unii Europejskiej
weszła Rumunia i powstała bezpośrednia granica Unii z Republiką
Mołdawii27.
Powyższe uwarunkowania doprowadziły do wzrostu międzynarodowej presji na Republikę Mołdawii. Dnia 5 czerwca 2010 r. kanclerz Angela Merkel i prezydent Dmitrij Miedwiediew podpisali tzw. Memorandum z Mesebergu, w którym m.in. zobowiązali się do wspólnych wysił-

24

Zob.: V. van Meurs, La Moldavie ante portas: les agendas européens de gestion
des conflits et l’initiative „Europe élargie” [w:] „Revue internationale et stratégique”,
nr 54, 2004/2, s. 144-146; M. Rywkin, Le phénomène des quasi-États [w:] „Diogène”,
nr 210, 2005/2, s. 30; M. Kosienkowski, Naddniestrzańska Republika Moławska.
Determinanty przetrwania, Toruń 2010.
25 „Le Monde” z 29 listopada 2011, s. 2.
26 P. Oleksy, Niechciane success story [w:] „Nowa Europa Wschodnia”, nr I (XXVII)
2013, s. 57.
27 Zob.: L. Delcour, Le voisinage entre l’Union Européenne et la Russie, Nouvelle
ligne de démarcation? [w:] „Revue internationale et stratégique”, nr 72, 2008/4,
s. 210 i nast.
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ków na rzecz rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego28. Dla elit mołdawskich mógł to być wyraźny bodziec świadczący o tym, że Niemcy,
a wraz z nimi Unia Europejska, gotowe są zgodzić się na rosyjską koncepcję przywrócenia integralności terytorialnej Republiki Mołdawii poprzez tzw. federalizację państwa, a która miałaby polegać na tym, że Tyraspol uzna zwierzchnictwo Kiszyniowa, ale stanie się pełnoprawnym elementem dwuczłonowej federacji. To zaś było nie do przyjęcia nawet dla
komunistów obediencji Vladimira Voronina, a tym bardziej dla proeuropejsko nastawionego sojuszu AIE. Jednocześnie sama Unia Europejska
kusiła Republikę Mołdawii perspektywą integracji. W 2009 r. zainaugurowano program Partnerstwa Wschodniego29. Rząd AIE rozpoczął też negocjacje z Unią Europejską w sprawie zniesienia wiz dla obywateli mołdawskich i podpisania dwóch porozumień: układu o stowarzyszeniu oraz
układu o pogłębionej i wszechstronnej strefie wolnego handlu (DCFTA).
Do ożywienia doszło też w relacjach między Kiszyniowem a Tyraspolem. Dnia 9 września 2011 r. w niemieckiej miejscowości Bad Reichenhall doszło do nieoczekiwanego spotkania mołdawskiego premiera Vlada
Filata z naddniestrzańskim przywódcą Igorem Smirnowem30. W rozmowach podjęto decyzję o wznowieniu, po kilkuletniej przerwie, negocjacji
w formacie 5+2. Igor Smirnow bez wątpienia przypuszczał, że traci poparcie Rosji i liczył, że porozumienie z Kiszyniowem pozwoli mu zachować sprawowaną od ponad 20 lat władzę. Tak się jednak nie stało, gdyż
w przeprowadzonych w grudniu 2011 r. „wyborach” na „prezydenta” Naddniestrza Igor Smirnow nie dostał się nawet do drugiej tury. Ostatecznie
nowym „prezydentem” został młodszy o pokolenie Jewgienij Szewczuk,
który pokonał w drugiej turze protegowanego Moskwy, bezbarwnego
Anatolija Kamińskiego. Szewczuk jeszcze w dniu swojego „zaprzysiężenia” dokonał głębokich czystek w „aparacie władzy” Naddniestrza, zwalniając przeszło 80 osób, w tym osławionego „ministra” bezpieczeństwa
państwowego – Władimira Antiufiejewa. Wkrótce doszło też do pierwszego spotkania Szewczuka z Filatem.

28

O stosunkach niemiecko-rosyjskich zob.: A. Rahr, Russie-Allemagne: la relations
spéciale et la présidence de l’Union Européenne [w:] „Politique étrangère”,
nr 2007/1, s. 109 i nast.; R. Götz, Allemagne-Russie partenaires stratégiques? [w:]
„Outre-Terre”, nr 19, 2007/2, s. 229 i nast.; S. Żerko, Niemiecka polityka wobec Rosji: kontynuacja mimo wszystko [w:] „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 104/2012.
29 M. Słowikowski, Współczesna odsłona polityki Unii Europejskiej wobec Białorusi,
Mołdawii i Ukrainy. Koncepcje, narzędzia, perspektywy [w:] Białoruś, Mołdawia
i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, pod red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin 2009, s. 208-215; F. Parmentier, La Moldavie, l’Europe par
procuration? [w:] Les banlieues de l’Europe. Les politiques de voisinage de l’Union
Euorpéenne, pod red. J. Rupnik, Paris 2007, s. 109-118.
30 Publikacja online pod adresem: http://eastbook.eu/2011/09/country/moldova/
moldawia-12-09-2011-vlad-filat-i-igor-smirnow-spotkali-sie-w-niemczech/ (dostęp
styczeń 2013).
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Na tle opisanych zjawisk, toczący się kolejny rok impas wokół
wyboru prezydenta Republiki Mołdawii wydatnie osłabiał pozycję
negocjacyjną Kiszyniowa tak w kwestii integracji europejskiej, jak i w
sprawie uregulowania konfliktu naddniestrzańskiego. Osiągnięcie
kompromisu w kwestii nowej głowy państwa stało się wręcz konieczne.
Wyniki wyborów prezydenckich z 16 marca 2012 r.
W wyniku rozmów koalicji AIE z rozłamowcami Igora Dodona
zdecydowano, że kompromisowym kandydatem zostanie prezes Najwyższej Rady Sądownictwa – Nicolae Timofti. Postać ta jako jedyna jednocześnie uzyskała poparcie AIE oraz spełniła twarde warunki postawione
przez Igora Dodona, który zażądał, by kandydat zagwarantował integralność państwa, jego neutralny charakter, status członka WNP oraz nazwę
języka „mołdawskiego”. Kandydat powinien też być bezpartyjnym i posiadać wyłącznie obywatelstwo Republiki Mołdawii31.
Dnia 16 marca 2012 r. zebrał się Parlament Republiki Mołdawii.
Na kandydaturę Timoftiego oddano 62 głosy: 58 głosów koalicji AIE,
3 głosy PSRM oraz głos posła niezależnego Mihaia Gody. Deputowani
PCRM nie wzięli udziału w głosowaniu. Tym samym Nicolae Timofti został wybrany na prezydenta Republiki Mołdawii, a zaprzysiężenie nastąpiło 23 marca 2012 r.
Następstwa
Przełamanie impasu odsunęło groźbę przedterminowych wyborów parlamentarnych. W tych zaś bardzo duże szanse na powrót do władzy miała PCRM. Vladimir Voronin wciąż przoduje w sondażach na najpopularniejszego polityka, a AIE płaci polityczną cenę za sprawowanie
władzy i koszty społeczne reform. Osobną kwestią jest ocena tempa reform i ich skuteczności. Wybór Nicolae Timoftiego wzmocnił też pozycję
Republiki Mołdawii na arenie międzynarodowej i zwiększył szanse na jej
integrację z Unią Europejską.
Wnioski
Istniejące w Republice Mołdawii normy konstytucyjne, choć przestrzegane, mają charakter dysfunkcjonalny, gdyż wyjście z politycznego
impasu było możliwe nie dzięki treści tychże norm, tylko politycznemu
porozumieniu części elit władzy politycznej. Konieczne wydaje się wypracowanie innego mechanizmu wyboru prezydenta, który pozwoli uniknąć
ponownego impasu.
Republika Mołdawii boryka się z jakby potrójnym „pluralizmem”.
Obok podziałów na poszczególne partie (niekoniecznie według kryterium
ideologicznego), występują podziały ze względu na tożsamość narodową.

31

Publikacja online pod adresem: http://politicom.moldova.org/news/testulstatalitii-naintat-de-dodon-document-229331-rom.html (dostęp luty 2013).
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Można w ten sposób zwrócić uwagę na rumunofilów, mołdawianistów europejskich i mołdawianistów typu radzieckiego, będących najczęściej rusofonami32, którzy w większości głosują na PCRM, niezależnie od konkretnych poczynań tej partii. Trzecia oś podziału ma charakter regionalny33 i związana jest z konfliktem naddniestrzańskim, autonomią Gagauzji, względnie odśrodkowymi dążeniami rosyjskojęzycznych Bielc.
W tych warunkach, osiągnięcie kompromisu jest o wiele trudniejsze niż
w państwach o utrwalonym systemie politycznym i o zagwarantowanej
integralności terytorialnej. Praktyka systemu politycznego Republiki
Mołdawii jest też w znaczącym stopniu uzależniona od uwarunkowań
zewnętrznych (Rosja, Niemcy, Unia Europejska)34.
Wybory 2012 r. stały się raczej zwieńczeniem wielomiesięcznego
procesu, a nie nagłym początkiem nowego politycznego rozdziału. Sam
rezultat wyborów nie przynosi konkretnych rozstrzygnięć, o ile nie towarzyszy mu wola kompromisu ze strony poszczególnych partii (i ich zagranicznych protektorów).

32

D. Dungaciu, „Basarabia e România?” – dileme identitare şi (geo)polityce ȋn Republica Moldova, Chişinău 2011, s. 26-29; A. Goujon, Les nouveaux voisins de
l’Union Européenne. Stratégies identitaires et politiques en Ukraine, Biélorussie et
Moldavie, Les Études du CERI, nr 109, wrzesień 2004, s. 8-9; P. M. Šornikov, Moldavskaâ Samobytnost’, Tiraspol’ 2007, s. 326-354.
33 J. Solak, Mołdawia. Republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny
i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze, Toruń 2009.
34 Zob.: F. Parmentier, État, politique et culture en Moldavie [w:] „Revue internationale et stratégique”, nr 54, 2004/2, s. 154 i nast.
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Factori care garantează stabilitatea sistemului politic
al Poloniei, României şi Republicii Moldova.
Aspect comparativ
Rezumat

Anul care a trecut de la ultima conferinţă din Suceava, deci din
septembrie 2011, a fost deosebit de bogat în ceea ce priveşte practica
sistemelor politice a numeroase ţări, ca Polonia, România, Republica
Moldova, dar şi Franţa şi Statele Unite. Caracterul deosebit al perioadei
ce a trecut reiese din aceea că, printr-un concurs de împrejurări, s-au
acumulat numeroase consultări electorale. În Polonia, în octombrie 2011
au avut loc alegerile pentru Seim şi Senat. În Republica Moldova, în martie 2012, după trei ani de criză, Parlamentul a ales preşedintele ţării. În
România, în iunie 2012 au fost alese autorităţile locale, în iulie s-a votat
suspendarea preşedintelui, iar în noiembrie vor avea loc alegerile pentru
Camera Deputaţilor şi Senat. De asemenea, să amintim că în maratonul
electoral intră alegerile prezidenţiale şi parlamentare din Franţa (aprilieiunie 2012), următoarele alegeri din Grecia sau, în sfârşit, apropiatele
alegeri din Statele Unite, iar în anul 2013 – în Germania.
Este evident că alegerile, care au loc ciclic, sunt elementul central
al democraţiei. Totuşi se impune observaţia că în Polonia, România şi
Republica Moldova apar diferite contexte politice şi de aceea consecinţele
alegerilor pot avea alt caracter. În cazul Poloniei, alegerile din 2011 au
confirmat cursul politic ales înainte şi modul de exercitare a puterii.
Alegerile din 2012 în România au evidenţiat opoziţia societăţii româneşti faţă de guvernarea de până atunci, totuşi nu au dus la schimbări
la vârf. Factorul de stabilizare a sistemului politic din România s-a dovedit a fi presiunile din exterior.
În cazul Republicii Moldova, alegerile din 2012 au fost mai degrabă o încununare a unui proces care a durat mai multe luni, iar nu un început neaşteptat al unei noi separări politice. Însuşi rezultatul alegerilor
din Moldova nu aduce totuşi soluţionări concrete, atâta timp cât nu este
însoţit de dorinţa de compromis din partea respectivelor partide (şi
a protectorilor lor din afară).

W kręgu kultury
i problematyki bukowińskiej
________________________________
În lumea culturii
şi problematicii bucovinene

dr hab. Krzysztof Zajas
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pograniczna tożsamość niemożliwa1

Do najczęściej używanych i nadużywanych ostatnio należy pojęcie
pogranicz a. Usprawiedliwia ono nowe i zastępuje tradycyjne literatureznawstwo, oferuje atrakcyjne i nieznane dotąd techniki badawcze, poszerza pole badań, otwiera nowe konteksty i uruchamia nierozpoznane dotychczas formy międzykulturowego dialogu. Skupia w sobie wszystkie nowości i nowinki metodologiczne, jakie do badań literackich napłynęły ze
strony antropologii i etnologii, psychologii i socjologii, filozofii, teorii historii – by wymienić tylko główne dziedziny2. Siłą pojęcia pogranicza jest
zawarty w nim implicite (już na poziomie leksykalnym) imperatyw przenikania granic, wyjścia poza bariery, postulat przebicia pancerza, za którym każda z dziedzin ukryła się ze swoim arsenałem narzędzi poznawczych. Hasło „pogranicze” przypomina taran do burzenia murów oddzielających nie tylko poszczególne przedmioty badań – społeczności, kultury, języki, literatury – ale także poszczególne dyscypliny naukowe oraz
ustalone przez nie niegdyś hierarchie i porządki. Dzięki niemu do głosu
dochodzić mają zjawiska peryferyjne (peryferie to jedno z kluczowych pojęć w badaniach pogranicznych), a to, co dotychczas spychane było przez
autorytatywne syntezy na margines bądź wręcz w niebyt – zyskuje sobie
godne miejsce i przesuwa się ku centrum. Sam termin stał się znakiem
pewnego sposobu myślenia i badania w naukach humanistycznych, charakteryzującego się nie tylko nowoczesnością, ale też swego rodzaju kulturową wyższością. Kto bada pogranicze, wypełnia obowiązek wobec nowych wyzwań cywilizacji, wśród których poczesne miejsce zajmuje troska
o to, co inne, obce, słabsze, marginalne, skrzywdzone itp. Kategoriami
nieodmiennie towarzyszącymi tym badaniom są: porozumienie, sąsiedztwo, współistnienie, wzajemne przenikanie – przy czym niełatwo wyjść
tu poza przesłanie etyczne i doszukać się precyzyjnych definicji naukowych tych pojęć. Równie często pogranicze kojarzone bywa ze zderzeniem, konfliktem, sprzecznością interesów – a więc katalogiem napięć

1

Prezentowany tekst jest nieco zmienionym rozdziałem V z książki: K. Zajas, Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Kraków 2008.
2 Wymieniam tylko dziedziny główne, nie wdając się w dalsze rozróżnienia, umożliwiające wyodrębnienie np. antropologii kulturowej, antropologii literackiej, kulturowej teorii literatury, historiografii narratywistycznej, studiów postkolonialnych, geopoetyki itp. Wszystkie te „pod-dziedziny” usiłują przerzucić pomost ponad dawnymi,
wywiedzionymi z pozytywizmu granicami poszczególnych nauk humanistycznych.
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pomiędzy tożsamym i odmiennym. Zbiorowa fascynacja ideą (mitem?
utopią?) pogranicza, potraktowaną narzędziami z rozmaitych dyscyplin
naukowych, prowadzi do sporego chaosu pojęciowego i na niewiele się
zdają wyważone powściągania tych zapędów ze strony niektórych teoretyków (Ryszard Nycz, Stanisław Uliasz), by studia nad pograniczem sprowadzić do jednolitej, czy choćby koherentnej bazy metodologicznej3.
Tak rozumiane pogranicze obejmuje na tyle szerokie spektrum tematów i zagadnień, że samo pojęcie właściwie przestaje cokolwiek znaczyć. Z drugiej strony, nie ukuto bardziej poręcznego terminu na określenie sytuacji, w której poczucie tożsamości – zarówno indywidualnego
ja, jak i zbiorowej identyfikacji – poddane jest nieustannemu podważeniu przez obecność Innego. Sytuacja pogranicz na oznacza tu pewien
typ mieszanki kulturowej na danym terenie, gdzie podmiotowość ulega
zaburzeniu i dezintegracji, a jej konstytucja nigdy nie osiąga satysfakcjonującego poziomu. Główną przeszkodą, a także wyzwaniem, jest ingerencja, konkurencja i rywalizacja ze strony Innego.
Samo pojęcie pogranicza ma dla nas sens raczej lokalny niż uniwersalny, czego najlepszym dowodem są kłopoty ze znalezieniem adekwatnych jego przekładów na obce języki. W kulturze polskiej zadomowiło się ono w powiązaniu z kresami wschodnimi dawnej Rzeczpospolitej,
a zatem należy do terminologii naszego dyskursu narodowego. W pewnym sensie próbuje się za jego pomocą złagodzić kolonialny wymiar
naszej środkowoeuropejskiej ekspansji, na wzór pojęcia orientalizmu w
analizach Saida4. Bliskie znaczeniowo są mu takie pojęcia, jak hybrydyzacja czy kreolizacja kultur, pojawiające się w analizach nowych, postkolonialnych społeczności5. Styk kultur na pograniczu ma owocować powstaniem nowej, otwartej i tolerancyjnej mentalności „człowieka pogranicza”, który w zetknięciu z obcym uczy się poszanowania dla cudzych
poglądów i partnerstwa w relacjach, jak przekonuje badacz:

3

Zob. R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie
poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, pod red. R. Nycza, M. P. Markowskego,
Kraków 2006 (dalej KN, z podaniem strony); S. Uliasz, Literatura pogranicza kultur
– aksjologia i poetyka [w:] Wilno literackie na styku kultur, pod red. T. Bujnickiego,
K. Zajasa, Kraków 2008. Pierwszy z nich ostrzega przed „utopią interdyscyplinarności”, która w mnożeniu perspektyw opisu zakłada jego poszerzoną integralność,
podczas gdy w istocie prowadzi ona najczęściej do rozproszenia przedmiotu badań
i mnożenia niekompatybilnych słowników. Drugi rozsądnie zawęża pojęcie pogranicza do zjawiska kulturowego, pokrewnego kresom, i podkreśla jednostkowy charakter wszelkich antropologiczno-kulturowych opisów fenomenu pograniczności.
4 E. W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski, Warszawa 1991.
O czterech różnych definicjach orientalizmu u Saida oraz jego krytyce postkolonialnej
zob.: A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006, s. 552-553.
5 Zob.: U. Hannerz, Powiązania transnarodowe: kultura, ludzie, miejsca, przeł.
K. Franek, Kraków 2006.
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Kontakt z pograniczną polikulturą pozostawiał (...) niezatarte ślady. Przede wszystkim sprzyjał powstawaniu szczególnego typu osobowości polifonicznej, która otwierała się na
inne systemy kulturowe i światopoglądowe. Niekoniecznie
musiała to być aktywna wielojęzyczność, chociaż wśród pisarzy kresowych nie brakuje bilingwistów. Częściej jednak
mamy do czynienia z tzw. wielojęzycznością potencjalną, która daje o sobie znać poprzez wyostrzanie świadomości własnych i cudzych zachowań werbalnych6.

Pogranicze rozumiem więc przestrzennie, jako miejsce ścierania
się kultur, niekoniecznie konfliktowe, zawsze jednak wpisane w relację
swoje – obce. Sytuacja pograniczna zawiera fundamentalną sprzeczność:
wymaga od podmiotu jasnej identyfikacji, a jednocześnie w samych warunkach wielokulturowości taką identyfikację uniemożliwia. W konsekwencji tekst literatury pogranicza wypowiada się w szeregu dyskursów,
tworzących kompozycję (mozaika dyskursów), a zarazem zgłasza ich
umownoś i sztuczność. Stanowi kombinację tekstu pierwotnego i komentarza negującego. Odbiera sobie wiarygodność poprzez deklarację niereferencjalności, poza dyskursami.
O „cyrkulacji materiałów i dyskursów” mówił Stephen Greenblatt7, charakteryzując model interpretacyjny polegający na przyznaniu
autonomii kulturowej tekstom i odczytaniu transakcji, jakie w ich obrębie
zachodzą pomiędzy twórcami a praktykami społecznymi. Powoływał się
przy tym na Jacquesa Derridę i jego słynną frazę „nie ma nic poza tekstem”, z której wyciągnął wnioski, że
wszystko, co jest wytworem ludzkiej kultury, jest w pewnym
sensie zjawiskiem tekstualnym, posiada pewne znaczenie
symboliczne, sama kultura zaś jest polem, na którym zachodzą nieustanne interakcje pomiędzy różnymi dyskursami
kulturowymi, nieustanna cy rku lacja z nacz eń [podkr. –
K. Z.]8.

Wielość dyskursów wskazuje na powstawanie sensu nie w obrębie
któregokolwiek z nich, lecz w ich kompozycji. Można też mówić o grze dyskursów, pomiędzy którymi zjawia się miejsce puste, bezznakowe, nienazwane. W przesunięciu dyskursu, poddanego naporowi innych dyskursów, odsłania się to, co zostało wykluczone poza ramy, co nie znalazło
swej artykulacji i pozostało jako „niemy wyraz”. W literaturze pogranicza

6

S. Uliasz, O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice, Rzeszów
2001, s. 21.
7 S. Greenblatt, W stronę poetyki kultury, przeł. M. Lorek [w:] tegoż, Poetyka kulturowa, red. K. Kujawińska-Courtney, Kraków 2006, s. 63.
8 Tamże, s. 54.
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najciekawsze są przypadki, gdy ta niemota i niemoc są wyrażone wprost,
jako niemożliwość właśnie: jestem stąd, ale owo „tu” jest moje i nie moje,
gdyż zakłócone przez Innego, który też jest w „tu” u siebie; im bardziej
szukam siebie, tym wyraźniej widzę Innego. Nazywanie nie ustanawia,
lecz odbiera tożsamość.
Derrida nazwał kompozycją układ punctum – studium, w którym
to pierwsze oznacza całą sferę nienazywalnego, jednostkowego, nieuchwytnego, natomiast to drugie – sferę analizy, świadomej obróbki i wyrażania, „przedstawienie przedstawialnego”. Mowa jest o kompozycji,
albowiem oba pojęcia „zawierają między sobą kompromis”
i dzięki „operacji metonimicznej” to, co niekodowane (punctum), komponuje się z tym, co zawsze kodowane (studium),
„przynależy do niego nie przynależąc, nie daje się w nim usytuować, nie wpisuje się nigdy w jednorodną obiektywność jego ograniczonej przestrzeni, lecz ją zamieszkuje, a raczej nawiedza”9.

Pomiędzy nazywalnym i nienazywalnym zachodzi rytmiczne oddziaływanie, „relacja bez relacji”, która nie jest ani tożsamością, ani opozycją, ani też dialektyką, lecz „rozszczepieniem referencji między założony przedmiot odniesienia (...) i samo odniesienie”10. W sytuacji pogranicznej relacja ta przybiera formę ponawianego ustanawiania miejsca,
które nie może zaistnieć jako własne, ale którego istnienie spełnia się niejako w tej niemożliwości.
1. Nieuchwytne pogranicza
Pogranicze, jak naród, ma swoją przestrzeń i swój czas, swoją historię, politykę, religię, kulturę, literaturę – i swoje nawzajem sprzeczne
dążenia11. Kiedy chcemy coś rozsądnego powiedzieć o literaturze pogra-

9

M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Kraków 2003,
s. 292.
10 Tamże, s. 295.
11 W dyskursach kulturowych pogranicza zawiera się zarówno umacnianie własnej –
wystawionej na zachwianie – tożsamości, w odróżnieniu od Innego, zajmującego tę
samą pograniczną przestrzeń, jak i osłabianie jej poprzez uznanie Innego za równoprawnego. Wskutek tego np. pogranicze polsko-ukraińskie obejmuje „polskość”
i „ukraińskość” jako brzegowe formy pewnego silnego centrum („Trylogia” Sienkiewicza i „Taras Bulba” Gogola), a zarazem „polską ukraińskość” oraz „ukraińską polskość” jako sfery wzajemnego przenikania i współistnienia różnych kultur w doświadczeniu indywidualnym („szkoła ukraińska” w polskiej poezji romantycznej, wczesna
twórczość Iwaszkiewicza). O pograniczu kulturowym u tego ostatniego – z perspektywy ukraińskiej – pisał ostatnio O. Suhomlynow, Польско-українське культурне пограниччя прозі Ярослава Івашкевича (топіка і функціональність),
Donieck 2006.
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nicza, prędzej czy później musimy zająć się zachwianą, utraconą bądź
uporczywie chronioną tożsamością. Ponowoczesne przemiany w naukach
humanistycznych niosą ze sobą bardzo istotne przestawienie uwagi badawczej z tekstu z powrotem na autora, a stąd z kolei na zespół cech towarzyszących, czy też obudowujących jego egzystencję, czyli środowisko kulturowe. Możemy też mówić o przesunięciu perspektywy z hermeneutycznej i strukturalistycznej na antropologiczną, której ośrodkiem
jest indywidualne i zbiorowe doświadczenie. Teorię literatury zastąpiło
poszukiwanie układu odniesień i relacji tekstu z otoczeniem, rozgrywające się na poziomie świadomych, dyskursywnych wypowiedzi oraz nieświadomych komunikatów zawartych w przemilczeniach i ideologiach.
Nie dziw tedy, że formułując punkty wyjścia dla nowej, kulturowej teorii
literatury, Ryszard Nycz rozpoczął od usunięcia do lamusa strukturalizmu, którego „metoda analizy strukturalnej przypominała mechanizm
samospełniającej się przepowiedni” [KN, 26]. Wyparło go spluralizowanie, „rozprzężenie koncepcji teoretycznych”, które
nie tylko wzbogaca i różnicuje dostęp do wcześniej nie dostrzeganych obszarów wiedzy (...), ale też ją istotnie fragmentaryzuje czy nawet atomizuje na nieprzekładalne nawzajem
i do siebie niesprowadzalne perspektywy. (...) nie da się już
ukryć, iż przedmiotu opisu nie można wyraźnie oddzielić od
(...) słownika czy metody opisu i dlatego też nie daje się dłużej podtrzymywać przekonania o obiektywności i nieuwarunkowaniu wyniku poznania [KN, 28-29].

Ta – jak ją nazywa Nycz – „dyseminacja teorii” owocuje rozprzestrzenieniem form teoretycznego dyskursu, czyli umożliwia, a nawet
wręcz wymaga uznania, że przedmiotem badań literaturoznawczych jest
całe tło kulturowe, „kulturowa natura” tekstu literackiego. Innymi słowy
mówiąc, tekst literacki przestał być obiektem specyficznych badań, właściwych wyłącznie teorii literatury, a stał się terenem działania (zarówno
współdziałania, jak i rywalizacji) metod badawczych wielu dyscyplin:
nie da się – i nie ma sensu – bronić dłużej przedmiotowometodologicznej specyfiki badań literaturoznawczych, bowiem ich przedmiotem jest całe „uniwersum dyskursu” kulturowej rzeczywistości, a metodologią – indywidualne konfiguracje najbardziej sprawnych i operatywnych metod w humanistyce [KN, 29].

Nycza rozszerzenie teoretycznego dyskursu działa także w drugą
stronę – tekstualizacji kultury. Cała kultura jest zapisem „społecznych
obrazów rzeczywistości”, które dają się czytać, w dodatku na kilku poziomach: jako świadome notacje doświadczenia oraz jako nośniki treści
nieświadomych. Tekst literacki traci swoją specyfikę i zostaje włączony do
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szerszego zbioru świadectw kulturowych. Tym samym zatarciu ulega granica pomiędzy nim a innymi tekstami, np. narracją historyczną. Badanie
kultur pogranicznych uwikłane jest w niedookreśloność literacką adekwatnych obiektów opisu, w rozmycie granicy pomiędzy świadectwami
historycznymi i literackimi. Tradycyjne definicje odróżniające historię od
baśni na niewiele się tu zdają.
To, co w decydujący sposób wpływa na pograniczny charakter
kultury, nie sprowadza się do granic geograficznych czy politycznych; dotyczy bliskiego sąsiedztwa Innego i jego praw, przeciwstawionych moim
prawom. Mamy tu do czynienia z przestrzennością odmienną, niegeograficzną, przestrzenią rozumianą symbolicznie. Jesteśmy z dala od ugruntowanego centrum, którym może być zarówno kulturalna stolica państwa,
jak i np. tradycja czy mitologia ukształtowana przez kulturę danego języka. Kryterium przestrzenne traci swój dominujący charakter na rzecz
innych kategorii, powiedzmy ogólnie, antropologicznych, których wspólne jądro dobrze oddaje słowo: bariera. By sensownie mówić o pograniczu, trzeba najpierw ustalić, na granicach cz ego ono leży.
Można spojrzeć na zagadnienie jeszcze bardziej uniwersalnie.
Niezwykła kariera terminu „pogranicze” doprowadziła do tego, że nadano
mu walor jednego z fundamentalnych wyróżników egzystencji. Każdy
z nas nosi w sobie jakiegoś Innego i w tym sensie wszyscy żyjemy na pograniczu. Tak pojęty egzystencjał z jednej strony kieruje ku filozofii dialogu i wyznacza elementarny nasz sposób bycia wśród ludzi, z drugiej –
wyraża podstawowy konflikt tożsamościowy indywidualnego doświadczenia podmiotowego12. Poetycko wyraził tę dychotomię Czesław Miłosz
w wierszu „Co znaczy”: „Gdybym chciał być nie-sprzeczny. Ale nie”. Ideologia pogranicza powiada, że proces samoidentyfikacji zawsze jest zakłócony przez odczucie obcości, że naszą tożsamość charakteryzuje nie harmonia, lecz wewnętrzne napięcie. Lęk i poczucie wrzucenia w groźny
świat w dużym stopniu wynika właśnie z wewnętrznego rozdwojenia na
Ja i Inny. Nacjonalistyczny monolit, jaki przedstawia idea narodu, scentralizowanego państwa czy monokulturowej zbiorowości, nie jest niczym
więcej jak środkiem uspokajającym na tę duchową niewygodę. Ale też ta
sama ideologia pogranicza proponuje rozwiązanie w postaci dialogu,
kompromisu, rozmowy kultur, przełamywania barier, zbliżenia itp. In-

12

Te aspekty Innego omawiał ostatnio poręcznie W. Kalaga w szkicu Obowiązek Innego. Trzeci [w:] Dylematy wielokulturowości, pod red. W. Kalagi, Kraków 2007,
s. 41-65. Inny jest zarówno tym, który pozwala mi kształtować własną tożsamość,
a nawet umożliwia w ogóle jej zjawienie się, jak i znakiem groźnej obcości świata jako
Heideggerowskiego miejsca wtrącenia (strącenia) Dasein. Inny jest rodzajem „zobowiązania ontologicznego” (s. 51-53), ale jest też we mnie, jest częścią mnie, na tej samej zasadzie, na jakiej do mnie należy moje wątpienie w moją tożsamość. „Inny jest
ambiwalentną częścią mnie” – powiada Kalaga, rozwijając myśl Emmanuela Lévinasa, którą można w uproszczeniu ująć: Inny to ja, tylko inny.
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tencje te czasem są tylko zbiorem pobożnych życzeń, a czasem propozycją
terapii dużo zdrowszej niż etno-nacjonalistyczne odurzenie13.
Dyskurs nacjonalizmu jest tylko jednym z wielu dyskursów towarzyszących kulturze pogranicza. Nie zawsze dominują napięcia etniczne,
co łatwo uchwycić na przykładzie zjawisk z zakresu folkloru regionalnego,
gdzie przenikają się i współdziałają rozmaite odrębności. Bywają terytoria
wielokulturowe, których wyróżnikiem jest współistnienie różnych etnosów obok siebie, gdzie konflikt nie zanika, ale schodzi na plan dalszy14.
Może właśnie na tym polega fascynująca odmienność kultury pogranicza,
że każdy wyodrębniony region oferuje specyficzną cyrkulację dyskursów.
Zachowując pewną ostrożność można powiedzieć, że dla wnikliwego
i adekwatnego opisu danej kultury należy sformować swoisty, jednorazowy model poznawczy, operujący odpowiednią kombinacją studium/
punctum. Oczywiście dobór taki, jak wybór każdej metodologii, jest arbitralny i subiektywny, dyktowany w pierwszym rzędzie materią przedmiotu
badań, ale także własnym rozeznaniem badacza w podłożu kulturowym
regionu. Wymaga presupozycji i uprzedniej selekcji problemów, uznanych za dominanty. Niebezpieczeństwo dowolności, które Ryszard Nycz
nazywa „rozproszeniem” profesjonalizmu badawczego, albo „kryzysem
uprawomocnienia” [KN, 35], można jednak zażegnać za pomocą pragmatystycznej weryfikacji przez odbiór. Niewłaściwie skonstruowany paradygmat poznawczy zostaje po prostu odrzucony jako zbyt mało wystawiający (ułomnie reprezentacyjny). Perspektywizm jest tu nieuchronny, ale
i stosowny, ponieważ do konstytutywnych zjawisk multikulturowości należy wielość perspektyw.
Pogranicze staje się przedmiotem opisu geografa, historyka, politologa, etnologa, socjologa, literaturoznawcy, filozofa, a także – rozmaicie
siebie definiujących – kulturoznawców. Wszyscy oni są demokratycznie
równouprawnieni do swych badawczych punktów widzenia, ale ważniejsza jest ich wzajemna zależność, czy raczej kompatybilność. Żaden

13

Dla przeciwwagi należy tu wspomnieć o tych koncepcjach nacjonalizmu, które uwzględniają różnicę jako jego immanentny składnik. Omówiła je Eugenia Prokop-Janiec szukając wspólnej płaszczyzny dla nacjonalizmu i regionalizmu. Ideologii nacjonalistycznej różnica służy jednak przede wszystkim do potwierdzania separacjonizmu,
ruchu do wewnątrz, oddzielenia się od Innego. Zob.: E. Prokop-Janiec, Literatura
i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego, Kraków 2004. Tu
zwłaszcza Wstęp oraz rozdział Idee. Figury.
14 Wydaje mi się, że przykładem takiego pogranicza jest Bukowina, gdzie wieloetniczność i zróżnicowanie kulturowe występują jako czynnik raczej integrujący, niż
konfliktujący. Rozpisana pomiędzy Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowację,
Polskę – Bukowina niejako z definicji jest kulturą pograniczy. Nałożone na siebie
i wymieszane jak kolorowe kryształy w kalejdoskopie, dają się one układać w różnobarwne mozaiki. Zob. w tym duchu o Bukowinie: H. Krasowska, O. Suhomłynow, Bukowina jako pogranicze kultur [w:] Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień
dzisiejszy, pod red. S. Iachimowschi, E. Wieruszewskiej, Suceava 2006, s. 69-77. Także: O Bukowinie. Razem czy oddzielnie?, pod red. K. Feleszki, Piła-Warszawa 2000.
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z nich nie jest bardziej prawomocny w stwierdzaniu, co znaczy „bycie na
pograniczu”. Co więcej, ich opisy mają sens tym bardziej sprawdzalny, im
bardziej wychodzą w kierunku dziedzin pokrewnych. Najbardziej oczywista jest tu zależność literaturoznawcy od historyka, ale występuje ona
również w drugą stronę. Nawet stojący trochę na uboczu (jako najbardziej „niezależny”) geograf wykorzystuje świadectwa literackie, historyczne, folklorystyczne itp. Pogranicze jest przedmiotem humanistyki, gdzie
najlepiej widać sztuczność i nieadekwatność tradycyjnego podziału na
dyscypliny.
Czy z tego wynika, że aby pisać o kulturze pogranicza, należy dysponować renesansową wszechstronnością? Być może tak wyglądałby model doskonały. Na potrzeby badań humanistycznych wystarczy jednak
uplecenie sieci dyskursów, w której szamocze się dany tekst i ujawniony
w nim podmiot. W szczelinie pomiędzy deklaratywną podmiotowością
i specyfiką środowiska kulturowego dochodzi do głosu faktyczne doświadczenie egzystencjalne, które w sytuacjach pogranicznych odgrywa pierwszorzędną rolę.
Można powiedzieć, że nieuchwytność konstytuuje pogranicze,
bądź że nieuchwytne konstytuuje się na pograniczu. W obie strony zależność między pograniczem i nieuchwytnym daje w efekcie impuls do wyjścia „poza”, do rezygnacji z tego, co łatwo się narzuca i podsuwa gotowe
rozwiązania. Badanie pogranicza jest świadomym wyborem nieprzekraczalnej trudności, jaką przedstawia niedookreśloność ontologiczna wszystkiego tego, co leży tam, „na pograniczu”. Szereg jednostkowych zjawisk
ułożony w sensowną sekwencję, sugerującą ogólność, rozpada się pod
wpływem samej materii badań; suma nie daje syntezy, pozostaje szeregiem. Stosunkowo proste wydaje się rozwiązanie zakładające nierozpoznawalność reguły i pozostające na poziomie kolekcjonowania opisów poszczególnych przypadków. Daje ono komfort obfitości materiału badawczego i zwolnienie z obowiązku teoretycznych uzasadnień. Wszak pogranicza przedstawiają olbrzymi zasób dóbr stykających się kultur, a swoistość każdego z tych spotkań najczęściej zastępuje i metodologię, i naukowe wnioski. Badanie tych zjawisk wydaje się i interesujące (atrakcja
nowości), i w miarę „bezpieczne naukowo” (płynność kryteriów), gdyż na
każdą niezgodność czy wątpliwą wiarygodność można odpowiedzieć, że
przecież „na pograniczach jest inaczej”. Pogranicze jest inną rzeczywistością, odwrotnością porządku, nieokreślonością urastającą do rangi
zasady15.

15

W takim duchu o kresowych wariantach polskiego pogranicza, jako formach egzystencjalnej rozprawy z przypadkowością indywidualnego istnienia, pisał Lech Witkowski: „...utrata centrum doskwiera wrzuconym w tygiel rozmaitości, którzy czują ,
że ich kultura (...) nie dysponuje odpowiednią siłą, by wszystko przetrawić i przetworzyć po swojemu, przez co przeżycie kulturowe staje się powierzchowne, zdezorientowane migotliwością kolejnej egzotyki”. L. Witkowski, Bogactwo Kresów – między po-
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2. Ułomna diachronia
Literatura pograniczy kresowych nie daje się ująć w ramy „oficjalnej” historii literatury z wielu powodów, a jednym z nich jest brak następstwa epok. Kryteria stosowane w pisarstwie historycznoliterackim są bezradne i o ile np. w przypadku pogranicza polsko-ukraińskiego możemy
mówić (i wiele mówimy) o romantyzmie czy modernizmie, to nierównie
gorzej wypadają klasycyzm czy pozytywizm, a już zupełnie nieadekwatne
wydaje się pisanie historii literatury tego pogranicza od średniowiecza do
współczesności (byłoby to dzieło rewelacyjne). Podobne spostrzeżenia
dotyczą pogranicza polsko-niemieckiego, które jako zjawisko literackie
zadomowiło się już w naszym literaturoznawstwie. Periodyzacja literatury pogranicza nie sprawdza się nawet w tak, zdawałoby się, wygodnych
przypadkach jak wielowiekowe ścisłe związki kulturalne. Dobrą ilustracją
tych trudności jest praca znakomitego badacza pogranicza, Andrzeja Romanowskiego, pt. „Pozytywizm na Litwie”, w której autor na wstępie
zmuszony był sprostować, że tak naprawdę nie chodzi ani o pozytywizm,
ani tylko na Litwie16. Konstrukcje systemowe w chronologicznej historii
literatury służą wychwytywaniu cech wspólnych i wtłaczaniu bardzo zróżnicowanego materiału w gotowe, wcześniej zarysowane ramy, podczas
gdy kultura literacka pograniczy kresowych wymaga trochę innych punktów wyjścia. Składniki historycznoliterackich badań przydają się w ograniczonym zakresie do opisu genologicznego. „Marię” Antoniego Malczewskiego czy „Zamek kaniowski” Seweryna Goszczyńskiego można czytać
jako warianty romantycznej powieści poetyckiej, ale poza polem badań
pozostaje wówczas to, co stanowi dominantę, czyli zderzenie kultur. „Powieści kozackie” Michała Czajkowskiego podlegają interpretacji w kontekście gawędy sarmackiej, takie odczytanie nie dotyka jednak głębokich
pokładów tego polsko-ukraińskiego literackiego kłącza17.
Nie znaczy to, że wyodrębnianie zjawisk – prądów, stylów, gatunków – w ramach tej literatury jest bezzasadne. Przeciwnie, utwierdza ono
związek, jaki istnieje pomiędzy peryferiami a centrum, potwierdza wzajemną przystawalność i kompatybilność tego, co uznane i tego, co dopiero upomina się o uznanie. Rzecz w tym, że jeśli spojrzenie na fenomeny

graniczem kultury a kulturą pogranicza [w:] Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, pod red. E. Czaplejewicza, E. Kasperskiego, Warszawa 1996, s. 82.
16 A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864-1904, Kraków 2003. Podtytuł w tej
książce poniekąd zaprzecza tytułowi i to on określa właściwy zakres badań autora –
ujęty przestrzennie, a nie diachronicznie.
17 O wielokulturowym wymiarze pisarstwa Michała Czajkowskiego (Sadyka Paszy) pisał A. Fabianowski w tekście Wielokulturowość zapisana biografią. Casus Michała
Czajkowskiego [w:] Między Wschodem a Zachodem: Europa Mickiewicza i innych.
O relacjach literatury polskiej z kulturami ościennymi, pod red. G. Borkowskiej,
M. Rudaś-Grodzkiej, Wrocław 2007, s. 65-76.

314
pograniczne zawęzimy do krytyki jego niepełnej realizacji historycznoliterackiego modelu, pozbawimy je zarazem podstawowego wyróżnika,
czyli ich zderzenia z innością (sytuacji „twarzą w twarz” z Innym, jak mówi Lévinas). Likwidujemy dynamiczny układ wzajemnych zależności, który dla pogranicznego pisarza stanowi istotne wyz wanie 18. Badacz literatury, poruszający się w rejonach pogranicznych, już w punkcie wyjścia
zmuszony jest do różnego rodzaju zastrzeżeń i wycofań; zanim przystąpi
do opisu interesujących go zjawisk, próbuje uchylić się przed krytyką prowadzoną z pozycji „centralnych”. Jest to powiedzenie w innej formie tego,
co już w pobieżnym oglądzie wyróżnia pogranicze – jednorazowości wyzwania. Jak powiada Teresa Walas, czynnikiem wyzwalającym literacką
ekspresję „za każdym razem może być co innego” (dz. cyt., s. 116) –
i z takimi przypadkami mamy na pograniczu literackim do czynienia bardzo często.
Inaczej rzecz ujmując: w każdym wyodrębnionym wycinku pogranicznej kultury należy rozpoznać rodzaj wyzwania, na które próbuje odpowiedzieć dana literatura, czy szerzej, kultura. Korzystając z kategorii
Jakobsona można powiedzieć, że chodzi o wyszukanie dominanty dyskursywnej, która organizuje wyższe układy znaczeniowe19. Wyzwanie
czy dominantę rozumie się tu nie w kategoriach deterministycznych, lecz
aktywizujących działania kulturotwórcze (Walas, 117), jako wybór dokonany przez autora, a następnie zaakceptowany przez odbiorców. Tak
powstaje wspólnota literacka, zgromadzona wokół określonego bodźca,
przetworzonego w procesie twórczym na ekspresję artystyczną20. A zatem

18

Kategorię „wyzwania” (challenge) jako impulsu napinającego wolę ku ekspresji literackiej, znajdziemy trafnie omówioną przez T. Walas w książce Jak jest możliwa inna
historia literatury (Kraków 1993), gdzie wyzwanie oznacza również wyzwalacz, spust,
czynnik wyzwalający nagromadzone doświadczenia. Taki czynnik stanowić może „cokolwiek, co w danym momencie pobudza aktywność intelektualną i artystyczną. (...)
Może to więc być wydarzenie polityczne, zmiana stosunków społecznych, (...) idea filozoficzna lub poczucie grupowego posłannictwa czy wspólnoty losu (...); może to być
skok cywilizacyjny lub szczególne doświadczenie zbiorowe...” – dz. cyt, s. 116. Wobec
tego za wyzwanie z pewnością uznać należy samo „bycie na pograniczu”, konstatację
rozmaitych czynników kształtujących tożsamość autora.
19 Pojęcie d omi na nt y , jako dominującego składnika dzieła sztuki, rządzącego pozostałymi składnikami, wprowadził R. Jakobson w wykładzie z 1935 r. pt. The Dominant [w:] Readings in Russian Poetry: Formalists and Structuralists Views, Cambridge 1971. Podaję za: B. McHale, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów,
pod red. R. Nycza, Kraków 1996, s. 341. McHale wykorzystał ten termin do ujawnienia systemu leżącego u podstaw „katalogu postmodernistycznych właściwości”, czyli
uporządkowania heterogenicznych zbiorów cech, w które zmieniła się teoria literatury
ostatnich dekad. Na przykładzie przejścia od prozy modernistycznej do postmodernistycznej wykazał przydatność dominanty do opisu procesu zmiany historycznoliterackiej.
20 Ta zasada „upodmiotowienia wyzwania” wskazuje na bardzo istotny element integrujący i stymulujący. Wokół dominanty dyskursywnej gromadzi się wspólnota od-
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literatura pogranicza adresowana jest do zawężonego kręgu odbiorców,
którzy zostali wyselekcjonowani według tej samej dominanty. Upraszczając, można ją określić jako wspólnotę doz nań.
Gdyby literaturę danego pogranicza należało poddać periodyzacji,
wzorem tradycyjnych ujęć historycznoliterackich, operacja ta wymagałaby prześledzenia modyfikacji nie w obrębie stylów i prądów, ale właśnie
w zmianach dominanty, w zróżnicowanych wyzwaniach, na które literatura ta miała odpowiadać. Styk kultur polskiej i niemieckiej na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci można podzielić (po uprzednim podziale przestrzennym) na okresy, fazy, nurty, uwzględniając przede wszystkim dominujące w nich zakresy tematyczne, ilustrujące specyfikę wyzwań. Inny
zestaw problemów pojawi się w regionie śląskim, inny na Pomorzu
i w Gdańsku, inny we Lwowie czy Wilnie. Inaczej układają się polsko-niemieckie relacje kulturowe w II poł. XIX w., inaczej w międzywojniu,
a jeszcze inaczej po 1945 r. By uchwycić specyfikę tych relacji (pogranicze
zasadza się na specyficzności), trzeba dokonać charakterystyki wyzwań
organizujących daną lokalność21. Lub też: wyszukać odpowiednią cyrkulację dyskursów i następnie wydobyć z nich to, co wypowiadają (studium)
oraz to, co przemilczają (punctum). Korzystając z przywileju naszej głównej tematyki pozwólmy sobie na stwierdzenie, że cyrkulacja ta w kulturze
inflanckiej wygląda jeszcze inaczej i kombinacja dyskursów – zaproponowana poniżej – generuje tam specyficzne, swoiste sensy.
3. Tożsamość jako wybór i przymus
Autoidentyfikacja podmiotu doświadczenia w sytuacjach pogranicznych ulega nieustannemu sproblematyzowaniu, i to równocześnie
z dwóch przeciwnych perspektyw: lokalnej i centralnej. Bycie na pograniczu oznacza, że jestem stąd, czyli z najwężej rozumianego regionu, a zarazem należę do większej wspólnoty, kultury, etnosu, którego centrum leży gdzieś dalej, a przeważnie dość daleko. To peryferyjne zwielokrotnienie przynależności powoduje, że pytanie „kim jestem” nie tylko nie znajduje satysfakcjonującej odpowiedzi, ale musi być wciąż ponawiane.
Związek tożsamości z Miejscem i z Innym nabiera tu szczególnie silnego

bioru (w sensie akceptacji przywłaszczonego bodźca) i powstaje to, co nazwaliśmy
śr od ow i ski e m ku l t u r ow y m . W przypadku regionów pogranicznych jest to istotny czynnik identyfikacyjny; zbiorowość poszukuje w działaniach kulturowych tożsamości i wyróżnika, a także niszy, spełniającej niejednokrotnie funkcje ratunkowe, czy
wręcz – ocalające. Por.: T. Walas, dz. cyt., s. 118.
21 Powyższe przykłady pozwalają ułożyć pewne pasma tematyczne. W pierwszym
z nich można by dla uchwycenia różnicy zestawić, dajmy na to, niemiecki okres twórczości Kraszewskiego i pozytywistyczne tendencje z czasów Hakaty („Placówka” Prusa); w drugim – „Wiatr od morza” Żeromskiego i gdańską trylogię Güntera Grassa.
Zmiana epoki jest zmianą perspektywy, a zarazem przesunięciem dominanty. Przykłady te mają charakter jedynie sygnalny, zapewne dałoby się wybrać lepsze.
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znaczenia, ściśle przestrzennego, gdyż nie da się tu sensownie utożsamić
Miejsca i Tego Samego, o czym przekonywał Derrida w krytyce Lévinasa22. Ingerencja Innego – stanowiąca w dekonstrukcji Derridy jedno z
fundamentalnych zdarzeń egzystencjalnych – przyjmuje w sytuacji pogranicznej konkretną formę: Inny jest uchwytny, widoczny, ujawnia się
wyraziście. Perturbacje językowe, etniczne, wyznaniowe, społeczne z jednej strony umożliwiają skonkretyzowanie inności, obcości, z drugiej natomiast – burzą porządek dyskursów już w chwili ich formułowania, przekreślają reguły wypowiedzi.
Jak powiada Zygmunt Bauman, odkrywamy tożsamość, gdy nie
jest nam dana, lecz zadana, gdy trzeba ją dopiero posiąść, gdyż jawi się
ona nie jako przymus odgórnego autorytetu, lecz wskutek naszego wyboru23. Wybór natomiast pociąga za sobą kolejny problem, czyli odróżnienie siebie od Innego, który definiuje się odmiennie przy pomocy tych
samych wyznaczników przestrzennych.
Definiowanie tożsamości jest tak naprawdę deklaracją intencji.
Dawniej topika tożsamości wyraźniej odwoływała się do miejsca i pytanie
„kim jestem” sprowadzało się do: „skąd jestem”. Dzisiaj odpowiedź na pytanie „kim jestem” jest funkcją wyboru z katalogu ofert zawartych w środowisku kulturowym. Otoczony propozycjami identyfikacji, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej – przyjmuję jedną z nich za adekwatną do
autoreprezentacji, zgodną z zaprojektowanym przeze mnie autoportretem tożsamościowym. Zawarte w dyskursie nacjonalistycznym przekonanie, jakoby tożsamość była dana pierwotnie, biologicznie, nie ma innego
uzasadnienia prócz ideologicznego i za odpowiedź wystarczy uznanie
przez Benedicta Andersona narodowości za szczególnego rodzaju artefakt
kulturowy24. To uniwersalne skądinąd twierdzenie szczególnie daje o sobie znać na pograniczach, gdzie deklaracja przynależności – narodowej,
językowej, kulturowej, wyznaniowej – odbywa się w otoczeniu innych,
konkurencyjnych możliwości. Pomijając złożoną sprawę motywów tego
wyboru, wypada stwierdzić, że pogranicze jest przestrzenią kulturową

22

Zob.: J. Derrida, Przemoc i metafizyka. Esej o myśli Emmanuela Levinasa, przeł.
K. Matuszewski, P. Pieniążek [w:] tegoż, Pismo filozofii, pod red. B. Banasiaka, Kraków 1992, s. 161-224. O Derridiańskiej krytyce Levinasa i inwencji jako odpowiedzi
na wyzwania Innego zob.: M. P. Markowski, Efekt inskrypcji..., s. 172-182.
23 Z. Bauman, O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie [w:] Dylematy wielokulturowości..., s. 29.
24 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu
się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997, s. 18. Anderson wykazuje, że
naród jest wspólnotą: wyobrażoną – jej członkowie w zdecydowanej większości się nie
znają; ograniczoną – zajmuje pewien obszar i nie aspiruje do panowania globalnego;
suwerenną – jej zasadą i celem jest wolność (rozmaicie rozumiana). Jako wspólnota,
naród stawia swoim członkom wysokie wymagania w imię solidarności, równości,
partnerstwa, mimo iż rządzi się faktycznym wyzyskiem i nierównością. Najwyższym
wymaganiem jest patriotyczne poświęcenie życia na ołtarzu wspólnoty, które zarazem
stanowi kulminacyjny punkt identyfikacji jednostki ze zbiorowością.
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o zwielokrotnionej ofercie identyfikacyjnej. Daje więcej możliwości, ale
też wystawia za nie z reguły wyższe rachunki25.
Identyfikacja grupowa – gdyż taka głównie wypowiada się w dyskursach – pociąga za sobą wyszukiwanie, ustalanie i podkreślanie różnic.
Grupa kształtuje się wobec innych grup, wykorzystując do tego celu rozmaite składniki kultury, sklejając swą ideologię z lokalnych wytworów
zbiorowego doświadczenia. Przekonuje o tym Wojciech Burszta:
Jest tedy tak, że tożsamość grupowa wywodzi się z pojęcia
różnicy pojawiającej się przy okazji konfrontacji z każdą inną
grupą. Aby tożsamość maksymalnie chronić, należy nieustannie różnicę tę podkreślać, przypominać, ba – wręcz wytwarzać świadomość jej istnienia. Nie będzie przesadą
stwierdzenie, że dzisiaj tożsamości poszukują już wszelkie
typy zbiorowości, które odróżniają się kategorialnie od kultury grupy dominującej oraz wzajemnie od siebie. Kryterium
takim może się stać – poza religią, ethnie i rasą – historia,
odmienne pochodzenie narodowe, różnica płci, fizyczne
i społeczne upośledzenie. Bywa i tak, że grupy odwołujące się
(...) do różnych kryteriów wchodzą ze sobą w czasowe lub
trwałe alianse, by tym silniej domagać się praw dla siebie –
jako swoista „konfederacja różnicy”26.

Przynależność ma zatem charakter dynamicznego układu sił, wymaga ona nieustannego konstytuowania i potwierdzania, potrzebuje także inności dla sformułowania własnych wyróżników. Różnica nie jest
czymś oczywistym, należy ją przypominać, a nawet wytwarzać, gdyż dzięki niej to, co niedookreślone, nabiera wyraźniejszych konturów. Pogranicza kulturowe składają się z różnic, faktycznych bądź wyimaginowanych,
ale uporczywie podkreślanych – przy czym proces ten nigdy nie dobiega
żadnego celu, ponieważ inne zbiorowości wokół również wykonują taką
samą pracę ustanawiającą (można powiedzieć: zajmują przestrzeń tożsa-

25

Kultura Inflant, jako wybitnie pograniczna, obfituje w przykłady wyboru tożsamości, zwłaszcza wspólnotowej, będącej skutkiem konkurencyjnej walki ideologii. By nie
szukać daleko: jeden z braci Gustawa Manteuffla, Ryszard, był powstańcem styczniowym, za co został zesłany na kilka lat do Omska, a następnie wysiedlony przymusowo
z rodzinnego majątku do Rygi. Drugi brat, Józef, był przez całe życie oficerem armii
carskiej, zmarł w 1912 r. na Kaukazie w stopniu generała. Sam Gustaw też dokonał
wyraźnego wyboru tożsamości polsko-katolickiej, czego potwierdzeniem i efektem
jest cały jego pisarski dorobek. Wśród Inflantczyków XIX w. główne orientacje identyfikacyjne to: niemieckość, rosyjskość, polskość, a w drugiej połowie stulecia jako
szczególnie atrakcyjne pojawiają się także: łotewskość i estońskość. Żadna z nich nie
była warunkowana językowo czy wyznaniowo. Za każdą z nich natomiast kryły się wyraźne konsekwencje kulturowe.
26 W. J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004, s. 170.
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mości), wskutek której każdy człowiek zmuszany jest do wyboru. Ten paradoks wymuszania wyboru trafnie charakteryzuje Burszta:
każda tożsamość kulturowa definiowana jest poprzez to, co
odróżnia ją od innych tożsamości. Dzieje się tak, gdyż dla zachowania kulturowej odrębności wyznaczyć trzeba jej granice, których będzie się następnie strzec jako mentalnego „terytorium naszej kultury”. Stąd brać się mogą tendencje do
poszukiwania form odróżnienia się za wszelką cenę, narzucania jednostce obowiązku wyrażania tylko i wyłącznie treści,
które sprzyjają zwartości grupy27.

Jednostka zmuszana jest do wyrażania treści wyłącznie potwierdzających „zwartość grupy”, a zatem grupa pozbawia ją prawa do wyrażania własnej indywidualności. Powstaje konflikt pomiędzy identyfikacją
zbiorową i tożsamością indywidualną, który w sytuacjach pogranicznych
dochodzi do głosu w szczelinie pomiędzy dyskursami, w przemilczeniach
i wykluczeniach stosowanych w dyskursie. Narzucenie jednostce wspólnoty być może właśnie dlatego ma tu tak stanowczy charakter, że wybór
jest nie tylko możliwością, ale koniecznością – wobec nieostrych granic,
rozmytych konturów, niejasnych przynależności28. Wśród uczestników
kultury pogranicznej można wyróżnić zasadniczo dwie grupy: tych, którzy konsekwentnie uprawiają identyfikację zbiorową oraz tych, którzy od
niej uciekają – fizycznie i mentalnie. Z tak zdeterminowanej sytuacji wychodzą dwie drogi – ku asymilacji w innej, „niepogranicznej” przestrzeni
albo ku wzmożonym wyzwaniom wspólnotowym, kosztem indywidualizmu. Obie przywracają później problem w spotęgowanym natężeniu29.

27

Tamże, s. 171.
Słynna wątpliwość niegdysiejszych poleskich mieszkańców, którzy nie wiedzieli jakiej są narodowości i mówili o sobie „tutejsi”, postrzegana jest jako ewenement i traktowana jako swego rodzaju ułomność właśnie dlatego, że pogranicze polsko-litewskobiałorusko-ukraińskie daje wiele możliwości i odmowa wyboru wydaje się dziwactwem. Por.: T. Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś
1569-1999, przeł. M. Pietrzak-Merta, Sejny 2006, s. 80-82.
29 O podobnych przypadkach możemy mówić np. w Żagarach: Czesław Miłosz i Jerzy
Zagórski, po kilkuletniej fascynacji pogranicznością Wilna, opuszczają miasto na zawsze (asymilacja i rozpłynięcie), a Teodor Bujnicki zostaje (wspólnota), deklarując poetycko swe przywiązanie do regionu. U Miłosza Wilno wraca po wielu latach, między
innymi właśnie jako niezrealizowana możliwość, porzucone środowisko kulturowe,
odepchnięte, lub może raczej – zaniedbane doświadczenie wspólnoty. Dla ocalenia
swego principium individuationis poeta mu si a ł pozostawić za sobą lokalne i ciasne
pogranicze z jego determinantami i przejrzystym katalogiem wyzwań.
28
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4. Uporczywy regionalizm
W ścisłym związku z identyfikacją lokalną pozostaje kwestia pogranicza jako regionu, terytorium z jednej strony intymnie „mojego”,
z drugiej – wspólnego dla mnie i dla Innego. Tradycyjne literatureznawstwo uwzględniało wprawdzie czasami podział literatury narodowej
na poszczególne regiony (np. lit. Wielkiego Księstwa Litewskiego, romantyzm ukraiński, renesans małopolski czy literatury trzech zaborów), niemniej zawsze dokonywano tego w ramach większej całości i doszukiwano się raczej elementów wspólnych niż odrębnych. W ujęciu regionalizmu
ta odrębność – zaznaczona terytorialnie – jest prymarna wobec dyskursów ideowych czy estetycznych; punkt wyjścia stanowi określona przestrzeń geograficzna i z niej dopiero wyprowadza się kryteria doboru i analizy dzieł literackich30.
Regionalizm, czy lokalizm wpływają na literaturę pograniczną jako jedno z najwyrazistszych wyzwań. Konkretnie zakreślona przestrzeń,
w której porusza się wyobraźnia autora, jest zarazem i miejscem akcji
utworów, i polem odniesień interpretacyjnych. W jej wyborze – a także
w deklaratywnym zapisie tego wyboru – autor nie tylko zgłasza swe sympatie, związki emocjonalne, skłonności identyfikacyjne, ale i sugeruje
kulturowe odczytanie tekstu. Sygnalizuje różnicę, swoistość, odrębność,
przez co daje do zrozumienia, że dla poprawnej, trafnej, wnikliwej lektury
odbiorca musi skonfrontować tekst z kulturą regionu. Nie chodzi tu tylko
o banalną konstatację, że każde dzieło trzeba odnieść do rzeczywistości,
zwłaszcza jeśli jest ona explicite nazwana. Dużo ważniejsza wydaje się intencja autora, by zaznaczyć inność, zgłosić specyfikę danego regionu jako
swoisty temat, problem, inność właśnie. Ta inność wymaga nie tyle uwzględnienia, ile poznania, a przez to uznania. Literatura zdeklarowana
lokalnie wychodzi z założenia, że lokalność ta nie została w swej istocie
poznana, a właściwie poznanie jej jest niemożliwe, ponieważ na tym polega paradoks regionalizmu, że nigdy nie jest rozpoznany w wystarczającym stopniu. Gdyby tak się stało, straciłby rangę regionalizmu. To, co lokalne, próbuje się wyrwać ze swej marginalizacji, ze swego oddalenia od
centrum, a jednocześnie w tym oddaleniu widzi swoją wartość.
Odwołajmy się do przykładu. Kiedy Paweł Huelle lokuje akcję
swoich opowiadań w Kaszubii, to wysyła tym samym kilka sygnałów:
– zdradza swe zainteresowania kulturą z sąsiedztwa, bliskością Innego;
– definiuje stojące przed nim wyzwanie literackie w kategoriach odkrycia,
dotknięcia czegoś nowego, nieznanego, obcego;
– zgłasza swą solidarność z Innym, szacunek dla niego i jego odrębności;

30

Od tej strony regionalizm jako przedmiot badań literaturoznawczych prekursorsko
analizowała S. Skwarczyńska w znakomitym tekście Regionalizm a główne kierunki
teorii literatury, „Prace Polonistyczne” 1937, s. I.
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– zgłasza swą solidarność z niezorientowanym czytelnikiem, solidarność
w ignorancji;
– deklaruje chęć poznania, zbliżenia, uznania, w każdym razie swą dobrą
wolę i otwartość;
– uzależnia odbiór opowiadania od takiejże otwartości czytelnika;
– umieszcza opowiadanie w środowisku kulturowym, które wprowadza
jako tło;
– sugeruje nieprzenikalność granic, kwestionowalność dyskursu, a więc
i ograniczoną „czytalność” tekstu31.
Ten przykładowy zestaw chwytów lokalizujących literaturę okazuje się szczególnie przydatny w odczytywaniu sytuacji pogranicznych.
W naszym inflanckim przypadku każdy z pisarzy, który zabierał głos
w sprawie lokalnej kultury, zaczynał od obszernego wprowadzenia, czyli
usiłował wyjaśnić jej odrębność. Żaden z nich zapewne nie zdawał sobie
sprawy z faktu, że „wyjaśnianie odrębności” jest paradoksem, takim samym jak nazywanie nienazywalnego. Przekład jednej specyfiki na inną,
bądź na dyskurs „centralny”, stanowi niemożliwość kulturową, o czym
przekonywał już Clifford Geertz:
Podstawy prawnej legitymacji najbliższych sąsiadów, rodzaj
opowieści, jakie snują, aby wytłumaczyć swoje istnienie
i usprawiedliwić jego trwanie (…) przybierają wzajemnie
kontrastywną formę, przekład jednych w drugie jest prawie
niemożliwy, a podobieństwo praktycznie żadne. Iluzja świata
wybrukowanego od początku do końca powtarzającymi się
jednostkami, wytwarzana przez konwencje obrazkowe naszych atlasów politycznych, wielokątnych wycinków wpasowanych w swoje puzzle, jest dokładnie tym właśnie – iluzją32.

Inność regionalizmu jest tarczą, za którą próbuje się on ukryć ze
swą ułomnością. Kultura narodowa, oficjalna, płynąca od centrum ku
prowincji, z definicji jest wyższa i lepsza (definicji, dodajmy, przez nią samą sformułowanych). Pogranicze z regionami położonymi daleko, właśnie przy granicach (na kresach, jak to ujmuje tradycja polska), stanowi
z tej perspektywy pewien defekt, nieokreśloność, towar kulturowo wybrakowany. Stąd tak częste wśród pisarzy pogranicza czynienie z (pozornej)
wady cnotę, czyli podkreślanie wyróżników regionalnych jako czegoś nie
tylko wartościowego, ale wręcz wyższego od wartości uniwersalnych. Ta
konspiracyjna aksjologia odwołuje się do inności jako paralelnego syste-

31

Mam na myśli głównie zbiór P. Huelle Opowiadania na czas przeprowadzki, Kraków 2007.
32 C. Geertz, Świat w kawałkach – kultura i polityka u schyłku wieku, przeł. D. Kołodziejczyk [w:] Clifford Geertz – lokalna lektura, pod red. D. Wolskiej, M. Brockiego,
Kraków 2003, s. 21.
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mu wartościowania, za którym stoi właśnie gnostyczne wręcz przekonanie o niepoznawalności tajemnicy.
Uporczywy regionalizm stanowi także poważne naruszenie,
a właściwie odwrócenie przestrzennych kategorii historii literatury, a to
głównie z tego powodu, że przekreśla centrum i skupia się na peryferiach
– z nich czyni centrum. Jest to poniekąd konsekwencja konspiracyjnego
i „sekciarskiego” podejścia; to, co nieokreślone, odległe i ułomne, jest
ważniejsze od tego, co uniwersalne. Stąd już tylko krok do stwierdzenia,
które w humanistyce zatacza coraz szersze kręgi: nie ma wartości uniwersalnych, są tylko regionalne33.
Identyfikacja kulturowa i terytorialna do pewnego stopnia zastępuje także kryteria estetyczne, zwłaszcza gdy towarzyszy im rozbudowana
identyfikacja emocjonalna. Dochodzi do mitologizacji tego, co swoje i do
wytworzenia – jak to określiła Aleksandra Kunce – kulturowej pamięci
tożsamościowej, przez co marginalizowana z perspektywy uniwersalnej
lokalność urasta do nadrzędnej metanarracji34. To, co swoiste i lokalne
(w domyśle: moje) ma wartość nie tylko sentymentalną, ale i estetyczną.
Rzecz da się ująć popularnie: lokalne jest piękne.
5. Królestwo sentymentu
Mitologizacja tego, co lokalne przyjmuje w literaturze pogranicza
często formy intymnych, emocjonalnych wyznań i krąży wokół szeroko
pojętego sentymentalizmu. Przez sentymentalizm rozumiem nie tyle
określony prąd w historii literatury o tej nazwie, ile raczej to, co z francuska zwano kiedyś pittoresque i co z biegiem czasu wyparte zostało
przez pojęcie romantyzmu35. Pitoresk jest istotą pejzażu. Zawiera w so-

33

Twierdzenie takie popularne jest zwłaszcza wśród antropologów interpretatywnych
spod znaku C. Geertza (zob. Lokalna lektura), ale także np. w rozważaniach o etnocentryzmie C. Lévi-Straussa – zob.: Rasa i kultura [w:] Spojrzenie z oddali, przeł.
W. Grajewski, L. Kolankiewicz, M. Kolankiewicz, J. Kordys, Warszawa 1993.
34 A. Kunce, Zlokalizować tożsamość! [w:] Dylematy wielokulturowości..., s. 82.
Autorka potwierdza uzależnienie regionalnej tożsamości od paradoksu równoczesnego lokowania i dyslokowania własnej kultury: „Jesteśmy beznadziejnie kulturowi, zakorzenieni we własnych praktykach moralnych (które nierzadko traktuje się jako
absolutne), czyli w pieczołowicie wznoszonym i potwierdzanym kulturowo locum.
Z drugiej strony to locum nieustannie jest dyslokowane” – tamże, s. 80.
35 Juliusz Kleiner porównał pojęcia pittoresque (malowniczy) i romanesque (romansowy), przypisując temu pierwszemu jedynie walory błahego opisu, temu drugiemu
zaś siłę zaangażowania emocjonalnego podmiotu wypowiedzi. Wobec znacznego poszerzenia i zmodyfikowania pojęcia romantyzmu rozróżnienie to, czynione niemal
przed wiekiem, z trudem się broni. Sentymentalizm nie jest pozbawiony zaangażowania emocjonalnego, obejmującego zarówno autora, jak i odbiorcę; różnica dotyczy
raczej skali i jakości przeżyć. Zob.: J. Kleiner, Romantyzm [w:] tenże, Studia z zakresu literatury i filozofii, Warszawa 1925, s. 106-108 i 272-273. Jacek Woźniakowski
z kolei porównywał malowniczość (pittoresque) z malarskością (picturesque), wska-
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bie ładunek estetyczny i emocjonalny, jaki autor wpisuje w swe dzieło.
Można zaryzykować twierdzenie, że w sentymentalnym widoku rodzinnych stron tkwi ta autentyczność i „prawdziwość” bezpośredniego przeżycia, której pozbawiony jest odbiór według „percepcyjnego schematu”36.
W literaturze pitoresk często przyjmuje postać ekfratycznego przełożenia
malowniczości na język, który to przekład nigdy nie jest zadowalający,
zgodnie z apofatyczną ideologią reprezentacji37. Sentymentalizm jest ściśle związany z miejscem.
Pitoresk świetnie ilustruje problem z przekładem jednostkowego
doświadczenia na ogólność reprezentacji. Przeżycie rodzinnego pejzażu
jest intymne, niepowtarzalne, moje, natomiast jego literacka figura składa się z gotowych klisz, konwencji, matryc estetycznych, którymi wypełniona jest kultura. Sentymentalizm należy do najbardziej skodyfikowanych i „nieoryginalnych” przedstawień w sztuce, a zarazem najpowszechniej jest stosowany, a w kulturze pogranicza dominuje zdecydowanie.
Emocjonalny związek z miejscem, przynależny do konstytucji podmiotu
pogranicznego doświadczenia, wymyka się reprezentacji tym bardziej, im
częściej szuka swego literackiego wyrazu. W dyskursie sentymentalizmu
autentyczność przeżycia ujawnia się w rytmie chybionych przedstawień,
w szczelinie pomiędzy intymnym odczuciem Miejsca, a skonwencjonalizowaną jego artykulacją38. Stąd jego najczęstszą postacią jest topos lamentacyjny, opłakiwanie nieuchwytnego.
Pogranicze wypełniają pejzaże sentymentalne, spełniające w literaturze rozmaite funkcje kulturotwórcze, z których niebagatelne znaczenie mają te, które kreują odrębność. Zbiór elementów natury – drzew, kamieni, strumyków – zmienia się w krajobraz dopiero wtedy, powiada
Georg Simmel, gdy wyobraźnia podmiotu połączy je w całość. Nasze dążenie do bycia całością, a nie tylko jej członkiem czy reprezentantem,
przekształca otoczenie, także przyrodę, w całości, a może raczej całostki,
ułatwiające identyfikację:
Żyjemy ze świadomością, że nasze centrum znajduje się poza
nami i w nas, bo jesteśmy ze wszystkim, co tworzymy, tylko

zując na ich podobieństwo i częściowe utożsamienie u niektórych myślicieli, np.
Schlegla – zob.: J. Woźniakowski, Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach
przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej, Kraków 1995, s. 173. Dalej będę używał spolszczonej formy pitoresk (niem. pittoresk), także jako rzeczownika.
36 Nawiązuję tu do uwag R. Nycza o sztuczności wszelkiej sztuki zinstytucjonalizowanej – zob.: KN, 10-14.
37 Odwołuję się tu do jednej z czterech teorii reprezentacji, omówionych przez
M. P. Markowskiego w tekście O reprezentacji [w:] Kulturowa teoria literatury…,
s. 287-333.
38 Według Derridy rytm wyznacza istotę relacji pomiędzy punctum i studium: „poetyka rytmu lub rozsunięcia nie dotyczy wyłącznie formy językowej i mówi coś o źródle
sensu” – cyt. za: M. P. Markowski, Efekt inskrypcji..., s. 293.
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elementami całości, które domagają się od nas jednostkowych funkcji (...) – a przecież my sami chcemy być całością,
zamkniętą, samodzielną i samowystarczalną, i takie całości
tworzyć. Powoduje to niezliczone walki i konflikty w dziedzinie społecznej (...) – tymczasem w odniesieniu do natury ta
sama prawidłowość tworzy zgodne królestwo krajobrazu39.

Szereg przedmiotów natury układa się w krajobraz, gdyż taka jest
potrzeba podmiotu. A zatem krajobraz nie służy – jak by się na pierwszy
rzut oka wydawało – podziwianiu zewnętrznego piękna, lecz ugruntowaniu tożsamościowej tendencji patrzącego. Pejzaż jest jednością percepcji,
emocji i intelektu. Umieszczony jest poza życiem codziennym i zaspokaja
potrzebę, którą Simmel utożsamia z elementarną religijnością40. Związek
człowieka z pejzażem ma zatem wymiar egzystencjalny, jako konstytucja
podmiotu. W tym sensie pitoresk oznacza przesycenie pejzażu nie tylko
uczuciem, ale i doświadczeniem, które płynie z osadzenia w miejscu
i w jedności z tym miejscem. Nastrój krajobrazu i jego naoczna jedność to
dwie strony tego samego, powiada Simmel41.
Pejzaż rodzimy, zmitologizowany obraz domu dzieciństwa, kult
doświadczonej przeszłości wyniesionej do rangi Arkadii – wszystkie te
elementy znajdują silną reprezentację w literaturze pogranicza i domagają się odrębnego, dogłębnego odczytania. Zamknięcie ich w micie rodzimości nie załatwia sprawy, gdyż są one także silnie związane z ustanawianiem lokalnej kultury, zakreślaniem granicy regionu, konstytuowaniem tożsamości, krótko mówiąc – wyodrębnianiem z kosmosu doznań
tego, co swojskie. Sentymentalizm literatury pogranicza niesie ze sobą
silny imperatyw identyfikacyjny i poniekąd także zawłaszczający, jak zaborcza miłość.
Pitoresk – poprzez ustanawianie „swojości” na styku kultur –
charakteryzuje pewien zespół intencji kulturo- i znaczeniotwórczych.
W przeciwieństwie do dyskursu etnicznego czy wyznaniowego, dyskurs
sentymentalny usiłuje w wielokulturowej przestrzeni zakorzenić byt indywidualny, bez odwołania do ideologii zbiorowości. Jest on na pograniczach kulturowych najpowszechniejszą formą ucieczki jednostki od de-
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G. Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006,
s. 295.
40 Do uczuć o charakterze religijnym, niezwiązanych jednak bezpośrednio z doświadczeniem boskości, Simmel zalicza miłość, doznania związane z naturą, idealne porywy, gotowość do ofiar na rzecz wspólnoty (patriotyzm). Uczucia te nazywa także energiami, z których rodzi się np. sztuka. Przy okazji otrzymujemy od Simmla definicję
kultury: „To, co nazywamy kulturą, stanowi szereg autonomicznych tworów, które
umiejscowiły się poza codziennym, zawiłym, pragmatycznym i subiektywnym życiem
i błyszczą czystym światłem; wymienię naukę, religię, sztukę” – tamże, s. 297.
41 Tamże, s. 302. O roli pejzażu w kształtowaniu świadomości i tożsamościowych projektów zob.: P. Macnaghten, J. Urry, Alternatywne przyrody: nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, przeł. B. Baran, Warszawa 2005.
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klaracji wspólnotowych. Wbrew pozorom, pitoresk nie tworzy wspólnoty
– zostaje jedynie wykorzystany do jej tworzenia przez inne dyskursy.
Przytłoczony ideologiami wspólnotowymi, pisarz najczęściej ucieka w rodzajowość i pejzażową liryczność. Z drugiej strony, sentymentalizm podsuwa jeden ze sposobów porozumienia, i w tym sensie także jest przeciwieństwem ideologii zbiorowych. Wiedzą o tym doskonale wszyscy dezerterzy pogranicza – wygnańcy, emigranci, kosmopolici z wyboru i przymusu – którzy bez trudu porozumiewają się na całym świecie językiem sentymentu do rodzimego pejzażu, zwłaszcza gdy sama kraina przepada
w czeluściach historii42.
6. Pisanie historii
Do wybitnych cech pogranicza należy specyficzna historia, która
także, podobnie jak literatura, nie daje się ująć w ramy „oficjalnej” historiografii. Niemal humorystyczny już jest fakt, że każda z kultur należących do danego pogranicza (uczestniczących w pograniczu) ma swoją historię, zazwyczaj odmienną (to wersja łagodna), a zwykle przeciwstawną
i skonfliktowaną z innymi. Kiedy Polska i Ukraina kilkanaście lat temu
ustanawiały swoje dobrosąsiedzkie stosunki, jedną pierwszych, najważniejszych i najtrudniejszych spraw była zgoda co do historii. W końcu
kompromisowo obie strony machnęły rękami, po czym uścisnęły je sobie
przyjacielsko, ale w ocenie faktów z przeszłości każda pozostała przy swoim. Nie chodziło tylko o los Ukraińców w Polsce i Polaków na Ukrainie,
w dużej mierze chodziło właśnie o terytorium wspólne, o polsko-ukraińskie pogranicze, gdzie trzeba było żyć obok siebie i gdzie każdy czuł się
u siebie. W związku z tym badacz kultury pogranicza, zanim przystąpi do
swych właściwych analiz, musi sobie i odbiorcom napisać historię regionnu, o którym mówi. Jak wiemy, od czasów Fryderyka Nietzschego, a już
na pewno od Haydena White’a, pisanie historii jest tak naprawdę ustanawianiem jednej z jej wersji, a więc poniekąd także formowaniem samego
przedmiotu jej opisu43.
Historia pisana na pograniczu i o pograniczu nie tylko daleko odbiega od historii „oficjalnej”, ale przede wszystkim – pisana jest świadomie z wyraźną tendencją, czyli z ideologicznym przeznaczeniem. Dlatego
najczęściej przyjmuje ona postać syntetycznej, całościowej opowieści
o pewnym niepowtarzalnym fenomenie, którego nikt z zewnątrz tak
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W tym sensie pojęcia pittoresk użył A. v. Ungern-Sternberg, „Erzählregionen”.
Überlegungen zu literarischen Räumen mit Blick auf die deutsche Literatur des Baltikums, das Baltikum und die deutsche Literatur, Bielefeld 2003, s. 156-158.
43 Za przykład historii pisanej na nowo może posłużyć praca amerykańskiego historyka Timothy Snydera, poświęcona polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiemu pograniczu kulturowemu, gdzie proces narodotwórczy wciąż jeszcze trwa i gdzie pewne
wyznaczniki etniczne ulegają nieustannym przemianom. Zob.: T. Snyder, Rekonstrukcja narodów...
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naprawdę nie ma szans przeniknąć. I właśnie jako opowieść zbliża się
historiografia pograniczna najbardziej do literatury, uogólniając w mit to,
co jednostkowe.
Ubocznym problemem pogranicznej historiografii jest brak, który
nazwałbym niepełną dokumentacją. Dokumentacja historyczna z natury swej nigdy nie jest pełna, zawsze czegoś brakuje, brakuje nawet więcej niż jest – w naszym przypadku problem ten jednak urasta do rangi
fundamentalnego i dotkliwie dotyczy samego trwania oraz konstytuowania regionu. Kultura dawnych Inflant Polskich jest skrajnym przypadkiem takiego braku. Przepadła większość (sic!) zabytków piśmiennictwa
i do dzisiaj nie zachowała się żadna z licznych, bogatych bibliotek dworskich. Nie oznacza to tylko braku materiału badawczego – tego wszak zachowało się na tyle, by historycy i dziś mogli sporządzać wnikliwe kwerendy44 – ale przede wszystkim wytwarza poczucie braku. Badacz zajmujący się regionem pogranicznym, odwołuje się do fragmentów, szczątków,
zachowanych ułomków – w poczuciu, że we wnioskach i syntezach musi
uzupełniać wiele pustych miejsc.
Geograficzne oddalenie od centrum powoduje, że kresowe pogranicze nie tylko bardziej narażone jest na przepadek dóbr danej kultury
w zawirowaniach historycznych, ale też w mniejszym stopniu podlega
ochronie jako substancja danej wspólnoty. Wszyscy badacze obrzeży kulturowych doskonale znają te sytuacje, gdy w kwerendach archiwistycznych natrafiają na wzmianki o dziełach, a samych dzieł już nie ma. Pół
biedy, gdy chodzi o pojedyncze utwory, niestety jednak na pograniczach
rzecz dotyczy często utraty całych bibliotek, z którymi zanika koherentny
obraz lokalnej kultury i świadomości jej przedstawicieli. Badacze skrupulatnie gromadzą wtedy pozostałe szczątki: odnalezione fragmenty pamiętników, zapiski parafialne księży, które przetrwały gdzieś na plebanii na
końcu świata, listy zgromadzone przypadkowo przez bibliotekarza lub
zmagazynowane w policyjnych archiwach itp. Zanim zaczniemy budować
syntetyczne sensy, musimy najpierw – zgodnie z intencjami mikrohistorii – wytworzyć w ogóle jakiś sens, jakiś pojedynczy fakt historyczny, czyli wykreować historię pogranicza. W tych przypadkach także
narracja historyczna zbliża się do narracji literackiej.
7. Geopoetyka
W odniesieniu do kultury literackiej pogranicza swą przydatność
ujawnia wprowadzona ostatnio kategoria geopoetyki. Obok geografii
kultury, antropologii miejsca i przestrzeni, geokrytyki i tym podobnych
elastycznych terminów, geopoetyka w pierwszym rzędzie nakazuje w ba-
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Taką pracą, opartą na nowym, wnikliwym odczytaniu zachowanych dokumentów
jest książka B. Dybasia Na obrzeżach Rzeczypospolitej, Toruń 2004, której punktem
wyjścia było dawne tzw. archiwum piltyńskie.
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daniach literackich uwzględnienie lokalizacji kultury. W wystarczającym
stopniu już wykazaliśmy, że na użytek badania pogranicza fundamentalne znaczenie ma związek doświadczenia indywidualnego i zbiorowego
z przestrzenią. Dopowiedzmy tylko, że przestrzeń rozumiana jest oczywiście nie tylko jako ulokowanie w pewnym miejscu (choć to także), ale
przede wszystkim jako spacjalne odniesienie dominanty dyskursywnej.
Krótko mówiąc, u podstaw badań pogranicznych leży związek pomiędzy
kulturą i przestrzenią:
Skoro kultura jest zawsze uwarunkowana i obramowana sytuacyjnie, to przestrzeń (a wraz z nią także czas, okoliczności
polityczne i ekonomiczne) stanie się jednym z jej najważniejszych wyznaczników. Nie jest to oczywiście abstrakcyjna
przestrzeń fizyczna, ale przestrzeń doświadczenia kulturowego i egzystencjalnego,

a w związku z tym kulturowe badanie literatury ma być próbą odpowiedzi
na pytanie,
w jaki sposób przestrzenie i miejsca są przez nas doświadczane i interpretowane, jak kształtują tożsamość jednostkową i zbiorową, płciową i etniczną, jak „upamiętniają” lub
subwersywnie kwestionują dominującą kulturę45.

Geopoetyka byłaby zatem odmianą badań regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennego aspektu indywidualnego doświadczenia. Prefiks „geo-” odnosi do silnego związku wyobraźni z ziemią,
„poetyka” natomiast ma wskazywać na językowy charakter wszelkich
przejawów tego przywiązania46. Z perspektywy geopoetycznej takie pogranicze kulturowe, jak nasze kresy inflanckie, ma swoją literaturę o tyle,
o ile są teksty stanowiące zapis tego rodzaju związku. Nie chodzi tu
o związek z ziemią na wzór nacjonalistycznego mitu (jak w wierszu Herberta „Rozważania o problemie narodu”: „wierzby piaszczysta droga łan
pszenicy niebo plus pierzaste obłoki”), ale raczej o synchroniczną zbieżność percepcji, nastroju i poczucia tożsamości, które Simmel nazwał „fi-
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E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych [w:] Kulturowa teoria literatury..., s. 477. Dalej autorka mówi o ponowoczesnym regionalizmie, którego najwyrazistszym przejawem
miałaby być decentralizacja mapy, skutkiem czego w centrum zainteresowania znalazły się peryferia, a centrum zepchnięte zostało do peryferii. Jej rozważania odnoszą
się wprawdzie do przestrzeni miejskiej, ale w analizach antropologicznych aspektów
przestrzeni – przydatne i do pograniczy kresowych.
46 Tak tłumaczy ten termin jego autor, Kenneth White, na którego powołuje się Rybicka – zob.: dz. cyt., s. 479. Geopoetyka w jego ujęciu akcentuje jednak głównie tożsamość z Ziemią w sensie globalnym i wygląda trochę jak literaturoznawstwo ekologiczne.
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lozofią krajobrazu”, a które umiejscawia się niedaleko pitoresku. Potwierdza tę bliskość końcowa uwaga Rybickiej o geopoetyce, mówiąca
o „zmierzchu paradygmatu językowego” w badaniach kulturowych i przesunięciu nacisku na problem wizualizacji i obrazu47.
W nieco innym kontekście użył tego pojęcia Jurij Andruchowycz,
czyniąc z geopoetyki nie tylko narzędzie walki politycznej, ale sferę zbiorowej identyfikacji Ukraińców w czasie słynnej pomarańczowej rewolucji.
Przeciwstawiając moskiewskiemu tworowi politycznemu o nazwie „projekt Janukowycz” zbiorowe uniesienie wolnościowe zwolenników Juszczenki, pisarz przeciwstawiał sztucznej mistyfikacji reakcję naturalną
(a więc niejako bardziej uprawnioną), udawaniu – prawdziwość, by na
koniec wyrazić konkluzję:
W roku 2004 na Ukrainie stał się cud: społeczeństwo, które
w ciągu całego dziesięciolecia wydawało się obojętne, bierne
i rozczłonkowane, nagle zdobyło się na skonsolidowany, pokojowy i wspaniały protest. „Zwykli” Ukraińcy okazali się
znacznie bardziej niezwykli niż mogły sądzić ich – i nie tylko
ich – władze. Banalnej geopolityce przeciwstawili kreatywną
geopoetykę48.

Geopoetyka jest więc wyrazem podobnych zbiorowych emocji, jak
inne ideologie związane z pograniczem, przy czym w tym konkretnym
przypadku jest to granica nie pomiędzy różnymi częściami Ukrainy (różnymi Ukrainami, jak zwykli mawiać publicyści, przeciwko czemu sprzeciwiał się Andruchowycz), ale pomiędzy fałszywym wymysłem „macherów
od polityki”, a prawdą ludzkich odczuć. Geopoetyka jest wyrazem identyfikacji z ziemią, ze zbiorowością, ale także z pewną sferą etyczną, środowiskiem kulturowych uwarunkowań danej grupy.
8. Puentylizm
Jedną z najciekawszych cech pogranicza jest nieciągłość. Oprócz tego, że nie ma następstwa epok i diachronia przedstawia się ułomnie, a granice pomiędzy poszczególnymi składnikami pogranicznej kultury są niejasne – można jeszcze mówić o „dziurawej” procesualności zjawisk. Zainicjowany przez jednego przedstawiciela danej wspólnoty temat,
problem, dyskurs – nie znajduje swych następców i pozostaje niejako zawieszony w powietrzu. Nie można więc mówić o kontynuacji zarówno
idei, myśli, projektów porządkujących pogranicze, jak i o ciągłości stylu
bądź metody. Owszem, są nawiązania i powroty, pojawiają się podobne
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E. Rybicka, dz. cyt., s. 488.
J. Andruchowycz, Ukraińska geopoetyka, przeł. O. Hnatiuk [w:] Sny o Europie,
pod red. O. Hnatiuk, Kraków 2005, s. 11.
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punkty wyjścia u późnych wnuków, ale mają one charakter przypadkowy
i niezobowiązujący. Trochę to jest tak, jak gdyby każdy z twórców kultury
pogranicza zaczynał od nowa lub sięgał do dzieła poprzedników, ale dawno porzuconego. Chodzi tu nie tylko o nieustanne stawanie się i przemiany, ale o poczucie braku solidnego gruntu pod nogami, działanie w próżni. Pogranicze nie przedstawia się swoim kultywatorom jako materia
ustalona, czy choćby w rozsądnym zakresie „ogarnięta”, w sensie – uporządkowana. W dużo większym stopniu podobna jest do musującego oceanu możliwości, z którego wyłowić można dowolny zestaw zjawisk. Działania kulturowe literatów przypominają nieustanne, od nowa podejmowane prace elementarne, mające umożliwić dopiero „normalne” działanie
kultury w przyszłości. Ich trud przypomina bardziej to, co w fizyce teoretycznej nazywa się „sterowanie chaosem”.
O zasadzie nieciągłości mówił już Foucault i zalecał, by nie wyobrażać sobie świata jako zbioru niewypowiedzianych i niepomyślanych
zdarzeń, które koniecznie trzeba pomyśleć i powiedzieć49. Dyskursy powinny być traktowane jako „nieciągłe praktyki”, których wzajemny związek może coś znaczyć, ale wcale nie musi. Wraz z zasadą odwrócenia,
swoistości i zewnętrzności – zasada nieciągłości służy rozbijaniu hegemonii dyskursu w jego wewnętrznym samopotwierdzaniu i samozadowoleniu poznawczym. W przypadkach pogranicznych chodzi nam jednak
o węższe rozumienie tego pojęcia, takie, w którym mówimy nie o uniwersalnej metodzie demaskowania dyskursu, lecz o jego lokalnym, kulturowym zakorzenieniu. Bardziej adekwatny wydaje się wprowadzony przez
Zygmunta Baumana puentyliz m , odnoszący się u niego wprawdzie do
współczesnego odczuwania czasu, ale dający się przeszczepić na grunt sytuacji kulturowej pogranicza:
Czas zdaje się nam dziś ani cykliczny, ani liniowy – ale, rzec
można, „puentylistyczny”. Między punktami nie ma ciągłości
– trzeba by talentu Georgesa Seurata czy Alfreda Sisleya, by
z rozsypanych i rozproszonych punktów wyczarować konfiguracje znaczeń. Ale, jak znów pouczają kosmologowie, każdy punkt może wytrysnąć „big bangiem”, a żadną miarą nie
da się przewidzieć, który to może być50.

Puentylizm narzuca sposoby czytania kultury. Lepsze od układania ciągłości wydaje się punktowe skupienie na jednym wycinku. Trafniejsze od systematyzacji przy pomocy składników procesu historycznoliterackiego wydaje się przedstawianie literatury pogranicza np. według
klucza osobowego lub dominanty dyskursywnej. Postacie, twórcy, osobne
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M. Foucault, Porządek dyskursu, przeł. Michał Kozłowski, Gdańsk 2002, s. 37-38.
W fortecach nowoczesności. Z Zygmuntem Baumanem rozmawia Łukasz Gałecki,
„Gazeta Wyborcza” z 25.08.2006.
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dzieła, jako plamy barwne na tle nieokreśloności – dają bardziej adekwatny obraz pogranicznej kultury niż syntetyzująca całość. Puentylistyczna perspektywa nosi w sobie cechy zarówno przedmiotu badań, jak
i metodologii do niego zastosowanej. Zbliża się do techniki mozaikowej,
przypomina też patchwork, odróżnia się jednak tym, że zestawienie plam
barwnych nie musi sugerować zwartego sensu. Puentylizm sam dla siebie jest sensem.
Puentylizm z grubsza polega na układaniu obok siebie plam z kolorów podstawowych, które w oglądzie z pewnego oddalenia zlewają się
ze sobą, tworząc nowe barwy i zarysy kształtów. Każda plama barwna położona jest oddzielnie. Z bliska obraz wygląda jak zbiór przypadkowych
pacnięć pędzla, na które trzeba dopiero spojrzeć z odpowiedniej perspektywy, by utworzyły one znak konkretnego przedmiotu. Próba wniknięcia
w teksty pograniczne często sprowadza się do sporządzania szeregu, który niekoniecznie układa się w całość, czasem po prostu pozostaje szeregiem, a jedynym materiałem go spajającym jest doświadczenie przestrzeni. Doświadczenie sytuacji pogranicznej.
9. Dyskursy w cyrkulacji
Dotychczasowe rozważania odwołują się tak naprawdę do różnicy
doświadczenia, gdyż w nim „pograniczne” najwyraźniej odstaje od
„oficjalnego”. W przypadku literatury pogranicza decydującą rolę wydaje
się odgrywać zasada perspektywizmu, którą Stanisław Uliasz w odniesieniu do poetyki kresów ujął tak:
Pogranicze ucieleśnia polifoniczność, wielogłosowość. To
dialogowe bytowanie realizuje się w nieustannym odnoszeniu się do siebie różnych punktów widzenia. Na pograniczu
„słowo własne” obrasta w konteksty „słów cudzych”. Wypowiedź jest zawsze nasycona odgłosami dialogu51.

Specyfikę literatury pogranicznej dostrzec możemy w zwielokrotnianiu perspektyw. Oznacza to odczytywanie dzieła poprzez rozmaite zawarte w nim dyskursy. Jeżeli za jeden z istotnych wyznaczników pogranicza przyjmiemy nieustanny proces dyferencjacji, odróżniania i zestawiania jego poszczególnych składników, to w naszym spostrzeżeniu
szczególny nacisk należy położyć na wielokrotność. Jedna perspektywa
nie jest jeszcze perspektywizmem. Postmodernistyczne teorie interpretatywne nauczyły nas, że każda wypowiedź jakiegokolwiek podmiotu jest
zdeterminowana subiektywnym punktem widzenia, miejscem, jakie podmiot zajmuje w swojej kulturze i jakie jego kultura zajmuje pośród innych. Trudno tu mówić o jednej racji, gdyż każdej perspektywie z łat-
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S. Uliasz, O literaturze Kresów..., s. 17.
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wością można przeciwstawić inną, wychodzącą od różnych przesłanek,
z inaczej scharakteryzowanego środowiska. Jedna z możliwych definicji
kultury mogłaby w związku z tym brzmieć: kultura to zbiór czynników
składających się na perspektywę danego podmiotu52. Pograniczne spotkanie to dialog pomiędzy perspektywami, a ich elementy składowe mają
charakter wymienny, paralelny i definiowalny, umożliwiający konstruowanie dyskursów53.
Dyskurs jest równie interesujący w wypowiedzianym i przemilczanym. Idąc tropem antropologów, socjologów, etnologów, historyków,
religioznawców, politologów – wyszukujemy te składniki wypowiedzi,
które wskazują na podległość pewnej określonej konfiguracji terminów
(reguł, praw, wyobrażeń, apriorycznych założeń), co Foucault obejmuje
mianem procedur (dispositif, po polsku lepsze byłoby chyba instrumentarium)54. Na analogicznej zasadzie można wydobyć z dyskursu te
cechy, które wyrzucają go poza dane procedury, a co za tym idzie –
pozwalają mu zaistnieć jako odrębnemu dyskursowi, wyodrębniają go
spośród innych. Miejsce przeskoku z jednego dyskursu do innego jest
strefą nieokreśloności, międzyprzestrzenią, gdzie – przez przemilczenie –
do głosu dochodzi niedo-konstytuowany lub wtórnie zdezintegrowany
podmiot. Jego faktyczny sposób istnienia przejawia się w tym, co nie zostało zaprojektowane, a mimo to zostało wypowiedziane, a raczej „wypowiedziało się” przy okazji formułowania dyskursywnej wypowiedzi. Dlatego tekst zawierający więcej niż jeden dyskurs – a z takimi w literaturze
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„Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza z perspektywy ukraińskiej czytane jest zupełnie inaczej, niż z polskiej, właśnie z powodu różnicy elementów składających się na
środowisko kulturowe jednych i drugich.
53 Przez dyskurs rozumiem zbiór form reprezentacji, wypowiedzi, norm obyczajowych, pojawiających się jako tło, czy też pole, na którym pojawia się znaczenie w obrębie danej kultury, dziedziny, dyscypliny naukowej, wyznania, ideologii itd. Dyskurs
może być zatem ograniczony przestrzennie, czasowo (historycznie), dyscyplinowo
itd., przede wszystkim jednak operuje systemem w y kl u cz eń, o gr a ni cz eń i z a ka z ów (Foucault), dzięki którym zachowuje spoistość i może posługiwać się takimi
pojęciami jak „prawda”, „prawdziwość”, „obiektywność” itp. Dyskurs ma zatem swój
system językowy, w którym produkuje kolejne wypowiedzi, system skonstruowany
tak, aby ta produkcja spójnych zdań znaczących mogła trwać w nieskończoność. Dzieje się tak dzięki dynamicznej konstrukcji dyskursu, zawłaszczającego i zagarniającego
błędy (służące właśnie do transformacji i prolongowania ważności), natomiast wyrzucającego poza system każdą wypowiedź zbudowaną w innym systemie. Korzystam z
definicji „dyskursu” w: P. Brooker, A Glossary of Cultural Theory, Londyn 2003,
s. 78-79; J. Wolfreys, Critical Keywords in Literary and Cultural Theory, Nowy Jork
2004, s. 64-70; V. Biti, Literatur-und Kulturtheorie. Ein Handbuch gegenwärtiger
Begriffe, Hamburg 2001, s. 166-179. Oczywiście, wszystkie one bazują na rozumieniu
dyskursu przez Michela Foucaulta, zwłaszcza w: M. Foucault, Porządek dyskursu...;
tegoż, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemiek, Warszawa 1977.
54 M. Foucault, Porządek dyskursu..., s. 7 i 16. O procedurach powiada on, że ich rolą
jest „zaklinać moce i niebezpieczeństwa, zawładnąć przypadkowością zdarzeń, wymknąć się ciężkiej, niepokojącej materialności”.
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pogranicza mamy do czynienia najczęściej – mówi wieloma głosami nie
tylko w tym sensie, że zawiera różne dominanty, ale również w takim, że
zza odkrytej tożsamości mówią Inni. Ich głos dochodzi z szczeliny pomiędzy dyskursami i z odpadów, wyrzuconych poza ramy wypowiedzi. Dlatego dyskursy lokowane na pograniczu mają (powinny mieć) w swej istocie
charakter dialogu55. Można też powiedzieć, że szereg (układ, mozaika, piramida, struktura, mgławica) dyskursów odnoszących się do pogranicznego regionu stanowi rodzaj metadyskursu pogranicz a.
Odwołując się do dotychczasowych ustaleń, spróbujmy odnotować kilka takich dyskursów, którymi przemawiają pograniczne teksty:
a) dyskurs historiografii – pisanie historii nosi wyraźne cechy
re-kreacji, czyli ustalania na nowo warunków koniecznych do zaistnienia przedmiotu opisu, przy czym przez zaistnienie rozumiem „uhistorycznienie” zdarzenia za pomocą narratywizacji,
zgodnie z sugestiami Haydena White’a56. Istotnym uzupełnieniem, a nawet warunkiem koniecznym dla dyskursu historiograficznego jest konstrukcja autorytetu narracji historycznej, który White nazywa „autorytetem rzeczywistości”, a który
uzasadnia zapamiętanie czegoś jako faktu. W historii mamy do
czynienia wyłącznie z faktami, które z perspektywy tak rozumianego autorytetu „zasłużyły” na pamięć, zaistnienie w historiografii. Od Franka Ankersmita należałoby przejąć pojęcie „reprezentacji historycznej”, polegającej na zastąpieniu w pisaniu historycznym tego, co nieobecne57. Przedmiot reprezentowany zostaje
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O dialogu dyskursów, który prowadzi do metaparadygmatu poznawczego, szeroko
pisze Wojciech Kalaga w Mgławicach dyskursu. Ów paradygmat uzależniony jest od
czterech zmiennych, które odpowiadają za różnice pomiędzy poszczególnymi kulturami: ekosubstancja – domagająca się reprezentacji (w naszym przypadku to Inflanty
jako kraina); infrastruktura – zestaw narzędzi poznawczych (np. historiografia stwarzająca G. Manteuffla); nawyki inferencyjne – zbiorowe doświadczenie wspólnoty
(np. katolicyzm polskich Inflantczyków); dyskurs – warunki przestrzenno-geograficzne i czasowo-historyczne, ograniczające poznanie (np. prowincjonalność, niechciana
mniejszość, obrona odrębności inflanckiej). Kalaga wskazuje na współzależności pomiędzy poszczególnymi składnikami tego diagramu, które zachowują się jak dynamiczny układ wzajemnych sprzężeń. Stąd już blisko do naszego twierdzenia, że na potrzeby konkretnego opisu tworzymy jednorazowy układ dyskursów. Taki też sens
wydają się mieć tytułowe „mgławice”. Zob.: W. Kalaga, Mgławice dyskursu. Podmiot,
tekst, interpretacja, Kraków 2001, s. 113.
56 „Aby dane zdarzenie można było uznać za historyczne, musi ono poddawać się
narratywizacji na co najmniej dwa sposoby. Jeśli niemożliwe jest wyobrażenie sobie
co najmniej dwóch wersji tego samego zbioru wydarzeń, to nie ma powodu, aby historyk angażował swój autorytet w tworzenie zgodnego z prawdą opisu tego, co się
rzeczywiście zdarzyło” – H. White, Znaczenie narracyjności dla przedstawiania rzeczywistości, przeł. M. Wilczyński [w:] tegoż, Poetyka pisarstwa historycznego, pod
red. E. Domańskiej, Kraków 2000, s. 163.
57 F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, pod red. E. Domańskiej, Kraków 2004, s. 163.
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powołany do bytu, wyłoniony przez reprezentację i zamieniony
w ten sposób w pewien fakt historyczny. Pisarstwo zakwalifikowane do literatury pogranicza często zawiera w sobie wyraźny imperatyw ustanawiania regionu, krainy, miejsca, któremu niejako
ex post należy dopisać odpowiednią, z „właściwej” perspektywy
skonstruowaną historię; reguły wykluczenia i zakazu pochodzą
z dyskursu nauk pozytywistycznych;
b) dyskurs regionalizmu (d. przestrzenno-czasowy) – zespół
zjawisk, dających się ująć w całość kulturową, dotyczy określonego miejsca i czasu, przy czym sposoby ustalania granic
regionu mogą być bardzo różne (np. język, wyznanie, terytorium
zakreślone historycznie i politycznie, przestrzeń kultury określonych grup i formacji społecznych, ekonomia itd.). W zakres
tego dyskursu wchodzą między innymi takie dyskursy cząstkowe,
jak: etnocentryzm (C. Lévi-Strauss, C. Geertz) – określające relacje pomiędzy wspólnotami narodowymi; regionalna narracja (A. von Ungern-Sternberg) – skupiające się na literaturze
czyniącej z regionu przedmiot i temat; lokalizacja kultury
(E. Rybicka) – problematyzujący przestrzeń, kształtującą daną
perspektywę kulturową58. W tym ostatnim przypadku często odczytuje się napięcia pomiędzy „peryferiami” i „centrum” oraz formułuje pytania o najbliższe sąsiedztwo. Nie bez znaczenia jest
także rozważanie sensu regionalizmu jako wartości peryferyjnej, wobec braku lub przekreślenia wartości „oficjalnej”. Regionalizm ukazuje także swoją przydatność w interpretacji peryferyjnej literatury sentymentalnej. Reguły wykluczenia, ograniczenia
i zakazu w dyskursie regionalizmu pochodzą ze sfery tradycji rodzinnej i obyczajowości wspólnotowej;
c) dyskurs nacjonalizmu – próby wyodrębnienia pewnej całości
kulturowej nieuchronnie wiążą się z etnocentryzmem w rozumieniu Lévi-Straussa, polegającym na przeciwstawieniu „swojego”
i „obcego”. Kryteria te służą często tworzeniu wspólnot wyobrażonych, przy pomocy których próbuje się definiować jednolitość pewnej grupy, formacji itd., na potrzeby obrony wspólnych interesów, wzmocnienia poczucia przynależności narodowej
czy kulturowej bądź też uzasadnienia prawa do samostanowienia
czy wręcz prawa do istnienia. W ramach dyskursu nacjonalizmu
pojawia się nadrzędne pojęcie narodowości, która stanowi pewien artefakt kulturowy, podobnie jak sam nacjonalizm. Polska
wspólnota wyobrażona na pograniczach kulturowych budowana
była w oparciu o deklaracje trojakiej lojalności: wobec „tutejszej”
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Zob.: C. Geertz, Pożytki z różnorodności [w:] tenże, Zastane światło, przeł. Z. Pucek, Kraków 2003, s. 89-113; A. von Ungern-Sternberg, dz. cyt.; E. Rybicka, Geopoetyka..., s. 279.
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ziemi, wobec polskości i wobec religii katolickiej. W dyskursie nacjonalistycznym reguły wykluczenia pochodzą najczęściej z języka
polityki i z literatury narodowej59;
d) dyskurs wyznaniowy – pokrewny dyskursowi nacjonalizmu,
przy czym wyobrażenie wspólnoty ściśle wiąże się nie z etnosem,
ale z religią, najczęściej przeciwstawianą innym religiom, na zasadzie wyższości i dystansu. Zbiorowości nie tylko odwołują się wtedy do wspólnego systemu wiary, kodeksu etycznego i rytuału –
podkreślają także swoją inność w języku sakralnym, w obyczajach
codziennych, przekonaniach politycznych, filozofii itd.60 W przypadku katolicyzmu (który możemy wyróżnić jako jeden z dyskursów cząstkowych) wspólnota religijna przybiera postać bliższą
formacjom nacjonalistycznym i służy obronie przed – rozmaicie
definiowanym, związanym jednak z misją chrystianizacji – zagrożeniem wiary. Na polskich pograniczach wschodnich katolicyzm
stanowił jeden z najsilniejszych czynników identyfikacyjnych, separacjonistycznych i kulturotwórczych społeczności polskiej, stąd
jego wyraźny wpływ zarówno na tamtejsze pisarstwo historyczne,
jak i np. na poezję. Nie można także pominąć jego aspektów kolonizacyjnych, antyrusyfikacyjnych, edukacyjnych itp. Z kolei np.
perspektywa greckokatolicka znajduje swój dobitny wyraz w ujęciach postkolonialnych, nastawionych w dużej mierze na odreagowanie presji kulturowej ze strony wyznań ekspansywnych.
Uderzająco duża liczba utworów, zaliczanych przez nas do pogranicza środkowoeuropejskiego, „otwiera się” pod wpływem tego
dyskursu. Jego regułami wykluczenia są reguły wyznania, ale
w jeszcze większym stopniu – rytuały świąteczne, sfera obyczajowości, seksualności, higieny itd.;
e) dyskurs kolonializmu i postkolonializmu – przydatny
przede wszystkim do odczytywania skutków wielowiekowej polityki kolonialnej, gdy wielość kultur, zróżnicowania narodowościowe i językowe, pozostałości po imperiach w postaci chcianych
bądź niechcianych mniejszości – tworzą pejzaż obfitujący w rozmaite napięcia, rywalizacje, tendencje i antypatie pomiędzy grupami etnicznymi pogranicznych społeczności61. Typowa dla struktur kolonialnych problematyka peryferyjności przyjmuje tu cieka-
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Nieprzypadkowo gdy Benedict Anderson podsumowywał swoje rozważania o narodzinach nacjonalizmu w Europie, zajął się analizą po pierwsze – rozwoju drukarstwa, a po drugie – pieśni patriotycznych, hymnów i innych tworów poetyckich poświęconych „politycznej miłości”. Zob.: B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone..., zwłaszcza rozdziały Źródła świadomości narodowej oraz Patriotyzm a rasizm.
60 Tamże, s. 25-31.
61 O rozważaniach nad etnicznością społeczeństw postkolonialnych – zob. m.in. pracę: T. H. Eriksen, Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives, Londyn
1993.
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wą postać multiplikacji centrum, gdzie każda ze społeczności
etnicznych rozwija się i sytuuje w swych podstawowych odniesieniach wobec innego „ośrodka” cywilizacji62. Dla tego dyskursu
charakterystyczny jest kompleks konkwistadora, którego ciekawymi konsekwencjami były praca organiczna w XIX w. czy programowa, ideologiczna wielokulturowość w pierwszych dekadach
wieku XX. W dyskursie postkolonialnym do głosu dochodzi rewizja, czy też rewindykacja historii ze strony nowopowstałych
państw, ustawionych w opozycji do dawnych kultur kolonizacyjnych, z drugiej strony – tendencja byłych kolonizatorów do przełamania „nowego nacjonalizmu” i zaistnienia w nowej formule,
na prawach składnika multikulturowych dziejów. Dyskursy kolonialny i postkolonialny w odniesieniu np. do polskich kresów
wschodnich przemawiają przeciwstawnymi językami: co w jednym funkcjonowało jako pozytyw, w drugim zwalczane było jako
negatyw. Dyskurs postkolonialny często sprowadza się do ideologicznego odreagowania kolonializmu, co w przypadku pograniczy
polskich idealnie współgra z dyskursem nacjonalizmu. Popularność krytyki postkolonialnej niestety sprawiła, że samo pojęcie
ulega częstemu nadużyciu i stosowane bywa jako wytrych do opisu wszelkich zjawisk peryferyjnych. Reguły wykluczenia i zakazów pochodzą najczęściej ze sfery polityki i ideologii rasistowskiej;
f) dyskurs wielokulturowy – stanowi w dużym stopniu odwrotność i reakcję na dyskurs nacjonalizmu i kolonializmu, zakłada bowiem miejsce kultury własnej nie tyle w odróżnieniu, ile
w zbliżeniu do kultur sąsiednich, obecnych w tym samym regionie, inspirowanych podobnymi warunkami, kształtowanymi jednak w innym języku, obyczaju, wyznaniu itd. Jeżeli przyjmiemy,
że współczesna wielokulturowość oznacza przede wszystkim „problem różnic kulturowych w obrębie poszczególnych państw”, to
przypadki pograniczne niemal zawsze doskonale wpisują się w te
sytuacje, które Walker Connor określił jako multihomeland
(wieloojczyźniane). Chodzi o przypadki, gdy wiele grup etnicznych identyfikuje się z jednym regionem jako „ojczystą ziemią”63.
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O dialektyce peryferii i centrum w dyskursie kolonializmu najpełniej pisał E. Wolf,
Europe and the People without History, Londyn 1982. Bardzo przydatne okażą się
także uwagi o ukraińskim dyskursie kolonialnym i postkolonialnym M. Pawłyszyna,
Ukraiński postkolonialny postmodernizm [w:] Odkrywanie modernizmu: przekłady
i komentarze, pod red. R. Nycza, Kraków 2004, s. 530-537.
63 W. Connor, Ethnonationalism. The Quest for Understanding, Princeton 1994,
s. 76-81. Korzystam tu z uwag o W. Connorze zawartych w bardzo przydatnym przeglądzie teorii antropologicznych związanych z badaniami nad kulturą: W. J. Burszta,
Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, s. 143-144.
O współczesnej wielokulturowości: tamże, s. 150.
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W dawniejszym polskim piśmiennictwie znajdujemy szereg prób
– niejednokrotnie odważnych i prekursorskich – potraktowania
pogranicza jako kraju wieloetnicznego, wielokulturowego i wielojęzycznego, co wskazywałoby na stosunkowo wczesną świadomość wagi tematu. Należy jeszcze raz dobitnie stwierdzić: dyskurs wielokulturowości, od początku zaistnienia kulturowych „sytuacji pogranicznych”, przeciwstawia się dyskursowi nacjonalistycznemu i kolonialnemu, tworząc drugą, odmienną, powiedzielibyśmy: przyjazną płaszczyznę odniesienia dla wieloznacznej
współobecności. Reguły wykluczenia tego dyskursu pochodzą
z tych samych źródeł, co dyskursu nacjonalizmu i kolonializmu,
przy czym są ich dokładną odwrotnością;
g) dyskurs sentymentalny – w wyodrębnieniu krajobrazu jako
pewnej całości wyraża się splot tego, co dane, z uprzednią kreacją
podmiotu, u jego początków stoi więc pewne nastrojenie, oczekiwanie bądź emocja, układająca poszczególne elementy świata
przyrody (drzewa, łąka, ptaki, rzeka, dalekie postacie ludzkie)
w zwartą kompozycję. Przywiązanie do wybranych (raczej dobranych) krajobrazów jest więc w istocie przywiązaniem do wpisanych w nie sensów, niejasno tylko odnoszących się do identyfikacji. Mają one w każdym razie potwierdzać konieczność związku, jaki łączy podmiot doświadczenia z miejscem. Przez sentymentalizm należy tu zatem rozumieć predyspozycję, pre-supozycję obecną w intencji pisarza, związaną z emocjonalnym zakreśleniem miejsca. Nie chodzi o opozycję wobec dyskursów, możliwych do skonstruowania na podobnej zasadzie: romantycznego,
pozytywistycznego itp., ale o dominantę emocjonalną, sygnalizującą analogiczne u wielu pisarzy sytuacje egzystencjalne. W dyskursie sentymentalnym wypowiada się zarówno np. liryka okolicznościowa prasy regionalnej, jak i wiersze religijne, szkice
wspomnieniowe oraz broszury krajoznawcze. Ich skupienie na
malowniczości i kompozycji przestrzennej objęto tu wspólnym
mianem pitoresk .
Powyższy przegląd możliwych dyskursów pogranicza nie jest
oczywiście wyczerpujący. Nieustanny dynamiczny rozwój badań literackich na obrzeżach dotychczasowej humanistyki otwiera wciąż nowe możliwości i do naszej listy możemy z powodzeniem dopisać dyskursy:
patriotyczno-martyrologiczny, nostalgiczny, podróżniczy (nomadyczny), retrospektywny (dyskurs pamięci) itd. Dobieranie
dyskursów, czy też dekodowanie ich cyrkulacji, wymaga uprzedniej decyzji, wstępnego rozpoznania kultury, rozeznania się w środowisku kulturowym – ma zatem charakter apodyktycznej presupozycji. Jest to nieuniknione o tyle, o ile nie do uniknięcia jest wszelka konfrontacja tekstu
z jego szeroko pojętym otoczeniem. Mnożenie kombinacji dyskursów jest
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poniekąd koniecznością w świetle powtarzanego tu kilka razy twierdzenia, że każda sytuacja pograniczna jest swoista.
Trzeba też pamiętać to, co Foucault mówi o ukrytym obliczu dyskursu:
Dyskurs jest nie tylko czymś, co tłumaczy walki i systemy panowania, lecz również tym, dla czego i poprzez co walczymy
– jest władzą, którą usiłujemy zdobyć64.

Dyskursy pogranicza mówią o sposobach dominacji, eliminacji
i zawłaszczania przestrzeni dla wspólnotowej bądź indywidualnej odrębności, o ekspansji lub obronie przed nią, a czasem po prostu o sposobach
przetrwania na przecięciu ideologii. To, co prześwieca spoza nich, mówi
o niewykonalnej pracy człowieka nad własnym zaistnieniem.

dr. Krzysztof Zajas
Universitatea Jagiellonă din Cracovia

Identitatea de la zona de frontieră imposibilă
Rezumat

Textul prezentat este capitolul V modificat din cartea lui Krzysztof Zajas „Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich”(Cultura absentă. Cazul Livoniei Poloneze), editată la Cracovia în anul 2008.
Autoidentificarea subiectului experienţei în situaţiile de la zona
de frontieră este supusă permanentei problematizări, şi aceasta simultan
din două perspective opuse: locală şi centrală. A fi în zona de frontieră înseamnă că sunt de aici, adică dintr-o regiune strict delimitată, dar, totodată, aparţin unei comunităţi, culturi şi unui etnos mai larg al cărui centru este undeva mai departe, destul de departe. Această amplificare periferică a apartenenţei face ca întrebarea „cine sunt” să nu găsească un răspuns satisfăcător, dar trebuie mereu reînnoită. Legătura identităţii cu Locul şi cu Altul capătă aici un sens deosebit de puternic, strict spaţial, căci
nu poate fi identificat Locul şi Acelaşi. Ingerinţa Altuia – care reprezintă
în deconstrucţia lui Jacques Derrida unul dintre evenimentele existenţiale fundamentale – capătă, în situaţia zonei de frontieră, o formă con-
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M. Foucault, Porządek dyskursu..., s. 8.
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cretă: Altul este uşor de înţeles, vizibil, revelat expresiv. Perturbările de
limbă, etnice, confesionale, sociale pe de o parte fac posibilă concretizarea alterităţii, iar pe de altă parte – distrug ordinea discursurilor chiar
din momentul formulării lor, şterg regulile enunţului.
Definirea identităţii este cu adevărat o declaraţie de intenţie. Mai
demult, topica identităţii se referea clar la loc şi întrebarea „cine sunt” se
referea la: „de unde sunt”. Astăzi, răspunsul la întrebarea „cine sunt” este
în funcţie de alegerea din catalogul ofertelor cuprinse în mediul cultural.
Înconjurat de propuneri de identificare, atât individuală cât şi colectivă –
accept una dintre ele ca adecvată pentru autoreprezentare, în conformitate cu autoportretul de identitate proiectat de mine. Convingerea cuprinsă
în discursul naţionalist că identitatea a fost dată iniţial, biologic, nu are
altă justificare în afara celei ideologice şi ca răspuns este suficientă recunoaşterea de către Benedict Anderson a naţionalităţii ca un gen deosebit de artefact cultural. Pe de altă parte, această aserţiune universală se
remarcă, în mod deosebit, în zonele de frontieră, unde declararea apartenenţei – naţionale, de limbă, culturală, confesională – are loc în cercul
altor posibilităţi concurenţiale. Omiţând complicata problemă a motivelor acestei opţiuni, se cuvine să afirmăm că zona de frontieră este un spaţiu cultural cu o multiplă ofertă de identificare. Oferă mai multe posibilităţi, dar, de regulă, cu un preţ mai mare.

dr. Gabriela Gavril-Antonesei
Universitatea „Al. I. Cuza”
Iaşi

Bruno Schulz şi „Sanatoriul timpului”.
Note despre traducere şi exegeză

„Mitizarea realităţii” vs. „irealitatea imediată”
În cazul lui Bruno Schulz, cunoaşterea biografiei scriitorului, cercetarea epistolelor şi a puţinelor texte teoretice risipite prin reviste, chiar
şi familiarizarea cu desenele şi gravurile sale1 sunt esenţiale pentru interpretarea şi traducerea operei literare. Desigur, se impune o anumită prudenţă în decelarea elementelor concrete transfigurate în paginile de proză ale autorului polonez; pentru acesta, autobiografia este mai curând
„genealogie spirituală” care, pe măsură ce te-adânceşti în explorarea ei şi
te apropii de „rădăcinile eului”, „trece în mitologie”, se poate transforma
în „delir mitologic”2. Dar fără parcurgerea corespondenţei (cu Tadeusz
Breza, Witkiewicz, Debora Vogel – ea însăşi autoare a unui volum intitulat „Manekiny” –, Witold Gombrowicz ş.a.), fără cunoaşterea unor texte
programatice precum „Mityzacja rzeczywistości” (Mitizarea realităţii),
nici geneza scrierilor lui Schulz (problemele de cronologie sunt extrem de
interesante), nici opţiunea estetică şi filosofică a prozatorului nu vor putea fi înţelese prea bine.
Ediţia de la Editura Polirom a prozelor lui Bruno Sculz, cu titlul
„Manechinele”3 (în traducerea remarcabilă a profesorului Ion Petrică),
nu are pretenţia de a fi una critică. Nu poate fi pusă alături de ediţia
Bruno Schulz, „Oeuvres Complètes”, coordonată de Serge Fauchereau.
M-aş fi aşteptat însă ca volumul să cuprindă un text introductiv scris de
un exeget familiarizat cu studiile consacrate prozei lui Bruno Schulz
(publicate în ultimii vreo treizeci de ani), capabil să citească în original
opera şi bibliografia critică şi – de ce nu? – cu o anumită experienţă în
domeniul traducerii de literatură. Aş fi dorit să găsesc în acest volum şi

1

B. Schulz, Księga listów, Gdańsk, 2002; Xięga Bałwochwalcza, pref. J. Ficowski,
Warszawa, 1988; The Drawings of Bruno Schulz, ed. J. Ficowski, Evanston, 1990. Ar
putea fi consultate şi multe alte ediţii în engleză, germană, franceză. Excelentă este
B. Schulz, Oeuvres Complètes, coordonată de Serge Fauchereau, Denoël, 2004.
2 B. Schulz, Księga listów, ed. cit., p. 102.
3 B. Schulz, Manechinele, trad. I. Petrică, pref. N. Manolescu, Iaşi, 2004. Sub acest titlu sunt cuprinse ambele volume ale lui Bruno Schulz – „Sklepy cynamonowe” şi „Sanatorium pod Klepsydrą”.
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un „cuvânt” în care să fie discutate măcar unele dintre situaţiile când, la
transpunerea unor imagini şi structuri în limba română, „trădările” nu au
putut fi evitate.
Având toată admiraţia pentru talentul şi erudiţia traducătorului,
nu pot decât să regret că, în această prezentare editorială, nu putem
pătrunde întrucâtva şi în culisele tălmăcirii. Cum se spune că prima ediţie a „Manechinelor” (traducere şi cuvânt înainte de Ion Petrică, 1976) ar
fi fost cenzurată, că unele pasaje ar fi fost distorsionate (sau chiar eliminate?)4, era necesar poate să se precizeze undeva care sunt raporturile
traducerii publicate în 2004 cu precedentele (1976, 1997). A fost revizuită
traducerea? Cum? Care au fost – dacă au fost – punctele nevralgice ale
tălmăcirilor anterioare? Este reprodusă întocmai traducerea din 1976
(sau poate cea din 1997?)? Apar unele modificări? De ce natură? La ce
niveluri?
Pentru a-l prezenta în 2004 pe Bruno Schulz cititorului român, se
recurge la un text al lui Nicolae Manolescu din 1977, intitulat „Omul mecanomorf” (titlu complet în dezacord cu proza schulziană, vom vedea mai
departe de ce). Dacă „tema” nu ar fi fost readusă în atenţie ca preambul
la această ediţie, nu m-aş fi oprit asupra sa, considerând-o doar o contribuţie de acum vreo treizeci de ani, un fel de „bun venit în literatura română” adresat scriitorului născut la Drohobycz – amical, călduros poate,
dar irelevant în 2004. Iată ce mărturisea, pe vremea aceea, chiar exegetul: „Până la traducerea românească a lui Ion Petrică (sub titlul original „Manechinele”) [titlul original, în limba polonă, desigur, al unei povestiri, iar nu al unui volum, este „Manekiny” – n.n.] ignoram totul despre acest contemporan polonez al lui M. Blecher, ale cărui proze relatează, sub forma amintirilor din copilărie, câteva enigmatice întâmplări din
irealitatea imediată” (ed. cit., p. 5). Formularea „acest contemporan polonez al lui M. Blecher” inversează raporturile dintre cei doi scriitori (sub
aspectul valorii şi al receptării) şi pare a fi un nedorit ecou protocronist.
Dar textul lui Nicolae Manolescu surprinde şi prin (multe) alte
contradicţii. Deşi aminteşte „generatio aequivoca” (şi apologia materiei la
Schulz), comentatorul ajunge la concluzia că aceasta înseamnă „producerea de duplicate grosolane” (p. 7). Sintagma „amintiri din copilărie”
(un soi de automatism critic, probabil) induce ideea apropierii scriitorului polonez de Ion Creangă şi poate conduce la interpretări hazardate
ale prozei celui dintâi. În primul rând pentru că – e un truism acesta pentru specialişti – amintirea este la Schulz înlocuită de dorinţa de a retrăi
„vârsta genială”, de tentativa de a recupera „timpul mesianic” (sintagma
păstrează în chip voit sensul iudaic)5. Scriitorul polonez nu rememorează

4

Deocamdată nu am putut verifica, dar voi reveni asupra chestiunii.
În 1934, Bruno Schulz a început chiar scrierea unui roman cu titlul „Mesjasz” (Mesia), care ar fi continuat volumul „Sklepy cynamonowe” şi ar fi trebuit să fie opera sa
cea mai importantă. Se crede că manuscrisul s-a pierdut la moartea scriitorului. S-au
5
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copilăria din perspectiva adultului, ci încearcă să redobândească, prin
magia semnelor şi a vocabulelor, „o a doua copilărie”: „Idealul meu este
cel de a mă «maturiza» în copilărie” – îi scrie în 1936 lui Andrzej Pleśniewicz. „Aceasta ar fi adevărata maturitate” [trad. G. G.].
„Procesul de mitizare a lumii nu este încheiat” („Umitycznienie
świata nie jest zakończone.”) – susţinea Schulz în 1936, în „Mityzacja rzeczywistości” (Mitizarea realităţii), probabil textul său programatic cel mai
cunoscut şi mai citat. Fie şi numai spusele acestea ar trebui să ne trezească rezerve faţă de folosirea sintagmei „irealitatea imediată”. Cum au
observat de-a lungul anilor destui comentatori, este relativ riscant să-i
aplici autorului „Prăvăliilor de scorţişoară” eticheta de „suprarealism”
(lipseşte din scrisul său alogismul suprarealist) sau pe cea de „realism
magic”. Pentru Bruno Schulz, substanţa „este într-o stare de fermentare
fără sfârşit, de germinaţie”, „nu există lucruri moarte”. O viziune în mod
evident opusă agoniei descrise în proza lui Blecher („viaţa jupuită până la
sânge”), modului acestuia de a vedea obiectele (trezesc greaţa, „nu trăiesc, sunt utile şi nimic mai mult”).
„Panmascarada” şi îndepărtarea de Franz Kafka
Este lesne de sesizat la Bruno Schulz şi distanţarea de Kafka, în
numele „panmascaradei”, al „panironiei”6. „Cineva este om, altcineva
este gândac de bucătărie...”. Preluând observaţia lui Serge Fauchereau,
„totul e reversibil” în universul „Prăvăliilor de scorţişoară” (pe care, datorită dimensiunii sale ludic-feerice, l-aş apropia mai degrabă de cel al lui

păstrat câteva însemnări ale prozatorului precum şi unele referiri la această carte în
epistolele prietenilor săi.
6 Pentru a sugera măcar unele dintre diferenţele între proza autorului „Manechinelor”, cea a lui Franz Kafka şi cea a lui Max Blecher (între care se găsesc în exegeza
românească, cu mare lejeritate, similitudini şi se stabilesc „vecinătăţi”), voi oferi în
traducere un fragment dintr-o scrisoare a lui Schulz către Ignacy Witkiewicz, din
1934: „Prăvăliile de scorţişoară (Sklepy cynamonowe) oferă chiar reţeta realităţii, instituie un tip special de substanţă. Substanţa acelei realităţi particulare este într-o
stare de fermentare fără sfârşit, de germinaţie, este viaţă latentă. Nu există lucruri
moarte, încremenite, limitate. Totul se revarsă dincolo de graniţele sale, durează doar
o clipă într-o formă anume, pentru a o abandona cu prima ocazie. În cele obişnuite,
în modurile de a fiinţa ale acestei realităţi se revelează un fel de principiu – panmascarada. Universul alege o anumită formă numai pentru aparenţă, în glumă, în joacă.
Cineva este om, altcineva gândac de bucătărie, însă această formă nu atinge cu nimic
conţinutul, se dovedeşte a fi doar un rol acceptat pentru o clipă, este doar pielea lepădată în secunda următoare. Astfel se instituie un fel de monism al substanţei, pentru
care obiectele particulare sunt doar nişte măşti. Viaţa substanţei constă în epuizarea
unui număr infinit de măşti. Această migrare a formei este esenţa vieţii. De aceea, din
această substanţă emană un soi de panironie. E mereu prezentă o atmosferă de culise,
în spatele scenei, unde actorii, după ce şi-au aruncat costumele, râd cu poftă de patosul rolurilor lor. Chiar în faptul existenţei respectivului conţinut se vădesc ironia,
farsa, limba scoasă a strâmbătură” (Księga listów, ed. cit., p. 102, trad. G. G.).
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Lewis Carroll decât de cel kafkian): tatăl se preface în cocor, în libarcă
sau în altceva, fără a resimţi spaimele şi suferinţele lui Gregor Samsa din
„Metamorfoza”. Poţi să te transformi din om în câine şi-napoi, pentru că
esenţa este aceeaşi, iar forma o simplă farsă.
În fine, la data scrierii „temei”, chiar fără să fi cunoscut textul
scrisorii către Witkiewicz, Nicolae Manolescu ar fi putut observa parodierea temei kafkiene în „Karakony” (Gândacii de bucătărie sau Libărcile):
„Tatăl meu se mişca cu un ritual ciudat, o deplasare complicată cu mai
multe membre, în care recunoşteam, cu oroare, o imitaţie a ceremonialului unui gândac de bucătărie” (trad. G. G.)7. Aş mai pomeni faptul că,
aşa cum apare în „Manekiny” (Manechinele), „tatăl” este un „prestidigitator metafizic”, un autor de „scamatorii minunate”, un ultim apărător al
poeziei care „poate recupera miturile originare”. Tatăl – „sinteză între Ierusalim şi Atena”, potrivit formulei fericite a lui Norman Manea – este un
profet îndrăgostit de culoare, în figura căruia nu regăsim nimic din Autoritatea kafkiană8.
Mult mai interesantă decât forţarea apropierilor între Kafka şi
Schulz ar fi fost poate studierea influenţelor lui Thomas Mann asupra
celui din urmă. Autorul „Prăvăliilor...” mărturiseşte că, „la scara mult mai
modestă” a operei sale, a încercat să se apropie de spiritul „istoriilor biblice” din „Josif şi fraţii săi”. Cum îi scrie în 1934 pictorului şi graficianului Zenon Waśniewski, crede că acestea aduc o schimbare fundamentală în modul de a concepe realitatea şi esenţa vieţii.

7

„Mój ojciec poruszał się wieloczłonkowym skomplikowanym ruchem dziwnego rytuału, w którym ze zgrozą poznałem imitację ceremoniału karakoniego” (B. Schulz,
Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod klepsydrą, Kraków, 2003, p. 64). În varianta
românească publicată, secvenţa devine: „Tata se mişca parcă pe mai multe picioare,
se mişca într-un ritual ciudat, în care recunoşteam cu groază imitaţia ceremonialului
coleopterelor” (ed. cit., p. 109). Am oferit şi traducerea mea pentru că în original nu
avem relativizarea prin „parcă”, nu apare substantivul „coleoptere” (iar introducerea
termenului ştiinţific în acest context este greu de justificat) şi nici nu este repetat verbul „a se mişca”. Am preferat traducerea lui „karakon” prin „gândac de bucătărie” (ar
putea fi şi „libarcă”), respectând originalul, pentru a nu anula dimensiunea parodică,
de rescriere a prozei lui Kafka. De asemenea, pentru a nu falsifica nuanţele relaţiei între „tată” şi „fiu” din proza lui Schulz, consider că termenul „zgroza” din limba polonă
trebuie tradus aici prin „oroare”, iar nu prin „groază”. De ce? La scriitorul polonez,
„tatăl” se metamorfozează în „libarcă”, se împuţinează până la dispariţie – trezeşte
„oroare”, repulsie, milă şi regrete, dar nu „groază” (în sensul de „Emoţie puternică şi
violentă provocată de un lucru înfiorător, de un pericol mare, de o nenorocire” –
DEX).
8 „Metamorfozele şi conflictele literaturii lui Schulz sunt flagrant deosebite de cele ale
lui Kafka, în a cărui descendenţă este situat” – scrie răspicat Norman Manea. „Figura
tutelară a Tatălui nu are la Schulz nimic opresiv, ci este, dimpotrivă, eliberatoare”
(„Familia”, nr. 2/1999, text reluat în volumul N. Manea, Plicuri şi portrete, Bucureşti,
2004, pp. 343-348). Dacă tot a fost reluat un text despre proza lui Bruno Schulz, este
greu de înţeles de ce editorii nu l-au preferat pe cel – foarte bine argumentat – al
scriitorului Norman Manea.
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Fraza lui Nicolae Manolescu (reluată şi pe coperta a patra a cărţii)
este deconcertantă: „În singurătatea lui, Schulz a învăţat temeinic lecţia
lui Kafka şi a predat-o [Cui? În ce formulă? – n.n.] ca un maestru”. Exegeza poloneză ne conduce însă spre alte consideraţii. După cum notează
Jerzy Ficowski în monografia sa, la editura „Rój” a fost publicată în 1935,
sub semnătura lui Schulz, traducerea „Procesului” lui Franz Kafka, dar
după toate probabilităţile acesta fusese făcută de logodnica de atunci
a scriitorului, Józefina Szelińska9. Pentru cei care cunosc textul lui Jan
Błoński despre sursele evreieşti ale operei lui Bruno Schulz („Księga Blasku” trimite la Cartea Splendorii, la Zohar), semnificaţiile „creaţiei din
ziua a şaptea”, sintagme precum „omul mecanomorf”, „roboţi mecanici”
(sic!), „omul artefact” din vechea „temă” a lui Nicolae Manolescu se dovedesc complet inadecvate prozelor autorului „Tratatului despre manechine”.
Mă voi opri în continuare la două fragmente semnificative din
„Księga” (Cartea). Cel dintâi: „Câteodată, tatăl se ridica de lângă Carte şi
se îndepărta. În acel răstimp, rămâneam singur cu ea, faţă în faţă, şi vântul trecea printre foile ei şi imaginile răsăreau”10 [trad. G. G.]. Şi cel de-al
doilea: „Iar când vântu-ntorcea în linişte filele, împrăştiind culori şi chipuri, un freamăt se răspândea printre coloanele textului ei, lăsând să
zboare dintre litere stoluri de rândunele şi ciocârlii11” [trad. G. G.]. Poate

9

J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny,
2002, p. 449.
10 „Czasem ojciec wstawał od Księgi i odchodził. Wówczas zostawałem z nią sam na
sam i wiatr szedł przez jej stronice i obrazy wstawały” (ed. cit., p. 81). Versiunea publicată în 2004 propune: „Uneori tata lăsa cartea şi pleca. Atunci eu rămîneam singur
cu ea, vîntul trecea printre filele ei, iar imaginile prindeau viaţă” (ed. cit., p. 138). În
mod surprinzător, „Księga” din original (cu majusculă!), termen cu foarte multe conotaţii – Carte veche, magică, sfântă, „Biblie”, Carte a Vieţii, spre deosebire de „książka”, termen mult mai concret, cu sensul de „carte” obişnuită, lucrare – este tradus
prin „cartea” (cu literă mică). Toată fraza capătă astfel în limba română o tentă banală. În traducere s-au pierdut şi sensurile din „sam na sam” – „între patru ochi”, „faţă
în faţă”, „fără martori” – extrem de importante pentru acest fragment. Cum sugestia
textului este cea a „creaţiei secunde”, din „ziua a şaptea”, m-aş feri să folosesc sintagma „a prinde viaţă”. Pe de o parte, e problematic de spus ce-ar putea însemna în acest
context „viaţă”, pe de altă parte, verbul „wstawać” are în principal sensurile de „a se
ridica”, „a se înălţa”, „a răsări”.
11 „I gdy tak wiatr cicho kartkował te arkusze, wywiewając kolory i figury, spływał
dreszcz przez kolumny jej tekstu, wypuszczając spomiędzy liter klucze jaskółek i skrowronków” (p. 81). În volumul „Manechinele” (2004): „Şi în vreme ce vîntul răsfoia filele, fluturându-le culorile şi imaginile, prin coloanele textului ei se scurgea un fior,
aruncând dintre litere stoluri de rîndunici şi de ciocîrlii” (p. 138). Cum textul lui
Schulz are uneori o muzicalitate deosebită şi o cadenţă de poem în proză, cred că tălmăcirea ar trebui să încerce să păstreze şi poeticitatea unor secvenţe. „Răsfoia filele”
din varianta românească este un pleonasm. Poate mă înşel, dar nu aş renunţa la traducerea lui „cicho” (mai ales în contextul dat, când conotează poate „liniştea” celei
„de-a doua creaţii”), după cum aş prefera termenul „chip”, mai poetic şi mai sugestiv,
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e doar o întâmplare, însă imaginea păsărilor ridicându-se în zbor din
Carte din fragmentul citat este foarte apropiată de o secvenţă din Toledoth Jeshu: pentru a dovedi cine este, Fiul confecţionează păsări colorate
şi suflă cu putere asupra lor numele Divinităţii, iar ele se ridică în aer12
(se ştie de asemenea că „Ruah”, termen care desemnează, potrivit Zoharului, al doilea stadiu al sufletului, înseamnă în ebraică şi „vânt”, şi
„spirit”).
Să ne reamintim şi începutul „cărţii a doua” a „Tratatului despre
manechine”: „Demiurgos, spunea tatăl meu, nu deţine monopolul asupra
creaţiei; creaţia este privilegiul tuturor spiritelor.” În „prelegerile” sale,
tatăl face elogiul materiei „fertile”, „nelimitate” şi al metodelor „apocrife”
de creaţie, care vor da naştere unor pseudofiinţe, efemere şi incomplete.
Eroul lui Schulz este aşadar mai curând un soi de Adam în „a doua oră”
din ziua dintâi, ca într-un cunoscut pasaj talmudic13, nicidecum „omul
mecanomorf” din spiţa figurilor ce populează paginile lui Bechett sau
Urmuz14.
„Autenticul”, îngerii şi alte câteva amănunte
Dacă, pentru publicul polonez, unele ediţii din opera lui Bruno
Schulz oferă explicaţii privitoare la locuri, denumiri15, semnalează aluzii
culturale şi trimiteri intertextuale, explică particularităţi ale stilului auto-

celui de „imagine” (în limba polonă, de altfel, „figura” înseamnă şi „figură”, „siluetă”,
„personaj”). La fel, ţinând seama de finalul frazei, „stoluri de rândunele şi ciocîrlii”,
cred că „freamăt” este mai cuprinzător (înseamnă zgomot difuz, mişcare, emoţie) decât „fior”. Şi este un termen care-a căpătat încărcătură poetică în limba română. Pluralul „rândunele” (în DEX poate fi găsit şi „rîndunici”) îl prefer pur şi simplu din raţiuni eufonice şi pentru că a intrat în limbajul poetic românesc. Să nu uităm totuşi că
„filele” sunt ale Cărţii („Księga”)!
12 G. Sholem, On the Kabbalah and it’s Symbolism, trad. R. Manheim, New York,
p. 173.
13 Ibidem, p. 161.
14 Apropierea între Schulz şi Urmuz – atât de răspândită în critica românească, făcând parte din categoria erorilor de informaţie/interpretări longevive şi girate de nume prestigioase, cum este şi comparaţia „clasicizată” Blecher – Schulz – se face probabil în virtutea unor vagi similitudini, de suprafaţă, dacă nu cumva la modul pseudoeseistic, speculând pe marginea titlului „Manechinele”. În fapt, substanţa operei
celor doi scriitori este profund diferită. Lumea lui Schulz este dominată de fantezia
feerică, de magia „vârstei geniale”, cea a lui Urmuz este un „Autokosmos infinit şi inutil”, populat de hibrizi.
15 Să nu uităm că Drohobycz, oraşul natal al prozatorului – aflat sub ocupaţie sovietică între anii 1939-1941 (când foarte mulţi polonezi au fost deportaţi de către
NKVD), sub cea hitleristă, între anii 1941-1945 (când şi cea mai mare parte a populaţiei evreieşti a fost exterminată) – face astăzi parte din Ucraina. „Oraşul” lui Schulz,
în care aproape 60% dintre locuitori erau evrei, important cândva pentru gândirea
hasidică (după cum aminteşte Martin Buber în Die Erzählungen der Chassidim, Zurich, 1949), nu mai există astăzi.
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rului (de pildă, neologismele create de prozator, germanismele adaptate
limbii poloneze) şi forme vechi gramaticale, editorii români presupun că
toate acestea le sunt binecunoscute cititorilor lor. Nu întâlnim nicăieri
nicio notă la „strada Stryjska”, nici la „strada Crocodililor”, nici la râurile
pomenite de autor. În lipsa acestor informaţii, ajutat doar de intuţie, cititorul nu poate sesiza cum se produce la Bruno Schulz trecerea de la geografia reală la cea simbolică. Nu are acces aşadar la ceea ce face parte din
„mitizarea realităţii”, la amestecul acesta – deosebit de interesant şi productiv pentru literatură – de date concrete şi inventate, din „Prăvăliile de
scorţişoară”.
De discutat ar fi şi în ce măsură mai e de regăsit în traducere
„parfumul” de vechime căutat uneori de prozator şi mă întreb dacă n-ar fi
trebuit încercată, pe cât posibil, păstrarea unor germanisme ce sugerează
şi un anumit aer de epocă. Când scriitorul preferă un germanism într-o
scenă evocatoare, creează şi o anumită tensiune stilistică – pierdută din
păcate în transpunerea în limba română.
Ca un amănunt: atunci când în proză apar cuvinte latineşti ce trimit la o spusă celebră („Ignorabimus, moi panowie, ignorabimus”), era
necesar poate să fie oferită într-o notă sintagma completă – „Ignoramus
et ignorabimus”. Sau, un alt detaliu: în povestirea „Tatăl meu se înscrie la
pompieri”, Schulz foloseşte termenul „Stauropigia”(gr. „stauropegion” –
înfigerea unei cruci în locul unde va fi ridicată o biserică) – biserică ortodoxă subordonată direct patriarhului; în context, poate cu sensul de „organizaţie bisericească, cu scop educativ şi caritativ” („w wielkiej sali Stauropigii miejskiej”, „Sklepy cynamonowe”, ed. cit., p. 163). Traducătorul îl
echivalează cu „municipalitate” („în marea sală a municipalităţii”, „Manechinele”, ed. 2004, p. 269).
Sintagma „Aniołowe Oblicza” („Sklepy cynamonowe”, ed. cit.,
p. 89) devine în varianta românească „îngeri păzitori” („Manechinele”,
ed. cit., p. 151), deşi trimiterea la arhangheli, la „cei şapte” ce străjuiesc
Raiul şi stau „în faţa” lui Dumnezeu este evidentă (Tobit, 12.15). De altfel,
pentru „înger păzitor” există în polonă „anioł stróż”16.
Dar poate o problemă şi mai delicată este cea a traducerii termenului „Autentyk” – extrem de important pentru înţelegerea viziunii

16

Alte detalii: „buzować” („a arde cu flăcări mari”) este tradus prin „a fierbe”, pentru
„bodiak” este găsit echivalentul „buiaz” (cuvântul nu figurează în DEX), deşi inseamnă „scaiete”, „drzemka” devine „moleşeală”, deşi are sensul de „somn uşor, lejer”,
eventual „somnolenţă”, „picoteală”, „moţăială” (Manechinele, ed. cit., p. 17). Forţate,
nefireşti în limba română sunt structuri precum „Se părea că salcâmii stimulează vântul, stârnindu-şi teatral coroanele” (idem, p. 15). Păstrând tonul frazei lui Schulz, s-ar
putea propune „Părea că salcâmii înteţesc vântul , scuturându-şi teatral coroanele...”.
Exemple de acest fel apar la tot pasul şi s-ar preta la o discuţie mult mai amplă, ţinând de stilistica limbii române, de raporturile între diferitele registre şi de multe alte
nuanţe care, până la urmă, fac diferenţa între transpunerea unui text dintr-o limbă în
alta şi recrearea (cum spunea Doinaş) operei de către traducător.
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prozatorului polonez – prin „Original”. La o primă vedere, „Autentic” şi
„Original” ar fi sinonime. Numai că, în proza lui Schulz, apar în câteva
rânduri chiar distincţii între cei doi termeni. Iată: „Był to Autentyk, święty oryginał” (ed. cit., p. 88, „Era Autenticul, sfântul original”, trad. G. G.).
Sau: „Egzegeci Księgi twierdzą że wszystkie książki dążą do Autentyku”17
(ed. cit., p. 88, „Exegeţii Cărţii cred că toate cărţile tind spre Autentic”,
trad. G. G.). În engleză, chiar în fragmentele din monografia lui Jerzy Ficowski (şi în titlul capitolului „I Found the Authentic”)18, „Autentyk” din
polonă este tradus prin „Authentic” (păstrîndu-se mereu majuscula), iar
nu prin „Original”. Nu putem şti dacă Bruno Schulz a făcut cumva trimitere la Codex-urile medievale, la acele „collationes” ale Codului lui
Justinian cuprinse sub titlul Authenticum sau la tradiţia ebraică. Un
lucru este cert însă – limba română permitea păstrarea distincţiilor şi
a nuanţelor din textele autorului polonez.
Clepsidra, timpul şi moartea
În polonă, „klepsydra” înseamnă „instrument de măsurare a timpului”, dar şi „afiş ce anunţă decesul cuiva şi data funerariilor”. Această
polisemie a termenului polonez nu este semnalată nicăieri în ediţiile româneşti ale prozei lui Bruno Schulz. Cele două sensuri – percepute simultan de polonezi, poate chiar cel de „anunţ mortuar” fiind astăzi ceva
mai puternic – sunt imposibil de transpus, tot simultan, în alte limbi şi
creează probleme traducătorilor chiar de la titlul „Sanatorium pod Klepsydrą”. În versiunea engleză a prozei lui Schulz, datorată Celinei Wieniewska (prefaţă John Updike, 1988), dar şi în cele de mai târziu, se optează pentru titlul „Sanatorium Under the Sign of Hourglass”. Traducerea în limba spaniolă (trad. Elżbieta Bartkiewicz, prefaţă Juan Carlos
Vidal, 1986) propune „Sanatorio bajo el signo de la clepsidra”. Aşadar, în
ambele situaţii, traducătorii au preferat să rămână cât mai fideli originalului, chiar dacă au sacrificat sensul de „anunţ mortuar” din „klepsydra”.
În limba germană, titlul prozei scriitorului polonez devine „Sanatorium
zur Todesanzeige” („die Todesanzeige” având numai sensul de „anunţ
mortuar”), iar în franceză – „Sanatoire au croque-morts”. Se observă că,
în aceste variante, s-a pierdut sensul de „instrument de măsurare a timpului”, insistându-se pe ideea Sanatoriului ca anticameră a morţii. Soluţia franţuzească este fără îndoială ingenioasă, numai că familiarul
„croque-morts” îmi pare a fi mult prea departe de originalul polonez,
transformând în culori tari ceea ce în textul prozatorului este nuanţă
şi aluzie.

17

În versiunea românească: „Exegeţii Cărţii afirmă că toate cărţile tind să devină un
original” (ed. cit., p. 149). Cum „trădarea” originalului este atât de mare, încep să cred
că la mijloc ar fi şi nişte greşeli de tipar.
18 J. Ficowski, Regions of the Great Heresy, trad. T. Robertson, London, 2003.
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Titlul „Sanatoriul timpului” pare nimerit, în acord cu tema centrală a prozei lui Schulz, timpul şi metamorfozele sale, însă este totuşi
prea vag şi estompează ambele sensuri din „klepsydra”. Dacă, aşa cum
s-a văzut, este cu neputinţă să nu pierzi în tălmăcire unul dintre sensuri,
de ce nu s-a optat pentru Sanatoriul sub semnul clepsidrei (ca în engleză
sau în spaniolă)? Un avantaj – în afară de respectarea structurii sintactice din original – ar fi fost păstrarea simbolului „clepsidrei” şi a conotaţiilor sale („vechime”, „fragmentare”, „limită” ş.a.) care nu pot fi regăsite
în termenul „timp”.
Ar mai fi o ipoteză, sugerată de „strada Crocodililor” şi de frecvenţa în limba polonă a numelor de locuri, de clădiri, de cafenele formate
cu prepoziţia „pod” (cu trimitere la un reper concret, o frescă, un basorelief, o firidă cu o statuetă, un obiect semnificativ aflat în apropiere). În
Cracovia, poţi să ieşi din „Pod Aniołkami” („Sub îngeraşi” – nume de cafenea care, dacă ar fi folosit într-un text literar, fără a fi explicat... la ce
dispute subtil-teologice ar putea da naştere!) şi să mergi alături, în „Pod
Skrzydłami” (altă cafenea, cu nume şi mai enigmatic – „Sub Aripi”). Poţi
să admiri la câţiva paşi galeria „Pod Złotym Lewkiem” („Sub Leuţul de
Aur”) sau să intri la „Pod Jaszczurami” („Sub Salamandre”). Exemplele
ar putea continua.
Aşadar, n-ar fi deloc exclus ca „Sanatorium pod Klepsydrą” să însemne „Sanatoriul Clepsidrei” – de sub fresca, statueta, placa sau un ornament oarecare înfăţisînd o... clepsidră (nu neapărat un „anunţ mortuar”). Cum nu putem şti intenţia exactă a autorului, cum polisemia termenului „klepsydra” nu poate fi transpusă în multe alte limbi, înţelept
pare a fi să traducem în română titlul lui Bruno Schulz prin „Sanatoriul
sub semnul Clepsidrei”. Astfel, sunt păstrate cel puţin două dintre sensurile originalului şi mai multe conotaţii.
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dr Gabriela Gavril-Antonesei
Uniwersytet im. Al. I. Cuza w Jassach

Bruno Schulz i „Sanatorium pod Klepsydrą”.
Uwagi na temat tłumaczenia i interpretacji
Streszczenie

Poznanie biografii Bruno Schulza, analiza jego listów i nielicznych
szkiców krytycznych publikowanych w prasie, znajomość rysunków i rycin pisarza są warunkiem niezbędnym do próby interpretacji i przekładu
jego prozy. Konieczna jest oczywiście daleko posunięta ostrożność w odnajdywaniu znaczeń konkretnych elementów z prozy Schulza; autobiografia w tym sensie jest raczej „genealogią duchową”, ukazującą „rodowód duchowy” „uchodzący w mitologię”, gdzie przekształca się w „mitologiczne majaczenie”. Bez znajomości korespondencji Schulza (prowadzonej z Tadeuszem Brezą, Witkiewiczem, Deborą Vogel, Witoldem Gombrowiczem itd.), tekstów programowych, jak „Mityzacja rzeczywistości”,
ani geneza jego tekstów (kwestia chronologii jest niezwykle ciekawa), ani
opcja estetyczna i filozoficzna pisarza nie mogą być dobrze zrozumiane.
Poprzez odwołania intertekstualne, aluzje kulturowe i literackie –
wiele z nich do tradycji hebrajskiej – proza Bruno Schulza może zastawiać niezliczone pułapki na tłumaczy i badaczy. W tekście referatu autorka odwołuje się do kilku przykładów, które dowodzą, że bez znajomości
ważniejszych tekstów z tradycji hebrajskiej, badań im poświęconych
w Polsce i w innych krajach, bez poznania głównych opracowań twórczości Bruno Schulza, szanse tłumacza na popełnienie błędu, na niedopuszczalne zniekształcenie przekazu są bardzo duże.
Autorka referatu szczególną uwagę poświęca trudnościom związanym z tłumaczeniem wieloznacznego terminu „klepsydra” na język rumuński (jak i na inne języki) i porównuje rozwiązania przyjęte przez tłumaczy prozy Schulza w innych językach. W angielskim tłumaczeniu Celiny Wieniewskiej (przedmowa John Updike, 1988) oraz poźniejszych tytuł
brzmi „Sanatorium Under the Sign of the Hourglass”. Przekład hiszpański (tłum. Elżbieta Bartkiewicz, przedmowa Juan Carlos Vidal, 1986) ma
postać „Sanatorio bajo el signo de la clepsidra”. W obu przypadkach więc
tłumacze pozostali wierni oryginałowi za cenę utraty jednego ze znaczeń
słowa „klepsydra”, a mianowicie „klepsydra pogrzebowa”. W języku niemieckim tytuł brzmi „Sanatorium zur Todesanzeige” („die Todesanzeige”
w znaczeniu wyłącznie „klepsydry pogrzebowej”), natomiast w języku
francuskim – „Sanatoire au croque-mort”. Te z kolei warianty pozbawio-
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ne są znaczenia „przyrządu do pomiaru czasu” i kładą nacisk na koncepcję sanatorium jako poczekalni śmierci.
Według autorki referatu tytuł „Sanatoriul timpului” (Sanatorium
czasu) w rumuńskim tłumaczeniu wydaje się być trafny, zgodny z głównym tematem prozy Schulza – czasu i jego metamorfoz. Jest jednak zbyt
mglisty, ogólnikowy i rozmywa oba znaczenia „klepsydry”. Jeśli, jak widać z powyższych rozważań, niemożliwym jest zawarcie w tłumaczeniu
obu znaczeń, dlaczego nie skłoniono się raczej ku Sanatoriul sub semnul
clepsidrei, podobnie jak w angielskim i hiszpańskim tłumaczeniu? Zaletą
takiego rozwiązania – oprócz zachowania struktury syntaktycznej oryginału – byłoby także zachowanie symbolu „klepsydry” i jej konotacji
(„wiek / starość”, „rozdrobnienie / fragmentaryczność”, „zasięg / zakres /
granica /miara/ ograniczenie / limit” itp.), które nie mieszczą się w pojęciu „czas”.
Biorąc pod uwagę występowanie licznych nazw w rodzaju: „Pod
Złotym Lewkiem”, „Pod Jaszczurami” itp., tytuł „Sanatorium pod Klepsydrą” może oznaczać „Sanatoriul Clepsidrei” – pod freskiem, statuetką,
szyldem czy jakimś motywem przedstawiającym... klepsydrę (niekoniecznie „klepsydrę pogrzebową”).
Skoro nieznane jest dokładne zamierzenie autora, a wieloznaczności terminu „klepsydra” nie da się oddać w wielu innych językach, autorce referatu wydaje się, że najrozsądniejszym posunięciem jest użycie
w języku rumuńskim formy Sanatoriul sub semnul clepsidrei. W ten sposób zachowane zostają przynajmniej dwa spośród znaczeń oryginału oraz
więcej konotacji.

dr. Olimpia Mitric
Universitatea „Ştefan cel Mare”
Suceava

Cartea poloneză în Colecţiile Speciale
ale Bibliotecii „V. A. Urechia” din Galaţi

Biblioteca Judeţeană din Galaţi îşi datorează existenţa iniţiativei
academicianului Vasile Alexandrescu Urechia (1834-1901), istoric, scriitor prolific, bibliofil renumit care, în anul 1889, şi-a donat biblioteca sa
personală oraşului Galaţi.
Secţia Colecţii Speciale, ale cărei baze se găsesc în fondul iniţial al
Bibliotecii, conservă un tezaur cultural de excepţie, constituit din cărţi
româneşti şi străine vechi (între ele şi 12 incunabule), manuscrise, corespondenţă, stampe, fotografii, hărţi vechi, atlase, foi volante, documente
de arhivă, în total peste 11.000 de unităţi bibliografice1. În cadrul colecţiei de carte străină veche, am identificat şi câteva cărţi în limbile latină,
franceză şi polonă imprimate, în perioada 1521-1773, în vechi centre tipografice poloneze din Cracovia, Varşovia, Gdańsk sau Poznań2. Avem de-a
face în special cu cărţi de istorie achiziţionate de Vasile Alexandrescu
Urechia din mari centre culturale europene, cel mai adesea din Viena sau
Paris, potrivit însemnărilor manuscrise, a ex-libris-urilor şi a etichetelor
de librărie; şi acestea le sporesc valoarea bibliofilă.
Dar, spre marea mea surpriză, ca şi pentru oricine trece pragul
sălii de studiu a secţiei Colecţii Speciale, contactul cu spiritualitatea
polonă se produce imediat. Între piesele ce compun microexpoziţia de
aici, închinată fondatorului bibliotecii, dar relevantă şi pentru valorile ce
compun colecţiile, se numără şi două reproduceri din Antologia istoricului şi topografului polonez Broniovius (sau Broniowski) Martin3. Această
Antologie (tipărită la Köln, în anul 1595) cuprinde, în prima parte, o descriere a Ţării Tătărăşti (creaţia lui Broniowski), urmată de descrierile
Transilvaniei şi Moldovei, preluate din ediţiile Chorografiei Moldovei
(din anii 1541 şi 1550), publicate de Georg Reicherstorffer, cărturar sas

1

Vezi „Bijuteria” Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi: Secţia Colecţii Speciale.
Interviu cu dna Valentina Oneţ (consemnat de E. Cojuhari), în „Biblioteca”, nr. 1,
2011, p. 24.
2 Titlurile imprimate până în anul 1700 sunt descrise în volumul: Cartea străină
veche 1472-1700. Catalog, întocmit de I. Mărunţelu, S. Codreanu, Fl. Carapcea, Galaţi, 1975 (în continuare Catalog).
3 Despre autor, în Nouvelle Biographie Universelle, publiée par MM Firmin Didot
Frères, sous la direction de M. Le Dr. Hoefer, Tom Septième, Paris, 1853, col. 495.
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din zona Sibiului4. Ce are în plus această Antologie? Conţine patru hărţi,
între care şi harta Moldovei, o raritate cartografică, nesemnată, dar atribuită de unii cercetători lui Martin Broniowski5. Dna Valentina Oneţ (şefa devotată a secţiei Colecţii Speciale), într-un articol recent despre
această Antologie, avansează ideea că ar putea fi cea mai veche hartă
a Moldovei întocmită de un străin6. Oricum, conţine cea mai veche informaţie documentară despre Galaţi (ortografiat pe hartă: Galacz) şi este cel
mai preţios document cartografic autentic, cu dată certă, din colecţiile Bibliotecii.
Dintre cărţile imprimate în centre tipografice poloneze, cea mai
veche este „Chronica Polonorum” (Kronika polska) (titlul convenţional),
scrisă de Maciej z Miechowa (Miechowita); este tipărită la Cracovia, în
anul 1521, în condiţii grafice deosebite, cu multe ilustraţii, în oficina lui
Hieronim Wietor, un maestru al artei tipografice, ce obţine mai târziu şi
înalta funcţie de tipograf al cancelariei regale. La aspectul general al cărţii mai contribuie eleganţa literelor şi a iniţialele ornate în cadru. Ne
atrag atenţia multe însemnări marginale sau printre rândurile tipărite ale
unui cititor avizat, în limba latină, cu cerneală roşie şi neagră. Unele se
pot descifra: „Philippus Calimachus praeceptor Alberti Regis” (f. 5). Alteori, se corectează expresii din textul tipărit. Pe forzaţul copertei anterioare, se păstrează eticheta de librărie (locul de achiziţie) cu textul complet:
„Librairie du Luxembourg. Edition et Commission. Paris, rue de Turnon,
16”. Semnătura autografă „V. A. Urechia”, poate fi întâlnită pe câteva file
ale cărţii7.
Tot în Cracovia, a activat un alt maestru al artei tipografice, Franciszek Cezary; în anii 1616-1651 a publicat peste 500 de titluri. Biblioteca
deţine volumul lui Paul Piasecki, „Chronica gestorum in Europa singularrium”, tipărit în anul 1645, în oficina lui Cezary. Pe foaia de titlu, se poate
citi ex-librisul manuscris: „Din cărţile lui V. A. Urechia”8.
În secolul al XVII-lea, în Gdańsk, cea mai importantă personalitate în domeniul producţiei de carte a fost librarul şi editorul Jerzy Förster. Regele Vladislav IV i-a acordat titlul de librar regal şi privilegiul de
a vinde cărţi în toate oraşele Coroanei, precum şi în Lituania. Cărţile imprimate de Förster impresionează prin frumuseţea literelor şi a elementelor de ornamentică. Şi-a împodobit cărţile cu gravuri în aramă, după

4

Tradusă în limba română în Călători străini despre Ţările Române, volum îngrijit
de M. Holban, Bucureşti, 1968, vol. I, p. 194-203.
5 Vezi V. Andrei, Originea polonă a hărţii Moldovei din secolul al XVI-lea greşit atribuită lui Georg Reicherstorffer, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza«
din Iaşi”, tom XXXV, s. II, b. Geologie-Geografie, 1989, p. 89-94 (după V. Oneţ, Galaţiul menţionat într-un document cartografic tipărit la Köln, în 1595, în „Axix
Libri”, Galaţi, an IV, nr. 12, 2011, p.5, nota 12).
6 V. Oneţ, op. cit., p. 5.
7 Cota V 72; în Catalog, este descrisă la nr. 15, p. 11, 12.
8 Cota V 2371; în Catalog, este descris la nr. 172, p. 106.
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modelul celor folosite în oficinele dinastiei de librari, tipografi şi editori
olandezi, Elzevir, ce s-a aflat timp de mai bine de un secol în fruntea
activităţii editoriale şi tipografice europene; de aceea este numit şi Elzevirul polonez9. A editat opere ale autorilor polonezi, între aceştia numărându-se Jakub Sobieski, tatăl viitorului rege. Din creaţia acestui autor,
biblioteca gălăţeană păstrează un volum din „Commentariorum Chotinensis belli” (Povestirea despre războiul de la Hotin, din anul 1621). Este
tipărit în limba latină, în anul 1646, şi cuprinde trei părţi: Liber primus,
p. 1-54; Liber secundus, p. 55-144; Liber tertius, p. 145-198. Pe foaia de
titlu se găseşte o gravură, ce reprezintă o scenă de luptă (pe fundalul Cetăţii Hotin) şi câteva portrete: un misionar creştin, zeiţa Victoria şi un
ienicer (Fig. 1). Pe forzaţul copertei anterioare, se poate citi însemarea:
„Cumpărată cu 30 florini la Viena, în 1874. V. A. Urechia”. Semnătura autografă „V. A. Urechia” mai poate fi întâlnită pe foaia de titlu10.

Fig. 1. Jakub Sobieski, „Commentariorum Chotinensis belli” – foaia de titlu

Din Tipografia Academică din Poznań, biblioteca deţine o voluminoasă colecţie de legi privind domnia (elaborată de Nicolae Zalaszowski), în două tomuri, din anii 1699 şi 1702, fiecare tom fiind constituit din
două cărţi (Ius regni Poloniae ex statutis et constitutionibus eiusdem
regni & M.D.L. colectum et Additionibus ex Iure Civili Romano, Canonico, Saxonico; nec non, ex Constitutionibus, Provincialibus Gresnensibus
auctum, historijsque illustratum. In qvatuor libros & dvos tomos. Posnanie, Typis Academicis, 1699-1702)11.

9

H. Szwejkowska, Książka drukowana XV-XVIII wieku. Zarys historyczny, Wrocław-Warszawa, 1987, p. 120-123.
10 Cota I 2371; în Catalog, este descris la nr. 174, p. 107-108.
11 Cota V 2011; în Catalog, sunt descrise la nr. 303, p. 187.

352
Oficinele tipografice din Varşovia se remarcă, în mod deosebit, în
secolul al XVIII-lea. În anul 1756 s-a înfiinţat prima tipografie laică, pe
lângă cele două tipografii existente, ale iezuiţilor şi piariştilor. Încă din
anii 30 ai secolului, întreaga activitate editorială se găseşte sub influenţa
iluminismului şi a raţionalismului francez. Elementele de ornamentică
sunt modeste, iar ilustraţiile şi vinietele executate în aramă sunt în stil
rococo. Ilustraţiile în aramă, potrivit specialiştilor, erau realizate de cele
mai multe ori de meşteri străini aduşi de regele Stanisław August12. Biblioteca „V. A. Urechia” deţine patru cărţi de istorie tipărite la Varşovia, în
limbile polonă şi franceză: Coyer, „Histoire de Jean Sobieski, roi de Pologne”, vol. 1-3 (1761); „Abrégé chronologique de l'histoire de Pologne”
(1763); „Kronika narodu polskiego” (1764); „Les fastes du royaume de
Pologne et de l'Empire de Russie”, vol. 1-2 (1773).
Ca o remarcă generală, trebuie să mai adăugăm că toate aceste
volume, ce-au făcut obiectul articolului nostru, mai păstrează frumoasele
lor legături originale, din carton îmbrăcat în piele, cu elemente de ornamentică specifice.
Urmând îndemnul dnei Valentina Oneţ (căreia îi mulţumim şi pe
această cale) de a mai cerceta în cataloagele, pe fişe, ale secţiei, în preţiosul fond daco-romanica, am mai identificat aproximativ 33 de volume,
ce conţin informaţii şi despre Polonia. Sunt lucrări fundamentale pentru
istoria popoarelor europene; provin din donaţia V. A. Urechia (cele mai
vechi) şi din biblioteca personală a lui Gh. Asachi (cuprinse în donaţia Librăriei „Fraţii Şaraga” din Iaşi). Şi ele aşteaptă descrierea şi comentariul
specialiştilor.

12

H. Szwejkowska, op. cit., p. 224-227.
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dr Olimpia Mitric
Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie

Polska książka w kolekcjach specjalnych
Biblioteki im. V. A. Urechia w Gałaczu
Streszczenie

Biblioteka Okręgowa w Gałaczu istnieje dzięki inicjatywie Vasile
Alexandrescu Urechia (1834-1901) – członkowi Akademii Nauk, historykowi, pisarzowi i wyjątkowemu bibliofilowi, który w 1889 r. ofiarował
swoje zbiory biblioteczne miastu.
Dział Kolekcji Specjalnych, którego baza opiera się na początkowych zasobach biblioteki V. A. Urechia, posiada wyjątkowe skarby, na
które składają się stare książki, rumuńskie i obce, rękopisy, dokumenty,
fotografie, stare mapy, atlasy itp. – łącznie około 11.000 jednostek bibliograficznych. W kolekcji starych książek obcych autorka komunikatu odnalazła kilka pozycji wydrukowanych w językach łacińskim, francuskim
i polskim w latach 1521-1773 w starych polskich centrach wydawniczych,
jak: Kraków, Warszawa, Gdańsk czy Poznań. Są to książki historyczne,
zakupione przez V. A. Urechia w głównych europejskich centrach kulturalnych, najczęściej w Wiedniu lub Paryżu, o czym świadczą odręczne
notatki i ex-librisy. Nastarszą z nich jest „Chronica Polonorum” (Kronika
Polska) Macieja z Miechowa – pierwsze drukowane dzieje Polski – wydrukowana w 1521 r. w wyjątkowej szacie graficznej w oficynie Hieronima
Wietora, który w 1527 r. otrzymał godność typografa królewskiej kancelarii Zygmunta Starego.

Anna Oczko
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rumuńskie echo w polskich górach –
nazwy szczytów i gór pochodzenia rumuńskiego

Wołoscy pasterze poszukując nowych pastwisk dla swych trzód
przemierzali górskie szlaki, zapuszczając się w coraz to bardziej odległe
strony północnych i zachodnich Karpat. Kolonizacja wołoska północnej
części tego łańcucha rozpoczęła się w XIII w. posuwając się w kierunku
zachodnim aż po skaliste grzbiety Tatr, Beskid Śląski oraz wschodnie Morawy na Słowacji. W ciągu trzech wieków (pomiędzy XIII a XVI w.) Wołosi stopniowo zasiedlali wyludnione obszary górskie niosąc ze sobą nieznaną miejscowej ludności kulturę pasterską. Szlaki wypasu stad owiec i
kóz wiodące górskimi połoninami i grzbietami zaczęły nabierać nowej
wartości gospodarczej, dzięki czemu wiele bezimiennych dotąd górzystych terenów zostało nazwanych językiem nowych osadników. Należy
jednak pamiętać, że ówcześni nie nadawali nazw poszczególnym szczytom. Nazywano raczej poszczególne góry oraz górskie grzbiety, które często stanowiły naturalny dział pomiędzy gruntami sąsiedniej roli, wsi czy
państwa. Ich nazwy odnosiły się do gruntów bądź obiektów położonych
na górze lub jej stokach, np. roli, lasu, połoniny, a także tych znajdujących się w najbliższym otoczeniu osadników1. Znane nam obecnie nazwy
szczytów utworzone zostały m.in. przez geografów, turystów, a nawet –
jak w przypadku Turbacza, mają swoje korzenie w literaturze pięknej –
nazwę tę rozpropagował w swoich powieściach Władysław Orkan. Tatrzańska terminologia topograficzna ustaliła się w nomenklaturze dopiero po 1900 r., głównie pod wpływem publikacji, m.in. przewodników tatrzańskich i czasopism poświęconych tym górom (np. „Taternik”), a także
działoniom Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Poprzez wołoskie, a pośrednio rumuńskie wpływy tłumaczy się
dziś etymologię nazw górskich pasm, choć nie tylko ich, bo są one obecne
również w nazewnictwie wód, np. potok Rzepedka, por. rum. repede
‘szybko, bystro’ (we wsi Rzepiedź, pow. sanocki). Jednak przede wszystkim obecne są one w nazwach miejscowości, głównie na Podkarpaciu
(wsi oraz miast, które były lokowane na prawie wołoskim), np. Mików
< rum. mic ‘mały’ (pow. sanocki), Dziurdziów < rum. giurgiu ‘poczochrany’ (pow. krośnieński), Dragonowa < rum. dragon ‘jaszczurka’ (pow. bieszczadzki). Na pozostałych obszarach górskich w nazwach miejscowości

1

S. Hrabec, Nazwy geograficzne huculszczyzny, Kraków 1950, s. 122.
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również zachowały się ślady rumuńskich zapożyczeń, często gwarowych,
np. Murzasichle, por. rum. sihlă ‘gąszcz’, leżące w południowej części
Skalnego Podhala (koło Zakopanego). Ślady osadnictwa wołoskiego przetrwały także w nazwiskach, takich jak: Bachleda, Durda, Fudala, Kudas.
Nazwy rzek oraz gór stanowią najstarszą warstwę nazewnictwa,
chociaż dotyczy to raczej nazw obiektów większych2, jak chociażby sama
nazwa Karpaty, która zanotowana została już w II w.n.e. przez greckiego
geografa. Jest ona najprawdopodobniej pochodzenia trackiego lub dackiego, por. alb. karpë ‘skała’. W Polsce łańcuch Karpat składa się między
innymi z pasma Beskidów, Pienin i Tatr. Beskidami określa się zachodnią
część tego pasma, podczas gdy wschodnia część nosi nazwę Bieszczady.
Etymologicznie obydwie nazwy są pokrewne, chociaż ich pochodzenie nie
zostało dotychczas przekonywująco wyjaśnione. Istnieją tutaj dwie hipotezy: iliryjsko-tracka, wg której etymon można odnaleźć w alb. bjêshke
‘hala, pastwisko’3, oraz germańska, gdzie etymonem miałoby być śr.-d.niem. Beschet, por. skand. besked ‘rozdział, rozdzielenie’4. Natomiast nazwę Tatr, również przedsłowiańską, próbuje się wyjaśnić przywołując
celtyckie *tertaro-, tertero-, por. fr. tertre ‘wzgórze’5. Warto jednak dodać, że jeszcze do poł. XIX w. góry te określano mianem Krępak, Krempak bądź Krapak, których rdzeń, a także etymologia jest zbieżna z nazwą Karpat.
Oronimy polskich Karpat z jednej strony oparte są na rodzimym,
słowiańskim słownictwie, z drugiej jednak strony ważnym składnikiem są
elementy obcego pochodzenia: w pierwszej kolejności rumuńskie, następnie niemieckie, węgierskie i w mniejszym stopniu słowackie. Gros słownictwa odnoszącego się do ukształtowania terenu, takich jak rumuńskie
apelatywa măgură ‘deal mare, izolat’, (dial.) grun ‘movilă, colină’, czy
chiceră ‘vârf, culme’ stała się z czasem nazwami własnymi dla punktów
topograficznych w górach.
Najczęściej pojawiającymi się nazwami szczytów, grzbietów górskich, przełęczy itp., a występującymi na całym obszarze Karpat Zachodnich, są:
Kiczera ‘lesista góra’, również w wariantach: Kiczora, Kiczerka, Kiciurka,
Kiciura, Kiczory < rum. chiceră ‘vârf, culme’, por. alb. qiqë(lë) ‘culme’
(DER, 177; Skok 1972, II: 79).

2

Tamże, s. 121.
L. Bednarczuk, Pogranicze językowe polsko-ruskie na ziemi sanockiej [w:] Podkarpacie, język – literatura – kultura, red. H. Kosątka, A. Chudzik, R. Gadomska-Serafin, Sanok 2009, s. 20.
4 M. Malec, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa 2003,
s. 40.
5 Tamże, s. 243.
3
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Magura ‘wysoka, osobna góra’, warianty: Magurka, Magorzyca, Magurki,
Maguryczy < rum. măgură ‘munte, deal’ < I. hipoteza: il.-trac. *magula,
por. gr. magula, alb. maguljë, arum. magula (Skok 1971,I: 588); II. hipoteza: Forma ekspresywna od rdzenia *măc- lub *moc-, które semantycznie wykazują zwiazek z ‘okrągły przedmiot’ + końcówka pl. rum. –uri
> *măcuri > *măcură > măgura, por. rum. moacă, măciucă ‘maczuga’;
wg Ciorănescu formy grecka i albańska nie wyjaśniają przejścia l>r
(DER, 483).
Groń ‘podh. wyniosły brzeg rzeki, grzbiet między dwoma strumieniami’,
warianty: gronik, zagroń < prawd. rum. grui, por. dial. grunu ‘movilă,
colină < I. hipoteza: trac. *goroneum, gdzie rdzeń *gor- wykazuje związek z psł. *gora, por. pie. *guer- ‘góra, las’; II. hipoteza: łac. grumus ‘movilă’ < *grumeus < rum. grui (DER, 381).
Grapa ‘podh. strome, urwiste zbocze’, wariant: drapa < prawd. rum.
groapă ‘mormânt, şanţ’ (SEJP, 341), por. alb. gropë ‘id.’, psł. *grobъ ‘jama, dół’, kalabr. grupa ‘dziura’ (Skok 1973, III: 172).
Przysłop ‘miejsce na grzbiecie lub przełęcz, rzadziej szczyt’; termin topograficzny rozpowszechniony na terenie Karpat w okresie wołoskich wędrówek pasterskich, jednak poświadczany już wcześniej (Paryscy 1995:
990) określający przede wszystkim nazwy przełęczy, rzadziej szczytów
i miejscowości; warianty: przysłopek, przysłup (głównie w Bieszczadach)
< rum. prislop ‘pas în formă de şa; rarişte, poiană’ < płdsłow., por. srb.
preslo, dial. preslop ‘dolina między dwoma wzgórzami, siodło’, por. psł.
*pręslo ‘konstrukcja, która coś rozpina, naciąga pomiędzy dwoma słupami (Boryś 2006: 495; Skok 1973, III: 35).
Kosarzyska ‘polana, na której rozstawiano koszary, czyli przenośnie zagrody dla owiec’, wariant: Koszarki < rum. coşar ‘grajd, leasă, colibă,
hambar’ + formant –isko, który w polszczyźnie pojawił się w XIV w.
< płdsł., por. bg. košara ‘zagroda dla owiec’, srb. košara ‘chlewik z plecionki’ (DER, 242) lub der. rum. coş < płdsł. koš (Skok 1972, II: 167).
Menczył – jako nazwa szczytu, wariant: muńcuł < rum. muncel ‘colină,
înălţime’ < łac. monticellus, por. wł. monticello, prow. moncel, fr.
monceau (DER, 528).
Oronimy występujące pojedynczo w polskich Bieszczadach:
Fereczata (1212 m.n.p.m.) < rum. ferigă ‘paproć, Spiraea Filipendula’,
(rum. arch. ferece) < łac. filicem ‘paproć’ (DER, 327).
Matrygona (990 m.n.p.m.) < rum. mătrăgună ‘wilcza jagoda, Atropa
Belladona’ < gr. mandragora, por. alb. matërgonë (DER, 497).
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Płasza (1163 m.n.p.m.) < rum. pleaşă (r.ż. od pleş) ‘łysa’, der. rum. pleaşe
‘łysina’ < płdsł., scs. plĕšь ‘łysina’ (Skok 1972, II: 684).
Stińska (1212 m.n.p.m.) – szczyt na granicy polsko-ukraińskiej < rum.
stâncă ‘skała’, (arch. stinca) < psł. *stĕna ‘skała’, por. płdsł. (Bośnia, Dalmacja) stina + sufiks deminutywny –că (Skok 1973, III: 334).
Tarnica – najwyższy szczyt w Bieszczadach Zach. (1346 m.n.p.m.) < rum.
tarnica ‘şa de călărie, depresiune întro înâlţime’ lub ukr. tarnica ‘juczne
wozy’ < rum. *tovarnica, por. płdsł. tovar ‘ciężar, towar’, psł. *tovarъ
‘majątek ruchomy’ (DER, 775; Boryś 2006: 639).
Pozostałe oronimy:
Przypór – nazwa szczytu (887 m.n.p.m.) i łemkowskiej osady w Beskidzie
Sądeckim, por. rum. pripor ‘strome zbocze, urwisko’, ukr. pripyr ‘id.’,
por. płdsł. priprĕti ‘śpieszyć’ (Skok 1973, III: 42).
Kornuty – nazwa skał (głazów) w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej
w otulinie Magurskiego Parku Narodowego w Beskidzie Sądeckim < rum.
corn ‘róg’ < łac. cornu ‘id.’ (DER, 240).
Kikula (1119 m.n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Żywieckim < rum. chică
‘grzywa, kędziory’ ze śladem rum. rodz. określ. –ul < płdsł., psł. *kyka
‘wierzchołek drzewa’, por. srb. kika ‘warkocz, czupryna’.
Górny Płaj na stokach Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim, płaj ‘szeroka
ścieżka biegnąca grzbietem lub stokiem góry’ > rum. plai ‘połonina, górska droga’ < rom.-dalmat. z gr. plagios, por. srb. plaj ‘mała równina pod
górą’, alb. plaië (Skok, 1972, II: 637).
Watrisko (960 m.n.p.m.) – szczyt w Pieninach < rum. vatră ‘palenisko,
ognisko domowe’ < śrgr. vathron ‘baza, osada’, por. alb. vatrë (DER,
829).
Najwięcej toponimów, a równocześnie oronimów, których pochodzenie można wiązać z językiem rumuńskim znajduje się w Bieszczadach
Zachodnich. Jeszcze częściej występują one na huculszczyznie (Karpaty
Wschodnie – Gorgany, Góry Pokuckie, Czarnohora), jednak te tereny od
1945 r. nie należą już do państwa polskiego. Najsłabiej reprezentowane są
w oronimii tatrzańskiej oraz zachodniobeskidzkiej, czyli na skrajnych obszarach wędrówek pasterzy wołoskich. Wiele wyrazów, które wykazją etymologiczny związek z językiem rumuńskim, można odnaleźć na terytorium całego łańcucha Karpat, jednak ich zasięg jest znacznie szerszy,
obejmuje bowiem cały obszar wypasu sezonowego (rum. transhumanţă)
w obrębie Półwyspu Bałkańskiego. Wiele z nich ma swoje źródła w języ-
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kach trackim, dackim czy iliryjskim – co obecnie można domniemywać
jedynie na podstawie rekonstruowanych form i prawdopodobnych kontynuantów poświadczonych w języku rumuńskim czy albańskim. Część spośród rumuńskich toponimów ma swoje korzenie w językach słowiańskich, co stanowi szczególną trudność w rekonstrukcji etymologicznej,
ponieważ nie ma tu pewności, co do językowego źródła ich pochodzenia,
np. nazwa szczytów, jak Bardo i Berdo może pochodzić z rum. bardă ‘topór’, choć bardziej prawdopodobne wydaje się pochodzenie słowiańskie
z zaginionego dziś *bardo ‘wzgórze’ z psł. *brdo ‘góra’, por. srb. brdo ‘góra’, tym bardziej, że występuje ono także w rejonach pozakarpackich (np.
Góry Bardzkie w Sudetach czy też miasto Bardo w woj. dolnośląskim).
Prezentowane tutaj zapożyczenia rumuńskie stanowią jedynie
część karpatyzmów w polskiej oronimii. Problematyka nazewnictwa
w górskiej toponomastyce jest o wiele bardziej złożona, co jest również
rezultatem wpływów, które na jej kształtowanie, na przestrzeni wieków,
wywierały liczne mniejszości etniczne (np. Łemkowie, Bojkowie, Rusini,
Huculi) posługujące się różnymi językami i dialektami.
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Ecou românesc în munţii polonezi –
denumiri de vârfuri şi munţi de origine română
Rezumat
Păstorii valahi în căutare de noi păşuni pentru turmele lor au
străbătut drumurile de munte, ajungând în tot mai îndepărtate părţi ale
Carpaţilor de nord şi vest. Colonizarea valahă a părţii de nord a acestui
lanţ începe în sec. XIII şi înaintează mai departe înspre apus până înspre
culmile stâncoase ale munţilor Tatra, Beskizilor Silezieni şi ale Moravei
de Răsărit în Slovacia. Valahii se aşează pe terenuri muntoase nelocuite
aducând cu ei cultura păstorească necunoscută în acele locuri. Drumurile
turmelor de oi şi capre spre păşunile de la munte încep să capete o nouă
valoare economică, datorită căreia multe terenuri muntoase fără nume
până acum să fie numite în limba noilor colonişti.
Prin influenţele valahe, şi indirect româneşti, se explică astăzi toponimia lanţurilor muntoase, dar nu numai a lor căci ele sunt prezente şi
în denumirea apelor, localităţilor sau în numele familiilor. Lanţul Carpaţilor în Polonia se compune, printre altele, din: Bieszczady, Beskizi, Krępak cum erau numiţi munţii Tatra în sec. XIX denumite de valahii sosiţi
aici. Majoritatea lexicului referitor la configuraţia terenului, aşa ca rom.
măgură, rom. (dial.) grunu, rom. chiceră au devenit, cu timpul, denumiri proprii pentru punctele topografice din munţi. De aici şi lanţuri numeroase cu denumiri ca Magura, Groń, Kiczora întâlnite în aproape tot
lanţul polonez al Carpaţilor Apuseni (excepţie face lanţul de la vest de
Morava Răsăriteană unde păstorii valahi şi-au încheiat peregrinarea). În
Pienini sau şi în Beskizii Sileziei pot fi întâlnite, mai ales, denumiri de
vârfuri formate din apelative de origine românească, de ex. Magurka Wiślańska, Kiczory în Beskizii Silezieni, Watrisko, Bajków Groń din Pienini. Alte vârfuri au denumiri de provenienţă românească, de ex. Fereczata, Tarnica în Bieszczady, în Gorce Kosarzyska, Bardo, iar în Tatra
Wołoszyn.
Din punct de vedere etimologic, cuvintele româneşti de la care
provin denumirile vârfurilor şi terenurilor muntoase reprezintă cel mai
vechi strat al vocabularului limbii române. Aici este bogat reprezentat
substratul ilirico-tracic, de ex. Kiczora, în albaneză kikërë; Beskid, în alb.
bjëskë; Grapa, în alb. gropë. Mai rar acestea sunt de origine latină, de ex.
Munczel din lat. monticellus, Fereczata din lat. felicem. Multe dintre
aceste împrumuturi îşi au rădăcina în limbile slave, de ex. Kosarzyska
din slavonul coşar, Przysłop din slav. prĕslope, Tarnica din bulg., sârb.
tarnice care au intrat în limba română în perioada timpurie a contactelor
slavo-române.

Karina Stempel-Gancarczyk
Wolbrom

Wybrane problemy w nauczaniu języka polskiego
jako obcego w środowisku rumuńskojęzycznym.
System wokaliczny

1. Samogłoski w języku rumuńskim
Język rumuński wykorzystuje litery alfabetu łacińskiego oraz pięciu dodatkowych zapisywanych z użyciem znaków diakrytycznych. Różni
się od alfabetu polskiego. W rumuńskim w większości przypadków jedna
litera odpowiada jednemu dźwiękowi1.
System wokaliczny obejmuje siedem samogłosek zapisywanych za
pomocą ośmiu liter. Można je podzielić na:
1. samogłoski, które mają swoje odpowiedniki w polskim systemie
wokalicznym,
2. te, które mają swoje odpowiedniki, ale nieco różnią się sposobem
artykulacji,
3. oraz samogłoskę ă [ə], która w polskim systemie wokalicznym nie
występuje.
Do grupy pierwszej zaliczymy:
 A a [a] – wymawiane jak polskie [a]2.
 I i [i] – wymawiane zasadniczo jak polskie [i]. W sąsiedztwie samogłoski oraz na początku wyrazu i nieakcentowane wymawia się
jak polskie [į] – iar [įar].
Warto przy tej okazji wspomnieć również, że na końcu wyrazu po
spółgłosce rumuńskie i nieakcentowane nie jest wymawiane jako samogłoska, lecz służy do oznaczania miękkości poprzedniej spółgłoski (jak rosyjski „miękki znak”): bani [bań] ochi [ok’]; tylko po spółgłosce końcowej
nieakcentowane i w połączeniach –li –ri wymawia się jak po polsku [i]
simpli [simpli]. Podwójne ii w formach liczby mnogiej wymawia się jako
pojedynczą samogłoskę [i], np. w takich wyrazach jak oamenii [uameni],
lub podwójnie – copii [kopii]. Potrójne iii wymawia się jak iji – copiii
[copiįi]. Po c, g, ch, gh litera i bywa często niema i oznacza tylko zmiękczenie poprzedzającej spółgłoski.

1

D. Cojocaru, Romanian Grammar, publikacja online, http://www.seelrc.org:8080/
grammar/pdf/stand_alone_romanian.pdf, s. 12 (dostęp 2.04.2013).
2 Wymowa samogłosek rumuńskich za: H. Mirska-Lasota, Zwięzła gramatyka języka
rumuńskiego, Warszawa 1964, s. 12-15.
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U u [u] – zasadniczo wymawia się jak polskie [u]. Jest również
realizowane jak polskie spółgłoskowe u (jak w wyrazie auto) pomiędzy dwiema samogłoskami i na końcu wyrazu po samogłosce
– plouat, nou. We wszystkich innych położeniach zawsze jest samogłoską i tworzy oddzielną zgłoskę (aur [aur]).
Do grupy drugiej należą:
 E e [e] – wymawiane podobnie jak w języku polskim, ale nieco
bardziej ścieśnione, prawie jak francuskie é; „jest samogłoską
bardziej przednią niż polskie”3. W nagłosie wymawia się z prejotacją ([įe]) w kilku wyrazach – w przypadku zaimków osobowych
(np. el [įel], ea [įa] i form czasownika a fi (być) (np. este [įeste]).
Zapis „ea” oznacza najczęściej tylko zmiękczenie poprzedniej
spółgłoski. Jest to zmiękczenie słabsze niż w języku polskim,
przypominające brzmienie rumuńskiego „ścieśnionego” [e]: leac
[l’ak].
 o [o] – wymawia się podobnie jak w języku polskim, ale z większym wyokrągleniem warg; podobieństwo do [u] jest większe niż
polskiej głoski [o]. Połączenie oa tworzy zazwyczaj jedną głoskę,
w której samogłoską jest [a], natomiast [o] odgrywa rolę spółgłoski. Ze względu na to, że [o] rumuńskie jest bardzo zbliżone do [u],
brzmienie całości, zwłaszcza w nagłosie wyrazu, często przypomina [ua] – oaie [uaįe].
 Zapisywana za pomocą liter Î î/â głoska [y] wymawiana jest podobnie do polskiego [y], ale o wiele bardziej gardłowo (interferencja obecna jest również w gwarach). Litera â nie występuje
ani na początku, ani na końcu wyrazu. Głoska [y] w tych pozycjach (inicjalnej i finalnej), jak również na początku drugiego
komponentu tworzącego wyraz złożony, zapisywana jest za pomocą liter Î î. Ta charakterystyczna dla języka rumuńskiego głoska opisywana jest przez niektórych badaczy jako głoska wymawiana podobnie do [ə], ale podczas jej artykulacji język jest bardziej cofnięty i uniesiony wyżej4.
I wreszcie grupa trzecia, czyli samogłoska niewystępująca w polskim systemie wokalicznym – Ă ă [ə] – oznacza samogłoskę pośrednią
między [a] [o] i [e]. Głoskę tę wymawia się jak [e] przy układzie warg jak
do [a]5.


3

Słownik rumuńsko-polski, pod red. J. Reychmana, Warszawa 1970, s. XV.
Por.: D. Cojocaru, dz. cyt., s. 12.
5 C. Geambaşu, E. Odrobińska, Jak to powiedzieć po rumuńsku, Warszawa 2008,
s. 9.
4
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2. Porównanie obu systemów wokalicznych
Tab. 1. Podział samogłosek rumuńskich6

Zamknięte
Średnie
Otwarte

Przednie
i
e

Środkowe
î (â)
ă
a

Tylne
u
o

Tab. 2. Podział samogłosek polskich7

Wysokie
Średnie
Niskie

Przednie
i, y
e

Środkowe

Tylne
u
o

a

3. Samogłoski w języku polskim i dokładny opis różnic
artykulacyjnych wybranych samogłosek w obu językach
Patrząc na problem z perspektywy języka polskiego, uczeń rumuńskojęzyczny ma przed sobą następujący inwentarz samogłosek:
1. te, które mają swoje odpowiedniki w języku rumuńskim (a więc
a, i, u),
2. te, które mają swoje odpowiedniki, ale w zauważalny sposób różnią się miejscem artykulacji (e, o, y),
3. te, które w rumuńskim systemie wokalicznym nie występują, czyli
samogłoski nosowe, tzw. nosówki.
Przyjrzyjmy się najpierw samogłoskom z grupy drugiej, czyli tym,
które są identyfikowane w procesie komunikacji i mają swoje odpowiedniki w drugim języku, ale ich artykulacja jest w obu językach nieco inna.
Zaprezentowanie w tym względzie polskiego wzorca artykulacyjnego uczniowi rumuńskojęzycznemu będzie miało przełożenie nie tyle na rozumienie przez niego mowy (choć w przypadku zbliżonej artykulacji głosek
i – y – e w języku polskim takie problemy również mogą się pojawić), co
na jakość jego wypowiedzi.
Zamieszczona poniżej charakterystyka zawiera opis samogłoski
oraz rentgenogramy głosek.

6

Bardzo podobne zestawienia znajdują się u E. Vasiliu, Fonologia limbii române, Bucureşti 1965, s. 85 oraz I. T. Stana, Fonetica, Cluj-Napoca 1996, s. 110 – zamieszczona
tu tabela jest niejako wypadkową tych dwóch ujęć; samogłoski „zamknięte” odpowiadają polskim „wysokim”, „otwarte” – „niskim”.
7 Na podstawie trójkąta samogłoskowego zamieszczonego w: D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000, s. 32.
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e [e] – w języku polskim wymawiane jest podobnie jak w rumuńskim, ale język położony jest nieco bardziej z tyłu. Głoska rumuńska jest bardziej ścieśniona. Samogłoskę tę w języku polskim i rumuńskim można scharakteryzować jako przednią, średnią, spłaszczoną, ustną8.
Rys. 1. Rentgenogram głoski [e] w języku rumuńskim (po lewej)
i w języku polskim (po prawej)9



o [o] – w języku polskim wymawiane jest z mniejszym wyokrągleniem warg niż w rumuńskim; podobieństwo rumuńskiego [o]
do [u] jest większe niż polskiej głoski [o]. Samogłoska ta w obu językach zachowuje wszystkie pozostałe cechy artykulacyjne, a więc
jest ustna, tylna, średnia, zaokrąglona, silnie obniżona.
Rys. 2. Rentgenogram głoski [o] w języku rumuńskim (po lewej)
i w języku polskim (po prawej)

8

Opis samogłosek polskich za: B. Kaczmarczuk, Wymowa polska z ćwiczeniami,
Lublin 1987, s. 48-55.
9 Rentgenogramy samogłosek języka rumuńskiego za: I. T. Stan, dz. cyt., s. 70. Rentgenogramy samogłosek języka polskiego za: B. Karczmarczuk, dz. cyt., Aneks.
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Polska samogłoska y [y] jest ustna, przednia, wysoka, spłaszczona, wąska. Wymowa samogłoski [y] nie jest jednak jednolita na
obszarze całego kraju. Na północy jest ona wymawiana jako samogłoska wysoka przednia, zbliżona do [i], na południu język nie
wznosi się tak wysoko i jest ona bardziej średnia, zbliżona do [e].
Kształt otworu między wargami jest zawsze płaski. Wymawiana
jest ona po spółgłoskach twardych10. Choć rumuńskie Îî â [y] wymawia się podobnie do polskiego, jest to głoska gardłowa, a różnica w artykulacji jest łatwo dostrzegalna. Rumuńskie [y] wymawia się podobnie do rumuńskiego ă [ə], ale podczas jej artykulacji
język jest bardziej cofnięty i uniesiony wyżej. Jest to o tyle istotna
uwaga, że ă [ə] stanowi głoskę pośrednią między rumuńskimi [y] i
[e], co może wpływać na problemy z rozróżnieniem tych fonemów w języku polskim.
Rys. 3. Rentgenogram głoski [y] w języku rumuńskim (po lewej)
i w języku polskim (po prawej)

Samogłoski nosowe w języku rumuńskim nie występują, jednak
wszystkie samogłoski ustne, jeżeli występują w sąsiedztwie spółgłosek nosowych, mogą być lekko znazalizowane, co pozwala uczniom na intuicyjne zrozumienie tego zjawiska fonetycznego w języku polskim.
Występowanie samogłosek nosowych jest cechą charakterystyczną języka polskiego. Samogłoski nosowe powstają wtedy, gdy w czasie
artykulacji zostaje opuszczone podniebienie miękkie wraz z języczkiem,
co umożliwia przepływ powietrza przez jamę nosową. Nadaje to tym samogłoskom charakterystyczny rezonans nosowy.
Samogłoska [ę] stanowi nosowy odpowiednik ustnej [e], zaś [ņ],
zapisywana jako „ą”, stanowi nosowy odpowiednik ustnej [o].

10

B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa 1990, s. 33.
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Język polski jest jedynym z języków słowiańskich, który w swoim
rozwoju historycznym zachował odziedziczone z prasłowiańskiego samogłoski nosowe. Ich wymowa uległa jednak znacznym przemianom.
 Głoska ą [ņ] jest nosowa, tylna, średnia, zaokrąglona, wymawiana
asynchronicznie11.
Rys. 4. Rentgenogram głoski [ņ] w języku polskim



Głoska ę [ę] jest nosowa, przednia, średnia, spłaszczona, wymawiana asynchronicznie12.
Rys. 5. Rentgenogram głoski [ę] w języku polskim

11
12

B. Karczmarczuk, dz. cyt., s. 60.
Tamże, s. 62.
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Wymowa asynchroniczna oznacza, iż artykulacja ustna i otwarcie
jamy nosowej nie są ze sobą ściśle zsynchronizowane; ruch podniebienia
miękkiego ku dołowi opóźnia się nieznacznie w stosunku do artykulacji
ustnej13.
Realizacja nosówek stanowi duży problem dla większości obcokrajowców, tym większy, że jest to kwestia bardzo skomplikowana i sami
lektorzy mają problem zarówno z jej wyjaśnieniem, jak i (czasami) z konsekwentnym samodzielnym realizowaniem poprawnej artykulacji tych
głosek. W nowszych badaniach uznaje się dwugłoskową, a więc asynchroniczną wymowę ą i ę przed spółgłoskami szczelinowymi, a także częściowo w wygłosie14, ale wciąż jeszcze część lektorów bazuje na starszych fonetykach, w których uznawano synchroniczną realizację samogłosek nosowych w tej pozycji. Co więcej, również literatura logopedyczna dotycząca ćwiczeń w wymowie samogłosek nosowych nawiązuje do tego wcześniejszego chronologicznie podejścia15.
Język polski jest jedynym spośród wszystkich języków słowiańskich, w których realizowane są samogłoski nosowe. Współcześnie głoski
zapisywane jako ę i ą wymawiamy asynchronicznie, czyli w postaci dwóch
elementów dźwiękowych, z których pierwszy to [e] (lub jego lekko znazalizowany wariant) w przypadku litery ę, a [ņ] (lub jego lekko znazalizowany wariant) w przypadku litery ą. Drugi segment dźwiękowy stanowi
spółgłoska różna w zależności od rodzaju następującej po niej spółgłoski16:
– przed spółgłoskami szczelinowymi [ũ] niezgłoskotwórcze: wąsy
[võũsy], wąż [võũšś] itp.,
–przed spółgłoskami zwartymi i zwarto-szczelinowymi, które pod
względem miejsca artykulacji charakteryzuje się jako wargowe lub
przedniojęzykowe powstaje segment [om]/[em] albo [on]/ [en],
[on]/[en]: trąba [tromba], kąt [kont], pęczek [penček] itp.,
– przed zwartymi lub zwarto-szczelinowymi miękkimi [3, ć] jako drugi
element występuje [ń], a przed tylnojęzykowymi twardymi [η], a
miękkimi [ή]: siądź [śońć], księga [kśeηga] itp.
Należy również pamiętać o:
– problemie wymowy „nosówek” w wygłosie (na końcu wyrazu): odnosowieniu ę w wygłosie: się [śe], imię [im’įe] itp.,
– zachowaniu nosowości ą w wygłosie (realizacja taka sama jak przed
szczelinowymi): robią [rob’įõũ], mówią [muv’įõu] itp.,

13

B. Bartnicka, H. Satkiewicz, dz. cyt., s. 35.
Por.: D. Ostaszewska, J. Tambor, dz. cyt., s. 59-60.
15 Tak jest np. w bardzo popularnych opracowaniach dotyczących ćwiczeń w wymowie
samogłosek: E. M. Skorek, Samogłoski. Profilaktyka, diagnoza, korekta, Kraków
2000, oraz tejże, Ćwiczenia w wymowie samogłosek nosowych, Kraków 2000.
16 Za: M. Wacławek, Samogłoskowe problemy polszczyzny (emisja głosu, prawidła
wymowy w świetle nauczania JPJO) [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski
i polskiego, t. 1, pod red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007, s. 57-59.
14
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– całkowitym odnosowieniu realizacji dźwiękowych ą i ę przed l i ł, czyli
w formach czasu przeszłego: pragnął [pragnou], pragnęli [pragneli] itp.,
– ustnej realizacji ę (wymawianego jako [e]) jako jedynej poprawnej
formie w przypadku niektórych liczebników, np. piętnaście [p’įetnaśće].
4. Podsumowanie
Już pobieżna analiza podziału samogłosek w obu językach pozwala dostrzec najważniejsze różnice pomiędzy rumuńskim i polskim systemem wokalicznym.
W języku rumuńskim brak samogłosek nosowych, a ustne głoski
[y] i [ə] są realizowane w sposób obcy polskiej wymowie. Podczas gdy
polskie [y] to samogłoska przednia wysoka, rumuńskie [y] jest wymawiane o wiele bardziej gardłowo (jak stwierdza Halina Mirska-Lasota, jest
ono zbliżone do rosyjskiego ы) i nie jest samogłoską przednią, a środkową. Rumuńskie [y] występuje także na początku wyrazu, w nagłosie, w języku polskim fonem [y] w tej pozycji nie pojawia się nigdy.
Gardłowa wymowa [y] jest realizowana także w gwarach polskich
na Bukowinie i prawdopodobnie jest to interferencja języka rumuńskiego. Jest to jedna z wyraźniej dostrzegalnych różnic artykulacyjnych.
W tym przypadku interferencja decyduje o tym, że łatwo zidentyfikować
polonijnego użytkownika języka polskiego, nawet jeśli opanował doskonale wszystkie komponenty komunikacji językowej (i wywodzi się np.
z jednej z „polskich” wiosek, czyli z Pojany Mikuli, Nowego Sołońca czy
Pleszy). Gardłowa realizacja [y] w wyrazach języka polskiego w mniejszym stopniu jest zauważalna, gdy językiem polskim posługują się rdzenni Rumuni lub osoby ze środowisk zasymilowanych (takich, w których nie
używa się gwary na co dzień, czyli głównie ze środowisk miejskich). Wydaje się, że łatwiej im jest rozróżnić gardłowy rumuński fonem [y] i polski, bardziej zbliżony do [i].
Kolejnym problemem, jeśli chodzi o system wokaliczny, są samogłoski nosowe, jednakże ze względu na to, iż w języku rumuńskim te głoski nie występują, są o wiele łatwiej identyfikowane i realizowane niż np.
przez Francuzów, którzy w swoim zestawie fonemów mają nosówki, ale
zawsze wymawiane synchronicznie17. Nie znaczy to jednak, że po początkowych sukcesach w nauczaniu samogłosek nosowych nie pojawiają się
problemy. Są to jednak kwestie, z jakimi zmagają się wszyscy uczący się
języka polskiego – i to nie tylko jako obcego – wynikające z asynchronicznej realizacji nosówek i różnic związanych z następującymi po nich
głoskami.

17

M. Jurkowski, Język polski na tle innych języków świata (wybrane zagadnienia)
[w:] Vademecum lektora języka polskiego, pod red. B. Bartnickiej, L. Kacprzak,
E. Rohozińskiej, Warszawa 1992, s. 12.
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Karina Stempel-Gancarczyk
Wolbrom

Probleme logopedice selectate în învăţarea limbii polone
ca limbă străină în mediul vorbitorilor de limbă română.
Sistemul vocalic
Rezumat

Ideea şi concepţia lucrării privitoare la problemele logopedice
(înţelese ca o componentă a problematicii fonologice, în sens general),
care apar în învăţarea limbii polone ca limbă străină de către vorbitorii
de limbă română, sunt legate direct cu faptul că, în anii 2001-2003, autoarea a predat limba polonă la Şcoala Generală din Moara Nică – România. Referatul este un fragment al lucrării de diplomă scrise sub îndrumarea prof. dr. Emil Tokarz de la Academia Tehnico-Umanistă din Bielsko-Biała.
În inventarul fonetic al limbii române apar sunete care nu există
în limba polonă. De asemenea, în limba română lipsesc unele sunete poloneze. De aici diferenţe în transcrierea ortografică a unor sunete.
Scopul referatului este schiţarea câtorva probleme fundamentale
privitoare la diferenţele sintre sistemul vocalic polonez şi român precum
şi, legate de aceasta, ale referitoare la aspectele specifice învăţării limbii
polone în mediul vorbitorilor de limbă română.

dr hab. Helena Krasowska
Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

Wybrane formy zwracania się i tytułowania
na Bukowinie północnej

Specyfikę i odrębność Bukowiny1 wyróżnia wysoki poziom wieloetniczności. Zgodnie z danymi powszechnego spisu ludności z 1989 r. na
obszarze obwodu czerniowieckiego (północna Bukowina) zamieszkują
przedstawiciele aż 69 narodowości2:
Mozaikę etniczną Bukowiny otwiera najliczniejsza dziś grupa jej
mieszkańców – Ukraińców, do których zaliczani są również Huculi, mieszkający w górach. W 1910 r. spis ludności wykazał, że na Bukowinie mieszkało 305 222 osoby tej narodowości, co stanowiło 38,4% ogółu mieszkańców. Zamieszkiwali oni głównie północną część kraju. Również obecnie większość Ukraińców mieszka na Bukowinie północnej, gdzie stanowią 70,8% ludności. Statystyki rumuńskie podają, że na terenie południowej Bukowiny Ukraińcy stanowią 1,4% ogółu mieszkańców. W Rumunii
mniejszość ukraińska zamieszkuje głównie w miejscowościach: Milişăuţi,
Slobozia, Dumbrava, Negostina.
Środkowe i południowe powiaty dawnej Bukowiny w większości
zamieszkiwali Rumuni. W 1910 r. ich liczba wynosiła 273 216 osób, tj.
34,4% ogółu ludności. Obecnie mniejszość rumuńska na Ukrainie pełni
ważne zadania w rozwoju tego kraju i w roku 1989 stanowiła 10,7% mieszkańców tego regionu. Rumuni żyją głównie w okolicach Hercy, Storożyńca, Nowosełyci i Wyżnicy.

1

Tekst ten jest zmienioną i uzupełnioną wersją artykułu: H. Krasowska, Ukraińcy
[w:] Jak zwracają się do siebie Europejczycy, pod red. M. Marcjanik, Warszawa,
w druku.
2 A. Kruhłaszow, Narodowo-kulturalne tradycje Północnej Bukowiny [w:] Bukowina
po stronie dialogu, pod red. K. Feleszki, Sejny 1999, s. 262.

370

Liczby
689 056
– 2001
%

75,0

10,7

114 555

12,5

4700

5635

940 801

1,7

0,5

0,6

100

1443

3367

5501

919 028

0,1

0,4

0,6

100

Żydzi

Rosjanie

Mołdawianie

Razem

70,8

Pozostałe

%

100 317

Polacy

Liczby
666 095
– 1989

Rumuni

Ukraińcy

Narodowości

Tab. 1. Grupy etniczne na Bukowinie północnej w latach 19893-20014

84 519 63 066 16 469

9,0

6,7

67 225 37 881

7,3

4,1

W rubryce Pozostałe znajdują się między innymi: Bułgarzy – 302
osoby, Tatarzy – 286, Niemcy – 264, Ormianie – 212.
Państwo ukraińskie 22 czerwca 1992 r. przyjęło Ustawę o mniejszościach narodowych w Ukrainie. Na szczeblu regionalnym współpracę
z mniejszościami realizuje Wydział do spraw Narodowości i Migracji Administracji Państwowej w Czerniowcach. Po 1992 r. na północnej Bukowinie zarejestrowano około dziesięciu towarzystw narodowościowych,
działających bardzo prężnie, w tym m.in.: Towarzystwo Kultury AustroNiemieckiej, Towarzystwo Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza, Towarzystwo Kultury Rumuńskiej im. M. Eminescu, Żydowską Radę Bukowiny5.
Grupy narodowościowe mają możliwość zdobywania wiedzy w ojczystym języku. Na terenie północnej Bukowiny działa 88 szkół z rumuńskim językiem nauczania; w szkole średniej nr 41 w Czerniowcach realizowany jest program z żydowskim językiem nauczania, a w gimnazjum
nr 26 i w szkołach rejonu storożynieckiego w programie nauczania jest
język i kultura polska. W Czerniowcach działają trzy szkółki niedzielne:
żydowska, polska i niemiecka.
Spis ludności z 1992 r. wykazał na południowej Bukowinie
następujące proporcje (zob. tabela 2):

3

Распределение населения Черновицкой области по полу, возрасту, образованию, родному языку, источникам средств существования, размеру семей
и жилищным условиям, по переписи населения 1989 г., Черновцы 1990, s. 135.
4 Україна поліетнічна, упорядники І. Винниченко, Л. Лойко, Київ 2003.
5 A. Kruhłaszow, dz. cyt., s. 263.
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0,7

0,4

0,4

0,3

Razem

1,4

Pozostałe

10 024 4961 2785 2646 2348

Węgrzy

Niemcy

96,6

Lipowanie

%

Polacy

677 107

Cyganie

Rumuni

Liczba

Ukraińcy

Narodowości

Tab. 2. Grupy etniczne na Bukowinie południowej w roku 1992

505

423

700 799

0,1

0,1

100

Po rewolucji w Rumunii w grudniu 1989 r. otworzyły się perspektywy rozwoju dla wszystkich mniejszości narodowych w oparciu o nową
konstytucję. Referendum z grudnia 1991 r. i rumuńska konstytucja gwarantują mniejszościom narodowym możliwość kształcenia się i nauki
w językach ojczystych. W Ministerstwie Edukacji istnieje Dyrekcja ds.
nauczania w językach mniejszości narodowych. Sprawuje ona nadzór nad
oświatą, m.in. opracowywaniem instrukcji do nauczania języków ojczystych dla uczniów mniejszości narodowych uczęszczających do szkół rumuńskich.
W roku szkolnym 1995/1996 w szkołach podstawowych na terenie Bukowiny południowej języka ukraińskiego uczyło się 2289 uczniów,
polskiego – 417, rosyjskiego – 232, niemieckiego – 178 (również w przedszkolu).
Północną Bukowinę zamieszkuje nadal około 4,1% Rosjan. Ten
stan jest rezultatem prowadzonej w ciągu 50 lat rusyfikacji tego regionu.
W latach 80. pojawiali się tu również przybysze z Zakaukazia i Azji Centralnej.
Godne obserwacji na Bukowinie są formy tytułowania i zwracania
się do innych osób. Należy je uważać za istotny składnik językowy zachowań społecznych. Każdy z użytkowników języka w społeczeństwie ma
wiedzę językową nabytą w warunkach domowych, rodzinnych oraz wyuczoną, która dotyczy zwracania się i tytułowania w sytuacjach prywatnych, publicznych lub mieszanych. Grzeczność i szacunek wobec sąsiada
zobowiązują nadal na Bukowinie, przejawia się to między innymi w zwrotach grzecznościowych. Poniżej przedstawię najbardziej charakterystyczne formy zwracania się do innych osób, występujące w języku oraz gwarze ukraińskiej.
Na Bukowinie północnej do innych osób, zarówno obcych, jak i w
gronie rodziny można zwracać się różnie. Wskaźnikiem tego mieszanego
sposobu jest zaimek drugiej osoby liczby mnogiej ви.
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Do ojca lub matki, dziadka, babci oraz ciotki, wuja: Тату, ви
вчора були на роботі? ‘tato, czy byłeś wczoraj w pracy?’; Мамо, чи ви
сьогодні замучені? ‘mamo, czy jesteś zmęczona?’; Дідусю, ви були на
грибах? ‘dziadku, byłeś na grzybach?’; Бабо, ви були в аптеці? ‘babciu,
byłaś w aptece?’. Nie jest to forma obowiązująca we wszystkich ukraińskich rodzinach. Coraz częściej pojawia się także forma drugiej osoby
liczby pojedynczej ти, podobnie jak w języku polskim. Zaimek drugiej
osoby liczby mnogiej ви najczęściej występuje wśród użytkowników mieszkających na wsi oraz w rodzinach, gdzie rodzice są w starszym wieku.
Przed II wojną światową ta tendencja miała bardzo szeroki zasięg. Zaimek tej formy w języku ukraińskim bywa pisany z wielkiej litery.
Do osoby nieznajomej na ulicy, w sklepie, w środkach transportu
miejskiego niezależnie od wieku stosuje się tę formę zwrotu, np.: Вибачте, скажіть чи знаєте ви, де знаходиться вулиця Шевченкі? ‘przepraszam, czy wie pani, gdzie znajduje się ulica Szewczenki?’; Чи є у вас
мука? ‘czy ma pani mąkę?’; Ви залишили папку з паперами? ‘czy zostawił pan teczkę z papierami?’. W Polsce odpowiednikiem takich zwrotów jest pan/pani. Na Ukrainie, choć znane są zwroty pan/pani/państwo,
to używa się ich jedynie w bardzo oficjalnych sytuacjach. Zamiast
pan/pani można usłyszeć: шановна/шановний lub товаришко/товаришу, добродійко/добродію lub слухайте.
Każda kultura narodowa odznacza się swoistymi cechami i różni
się od sąsiednich sposobem zwracania się oraz tytułowania w sytuacjach
publicznych.
Od początku lat 90. ubiegłego wieku, odkąd Ukraina uzyskała niepodległość, w sytuacjach oficjalnych zaczął się rozpowszechniać zwrot
шановна пані i панове, пан, пані, шановний пан(e), шановна пані.
Te zwroty pojawiają się w oficjalnych listach i oficjalnych przemówieniach, na galach koncertowych, w kampaniach wyborczych. Choć rzadko,
bywają jednak używane także w kontaktach społecznych, zwłaszcza
w rozmowach z osobami z Polski. Znany dobrze w tym znaczeniu jest też
zwrot товариш, товаришко ‘towarzyszu, towarzyszko’, choć posługują
się nim tylko osoby należące do sfer politycznych. Dziś, rozmawiając
z ludźmi z powyższego kręgu kulturowego, najlepiej używać jednak formy
пан, пані, nawet jeżeli nie znamy imienia i nazwiska tej osoby. Najpopularniejsze zwroty, które warto zapamiętać i nimi się posługiwać, to: шановний пане ‘szanowny panie’, шановна пані ‘szanowna pani’, шановні
панове ‘szanowni państwo’, шановні колеги ‘szanowni koledzy’. Tych
zwrotów należy używać w stosunku do osób nieznajomych, spotkanych
przypadkowo, w sklepie, aptece, w środkach transportu miejskiego itd.,
np.: шановна пані скажіть будь ласка котра година ‘droga pani,
proszę powiedzieć, która jest godzina?’; шановний пане чи ви стоїте
в черзі? ‘szanowny panie, czy stoi pan w kolejce?’; шановні колеги, завтра їдемо в Київ ‘szanowni koledzy, jutro jedziemy do Kijowa’. Są to
zwroty, których używamy w sytuacjach społecznie neutralnych; do osób
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nieznanych nie wypada mówić, używając pierwszej osoby liczby pojedynczej ти, podobnie jak w Polsce.
W sytuacjach oficjalnych na Bukowinie istnieją normy stosowania
pewnych zwrotów. Gdy mamy do czynienia z osobami znanymi, należy
pamiętać o różnych hierarchiach.
1. Sytuacje zawodowe, np. w firmach prywatnych, szkołach, przedszkolach, w stosunku do szefa przedsiębiorstwa czy nauczyciela (uczniowie
i rodzice uczniów lub przedszkolaków) przyjęty jest zwrot imię + imię ojca, tzw. по батькові, np. Ольго Іванівно, Людмило Григорівнo, Марійо Василівнo. Formy takie używane są z ви, np.: Іване Дмитровичу,
я би хотів дещо запитати у вас ‘panie Iwanie, chciałbym o coś pana
zapytać’; Ольго Іванівно, чи завтра будуть уроки української мови?
‘pani Olgo lub pani profesor, czy jutro odbędą się zajęcia z języka ukraińskiego?’. Można także używać tych form z шановна, np. шановна Ольго
Михайлівнo, шановний Михайле Йосиповичу. Jeżeli nie znamy imion
naszych rozmówców, wówczas dopuszczalne jest użycie takich form, jak
шановний вчителю ‘szanowny nauczycielu’, шановний вихователю
‘szanowny wychowawco’, шановний лікарю ‘szanowny lekarzu’. Między
sobą nauczyciele, wychowawcy czy pracownicy zakładu pracy często
zwracają się po imieniu z zaimkiem ви lub ти, zależnie od tego, w jak
bliskich są relacjach, np.: Ольго, ви були вчора на зборах? ‘Olgo, byliście wczoraj na zebraniu?’; Маріє, ти бачила Орисю? ‘Mario, czy widziałaś Orysię?; Світлано підійдіть будь ласка до телефону ‘Swietłano,
proszę podejść do telefonu’.
2. Sytuacje zawodowe, np. na wyższej uczelni; studenci zwracają się do
wykładowców, używając imienia + imienia ojca, tzw. по батькові: Володимире Васильовичу, завтра буду в дев’ять ‘panie Włodzimierzu, jutro będę o dziewiątej’; Світлано Павлівно чи вам принести завтра
зошит? ‘pani Swietłano, czy jutro przynieść pani zeszyt?’. Dopuszczalna
jest także forma пане професоре ‘panie profesorze’, ale tak może zwracać się osoba, która nie zna profesora i nie wie, jak się on nazywa.
W ukraińskiej kulturze języka nie występują zwroty w stosunku do wykładowców, takie jak pani magister, pani doktor. W języku ukraińskim tytuł
кандидат наук to w polszczyźnie ‘doktor’, a доктор габілітований
w ukraińskim ‘doktor’. Wykładowcy do studentów zwracają się po imieniu lub po nazwisku, np.: Наташа буде відповідати ‘Natasza będzie
odpowiadać’; Василю підійдіть до дошки ‘Wasylu, proszę podejść do
tablicy’; Іване напишіть відповідь на другій сторінці ‘Iwanie, proszę
napisać odpowiedź na innej stronie’; Я думаю що відповідатиме Шпак
‘myślę, że będzie odpowiadać pani Szpak’; До бібліотеки піде Колесник
‘do biblioteki pójdzie pani Kolesnyk’. Studenci zwracają się do siebie po
imieniu, używając zaimka drugiej osoby liczby pojedynczej ти, np.: Віта
дай мені ручку ‘Wita, daj mi długopis’; Юра підійди ближче ‘Jura,
podejdź bliżej’.
3. Sytuacje związane ze służbą zdrowia. Są różne formy zwracania się pacjentów i personelu do lekarza. Najpopularniejsza to: imię + imię ojca,
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tzw. по батькові, np.: Олегу Михайловичу, Степане Антоновичу.
Rzadszą formą jest шановний лікарю ‘szanowny lekarzu’, пане лікарю
‘panie lekarzu’. W takiej samej formie lekarz zwraca się do personelu. Natomiast do pacjentów mówi ви, np.: Що у вас? ‘co u pana słychać?’; як
ви себе почуваєте? ‘jak się pan czuje?’; Чи ви добре спали? ‘czy dobrze
pan spał?’; Чи вас не болить серце? ‘czy pana nie boli serce?’; Ви вже
здорові, завтра можете йти до дому ‘jest już pani zdrowa, jutro może pani iść do domu’. W stosunku do siebie personel może zwracać się
także po imieniu, np.: Василю, Степане, Орисю, Оксано, stosując przy
tym zaimek drugiej osoby liczby pojedynczej lub mnogiej, np.: Василю,
ви забули ключі ‘Wasylu, zapomniał pan kluczy’ lub Оксано, подивися
мого пацієнта ‘Oksano, obejrzyj mojego pacjenta’.
4. Formy adresatywne używane w kościołach. Do osób duchownych na
Ukrainie wierni zwracają się różnie. Z podstawowych form warto wymienić: Слава Ісусу Христу ‘niech będzie pochwalony Jezus Chrystus’;
Христос народився ‘Chrystus się narodził’ w okresie Bożego Narodzenia, Христос воскрес ‘Chrystus zmartwychwstał’ w czasie Wielkanocy.
Te powitania są szeroko rozpowszechnione wśród górali w polskich
wsiach na Bukowinie, pozdrawia się tak nie tylko osoby duchowne, ale
i sąsiadów, mieszkańców wsi. Wśród zwrotów do osób duchownych można spotkać: Всечестніший Отче, Всесвітліший Отче, Ваше Преосвященство, Блаженіший Метрополите, Високоприосвященіший
Владико, do patriarchy – Ваша Святосте. Do najpopularniejszych
form należą: отче Іване, отче Василю, znane są także батюшка, батюшко, піп, попе, священник, священнику, np.: батюшка сказав…
‘batiuszka powiedział…’; Піп Тарас прийде завтра ‘pop Taras przyjedzie jutro’. W stosunku do zakonników przyjęto w języku ukraińskim
zwroty, takie jak np. монаху, брате, a do zakonnicy np. монашко,
сестро.
Wymienione zwroty mają charakter oficjalny, obowiązują więc
w literackim języku ukraińskim w sytuacjach publicznych i oficjalnych.
Najczęściej jednak w tych sytuacjach występują zwroty typu: скажіть
будь ласка ‘proszę powiedzieć’.
Poza sferą oficjalną bardzo ważnym środkiem komunikacji interpersonalnej są zwroty i wyrażenia w sytuacji prywatnej i rodzinnej. Sytuacje rodzinne mają charakter oficjalny, półoficjalny i partnerski.
1. Zwroty występujące w języku ukraińskim w stosunku do matki to:
мама, мамо, мамця, мамуся, ма, мам; мать z rosyjskiego; маміка
w gwarach. Literacką formą zwracania się do matki w języku ukraińskim
jest forma мамо. Dzieci, mówiąc do mamy, stosują zaimek drugiej osoby
liczby pojedynczej lub mnogiej, np.: Мамо дайте їсти ‘mamo, dajcie
jeść’; Мамо, зроби мені чай ‘mamo, zrób mi herbatę’. Formy z ви częściej występują na Ukrainie, zwłaszcza w środowiskach wiejskich. W Polsce stosuje się już tylko formę z ти.
2. Zwroty występujące w języku ukraińskim w stosunku do ojca to:
тату, тато, батьку, батько, тата, татку, татко, папа папка
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– z języka rosyjskiego, w gwarach natomiast można spotkać m.in.: татусю, неню, дедю, татіка itd. Literacką formą zwracania się do ojca
w języku ukraińskim jest тату. Do formy тату dzieci stosują zaimek
drugiej osoby liczby pojedynczej lub mnogiej, np.: Тату, ви були
сьогодні на роботі? ‘tato, byliście dziś w pracy?’; Тату, дай свою
машину ‘tato, daj mi swój samochód’. Formy z ви częściej występują na
Ukrainie, głównie w środowiskach wiejskich. W Polsce używa się już tylko
formy z ти.
3. Zwroty występujące w języku ukraińskim w stosunku do babci to: бабцю, бабусю, бабо, бабу, бабуся, бабушка, ба; буніка, бунця – w gwarach.
4. Zwroty występujące w języku ukraińskim w stosunku do dziadka to:
дідусю, діду, дідо, дідусе, дід, дідику, дідик, дедушка z rosyjskiego,
a бенелуя, бенелул gwarowe. Za normatywną formę uważa się formę
wołacza діду. Używając formy бабо, діду, wnuki stosują zaimek drugiej
osoby liczby pojedynczej lub mnogiej, np.: Бабо, розкажіть мені, де ви
народилися ‘babciu, proszę powiedzieć, gdzie się urodziliście’; Бабо не
знаю, що тобі сказати ‘babciu, nie wiem, co ci powiedzieć’; Діду дайте косу, піду косити ‘dziadku, dajcie kosę, pójdę kosić’; Діду прийди
до мене сьогодні ‘dziadku, przyjdź dzisiaj do mnie’. Formy z ви częściej
występują na Ukrainie, przede wszystkim w środowiskach wiejskich.
W Polsce stosuje się tylko formę z ти, jedynie w gwarach można jeszcze
spotkać formę z ви.
5. Zwroty występujące w języku ukraińskim w stosunku do ciotki to:
тітко, тіто, тітонько, тітку, тьотько, тьотю – z rosyjskiego,
вуйно, матушо, цьоцю – gwarowe. Za normatywną formę uważa się
formę wołacza тітко. Do formy тітко stosuje się zaimek drugiej osoby
liczby pojedynczej lub mnogiej, np.: Тітко, ти будеш завтра на концерті? ‘ciociu, czy będziesz jutro na koncercie?’; Тітко, куди ви йдете?
‘ciociu, dokąd idziecie?’; Тітко, ваш торт дуже смачний ‘ciociu, wasz
tort jest bardzo smaczny’. Тітко lub цьоцю to formy zwracania się na
Ukrainie do osoby starszej, nieznanej, zamiast polskiego пані, częste
zwłaszcza w środowiskach wiejskich: Цьоцю, давайте я вам допоможу
‘ciociu, proszę podać, ja pomogę’; Цьоцю, я вам принесу хліба ‘ciociu,
przyniosę wam chleba’. Formy z ви częściej występują na Ukrainie, głównie w środowiskach wiejskich. W Polsce używa się już tylko formy z ти.
6. Zwroty występujące w języku ukraińskim w stosunku do wujka to:
вуйко, вуйку, przeważa jednak forma rosyjskojęzyczna: дядя, дядю, дяденька; normatywną formą w języku ukraińskim jest дядьку. Do formy
вуйку stosowany jest zaimek drugiej osoby liczby pojedynczej lub mnogiej, np.: Вуйку прийди сьогодні пограємо в шахмати ‘wujku, przyjdź
dzisiaj, zagramy w szachy’; Вуйку були ви вчора в лісі? ‘wujku, czy byliście wczoraj w lesie?’. Вуйку lub дядю (forma дядю jest pożyczką z języka rosyjskiego bardzo rozpowszechnioną na obszarze całej Ukrainy) są
formami zwracania się na Ukrainie do osoby starszej, nieznanej, zamiast
polskiego pan.
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7. Zwroty występujące w języku ukraińskim w stosunku do teściowej to:
мама, мати, мамо, тещо, теща, тьоща, тещу lub po imieniu. Zdarza się, że synowa zwraca się do teściowej po imieniu, dodając patronimikum. W języku ukraińskim przeważają formy мамо, np.: Мамо, де знаходиться ложка? ‘mamo, gdzie jest łyżka?’; Мамо, ви погано виглядаєте ‘mamo, źle wyglądacie’; Олесю Григорівно, чи можна зателефонувати? ‘Ołesiu Hryhoriwno, czy można zadzwonić?’. Form adresatywnych w stosunku do teściowej używa się z ви lub ти, obie są na Ukrainie
dość częste.
8. Zwroty występujące w języku ukraińskim w stosunku do teścia to: тату, тато, тесть, тесту, батько, папа, отєц lub po imieniu. Częściej po imieniu będzie się zwracał do teścia zięć niż synowa. W języku
ukraińskim przeważają formy тату, np.: Тату, чи зайдете до мене
завтра? ‘tato, czy jutro przyjdziecie do mnie?’; Тату, купіть будь ласка творог і хліб ‘tato, proszę, kupcie twaróg i chleb’. Do teścia synowa
lub zięć zwracają się, używając zaimka drugiej osoby liczby pojedynczej
ти lub mnogiej ви, szeroko stosowane są obie formy.
9. Zwroty występujące w języku ukraińskim w stosunku do siostry to: сестричко, сестре, сестрицю, сестрічка – z rosyjskiego, np.: Сестричко в тебе дуже гарні очі ‘siostro, masz bardzo ładne oczy’; Сестрицб,
прийди до мене завтра ‘siostro, przyjdź do mnie jutro’.
10. Zwroty występujące w języku ukraińskim w stosunku do brata to:
брате, братику, братєльнік, братіще, брат, np.: Брате, ти мене
не бачив? ‘bracie, nie widziałeś mnie?’; Братику, принеси мені водицю ‘bracie, przynieś mi wody’. W sytuacjach prywatnych, rodzinnych rodzeństwo lub kuzyni, zwracając się do siebie, powszechnie używają zwrotów z zaimkiem ти. Jeżeli natomiast ktoś jest u brata/siostry w pracy,
a w komunikacji uczestniczy trzecia osoba, wypada wtedy zwracać się do
brata/siostry oficjalnie, np.: Ганно Михайлівнo – imię + patronimikum.
Formy adresatywne w przypadku kobiet są liczniejsze niż w przypadku mężczyzn, ich zbiór jest szerszy, zwłaszcza o zdrobnienia, np.:
мамко, татку, тьотька, дядька, папка, дяденька. Bardzo powszechnie stosuje się zwroty z języka rosyjskiego: папа, тетя, дядя. Przyczyną
takiego stanu rzeczy jest to, że obywatele Ukrainy przeważnie są dwujęzyczni, posługują się ukraińskim i rosyjskim.
Formy adresatywne w sferze rodzinnej na Ukrainie są otwarte
i podlegają w zasadzie procesowi uproszczenia. Coraz częściej dzieci
zwracają się do rodziców na ти lub po imieniu, idąc za wzorem amerykańskim. Ten proces jest szybszy w miastach, a wolniejszy na wsi.
Dopuszczalne i bardzo rozpowszechnione na Bukowinie północnej, ale także Ukrainie jest użycie form w sytuacjach neutralnych:
– мужчина, молодий чоловік, np.: Мужчина, затримайтесь будь
ласка ‘mężczyzno, proszę się zatrzymać’; Молодий чоловіче, ви приїхали з Бердянська ‘młody człowieku, przyjechał pan z Berdiańska’;
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– дівчино, np. Дівчино, принесіть будь ласка пиво ‘dziewczyno, poproszę o piwo’, zwrotem tym często posługują się klienci w barach i restauracjach w stosunku do kelnerki.
W kulturze ukraińskiej, inaczej niż zwyczajem polskim, na powitanie nie podaje się kobiecie ręki ani nie całuje się jej w rękę.
Zjawisko amerykanizacji form grzecznościowych rozpowszechnia
się na Ukrainie, zwłaszcza wśród grup zawodowych o niższym statusie
społecznym oraz wśród młodzieży, dotyczy to sfer nieoficjalnych.
Bukowińczycy preferują więc w kontaktach z partnerem komunikacji ciepło, rozumiane jako nastawienie na kontakt osobisty – szczerość
rozmowy, mówienie o sprawach osobistych i chwalenie się (dobrą pracą,
dziećmi, zarobkami, nowymi meblami itp.). Bukowińczycy w odróżnieniu
od Polaków z Polski, nie narzekają6.
W charakterze Bukowińczyków wszystkich narodowości leży gościnność, która sprowadza się do urządzania przyjęć i spotkań towarzyskich w domu, celebracji świąt rodzinnych; przy stole gości zachęca się do
jedzenia i picia alkoholu. Gdy w takiej uroczystości uczestniczą osoby
wyżej i niżej stojące w jakiejś hierarchii i posługujące się imieniem + patronimikum z zaimkiem drugiej osoby liczby mnogiej, to po wypiciu kolejnych kieliszków relacje się zacieśniają i goście zaczynają używać jedynie imienia (z zaimkiem ти). Jeżeli ktoś odmówi wypicia alkoholu, gospodarz może się obrazić, takie zachowanie odbiera się jako nieposzanowanie jego samego i jego domu, usprawiedliwieniem zaś może być jedynie prowadzenie samochodu lub zażywanie leków.
Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości zaszły ogromne zmiany w zakresie norm grzecznościowych. Zanika znany wszystkim товарищ, товарищи i zwroty rosyjskojęzyczne, spuścizna okresu radzieckiego w tym zakresie stopniowo przestaje istnieć. Ukraińscy językoznawcy
coraz częściej i z pozytywnym skutkiem walczą o używanie literackiego
języka ukraińskiego, zwłaszcza w szkołach i na wyższych uczelniach. Język ukraiński nie przyjął formy adresatywnej pan/pani+nazwisko/imię,
najpopularniejszej w polskiej grzeczności językowej. Jak swoją historię
i określone zwyczaje ma język i kultura każdego narodu, tak samo formy
grzeczności językowej każdy naród wypracowuje zgodnie z regułami obowiązującymi w danym społeczeństwie. Niektóre zwroty i formy adresatywne są podobne do używanych w krajach sąsiednich, niektóre zupełnie
się różnią, większość jednak należy do osobnej grupy występujących tylko w danym kraju. Zdarzają się także formy adresatywne znane nam lub
podobne do tych z naszego kręgu językowego, ale w danej kulturze mające zupełnie inne znaczenie, czasem nawet obraźliwe. By uniknąć sytuacji,
w której możemy poczuć się niezręcznie lub niechcący kogoś obrazić, dobrze jest, wybierając się do danego kraju czy regionu, poznać podstawowe
zwroty, pomocne w codziennej komunikacji oficjalnej i prywatnej.

6

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007, s. 25.
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Forme selectate de adresare şi intitulare
în Bucovina de nord
Rezumat

În articolul său, autoarea a prezentat forme selectate de intitulare
şi adresare către alte persoane în Bucovina de nord care apar în limba
literară ucraineană precum şi în graiurile ucrainene. Ele trebuie considerate ca element esenţial al limbii în corespondentul social. Fiecare dintre cei care folosesc limba în societate are cunoştinţe de limbă dobândite
în casă, familie precum şi învăţate care privesc adresarea şi intitularea în
situaţii particulare, publice sau mixte. Respectul şi stima faţă de vecin
sunt, în continuare, obligatorii în Bucovina, ceea ce este evident, printre
altele, în expresii de politeţe.
Fenomenul americanizării expresiilor de respect se răspândeşte
în Ucraina, mai ales în grupele profesionale cu un statut social mai scăzut
precum şi în rândul tinerilor, este vorba de sferele neoficiale. În caracterul bucovinenilor de orice naţionalitate întâlnim ospitalitatea care se manifestă în organizarea de primiri şi întâlniri tovărăşeşti acasă, sărbători în
familie; la masă oaspeţii sunt îndemnaţi să mănânce şi să bea alcool.
Unele expresii şi forme de adresare sunt asemănătoare cu cele folosite în ţările vecine, unele sunt total diferite, totuşi majoritatea aparţin
unui grup particular şi apar doar într-o ţară dată. De asemenea, există şi
forme de adresare cunoscute nouă sau asemănătoare cu cele din anturajul nostru, dar care într-o cultură dată au un cu totul alt înţeles, uneori
chiar jignitor. Pentru a evita situaţiile în care ne-am putea simţi prost sau
nevrând să jignim pe cineva, este bine ca atunci când mergem într-o ţară
dată sau regiune să cunoaştem expresiile de bază care ajută în comunicarea oficială şi particulară de fiecare zi.

Vasile I. Schipor
Institutul „Bucovina”
Rădăuţi

Iraclie Golembiowski-Porumbescu (1823-1896) –
„un apostol luminat” din Bucovina secolului al XIX-lea

Comunicarea noastră îşi propune să (re)aducă în spaţiul public
contemporan personalitatea unui scriitor aproape uitat, în planul culturii
regionale şi naţionale din România deopotrivă. Izvorâtă din universul
preocupărilor noastre ştiinţifice, comunicarea a fost stimulată şi de proiectul „Mari polono-români”, din cadrul Programului de Diplomaţie Publică, desfăşurat în Polonia, la Varşovia, Cracovia, Sopot, Poznań, Wrocław şi Białystok, sub egida Institutului Cultural Român, în perioada
2008-20101. Campaniile „Cuvintele uitate ale admiraţiei”, „Armele libertăţii” (2008) şi „Mari polono-români” (2010) prezintă în Polonia, sub
forma unei expoziţii itinerante de fotografii, un număr de unsprezece
personalităţi din România care ilustrează, între altele, faptul că „între polonezi şi români legăturile sunt vechi, profunde şi puternice”: compozitorul Ciprian Porumbescu (1883, Şipotele Sucevei – 1883, Stupca);
actorul de teatru şi film Colea Răutu, pe numele său adevărat Nikolai
Rutkovski (1912, Limbenii Noi-Bălţi – 2008, Bucureşti); balerinul şi coregraful Oleg Danovski (1917, Wozniesiensk – 1996, Constanţa); sculptorul Andrei Ostap (1921, Chişinău – 1995, Bucureşti); pictorul Octavian
Smigelschi (1866, Ludoş-Sibiu – 1912, Budapesta), pianistul şi dirijorul
Theodor Rogalski (1901, Bucureşti – 1954, Zürich), unul dintre maeştrii
români ai orchestraţiei; medicul militar, fondator de stabilimente medicale Gustav Otremba (1833, Cracovia – 1891, Iaşi), participant la Războiul de Independenţă din 1877–1878; prof. univ. dr. Tadeusz Pirożyński
(1918-1999), personalitate de marcă a psihiatriei din România; generalul
Leonard Mociulschi (1889, Siminicea – 1979, Braşov), deţinut politic în
perioada regimului comunist (1948-1964); învăţătoarea Maria-Josefa Lesiecka (1918, Zastavna-Cernăuţi – 2008, Bucureşti), curier al Armatei

1

Cf. M. Sârbu, Mari români cu descendenţă poloneză, articol postat pe Internet, în
paginile periodicului electronic www.jurnalul.ro, ediţia din 7 iulie 2009, vezi: http://
jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/mari-romani-cu-descendenta-poloneza-513899.
html ; vezi şi http://www.mediafax.ro/cultura-media/expozitia-mari-polono-romaniitineranta-in-statiunea-sopot-4685421; http://icrvarsovia.wordpress.com/ 2009/07/
01/mari-polono-romani/ (site consultat pe 31.08.2012).
Cea de a doua campanie publicitară a urmărit să documenteze „excelenta colaborare
militară româno-poloneză pentru apărarea democraţiei şi a libertăţii”.
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Naţionale Clandestine a Poloniei, deţinută politic (1947-1957); generalul
Henri Cihoski (1872, Tecuci – 1950, Sighet), ministru al Apărării Naţionale, deţinut politic (1945-1950); generalul Victor Dombrovski (1887,
Curteşti-Botoşani – 1969, Bucureşti?), primar al Bucureştilor (19381940) şi prefect de Ilfov2.
Cum observăm de aici, dintre personalităţile din Bucovina proiectul de cercetare „Mari polono-români” nu-i reţine decât pe Ciprian Porumbescu şi Maria-Josefa Lesiecka. Într-o comunicare anterioară, evocam două personalităţi necunoscute publicului larg: Eleazar Sosnowicz
(cca. 1847 – 5 septembrie 1899, Rădăuţi), cel dintâi preot mirean care
slujeşte la Biserica „Înfăţişarea Domnului” din Suceviţa în perioada 18671897, construind aici Casa parohială, în 1870, susţinător al tineretului
studios din Bucovina, şi învăţătorul Epaminonda M. Sosnovici, care înfiinţează, în iunie 1902, un cunoscut cor de „cântare bisericească” la Biserica „Sfântul Nicolae” din Rădăuţi. În documentarul „Bucovineni în
viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice”, îl prezentăm, între alţii,
şi pe Roman Boianciuc (1912, Văşcăuţi pe Ceremuş – 1998, Reghin), renumit maistru lutier care, în anii ’70, execută instrumente cu coarde pentru orchestra Operei Române din Bucureşti şi filarmonicile din Iaşi, ClujNapoca, Târgu-Mureş, Constanţa şi Craiova, laureat al mai multor concursuri internaţionale, cetăţean de onoare al oraşului Reghin3.
În continuarea acestor preocupări îl (re)aducem în dezbaterea
publică pe Iraclie Golembiowski-Porumbescu, în pragul împlinirii a 190
de ani de la naşterea sa.
Iraclie Golembiowski vede lumina zilei la 9 martie 1823 în localitatea Suceviţa, din districtul Rădăuţi. Este al doilea copil al lui Atanasie
(Tănase) Golembiowski, „descendent al unei familii de emigranţi polonezi, descinşi în Bucovina cu două generaţii în urmă”4, vornic în sat (din

2

Cf. http://icrvarsovia.wordpress.com/2009/07/01/mari-polono-romani/ (site consultat pe 31.08.2012). Datele biografice sumare de aici sunt completate de noi, pentru
o mai bună perspectivă asupra istoriei. Pe lângă principalele repere biografice, de aici
lipsesc unele referinţe importante: participarea medicului militar Gustav Otremba la
Războiul de Independenţă din 1877-1878, întemniţarea generalului Leonard Mociulschi, pe motive politice, în perioada regimului comunist (1948-1964), a generalului
Henri Cihoski (1945-1950) şi a învăţătoarei Maria-Josefa Lesiecka (1947-1957).
Campaniile culturale desfăşurate de I.C.R. în Polonia în perioada 2008-2010 au un
impact considerabil asupra marelui public şi urmăresc, potrivit iniţiatorilor de proiect, „să genereze o atitudine favorabilă faţă de România şi români, să neutralizeze
stereotipurile cu privire la români, manifestate uneori în societatea poloneză”.
3 V. I. Schipor, Bucovineni în viaţa cultural-ştiinţifică a României postbelice, în
„Analele Bucovinei”, Rădăuţi-Bucureşti, anul XVII, nr. 2 (35), iulie-decembrie 2010,
p. 382-383.
4 N. Oprea, Prefaţă la volumul Iraclie Porumbescu, Amintiri, Ediţie îngrijită, prefaţă,
note şi glosar de N. Oprea, Cluj-Napoca, 1978, p. 5. Cu privire la descendenţa sa poloneză, Iraclie Golembiowski scrie în „Amintiri”: „Auzii de la bunicul şi tatăl meu că în
vremile vechi să fi emigrat în Moldova un antecesor al lor din Polonia, carele era po-
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1840) şi al Varvarei, născută Crăciun, originară din Marginea, „oameni
săraci”/„săteni de tot săraci”, după cum mărturiseşte el însuşi în memorialistica sa:
Eram în anul penultim al studiilor mele, când, venind în vacanţă acasă, găsii pe maică-mea bolnavă de mai mult timp,
zăcând în pat şi singură. Tatăl şi fratele meu mai mare, George, şi femeia lui erau la lucru în ţarină, căci era vremea secerişului şi părinţii mei, ca oameni săraci, nu-şi puteau năimi
lucrători şi trebuiau singuri să-şi secere holdişoara câtă
o aveau5.

La vârsta de doi ani, Iraclie se îmbolnăveşte grav şi, după însănătoşire, este „jertfit” Fecioarei Maria, implorată de mama sa, Varvara, în
timpul bolii.
La vârsta de şase ani, copilul este dat la Mănăstirea Suceviţa. De
aici ajunge la Mănăstirea Putna, unde învaţă a citi bucoavna, ceaslovul şi
psaltirea, cu purtarea de grijă a arhimandritului Ghenadie Platenchi:
Mă dăduse tatăl meu, deşi nu tocmai cu voia şi a mamei mele, la mânăstire să învăţ carte, căci pe vremile acelea – era la
anul 1829 – nu se pomenea de şcoli pe la sate, precum şi astăzi, ci cel care dorea să-şi înveţe copilul a citi măcar în ceaslov şi în psaltire, şi-l da la un neam al său la mânăstire, ori de
sluguşoară la un călugăr şi aducându-i sub nume de meringioare câte ceva de-acasă, ce cugeta că ar putea plăcea călugărului, acesta, printre utrenie şi liturghie, şi câteodată şi după aceea, bucherea cu bietul băiat, cum bucherea, până ce-l
„scotea din greu” şi băiatul potrivea acum cuvintele din bucoavnă (…) şi-apoi în ceaslov (…). Eu avui norocul că fiind
tatăl meu vornic – primar comunal – mă luă însuşi egumenul Mânăstirii Suceviţa la sine, care, fiind curând după aceea
strămutat ca arhimandrit şi egumen la Mănăstirea Putnei,
mă luă cu sine într-acolo şi, având el alminterea şi fecior de
casă (…), mă ţinu mai mult de pomană decât de sluguşoară,
şi-mi dete încă pe lângă sine şi un instructor ad latus în persoana unui diacon.

lon. Şi să fi fost încă şi nobil. Bunicul şi tatăl meu însă se născură acolo în Moldova,
care după aceea deveni Bucovina, şi fură botezaţi în legea ortodoxă a ţării, fură crescuţi între români şi se căsătoriră cu românce, şi aşa veni că şi eu fui botezat în legea
bunicilor şi a părinţilor mei şi crescut între români”. Vezi: I. Porumbescu, Numele
meu străin mântuitor, în op. cit., p. 96.
5 I. Porumbescu, Emilia, în op. cit., p. 140. Vezi şi: Numele meu străin mântuitor, ibidem, p. 86.
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Trecând curând „peste greul slovenirii cu buchi la citire”, citind „cam binişor, dincolo de masă”, copilul de şase ani cântă
deja în biserică, începând trestiş de la ţinerea isonului când
cântau călugării şi ajungând şi la Axion, [pe] care îl cântam
înaintea icoanei Maicii Domnului, provenitoare din Constantinopole şi anume de la un împărat Paleolog. Doi băieţi, unul
de-a dreapta şi altul de-a stânga de mine, ţineau în mână câte o făclie şi mie isonul6.

La vârsta de zece ani, în 1833, copilul este înscris de egumenul
protector la Şcoala trivială („şcoala nemţească”) din Karlsberg (Gura Putnei), unde învaţă timp de doi ani (1833–1835). Clasa a III-a o absolvă în
1836 cu rezultate bune („cu laudă”) la Suceava. Inteligenţa şi sârguinţa
învăţăcelului îl determină pe arhimandritul Ghenadie Platenchi să-l înscrie la Gimnaziul din Cernăuţi. După moartea tutorelui, survenită în
1837, Iraclie Golembiowski rămâne fără niciun sprijin material. „Gustul
de carte”, căpătat la Putna, Karlsberg şi Suceava, îi alimentează însă dorinţa de a-şi continua studiile. La Cernăuţi, reuşeşte să urmeze cursurile
inferioare ale gimnaziului. Pentru a supravieţui, îndeplineşte diferite servicii pentru mai mulţi profesori: Ghideon Moghior, Constantin Popovici,
ajungând în cele din urmă sub protecţia profesorului său de filosofie,
Antmann.
În 1840, profesorul Antmann este numit la Universitatea din
Lemberg, iar tânărul trăieşte o vreme numai din „corepetiţii”. În martie
1841, Iraclie Golembiowski hotărăşte să plece la Lemberg. Evocarea plecării din Cernăuţi, aminteşte de plecarea lui Creangă la Iaşi:
Era într-o luni, în săptămâna patimilor, care se întâmplase
atunci a catolicilor deodată cu a noastră, şi o adevărată săptămână de patimi şi pentru mine. După o iarnă grea, cu omăt
mult, ce nu se luase încă şi făcuse drumul gropi şi hopuri, de
nu puteai merge nici cu sania, nici cu căruţa măcar trei paşi
fără a-ţi pune capul în primejdie, în loc să şed în căruţă, mai
bine-zis în harabaua cea monstruoasă, trebuiam să merg pe
jos şi să pun şi eu umărul sub draghina harabalei de o parte7.

Iraclie Golembiowski ajunge cu peripeţii la Lemberg. „În decursul
petrecerii [sale] în Lemberg” se întreţine din ocupaţii efemere, este meditator de limba română al unui englez, dascăl bisericesc şi ajutor al capelanului greco-oriental Sergius Tomovici, îşi continuă aici studiile (frecven-

6
7

Cf. Un episod hazliu din Mânăstirea Putna, în op. cit., p. 63-65 passim.
Numele meu străin mântuitor, în op. cit., p. 88-89.
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tând „primul an de filosofie” din cursurile superioare de gimnaziu8).
Printr-o întâmplare stranie, relatată în povestirea „Numele meu străin fatal”, face şase luni de închisoare preventivă, fiind suspectat de colaborare
cu un revoluţionar polonez, împreună cu care locuieşte un timp. Tot în
1841 este eliberat şi se întoarce în Bucovina:
Aci sărutai cu lacrimi fierbinţi pământul meu şi suspinai din
adâncul inimii mele aceste cuvinte: Fie pânea cât de rea,
Tot mai bună-n ţara mea9.

După o întrerupere de doi ani, Iraclie Golembiowski îşi completează studiile la Gimnaziul la Cernăuţi (1843-1847), apoi studiază la Institutul Teologic din Cernăuţi (1847-1850).
În timpul studenţiei este remarcat de fraţii Hurmuzachi şi numit
secretar de redacţie la „Bucovina”. Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură. Romänische Zeitung für Politik, Kirche und Literatur
(16 octombrie 1848 – 2 octombrie 1850)10. În comitetul de redacţie al gazetei „Bucovina”, care este totodată – cum observă Constantin Loghin –
„consiliul de familie al Hurmuzăchenilor”, se află şi Aron Pumnul, care
traduce articolele germane. George Bariţ este corespondent pentru Ardeal, având „contract de colaborare în regulă” cu ziarul bucovinean11.

8

Numele meu străin fatal, în op. cit., p. 109.
Ibidem, p. 113.
10 Articolul-program este semnat de G. H./Gheorghe Hurmuzaki şi se publică în numărul 1, de luni 4/16 octombrie 184810. Potrivit acestuia, Bucovina, „în frumoasa cunună de ţări a Austriei”, „nu trebuie să remâie înapoi în lupta intelectuală” declanşată
de evenimentele „timpului minunat în care trăim”, pentru a realiza „împărăţia libertăţii şi a dreptăţii”, „aceste mai înalte bunuri ale omenirii”, urmărind „desvoltarea intereselor noastre” în cadrul unui adevărat program politic: „Foaia noastră va fi dar
defensorul intereselor naţionale, intelectuale şi materiale a[le] Bucovinei, representantul dorinţelor şi nevoinţelor ei, organul bucuriilor şi suferinţelor ei. Monarhia democratică cu toate consecvenţiile, o Austrie liberă, puternică, falnică, deplină îndrituire a tuturor naţionalităţilor, autonomie provincială, întreg şi nemărginit progres în
toate ramurile activităţii omeneşti – aceste[a] sunt principiile noastre şi pe care foaia
noastră nici odinioară nu le va p[i]erde din ochi. Şi precum fieştecare evenement
respunzător acestora, în viaţa noastră, politică şi socială, va găsi pururea la noi o sinceră şi bucuroasă îmbrăţoşare, asemine şi tot ce este reu [rău], vrednic de aruncat,
prejudeţul jăcnitor binelui comun, şi abusul, din orice parte să vie – mai ales în relaţiile publice a[le] ţerii noastre în multe priviri atât de înapoiată – se vor ataca de cătră
noi liber fără cruţare şi cu întreaga putere a unei convicţii bine gănditoare”.
11 C-tin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, 1775-1918 (în legătură cu
evoluţia culturală şi politică), ediţia a II-a, Cernăuţi, 1996, p. 83. Redactor-responsabil al gazetei este, în 1848, Gheorghe Hurmuzachi, în 1849, Gheorghe şi Alexandru
(Alecu) Hurmuzachi, iar în 1850, Alexandru Hurmuzachi. Materialele gazetei se tipăresc în limba română, cu grafie chirilică şi alfabet de tranziţie, şi în limba germană.
Partea politică a gazetei este tradusă, în coloană alăturată în limba germană. Partea
românească se adresează românilor de pretutindeni, în timp ce partea germană, după
cum scrie Constantin Loghin, „era sortită să atragă atenţiunea lumii neromâneşti şi,
9
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Gazeta „Bucovina” apare cu întreruperi, în 60 de numere, tipărite, în partea românească, în alfabet chirilic şi de tranziţie şi editează aproape număr de număr şi un supliment. Timp de aproape doi ani, gazeta „Bucovina” publică în coloanele sale corespondenţă externă şi ştiri locale, întreţinând rubrici speciale („cronica săptămânii”, „noutăţile zilei”), proiecte
legislative, proclamaţii, scrisori, petiţii, proteste. Articolele de aici se disting printr-o problematică diversă12.
„«Bucovina». Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură. Romänische Zeitung für Politik, Kirche und Literatur” întreţine, începând din 1849, un foileton literar „foarte îngrijit”13. Aici publică, aproape număr de număr, Vasile Alecsandri, care lucrează „cu aceeaşi râvnă cu
care [a lucrat] pentru «Propăşirea»”, pentru „ca foaia Bucovinei să devie
cel mai bun organ al respândirii ideilor frumoase printre români”14. De
interes aparte sunt studiul „Poezia populară a românilor” (II, 32, 30 septembrie/12 octombrie 1849, p. 177-180, precum şi serialul „Cântece poporane romanesci” (începând cu anul II, nr. 33, 7/19 octombrie 1849), în
cadrul căruia se publică pentru prima oară, printre altele, baladele
populare „Mioriţa”, „Toma Alimoş”, „Codreanul”, „Sburatoriul”. Mai colaborează, uneori fără să semneze, Gheorghe Sion, Vasile Pogor, Costache Negri, Mihail Kogălniceanu. Alteori redacţia (re)publică creaţii semnate de Costache Conachi, Vasile Cârlova, Dimitrie Bolintineanu, Grigore
Alexandrescu, Ion Heliade Rădulescu (Prefaţa „Gramaticii” sale de la
1828), Andrei Mureşanu.
„Bucovina”, primul ziar din Bucovina, răspândeşte ideile democratice şi liberale ale epocii şi se distinge prin spiritul său critic „faţă de

mai ales, a celei germane din Monarhie, asupra destinului românilor, ducând ecoul
suferinţelor lor în Parlamentul austriac” (C-tin Loghin, op. cit., p. 80-81.).
12 Proiect a driturilor fondamentale înfăţoşat Parlamentului de comitetul constituţiei (I, 1, 4/16 oct. 1848); Ţările romăneşti în privinţa mişcărilor lor naţionale şi politice (I, 2, 1848), Viitorul Bucovinei (I, 3, 1848), Şcoalele populare din Bucovina
(I, 5, 1848), Românii şi reacţiea despotică (I, 7, 19 nov./1 dec. 1848); Tradiţii populare romăneşti (I, 8 şi 9, 1848), Petiţia Bucovinei (I, 9, 1848), Catedra pentru limba şi
literatura română în Cernăuţi (I, 12, 1848), Posiţia ierarhiei române în Austria
(II, 9 şi 18,1849), Un cuvânt serios despre causa scoalelor în Bucovina (II, 22, 1849),
Causa disdăunărei în Bucovina (II, 21, 22 şi 23, 1849), Interesele provinţiale (II, 27,
1849), Proiect de Constituţie provinţial pentru Ducatul Bucovinei (II, 29 şi 31, 1849),
Jurnalistica din Moldova (II, 31, 1849); Proiectul Ministeriului Inveteturilor Publice
pentru reorganisarea gimnasielor, analisat şi criticat (II, 34,14/26 oct. 1849).
13 C-tin Loghin, op. cit.
14 V. Alecsandri, scrisoarea către Alexandru Hurmuzaki, din 12 mai 1849, în volumul
Cele mai frumoase scrisori, Text ales şi stabilit, traducere, prefaţă, tabel cronologic,
note şi indici de M. Anineanu, Bucureşti, 1972, p. 55-56.
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stările din Ardeal şi, mai ales, din Moldova”15, îndeplinind o remarcabilă
operă culturală şi naţională.
În casa Hurmuzăcheştilor şi la conacul de la Cernauca îi cunoaşte
pe pribegii revoluţionari din Moldova, Ţara Româească şi Ardeal, apropiindu-se mai ales de Vasile Alecsandri, care îl salută „şăgalnic”, la fiecare întâlnire, cu versurile:
Porumbiţă întristată,
Eu ca tine sunt străin
Şi-ntr-o ţară depărtată
Tu cânţi tristă, eu suspin16.

Din această perioadă datează începutul preocupărilor sale literare. Compoziţiile sale de acum sunt mai ales versuri, însufleţite de elanuri
patriotice. Influenţat de Vasile Alecsandri, într-o perioadă când „româneşte mai că nu scria nimeni la noi”17, Iraclie Golembiowski frecventează
mai multe structuri retorico-stilistice (oda, balada, imnul, fabula), semnându-şi compoziţiile cu pseudonim: I. Porumbescu, I. P., Iracliu P.,
Ir. P., Un sătean, Un bucovinean.
În poezie, publicată în gazeta „Bucovina” ori în broşură, Iraclie
Golembiowski preamăreşte originea latină a neamului românesc, ca în
„Fata de roman”:
Eu sunt fată de roman,
Numele mi-i Floare:
Am altiţe şi ghierdan,
Doamne, bine-mi pare!
Eu sunt fată de roman,
Numele mi-i Floare:
Mamă-mea e din Traian,
Au nu-i fală mare?
Eu sunt fată de roman,
Numele mi-i Floare:

15

C-tin Loghin, op. cit., p. 86. Vezi şi Ion I. Nistor, Mişcarea revoluţionară în Bucovina şi separarea de Galiţia, în volumul Istoria românilor, Vol. II, Ediţie îngrijită de
Fl. Rotaru, Bucureşti, 2003, p. 95-101.
16 Amintiri despre Vasile Alecsandri, în I. Porumbescu, op. cit., p. 193. „Eu, încă student de teologie, – îşi aminteşte Iraclie Golembiowski-Porumbescu mai târziu – deşteptat şi eu în câtva de spiritul cu sorgintea-i în Paris, străbătut apoi ca un fulger
peste Berlin şi Viena până şi la noi în Bucovina, scrisesem până atunci câteva mărunţimi. (...) [Confraţii Hurmuzachi], văzând în mine ceva românesc şi capabil de formare ulterioară, mă introduseră în casa lor, prin urmare în cunoştinţă cu proscrişii şi
refugiaţii din Moldova” (ibidem, p. 190, 191).
17 I. Porumbescu, Un episode din 1848, în op. cit., p. 169.
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Mai mărit de al meu neam
Nu-i altul sub soare.
România, ţara mea,
Dulce-i mult şi dragă,
Mai frumoşi voinici ca-n ea
Nu-s în lumea-ntreagă.
Şi eu, Doamne, de-aş trăi
Sute de-ani în lume,
Alţi feciori, zău! n-aş iubi
Decât de acest nume!18.

Oda intitulată „Lui Iancu”, cea mai bună dintre creaţiile sale în
versuri, face carieră în epocă, fiind „răspândită şi cântată de atunci în Bucovina şi Transilvania”19:
Auziţi acolo un bucium răsună –
Sboară, trece codrii, dealuri şi câmpii;
Vezi colo pe Mureş un voinic adună
Cete de voinici, ai Transilvani[e]i fii: –
Cetele-s românii ce-nviară az,
Ear voinicu-i Iancu, Iancul cel viteaz!
Vezi colo-n potice crâncena lovire,
Geamăt, foc şi ţipet volbură în nor;
Tunete desfundă moarte şi peire,
Sabia română fulgeră omor:
Iancul poartă fruntea mândru între fraţi,
Duşmanii oboară cu viteazu-i braţ.
Cine e acela, care pentru ţară –
Limbă şi năciune se aruncă-n foc,
Sângele şi-l varsă în luptă amară
Pentru libertate, al patri[e]i noroc?
O! românul este cel de toţi uitat,
Ce spre viaţă astăzi ear s-au deşteptat!20

18

A. Pumnul, Convorbire între un tată şi între fiul lui asupra limbei şi literelor romănesci. Convorbire[a] este tipărită ca adaos la „Calendariul Bucovinei” pentru „anu
din întâmplare întârziindu-se, au remas neaninată aceluiaşi, Cernăuţi, În Tipografia
lui Ioan Ekhardt şi fiul Eduard Winiarž”, 1850.
19 C-tin Loghin, op. cit., p. 98.
20 „Bucovina”. Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură. Romänische
Zeitung für Politik, Kirche und Literatur, Cernăuţi, anul III, nr. 13, 25 februarie 1850,
p. 57.
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Balada „Ieremia Movilă şi sahastrul seau Altariul manastirei Suceviţia” este o poetizare romantică a unei legende din popor, „revăzută şi
îndreptată” de Vasile Alecsandri, învederând un iscusit versificator:
Precum al mărei valuri
Câteodată năbuşesc
Şi eşind din a lor maluri
Holde, ţarini nimicesc:
Aşa oardele barbare
În Moldov-acum întra
Şi creştinele-i hotare
Greu, amar le-amerinţa.
Ieremiă, Domnul ţărei
Veste-ndată au luat,
Şi la armele scăpărei
Toată ţara-au rădicat:
Pe Suceavă el adună
Mult-vitejii săi români:–
Dar ei toţi sunt numa-o mână
Contra mii şi mii păgâni.
Duşmanii cu-a lor turbare
Tot ce-i sânt bajocoresc:
Prunci, bătrâni a lor scăpare
Caută dar n-o găsesc:
Foc, omor şi pustiire
Pretutindeni se lăţeşte,
Vai, durere şi peire
Bietei ţări i se găteşte! –
„Fiă-ţi milă, Doamne sfinte; –
Fiă-ţi milă de români!
Nu lăsa ca crude ginte
Să-mpileze pe creştini!
Nu lăsa ca-n biata ţeară
Pe-al Moldovei scump pământ
Să se-nalţe în ocară
Al sclăviei monumânt!”21

„Poem solenel la prealuminatele nataliţii ale marelui Austriei împărat Ferdinand I” este o compoziţie ocazională, tipărită în broşură
(1848).

21

Ibidem, anul III, nr. 29, 4 mai 1850, p. 121. Textul integral, p. 121-122. Datată Suceviţa 1848, poezia este semnată Ir. P.
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Poezia „Cătră zimbrul Moldovii”, publicată în două variante, în
1848, evocă trecutul glorios al Moldovei şi „propagă ideea unirii tuturor
românilor într-un singur stat”, sub „al Austrii falnic vultur / Ce-i în haruri necuprins”22.
Din rândul compoziţiilor ocazionale ale „alumnului [studentului]
eparhialnic” Iraclie Golembiowski fac parte şi „Acrostihuri la prosolemna
zi onomastică a înalt preas[finţitului] Kyrio Kyr Eugenie Hacman, Episcop al Bucovinei la 13 decembrie 1846” [Cernăuţi, 1846], foaie volantă în
două pagini, cu coperta cu o gravură, în care îl numeşte pe ierarhul bucovinean „stâlp puternic, nemişcat” al „legii noastre sfinte”, „sprijinitor al
culturii creştineşti”.
Lui Iraclie Golembiowski îi sunt atribuite şi alte câteva poezii care
au fost incluse de Aron Pumnul în „Lepturariu rumânesc cules den scriptori rumâni”23, toate semnate cu pseudonimul Un sătean: oda „Ştiinţa”24,
meditaţia „Poetul”25 şi patru compoziţii didactice: „Cerşitoriul”26, „Trândavul”27, „Virtutea”28 şi „Fluturul”29.
Fabula „Buchea şi litera”30, oglindind aspecte din frământarea
politică şi culturală a epocii, se bucură de circulaţie, surprinzând „minunat de bine lupta ce se ducea pe atunci pentru întronarea alfabetului latin” în spaţiul lumii româneşti. „După-o noapte lungă, lungă şi amară /
ce-n[n]egrise toate-n [a] României ţară”, „pe la zori / după cântători”,
străluci „o lumină / de auroră senină”, într-o tipografie „ce era vestită
foarte-n Româniă”, aleasă de soartă ca în „noul secul ea să părăsească /
străina rugină” şi să tipărească „limba română / propriu româneşte”,
înfruntând obstacole („Dar cum şi-ntre oameni unii după noapte / Ale

22

Poezia este publicată, pentru prima oară, în primăvara anului 1848 în foaie volantă
şi este semnată Un bucovinean. Colaborarea cu poezii patriotice la ziarul „Zimbrul”,
de la Iaşi, despre care scrie Constantin Loghin, nu se poate produce decât după 3 iulie
1850. Aici este însă de reţinut subiectul general al colaborării – O, de am ajunge toţi
românii sub un sceptru! Vezi, C-tin Loghin, op. cit., p. 97. Vezi pentru aceeaşi problemă şi Cum a venit Pumnul în Bucovina, în op. cit., p. 180.
23 A. Pumnul (editor), Lepturariu rumânesc cules den scriptori rumâni, Vol. I-IV,
Viena, 1862-1865.
24 Ibidem, tomul II, partea a 2-a, 1863, p. 14-15.
25 Ibidem, p. 23-25.
26 Ibidem, tomul II, partea 1, 1862, p. 17-22.
27 Ibidem, p. 50-51.
28 Ibidem, p. 51.
29 Ibidem, p. 51-52. Fac referire la aceastea, de-a lungul timpului, între alţii: Leca Morariu, Iraclie Porumbescu şi-n „Lepturariile” lui Pumnul, Cernăuţi, 1838, p. 12-13;
N. Cârlan, Iraclie Porumbescu. O prezentare monografică, în „«Suceava». Anuarul
Muzeului Judeţean”, X, 1983, p. 148-155. Cel dintâi i le atribuie lui Iraclie Golembiowski, cel de al doilea, comentându-le, crede că acestea aparţin de fapt profesorului
Aron Pumnul.
30 Subintitulată Fabulă adevărată, spusă junimei rom[â]ne en seara de ajunul
parintelui Ciril, spre 14 februariu şi semnată Iracliu P. Tipărită în „Bucovina”, anul
III, nr. 10, 27 februarie 1850, p. 45-46.
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dimineţii raze-afurisesc; / Lor le place somnul, neagra-obscuritate, /
Eară deşteptarea, lumina urăsc”), pentru a împământeni aici „o lege nouă
din cea primăvară” a naţiunilor civilizate, lucrând cu sârg în „a musei
romane dzi de fericire”31.
Poezia rămâne pentru Iraclie Golembiowski preocuparea majoră
a anilor de tinereţe. Puţine sunt creaţiile în versuri de mai târziu. Dintre
acestea, trebuie menţionată mai ales „Rugăciunea românului”, publicată
în 189032.
Pledoaria caldă pentru cultivarea limbii române şi impunerea
scrierii cu alfabet latin se realizează şi prin intermediul folclorului. Ideile
înnoitoare sunt cele expuse în „Convorbire între un tată şi între fiul lui
asupra limbei şi literelor romănesci”, tipărită „ca adaos” la „Calendariul
Bucovinei” pe anul 1849. Pentru a ne apropia de înţelegerea „duhului
vremii”, scrisoarea din 1 decembrie 1849 dintre Pulheria şi Veronica,
alcătuită de Iracliu Porumbescu şi înserată la sfârşitul acestei conversaţii
catihetice, ne ajută să desluşim imaginarul omului modern din Bucovina,
implicat deja în procesul emancipării sale naţionale33.

31

Vezi şi C-tin Loghin, op. cit., p. 100-101.
„Calendariul… Societatea «Academia ortodoxă pentru literatură retorică şi muzică
bisericească»…”, Cernăuţi, 1890, p. 119.
33 Pentru ilustrare, iată un fragment de aici: „Scumpă Veronică! Nu-ţi pot spune cât
m-au bucurat scrisoarea ta, care mi-ai trimis-o mai în urmă. Şi tu scrii dară cu litere
române! O, cât de tare acum te iubesc! (...) Eu am primit şi scrisori nemţeşti, ştii tu,
de la amica mea Domnica din Cernăuţi, şi, mai de mult, şi de la fratele meu Costănuţă, dară crede-mă că nice una nu mi-au fost aşa de scumpă, aşa de dragă ca aceasta de
la tine, care acum mai în urmă mi-ai scris-o. Tu mi-ai scris şi mai nainte şi eu şi pe
acele scrisori nu zic că le despreţu[i]esc, ci, din contra, le stimez pe toate; pentru că
sunt de la tine, dară trebu[i]e să-ţi spun că pre aceasta din urmă o iubesc şi că nicăiurea în alt loc nu o voi păstra-o decât la inimă; şi pentru ce, pentru că această scrisoare
a ta este aşa scrisă, precum o înţelege şi inima şi sufletul, este scrisă româneşte, drept
româneşte; deoară că cele ce-mi scrieai mai de mult era[u] nemţeşti şi nu ştiu cum;
deşi era[u] ele oricât de frumos compuse şi împodobite, tot nu se lipea[u] de inimă şi
nu întra[u] în suflet, pentru că era[u] aşa cum nu ni-i nici numele, nici sângele, nici
neamul. Ştiu eu, dragă, ce tu aicea vrei să-mi spui; ştiu eu şi aşa şi este, Veronică, că
noi mai de mult cam cu toate şi cu toţii ne fiream de limba noastră, de limba mamei
cea dulce şi ne trăgeam cătră cine mai ştie care, dară acele tâmpuri nebune, dragă Veronică, s-au trecut; s-au trecut acele păcate, unde tinerii noştri se ruşina[u] să vorbească româneşte, ci tot nemţeşte, şi nemţeşte şi cine mai ştie cum, eară de la noi
limba nemţească, ca zestre, le o întreba şi o cerea. De vorbeam undeva româneşte,
o! îndată zicea că nu suntem învăţate, nu suntem cultivate; dar cum numai grăiam în
altă limbă, numai nu româneşte, eată că erai şi învăţată, şi cultivată, şi de frunte. Dară acum, dragă Veronică, nu-i aşa: mi-au spus frate-meu că în Cernăuţi şi în alte oraşe mici şi mari tocma aceia sunt de ocară şi bajocoriţi, care se ruşinează de limba lor
cea năciunală; cei mai înţelepţi şi cei mai mari domni şi doamne vorbesc în limba lor
cea năciunală şi nu se ruşinează de ea precum ne ruşinam noi de a noastră mai de
mult. Şi în Cernăuţi, tot Costănuţă mi-au spus, că cine numai este român, fie el şi ce
domn mare, tot româneşte vorbeşte. Holteii noştri şi coconiţele, ori în ce adunare, ori
la ce zăbavă, româneşte vorbesc”.
32
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Din acest miscelaneu al tânărului Porumbescu ne interesează aici
în mod deosebit „Aratrul la Anul Nou”, o compoziţie elaborată după model folcloric, în armonie cu ideile progresiste din Principatele Române de
după 1848:
An nou! An nou!
Frăţiă, dreptate,
Cu pace, sănătate –
Cu bine la toate,
Pocniţi, feciori! Hăi! Hăi!
Daţi, feciori, aratrul34
Să arăm de-a latul,
De-a lungu-am sulcat35
Şi-un an am culcat.
Pocniţi, feciori!
Hăi! Hăi!
Scumpa noastră ţeară
De necaz scăpară,
Ţeara românească
Dulce străbunească.
Pocniţi, feciori!
Hăi! Hăi!
Căci până acuma
Mai remasem numa
Chiar l-al mamei sin
Ca un fiiŭ străin.
Pocniţi, feciori!
Hăi! Hăi!
De-acum româneşte,
De-acum străbuneşte
Haideţi să arăm
Şi să sămănăm!
Porniţi, feciori!
Hăi! Hăi!
Doamne-ajută-n bine
Cu tâmpuri senine,
Şi-ntr-o oară bună –
La ţânta comună!
Mânaţi, feciori!
Hai! Hăi!

34
35

Aratrul – „plugul”.
Sulcat – „brăzdat”.
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Daţi, măi, tiraniea,
Daţi, măi, despoţiea
Să le înjugăm,
Cu ele s-arăm:
Mânaţi, feciori!
Hăi! Hăi!
Daţi şi-acele rele
Ce ne era[u] grele,
Subt care gemeam,
Ca boii trăgeam.
Mânaţi, feciori!
Hăi! Hăi!
Măi, dar nu uitaţi
Boerescu-mi daţi: –
Hai, cu el subt jug,
Să tragă la plug –
Mânaţi, feciori!
Hăi! Hăi!
Să vadă şi el
Cât e uşurel
Pe alţi a-ngrăşia
Cu sudoarea sa –
Mânaţi, feciori!
Hăi! Hăi!
Să vadă el az
Câtu-i de cu haz
Degeab-a munci,
Pe alţi a-ndulci.
Mânaţi, feciori!
Hăi! Hăi!
Dar’ sfânta dreptate
De coarne să poarte,
Libertatea dulce
Sămânţa s-aru[n]ce.
Mânaţi, feciori!
Hăi! Hăi!
Sămânţă curată
Din soare luată,
Sămânţă frumoasă
De îngeri culeasă.
Mânaţi, feciori!
Hăi! Hăi!
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De care creştea
Pe când strălucea
Ai noştri strămoşi,
Romanii glorioşi.
Mânaţi, feciori!
Hăi! Hăi!
Ear noi în unire,
Frăţeasca iubire
O vom căuta
Şi-o vom ajuta.
Mânaţi, feciori!
Hăi! Hăi!
Să-nvie, să crească,
Frumos să-nflorească
În spice mănoase,
În holde-auroase.
Mânaţi, feciori!
Hăi! Hăi!
Ca şi fiii noştri,
Şi nepoţii noştri
Să se îndulcească,
Să se mulţămească.
Mânaţi, feciori!
Hăi! Hăi!
Feciori, dar odată!
Din inima toată
Şi tot voiniceşte –
C-aşa-i româneşte!
Mânaţi, feciori!
Hăi! Hăi!
An nou, dar’ cu bine,
Cu tâmpuri senine,
F[e]ricită fiiă
Dulcea Româniă!
Opriţi, feciori!
Ho!

Din „Convorbire între un tată şi între fiul lui asupra limbei şi literelor romănesci”, mai trebuie reţinut finalul, adevărată sinteză a unui
program de propăşire prin învăţarea limbii române, cunoaşterea istoriei
naţionale, cultivarea literaturii, „naintarea ştiinţelor româneşti”, deprinderea virtuţilor şi sporirea binelui public (prin „lăudabila nevoinţă”, cum
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frumos scrie Iraclie Golembiowski, la 1850, după „întreţinerile [sale] luminate” cu refugiaţii revoluţionari de la 1848). Omul modern din Bucovina îşi trimite acum copiii la şcolile din oraş, călătoreşte, poartă corespondenţă, citeşte literatură, este informat (se informează) despre cursul evenimentelor importante din lume, manifestă interes pentru „învăţarea
continuă”, într-o „societate deschisă”, aflată pe drumul ireversibil al modernizării sale.
Iraclie Golembiowski este unul dintre cei dintâi culegători de folclor din Bucovina. În două dintre tomurile „Calendariului pentru Bucovina” el publică „Paramii bucovinene” (1846, 1849). Întâlnirea cu Vasile
Alecsandri, de la Cernăuţi, este pentru tânărul din Bucovina stimulatoare:
Domnule Porumbescu (...), îmi place că te văd, mai întâi de
toate, român, şi-apoi că te şi ocupi cu scrieri româneşti. Scrii,
să împărtăşeşti şi neamului dumitale şi al nostru aceea ce ai
şi ce ştii dumneata. Aşa se cade, aşa e bine, aşa să facem cu
toţii, după puterile noastre. (...) Acest popor, cu tezaurele lui
naţionale, să-l copiem! (...) Cearcă, caută, ascultă şi întreabă
de atari tradiţii între poporul din care eşti, în care trăieşti şi
mai ales în care şi cu care ca preot vei trăi. Tot de ce, de ce
mai mult te-i îndulci de mărgăritarele preţioase şi încântătoare ce le are poporul nostru strânse la sânul său. Şi acele
mărgăritare preţioase şi într-adevăr fermecătoare sunt poezia neamului românesc. Cel mai scurt cântec, cea mai mică
poveste să nu o bagatelizezi, să nu o ignorezi, să o scrii; ele
sunt ori frânturi din întreguri mai mari, ori conţin aşişi în sine un întreg sintetic, pe care analiticul îl va desfăşura şi dezlega, drept, ca sticla camerelor obscure. (...) Poezia poporului
nostru (...) este poezia întregului nostru neam şi aşa de frumoasă e această poezie că, dezvelindu-se ea la lumina soarelui, este ca o copilă din Carpaţi36.
Îndemnat de Vasile Alecsandri, Iraclie Golembiowski adună în
perioada vacanţelor material folcloric pe care îl trimite acestuia pentru
culegerea sa „Poezii poporale. Balade (cântece bătrâneşti)”, I-II, Iaşi,
1852-1853. Tot el este autorul unei „culegeri autentice de folclor”, tipărită
mai târziu la Iaşi (1972) şi retipărită, la Suceava, în 1983 (aici, şi în volum, în 2012), după manuscrisul păstrat în arhiva de manuscrise şi documente a lui Simeon Florea Marian. Caietul conţine 126 de proverbe şi
zicători orânduite după alfabetul chirilic şi datează din perioada studiilor
teologice de la Cernăuţi (1847-1850). Culegerea este închinată lui Teoctist Blajevici, spiritualul Seminarului Eparhial din Cernăuţi. La subsolul
fiecărei pagini, autorul dă explicaţia sensului parimiilor notate. Nu găsim
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Amintiri despre Vasile Alecsandri, în I. Porumbescu, op. cit., p. 198, 200-201.
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însă aici informaţii referitoare la modul în care a fost realizată colecţia,
numele informatorilor, locul culegerii etc.37
În „Calendariu pentru Bucovina”, cel dintâi periodic din Bucovina
care difuzează „tradiţiuni poporale” (legende), publică, ceva mai târziu,
„Biserica lui Dragoş din Volovăţ”, „Colnicul tătarilor de lângă Tărăşeni”,
semnate I. Porumbescu (1858)38.
Iraclie Golembiowski este autorul unei „idile pastorale din Bucovina”, „un fel de scenetă pastorală”, „Stâna”, în care „descrie în mod foarte reuşit pornitul oilor la stână şi traiul ciobanilor în natura fermecătoare”, cântând „munteneasca” sau „de jele”, ori „câte-o doină veche”, discursul întreţinând aici ecouri din Bolintineanu şi Alecsandri:
De la case de pen târle, ciobănaşii mitutei
Iată-i că îşi fac porneală care-şi cu al său botei,
Pornesc bietele oiţe, pornesc bietele zbierând,
Iar mieluţii rămân singuri dupre mame tânguind.
Mamele se duc cu jele, stau, se uită înapoi,
Parcă-ar vrea aşişi să zică: „Daţi mieii-ne cu noi!”
Jalea lor le mai adaug ciobăneilor doinări,
Ce-n tilinci sau fluierate-nto[r]n al oilor zbierări. (...)
Câte una, câte una ele ies înşirăţele,
Un cioban grăbeşte-n frunte, altul merge după ele. (...)
Şi se duc, se duc pe-o coamă, şi tot pasc înşirăţele,
Iar ciobanu-n fluier trage „munteneasca” sau „de jele”.

37

„Colecţia de proverbe şi zicători a lui Iraclie Porumbescu – scriu Nicolae Cârlan şi
Eugen Dimitriu – ni se impune ca interesantă pentru istoria folcloristicii noastre nu
numai din pricină că ar fi a cincea, în ordine cronologică, dintre culegerile de acest tip
(prima este cea din anul 1831 a lui Timotei Cipariu, a doua datează din perioada
1830-1840, fiind întocmită de marele vornic Iordache Golescu, a treia i se datorează
unui anume Bucur Şerb din Poplaca şi datează din anul 1839; a patra, datând din
anul 1840, a fost alcătuită de un anonim din Oltenia), ci şi pentru că găsim în ea aplicat un principiu (empiric) de clasificare a proverbelor şi zicătorilor, precum şi explicarea, chiar dacă rudimentară, a sensului acestora”. Vezi M. Cărăuşu, I. Zugrav, Un
manuscris cu proverbe, lucrare a lui Iraclie Porumbescu, în „Mitropolia Moldovei şi
Sucevei”, Iaşi, anul XLIX, 1972, p. 503-510; N. Cârlan, E. Dimitriu, Colecţia de proverbe şi zicători a lui Iraclie Porumbescu, în „«Suceava». Anuarul Muzeului Judeţean”, X, Suceava, 1983, p. 177. Articolul se află aici la paginile 175-178 şi este însoţit
de transcrierea celor 126 de proverbe şi zicători orânduite alfabetic, p. 179-182, urmate de „semnificaţia” acestora, p. 183-185. Vezi şi N. Cârlan, Iraclie Porumbescu,
folclorist. Colecţia sa de proverbe şi zicători, în volumul Ciprian şi Iraclie Porumbescu. Studii, articole, materiale, Suceava, 2012, p. 107-120.
38 L. Bodnărescul, Autorii români bucovineni. Repertoriu de..., Cernăuţi, 1903, p. 82;
I. Nistor, Din istoria calendarului nostru, în „Calendarul Societăţii pentru Cultura şi
Literatura Română din Bucovina”, Cernăuţi, Societatea Tipografică Bucovineană,
1914, p. 59.
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Versurile acestei creaţii sunt alteori foarte aproape de modelul folcloric:
Colo-n sat, lâng-o fântână,
Două fete spală lână.
Una spală tot cântând,
Alta spală suspinând39.

Iraclie Golembiowski colaborează în această perioadă de tinereţe
şi la alte periodice. Într-o corespondenţă intitulată „Cernăuţi, 10 ian.
[1850]”, care apare în două numere din „Gazeta Transilvaniei”, el întâmpină cu bucurie reapariţia periodicului şi îl „salută din inimă” pe Iacob Mureşianu pentru continuarea „greului oficiu patriotic şi naţional”,
fiind încredinţat că învăţătura din popor se va adeveri: „Minciuna, azimâne, dar adevărul ţine”. În această corespondenţă, Iraclie Golembiowski îl informează pe redactorul foii transilvănene că situaţia din Bucovina
nu s-a schimbat în bine, românii de aici regăsindu-se „în acel punct vegetativ” de dinainte de 1848. În această provincie, oficial „pământ constituţional”, bucovinenii continuă „să moară de dorul constituţiunei”, iar speranţa lor zăboveşte încă „în mult mai frumoasele şi mai comodele Curţi
de Sus”, fără niciun interes „să vie în bietele noastre bordeie”. Oprindu-se
pe larg la impresia produsă în public, la Cernăuţi, de inaugurarea cursului de limba şi literatura română al lui Aron Pumnul, din 25 februarie
1849, corespondentul mărturiseşte că auditorii lui Aron Pumnul au trăit
starea pelerinului care se reîntoarce la vatră după o călătorie lungă şi
grea, regăsindu-şi aici fericirea. În prelegerea sa, profesorul Aron Pumnul şi-a călăuzit auditoriul „prin triştii şi fatalii secoli”, în care limba română duce lupte grele cu „decoraţiunile” [poverile], pe care este obligată
să le poarte. Iraclie Golembiowski cere aici înlocuirea alfabetului chirilic
cu cel latin, aducând argumente în sprijinul cererii sale: Trăia odinioară
un neam glorios şi respectat de lumea întreagă, neamului
aceluia îi zicea «romani», ei scriau cu litere romane. (…) Este
astăzi un pământ unde pe fiştecare floricică o răsare şi
o creşte un sânge sacru, un sânge vărsat pe aceste locuri pentru patrie, limbă şi naţionalitate, pământul este al României:
România este patria noastră, noi suntem români, limba
noastră este limba română, româneşte dar vrem nu numai să
vorbim, ci să şi scriem.

Iraclie Golembiowski îşi încheie corespondenţa din Bucovina cu propunerea ca ziarele să tipărească „măcar o faţă sau măcar o coloană din foi
(…) şi pentru junimea noastră, cea română – cu litere romane”, fiind, ast-
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Vezi şi C-tin Loghin, op. cit., p. 99-100.
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fel, cel dintâi cărturar din Bucovina care cere în presă înlocuirea alfabetului chirilic cu alfabetul latin40.
La 11 august 1850, Iraclie Golembiowski primeşte atestatul de absolvire şi se căsătoreşte, la 20 august, cu Emilia, „samariteana cu inima
atât de nobilă a maicei” sale, al patrulea din cei cinci copii ai lui Ştefan
Klodnitzki, brigadier silvic din Voievodeasa, şi al Franciscăi, polonezi,
primind taina cununiei în Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” din Volovăţ41.
Iraclie Golembiowski este hirotonit preot de către episcopul Eugeniu Hacman, după care este paroh la Şipotele Sucevei (1850-1857,
1859-1865), Boian (1857-1859), Stupca (1865-1884) şi Frătăuţii Noi
(1884-1896).
În 1856 îl însoţeşte pe Teoctist Blajevici la cercetările întreprinse
de arheologul Karl Romstorfer la Mănăstirea Putna. Asistă la ridicarea
pietrei de pe mormântul lui Ştefan cel Mare şi scrie cu această ocazie
„Desmormântarea domnilor Moldovei în catacombele Mănăstirei Putna”,
un „reportaj literar”, pe care Gheorghe Asachi i-l publică în „Gazeta de
Moldavia” şi în „Calendarul pentru români”42.
În perioada 1859-1864, vara, îl găzduieşte la Şipotele Sucevei pe
compozitorul şi pianistul Carol Miculi, directorul Conservatorului din
Lemberg, fost elev al lui Chopin, care culege aici cântece populare româneşti. De la Carol Miculi învaţă Ciprian Golembiowski-Porumbescu să citească notele şi să facă primele acorduri simple la pian43.
De la Şipotele Sucevei, preotul Iraclie Golembiowski îi trimite superiorului său, episcopul Eugeniu Hacman rapoartele scrise cu alfabet latin, fapt pentru care chiriarhul îl avertizează că nu tolerează asemenea
abateri de la orânduiala bisericească.
În 1864, Iraclie Golembiowski trimite la Pesta studiul „Din Bucovina. De la Suceava în ziua S[fântului] M[ucenic] Ioan cel Nou”, pe care
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Cf. „Gazeta Transilvaniei”, Braşov, nr. 9, din 3 februarie 1850, p. 35-36; nr. 10, din
6 februarie 1850, p. 39-40.
41 Împrejurările în care o cunoaşte sunt rememorate în povestirea „Emilia”, ca într-o
stampă veche, bucolică, pe marginea căreia părintele Iraclie notează târziu: „Dumnezeu se îndură. Un an după aceea merserăm, tot amândoi, la cununie, la biserica ce
o făcu Dragoş Vodă pe pământul Moldovei, în care biserică el, întâiul principe şi întemeietorul Moldovei, este şi îngropat şi căpătai într-adevăr, cum zise maică-mea, un
suflet de înger ca soţie în Emilia, pe care ierte-o Dumnezeu! că s-a dus din lumea
aceasta acum patrusprezece ani”. Vezi op. cit., p. 146.
42 Vezi „Gazeta de Moldavia”, Iaşi, anul VII, nr. 94, din 26 noiembrie 1856; nr. 97, din
6 decembrie 1856; nr. 98, din 10 decembrie 1856; „Calendar pentru poporul românesc”, Iaşi, anul XVI, 1957, p. 64-84. Vezi şi N. Cârlan, Un reportaj despre deshumarea lui Ştefan cel Mare în 1856, în „«Suceava». Anuarul Muzeului Judeţean”,
VI-VII, 1979–1980, p. 351-358.
43 Cf. N. Cionca, Ciprian Porumbescu, Bucureşti, 2011, p. 22-23.
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„Concordia” îl publică în cinci numere44. Aici el analizează broşura lui
Eugenie Hacman „Dorinţele dreptcredinciosului cler din Bucovina”, cu
o expunere foarte documentată asupra problemei şi formulând, într-o
manieră originală, răspunsurile la cele şapte întrebări cardinale date
unor preoţi în privinţa organizării administrative a bisericii ortodoxe din
Bucovina: 1) statul nu are dreptul să se amestece în viaţa bisericii; biserica nu se amestecă în treburile statului, dar este şi reprezintă „partea
statului”; 2) sinoadele trebuie să se bazeze pe învăţătura lui Hristos; 3)
sinoadele să se compună din clerici şi mireni; 4) episcopii să aibă „colegii
consultative” şi „comitet permanent al sinodului diecesan”; 5) asistenţii
catedrali şi episcopali să se recruteze „din familiile cele mai însemnate ale
ţării şi alte persoane notabile ale ţării”; 6) Biserica să se conducă după
„cerinţele timpului” şi să se călăuzească şi după „circumstanţele locale”.
La sfârşit, Iraclie Golembiowski face o sinteză a punctelor în discuţie şi
formulează o încheiere:
E de neapărată trebuinţă ca „Planul regulativ din 1876” să se
revadă prin un nou sinod reprezentativ de întreaga diecesă,
apoi după aflata necesitate pe fundamentul instituirii sinodale apostolice şi în cuviincioasa considerare a circumstărilor noastre prezente ori numai să se schimbe ce ar fi de
schimbat ori asăsi din nou şi întreg să se compună45.

Demonstraţia preotului Iraclie Golembiowski, întemeiată pe
o bogată argumentaţie documentară, arată că biserica este obligată să se
orienteze după progresele realizate de societate şi să ţină seama, totodată, de realităţile locale, să se călăuzească, fără abatere, de adunările
eparhiale şi congresele sinodale, iar din organismele sale de conducere să
facă parte obligatoriu şi mirenii.
La 15 august 1871, Iraclie Golembiowski participă la serbările organizate în Bucovina la împlinirea a 400 de ani de la sfinţirea Mănăstirii
Putna, „moment crucial” pentru tânărul său fiu, Ciprian, care, după masa
festivă, cântă o horă „Daciei întregi” cu vioara vestitului lăutar de la Suceava, kir Grigore Vindireu, fiind impresionat profund de eveniment şi,
mai ales, de „tabloul de înfrăţire între inteligenţă şi popor”46.
În 1873, Iraclie Golembiowski trimite la „Albina”, tot sub formă
de corespondenţă studiul „Bucovina în octombrie 1873. Starea lucrurilor
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„Concordia”, Pesta, anul IV, nr. 49, din 18/30 iunie 1864, p. 195-196; nr. 50, din 21
iunie/3 iulie 1864, p. 200; nr. 52, din 25 iunie/7 iulie 1864, p. 204; nr. 52, din 28
iunie/10 iulie 1864, p. 207-207; nr. 53, din 2/14 iulie 1864, p. 211-212.
45 Ibidem, nr. 53, din 2/14 iulie 1864, p. 212.
46 Vezi N. Cionca, op. cit., p. 42–45.
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în eparhie şi în ţară”, care este publicat în trei numere47. În spiritul convingerilor sale vechi, de la 1848, el precizează că „naţionalitatea e astăzi
parola de a-şi ferici tot insul familia, individualitatea naţiunii sale spre
a ajunge apoi prin fericirea acesteia la fericirea universală a omenimei
[omenirii]”. Precizând că provincia este, „pământ exclusiv românesc”,
luat de la Moldova în 1775, el analizează stările de lucruri din Bucovina,
la 1873, făcând consideraţii istorice interesante. Analiza pe care o întreprinde stării de lucruri de la 1873 este o critică îndreptată împotriva „dictaturii” instituite de episcopul Eugenie Hacman, care izbuti să suprime
cuvântul „inteligenţei clericale” şi căuta acum, pe toate căile, să nu permită pătrunderea „inteligenţei mirene” în viaţa Bisericii Ortodoxe din
Bucovina.
O constatare a preotului paroh de la Stupca este interesantă şi ar
trebui reţinută, în mod special: „Noi, creştinii ortodocşi nu ne mai cunoaştem ca atare din alte semne, decât despre barbele preoţilor şi colacii
ce-i aduce poporul ortodox la biserică!” Bucovina din timpul arhipăstoririi lui Eugenie Hacman, „adevărat monstru între arhipăstorii de suflete
creştine, prototipul aroganţei şi sumeţiei, modelul despotismului şi urei”,
„un despot brut” [primitiv], este un „Bärenland”, o ţară a ursarilor, în care populaţia autohtonă era obligată să joace „în interese particulare”, iar
pentru variaţiune, i se oferea la alegeri „spectacole Stimmvich”, adică
pentru „dobitoace ascultătoare [care să joace] la porunca ursarilor”48.
În 1877-1878, Iraclie Golembiowski trăieşte cu îngrijorare evenimentele legate de procesul „Arboroasei”, „primul proces politic al Bucovinei”, în care este implicat şi fiul său, Ciprian, student teolog.
În 1881 se produce legalizarea numelui său românesc, cu care
semnează încă din tinereţe.
Valoroasă, sub aspect documentar, este colaborarea lui Iraclie
Porumbescu la „Revista politică”, care apare la Suceava în perioada 3 mai
1886 – 1 aprilie 1891, avându-l ca editor şi redactor pe Simeon Florea
Marian. La Frătăuţii Noi, unde vine în 1884, Iraclie Porumbescu înfiinţează un curs de împletituri şi de albinărit. Din darea de seamă, intitulată
„Cursul de împletire în Frătăuţii Noi”, publicată de „Revista politică”, în
numărul din 15 august 1889, aflăm că la acest curs participă 42 de
cursanţi, între care: doi preoţi tineri, patru învăţători, patru învăţătoare,
doi săteni, şase sătence, patru elevi de liceu, şapte şcolari şi şapte şcolăriţe, cursanţi care provin din mai multe localităţi, având o oarecare autori-
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„Albina”, Viena, anul VIII, nr. 81, din 21 octombrie/2 noiembrie 1873, p. 2; nr. 82,
din 25 octombrie/6 noiembrie 1873, p. 1-2; nr. 83, din 28 octombrie/9 noiembrie
1873, p. 1-2.
48 Ibidem, anul VIII, nr. 81, din 21 octombrie/2 noiembrie 1873, p. 2. Vezi şi nr. 83,
din 28 octombrie/9 noiembrie 1873, p. 1. Pentru mai multe date şi informaţii, vezi
şi D. Vatamaniuc, Iraclie Porumbescu în Revoluţia din 1848 şi după aceea, în
„Analele Bucovinei”, Rădăuţi-Bucureşti, anul XV, nr. 2 (31), iulie-decembrie 2008,
p. 473-489.
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tate în viaţa satului, precum şi tineri cu perspectivă să îndeplinească un
rol activ în viitor49. Pentru conducerea acestui curs, Iraclie Porumbescu
angajează personal cu pregătire. De la Braşov îi aduce pe Candid Muşlea,
căruia îi încredinţează conducerea cursului şi pe Ioan Murăroiu, care devine ajutorul său. Cursul se desfăşoară în perioada vacanţei de vară. În
cadrul acestuia se predă împletirea din paie, papură şi nuiele. Pentru albinărit se face practică în stupina lui Iraclie Porumbescu, de la casa parohială, dar şi la mai mulţi săteni cu stupine, precum şi în afara satului,
în ţarină. În darea de seamă, autorul precizează că acest curs este cel dintâi de acest fel din Bucovina şi că se bucură de o bună primire din partea
sătenilor. Observând că „poporul nostru, cel bietul [este] până acum cam
uitat din multe părţi şi părăsit în propriile lui trebuinţe de progresare”,
preotul Iraclie Porumbescu îşi propune să ofere astfel celor interesaţi îndrumări practice în îndeletniciri folositoare în economia casnică.
Darea de seamă „Încheierea cursului de industrie casnică şi albinărit la Frătăuţul Nou”, publicată în septembrie 1890, este de asemenea
valoroasă, sub aspect documentar. Iraclie Porumbescu organizează o serbare, în cadrul căreia prezintă şi realizările cursului său. Alături de reprezentanţii autorităţilor locale, participă, ca invitaţi, Desideriu Cosub, arhimandritul Mănăstirii Putna, şi Johan Pollek, directorul Bibliotecii Universităţii din Cernăuţi, care participă împreună cu familia sa. Programul
cuprinde mai întâi o slujbă religioasă, după care se vizitează expoziţia cu
obiecte pregătite de cursanţi, organizată la şcoala din sat. Activitatea
aceasta se deschide cu un „Prolog”, în versuri, compus de Iraclie Porumbescu şi recitat de învăţătoarea Elena Brăilean:
Românilor, pe vâsle mâna nu-i de stat nepăsător.
Nepăsarea aduce osândă, moarte de sine, pierzare.
Hărnicia aduce trai de om, îmbelşugare...
Viteji măreţe fapte săvârşit-au în trecut.
Astăzi munca, hărnicia facă-vă neamul ştiut.

Obiecte realizate din nuiele, coşuri de diferite mărimi şi pentru diferite
întrebuinţări în gospodărie, ştiubeiele pentru albine, pălăriile din paie
pentru „domni şi doamne” stârnesc admiraţia vizitatorilor. Iraclie Porumbescu prezintă, cu această ocazie, pe toţi cursanţii, precum şi realizările acestora.
Festivitatea se încheie la Casa parohială, unde se desfăşoară un
Program artistic, în care figurează: – „Cântecul tricolorului”, cor bărbătesc; – „Uite, mamă, colo-n sat”, cântec din popor, aranjat pentru cor
mixt de Ciprian Porumbescu; – „Hora Unirei”, de Gh. Ventura, aranjată
pentru cor mixt şi cu text de Ciprian Porumbescu. Maria, fiica lui Iraclie
Porumbescu, cântă la pian şi la clavir. Spectacolul continuă cu o repre-
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„Revista politică”, Suceava, anul IV, nr. 16, 15 august 1899, p. 9-10.
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zentaţie teatrală, piesa lui Vasile Alecsandri „Creditorii” fiind interpretată
de actori diletanţi, învăţători şi învăţătoare50.
În satele bucovinene prin care trece – observă unul dintre biografii săi –
Iraclie Porumbescu este în rolul [jucat de] Popa Tanda. Spre
deosebire [însă] de eroul lui Ioan Slavici, se călăuzeşte în
activitatea sa ca un Aufklärer, în adevăratul înţeles al cuvântului, cu pregătire intelectuală superioară şi încredere că destinul îi încredinţase misiunea să fie luminătorul poporenilor
săi. Alătură exemplului de gospodar la casa sa, pe cel de îndrumător în colectivitatea sătească, spre îndeletniciri practice utile pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale. Apără
drepturile românilor din Bucovina şi acordă atenţie ridicării
culturale a sătenilor prin poezie, teatru şi muzică. Confecţionarea de obiecte din împletituri de nuiele, iniţiată la cursul
său, se va dovedi rodnică, prin artă, cunoscută în Bucovina şi
recunoscută şi dincolo de hotarele ei51.

Alte scrieri prezintă de asemenea interes pentru cunoaşterea epocii, a mentalităţii şi a modului de funcţionare a unor instituţii: „Noi şi celelalte naţiuni”, Suceava, „Revista politică” (anul II, nr. 6, 1 august 1887,
p. 1-3; nr. 10, 1 octombrie 1887, p. 3-4); „Ceva despre trecutul şi prezentul Bucovinei”, Cernăuţi, 1889, Bucureşti, 1890
(Bucovină, Bucovină,
Ţară bună şi creştină,
Nimărui nimic de vină.
Tu pe mulţi îi strângi la sin,
Dar nu toţi dreptate-ţi ţin);

„Cuvânt la aniversarea funebrală a feciorilor bucovinei din Regimentul
41, căzuţi la Sencoviţe”, Cernăuţi, „Candela”, 1891); „Zur administrativen
Organisierung der ort. Kirche in der Bukowina”, Cernăuţi, 1891; „Tarifa
stolei”, Cernăuţi, 1892; „Das Kloster Putna”, Cernăuţi, 1895; „Dare de
seamă după 10 ani de păstorie la Frătăuţiul Nou” (1895).
Biografia acestui autor bucovinean este, cum observă exegeza
noastră, una comună, însă „bogată în evenimente şi itinerarii”. Proza,
scrisă în pragul bătrâneţii (1880-1896), partea de rezistenţă a operei lui
Iraclie Golembiowski-Porumbescu, este compusă din amintiri provenind
din diferite perioade ale vieţii, reconstituind „o existenţă deloc monoto-
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Ibidem, nr. 17, 1 septembrie 1890, p. 5-8.
D. Vatamaniuc, Iraclie Porumbescu, colaborator la „Revista politică” şi traducător
din germană, în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi-Bucureşti, anul XV, nr. 1 (30), ianuarie-iunie 2008, p. 55-60.
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nă”. Prozatorul „nu are conştiinţa actului artistic în sine”, aşternându-şi
pe hârtie amintirile precum cronicarii, cu credinţa că ar putea fi de folos.
Pentru el amintirile îndeplinesc, în primul rând, un rol terapeutic:
La bătrâneţe, trăieşte omul din amintiri. Timpul de faţă îi
este greoi, cel viitor îl îngrijeşte, şi ferice de el dacă are
amintiri, pe care cu plăcere le reînvie în gândul său. Ele sunt
drept o carte bună ce ai citit-o cândva şi te-a mulţumit, o iai
apoi după o vreme iarăşi şi o mai citeşti, gustându-i plăcerea
de odinioară. În mijlocul amintirilor dureroase puţin petrece
omul; altfel e însă dacă priveşte în ele ceva de tot iubit52.

Pentru Iraclie Golembiowski-Porumbescu faptele narate şi modalitatea reproducerii lor sunt esenţiale, el se arată mai peste tot preocupat
„să înfăţişeze veridic climatul epocii/al „vremilor de atuncia”. Povestind
„cu un anume fast şi sfătoasă înţelepciune”, el manifestă grijă pentru culoarea locală şi gradarea etapelor povestirii, posedând „o ceremonioasă
iniţiere în timpul amintirilor”, întocmai ca la Ion Creangă:
Ei, eram, cum zic, ca de şaptesprezece ani; tatăl meu, Dumnezeu ierte-l, se bolnăvise şi zăcea acum de vreo trei-patru
săptămâni în pat. Mama, biata, ierte-o şi pe dânsa Dumnezeu, îl căuta zi şi noapte ca o soţie cinstită, cu o priinţă şi
osteneală, ca şi cum ar fi fost luaţi numai de-o săptămânădouă, măcar că erau acum amândoi cărunţi, căci eu eram
copilul lor cel mic şi aveam două surori mai mari decât mine,
măritate şi cu copii. Dusu-s-au şi ele în cea lume, şti-va înduratul Dumnezeu de ele, că aicea şi-au lăsat şi ele nume cinstit
şi de găzdoaie cumsecade!53
În acest regim – observă unul dintre exegeţii săi – [în
„Amintiri”] fraza se încheagă în volute largi şi povestitorul
presupune un auditoriu receptiv, pregătit să asculte cu răbdare nişte fapte nu atât mirobolante, cât pline de învăţăminte. Iraclie Porumbescu este un moralist şi funcţia etică a povestirii este afirmată constant54.

Interesant este că în „Amintirile” lui Iraclie Golembiowski-Porumbescu
nu povestirile biografice „impun talentul povestitorului”, ci „întâmplările
adevărate” auzite de la oamenii din generaţia secolului XIX. Cele mai frumoase povestiri („memorialistica indirectă”) sunt istorisite de tatăl său –
„Zece zile de haiducie”, de un moşneag nedreptăţit – „N-ai carte, n-ai
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Cf. Un episode hazliu din Mânăstirea Putna, în op. cit., p. 63.
Cf. Zece zile de haiducie, în op. cit., p. 24-25.
54 N. Oprea, op. cit., p. 10.
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parte”, de un bătrân lăutar – „Istoria violinei lui Ciprian Porumbescu” ori
sunt cunoscute din tradiţiunile locului – „Haiducul Darie şi moş Matei
Bercheşanul”. În această categorie se încadrează şi povestirile „Vasile
Mălinescu, fostul pe urmă agă al Iaşilor” şi „Două incidente din viaţa violoncelistului Servais”.
În alte povestiri („memorialistica directă”), recursul la imaginaţie
– „Un episod extraordinar din anul 1841” – alternează cu povestirea propriu-zisă îndelung pregătită şi încărcată de detalii istorice – „Un episod
hazliu din Mânăstirea Putna”, care prefigurează scenele din proza lui Damian Stănoiu.
Mai multe povestiri interesează, în primul rând, prin caracterul
lor documentar: „Numele meu străin mântuitor”, „Numele meu străin fatal”, „Încă însurat nu fusesem”, „Emilia”, „O răzbunare minunată”.
Pentru istoria literară prezintă interes: „Un episod din 1848”,
„Cum a venit Pumnul în Bucovina”, „Amintiri despre Vasile Alecsandri”.
În aceste bucăţi – scrie Constantin Loghin –, Ir. Porumbescu
nu mai este elevul lui A. Pumnul şi tributarul unei culturi
străine, ci fiul ţăranului Tănăsucă din Suceviţa, cu vorba limpede şi pitorească, cu umorul mângăietor, cu echilibrata frază ţărănească55.

Limba „curat moldovenească”, „simţul expresiei plastice”, „tentaţia neologismului”, „harul povestitorilor orali”, „reala vocaţie a istoriei”, sensibilitatea pentru poezia naturii din tabourile pastorale şi apetenţa pentru
portretul literar (Vasile Alecsandri) fac farmecul lecturii din multe
pagini:
De culcat culcatu-m-am şi eu în faţa lui Darii, cum îmi porunci el, dar de ochii mei somnul nu s-a prins nicio clipită.
Eram pierdut de necaz şi de-o jale de-acasă, încât gândeam
că mi se frânge inima. Cântau st[ur]zii, cântau mierlele pe
întrecute şi din depărtatele măguri sunau acum, în revărsatul zorilor, buciumele stânilor, de ţi se părea că te leagănă
îngerii şi te ridică la cer şi că nu linul vântuleţ de dimineaţă,
ci mândreţea acelor glasuri de bucium mişcă alean vârfurile
uriaşilor brazi şi molizi. Dară inima mea – care altădată s-ar
fi topit de atâta rai, ce umplea acum codrul şi lumea –, inima
mea, zdrobită fiind de necaz şi de grijă, pe mine toată această
mândreaţă din adâncimile codrilor mă umplu de o nespusă
durere!;
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C-tin Loghin, op. cit., p. 104. Cele mai multe din povestirile sale sunt publicate în
„Gazeta Transilvaniei”, altele în „Românul” şi „Fântâna Blanduziei” (Bucureşti).
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Vasile Alecsandri era pe atuncea de statură mijlocie, dar
sprintenă şi mlădioasă. Faţa-i era rătunzie şi cu trăsături din
cele mai simpatice. Fruntea-i bine dezvoltată, pe care nu
o împresura niciun păr până după vârful capului, ceea ce însă nu-i scăzu amenitatea, ba pot să zic frumuseţea, niciun
pic. Ochii-i erau negri, iar sprâncenele negre deplin şi încordate sus, apoi împreunate la mijloc, gemene una de alta, ce-l
făcea şi mai frumos, şi mai drăgălaş. Gura-i simpatic proporţionată şi nasul tot aşa.
Buza-i superioară o urma o mustaţă nu mare, neagră, ca şi
sprâncenele şi ca părul acesta scurt dindărătul capului. Barba şi favoritele şi le rădea. El era pe atunci de 26-27 de ani.
Fiind vara, afară de câteva excepţii, se îmbrăca schimbiş, ca
şi intimul său amic Costache Negri, în bluză şi pantaloni ba
albi, ba naramzii, la gât fără nicio legătoare, ci numai cu gulerul cămeşii îndoit în jos; în cap cu pălăriuţă „panama” fină.
Mersul îi era pururea galant, dară nicicând afectat (…) În fine, glasu-i era atât în vorbire cât şi-n cântare domol şi totuşi
de un timbru foarte amabil şi atrăgător. V. Alecsandri era,
cum îl numeşte şi Eminescu, pururea vesel: altfel eu nicicând
nu l-am văzut56.

Antologic rămâne însă portretul boierului Doxache Hurmuzachi,
strălucitor sub aspectul „descripţiei vestimentare”:
Îmi aduc aminte şi vor fi încă şi cernăuţeni contemporani de
pe atunci care-şi vor fi aducând şi ei aminte cum bătrânul
boier Hurmuzachi, în hainele sale patriarhale, în anteriu
adecă, de arşenic de mătase, încins cu şal scump de Bagdad,
care ajungea până sus de piept, caţaveică cu blană de jderi,
deasupra cu giubea de cel mai fin postav, în cap cu fes roşu,
de sub care se vedea retezatul păr, alb ca laptele, şi peste fes
pălăriuţă sură; în mână cu o vărguţă de gutapercă cu bold de
aur la mănunchiu, călare pe un sur sprinten şi focos, ce mergea cu un umblet mărunt şi cilibiu, de-ţi era mai mare dragostea să te uiţi la el şi la septegenarul său călăreţ57.

Alteori, „Amintirile” se disting prin pitoresc etnografic, precum în
descrierea locuinţei sale de la Şipotele Sucevei, pe fundalul „naturii în
mânie”:
Era la anul 1852. Mă aflam aşezat într-o comună din creierii
Carpaţilor bucovineni, acolo unde izvorăşte apa Sucevei şi
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Zece zile de haiducie, în op. cit., p. 32-33; Amintiri despre Vasile Alecsandri, în
op. cit., p. 191-192.
57 Cf. Amintiri despre Vasile Alecsandri, în op. cit., p. 189.
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a Moldovei. Afară era o vreme straşnică: printre nişte nori
negri şi groşi, ce înnăduşeau aerul, şerpuiau fulgere după fulgere cu tunete şi trăsnete, cari, însoţite de o vântoasă, de te
asurzea de tot, se izbeau de munţi şi măgurele, a căror frunte
se pierdea în nori şi ţi se părea că stă să se izărească lumea.
Era un joc cumplit al naturii în mânie, lucru care se întâmplă
adese în părţile acele ce-s vecine cu cerul: de care străşnicie
însă numai acela îşi poate face o închipuire, care a petrecut
în acele locuri „surgunite din lume”, cum le zice poporul.
Era seara şi şedeam într-un unghi al odăii mele – dacă s-ar fi
putut numi odaia mea de atunci odaie, pentru că toată locuinţa mea de atunci numai aşa aş putea-o numi „casă”, dacă-i
casă acea clădire din patru pereţi de bârne necioplite şi neunse, cu crăpăturile dintre bârne neastupate decât cu muşchi
de pădure, cu un cuptor mare şi cu o fereastră în faţă, cu alta
micuţă înspre ogradă jos, fără nicio podeală, iar acoperişul
„casei” era de nişte lătunoaie făcute din topor şi prinse de
căpriori cu nişte cepuri de brad drept piroane. Şedeam, zic,
într-un unghi al odăii mele, uitându-mă cu grijă la fereastră,
pe unde străbătea grozăvia de afară, şi era cu atât mai fioros,
pentru mine, cu cât da încă şi o ploaie, ce turna ca cu găleata
şi izbea în pereţi de cădea muşchiul dintre bârne58.

De altfel, plăcerea funciară pentru pitorescul etnografic o regăsim
şi în corespondenţă. Iată un exemplu grăitor:
Babuca se-nvârtea ba prin odăi şi da ordine la servitori, să
umble cu vin, prăjituri şi cafele, pe la oaspeţi şi să ieie sama
ca să nu treacă pre nime, ba pen cuhne, ba pe la credens, de
punea farfuriile şi celelalte tacâmuri de masă în ordine, nu ca
o jubiliară, ci ca o gospodină ce are musafiri. Se-nţelege că
slabă, cu capul tot plecat, căci gârbovită de bătrâneţe, dară
cu faţa plăcută şi veselă. Tare venerabilă o face părul încă
destul de bogat, dară alb ca zăpada.
Şi prânzul şi cina s-au început cu coniac, care eu nu l-am băut, apoi cu icre, caşcaval, marinată de peşte, sardine, şuncă,
jambon şi salam. Apoi o ciorbă de bulion, după care veniră
pe rând peşti întregi giletaţi59 roşu, galbăn şi albastru, apoi
epuri şi fugăi60, după care, pasteturi61 în diferite forme, ba de
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N-ai carte, n-ai parte, în op. cit., p. 161-162.
Giletat, giletată, adj. Germanism în graiul din Bucovina, format prin mijloace interne ale limbii române (derivarea) de la germ. Gilet, „vestă”. Sinonimul acestuia din
urmă provine în limba română de la rus. žiletka, žilet (жилетка, жилет), „vestă”,
„jiletcă”.
60 Fugău, fugăi, s.m. (învechit şi regional) potârnichi, regionalism arhaic, folosit mai
ales cu forma de plural.
59
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turnuri, ba ca de pepeni, pere şi mere, toate înăuntru cu porumbi, cu reţe şi gâscă. Apoi torte, care băbuca le tăia şi împărţea. Advocatul Seleschi a adus din Cernăuţi două flori artificioase, frumoase şi mari, în vasoane aurite, care stau înaintea jubiliarilor şi o tortă mare şi luxos decorată cu inscripţiunea „Să trăiască jubiliarii!”62

Iraclie Golembiowski-Porumbescu – conchide, cu îndreptăţire,
Nicolae Oprea –
se înscrie în descendenţa cronicarilor şi, continuând arta narativă a lui Ion Neculce, anunţă sinteza povestitorilor moldoveni din literatura modernă, Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu63.

Iraclie Golembiowski-Porumbescu se stinge din viaţă la 13 februarie 1896.
Moştenirea literară a lui Iraclie Golembiowski-Porumbescu,
„unul din cei dintâi prozatori moderni români din Bucovina”64, cuprinde
mai multe ediţii ale unora din scrierile sale: „Scrierile lui Iraclie Porumbescu”. Adunate şi însoţite de o schiţă biografică de Leonida Bodnărescu, Partea I, Cernăuţi, Societatea Tipografică Bucovineană–Editura lui
L. Bodnărescu, 1898; „Amintiri”. Ediţie îngrijită de I. Ştefan, Bucureşti,
Editura Gorjan, Colecţia „Muncă şi lumină”, 1943; „Amintiri”. Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi glosar de Nicolae Oprea, Cluj-Napoca, Editura Dacia, Seria „Restituiri”, îngrijită de Mircea Zaciu, 1978; Nina Cionca, „Scrisorile lui Iraclie Porumbescu”, Bucureşti, Editura „Ars Docendi”, 1999.
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Pastet, pastete, s.n. (înv.), germanism în graiul din Bucovina. Preparat culinar din
carne, care se serveşte fie simplu, ca aperitiv, fie într-o crustă de aluat, însoţit de salată; pateu. Întâlnit şi cu varianta paştet. Provine din germ. Pastete.
62 Scrisoarea din 9 decembrie 1892, către Măriorica şi ginerele său, despre festivitatea
de la Tereblecea, organizată de părintele Seleschi, naşul său de cununie. Vezi N. Cionca, Scrisorile lui Iraclie Porumbescu, Bucureşti, 1999, p. 80. Pentru o problematică
mai largă a corespondenţei sale, vezi, între altele: D. Vatamaniuc, Iraclie Porumbescu
în corespondenţă cu contemporanii săi, în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi-Bucureşti,
anul XVI, nr. 2 (33), iulie-decembrie 2009, p. 535-550 şi anul XVII, nr. 2 (35), iuliedecembrie 2010, p. 601-609.
63 N. Oprea, op. cit., p. 18.
64 Cf. C-tin Loghin, op. cit., p. 105; C. Buzatu, Iraclie Porumbescu, în Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 704; I. Datcu, Dicţionarul etnologilor români, Vol. II, Bucureşti, 1998, p. 173; N. Cionca, Biografie, în volumul Scrisorile lui Iraclie Porumbescu, Bucureşti, 1999, p. 15-29; E. Satco, Enciclopedia Bucovinei, Vol. II, Iaşi-Suceava, 2004, p. 257-258; N. Cionca, Iraclie, în
volumul Ciprian Porumbescu, Bucureşti, 2011, p. 14-23; N. Cârlan, Iraclie Porumbescu, în volumul Ciprian şi Iraclie Porumbescu. Studii, articole, materiale, Suceava,
2012, p. 107-167; teologiromani.org/Info/Cuprins/index. html (site consultat pe
31.08.2012).
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O ediţie integrală a scrierilor sale se impune astăzi, mai mult ca
oricând, cu atât mai mult cu cât acestea sunt inaccesibile publicului larg,
iar autorul lipseşte din marile noastre lucrări biobibliografice de astăzi,
cum este, din păcate, cazul „Dicţionarului general al literaturii române”,
Vol. I-VII, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004-2009, coordonat de acad. Eugen Simion.
De asemenea, noi cercetări de arhivă şi de teren ar putea contribui, în viitor, la îmbogăţirea cunoaşterii privind istoria familiei Golembiowski-Porumbescu din Bucovina, valorificând izvoare noi, necercetate
încă ori investigate sub povara unor mai vechi stereotipuri şi clişee.

Vasile I. Schipor
Instytut „Bukowina” w Radowcach

Iraclie Golembiowski-Porumbescu (1823-1896) –
„światły apostoł” Bukowiny XIX wieku
Streszczenie

Komunikat ma na celu przywrócenie do zbiorowej pamięci współczesnych pisarza zapomnianego prawie dla rumuńskiej kultury regionalnej i narodowej. Podobnie w Polsce – kampania Rumuńskiego Instytutu
Kultury w Warszawie w sferze dyplomacji publicznej w latach 2009-2010
pod nazwą „Wielcy Polono-Rumuni” prezentowała z Bukowiny jedynie
Cipriana Porumbescu i Marię Lesiecką.
Posługując się mottem kolejnej publicznej kampanii Instytutu
Kultury Rumuńskiej „Zapomniane słowa admiracji” (przywołującej słowa
pochlebne Rumunii i Rumunom wypowiedziane przez znanych Polaków),
komunikat prezentuje postać bukowińskiego pisarza, kładąc nacisk na
kilka ważnych aspektów jego działalności: współpracę z „Bukowiną”, „rumuńską gazetą o polityce, religii i literaturze” (1848-1850), redagowaną
przez braci Hurmuzaki, gdzie zajmował się zbieraniem folkloru, współpracę z ważnymi periodykami tamtych czasów: „Concordia”, „Federaţiunea” (Peszt), „Albina” (Wiedeń), „Familia” (Peszt i Oradea), „Gazeta de
Transilvania” (Braszów), „Revista politică” (Suczawa), „Bukowiner Pedagogische Blatter” (Czerniowce), gdzie zamieszczał artykuły dotyczące życia społecznego i religijnego na Bukowinie.
Iraclie Golembiowski-Porumbescu jest „jednym z pierwszych
współczesnych prozaików rumuńskich z Bukowiny”, „Creangă Bukowiny”, jak go oceniła krytyka literacka. Jego proza pamiętnikarska, napisa-
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na późno, w okresie dojrzałości, stanowi najważniejszą część jego twórczości, odtwarzając „egzystencję wcale monotonną” w formie nie powiązanych ze sobą epizodów o dużej wartości artystycznej i dokumentalnej.
„Barwna narracja, oddana z werwą” dostarcza ważnych informacji o jego
pochodzeniu, wydarzeniach historycznych i kulturalnych epoki czy dotyczących pisarzy generacji 1848 r. Plastyczność języka, regionalizmy, piękne opisy, zdrowy ludowy humor „podnoszą jakość wypowiedzi”. W swoich „Wspomnieniach”, jak podkreśla prof. Constantin Loghin, Iraclie Golembiowski-Porumbescu już nie jest uczniem Arona Pumnul, lecz „synem
chłopa Tănăsucă z Suczewicy, z przejrzystą i malowniczą mową, z pocieszającym humorem, ze zrównoważoną frazą chłopską”. Jego utwór „Zece
zile de haiducie. Un episod din anul 1815 in Bucovina” (Dziesięć zbójnickich dni. Jeden epizod z 1815 roku na Bukowinie) jest „niedoścignionym i zachwycającym opowiadaniem”, „perłą rumuńskiej prozy”.
Komunikat prezentuje także korespondencję Iraclie Golembiowskiego-Porumbescu – niezwykle ważny element jego literackiej spuścizny
– pozwalającą na dokładniejsze poznanie losów tego bukowińskiego „Popa Tanda”, który organizował w Frătăuţii Noi w 1889 r., między innymi,
kurs tradycyjnych zajęć gospodarskich (plecionki i pszczelarstwo) dla
młodzieży – dydaktyczny eksperyment, „jedyny tego rodzaju na wsi rumuńskiej” tego okresu.

dr Adam Gałkowski
Uniwersytet Warszawski

Ciprian Porumbescu – Cyprian Gołębiowski (1853-1883).
Rumuński muzyk z polskimi korzeniami

Pochodzenie, edukacja i kariera
Ciprian Porumbescu – Cyprian Gołębiowski (Gołęmbiowski, Golembiovschi Golombiovschi) urodził się 14 października 1853 r. w miejscowości Şipotele Sucevei na Bukowinie. Zmarł 6 lipca 1883 r. we wsi
Stupca leżącej także na Bukowinie. O ile jest rzeczą zrozumiałą, że tej
pierwszej miejscowości w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego”
brak, to interesujący jest fakt, że ta druga miejscowość tam występuje.
Pomimo że chodzi przecież o powiat suczawski, w którym mieszkańcy pochodzenia słowiańskiego nie stanowili większości1.
Ciprian urodził się w niezamożnej rodzinie jako syn Emilia i Iraclie Gołębiowskich. Ojciec był pisarzem i księdzem prawosławnym z polskimi korzeniami, który zmienił swoje nazwisko na rumuńskie (w wolnym tłumaczeniu oznaczające właśnie „Gołębiowski” – polski „gołąb” to
rumuński „porumbel”).
Naukę muzyki rozpoczął w 1859 r. w Suczawie (m.in. teorię muzyki u Karola Mikulego) i w Czerniowcach. Następnie w latach 1879-1881
studiował w Konservatorium für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Jego mistrzami byli m.in. tacy austriaccy muzycy, jak wybitny kompozytor i organista Anton Bruckner (profesor harmonii), Franz Krenn,
kompozytor i pedagog (chór) oraz Louis Schlosser (kontrabas). Teorię
muzyki studiował u Euzebiusza Mandyczewskiego (po rumuńsku – Eusebie Mandicevschi, po niemiecku – Eusebius Mandyczewski), austriackiego muzykologa i kompozytora pochodzenia rumuńskiego. Wśród jego
wiedeńskich profesorów znajdujemy także nazwiska Ştefana Nosievici
(Nosievycz) i Isidora Vorobchievici (Vorobkievycz, Worobkiewicz), które
wskazują zresztą na ich słowiańskie pochodzenie. Pierwszy, urodzony na
Bukowinie i związany z Suczawą, drugi pochodził z Czerniowiec.

1

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 11,
Warszawa 1880-1914, s. 509.
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Następnym miastem, w którym młody Ciprian podnosił swoje
umiejętności zawodowe był Braszow, gdzie m.in. brał lekcje fortepianu
u dyrygenta i organisty Hermanna Geifriga. Ponadto, w latach 1873-1877
studiował teologię. W tym okresie uczestniczył także w kursach filozofii,
w Czerniowcach i Wiedniu2.
Praca zawodowa i działalność publiczna
Młody Ciprian, jeszcze przed podjęciem studiów w Wiedniu, w roku 1871 uczestniczył w uroczystościach związanych z 400-leciem klasztoru w Putnie. Wystąpił tam obok tak ważnych postaci dla kultury rumuńskiej jak: Mihai Eminescu, Ioan Slavici, A. D. Xenopol i Nicolae Teclu.
Już wówczas dał się tam poznać jako wybitny kompozytor muzyki na
skrzypce.
W Czerniowcach podjął pracę jako skrzypek, pianista i dyrygent.
Kierował m.in. chórem „Arboroasa”. Później, w Wiedniu, prowadził także
chór studencki „Młoda Rumunia” („România Jună”). Tamże, dużo komponując, uczestniczył też w licznych przedstawieniach teatralnych, operowych i koncertach organizowanych w różnych salach w mieście i w kościołach.
W dniu 11 listopada 1881 r. Porumbescu przyjechał do Braszowa,
gdzie zatrzymał się u rodziny Copony, przy ulicy Angergasse 1431. Tamże
też został dyrygentem chóru w kościele Sf. Nicolae (14 listopada 1881 r.),
uczył śpiewu w rumuńskich szkołach i pisał wiersze. Na ten okres przypada jego dość aktywna działalność dziennikarska – pisywał recenzje muzyczne i teatralne m.in. do „Gazety Transylwańskiej” („Gazeta Transilvaniei”). Spośród ówczesnych większych przedsięwzięć organizacyjnych
i artystycznych kompozytora warto wspomnieć konkurs rumuńskich chórów ludowych, jaki zorganizował 20 września 1882 r. w małej miejscowości Chizătău. Wzięło w nim udział dziesięć zespołów.
Twórczość
Ciprian Porumbescu pozostawił po sobie ponad 250 kompozycji,
spośród których warto wymienić m.in.: „Crai Nou”, „Pe-al nostru streag
e scirs Unire”, „Tricolorul”, „Cântec de primavara”, „Serenada”, „Cântecul
gintei latine”, „La marulie” i Balladę na skrzypce z orkiestrą. Jeden z jego
utworów („Pe-al nostru streag e scirs Unire”) stał się nawet hymnem narodowym Albanii („Hymni i Flamurit”). W większości były to dzieła operetkowe i chóralne, ale pisał także muzykę symfoniczną, kameralną, wo-

2

Część wykorzystanych w niniejszym artykule informacji biograficznych pochodzi
z „Gazety Transylwańskiej” („Gazeta Transilvaniei”). Dziękuję dr Helenie Krasowskiej
za pomoc w dotarciu do nich i w przekładzie na język polski.
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kalną i religijną (kantaty)3. W 1880 r. opublikował w Wiedniu 20 pieśni
w wydawnictwie „Colecţiune de cântece sociale pentru studenţii români”.
Inspiracją dla większości jego utworów byli wielcy rumuńscy wodzowie z odległej przeszłości oraz folklor.
Porumbescu a „sprawa polska”
Dostępne źródła i opracowania wskazują, że Porumbescu bardziej
czuł się Mołdawianinem lub Rumunem niż Polakiem. Świadczy o tym
zresztą fakt, że skoro jego ojciec zmienił swoje nazwisko z polskiego na
rumuńskie, to Ciprian najprawdopodobniej wychowywał się bardziej
w kulturze mołdawskiej i rumuńskiej niż polskiej. Czy znał język polski?
Tego do końca nie można być pewnym. Wybór tej opcji kulturowej potwierdza zresztą jego twórczość, w której inspirację czerpał głównie z rumuńskiej historii i folkloru.
Ale jest rzeczą ciekawą, że o ile w rumuńskich leksykonach brak
odniesień do polskich korzeni kompozytora, to w angielskich już są4. Natomiast w publikacjach polskich prawie brak informacji na jego temat.
Dotyczy to zarówno encyklopedii ogólnych, jak i muzycznych i biograficznych – w tym „Encyklopedii Muzycznej PWM”, „Polskiego Słownika Biograficznego” i czasopism polskich z ostatnich kilkunastu lat5.
Wiadomo, że odbył podróż do Krakowa, ale czy miał w tym mieście jakieś kontakty, czy np. koncertował, trudno powiedzieć6.
W pamięci potomnych
Nie ulega wątpliwości, że Ciprian Porumbescu należy do szeregu
najważniejszych postaci rumuńskiej kultury. W Suczawie działa dzisiaj
zespół muzyczny im. Cipriana Porumbescu. Zresztą, z siedzibą w Domu
Polskim. Nieopodal stoi jego pomnik.
Wprawdzie, jak już wspomniałem wyżej, inspirację do swej twórczości czerpał głównie z rumuńskiej tradycji, to jednak, od czasu do czasu
powracały w jego twórczości elementy słowiańskie, a może i polskie?
Śląski dziennikarz, Janusz Primula, opisał swoją wizytę w Rumunii. Będąc w restauracji, na pytanie skąd pochodzi, odpowiedział, że jest

3

Por.: dokumentację twórczości Porumbescu zebraną przez Mihai-Gavril Gorbonova,
publikacja online dostępna pod adresem http://muzeulmuresenilor.ro/mureseni_ro/
ciprian%20 porumbescu-detalii.html (dostęp 15.04.2013).
4 Publikacje online: http://www.muzeulmuresenilor.ro; http://www.compendium.ro;
http://en.wikipedia.org/wiki/Ciprian_Porumbescu (dostęp 15.04.2013).
5 Por. m.in.: Bibliografię Zawartości Czasopism wydawaną przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.
6 Informacja uzyskana od dr Heleny Krasowskiej, z prywatnego archiwum Kazimierza
Feleszki.
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Polakiem. Wówczas orkiestra zagrała utwór Porumbescu. Była to „Ballada na skrzypce z orkiestrą”. Primula napisał, że
jest wzruszająca i piękna. Dusza słowiańska z niej ulata.
Szkoda, że nie zdążył napisać więcej i dziś jest praktycznie
kompozytorem jednego utworu, ale za to jakiego...”7.

Przedwczesna śmierć – Ciprian Porumbescu nie dożył przecież
nawet trzydziestu lat! – była z pewnością wielką stratą dla rumuńskiej
kultury. Patrząc natomiast raz jeszcze z polskiej perspektywy, warto przypomnieć, że niektórzy z miłośników jego sztuki nazywają go rumuńskim
Chopinem.

Pomnik Cipriana Porumbescu w Suczawie
Fot. Adam Gałkowski

Podejmując ten temat, z początku nie zauważyłem, że podczas poprzedniej konferencji w Suczawie, w 2011 r., pisałem o Karolu Mikulim.
I dopiero teraz, w ostatniej chwili, dotarło do mnie, że Mikuli i Porumbescu świetnie się ze sobą komponują. Pierwszy, zasłużony dla kultury
polskiej, choć bez żadnych polskich korzeni. I drugi, z korzeniami polskimi, zasłużony dla kultury rumuńskiej. Czyż to nie piękne?

7

Publikacja online www.musiq.pl/index/porumbescu (dostęp 15.04.2013).
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dr. Adam Gałkowski
Universitatea din Varşovia

Ciprian Porumbescu – Cyprian Gołębiowski (1853-1883).
Muzicianul român cu rădăcini poloneze
Rezumat

Unul dintre cei mai mari compozitori români ai sec. XIX provenea dintr-o familie cu rădăcini poloneze. Tatăl – Iraclie Gołębiowski,
scriitor şi preot ortodox, şi-a schimbat numele în Porumbescu, ceea ce, în
traducere liberă, înseamnă tocmai „Gołębiowski”. Ciprian Porumbescu
a absolvit şcoli de muzică în Suceava şi Cernăuţi, studiind apoi la Conservatorul de Muzică din Viena şi la Facultatea de Teologie din Braşov.
A fost violonist, pianist, dirijor şi pedagog în Cernăuţi, Viena şi Braşov.
A compus peste 250 de creaţii muzicale, mai ales corale, printre
altele „Pe-al nostru steag e scris Unire” care va deveni melodia imnului
Albaniei „Hymni i Flamurit”. Pe lângă creaţiile muzicale a scris versuri şi
articole în presa vremii, participând activ la viaţa publică a ţării sale.
A murit de tuberculoză la vârsta de 29 ani, în satul Stupca din Bucovina, a cărui denumire a fost schimbată, în anul 1953, în Ciprian Porumbescu. În anul 1972 a fost realizat un film despre viaţa lui.
Istoria şi folclorul românesc au fost principalele surse de inspiraţie ale creaţiei sale, totuşi este interesantă şi evocarea unor elemente poloneze în biografia sa.

dr hab. Maciej Krotofil
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Z Bukowiny do Torunia.
Augusta Kochanowska (1868-1927) –
przyczynek do biografii

Niniejszy artykuł jest próbą nakreślenia biografii pochodzącej
z Bukowiny malarki Augusty Kochanowskiej. Artystka ta jest znana zwłaszcza na Ukrainie, a muzea w Czerniowcach posiadają kolekcje jej prac1.
W Polsce postać Kochanowskiej jest nieco zapomniana, choć jej przyjaciółka, ukraińska pisarka Olha Kobylanska twierdziła, że Kochanowska to
zgermanizowana Polka2. Próżno jednak w polskich publikacjach szukać
obszerniejszych prac na temat życia i działalności artystycznej malarki.
Funkcjonuje jedynie krótki biogram w wydanym przez Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk „Słowniku artystów polskich i obcych w Polsce
działających”3. Znacznie więcej publikacji poświęconych Auguście Kochanowskiej ukazało się na Ukrainie. Są to m.in. artykuły Ołeny Hużwy4 i Tetiany Duhajewej5. Biogram artystki ukazał się też w wydanej przez Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy „Encykłopediji istoriji
Ukrajiny”6. Jednak nie wszystkie wątki biografii Augusty Kochanowskiej
zostały wyjaśnione, a szczególnie tajemnicze i nieznane są ostatnie lata jej
życia w Toruniu.
Wątpliwości dotyczące biografii malarki zaczynają się już przy
próbie ustalenia jej daty urodzenia. Wspomniany już biogram w „Słowniku artystów polskich i w Polsce działających” podaje jako datę urodzenia
Kochanowskiej 6 lipca 1863 r.7, natomiast różne opracowania ukraińskie
podają lata 1863, 1866 i 18688. W przechowywanym w Urzędzie Stanu

1

Jest to Czerniowieckie Obwodowe Muzeum Sztuki (Чернівецький обласний художній музей) i Muzeum Olhy Kobylanskiej w Czerniowcach (Літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської).
2 О. Гужва, Життя і творчість [w:] Katalog prac Augusty Kochanowskiej wydany
przez Czerniowieckie Obwodowe Muzeum Sztuki, s. 5.
3 E. Szczawińska, Kochanowska Augusta [w:] Słownik artystów polskich i obcych
w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. IV,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 46-47.
4 О. Гужва, dz. cyt., s. 5-8.
5 Т. Дугаєва, Інтриги життя Августи Кохановської, „Версії” 2010, № 9, s. 24.
6 О. Д. Огуй, Кохановська Августа [w:] Енциклопедія історії України, т. 5, Київ
2008, s. 243-244.
7 E. Szczawińska, dz. cyt., s. 46.
8 Obszerniej zob.: Т. Дугаєва, dz. cyt.
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Cywilnego w Toruniu akcie zgonu artystki podano, że zmarła ona w roku
1927 w wieku 43 lat, co świadczyłoby, że urodziła się ok. 1886 r.9 Ta data
jest ewidentną pomyłką. Wiadomo, że Kochanowska studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu w latach 1894-1899. Nie mogła zatem
mieć wtedy 8-13 lat, jak wynikałoby z informacji zamieszczonych w przytoczonym akcie zgonu10. Biorąc pod uwagę dostępne dane dotyczące życia
artystki, zdaniem autora, najbardziej prawdopodobną datą jej urodzenia
jest 6 lipca 1868 r., lecz data ta nie jest całkowicie pewna i wymaga potwierdzenia.
Także miejsce urodzenia Augusty Kochanowskiej budzi wątpliwości. Według aktu zgonu malarki była to Sadagóra koło Czerniowiec11.
Prawdopodobnie na jego podstawie tak samo podaje biogram ze „Słownika artystów polskich i w Polsce działających”12. Jednak autorzy opracowań ukraińskich twierdzą, że Kochanowska urodziła się w Kimpulungu
Mołdawskim (Câmpulung Moldovenesc). Problem ten w przekonujący
sposób starała się wyjaśnić w swoim artykule Tetiana Duhajewa. Autorka
ta twierdzi, że według dostępnych źródeł Augusta Kochanowska spędziła
dzieciństwo w Kimpulungu (stąd przypuszczenia, że tam się urodziła)
i dopiero w 1885 r. wraz z rodzicami przeprowadziła się do Czerniowiec.
Wiadomo też jednak, że jej ojciec spędził młodość w Czerniowcach. Możliwe, że pochodził on z Sadagóry, tam się wychował i ożenił, a tuż po urodzeniu Augusty cała rodzina przeniosła się do Kimpulungu13. Taka wersja
wydarzeń wydaje się bardzo prawdopodobna.
Ojcem Augusty Kochanowskiej był wysokiego szczebla urzędnik
państwowy Józef Kochanowski. Urodził się on ok. 1831 r., a w 1850 r.
ukończył czerniowieckie gimnazjum miejskie. Zmarł w 1892 r. Matką malarki była Wiktoria Kochanowska z domu Syrżistie, o której wiadomo, że
w 1908 r. mieszkała jeszcze w Czerniowcach14.
Ciekawe informacje o latach dzieciństwa i młodości Augusty Kochanowskiej znaleźć można w pamiętnikach wspomnianej już przyjaciółki malarki, znanej ukraińskiej pisarki Olhy Kobylanskiej15. Ojciec artystki
był starostą powiatowym i jego rodzina należała do elity intelektualnej
Kimpulungu. W ich domu była bogata biblioteka, a jego córki Augusta
i Jadwiga, wraz z Olhą Kobylanską brały aktywny udział w życiu kulturalnym miasta. Młode dziewczęta wiele czasu spędzały też wędrując po oko-

9

Urząd Stanu Cywilnego w Toruniu (dalej USC w Toruniu), Akt zgonu Augusty Kochanowskiej nr 867, z dnia 8 grudnia 1927 r.
10 Obszerniej zob.: Т. Дугаєва, dz. cyt.
11 USC w Toruniu, Akt zgonu Augusty Kochanowskiej...
12 E. Szczawińska, dz. cyt., s. 46.
13 Por.: Т. Дугаєва, dz. cyt.
14 USC w Toruniu, Akt zgonu Augusty Kochanowskiej...; Т. Дугаєва, За матеріалами публікації, publikacja online pod adresem: http://tdugaeva.webs.com/
Kochanowska/Kochanowska_art.html (dostęp 31.08.2012).
15 Cyt. za: О. Гужва, dz. cyt., s. 5.
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licznych górach. Już wtedy Augusta miała się zainteresować bogatą ornamentyką bukowińską i huculską. Siostry Kochanowskie i Kobylanska
przyjaźniły się także z córkami ukraińskiego pisarza Mykoły Ustyjanowycza, które często przyjeżdżały do Kimpulungu z pobliskiej Suczawy16.

Fot. 1. Augusta Kochanowska. Fotografia z początku XX w.
Źródło: Katalog prac Augusty Kochanowskiej wydany przez
Czerniowieckie Obwodowe Muzeum Sztuki.

Jak wcześniej wspomniano w 1885 r. Augusta Kochanowska wraz
z rodzicami i siostrą przeprowadziła się do Czerniowiec. Związane to było
z otrzymaniem przez ojca posady w Cesarskim i Królewskim Rządzie Krajowym Bukowiny. Rodzina zamieszkała w domu przy ul. Neueweltgausse
(obecnie ulica Tarasa Szewczenki 41)17. Pod tym adresem artystka zamieszkiwała (z przerwą na studia w Wiedniu) aż do swego wyjazdu do
Torunia18.

16

Obszerniej zob.: О. Гужва, dz. cyt., s. 5.
Т. Дугаєва, За матеріалами…
18 Budynek ten zachował się do dziś. Na ścianie frontowej umieszczono tablicę poświęconą Auguście Kochanowskiej następującej treści (w języku ukraińskim): „W tym
budynku w latach 1885-1927 mieszkała ukraińska artystka Augusta Kochanowska
1863-1927”. Malarka oczywiście nie mieszkała tam do 1927 r., gdyż wcześniej wyjechała do Torunia.
17
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Fot. 2. Dom w Czerniowcach, w którym mieszkała Augusta Kochanowska.
Wygląd współczesny; na budynku widoczna tablica poświęcona artystce
Fot. Maciej Krotofil

W Czerniowcach Kochanowska na poważnie zajęła się malarstwem. Pierwsze kroki stawiała pod kierunkiem Tadeusza Popiela, wychowanka krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych i ucznia Jana Matejki.
W 1894 r. wstąpiła do wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiowała do 1899 r. Co ciekawe już w 1890 r. powstały akwarele jej autorstwa („Pałac biskupi w Czerniowcach”, „Widok na Kraków”), dowodzące wysokich umiejętności i nieprzeciętnego talentu19.
Po studiach w Wiedniu Augusta Kochanowska powróciła do Czerniowiec i wtedy rozpoczął się najbardziej twórczy okres w jej życiu. Artystka dużo malowała, wędrowała po górach obserwując życie Hucułów, wyjeżdżała na bukowińskie wsie studiować architekturę ludową. Brała też
aktywny udział w życiu kulturalnym Czerniowiec. Często wystawiała swoje prace na organizowanych tam wystawach. Sukces przyniosła jej jednak
zorganizowana w Wiedniu w 1910 r. międzynarodowa wystawa sztuki,
gdzie jej prace zostały wysoko ocenione i nagrodzone. W komentarzach
podkreślano związek malarki i jej prac z małą ojczyzną i życiem ludu20.
Z tego okresu pochodzą takie prace Kochanowskiej, jak: „Pielgrzymi”,
„Stary Hucuł”, „Hucuł z motyką” czy tzw. „Ulica w Łodzi”21.

19

О. Гужва, dz. cyt., s. 6.
Tamże.
21 Akwarela „Ulica w Łodzi” została wystawiona pod takim tytułem na aukcji w Londynie w 2002 r. W rzeczywistości jednak obraz przedstawia budynek ówczesnego Rządu
Krajowego Bukowiny w Czerniowcach.
20
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Fot. 7. Augusta Kochanowska, „Pielgrzymi”, płótno, olej, zbiory
Czerniowieckiego Obwodowego Muzeum Sztuki
Fot. Aleksander Smoliński

Augusta Kochanowska była także ilustratorką prac literackich.
Przede wszystkim były to nowele autorstwa jej przyjaciółki Olhy Kobylanskiej. Malarka wykonała m.in. ilustracje do prac „Bytwa”, „Pryroda”, „Nekulturna”. Ilustrowała też utwory Iwana Franki, a także innych ukraińskich poetów i pisarzy22. Warto zaznaczyć, że dorobek artystyczny Kochanowskiej liczy ponad sto prac, a ich oceny są bardzo pozytywne.
Artystka posiada też pewien dorobek naukowy z zakresu etnografii. Autorowi udało się odnaleźć sześć publikacji Augusty Kochanowskiej zamieszczonych w czasopiśmie „Zeitschrift für österreichische
Volkskunde”, będącym organem Austriackiego Towarzystwa Etnograficznego w Wiedniu. Są to artykuły poświęcone rumuńskiej architekturze ludowej23, klasztorowi w miejscowości Watra Mołdowica24, pisankom z Bukowiny i Galicji25, życiu owczarzy z Karpat Bukowińskich26 i jarmarkom

22

Т. Дугаєва, Інтриги життя…
A. Kochanowski, Vom rumänischen Bauernhaaus in der Bukowina (mit 3 Textabbildungen), „Zeitschrift für österreichische Volkskunde” 1898, IV, s. 203-206.
24 Tejże, Die Klosterkirche in Watramoldawitza (mit 9 Textabbildungen), „Zeitschrift für österreichische Volkskunde” 1898, IV, s. 255-264.
25 Tejże, Ostereier in der Bukowina und in Galizien (mit 21 Abbildungen), „Zeitschrift für österreichische Volkskunde” 1899, V, s. 155-161.
26 A. Kochanowski, Der Schafhirt der Bukowinaer Karpathen, „Zeitschrift für österreichische Volkskunde” 1902, VIII, s. 252-253; tejże, Aus dem Leben der Schafhirten
in der Bukowina, „Zeitschrift für österreichische Volkskunde” 1914, XX, s. 106-114.
23
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na Bukowinie27. Wartość publikacji podnoszą wykonane własnoręcznie
przez malarkę szkice ilustrujące artykuły. Z zainteresowaniami etnograficznymi Kochanowskiej związane było też stypendium przyznane jej w roku 1910 przez rząd austriacki na badania nad konserwacją budynków klasztornych na Bukowinie, które realizowała m.in. w klasztorze w Putnej28.
Ostatnie lata życia Augusty Kochanowskiej są owiane tajemnicą.
Wiadomo, że ok. 1922 r. osiadła w Toruniu. Mieszkała w prestiżowej
dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, w której rezydowało wówczas wielu
znanych toruńskich artystów. Niestety, jak dotąd nie udało się odnaleźć
jakichkolwiek śladów artystycznej działalności Kochanowskiej w Toruniu.
Miejscowe muzeum regionalne nie posiada w swoich zbiorach żadnych
prac malarki. Także kwerendy w zasobie toruńskiego archiwum nie przyniosły żadnych rezultatów. Wydaje się, że podczas pobytu w Toruniu Augusta Kochanowska nie była aktywna artystycznie i nie brała udziału
w życiu kulturalnym miasta. Zmarła jako panna, 7 grudnia 1927 r.,
w szpitalu Diakonisek w Toruniu29.

Fot. 8. Kamienica przy ul. Bydgoskiej w Toruniu, w której
mieszkała Augusta Kochanowska. Wygląd współczesny
Fot. Maciej Krotofil

Dorobek artystyczny Augusty Kochanowskiej niewątpliwie zasługuje na uwagę i jest bardzo ważny dla kulturowego dziedzictwa Bukowiny. Należy mieć nadzieję, że dalsze badania pozwolą wyjaśnić nieznane
wątki w biografii artystki i przyczynią się do upowszechnienia jej twórczości.

27

Tejże, Bukowinaer Jahrmärkte, „Zeitschrift für österreichische Volkskunde” 1908,
XIV, s. 199-207.
28 О. Гужва, dz. cyt., s. 7.
29 USC w Toruniu, Akt zgonu Augusty Kochanowskiej...
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dr. Maciej Krotofil
Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń

Din Bucovina la Toruń.
Augusta Kochanowska (1868-1927) –
contribuţii la biografie
Rezumat

Referatul reprezintă o încercare de trasare a biografiei pictoriţei
Augusta Kochanowska originară din Bucovina. Această artistă este cunoscută, mai ales, în Ucraina, iar muzeele din Cernăuţi posedă colecţii
din lucrările ei. În Polonia figura A. Kochanowska este aproape uitată.
S-a născut în Sadagura, lângă Cernăuţi, probabil în anul 1868 (izvoarele
dau şi datele de 1863 şi 1866). Părinţii ei au fost Józef Kochanowski şi
Wiktoria născută Syrżistie. La scurt timp după naşterea fiicei, familia s-a
mutat în oraşul Câmpulung unde viitoarea artistă şi-a petrecut copilăria
şi tinereţea. În anul 1885, Kochanowska împreună cu părinţii s-a întors
la Cernăuţi. În anii 1894-1899 a studiat pictura la Academia de Arte Frumoase din Viena. A lucrat, mai ales, în Cernăuţi. A pictat peisaje, porterte, a ilustrat opere literare (printre altele ale lui Ivan Franka şi Olga Kobylanska). De asemenea, sunt cunoscute creaţiile ei dedicate vieţii huţulilor. A publicat şi lucrări etnografice, de ex. privitoare la construcţiile din
satele româneşti ale Bucovinei.
Ultimii ani de viaţă ai Augustei Kochanowska sunt învăluiţi în
mister. Se ştie că, în jurul anului 1922, s-a stabilit la Toruń. A locuit în exclusivistul Bydgoskie Przedmieście în care, atunci, îşi aveau reşedinţa
mulţi artişti cunoscuţi din Toruń. Muzeul regional din localitate nu posedă, în colecţiile sale, nicio lucrare a artistei. Nici căutările în arhivele din
Toruń nu au dus la vreun rezultat. Se pare că, în timpul şederii în Toruń,
Augusta Kochanowska nu a fost activă artistic şi nu a participat la viaţa
culturală a oraşului. A murit, domnişoară fiind, la 7 decembrie 1927, în
spitalul de pe lângă biserica protestantă.
Neîndoios, moştenirea artistică a Augustei Kochanowska merită
atenţie şi este foarte importantă pentru patrimoniul cultural al Bucovinei. Să sperăm că viitoarele cercetări vor clarifica unele capitole din biografia artistei şi vor contribui la răspândirea creaţiei ei.

Anna Dziedzic
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rumunia i Bukowina okiem Stanisława Vincenza

Niniejszy tekst stanowi fragment mojej pracy magisterskiej, dotyczącej obrazu Rumunii w literaturze polskiej (konkretnie porównania
spojrzeń Andrzeja Stasiuka i Stanisława Vincenza), w którym chciałabym
zarysować Rumunię i Bukowinę w twórczości Stanisława Vincenza.
Rozpocznę go od cytatu z „Outoposu” – niepozornej książeczki,
która stanowi zbiór notatek, fragmentów dzieł i cytatów pisarza:
Narody nie muszą mieć i nie mają granic twardych. Wchodzą
jedne w drugie, przesiąkają, przechodzą stopniowo jedne
w drugie. Takim przejściem od Polski i Słowiańszczyzny do
Rumunii jest Bukowina [pogrubienie zgodne z oryginałem
– przyp. A. D.]1.

Pomimo, iż jest to tylko luźna notatka, to jednak, moim zdaniem,
pełni kluczową rolę jeśli chodzi o Vincenzowską ideę Europy Środkowej
oraz Bukowiny, która nie tylko przesiąka tradycjami różnych społeczeństw, ale także stanowi spoiwo łączące z pozoru odmienne i odległe
kulturowo światy. Sam fakt pogrubienia słowa „Bukowina” w oryginale
świadczy o ogromnym znaczeniu tego terenu w filozofii myśliciela spod
Czarnohory. Bukowina jest bowiem splotem światów, „pępkiem” Europy
dla zamieszkującej ją ludności. Jest to kraina niemal baśniowa, w szczególny sposób opisana w dziele życia Vincenza – tetralogii huculskiej „Na
wysokiej połoninie”. Oto co pisze o niej Andrzej Vincenz, syn pisarza:
„Na wysokiej połoninie” jest przede wszystkim epopeją pasterską. Po raz pierwszy wprowadza ona do literatury polskiej
odwieczne motywy wywodzące się częściowo ze starej Rusi,
częściowo poprzez Rumunię i Bałkany z Bizancjum, z Grecji,
od dawniejszych jeszcze cywilizacji jakichś Daków czy Traków2.

Bukowina znajduje się na dzisiejszych terenach Rumunii i Ukrainy. Niemożliwym więc byłoby rozdzielić w tetralogii te dwa kraje, wiązałoby się to bowiem primo – z rozbiciem integralnego terenu, secundo –

1
2

S. Vincenz, Outopos. Zapiski z lat 1938-1944, Wrocław 1992, s. 19.
A. Vincenz, Posłowie [w:] Barwinkowy wianek, Sejny 2005, s. 487.
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z zaprzeczeniem Vincenzowskiej koncepcji Europy. „Na wysokiej połoninie” jest zatem epopeją, która skupia w sobie różne narodowości, tradycje
i historie w jeden, swoisty tygiel kulturowy, jakim jest Bukowina. Dzieło
nie dotyczy tylko etnicznej grupy górali huculskich, lecz także wielu innych grup, jednych wywodzących się ze wspólnych korzeni, innych pochodzących z odległych terenów, które w zamierzchłych czasach przywędrowały do krainy bukowińskiej. Ci ostatni to m.in. pasterze wołoscy,
którzy niegdyś rozeszli się po całych Bałkanach i Karpatach3. Dzięki wędrówkom Wołochów na określonych terenach karpackich wytworzyły się
różniące się między sobą grupy góralskie. Zgodnie z ich geograficznym
rozprzestrzenieniem wyróżnia się: górali rumuńskich i bukowińskich,
ruskich, a wśród nich: Hucułów, Bojków, Łemków i górali polskich4, którzy tworzą, jak to trafnie określił Aleksander Hertz, „stop wyjątkowo szlachetny”5.
W swoich rozważaniach nad folklorem u Vincenza Mirosława
Ołdakowska-Kuflowa pisze, iż fenomen tego świata zawiera się w kilku
aspektach; jest to przede wszystkim przestrzeń kresowa, co już stawia ją
w obrębie mitów, kraina nieprzystępnych gór oraz ziemia swoiście egzotyczna6.
W szczególny sposób, bo z perspektywy podróży, ukazuje ziemię
bukowińską „Barwinkowy wianek”. Wędrówka bohaterów tej powieści to,
można by rzec, prozaiczna droga w prozaicznym celu, zmierzają oni bowiem na wesele w Krzyworówni. Niemniej jednak, sytuacja podróży jest
tu tylko tłem dla opisu świata huculszczyzny oraz filozoficznych rozważań. Co więcej, ta kategoria sama w sobie w „Barwinkowym wianku” posiada antynomie. Podróż bowiem kojarzy się z dynamiką i przemieszczaniem, poznawaniem nowych zakątków, znajdowaniem się w nietypowych
sytuacjach. Tymczasem u Vincenza bohaterowie wędrują po „swojej”
przestrzeni, w której znają każdą piędź ziemi; nawet wiatr jest ich towarzyszem, a nie przeszkodą. Ta statyczna, mityczna kraina, którą okalają
niewidoczne ramy oddzielające ją od reszty świata lub jak kto woli – Europy Zachodniej, to właśnie Bukowina.
Istota tego regionu Europy Środkowej zogniskowana została
w postaci pana Tytusa, głównego bohatera rozdziału „Wiatr nad Bukowiną”. Poznajemy go w momencie powrotu z Ameryki do rodzinnego kraju
– właśnie Bukowiny. Tytus emigrował, bo nie czuł się dobrze w swojej oj-

3

J. Czajkowski, Wołosi to czy Włosi? [w:] Huculi, Bojkowie, Łemkowie – tradycja
i współczesność. Stanisław Vincenz – po stronie dialogu, pod red. J. Cząstki-Kłapyty,
s. 21.
4 Tamże, s. 28.
5 A. Hertz, Czytając „Zwadę” Vincenta [w:] Vincent i krytycy. Antologia tekstów, pod
red. P. Nowaczyńskiego, Lublin 2003, s. 55.
6 M. Ołdakowska-Kuflowa, Stanisław Vincent wobec dziedzictwa kultury, Lublin
1997, s. 110.
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czyźnie, pragnął innego, większego świata i przestrzeni. Jego porywczy
charakter sprawił jednak, iż musiał powrócić na rodzinną ziemię:
I znów złożony był w tej kolebce, w której znajdowała się Bukowina falista. Między górami, dokąd zapuszczały się jego
korzenie, a stepem, gdzie była jego kora, jego skóra. Nie wyskoczył ze skóry7.

Mężczyzna początkowo nie dostrzega, iż to, czego szuka, jest właśnie tu, gdzie się urodził i wychował. Tytus jest z krwi i kości Bukowińczykiem, choć sam nie zdaje sobie z tego sprawy, bądź też ucieka od tej
prawdy. Czuje ogrom niewykorzystanej, nieprzebytej przestrzeni, ale
zarazem jej otchłań go pochłania i ogranicza, rządzą nim antagonizmy
i w zasadzie można się w jego osobie dopatrywać alegorii Bukowiny. Jeden kraj – wiele narodowości, grup; wiele języków i tradycji. Jedna przestrzeń, a jednak łącząca kilka odrębnych regionów. Tytus gubi się, wędruje po górach, stepach i połoninach i odkrywa „stary świat” na nowo. Dzięki tym wędrówkom widzi, iż to tutaj jest otwarta przestrzeń, do której tak
tęsknił. Mała, a zarazem wielka:
Bo i cóż to za kraj? Bez morza, bez rzeki wielkiej – toż kącik
świata, nie świat. W dodatku tak niejednolita narodowo. Powiedzenie takie mogłoby stanowić chyba ironiczne otrzeźwienie dla tylu innych szaleństw i egoizmów. Raczej odwrotnie. Bukowina to prawda wynikła ze związku kilku klimatów,
kilku języków8.

Sądzę, iż postać pana Tytusa może być ucieleśnieniem jednego z zagadnień twórczości Stanisława Vincenza – zdaniem Ołdakowskiej-Kuflowej
– odnalezienia miejsca człowieka w kosmosie9.
Właśnie dzięki wędrówkom po ziemi bukowińskiej bohater „Wiatru nad Bukowiną” znajduje swoje szczęście, czego kwintesencją jest podróż do Suczawy, umownej stolicy Bukowiny:
Suczawa zwróciła mu przyjaciela. Mógł teraz bez lęku myśleć
o spotkaniu. Zwracała mu siebie10.

Pobyt w Suczawie przywraca Tytusowi spokój i optymizm. Także
jej niesamowita przyroda działa nań kojąco. Suczawa to także nazwa rzeki, którą Vincenz barwnie opisuje. Rzeka jako żywioł zajmuje w twórczości pisarza szczególne miejsce oraz odgrywa istotną rolę. Niemal zawsze

7

S. Vincenz, Barwinkowy…, s. 119.
s. 126.
9 M. Ołdakowska-Kuflowa, dz. cyt., s. 7.
10 S. Vincenz, Barwinkowy…, s. 144.
8 Tamże,
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dokonuje on jej antropomorfizacji; przyroda żyje u Vincenza, ale nie
w sposób wegetatywny, bierny. Bohaterowie egzystują na łonie natury,
która nadaje rytm ich byciu. W przypadku rzeki jej nurt ma moc zespalającą różne terytoria, gdzie ludzie posługują się odmiennymi językami
i wywodzą się z innych kręgów kulturowych. Dlatego też Suczawa rozdziela się na inne nurty, ale nie „rozstaje” ze swoimi ziemiami. Innym
nurtem, który wyznacza i łączy granice, jest Dniestr, który:
(…) niewidzialną pępowiną sięgał w przeszłość [a zarazem
był – przyp. A. D.] organem przyszłości11.

Wyłania się z tego obrazu Bukowina jako mikrokosmos, region,
w którym przyroda łączy różne ludy. Ziemia ta różnie bywa określana
w „Barwinkowym wianku”. Nader często pojawia się przy niej epitet „falista”, który niesie skojarzenia niejednolitości, wahania, płynności, zróżnicowania. Jednak najdobitniej ranga Bukowiny podkreślona została w rozdziale „Przyjacielskie koło”, gdzie swoje idee wyłuszcza burmistrz Czerniowiec:
Gdy już nasycił i jak się zdawało zadziwił słuchaczy, wyjął
drugą mapę własnej roboty. Była to mapa środkowej Europy,
ale o takiej podziałce, że Bukowina była wielka i dokładna,
a sąsiednie kraje jak Polska, Węgry, Rumunia, a nawet Rosja
– były malutkie12.

Ziemia bukowińska jest w jego mniemaniu centrum świata. Wizja burmistrza jest swoistą apoteozą tego terytorium:
Bukowina to jakość. To kraj pionierski. Nie monotonny, lecz
kraj wielu narodów. I jeszcze więcej trzeba by tu zharmonizować13.

Zróżnicowanie przestrzenne i kulturowe Bukowiny przynosi korzyści
i postęp, natomiast Bukowińczyków postrzega się jako lepszych od innych obywateli Europy, tkwiących w sztywnych ramach swoich państw:
My wszyscy musimy mówić pięcioma albo sześcioma językami: po rumuńsku, po polsku, po rusku, po niemiecku i po
węgiersku. A przede wszystkim po francusku!14

11 Tamże,

s. 146.
S. Vincenz, Barwinkowy…, s. 152.
13 Tamże, s. 153.
14 Tamże, s. 153.
12
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Drugi, znaczący fragment, ukazujący ziemię i ludy bukowińskie
jako istną mieszankę etniczną, dotyczy opisu gościńca podczas podróży
pana Tytusa na granicy Besarabii:
Środkiem gościńca maszerowali całym oddziałem, z jakąś iście helleńską tanecznością, smukli, cienkokostni i szczególnie wiotcy Wołosi, w białych obficie wyszywanych tunikach,
narzuconych na białe płócienne spodnie, od dołu aż po kolana zgrabnie a ściśle podług łydek zwinięte płaskimi jasnymi
rzemykami, wychodzącymi z płytkich leciutkich postołów
skórzanych chroniących stopy15.

Nawiązanie do starożytności pokazuje bogactwo i ciągłość historyczną ludów zamieszkujących Bukowinę. Obraz Wołochów jest niejako odrealniony, zanurzony w przestrzeni mitycznej, wręcz magiczny. Rumuni zostali
opisani jako plemię antyczne, poprzez tradycyjny ubiór podkreślające
swoje pochodzenie i tradycje.
Przejdę teraz do portretu Rumuna i Rumunii w „Zwadzie” – pierwszym tomie z pasma „Nowe czasy” tetralogii huculskiej. Ów tom
w szczególny sposób będzie mnie interesował na tle całej tetralogii, ponieważ to w nim możemy odnaleźć ustęp „Krewni z wyboru”, którego
główną bohaterką jest Otylia – babka Vincenza, z pochodzenia Rumunka.
Rozdział ten jest bardzo ważny ze względu na autobiografizm, ukazuje
bowiem początek osiedlenia się na dworze w Krzyworówni i rozpoczęcia
misji szerzenia kultury i oświaty przez dziadków Stanisława Vincenza –
Stanisława i Otylię.
Jak już wspomniałam, Otylia jest główną bohaterką rozdziału,
jednak oprócz tego jest to także najbardziej barwna i interesująca postać,
wyróżniająca się na tle innych bohaterów tej części powieści. Jej osobę
poznajemy z listów, jakie przesyła do swojej przyjaciółki. Właściwie,
w tym miejscu „Zwada” zamienia się w powieść epistolarną.
Przede wszystkim w owej korespondencji uderza ogromna, często
nadmierna wylewność Otylii, zakrawająca wręcz na górnolotność. Jej listy do przyjaciółki obfitują w tkliwe apostrofy:
Moja piękna i szlachetna Nelly, jedyna przyjaciółko!
Myślę o pani, obejmuję panią (…).
Słońce dawno już zaszło, na dworze całkiem ciemno, ale
znów przelatuję wzrokiem ku zachodowi, ku pani. Obejmuję
czule16.
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S. Vincenz, Barwinkowy…, s. 134.
Vincenz, Zwada, Sejny 2003, s. 415, 427, 432, 418.

16 S.
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Emocjonalność widać również w warstwie interpunkcyjnej listów, obfitującej w wykrzykniki i pytajniki. Gadulstwo z kolei przejawia się w rozprawianiu o najbłahszych rzeczach, cytowaniu słów domowników, przytaczaniu poszczególnych dialogów i sytuacji, co dodaje korespondencji żywiołowości i kolorytu.
Niewątpliwie Otylia jest szczerze oddana bliskim osobom oraz
wszystkiemu czym się zajmuje. Urzekające jest jej bezgraniczne zaufanie
do męża, o którym wyraża się zawsze w superlatywach, niemal z nabożeństwem:
Podziwiam mego męża i wszystko co on podziwia.
Katechizm polski umiem na pamięć (…) A mój mąż tak
potrafi spojrzeć niebieskimi oczyma, że nauczyłabym się i po
turecku.
„Nie lękaj się, tutaj jesteś królową” [słowa te wypowiada Stanisław, kiedy po ślubie wraz z żoną osiedlają się w górach –
przyp. A. D.] I wówczas błyskawica mnie oświetliła: to znaczy, że on będzie tutaj królem17.

Owa wylewność wskazuje także na brak egoizmu i empatię Otylii,
która bardzo rzadko myśli o sobie, opisuje raczej swój stosunek do otoczenia bądź otoczenia do niej. Na tak młodej, spontanicznej i płochej jeszcze osobie spoczęło trudne zadanie – zagospodarowania nowego miejsca
zamieszkania oraz pozyskania sympatii teściowej, która uważała ją za
mało dojrzałą i „nad miarę zamaszystą”18. Obawy te wynikały przede
wszystkim z pochodzenia synowej. Otylia była Rumunką, a więc nosiła
w sobie piętno „wariactwa wołoskiego”. Młoda żona widziała, iż w oczach
teściowej jest „schizmatyczką”, „jakąś tam Rumunką”19. Nie była to wymarzona partia dla statecznego, poważnego Polaka – ziemianina. Można
wręcz odnieść wrażenie, iż bohaterka wstydzi się swojego wołoskiego pochodzenia:
Boże mój, jaka ja jestem szczęśliwa i jak wdzięczna, że mąż
zabrał mnie od tego wszystkiego. Nie tylko inny kraj, inny
naród, ale całkiem inny świat20.

Autorka pisze te słowa w kontekście wspomnień o swojej rodzinie. Twierdzi, iż ojciec był
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Tamże, s. 416, 418, 424.
Tamże, s. 415.
19 Tamże, s. 421.
20 Tamże, s. 418.
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nieszczęśliwy, w wiecznym niepokoju, nie spał nigdy noc po
nocy w tym samym domu, a konie były stale zaprzężone do
powozu, gotowe do wyjazdu21.

Bracia wprawdzie lubili ją i bawili się z nią, jednak byli dla niej wiecznym
postrachem,
wciąż słychać było o ich awanturach, o pojedynkach, o zwadach, o bijatykach22.

Otylia ma takie zdanie nie tylko o swoich braciach, lecz również o innych
rodakach. Porównując ich z mężnymi Polakami, mówi:
A nasi Wołochy? Lekkoduchy kochani, pobłażliwi, weseli,
a gdzież im honor w głowie? Z początku wstydziłam się za
moją rodzinę, bo wydawali mi się wszyscy przy Polakach niehonorowi23.

Swoich braci nazywa „hajdamakami” i „wariatami”24. Nawet we własnych
dzieciach widzi charakter rodzinnych stron:
Niestety i jedno i drugie zupełnie podobne do moich braci, te
same oczy południowe, wypukłe, wytrzeszczone, piękne, ale
straszne i zuchwałe25.

Trudno się zatem dziwić, iż wielu ludzi dopatruje się w Otylii pierwiastków „wołoskiego szaleństwa”. I to szaleństwo jest w niej niewątpliwie, wyraża się jednak w naiwności, pełnym oddaniu, uczuciowości, poświęceniu, a także lęku przed wszelkimi znakami przyrody, wiążącym się
prawdopodobnie z wołoskimi zabobonami i klechdami. Można powiedzieć, że Otylia prezentuje swoisty typ fantazji rumuńskiej. Nieustannie
wyobraża sobie wszelkie nadprzyrodzone zjawiska:
(…) gdy pracę i kłopoty zawieszano na kołku, młodą żonę
straszyły jakieś mary górskie, mary samotności czy przeczuć.
Dlatego gdy zaczyna się zmierzchać jak teraz, gdy długie cienie gór wyciągają łapy i świerki kiwają się, jak wielkie bestie,
zmawiają się jak smoki i gryfy – boję się.

21 Tamże,

s. 417.
Tamże, s. 418.
23 Tamże, s. 418-419.
24 Tamże, s. 419.
25 Tamże, s. 420.
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Także służba w domu ciekawie a serdecznie nas powitała, coś
tak jakby karzełki w bajkach Grimma czy duchy (…)26.

Wszystkie te postaci i zjawy są bohaterami baśni i legend opowiadanych
zapewne na wołoskim stepie, pod których wpływem ukształtowała się wyobraźnia Otylii. Poprzez jej postać wyłania się Rumunia jako kraina magiczna, pełna cudów i dziwów. Tak zresztą jest ten kraj postrzegany i dzisiaj, głównie z racji historii Wlada Palownika i legendy o Drakuli, którą
otoczyła Rumunię współczesna popkultura.
Nie da się ukryć, iż postać babki Vincenza jest komiczna, ona sama wszak tak siebie postrzega. Infantylizm nadaje jej jednak wdzięk
i urok osobisty, którymi wzbudza czułość u innych. Niestety, ta cecha
charakteru nie podoba się matce Stanisława, która nieustannie odnosi się
do synowej z wyrazem wyższości, przy każdej nadarzającej się okazji podkreślając jej wołoskie pochodzenie i wspominając niepokornych krewnych:
No tak, nie dziwota, że podoba ci się ten Roland, i ta cała jego rębanina, a także tutejsi rozbójnicy. U was na Bukowinie
i Besarabii to na porządku dziennym, tam nawet panowie rąbią sobie głowy dzień w dzień, a ty jesteś do tego przyzwyczajona i pewnie ci trochę smutno tutaj27.

Komentarze teściowej sprawiają Otylii dużo mnóstwo przykrości, młoda
żona czuje się zahukana i nieokrzesana.
Niewątpliwie młoda Rumunka wniosła na zapomniane, górskie
tereny powiew świeżości i swobody, już od początku w symboliczny sposób likwidując wszelkie bariery, dzięki wyburzeniu kamiennego więzienia
stojącego przy dworze, a stanowiącego niegdyś ostrzeżenie przed napadami zbójnickimi. Otylia, jako reprezentantka narodu rumuńskiego, jest
osobą barwną, ciepłą, prostą i naturalną, co wyraźnie rzutuje na postrzeganie przez czytelnika społeczeństwa Rumunii. To właśnie ta kobieta jest
opoką dworu w Krzyworówni, nadającą mu świetności, utrzymującą przyjazne stosunki z sąsiadami, dzięki czemu ród Vincenzów jest tak dobrze
wspominany przez mieszkańców tamtejszych terenów.
Pomimo wszystko, nie zapomina Otylia o swojej ojczyźnie. W jednym z listów wspomina o mozaice kulturowej, jaką jest ziemia, na której
się wychowała:
Pani wie zresztą może, że nasza rodzina tak strasznie była
pomieszana jak gdyby na to, aby trudno było zgadnąć. Wieża
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Tamże, s. 415, 416, 419, 423.
Tamże, s. 427.
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Babel, ileż narodowości, a ile języków. Mówiliśmy co najmniej pięcioma językami, wszystkimi źle28.

Jest to również swoista charakterystyka Rumunii, pokazująca jej trudną
do zdefiniowania tożsamość.
Z ową niewyraźną tożsamością można także powiązać inny wątek
książki, a mianowicie podszywanie się pod Rumuna przez Jasia Tomaszewskiego:
I naprawdę, przyszedł wreszcie młody Rumun rosły, smukły,
w koszuli wyszywanej wzdłuż i wszerz, w obcisłych spodniach od postołów aż po kolana ściśniętych owijaczami czarnobiałymi, a w pasie przepasany krajką wzorzystą. Cudo nie
Rumun29.

Bohater opuścił swoje rodzinne okolice, gdyż, jak sam powiada,
gdzież życie, jak nie tutaj w Mołdawii [Mołdawia jest tutaj
traktowana tożsamo z Rumunią – przyp. A. D.]!30

Jednak, podając się za mieszkańca Wołoszczyzny, wypada nieprawdziwie,
wręcz śmiesznie. Widać, że ludowy rumuński strój jest dla niego tylko
przebraniem:
Nakupił co mógł, prawie wszystko co widział: i spodnie obcisłe naszywane na udach cętkami w kształcie dłoni, i białe
rzemyki zgrabnie w krzyż zawijane wokół łydek aż po kolana.
Nagromadził ponadto na sobie sporo ozdób z całej Rumunii,
co przekraczało wszystkie zwyczaje, nawet urągało im. Nie
tylko miał na piersi skórzany przód haftowany, włożył także
koszulę suto wyszywaną na rękawach, z tych jakie w Rumunii noszą jedynie kobiety. Mimo gorąca przystroił się także
w długą barankową czapkę noszoną tam przez mężczyzn, ale
przybrał ją nie wiadomo po co wstążkami wszystkich barw,
jakie tylko mógł znaleźć: zielonymi, białymi, purpurowymi.
Niektórzy podśmiewali się zeń nieustannie, inni grzecznie
i z trudem dusili śmiech31.

W tym dość obszernym fragmencie opisany został narodowy strój rumuński, który cechują przepych, bogactwo oraz rozmaitość barw i form.
Ta cecha rumuńskości została dodatkowo wyeksponowana i niejako spa-
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Tamże, s. 418.
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30 Tamże, s. 462.
31 Tamże, s. 480-481.
29

430
rodiowana poprzez kreację bohatera i pozę jaką przybiera. Jego towarzysz mówi o nim z widocznym sarkazmem, ale też z uśmiechem:
Patrzajcie, jaka wielka rumuńska osoba nasz Jasio!

Inny z kolei przyjaciel twierdzi, iż Jasio jest
nakogucony i napawiony (…) na takiego Rumuna, jakiego
w całej Rumunii nikt nie widział32.

Te odzwierzęce neologizmy wprowadzają pewną swojskość i naturalność,
jednak z drugiej strony kogut i paw to zwierzęta piękne, acz wojownicze
i pyszne. Inny z kolei towarzysz mówi o Jasiu, iż jest ubrany „jak do
cyrku”33. Ponownie zatem humor towarzyszy wątkom rumuńskim w powieści Vincenza, co składa się na optymistyczny obraz tego kraju oraz jego barwność. Warto jednak zwrócić uwagę, iż rumuńskość została w tym
fragmencie nieco zafałszowana przez wyolbrzymienie.
Motyw zagubionej tożsamości rumuńskiej pojawia się również
w ustępie dotyczącym tajemniczych wędrowców. Okazuje się, iż:
Nie byli to Cyganie, nie byli Tatarczuki z Dubrudży, tylko wędrowni Magyarzy, ale nie z Węgier, tylko niby to z Rumunii,
a naprawdę z dróg, z szlaków nadrzecznych, z moczarów
przymorskich. (…) Mówili między sobą niewiele, rąbiąc hardo po słowie. Umieli też kilka słów po rumuńsku34.

Właściwie z owej relacji nie dowiadujemy się kim naprawdę są przybysze.
Podobny motyw pojawia się również we fragmencie powieści biograficznej Vincenza – „Dialogi z Sowietami”, w której zbiegły żołnierz rumuński
nie wie, gdzie się znajduje ani kim jest.
Rumunia jest miejscem wędrówek różnych ludów, w wyniku czego w pewien sposób zacierają się jej granice; jest częścią czegoś, nie zaś
odrębną całością. Dlatego też wędrowcy opisują ten kraj niemal jako oazę
swobody i gościnności:
My do żadnej dzierżawy nie należni, ni do tej, ni do tamtej, ni
do tej trzeciej. A zimą my u Wołochów, choć gdzie przytulą,
ogrzeją, nakarmią, nie odmówią. I nie urągają. Inni na nas,
że my z czorta i z czortem, inni wypędziliby nas, a Wołochy
nie! Dają żyć każdemu35.

32 Tamże,

s. 481.
s. 510.
34 Tamże, s. 513.
35 Tamże, s. 516.
33 Tamże,
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Z poszczególnych wątków „Zwady” wyłania się swoisty portret
Rumuna i Rumunii. Pomimo negatywnego wizerunku narodowości rumuńskiej, jaki zarysowuje się w korespondencji Otylii, obraz ten jest
w gruncie rzeczy pozytywny. Rumuni jawią się jako naród spontaniczny,
szczery i wesoły. Jest w nich naturalność i porywczość. Sama osoba Rumunki jest urocza, zatem kraj jej pochodzenia również jawi się czytelnikowi w pozytywnym świetle.
Różne określenia mieszkańców Wołoszczyzny padają w książce,
kreując portret mieszkańca tych terenów, na który składają się takie cechy jak: swoboda w sposobie bycia, barwność, naturalność, energiczność,
witalność, dobroduszność, gościnność, szczerość, porywczość, szaleństwo. Jednakże trzeba zauważyć także inną stronę rumuńskości, a mianowicie – zagubienie jej poczucia przynależności narodowej. Właściwie
w „Zwadzie” nie ma Rumunii sensu stricte, zawsze jest ona ukazana przez
czyjś pryzmat, czy to nieco negatywny – w przypadku Otylii, która chce
się odciąć od wołoskich korzeni, czy też przesadzony i nieco zafałszowany
– w przypadku Jasia przebranego za Rumuna, albo też zaledwie zarysowana – jako jeden z etapów wędrówki.
Rumunia, jako kraj o skomplikowanej tożsamości świetnie pasuje
do Vincenzowskiej Europy bez granic, gdzie połączenie różnych tradycji
jest bogactwem wskazującym na wspólne korzenie europejskie, nie zaś
źródłem antagonizmów – jak to często w historii starego kontynentu
bywało.

Anna Dziedzic
Universitatea Sileziană din Katowice

România şi Bucovina în creaţia lui Stanisław Vincenz
Rezumat

În prezentul referat, fragment al lucrării mele de masterat, privitor la imaginea României în literatura polonă, aş vrea să creionez România şi Bucovina în creaţia lui Stanisław Vincenz.
În concepţia lui Vincenz, Europa este un continent fără frontiere
în care coexistă diferite neamuri, cu diverse rădăcini care cultivă diferite
tradiţii şi religii. Este totuşi o regiune a păcii şi colaborării neconflictuale.
Aceste teze de cercetare ale creaţiei lui aş vrea să le susţin analizând imaginea României şi a Bucovinei în scrierile filosofului de la Cernahora
(cum este numit).
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Creaţia ţinutului bucovinean a fost excepţional redată în „Barwinkowy wianek” (Cununa de brebenoc) – a patra parte a tetralogiei huţule.
„Na wysokiej połoninie” (Pe înaltul imaş). Acest roman este scris din perspectiva eroilor care merg la nuntă în Krzyworówna. Totuşi călătoria este
aici doar fundalul pentru descrierea lumii huţulilor precum şi pentru
reflecţii filosofice. Categoria călătoriei în această operă posedă antinomie. Căci călătoria se asociază cu dinamica şi deplasarea, cu cunoaşterea
unor locuri noi, cu aflarea în situaţii atipice. La Vincenz eroii călătoresc
în spaţiul „lor”, unde cunosc fiecare palmă de pământ. Esenţa Bucovinei
a fost întruchipată în figura domnului Tytus, spirit neliniştit care, după
câteva călătorii în America, se întoarce în locurile natale, pentru ca aici să
descopere liniştea şi locul său.
În „Barwinkowy wianek” (Cununa de brebenoc), ca în întreaga
creaţie a lui Vincenz, trebuie acordată atenţie râului ca simbol care uneşte diferite spaţii şi ţări cu frontiere conflictuale. Este vorba aici, mai ales,
de Suceava. Forţa Bucovinei este prezentată foarte expresiv în cuvântul
primarului oraşului Cernăuţi care consideră această regiune superioară,
de pionierat, lipsită de monotonie şi de aceea mai bună decât altele. Bucovina, în această operă, este un microcosmos, un ţinut mitic, aproape
o Arcadie.
În „Zwada” (Cearta) – a doua parte a tetralogiei huţule – apare
cel mai lung episod care priveşte România, mai precis pe românca Otilia
al cărei prototip a fost bunica lui Vincenz. Această tânără femeie este soţia lui Stanisław Vincenz (bunicul scriitorului) şi, în acelaşi timp, doamna
de la conacul din Krzyworówna. Din corespondenţă apare o persoană
spontană, bună, care îşi iubeşte soţul. Otiliei îi e ruşine de originea sa română pe care, adeseori, i-o reproşează soacra. Valahii erau asociaţi atunci
cu violenţa, răzvrătirile, bătăile. Şi aşa a fost şi familia Otiliei, despre care
ea însăşi aminteşte. În plus, autoarea scrisorilor este o persoană naivă, timidă, care crede în poveşti misterioase pe care, cu siguranţă, le-a ascultat
în copilărie, pe pământ românesc. Totuşi, nu e posibil să nu o îndrăgeşti
pe Otilia, figura ei colorată trezeşte în cititor curiozitatea privitoare la România şi oamenii care o locuiesc.
Gânditorul din Cernahora a nutrit, cu siguranţă multă simpatie
pentru această ţară. România, ca o ţară cu o complicată identitate, se potriveşte cu Europa fără frontiere a lui Vincenz unde conexiunea diferitelor tradiţii este o bogăţie care indică rădăcinile europene comune, iar
nu un izvor de antagonisme – aşa cum a fost adeseori în istoria bătrânului continent.

s. dr M. Loyola Opiela
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ślady myśli pedagogicznej
bł. Edmunda Bojanowskiego na Bukowinie
realizowanej przez Siostry Służebniczki NMP

Myśl pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871), mimo iż zrodziła się w połowie XIX w. jawi się dzisiaj jako nowatorska i wyjątkowo aktualna. Istotę i rozwój tej myśli poznajemy z jego bogatej spuścizny, jaką stanowią jego pisma i powstałe dzieło oraz jej realizacji w praktyce przez Siostry Służebniczki NMP. One to poprzez swoją służbę realizowały ją w diecezji lwowskiej, także na Bukowinie. Służebniczki dębickie
w Czerniowcach (dwie bursy) i pobliskich: Brzeżanach, Śniatyniu, Stanisławowie, Monasterzyskach, Buczaczu, Folwarkach czy Skałacie. Służebniczki starowiejskie, między innymi w: Jabłonowie, Kosowie, Gwoźdźcu,
Zaleszczykach, Jędrzejówce, Kołomyi, Germanówce, Obertynie, Ottyni,
Mielnicy, Zabłotowie, Tłumaczu i innych. Służebniczki starowiejskie
w samej diecezji lwowskiej w 1939 r. pracowały w 94 placówkach, gdzie
w większości prowadziły ochronki sierocińce, tworząc wspólnoty najczęściej 3-4 osobowe, razem ponad 360 sióstr 1. Natomiast Służebniczki dębickie miały w tym czasie w tej diecezji 21 domów, w których pracowało
66 sióstr2. Dla porównania w roku 1914 miały tam 30 placówek3, ale
m.in. Czerniowce i Śniatyń były zmuszone opuścić w 1914 r. z powodu
I wojny światowej4.
W latach 90. XX w. Siostry Służebniczki Starowiejskie wyjeżdżały
na miesięczne posługi na terenie Rumunii i pełniły je w: Nowym Sołońcu,
Pojanie Mikuli, Pleszy, Kaczyce, Moarze5, Serecie.
Sylwetka Edmunda Bojanowskiego
Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu
w Wielkopolsce, a zmarł 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej. Od wczesnych lat życia angażował się we wszystko, co dotyczy życia Kościoła i Oj-

1

Por.: Schematyzm Archidiecezji Lwowskiej, Lwów 1939, s. 159-164.
Por.: tamże, s. 168-169.
3 Archiwum Główne Służebniczek Dębickich w Dębicy (dalej: AGSD), BA 11, s. W. Tajanowicz, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP „Dębickich” w latach 1875-1914,
Lublin 1970, s. 65, mps.
4 AGSD, DZ 9, Akta Domów Zgromadzenia, Czerniowce 58, 61 (Bursa), Rumunia.
5 Ks. J. Pawlik, W kręgu relacji rumuńsko-polskich, Katowice 2007, s. 6.
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czyzny z głębokim poczuciem odpowiedzialności i osobliwą wrażliwością
na wartości najwyższe. Takie postawy rozwijały się w nim dzięki wychowaniu w rodzinie, w której wartości religijne i patriotyczne były pielęgnowane i realizowane w życiu i w oddaniu dla sprawy przywrócenia niepodległości Polski. Był „przede wszystkim Polakiem i katolikiem”6. Doceniano jego poświęcenie dla dobra Ojczyzny, że „swą pracą i wykształceniem wewnętrznym połączonym z świętym duchem narodowym”7 zyskał sobie uznanie i sławę „młodego Polaka czynnie i gorliwie narodowością zajętego”8.
Wiedza i doświadczenia Bojanowskiego zdobyte w czasie studiów
we Wrocławiu i Berlinie oraz zainteresowanie kulturą słowiańską pozostawiły ślad w jego myśleniu i twórczości. Idee romantyzmu, które wzmagały poczucie braterstwa ludów, ożywiały uczucia religijne i narodowe
dążenie do wolności, wywarły ogromny wpływ na jego myśl pedagogiczną
i zaangażowanie praktyczne na rzecz szerzenia oświaty wśród ludu i wychowania zmierzającego do moralnego i społecznego odrodzenia narodu.
Fascynowała go tajemnica człowieka i jego rozwoju jako osoby. Rozważał
ją w doczesnym i nadprzyrodzonym wymiarze ludzkiego życia harmonijnie wpisanego w tajemnice religii, natury i historii.
Dzięki swej działalności charytatywnej i oświatowej poznał bogatą
kulturę i religijność, ale też całą nędzę materialną i moralną ludu wiejskiego. Odkrył wagę problemu sierot i dzieci z ubogich rodzin wiejskich,
sam „dotknął” ich nędzy i pragnął zaradzić potrzebom poprzez tworzenie
ochron wiejskich. Dzięki nim dążył do wspierania rodziny i odnowy moralnej poprzez przykład życia, szerzenie oświaty i chrześcijańską posługę
potrzebującym. Nie działał pochopnie ani doraźnie, ale podejmował głęboką refleksję nad systemowym rozwiązaniem problemów, co prowadziło
go do konsekwentnego i cierpliwego budowania systemu wychowania
dzieci i ludu. Żywił głębokie przekonanie, że
gdy wszechstronnie zwracamy się na lud, musimy się zwrócić
na odpowiednią mu sferę wieku ludzkiego – na Dzieci. Od
Dzieci z dawna złączonych z ludem, trzeba zacząć odrodzenie
ludzkości. Od wstępu zaczniemy, a postęp się znajdzie9.

3 maja 1850 r. Bojanowski założył pierwszą ochronkę wiejską
w Podrzeczu k. Gostynia w Wielkim Księstwie Poznańskim. Od tej pory
wcielał w życie i doskonalił swą koncepcję pedagogiczną z główną ideą
ochrony i wychowania dziecka i ludu, a dla jej realizacji tworzył Zgroma-

6

Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1853-1871, t. I-II, objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził L. Smołka, Wrocław 2001 (dalej: Korespondencja); t. II, s. 33, W. Joneman do E. Bojanowskiego, 12.12.1829.
7 Por.: tamże, t. II, s. 11, ks. K. Lerski do E. Bojanowskiego, 8.08.1830.
8 Tamże, t. II, s. 11, J. Klemczyński do E. Bojanowskiego, 13.08.1830.
9 AGSD, B-i-1, k. 34 r, Notatki Edmunda Bojanowskiego, (B).
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dzenie Służebniczek Maryi. Zakładając ochronki miał na względzie przede
wszystkim korzyść małych dzieci na wsi wystawionych na zagrożenia oraz
uświęcenie kobiet wiejskich, a przez nie wpływ na podniesienie świadomości i moralności ludu wiejskiego10. Siostry łączyły pracę ręczną z dobroczynnością, co wpływało na ich poziom moralny oraz zapewniało
utrzymanie ochronce. Jako uważny obserwator złożonych problemów
świata i doskonały pedagog był przekonany o tym, że najpewniejszą podstawą do organizacji i skuteczności dzieła jest droga tradycji kościelnej.
Istotne elementy myśli pedagogicznej
Edmunda Bojanowskiego
Edmund Bojanowski poszukując sposobu pracy z ludem i dla ludu dociekał istoty pojęć i zjawisk, analizował procesy dziejowe ludzkości
i narodu ujmując rzeczywistość świata i człowieka całościowo, sięgając do
tego, co pierwotne, wracając do początku, do podstawy. Kładł nacisk na
integralne wychowanie dzieci i ludu w kontekście przeżywania i przyswajania przez osobę i wspólnotę wartości religijnych i kulturowych pielęgnowanych przez naród, zachowanych w najczystszej formie przez lud.
Ideą jego myśli pedagogicznej było prowadzenie do odrodzenia
moralnego z przekonaniem, że „im groźniej teraźniejsze stosunki społeczne zachwiewają się z braku podstawy moralnej, tym żywotniejszym staje
się zadaniem ludzkości sprawa wychowania”11. Uważał, że w tym kontekście „Wychowanie jest zachowywaniem obyczajów rodzinnych – ma charakter zachowawczy tych zwyczajów, z których idą obyczaje”12. Jak ważnym jest ono zadaniem i jaki powinno mieć charakter określa Bojanowski
jednoznacznie: „najwyższym celem wychowania jest: aby człowiek stał się
obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”13. Wychowanie bardzo ściśle
łączył z rodziną, dotyczyło ono aspektu zarówno indywidualnego jak i
społecznego z jednoznacznym ukierunkowaniem na wychowanie moralne
w wierności tradycji. Wyznaczając tak ważne zadania i cele wychowaniu
stawiał je nie dziecku lecz rodzinie, wychowawcom, wspólnocie, w której
dziecko przychodzi na świat, żyje i rozwija się. Wychodził z założenia, że
„zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna szkolna nauka, tylko
nauka życia”14. Zakładało to wprowadzanie dziecka we wspólnotę rodziny, w kulturę innych wspólnot i społeczności wyrażającą się w zwyczajach
i obyczajach.

10

Por.: Korespondencja, t. I. s. 168, E. Bojanowski do abpa L. Przyłuskiego,
8.12.1855.
11 AGSD, B-h-1, k. 5r.
12 AGSD, B-h-1, k. 3r; por.: S. B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807,
t. I, cz. I, s. 258, wyd. 2, Lwów 1860, t. VI, cz. I, s. 461-462.
13 AGSD, B-h-1, k. 18v.
14 AGSD, B-f-1, k. 12v.
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Dla Bojanowskiego charakterystyczne jest używanie analogii między wychowaniem osoby a wychowaniem ludów. Wspólną dla nich pozostaje kategoria młodości, macierzyństwa, prostoty, równości, braterstwa,
prawdy, piękna, miłości rozumianych w aspekcie natury, religii i historii
jako podstawowe, istotne, zgodne z naturą. Są one w swej istocie osadzone w tym, co niezmienne, wymagają więc odkrycia, wyboru i przyjęcia za
swoje, w których osoba czy wspólnota (rodzinna, narodowa, kościelna)
może się rozwijać i doskonalić. W obydwu ujęciach wychowania – dziecka i ludu, chodzi o kształtowanie umiejętności życia, czyli mądrości budowanej na odpowiedniej relacji między naturą, rozumem i wiarą. Jeżeli
stąd będzie wypływać troska o jakość życia przede wszystkim w wymiarze
moralnym, to każdy inny wymiar będzie tę jakość miał właściwą człowiekowi, bo opartą o pełne spektrum wartości, od podstawowych po
najwyższe.
Znamienne w koncepcji pedagogicznej Bojanowskiego jest mocne
nawiązanie do narodu i natury, jako podstawowego odniesienia:
Nie rozumowa pedagogika, nie układ różnorodnych części,
jak państwo dotychczasowe, ale według narodowości w połączeniu z naturą – rozwijać się winien system wychowania15.

Budowanie systemu według narodowości nie stanowiło wyrazu jakiego
zacieśniania perspektywy czy braku otwartości. Otwartość i uniwersalność systemu gwarantowało jego mocne osadzenie na podstawach religijnych i filozoficznych. Narodowość określa natomiast specyfikę kulturową, środowiskową i obyczajową właściwą społeczności, Ojczyzny, w której
dziecko się rodzi, rozwija, wychowuje, kształci i działa zgodnie z normami
i zasadami wynikającymi z tej specyfiki. Narodowość i Ojczyzna przeznaczona człowiekowi przez Boga są środkami, które On daje, aby każdy
mógł realizować swój życiowy cel. Ważnym zadaniem wychowawczym
było zatem wpajanie wychowankom poczucia tożsamości narodowej
i uczenie patriotyzmu jako identyfikowania się z chrześcijańskimi i humanistycznymi podstawami i tradycjami narodu. Takie podejście było
otwarte na wielonarodowość wspólnoty ludzkiej, w której pielęgnowanie
kultury i tradycji własnego narodu uczyło szacunku dla innych narodowości.
Zgodnie z przyjętą przez Bojanowskiego antropologią w wychowaniu ważny jest cały człowiek, jako osoba, dziecko Boże i ważne jest całe
jego życie. Zwracał uwagę na trzy wymiary harmonijnego wychowania:
– fizyczne (zewnętrzne) zmierzające do pełnego rozwoju sprawności fizycznej, zdrowia, umiejętności praktycznych,
– moralne (wewnętrzne) – kształtowanie postaw moralnych, religijnych,
patriotycznych,

15
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– obyczajowe (społeczne) – kształtujące właściwe postawy i odniesienia
względem rodziny, ojczyzny, pracy, dobra wspólnego.
Szacunek dla natury, głębokie wyczucie i pielęgnowanie tego, co
najważniejsze dla ludzkiego szczęścia w wymiarze doczesnym i nadprzyrodzonym w sposób najczystszy i godny naśladowania zachowało się w życiu
i zwyczajach ludu. W nich odnajdywał wprowadzoną w praktykę wizję integralnego wychowania małego dziecka odpowiadającą jego naturze. Kultura ludowa wytworzyła bowiem właściwe swej prostocie, a odpowiadające
także możliwościom dzieci sugestywne, przystępne i bogate w treść zwyczaje i obrzędy. Wpisana w działanie przystępna i obrazowa forma, nie tylko przekazu, ale i urzeczywistniania religijnych i najważniejszych wartości
dla życia, służyła kształtowaniu postaw, zachowań i obyczajów.
Bojanowski wierzył sprawdzonej w praktyce i budowanej na niej
mądrości ludowej. Religijność ludu dawała rękojmię wartości jej zwyczajów, które z powodu braku dostatecznej oświaty należało oczyścić jedynie z praktyk zabobonnych. Całe życie rodzinne i społeczne ludu stanowiło pełne środowisko uwarunkowań służących skuteczności tego procesu, na co wskazuje zbliżone ku naturze życie prostego ludu.
W historii Kościoła znajdował przykłady realizacji tej drogi w praktyce. Głębokie życie duchowe wyrażało się w dziełach miłosierdzia, jedności i wzajemnych relacjach dialogu, współpracy i równości dzieci Bożych przed Bogiem kierujących się zasadami Jego prawa. Pokazywał także jak pozory życia chrześcijańskiego, kiedy rozum i interes materialny
stawał się bożyszczem, prowadziły do odszczepiania się od Kościoła. Ich
skutkiem zawsze było poniżenie Kościoła, ludu, kobiety i dzieci. Przynależność do Kościoła jako wspólnoty nie tylko w wymiarze społecznym, ale
przede wszystkim nadprzyrodzonym, chociaż jest zawierzona wolnemu
wyborowi człowieka, to jest niezbędna dla jego pełnego, integralnego rozwoju i wychowania. Wymaga to od wychowawców właściwego poznania
i zrozumienia wielorakich uwarunkowań działalności pedagogicznej, stałych elementów gwarantujących zachowanie jej tożsamości oraz dynamiki zmian wobec zmieniających się warunków społeczno-kulturowych.
Wymaga też respektu wobec historii i doświadczeń poprzednich
pokoleń, w czym Bojanowski odwoływał się do przestrogi Mickiewicza:
Nie jedna myśl, co w oświeconej Europie nie rozwinęła się
jeszcze do najdalszych następstw, w Słowiańszczyźnie wypełniona już stawi przed oczy skutek rzeczywiście otrzymany.
Gdyby teorie Zachodu tak chwytane przez Słowian, i praktyczne życie słowiańskie tak nie znane Zachodowi złączyła pilna uwaga, możeby przez to oszczędziło się dla ludzkości wiele
daremnych, a przykrych doświadczeń reformatorskich16.

16
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Warunek powodzenia i skuteczności prowadzonej przez Służebniczki działalności wychowawczej widział w dobrym rozeznaniu problemów
w środowisku, odpowiedzi na najbardziej palące potrzeby, z bardzo mocnym akcentem na wartość i znaczenie życia rodzinnego. W nim widział
najlepszy model do organizacji działań wychowawczych. Kładł więc duży
nacisk na przejrzystość służby ochroniarek, począwszy od otwartości na
każdego potrzebującego, poprzez jasny system wartości przekazywanych
podopiecznym, po niezależność i wyraźny charakter służby środowisku
nie dla zysku. W takiego rodzaju działalności widział żywotność ochron
i powodzenie w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych.
W poszukiwaniach sposobów pracy z ludem i dla ludu Bojanowski
brał pod uwagę całą społeczność wiejską z osobliwą troską o najsłabszą
i najbardziej zagrożoną jej część, które stanowiły dzieci. Lud, podobnie
jak dziecko, potrzebował pomocy – opieki i wychowania, ochrony. Dlatego celem zakładanych przez niego ochron było nie tylko wychowanie
i opieka nad dziećmi, lecz wychowawcze oddziaływanie na wszystkich
mieszkańców wsi. Chodziło o rozwijanie świadomości, kształtowanie
umiejętności praktycznych w celu samodzielnego radzenia sobie w trudnościach materialnych i moralnych. Spotkania, tzw. wieczornice dla
dziewcząt i kobiet były organizowane w celu nauki czytania i pisania, wyuczenia dobrych sposobów w prowadzeniu gospodarstwa, higieny, umiejętności praktycznych i zwalczania zabobonów. Zawierały również elementy profilaktyki, miały bowiem na celu pożyteczne spędzanie czasu
wolnego, co służyło odciąganiu od demoralizujących zabaw karczemnych
i chroniło od złych wpływów nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Ochronki
pełniły również bardzo ważną funkcję oświatową i uświadamiającą wobec
rodzin oraz całego środowiska:
Zaiste ważnym jest to już co do dzieci, a tym potrzebniejsze,
aby Służebnice Ochron, czyniąc nowe w domowym gospodarstwie doświadczenia i próbując rolniczych sposobów, szerzyły między ludem ich używanie, oraz wytępiały przesądy
gospodarcze – lub też sprawdzały te, które są godne zachowania i wyjaśnienia a uchodzą za zabobony17.

Przez dzieci docierano do rodzin, wspomagano ich w różnych potrzebach, co sprzyjało szerzeniu ulepszeń dla zachowania zdrowia, higieny, ładu. Bojanowski potrafił integrować działania we współpracy różnych grup w środowisku, by skutecznie oddziaływać i budować wspólnotę
wokół wartości rodzinnych, narodowych, religijnych.
Szczególnie brał pod uwagę dobro narodu, z którym utożsamiał
lud, jego potrzeby i możliwości, oraz opierał się na bieżącym dorobku myśli pedagogicznej i próbach jej praktycznej realizacji. Przemawiały za tym
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względy religijne i patriotyczne. Wiązał wychowanie narodowe przez pracę, modlitwę i oświatę z patriotycznymi dążeniami niepodległościowymi.
To, co uważał za korzeń, z którego miało się odrodzić nie tylko „drzewo
żywota narodowego”, ale także społecznego, rodzinnego i osobistego, to
historia i kultura tak ściśle związana z chrześcijaństwem, a więc ściśle
związana z religią. Pobożność ludu była „rdzeniem jego istoty”, która
na wskroś przeświecała całe jego życie. Duch religijny owiał
stare zabytki przedchrześcijańskie i nieustannie się wciela we
wszystkie domowe obrządki, zwyczaje, wyobrażenia. Kto na
lud nasz nie zapatruje się ze stanowiska religijnego ducha,
ten nie obejrzy wszystkich promieni jego życia, które do tego
jednego punktu wszystkie się zbiegają18.

Wiedział dobrze, że odniesienie ludu do Boga i Maryi jest duchową siłą
poszczególnych osób, rodzin i społeczeństwa, która powinna być podstawą ładu w ich życiu jednostek.
Uważał, że ochronki spełniały opatrznościową rolę w służbie prawdziwego wychowania człowieka według zamysłu Bożego. Ich zadaniem
była ochrona tradycji oraz kultury ludowej i narodowej. Kobieta ma ogromną rolę do spełnienia w procesie wychowania dziecka, odrodzenia narodu, zachowania tradycji i ochrony najwyższych wartości. Ze swej natury
jest ona powołana, by była matką i wychowawczynią. Ta wyjątkowa rola
kobiety jest niezastąpiona w jego wizji integralnego wychowania dzieci
i ludu oraz roli ochroniarek. Im zleca ważne zadania i stawia wysokie
wymagania:
Nie wytępiając starodawnych zwyczajów i obyczajów rodzinnych, mogą owszem takowych prostotę, swojskość i poczciwość odnowić i od grożącej im zagłady stanowczo ocalić. Jak
bowiem wewnętrzne życie naszego ludu, jego religijność, jego poezja ustna i obrzędowa, jego zwyczaje i cała tradycja rodzima jest wyłącznym prawie dziedzictwem niewiast, tak też
obyczaje, cnoty i wady ludu są niewiast zasługą lub winą.
Domki Ochronek wiejskich powinny być przeto wzorem tej
rodzinnej prostoty i obyczaju Krajowego, który tu w całym
trybie życia najstaranniej odnawiany i okrzesywany, ku naśladowaniu, a przytłumieniu wciskających się zewsząd obcych żywiołów. Temu zaś zadaniu tylko wieśniaczki zadość
uczynić mogą. Począwszy od najdrobniejszych igraszek dziecięcych, piosenek ludowych19.
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Por.: tamże, k. 16r.
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W powrocie do podstaw, bez pogardy dla zdobyczy ludzkiej myśli i twórczości, lecz na miarę osiągniętego postępu, jest ratunek dla ludzkości. Bojanowski pokazał to nawiązując do idei wzajemnego dopełniania się między Zachodem a Słowiańszczyzną:
Wymiana taka w cywilizacji podobną być powinna do wymiany produktów handlowych – My dostarczamy Europie
surowych produktów, zboża, drzewa itp., a odbieramy wyroby zachodniego przemysłu. Czemuż by i w świecie moralnym
niemieliśmy dawać rodzimych naszych skarbów, za wyrobione umiejętności, których się od starszego rodzeństwa europejskiego uczymy. Jest to metoda wzajemnego uczenia Lancastra na wielką miarę!20

Na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy oraz analizy dziejowych procesów odkrywał sens tego zaszczytnego zadania ludzkości, narodu, rodziny, kobiety, jakim jest wychowanie młodego pokolenia w każdej
społeczności. Znajomość teorii i współczesnej praktyki w dziedzinie wychowania dzieci, jej ewolucji rozwijał w odniesieniu do kultury europejskiej.
Realizacja idei ochrony
w systemie wychowania bł. Edmunda Bojanowskiego
Siostry Służebniczki od samego początku odważnie podjęły twórczą inicjatywę realizacji idei wychowawczych i społecznych swojego Ojca
Założyciela, by w ten sposób odpowiadać na wyzwania pojawiające się
w świecie. To dzieło stworzone w Wielkopolsce bardzo szybko się rozrastało, zarówno jeśli chodzi o nowe powołania, jak i prowadzone ochronki,
bursy i domy pomocy, także na Bukowinie.
Służebniczki NMP zajmowały się wychowaniem dzieci, przestrzegając w tym najdrobniejszych szczegółów. Respektowały konieczność
harmonijnego rozwoju dziecka i kształtowaniu jego osobowości we wczesnym wychowaniu jako fundamentu dla całego życia człowieka. Pamiętały o przestrodze Założyciela przed oddzielaniem sfery duchowej od życia
codziennego i związanych z nim doświadczeń; wychowania religijnego,
moralnego, patriotycznego od wychowania fizycznego i społecznego. Harmonijne łączenie religii, kultury, natury i życia codziennego wpisane
w pory roku kalendarzowego i liturgicznego były skutecznym sposobem
scalania wszystkiego, co składa się na środowisko wychowawcze. Najgłębszym motywem tej troski była miłość do dziecka, jako realizacja po-
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lecenia zawartego w Regule: „Dzieci, jako najdroższy skarb Jezusa Pana,
niechaj starannie i w miłości pielęgnują”21.
Siostry opiekowały się również chorymi i ubogimi, a własną pracą
zarabiały na utrzymanie, by ochrony były „ulgą dla wielu, a dla nikogo
ciężarem”22. Jako osoby zakonne realizowały misję ochrony najwyższych
wartości poprzez świadectwo życia i służby zgodnie z nimi. Zabiegały
zawsze o to, by ich życie, praca, modlitwa były służbą, która nie upokarza,
ale pociąga, uczy, angażuje do współdziałania, wyzwala, a one same –
osobowym symbolem wartości, które ochraniały przekazując je i urzeczywistniając w życiu i działaniu. Uważały to za najlepszą drogę nie tylko
pomocy, wsparcia dla potrzebujących, ale także uczenia życiem. W niniejszym referacie zwrócimy uwagę na ich działania wychowawcze w środowisku, co służyło realizacji idei ochrony ludu, w tym dzieci i kobiet.
Zainteresowanie ochronkami i posługą Służebniczek w środowisku rosło również poza granicami Wielkopolski. Do 1864 r. powstało kilka
ochronek na terenie Królestwa, gdzie w czasie powstania styczniowego
siostry pielęgnowały rannych, dlatego w 1865 r. rząd postanowił wydalić
Służebniczki. W 1861 r. założona została ochronka w Podzwierzyńcu pod
Łańcutem. Siostry pochodziły z ludu i dla ludu bezinteresownie pracowały, co ułatwiało im wejście w nowe środowisko. Po okresie adaptacji założono tam nowicjat, który w związku z potrzebą rozszerzenia domu przeniesiono w 1863 r. do Starej Wsi. W 1866 r. Służebniczki udały się także
do Poręby w diecezji wrocławskiej, gdzie otwarto pierwszy dom wraz
z nowicjatem. Na skutek kasaty zgromadzeń zakonnych w ramach Kulturkampfu, Służebniczki musiały się ukrywać albo opuścić Wielkopolskę.
Stąd część z nich osiadła na terenie Galicji. W Dębicy powstała ochronka
w 1882 r., a później dom generalny wraz z nowicjatem. Po ustaniu prześladowań Służebniczki, które pozostały w Wielkopolsce, na nowo organizowały tam swoje wspólnoty.
Ponieważ ciężka sytuacja polityczna długo się utrzymywała, zwłaszcza po śmierci Założyciela (1871), wspomniane wspólnoty Służebniczek,
działających w określonych regionach i niemających łatwego kontaktu
z centralnymi władzami, stopniowo zaczęły się usamodzielniać. W ten
sposób wyodrębniły się cztery Zgromadzenia Służebniczek, wywodzące
się od Założyciela, bł. Edmunda Bojanowskiego:
– Służebniczki wielkopolskie: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, z domem generalnym w Luboniu (archidiecezja
poznańska),
– Służebniczki starowiejskie: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej, z domem generalnym w Starej Wsi
(archidiecezja przemyska),
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– Służebniczki śląskie: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, z domem generalnym we Wrocławiu,
– Służebniczki dębickie: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy
Dziewicy Niepokalanie Poczętej, z domem generalnym w Dębicy (diecezja
tarnowska).
Po umocnieniu własnej autonomii, każde z nich uzyskało z czasem papieskie zatwierdzenie. Pomimo formalnego i organizacyjnego podziału
pierwotnego Zgromadzenia Służebniczek, są one złączone duchem wspólnego Założyciela i tworzą Federację, pozostając wierne pierwotnym założeniom.
W nowym miejscu, szczególnie przy pomocy duchowieństwa i ziemian będących fundatorami ochronek, podejmowały służbę dzieciom,
ubogim i chorym. Tym sposobem, podobnie jak Założyciel, gromadziły
wielu wokół dobra, włączając ich w działania charytatywne. Cel postawiony siostrom i ich działalności w ochronkach 50 lat wcześniej na terenie
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, nie mijał się z potrzebami wynikającymi z sytuacji wsi galicyjskiej, jeszcze bardziej zaniedbanej niż wieś wielkopolska23. Nędza, zacofanie i ucisk społeczny pogłębiały się, filantropia
i lokalna dobroczynność nie były w stanie skutecznie temu zapobiegać.
Tereny rolnicze o prymitywnych formach życia i gospodarowania były
rzeczywiście ogniskiem ubóstwa materialnego i moralnego, potrzebowały
wsparcia w dziedzinie myśli i inicjatyw społecznych. Ta trudna sytuacja
tworzyła potrzeby i warunki dla realizacji działalności w ochronkach Służebniczek w jego pierwotnym kształcie.
W związku z nasilającymi się agitacjami propagandy i ideologii
socjalistycznej nasilała się również troska rodziców o sumienność wychowania dzieci w duchu katolickim. W społecznościach, gdzie świadomość
religijna i narodowa była żywa istniało wielkie zapotrzebowanie na działalność wychowawczą. Matki same zwracały się z prośbą o założenie
ochronki:
Ochronka w obecnych czasach jest bardzo potrzebna, aby nasza dziatwa, jak również i przyszłe nasze pokolenia wychowywały się w prawdziwej karności i posłuszeństwie nabywając już od przyjścia do rozumu poznawania zasad wiary katolickiej24.

Działalność służebniczek zmierzająca do wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży zawsze była intensywna i wielowymiarowa. Z dzieć-
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Por.: Światłomir, Ciemnota Galicji w świetle cyfr i faktów, Lwów 1909.
Archiwum Diecezjalne w Tarnowie (dalej: ADT), Korespondencja Kurii Biskupiej w
Tarnowie ze Zgromadzeniem i innymi instytucjami [w:] Akta Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek BDNP – dębickich z lat 1875-1970.
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mi przygotowywały jasełka, uroczystość św. Mikołaja, akademie, zabawy
dziecinne, festyny25. Siostry „gromadziły koło siebie dzieci, ucząc je kochać Boga i Ojczyznę”26. Całokształt działań w ochronce charakteryzowały
osoby świeckie:
powierzoną ich opiece dziatwę wychowują w duchu religijnym, wpływając tym samym na podniesienie poziomu religijnego rodziców. Kształcą serduszka dziecięce, rozwijają umysły (...). Działalność swą rozszerzają także na młodzież ucząc
ją religii i innych przedmiotów. Nie zapominają również
o dorosłych27.

Siostry organizowały w ochronkach kursy dla młodzieży żeńskiej, przygotowując ją praktycznie do prowadzenia gospodarstwa domowego i pełnienia roli w rodzinie. Prowadzono kursy gotowania, kroju i szycia, bieliźniarstwa, gospodarstwa domowego, a niektóre związane były z działalnością Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej28. Zatem przygotowanie praktyczne dziewcząt łączyły siostry z formacją duchową.
Posługa Sióstr Służebniczek, zawsze powiązana ściśle z Kościołem, miała charakter apostolski i rozwinęła się na szeroką skalę. Każdy
ich dom, nawet wtedy, gdy nie było w nim przedszkola dla dzieci, nazywano ochronką. Działalność Służebniczek w wymiarze społecznym stanowiła zespół działań wychowawczych, wspomaganych działaniami opiekuńczymi, oświatowymi, profilaktycznymi i uświadamiającymi, podejmowanych wobec najbardziej potrzebujących pomocy spośród dzieci,
ubogich i chorych. Z biegiem czasu siostry podejmowały opiekę i wychowanie jako pracę zawodową w instytucjach państwowych czy kościelnych – szpitale, przedszkola, bursy, internaty, domy sierot, domy pomocy
społecznej. Kontynuowały również posługę opiekuńczo-wychowawczą
w środowisku – odwiedzanie osób chorych, samotnych w domach,
działalność charytatywna wśród ubogich rodzin, opieka nad dziećmi małymi – do lat 329.
Przełom wieku XIX i XX wiąże się z rozwojem przemysłu, ale i ze
wzrostem liczby osób pracujących ciężko w fabrykach i różnego rodzaju
zakładach, a żyjących w biedzie i zaniedbaniu. Wraz z przemianami gospodarczymi i postępującym procesem industrializacji działalność ochroniarska poszerzała się powoli na miasta i środowiska robotnicze. Te miejsca, obok zacofanych wsi, stawały się bowiem ogniskami nędzy i zagroże-
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Por. AGSD, MH-2, Kronika Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP, t. I, s. 166,
129, 137-138, 191, 194-195.
26 Tamże, s. 112-113.
27 AGSD, Korespondencja Zgromadzenia i inne pojedyncze dokumenty.
28 Por.: AGSD, MH-2, Kronika Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP, t. I, s. 246,
328.
29 Por.: AGSD, Kroniki domów.
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nia, zwłaszcza dla rozwoju i bezpieczeństwa dzieci. Służebniczki nadal organizowały dla kobiet i dziewcząt kursy gospodarstwa domowego, ale
wraz z rozwijającymi się możliwościami kształcenia zawodowego, potrzeba tego rodzaju kursów zanikała. Wpływ na podnoszenie poziomu życia religijnego kobiet i dziewcząt przyjmował coraz bardziej kształt działań apostolskich, a siostry podejmowały działalność charytatywną przy
parafiach.
Od połowy XIX w. do dzisiaj sytuacja społeczna, kulturowa i polityczna bardzo się zmieniła. Obserwujemy jednak, że pojawiające się dziś
problemy społeczne wymagają działań zbliżonych do tych, które były podejmowane wtedy, bo to, co jest jednym z głównych problemów, to właśnie brak podstawy moralnej. Nie zmieniła się natomiast natura człowieka, zatem nie zdezaktualizowały się cele wychowania, ale dlatego, że sięgały dalej niż tylko czysto naturalne czy społeczne wartości. Innym, bardzo istotnym jest fakt, że wychowanie nie było wyizolowane z innych
działań, lecz umiejętnie powiązane z opieką, kształceniem, profilaktyką,
nastawionymi na potrzeby rozwojowe osoby, rodziny, narodu, ludzkości.
Zaproponowany przez Bojanowskiego system wsparcia sprawdził się
i ewaluował w zmieniających się warunkach, w czasie wojny i pokoju, niewoli politycznej i wolności, będąc na tyle elastycznym, że zachował swą
tożsamość w celach i istocie prowadzonych działań. Jego aktualność leży
w tym, że nastawiony był na potrzeby wynikające z natury człowieka, uwzględniał jego dobro w odniesieniu do hierarchii wartości, od podstawowych po nadprzyrodzone, oraz służył rozwiązywaniu problemów w wymiarze indywidualnym i społecznym.
Osoba stanowi jego centrum i chodzi o jej integralny rozwój, a to
możliwe jest w całym kontekście jej życia i otoczenia, jej potrzeb – od
podstawowych po najwyższe. Dlatego przy dobrym rozeznaniu problemów konkretnych środowisk i wykorzystaniu współczesnych osiągnięć
możemy realizować go dzisiaj. Rodzina jest najważniejszym miejscem
rozwoju dziecka, a środowisko rodzinne jest dla jej członków najlepszym
z możliwych. Jeżeli rodzina uzyska właściwe wsparcie i pomoc w pełnieniu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zminimalizują się inne problemy społeczne. Chodzi tu o promowanie rodziny pełnej, wielopokoleniowej, związanej mocnymi więzami opartymi na tradycji, kulturze, religii. Szczególnie w dzisiejszym świecie niezbędnymi są działania wspomagające postawy wspólnotowe, zdolne budować zintegrowane środowisko rodzinne i lokalne. Chodzi zatem o uczenie i pomoc w budowaniu
więzi emocjonalnych i duchowych, na których może się rozwijać szacunek, zaufanie, miłość, poczucie przynależności i bezpieczeństwa, pewna
obrzędowość związana ze sposobami świętowania, podtrzymywania pamięci o osobach bliskich, akceptacja, mimo słabości i błędów, wierność.
Uosobienie takich warunków widzimy w specyfice życia wspólnot
polonijnych z Bukowiny, gdzie wieloetniczność nie była przeszkodą
w harmonijnym łączeniu w życiu wymiaru natury, religii i historii. Na jej
istotę nie wpływały polityczne czy ideologiczne czynniki, lecz budowała
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się w życiu codziennym prostych ludzi, w ich kulturze, obyczajach oraz
religijnych i humanistycznych wartościach. Tak określa się ją dziś:
Jej bogata mozaika etniczna, kulturowa i religijna to nie tylko różne języki i świątynie, to także – a może przede wszystkim – wspólne wsie, miasta, ulice i podwórka. W swej niepowtarzalnej różnorodności, ofiarowującej szansę zachowania własnej tożsamości narodowej, ucząca poszanowania dla
wartości ważnych dla sąsiadów, wymagająca wzajemnego
zrozumienia, nazywana była niekiedy „Szwajcarią Europy
Wschodniej”30.

Dostrzega się także analogie między Bukowiną a Europą, nazywając ją
„Europą w miniaturze”, o silnym poczuciu przynależności do tej wieloetnicznej wspólnoty i jej wielokulturowości.
Nikt nie zaprzeczy, że zgoda i wspólnota budowana była w trudzie, nie bez napięć i konfliktów, o czym świadczą np. zapisy „Kroniki bukowińskich Polaków”31. Jest jednak przykładem budowania poczucia
integralności regionalnej wielu grup etnicznych, tworząc całość tej małej
ojczyzny, oraz modelowego rozwiązywania konfliktów językowo-narodowościowych. Przykład ten pozostaje nadal aktualny, na co wskazuje się
dzisiaj:
Mnogość ogólnobukowińskich imprez naukowych i kulturalnych, ogarniających coraz szerszy krąg uczestników i rosnące
zainteresowanie na zewnątrz, świadczy, że autentyczne wartości wielojęzycznej wspólnoty kulturowej przetrwały mimo
wszystko, a to z kolei pozwala żywić nadzieję (…) przykładu
możliwej współpracy i wzajemnego szacunku – jeśli nawet
nie dla jednoczącej się Europy, to przynajmniej dla regionów
ogarniętych różnymi formami konfliktów etnicznych32.

Polacy pielęgnowali te wartości wzywani przez duchownych,
aby byli wzorowymi katolikami i Polakami, przestrzegali
zwyczajów i obyczajów narodowych, szanowali język ojczys-
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W. i A. Skibińscy, Reemigranci polscy z pogranicza Ukrainy i Rumunii po 1945
roku na ziemi lubuskiej [w:] „Rocznik Lubuski” 2004, t. XXX, cz. I, s. 199; por.:
K. Kloc, Szwajcaria Wschodu, „Gość Niedzielny” 01.08.2010, s. 40-42.
31 J. Bujak, Kronika bukowińskich Polaków, 25.10.1910; 20.11.1910; 2.04.1911, oprac.
przez dra J. Bujaka z Krakowa, drukowana fragmentami w „Polonusie” od 2009 r.
pod tytułem „Z kroniki bukowińskich Polaków”, od 2010 r. „Kronika bukowińskich
Polaków”. Por.: „Polonus” 1/2011, s. 7-15.
32 K. Feleszko, Bukowina – Europa w miniaturze. Fakty i metody [w:] „Gazeta
Polska Bukowiny”, IX/2007, s. 3.
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ty, z dumą i otwarcie przyznawali się do polskości, byli przykładem dla innych narodowości33.

Służyły temu uroczystości organizowane wspólnie przez organizacje kulturalno-oświatowe i kościelne, na których przemawiali do zebranych,
apelowali do kobiet, „by uczyły dzieci mówić, czytać i pisać po polsku, wychowywały potomstwo w duchu narodowym i katolickim” czy zachęcali
„do zapisywania dzieci do szkół polskich”34. Polacy odgrywali tu swoją rolę we wszystkich wymiarach życia tego regionu. W 1914 r. pisano:
Dziś jeszcze, wbrew systematycznej akcji rządu, można
przejść Bukowinę z krańca w kraniec, a wszędzie spotka się
Polaków. Wśród czysto polskich osad największe są: Pojana
Mikuli, Plesz, Nowy Sołoniec z polskimi zarządami gminnymi i 5 kl. szkołami, kasami Raiffeisena, strażami ogniowymi, Czytelniami TSL, domami polskimi. (…) Strój góralski
jak w nowotarszczyźnie. Wielkie bogactwo pieśni i historycznych podań ludowych. (…) Uświadomienie narodowe Polaków duże35.

Polacy stanowili zawsze w tym regionie niewielką stosunkowo
mniejszość, a ich współżycie z innymi narodami układało się dobrze przez
stulecia. W 1914 r. pisano, że w Czerniowcach
stanowią piątą niemal część całego zaludnienia miasta. Składa się na tę ludność miejską nieliczna klasa urzędnicza, inteligencja zawodów wolnych, rdzenne mieszczaństwo, oraz
najliczniejsza ze wszystkich warstwa: rzemieślnicy i robotnicy. Niemal wszystkie ważniejsze potrzeby życia narodowego znajdują zaspokojenie w specjalnych organizacjach, które
umożliwiają Polakom bukowińskim w znacznym stopniu zajęcie odpowiedniego stanowiska przedstawicielskiego w życiu publicznym kraju i ułatwiają ważne zdobycze narodowopolityczne36.

Autor, wymieniając liczne organizacje polonijne, wskazuje na Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które
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Bujak, Kronika..., „Polonus” 1/2011, s. 8.
Por.: Tamże, „Polonus” 3-4/2010, s. 14.
35 Por.: M. Orłowicz, Przewodnik po ziemiach dawnej Polski, Litwy i Rusi, Warszawa-Kraków 1914, s. 115.
36 O. M. Żukowski, Bukowina pod względem topograficznym, statystycznym i historycznym ze szczególnym uwzględnieniem żywiołu polskiego, Czerniowce, Lwów
1914, s. 22.
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skupia w sobie młodzież polską wszelkich stanów i pod hasłem: „w zdrowym ciele zdrowy duch” w młodzieńczych umysłach rozwija szczere, demokratyczne zasady i działa dodatnio w kierunku zbratania się i zatarcia przesądów kastowych37.

Dzisiaj pokazuje się, jak
przykład Bukowiny dowodzi, że jeżeli są odpowiednie warunki społeczno-polityczne i gospodarcze, to wszystkie narody
żyjące w danym kraju mogą szlachetnie między sobą rywalizować i przyczyniać się do rozwoju kraju, regionu czy państwa. Polaków z Bukowiny cechował ogromny patriotyzm.
Kiedy Polska znajdowała się w niebezpieczeństwie, stawali
do walki w jej obronie38.

Zresztą przygotowywani byli do tego w polskich szkołach różnych stopni,
w których jakość wychowania i nauczania była przedmiotem wielkiej
troski społecznej. Świadczą o tym godne naśladowania inicjatywy oświatowe w podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli, które nie koncentrowały się
jedynie na metodyce, lecz dominowały dążenia do zrozumienia istoty
wychowania i etosu pracy nauczyciela. Przykładem jest zorganizowany
24 kwietnia 1910 r. w Pleszy II Zjazd kaczyckiego Kółka Pedagogicznego,
w czasie którego Władysław Kaczorowski wygłosił referat pt.
„Jak może nauczyciel pozyskać sobie miłość i zaufanie ludu
wiejskiego i osiągnąć liczne i prawidłowe uczęszczanie dzieci
do szkoły?” (…) Uczestnikom zakomunikowano wiadomość
o wyposażeniu biblioteki szkolnej okręgowej w polskie dzieła
pedagogiczne i metodyczne. (…) kierownik szkoły z Nowego
Sołońca Władysław Świderski wygłosił popularny odczyt dla
ludu pt. „Wartość i potrzeba oświaty ludowej i wychowanie
narodowe”39.

Takie inicjatywy wspierane były przez „Gazetę Polską”, która propagowała wartości, przekazywała wiadomości i zachęty ważne dla całej
wspólnoty polonijnej. Szczególnej wagi nabierało to np. w sytuacji starań
o powstanie Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach. Wtedy ukazał się
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Tamże, s. 23.
W. i A. Skibińscy, dz. cyt., s. 200.
39 J. Bujak, Kronika..., „Polonus” 3-4/2010, s. 18.
38

448
na jego pierwszej stronicy artykuł wzywający do zgodnej
współpracy przy tworzeniu polskiej instytucji, mającej rozwijać poczucie narodowe młodego pokolenia i skutecznie zapobiegać germanizacji40.

Przejawem stałej troski w tej dziedzinie były np. artykuły o niemczyźnie
na ziemiach słowiańskiej Austrii i wiersz wzywający do pracy nad oświatą
ludu w celu odzyskania niepodległości41 czy „Stanowisko nauczycielstwa
polskiego wobec projektowanego zamachu na szkoły narodowe”42. Innym
przykładem patriotycznego wpływu „Gazety Polskiej” jest
artykuł Henryka Sienkiewicza „Dom polski”, w którym autor
poucza, jakie zadania stoją przed rodzinami polskimi, zwłaszcza matkami: „Dom polski ma wychowywać dzieci tak, by
miały spełna woli i sił, by szukać ognisk zarazy i przeprowadzić wszędy, gdzie one się zjawią, ideową dezynfekcję. (…)
Wszczepiać w dusze dzieci tak wzniosłą ideę, jaką jest patriotyzm, to znaczy: uszlachetnić je i uchronić od wszelkich lichych i nikczemnych wpływów – to znaczy, łakome wszelkich
płaskich rozkoszy zwierzęta zmienić w prawdziwych ludzi,
a zwykłych »zjadaczy chleba« w rycerzy wielkiej sprawy”43.

Służebniczki w służbie Polakom na Bukowinie
Ślady realizacji myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
na Bukowinie pochodzą z dwóch odległych od siebie okresów. Pierwszy to
przełom XIX i XX w., kiedy Służebniczki rozpoczynały posługę na terenie
Archidiecezji Lwowskiej, także w części Bukowiny należącej dziś do Ukrainy. Drugi okres to lata 90. XX w., kiedy Służebniczki starowiejskie podjęły doraźną posługę we współpracy z ks. Jerzym Pawlikiem na Bukowinie rumuńskiej. Zarówno w pierwszej fazie, kiedy pracowały przede
wszystkim w charytatywnych instytucjach szkolno-wychowawczych i posłudze przy parafiach, jak i w drugiej, też charytatywnej, siostry służyły
nie tylko Polakom, ale wszystkim, którzy potrzebowali pomocy.
Do 1904 r. Służebniczki na swoje utrzymanie zarabiały własną
pracą na roli razem z ludźmi. Wtedy to Kuria Biskupia w Przemyślu przekazała polecenie Stolicy Apostolskiej zabraniające służebniczkom pracy
w polu z innymi robotnikami po dworach44. Odtąd podejmowały pracę
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Tenże, Kronika bukowińskich Polaków, 25.06.1911 (51. numer 29. rocznika „Gazety Polskiej”).
41 Tamże, 03.08.1911 (62. numer 29. rocznika „Gazety Polskiej”).
42 Tamże, 08.10.1911 (83. numer 29. rocznika „Gazety Polskiej”).
43 Tamże, 26.01.1911 (8. numer 29. rocznika „Gazety Polskiej”).
44 AGSD, MH-1, Zarządzenie Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 25.01.1904 r. [w:]
Historia Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP, s. 78-80.
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w szpitalach, bursach, internatach, które szczególnie rozpowszechniały
się na początku XX w. w związku z rozwojem szkolnictwa, zarówno zawodowego, jak i ogólnego, np. w Czerniowcach, Śniatyniu45. Zajmowały się
także pielęgnacją chorych, prowadziły ochronki, szkoły dla służących, sierocińce, np. w Stanisławowie, Lwowie. Od 1895 r. Służebniczki dębickie
w Stanisławowie prowadziły kuchnię dla ubogich i ochronkę Monasterzyskach. Rozwinęły bardzo swą działalność w Stanisławowie, gdzie tylko
w 1900 r. podjęły pracę w bursie i internacie dla dziewcząt oraz w czterech ochronkach. Tu nawiązały współpracę z duchownymi obrządku ormiańskiego i kontynuowały ją w innych miejscach, także w Czerniowcach.
W niedalekim Śniatyniu w 1909 r. podjęły posługę w bursie na życzenie
Towarzystwa Szkoły Ludowej. W jednej strukturze Monarchii AustroWęgierskiej Służebniczki i władze kościelne we Lwowie dbały o współpracę dla wspólnego dobra tych, którym w różnych dziełach siostry służyły, a wspierała je dobroczynność prywatna.
Bursy były zakładami opieki częściowej, przeznaczonymi dla młodzieży po szkole podstawowej, uczęszczającej do szkół gimnazjalnych,
szczególnie zawodowych. Młodzież przebywająca w nich otrzymywała całodzienne utrzymanie i opiekę wychowawczo-higieniczną. Korzystały
z nich dzieci przyjezdne lub pozbawione opieki rodzicielskiej (sieroty,
półsieroty) oraz te, które były narażone bardzo na zaniedbania i niebezpieczeństwa moralne i zdrowotne. Przy zapisach na nowy rok szkolny
pierwszeństwo przysługiwało dotychczasowym wychowankom z zadowalającymi ocenami i sprawowaniem. To kryterium także miało wymiar wychowawczy. W 1912 r. Służebniczki dębickie pracowały w 21 bursach,
w tym dwóch w Czerniowcach, jednej w Śniatyniu, trzech w Stanisławowie, dwóch we Lwowie, jednej w Brzeżanach.
Do obowiązków sióstr należały przeważnie czynności gospodarcze: prowadzenie kuchni, pranie i prasowanie bielizny, dozór nad artykułami żywnościowymi, opałem, światłem w budynkach bursy, nad czystością i porządkiem w pokojach, sprzętów i pościeli. Siostry pomagały też
przy odrabianiu lekcji i w zajęciach praktycznych. Zgodnie z umowami
zawartymi między zarządem zgromadzenia a kierownictwem bursy siostry pracowały i organizowały swoją wspólnotę. Do pomocy otrzymywały
służące zatrudniane przez kierownictwo, które pozostawały pod ich wyłącznym zarządem46. Tym sposobem siostry wdrażały je w sumienną pracę,
pomagały im rozwijać umiejętności praktyczne i osobistym przykładem
zachęcały i wpływały na ich postawy moralne i religijne.
Działalność Służebniczek i charakter ich posługi był bardzo doceniany przez arcybiskupów lwowskich, ks. abpa Józefa Bilczewskiego
i ks. abpa Józefa Teodorowicza, oraz przez Koła TSL, TBPiCP. W okresie
prężnego rozwoju szkolnictwa oddanie sióstr sprawie wychowania oraz
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AGSD, BA 11, s. W. Tajanowicz, dz. cyt., s. 76.
Por.: tamże, s. 130.
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wartościom chrześcijańskim i narodowym zostało nie tylko dostrzeżone,
ale i z pożytkiem wykorzystane.
Służebniczki przyjęły posługę w bursach, gdyż dziećmi i dziewczętami zajmowały się już inne siostry. Dom Zgromadzenia Sióstr Rodziny
Maryi w Czerniowcach został otwarty w 1884 r., gdzie prowadziły szwalnię i ochronkę dla dzieci. Później otworzyły internat dla dziewcząt, polską
szkołę powszechną, a po kilku latach seminarium nauczycielskie. Także
polskie siostry felicjanki były tam już w 1887 r., miały tu swój dom zakonny i prowadziły ochronkę, szkołę żeńską, dom sierot47.
Z powodu działań wojennych i konieczności ewakuacji sióstr nie
zachowały się z tego okresu źródła dokumentujące działalność Służebniczek na tym terenie. Trudno zatem jest dokładnie określić, w jakim czasie, w których bursach i jakie były obowiązki sióstr. W jednej z burs podjęły pracę prawdopodobnie 18 października 1904 r.48, chociaż w księdze
domów49, która była uzupełniana dopiero po I wojnie światowej, daty
powstania tych dwóch miejsc posługi w Czerniowcach określone zostały
na rok 1910. Wiadomo, że data otwarcia domu nie zawsze pokrywała się
z datą rozpoczęcia posługi, co może tłumaczyć rozbieżności w datach. Poza tym w Schematyzmie Lwowskim na rok 1908 w Czerniowcach są wpisane dwie siostry, które tam pracowały. Oznacza to, że rozpoczęły tam
pracę przed 1908 r., a w drugiej bursie jeszcze pracy nie podjęły. To jednak muszą rozstrzygnąć historycy po głębszych badaniach.
Natomiast w Schematyzmie Lwowskim na rok 1914 w Czerniowcach w jednej bursie, którą najprawdopodobniej była Bursa Katolicka im.
Issakowicza, ul. Ormiańska 6, posługiwały dwie siostry. Należy zauważyć,
że w 1911 r. w Czerniowcach powstała także rumuńska bursa rękodzielnicza, a w październiku odbyły się uroczystości poświęcenia tej instytucji50. Na pewno w 1908 r. w bursie katolickiej pracowała s. M. Brygida
Gregorczyk (ur. 1886, śluby 1902), późniejsza przełożona generalna Służebniczek dębckich i s. M. Fabiola Brychcy (ur. 1883, śluby 1908). O tym,
że siostry tam się zmieniały świadczy to, że w 1914 r. była tam s. M. Waleria Matyaszek (ur. 1871, śluby 1894), s. M. Laurencja Frąckowska (ur.
1889, śluby 1912). Była to bursa ormiańsko-katolicka, stanowiła własność
kościelną, a w rubryce „założyciel” widnieje wpis: „wydział bursy ormiańsko-katolickiej za staraniem sekr. Br. Łukaszewicza”51. Służebniczki
współpracowały z Ormianami także w Stanisławowie i we Lwowie. W latach 1869-1875 został wybudowany w Czerniowcach kościół ormiański,
a na przeciwko kościoła została stworzona ormiańska bursa. Ks. inf. An-
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Por.: J. Bujak, Kronika..., „Polonus”, 3-4/2010, s. 11; 7-8/2009, s.14; Tenże, Kronika..., 04.08.1911; 01.02.1912; 09.06.1912.
48 AGSD, DZ 9, Akta Domów Zgromadzenia, nr 58 i 61.
49 Księga otwarcia i zamknięcia domów.
50 J. Bujak, Kronika..., 22.10.1911.
51 AGSD, DZ 9, Akta Domów Zgromadzenia, nr 61.
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drzej Łukaszewicz, proboszcz tej parafii w latach 1909-1944, był bardzo
zasłużonym działaczem Polonii w Czerniowcach i na Bukowinie, m.in.
długoletnim prezesem Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej
(TBPiCP) i stowarzyszenia „Dom Polski” w Czerniowcach. Celem bursy
było danie przytułku, utrzymania i wykształcenia w naukach i zawodach
różnych rodzajów najmniej dla 80 młodzieńców obrządku ormiańskokatolickiego52. Potwierdza to zapis w „Kronice” o przyjęciu uczniów gimnazjalnych do bursy na rok szkolny 1911/12 z informacją, że ogółem
przewidziano pomieszczenie 30 osób53, a w roku szkolnym 1912/13 można było się ubiegać o 12 wolnych miejsc54.
Chociaż trudno jest dokładnie ustalić, jakie obowiązki siostry pełniły, to na pewno służyły swoim przykładem i sumiennie wykonywaną
pracą młodzieży męskiej gimnazjalnej. Profil funkcjonowania i działań
wychowawczych, a tym samym charakter obecności i posługi sióstr możemy poznać z „Kroniki”: w Bursie Katolickiej im. Issakowicza
Z okazji setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego wychowankowie tej instytucji urządzili uroczystość ku czci wieszcza narodowego. W programie znajdował się odczyt „Kilka
słów o Krasińskim”, deklamacje, śpiewy solowe i chóralne
oraz występ orkiestry wychowanków Bursy. Uroczystość zagaił uczeń VIII kl. gimnazjalnej Awakowicz, referat o Krasińskim wygłosił uczeń VII kl. gimnazjalnej Zygmunt Demitrowski, deklamował uczeń VII kl. gimnazjalnej Bohosiewicz.
Soliści zaśpiewali „W Sybir” i „Gdybym rannym słonkiem”,
a chór i orkiestra dęta wychowanków Bursy ubogaciła występy55.

Wychowankowie bardzo często uczestniczyli w uroczystościach religijnych i patriotycznych, także w innych miejscowościach. Działo się to dzięki współpracy z kołami TSL, jak np. w Kocmaniu w maju 2012 r.:
uroczyście obchodzono 121 rocznicę uchwalenia Konstytucji
3-go Maja. Oprócz miejscowych i okolicznych Polaków w obchodzie uczestniczyli zaproszeni Rusini, 46 wychowanków
Bursy (…) i ks. Andrzejem Łukasiewiczem, który wygłosił
wykład „O ustanowieniu i znaczeniu Konstytucji 3-go Maja”.
Znaczną część programu wypełniły deklamacje i śpiew wychowanków czerniowieckiej Bursy56.
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Zob.: J. Bujak, Kronika..., 15.08.1911.
54 Tamże, 13.06.1912.
55 Tamże, 21.04.1912.
56 Zob.: tamże, 05.05.1912.
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W ormiańskokatolickim kościele parafialnym chór wychowanków Bursy
śpiewał podczas Mszy św.57.
Pewnym jest od strony pedagogicznej, że siostry spełniając posługi domowe miały ogromny wpływ na panujący w nim klimat, choćby
nawet nie spełniały obowiązku wychowawczyń. Prowadząc kuchnię pełniły rolę matki i żywicielki. To od nich zależało przygotowanie posiłków, ale
także ich podanie, dostosowanie do świąt i uroczystości. To w takim klimacie odbywały się spotkania o charakterze rodzinnym i edukacyjnym
jednocześnie. W „Kronice” znajdujemy zapis:
Młodzież rzemieślnicza wraz z prezesem dr Eugeniuszem
Mitkiewiczem, Walerianem Skwarnickim, który przemówił
o godności stanu rzemieślniczego, spożyła święcone oraz
śpiewała pieśni religijne i patriotyczne58.

Podobnie w roku 1912:
Odbyło się święcone terminatorów, podczas którego przemawiał ks. Jakub Demitrowski, dr E. Mitkiewicz z wszystkimi
dzielił się święconym jajkiem, rozdano numer nowego czasopisma „Terminator Polski”, śpiewano pieśni nabożne i patriotyczne59.

Do Bursy Rękodzielniczej im. J. Kilińskiego przyjmowano uczniów m.in.
następujących cechów: kowalstwo, stolarstwo, fryzjerstwo, drogeria, rzeźbiarstwo, szewstwo, kołodziejstwo, piekarstwo60.
W drugiej bursie posługiwały trzy siostry: s. M. Konstancja Magdzińska (ur. 1866, śluby 1894) pracowała w kuchni i piastowała urząd
przełożonej, s. M. Pelagia Kiełbasa (ur. 1884, śluby 1906) pracowała
w kuchni, s. M. Mamerta Sulima (ur. 1881, śluby 1911). Prawdopodobnie
była to stanowiąca własność gminną Bursa Rękodzielnicza im. J. Kilińskiego, a w skład jej zarządu wchodził ks. Aleksander Opolski61. W aktach
domu w rubryce „założyciel” znajdujemy bowiem zapis: „Zarząd bursy za
staraniem ks. A. Opolskiego”62. W „Kronice” pod datą 21 kwietnia 1909 r.
czytamy:
Powołana przez walne zgromadzenie Koła Polskiego sekcja
dla założenia bursy rzemieślniczej pod przewodnictwem
ks. Aleksandra Opolskiego tego dnia zwołała zgromadzenie
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osób zainteresowanych problemem także ze strony rzemieślników. Utworzona przez sekcję specjalna komisja przygotowała dwie koncepcje, które stały się przedmiotem dyskusji
(…). Ostatecznie zdecydowano jak najszybciej powołać schronisko dla sierot, dzieci – kandydatów na rzemieślników.
W internacie tym młodzież otrzymywałaby podstawy nauki
szkolnej, zaś przygotowanie zawodowe nabywałaby u majstrów63.

22 sierpnia Towarzystwo Bursy Rzemieślniczej im. J. Kilińskiego ogłosiło
konkurs dla ubiegających się o miejsce w Bursie64. Znajdujemy też informację o jej poświęceniu w lutym 2010 r. Bursa powstała z inicjatywy Janiny Mitkiewiczówny, a zabezpieczenie bytu otrzymała dzięki fundacji ojca dr Eugeniusza Mitkiewicza, który oddał
stworzoną przez siebie instytucję pod opiekę miasta i czerniowieckiej Polonii (...) dr Stanisław Kwiatkowski (...) wskazywał, że głównym zadaniem bursy „jest wychowanie młodzieży rękodzielniczej na pożytecznych i dobrych synów Ojczyzny i pożytecznych członków społeczeństwa”. (…) Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu narodowego oraz
pieśni patriotycznych przez wychowanków bursy65.

Oprócz dwóch z 21 burs, w których pracowały Służebniczki, we
wszystkich byli podopiecznymi chłopcy. Celem tych burs była ochrona,
utrzymanie i wychowanie ubogich, zaniedbanych i żebrzących chłopców
w wieku 7-15 lat. Na ich utrzymanie składał się majątek zakładowy w realnościach i obligacjach, składki członków stowarzyszenia i dochody z balów i gier fantowych. Zakład pozostawał pod zarządem członków Towarzystwa Bursy czy Towarzystwa Szkół Ludowych wybieranych na ustaloną kadencję.
Siostry mimo swej skrytej i cichej posługi, pozostawały w zażyłych
kontaktach z Polakami także poprzez instytucję zrzeszającą wspólnotę,
jaką był Dom Polski w Czerniowcach. Siedziba Domu została zakupiona
ze składek Polaków i funkcjonowała od 1905 r., słynąc z wydawanych tam
bali charytatywnych i poloneza tańczonego przez 100 par66. Uczestniczyły
także w życiu religijno-społecznym środowiska poprzez udział w nabożeństwach i innych formach uroczystości patriotycznych i religijnych.
Ci, którzy
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przybyli tam w okresie Monarchii Austro-Węgierskiej, nosili
w sobie dwie ojczyzny. Jedna z nich była związana z ojczyzną
ich przodków, miejscem skąd pochodzili, odniesieniem dla
kontynuowanej przez pokolenia tradycji i języka. Można nazwać taką ojczyznę ideologiczną. Druga ojczyzna dla wnuków
polskich osadników to Bukowina, można nazwać ją „małą ojczyzną” odniesioną do realnego tu i teraz. To tu się urodzili,
i dorastali. Tu były ich domy oraz groby przodków. To te
krajobrazy były najdroższe sercu67.

Poprzez Dom Polski przekazywana była pomoc charytatywna, organizowane kursy języka polskiego oraz imprezy kulturalne.
Według s. Tajanowicz,
Opuszczenie Czerniowiec na Bukowinie, gdzie siostry prowadziły dwie bursy dla chłopców obrządku ormiańskiego, przypuszczalnie było związane nie tylko z likwidacją szkolnictwa
(…), ale podyktowała je obawa przed Rosjanami, którzy
w brutalny sposób prześladowali na tym terenie duchowieństwo. Jako przykład może posłużyć jedno z doniesień
wojennej kwatery prasowej: „Sędziwego, grecko-oryentalnego arcybpa Reptę usiłowali kilkakrotnymi prośbami zmusić do wydania listu pasterskiego w duchu rosyjskim. Gubernator podyktował księciu kościoła areszt domowy i ustanowił straż przed domem, aby zaś stolicy biskupiej wyrządzić
szczególną hańbę Rosjanie umieścili tam 200 żołnierzy rosyjskich chorych na choroby weneryczne. W równie brutalny
sposób obchodzili się Rosjanie także z innymi duchownymi
rumuńskimi…”68

Do pozostawienia drugiego śladu myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego przez Służebniczki na Bukowinie, tym razem w Rumunii, przyczynił się ks. Jerzy Pawlik. On to na prośbę Prymasa Polski kard.
Stefana Wyszyńskiego podjął w 1972 r. działalność pastoralną w charakterze delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Polaków w Europie Środkowo-Wschodniej i zorganizował sieć duszpasterstwa w ówczesnych krajach komunistycznych. Do bardzo wielu swoich podopiecznych,
chociaż „obóz socjalistyczny” przestał istnieć, jeździł nadal, zwłaszcza do
Polaków w Suczawie. Nadal bowiem – jak mówił – „łaknęli oni polskiego
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słowa, kontaktu z Ojczyzną, a bardzo często potrzebowali wsparcia materialnego”. Przez wiele lat „rozpalał w nich tlące się iskierki polskości
i wiary”. Był dla nich niezwykle ważną postacią, do tego stopnia, że nazywali go „Ojcem Bukowiny”69. W 1992 r. w Sejmiku Samorządowym Województwa Katowickiego ks. Jerzy Pawlik zabiegał skutecznie o pomoc
dla Polonii w Rumunii i na Węgrzech. W latach 1994-1998 szczególnie
aktywnie uczestniczył w pracach Podkomisji do spraw Współpracy z Krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W dużym stopniu dzięki jego zabiegom Sejmik organizował, albo włączał się w różne przedsięwzięcia
i współpracę z Polakami mieszkającymi na Bukowinie w ramach spotkań
członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Rumuńskiej, którego wiceprezesem był ks. Jerzy Pawlik. Od 1996 r. był też Honorowym
Członkiem Związku Polaków w Rumunii „Dom Polski”.
Starał się pomoc organizować tak, by nie tylko zaspokajać doraźnie potrzeby, ale tak wzmocnić osoby i środowiska, by same radziły sobie
w trudnej sytuacji, korzystając z nowych możliwości postępujących
zmian. Miał kontakty z Siostrami Służebniczkami jako duszpasterz młodzieży i wielu innych środowisk. Włączył do współpracy Siostry Służebniczki Starowiejskie, które prowadziły kursy szycia dla dziewcząt i kobiet
polskich wiosek. Sam zresztą to opisuje:
Organizując spore transporty charytatywne z odzieżą i żywnością wspólnie z „Caritas” dosyć prędko zorientowałem się,
że ciągłe dostarczanie pomocy może spowodować trwałą postawę „wyciągniętej ręki”, co w rezultacie powoduje powstawanie rozmaitych stresów. Dlatego podjąłem w 1993 r. działania w kierunku „pomoc przez samopomoc”. W rezultacie
dokonanych rozmów udało się zebrać 40 dobrych maszyn do
szycia i przetransportować na Bukowinę. Kiedy starania
w ważnych instytucjach wykazały potrzebę wielkiej kwoty
pieniędzy (hotele, diety, podróże), przeprowadziłem rozmowy z Przełożoną Generalną Sióstr Służebniczek Starowiejskich S. Mariettą Kopińską i zestawiono listę sióstr, które posiadały dyplom mistrza krawieckiego oraz czeladnika.
Utworzone grupy 4 osobowe wyjeżdżały mikrobusem, zabierając obok wyprawek krawieckich dla uczestniczek kursu
liczne przydatne prezenty, również puszki konserw i paczki
żywnościowe, żeby nie być ciężarem dla ludności. Kursy
organizowano w ramach parafii i np. w parafii Kaczyce 2/3
uczestniczek kursu stanowiły dziewczęta rumuńskie; także
w innych parafiach nie było segregacji70.
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Siostry zaangażowały się w coroczną systematyczną pomoc. W roku 1992 były na Bukowinie dwa razy. Pierwszy raz pojechało pięć sióstr:
s. M. Klemensa Florczak, s. M. Bronisława Goryl i s. M. Zofia Faron.
W drodze towarzyszyły im Matka Prowincjalna Maria Pietrzyk i s. M. Monika Sokół. Przebywały tam od 23 lutego do 24 marca i prowadziły kursy
kroju i szycia dla Polek zamieszkałych na Bukowinie i zostały przyjęte
bardzo serdecznie przez mieszkających tam Polaków71.
Po raz drugi Matka Prowincjalna Maria Pietrzyk i s. Asystentka
Barbara Buczyńska wraz z s. Klemensą Florczak, s. Bronisławą Goryl oraz
postulantką Katarzyną Polaczek wyjechały na Bukowinę w październiku.
Wyjazd ten odbył się w związku z wizytą ks. Prymasa Józefa Glempa, zaproszonego przez biskupa ordynariusza diecezji Jassy, Piotra Gherghela.
Siostry zatrzymały się wtedy w Nowym Sołońcu, gdzie na plebanii podejmował je ks. proboszcz Stefan Babiasz. Główne uroczystości odbywały się
w Kaczyce, duchowym centrum Polonii. Tam 10 października została odprawiona uroczysta Msza św. z licznym udziałem duchowieństwa (dziewięciu biskupów, 100 kapłanów), sióstr i wiernych reprezentujących różnorodność wyznaniową i narodowościową. W swojej relacji s. Agata napisała: „Ich pokorna modlitwa, pełna wiary w Boga i wstawiennictwo Matki
Najświętszej budziła nadzieję, że Kościół w Rumunii nabierze prężności
i szybko się odrodzi”72. Po powrocie siostry zwracały uwagę na bogactwo
przeżyć religijnych i patriotycznych, w których mogły uczestniczyć.
W różnorodności kulturowej wszystkich złączyła liturgia, a w niej także
cześć dla Matki Bożej oraz artystyczne występy w Domu Polskim i
spotkanie z Polakami.
Ks. Prymas odwiedził także Nowy Sołoniec, gdzie wszystko odbyło
się według zwyczajów polskich – konna banderia, na przywitanie chleb
i sól, przywitanie góralskiego gospodarza, wierszyk wyrecytowany przez
dziewczynkę w stroju krakowskim. Wierność krzyżowi w chwilach próby i
doświadczeń, jednocząca i pomocna rola Maryi w życiu Polaków oraz odważne podtrzymywanie kultury polskiej przez katolików podkreślane
w czasie odwiedzin zapadły siostrom głęboko w pamięć. Same zresztą
doświadczyły tego uczestnicząc w uroczystości i spotkaniach. Siostry włączyły się w przygotowanie domu i kościoła oraz śpiewu z ludźmi, z którymi witały i żegnały ks. Prymasa. S. Bronisława odnowiła serdeczne kontakty z osobami, które w marcu uczyła szyć73.
Tak już od następnego – 1993 do 1997 r. włącznie Siostry Służebniczki starowiejskie kontynuowały wakacyjne wyjazdy na Bukowinę.
Możliwe one były dzięki inicjatywie ks. Pawlika, finansowemu wsparciu
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„Caritas” Diecezji Katowickiej oraz otwartości Przełożonych Zgromadzenia. Były to wyjazdy trwające 3-4 tygodnie. Siostry wyjeżdżały najczęściej
po cztery-dwie do prowadzenia kursu kroju i szycia i dwie do pracy
z dziećmi i młodzieżą. Zazwyczaj „obsługiwały” równocześnie jedną-dwie
miejscowości polonijne (Nowy Sołoniec, Pojana Mikuli, Plesza, Kaczyka,
Moara, Seret), a ogółem zaangażowanych było dziewięć sióstr. Niektóre
z nich były po trzy-cztery razy.
W 1993 r. jako instruktorki kursu pojechały s. M. Bronisława
Goryl i s. M. Janina Misiołek. Natomiast prowadzeniem półkolonii, czyli
zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie „wakacji z Bogiem”, zajęły się
s. M. Agata Pierzga i s. M. Barbara Gawełda z dziewczętami z Brzeska –
Agnieszką Krzywadzką i Kasią Kuboń. W tym roku były w Pleszy i Nowym Sołońcu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach przed południem, 50 dzieci w Sołońcu, a 25 w Pleszy. Przychodziły bardzo chętnie, uczyły się piosenek, zabaw, pląsów, wyliczanek. Siostry z podziwem przyjmowały ich
znajomość polskiego języka oraz troskę o siebie nawzajem, o rodzeństwo.
Natomiast zajęcia z młodzieżą odbywały się wieczorem, po zakończeniu
prac domowych i gospodarskich. Młodzi ludzie przychodzili na spotkania
bardzo licznie i chcieli nauczyć się jak najwięcej. Spotkania miały formę
godzin biblijnych, uczyli się także pieśni liturgicznych, gdyż bardzo
chętnie, a jednocześnie z gorliwością i pobożnością, włączali się w liturgię
mszalną. Spotkania miały także charakter praktyczny. Oprócz nauki szycia siostry przekazywały zasady higieny, uczyły umiejętności udzielania
pierwszej pomocy i pielęgnacji chorych. Siostry starały się też odwiedzić
rodziny, szczególnie te, które potrzebowały jakiejś pomocy.
W miejscowym kościele s. M. Barbara przeżywała uroczystość ponowienia swoich ślubów zakonnych, w której uczestniczyli prawie wszyscy mieszkańcy Nowego Sołońca i Pleszy. Siostry były zachwycone i poruszone niezwykłą atmosferą życzliwości, pięknym śpiewem i głębokim
przeżywaniem wydarzeń zarówno w religijnym, jak i międzyludzkim wymiarze. Prostota, do której Edmund Bojanowski wezwał Służebniczki
okazała się w całej pełni szczerości i piękna ludzkiej wdzięczności, serdeczności i wzruszeń, jednoczących wielu wokół dobra. Siostry w swoim
wspomnieniu podkreślają: „Tę ludzką życzliwość, z jaką nas przyjęto, pamiętać będziemy długo”74.
Ks. Jerzy Pawlik przytacza także przykład reakcji mieszkańców
Bukowiny na posługę i obecność sióstr:
Jak na taką formę pobytu reagowała ludność miejscowa, może świadczyć wypowiedź Agnieszki Alexandrowicz z Pleszy:
„Proszę Księdza, te siostry nie pogardzały naszymi góralskimi domami i zamieszkały w izbie, którą dla nich przygotowaliśmy. Dały nam też swoje konserwy na przygotowa-
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nie wieczerzy dla całej rodziny i jedliśmy razem przy jednym
stole przez te dni”75.

Odwoływał się do tego przykładu, zachęcając do odwiedzin polskich wiosek na rumuńskiej Bukowinie w ramach rodzinnej turystyki. Zwracał
uwagę na fakt, że chodzi w niej nie o komercyjne korzyści, ale widzi w rodzinnej turystyce wartości formacyjne, humanistyczne, czyli umacnianie
więzi rodzinnych zarówno tych intelektualnych, jak też i emocjonalnych.
Kiedy przez kilka kolejnych lat w tychże polskich wioskach
Siostry Służebniczki Starowiejskie prowadziły kursy kroju
i szycia dla kobiet i dziewcząt, a zamieszkały wówczas w domach polskich rodzin, to często mówili ci gospodarze: te siostry nie pogardziły naszymi domami i mieszkały razem z nami. Jeżeli w ramach rodzinnej turystyki dzieci z Polski będą
przebywały z dziećmi miejscowymi, to uzyskuje się znowu
nowe wartości, wartości humanistyczne76.

Podsumowanie
Proste posługi Sióstr Służebniczek w bukowińskich środowiskach
polonijnych nie wyróżniały się rozległością i niezwykłością. Niezależnie
od tego, czy był to początek czy koniec XX w., miały swoją wartość, która
się nie dezaktualizuje, gdyż bezpośrednio dotyczy wsparcia i ochrony
osób, wzajemnego ubogacania człowieczeństwem. Siostry obdarzały tym,
co posiadały i potrafiły, dawały świadectwo życia oddanego Bogu i człowiekowi. Ich praca służyła nie tyle poprawie sytuacji ekonomicznej, lecz
bardziej ochronie wchodzącej w życie młodzieży przez zapewnienie warunków do ich pełnego rozwoju i kształtowania silnych osobowości. Służyła rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami na tyle, by
z szacunkiem dla ludzkiej godności troszczyć się o rozwój własnej osoby
i dobro innych. W uczeniu praktycznych umiejętności w życiu codziennym chodziło przede wszystkim o promocję kobiety, nadanie znaczenia
jej osobie w rodzinie i w środowisku. Kursy kroju i szycia dawały im narzędzie budowania tego znaczenia poprzez służenie wytworami swej pracy, które doceniane były przez bliskich. Obrazowo ukazuje to ks. Pawlik:
w szkole dzieci dumnie pokazywały fartuszek uszyty przez
mamę i mężowie z uznaniem podkreślali krawieckie umiejętności żony, a narzeczona była lepiej traktowana przez chłopaka77.
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Od tych wytworów o wiele ważniejszy był ich wpływ na budowanie relacji międzyosobowych w rodzinach i środowisku. Przy tym przykład bezinteresownej posługi sióstr, wspólna praca i przebywanie były
skutecznym oddziaływaniem na kształtowanie postaw i zachowań motywowanych względami humanitarnymi, religijnymi i patriotycznymi.
Idea ochrony, służby i oddziaływania własnym przykładem życia,
modlitwy i pracy na dzieci i lud z troską o doskonalenie osoby i wspólnoty
zawsze dla Służebniczek pozostaje istotą realizacji myśli pedagogicznej
Edmunda Bojanowskiego. Zachowywanie zwyczajów zakorzenionych
w tradycji chrześcijańskiej i narodowej, wyrażające się w przekazie i urzeczywistnianiu właściwych im wartości, jest drogą ustawicznego rozwoju
i przemiany moralnej, zmierzających do kształtowania obyczajów. Wspólnota polska na Bukowinie uosabia wiele wymiarów tej harmonijnej rzeczywistości, w której Służebniczki miały szczęście uczestniczyć.

dr. M. Loyola Opiela
Universitatea Catolică „Ioan Paul al II-lea” din Lublin

Urme ale gândirii pedagogice
a fericitului Edmund Bojanowski în Bucovina
realizate de Surorile Congregaţiei
Neprihănita Zămislire a Fecioarei Maria
Rezumat

Gândirea pedagogică a fericitului Edmund Bojanowski (18141871), deşi datează de la mijlocul sec. XIX, apare astăzi novatoare şi deosebit de actuală. Esenţa şi dezvoltarea acestei gândiri o cunoaştem din
bogata moştenire reprezentată de scrierile lui puse în practică de surorile
congregaţiei în Cernăuţi şi alte localităţi.
Elementele gândirii pedagogice a lui Bojanowski s-au bazat pe
moştenirea lăsată de generaţii în domeniile culturii, filosofiei, educaţiei
ca şi pe greşelile şi reuşitele experienţei concrete. A remarcat marea importanţă a procesului social – educaţia în contextul raportului cu religia
(Dumnezeu şi omul – copil al lui Dumnezeu), cu natura (omul-fiinţă materialo-spirituală într-o permanentă evoluţie şi natura) precum şi cu
istoria (timpul trecător şi veşnic şi cu spaţiul vieţii – persoană, familie,
mediu, popor, umanitate, Biserica şi creaţiile omului – cultura, ştiinţa,
industria) care, în funcţie de gradul de armonie dintre ei, edifică o civilizaţie mai mult sau mai puţin favorabilă omului. În activitatea sa so-
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cială, mai ales în căutarea viziunii şi rezolvărilor practice în domeniul
educaţiei a apelat la creaţia, ideile şi practica poeţilor contemporani cu el,
a publiciştilor, pedagogilor şi activiştilor sociali, a filosofilor, istoricilor şi
a colaborat cu ei, adunând în jurul său diferite cercuri.
Bojanowski a căutat modalităţii care să ajute la realizarea acestor
intenţii benefice persoanei şi societăţii în care ea trăieşte, se dezvoltă şi
acţionează cu alţii şi pentru binele comun. Deci a creat condiţii corespunzătoare pentru dezvoltarea plenară a bogatei şi complicatei personalităţi
umane. A considerat că „sistemul de educaţie trebuie să se dezvolte în
funcţie de naţionalitatea unită cu natura, şi nu de pedagogia raţională”.
Urmărind cu atenţie gândirea filosofică şi socială din sintezele religiei, naturii şi istoriei contemporane lui a abordat teme fundamentale –
cine este omul, care este scopul şi sensul vieţii lui, pe ce se bazează fuziunea armonioasă în dezvoltare, educaţie şi, în final, în acţiune, minte, spirit şi sentimente. Puritatea şi frumuseţea acestei armonii o descoperea în
viaţă şi obiceiurile poporului şi din ele lua indicaţii pentru educaţia
copiilor.
Bojanowski era convins că transferarea acestor elemente primordiale la educaţia copilului îl apără nu doar de distrugere, ci le dezvoltă şi
le face eficiente în înnoirea gândirii şi vieţii sociale, în educaţie în măsura
în care rămân cuprinse într-o armonie mai pură şi încorporate în sfera
civilizaţiei. Vorbeşte despre elemente, natură în lumina acestui adevăr că
omul, în progresul său raţional şi material, a ajuns la o anumită limită, la
acea dimensiune a civilizaţiei care nu mai duce la respectarea omului, ci
omagiază mai mult produsele spiritului, acţiunii, industriei.
În întoarcerea la fundamente fără dispreţ pentru dobândirile gândirii şi creativităţii omului, ci pe măsura progresului obţinut se află salvarea omenirii. Bojanowski a arătat aceasta legând-o de ideea apropierii
între Apus şi lumea slavă: „Un astfel de schimb între civilizaţii ar trebui
să fie asemănător cu schimbul de produse comerciale – Noi furnizăm Europei materii prime, cereale, lemn ş.a. şi primim produse ale industriei
apusene. Şi în lumea morală ar trebui să dăm comorile noastre indigene
pentru cunoştinţe pe care le învăţăm de la fraţii noştri mai vârstnici europeni. Aceasta este metoda învăţării reciproce a lui Lancaster în mare
măsură!”.
A nutrit convingerea că „de la Copiii de mult timp legaţi cu poporul trebuia să înceapă renaşterea omenirii. Să începem cu începutul, iar
progresul va veni”. A căutat modalităţi de renaştere a realităţii cu convingerea că, cu cât sunt mai periculoase actualele relaţii sociale din cauza
lipsei unei baze morale, cu atât mai vitală devine problema educaţiei ca
datorie a omenirii.
Pe baza propriei experienţe, cunoştinţelor şi analizei proceselor
istorice a descoperit sensul acestei datorii de onoare a omenirii, poporului, familiei, femeii – educarea tinerei generaţii în fiecare comunitate.
Cunoaşterea teoriei şi practicii contemporane în domeniul educaţiei copiilor, evoluţia ei a dezvoltat-o raportând-o la cultura europeană.
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Apreciind valorile modelelor apusene şi rezultatele în domeniul
educaţiei a remarcat că civilizaţia Apusului în dezvoltare are o influenţă
negativă asupra ideii de aşezământ. Căutând cele mai bune modalităţi de
educare a copiilor, a preluat ceea ce merita de utilizat în aşezăminte ca
o continuare a bunelor şi verificatelor tradiţii educaţionale. A indicat
ideile greşite şi direcţiile care trebuie abandonate, căci duc la rezolvări
practice eronate.
În acord cu Adam Mickiewicz, şi-a exprimat regretul privitor la
modernitatea ruptă de ceea ce slujeşte dezvoltării copilului, fără a lua în
considerare drepturile naturii.
A înţeles educaţia ca o transmitere a valorilor prin care omul se
dezvoltă integral tinzând către desăvârşire şi manifestându-se plenar moral şi spiritual.
Surorile Slujitoare, chiar de la început, au preluat iniţiativa creatoare a ideilor educaţionale şi sociale aparţinând Întemeietorului, pentru
ca astfel să răspundă provocărilor apărute în lume. Această operă realizată în Wielkopolska, s-a răspândit foarte repede atât prin vocaţie, cât şi
prin conducerea unor aşezăminte, internate şi case de ajutor şi în Bucovina. Din păcate, în timpul războiului surorile au fost obligate să părăsească aceste locuri.

dr Jan Bujak
Kraków

Rola Towarzystwa Szkoły Ludowej
w odrodzeniu i utrwaleniu polskości bukowińskich Polaków

Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL) stosunkowo późno rozwinęło
swoją działalność na Bukowinie. Jednakże w przeciągu kilkunastoletniej
czynności dokonało niezwykle wiele. Jego zalążków należy szukać na początku lat 90. XIX w. Wszak już w sierpniu 1892 r. m.in. Koło Pań Towarzystwa Szkoły Ludowej dało znać o sobie wysyłając telegram do arcybiskupa lwowskiego Izaaka Mikołaja Issakowicza z okazji dziesięcioletniego
jubileuszu posługi biskupiej1. Tak wczesną obecność Towarzystwa Szkoły
Ludowej na Bukowinie zdaje się poświadczać także Marian Stępowski,
który m.in. napisał:
Na odległej Bukowinie, gdzie ludność polska była pozbawiona możności pobierania w szkołach publicznych nauki w języku polskim, Zarząd Główny TSL już w pierwszym roku
istnienia Towarzystwa postanowił przyjść ludności z pomocą
przez wynagradzanie wędrownych nauczycieli za udzielanie
nauki prywatnej i przez rozdawanie bezpłatne elementarzy.
Od tej pory Zarząd Główny stale już ma na oku Bukowinę
i wspiera zasiłkami naukę języka polskiego. Jednocześnie
miejscowe czynniki czynią usilne zabiegi o prawo do języka
polskiego w szkołach publicznych i Koło TSL w Suczawie
pierwsze uzyskuje zezwolenie na udzielanie dziatwie szkolnej
nadobowiązkowej nauki języka polskiego w miejscowej szkole ludowej2.

W rozwoju tej organizacji i rozszerzeniu po całej Bukowinie dużą,
może najważniejszą rolę odegrało czerniowieckie Koło Mieszane TSL.
Powstało ono w listopadzie 1903 r. i rozwinęło żywą działalność, której
pierwszymi owocami były: założona w marcu 1904 r. Czytelnia Polska
TSL w Waszkowcach nad Czeremoszem, uruchomiona w połowie kwietnia 1904 r. wypożyczalnia w Żuczce dla pracowników tamtejszej cukrowni, wypożyczalnia dla czeladzi rzemieślniczej oraz utworzenie dwóch
kursów czytania i pisania dla analfabetów w Czerniowcach (jeden pro-

1

Ów telegram podpisały Serafina Wisłocka i Maria Witkowska, co znalazło wyraz
w kronikarskiej notatce w 242. numerze „Kuriera Lwowskiego” z 30 sierpnia 1892 r.
2 M. Stępowski, Towarzystwo Szkoły Ludowej, Kraków 1911, s. 80-81.
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wadzony przez Aurelię Malikiewiczówną od stycznia 1904 r., drugi od
marca przez pewnego studenta) i jednego w Waszkowcach, gdzie ponadto
od 14 kwietnia 1904 r. rozpoczęto cykl odczytów, zaczynając od prelekcji
„O Konstytucji 3 Maja”3. Czerniowieckie Koło Mieszane TSL aktywizowało rodaków, urządzając także prelekcje, czytanie zbiorowe, wiece oświatowe4, zjazdy delegatów5 i, przede wszystkim, przy pomocy delegatów wysyłanych w teren rozpoznawało środowiska polskie na całej Bukowinie,
a następnie w miarę możliwości doprowadzało najpierw do zakładania
czytelni, a potem szkół, kas raiffaisenowskich, a nawet polskich sklepów
i zakładów. Czerniowieckie Koło TSL wysłało dwu takich delegatów w teren 16 lipca 1907 r. Jeden z nich udał się do Milijowa i Ispasa, drugi do
Żadowy, Panki, Stróżeńca i Starej Huty. Obydwaj złożyli szczegółowe
sprawozdania.
Terenowe eskapady i sprawozdania delegatów z reguły skutkowały decyzjami władz czerniowieckiego Koła TSL i działaniami rodaków
w terenie. I tak, dzięki staraniom ks. Eljasza Werbowskiego i Franciszka
Starczewskiego, głębocka rada gminna 20 września 1907 r. uchwaliła odstąpić miejscowej Czytelni TSL 216 kwadratowych sążni pod budowę Czy-

3

F.[ranciszek] C.[harwat], Towarzystwo Szkoły Ludowej, „Gazeta Polska” 1904,
nr 41, s. 1.
4 Taki ogólnobukowiński wiec oświatowy TSL odbył się w sali czerniowieckiego Domu
Polskiego w niedzielne południe 15 listopada 1908 r. W wiecu m.in. wzięli udział delegaci Czytelni Polskich z: Baniłowa n/Seretem, Dunawca, Głębokiej, Laurenki, Mikułowej Polany, Nowego Sołońca, Paltynosy, Pleszy, Radowiec, Rudy, Stróżeńca i Nowej
Żadowy. Wiec otworzył prezes czerniowieckiego Koła TSL dr Stanisław Kwiatkowski,
który oddał głos zaproszonemu ze Lwowa literatowi Bogdanowi Krzysztofowiczowi.
Ten wygłosił referat pt. „Oświata jako środek do odrodzenia narodowego”. Potem
przemawiali: wiceprezes czerniowieckiego Koła TSL Bazyli Mokrański oraz prezesi
czytelni prowincjonalnych: Mieczysław Broniewski ze Stróżeńca, Jan Dospil z Głębokiej, K. Grabowski z Kaczyki, Rafał Kajetanowicz z Radowiec, Kamieniecki z Solki,
Michał Kuczak z Laurenki, Maciej Rewaj z Dunawca, Michał Szmidt z Rudy, Argasiński z czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko”, Otton Mieczysław Żukowski. Z okazji jubileuszu papieskiego Piusa X wiecujący wysłali telegram
hołdowniczy na ręce abpa dr. Józefa Bilczewskiego i uchwalili kilka rezolucji. Podziękowali m.in. dr. Stanisławowi Głąbińskiemu za obronę bukowińskich Polaków,
dr. S. Kwiatkowskiemu i B. Mokrańskiemu za dotychczasową działalność, a Zarządowi Głównemu za ustanowienie nauczyciela wędrownego dla Bukowiny. Ponadto zwrócono się z gorącą prośbą do dr. Bandrowskiego i dr. Adama o ostateczne załatwieie
sprawy reskryptu ministerialnego zatwierdzającego statut TSL. Wg: Oświata jako
czynnik odrodzenia (Referat wygłoszony na wiecu oświatowym TSL w Czerniowcach na dniu 15 listopada 1908 przez Bogdana Krzysztofowicza), „Gazeta Polska”
1908, nr 93, s. 1-2; nr 94, s. 2; nr 95, s. 2; Wiec oświatowy delegatów bukow. czytelń
TSL, „Gazeta Polska” 1908, nr 93, s. 2.
5 Zjazd delegatów Czytelń Towarzystwa Szkoły Ludowej z Bukowiny odbył się 14 lipca
1907 r. (Grzegorz Cicimirski – sekretarz, dr Tadeusz Mischke – prezes, Zjazd delegatów Czytelń Twarzystwa Szkoły Ludowej z Bukowiny, „Gazeta Polska” 1907, nr 55,
s. 1; „Gazeta Polska” 1908, nr 93, s. 1-2).
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telni6, stróżenieccy rodacy zwrócili się z prośbą do zarządu czerniowieckiego Koła TSL o założenie Czytelni Polskiej dla „9 tysięcy [tamtejszych] Polaków”7, na październik 1907 r. zapowiadano walne zgromadzenie czerniowieckiego Koła TSL, otwarcie dwóch nowych czytelni, mianowicie 13 października w Nowej Żadowie i 20 października w Radowcach8,
urządzono występy amatorów Czytelni TSL na czerniowieckim przedmieściu Klokuczka9, a festyn ludowy w Paltynosie10 na fundusz nowo założonej Czytelni i budujący się kościół.
Oczywiście i w tym względzie Polacy z poszczególnych miejscowości natrafiali na przeszkody ze strony urzędników. Mówiła o tym m.in.
jedna z kronikarskich notatek:
Jak wiadomo, niektóre władze polityczne kwestionowały legalność istnienia czytelń TSL w naszym kraju, rzekomo dlatego, iż nie mają zatwierdzonych statutów. Starostwa nie dały sobie perswadować, że instytucje te, których działalności
stawiają rozliczne trudności, istnieją jako filie TSL w Krakowie, i żądały przedłożenia statutów.
Otóż, jak się dowiadujemy, zarząd tutejszego Koła TSL celem
uregulowania tej sprawy przedłożył buk. Rządowi Krajowemu statut ogólny TSL w Krakowie, zatwierdzony przez ministerstwo.
Na podstawie tego statutu TSL uprawnione jest do zakładania filii we wszystkich krajach reprezentowanych w Radzie
Państwa.
Spodziewamy się zatem, że Rząd Krajowy wyda stosowne
zlecenia, aby już ustały szykany i aby także wobec nas stosowano ustawy obowiązujące wszystkich obywateli państwa,
nie zaś, aby nas uważano jako wyjętych na Bukowinie spod
prawa11.

Mimo ograniczonych możliwości bukowińskie czytelnie TSL rozwijały się w dobrym kierunku. Dostrzegł to członek Zarządu Głównego
TSL prof. Antoni Mohr, który wraz z ekspozytem Antonim Kamińskim
zlustrowali czytelnie w Bojanie, Dawidach Zrębie, Gurahumorze, Jackanach, Kaliczance, Kocmaniu, Łużanach, Mikułowej Polanie, Rudzie, Starej Hucie, Stróżeńcu, a nadto odbyli konferencję w Suczawie w sprawie

6

Z Głębokiej, „Gazeta Polska” 1907, nr 79, s. 3.
A. Gr., Stróżeniec, dnia 5-go października, „ Gazeta Polska” 1907, nr 82, s. 2.
8 Z Koła TSL, „Gazeta Polska” 1907, nr 82, s. 2-3. Wyłącznie Radowiec dotyczą: Uroczyste otwarcie Czytelni Polskiej w Radowcach..., tamże, nr 84, s. 3; Uroczystość
kresowa (Wrażenia uczestnika), tamże, nr 86, s. 1-2.
9 Czytelnia Polska TSL na Klokuczce..., „Gazeta Polska” 1907, nr 81, s. 2; Z Czytelni
TSL w Klokuczce, tamże, nr 82, s. 3.
10 Tamże, nr 86, s. 3.
11 Z TSL, „Gazeta Polska” 1909, nr 29, s. 2.
7
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mającej się powołać szkoły w Bułaju oraz spotkali się z mieszkańcami
Panki, celem założenia w niedługim czasie szkoły TSL. Wizytacje czytelni
były okazją do spotkań nie tylko z zarządami poszczególnych placówek,
ale i z ich członkami. Niekiedy owe spotkania przybierały bardzo okazałą
postać, co kronikarz „Gazety Polskiej” ujął następująco.
Delegat prof. Mohr witany był wszędzie bardzo serdecznie
a tu i ówdzie owacyjnie jak np. w Mikułowej Polanie, gdzie go
oczekiwała banderia, a zebrana bardzo licznie ludność tamtejsza witała go śpiewem i przemowami w nowo wybudowanym Domu Polskim TSL12.

Bukowińscy działacze TSL rozmaitymi sposobami usiłowali wesprzeć działalność czytelni oraz szkół. Ks. Józef Janiszewski dzięki swoim
kontaktom z wydawcami postarał się o 1000 elementarzy, którymi zamierzał obdzielić poszczególne czytelnie według zgłaszanego zapotrzebowania13.
Wyobrażenie o jego działalności rozszerza choćby taka notatka
kronikarza z 1907 r.: „Pierwsza gremialna wycieczka Polaków bukowińskich do Krakowa…”14. Ale bywały i inne. Na przykład ze względu na
ograniczone fundusze zarząd czerniowieckiego Koła TSL zwracał się do
rodaków czerniowieckich, aby zechcieli ofiarować przeczytane czasopisma i dzienniki w celu zaopatrzenia w nie bukowińskie czytelnie TSL15.
Wszystkie starania czerniowieckiego Koła Mieszanego TSL zaowocowały 26 czytelniami, które powstały przed końcem stycznia 1909 r.
w następujących 26 miejscowościach: Bahrynowce, Baniłów n/Czeremoszem (Ruski), Bojan, Dawidy, Dornawatra, Dunawiec, Głęboka, Kaliczanka, Karapczów, Laurenka, Łużany, Mikułowa Polana, Milijów, Nowa Żadowa, Nowy Sołoniec, Opryszeny, Paltynoasa, Piotrowce n/Seretem, Plesza, Radowce, Ruda, Sadogóra, Seret, Solka, Stara Huta i Terebleszte16.
Czerniowieckie Koło TSL coraz ściślej współpracowało z krakowskim Zarządem Głównym, m.in. zbierało fundusze na Dar Narodowy
3 Maja17 i poprzez swoich delegatów bywało reprezentowane na ogólnokrajowych zjazdach. Było obecne m.in. na nowosądeckim zjeździe na
przełomie września i października (29-30.09-1.10) 1911 r.

12

Z TSL, „Gazeta Polska” 1911, nr 75 s. 2.
Elementarze polskie dla dzieci na Bukowinie, „Gazeta Polska” 1911, nr 42, s. 3.
14 „Gazeta Polska” 1907, nr 63, s. 3.
15 Prośba, „Gazeta Polska” 1910, nr 56, s. 3.
16 Miejscowości z czytelniami TSL, powstałymi przed końcem stycznia 1910 r., wyszczególnia Sprawozdanie z działalności Koła Mieszanego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Czerniowcach za czas od 1 lutego 1909 do 31 stycznia 1910, „Gazeta Polska”
1910, nr 14, s. 2-3.
17 Np.: „Gazeta Polska” 1905, nr 43, s. 3.
13
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Bahrynowce
Miejscowi Polacy marzyli o założeniu Czytelni Polskiej TSL. Dał
temu wyraz jeden z nich, mianowicie Edward Szczepański, który w korespondencji do „Gazety Polskiej” opisał warunki do uwzględnienia przy
podejmowaniu decyzji. Zwrócił w niej uwagę, iż czytelnia ta jest potrzebna dwu trzymającym się razem osadom: Baińcom (tutaj 16 polskich rodzin, cztery mieszane polsko-niemieckie) i Bahrynowcom (18 polskich rodzin, a w nich 65 dzieci, z których 37 jest w wieku szkolnym – od 6 do
12 lat, a spośród nich zaledwie 10 uczęszcza do szkoły, 19 jest w wieku
pozaszkolnym i przeważnie znajduje się na służbie)18. Niecały rok później
70 Polaków bahrynowieckich i 30 z Bainiec otrzymało oczekiwaną Czytelnię Polską TSL. Jej otwarcia i poświęcenia dokonał delegat czerniowieckiego Koła TSL ks. Józef Janiszewski w niedzielę 24 maja 1908 r., w asyście przezesów Czytelni w Rudzie (Schmidt) i Opryszenach (Gazda),
w obecności kilkudziesięciu rodaków. Tegoż dnia do Czytelni przystąpiło
40 członków, którzy z miejsca wybrali wydział (Gerard Gazda – prezes,
Jakub Józefczyk – zastępca prezesa, Edward Szczepański – sekretarz,
Jan Bury – skarbnik i A. Kiejnar – bibliotekarz)19.
Baniłów n/Czeremoszem (Ruski)
Otwarcie miejscowej Czytelni TSL, ku zadowoleniu wszystkich rodaków, a zwłaszcza młodzieży rzemieślniczej najbardziej wyrobionej narodowo pośród rówieśników na całej Bukowinie, nastąpiło w piątek po
południu 26 lipca 1907 r., tj. w uroczystość odpustową św. Anny. Prezesem nowej Czytelni wybrano ziemianina Bogdana Bohosiewicza, a sekretarzem Leopolda Bohosiewicza – członków rodziny wielce czynnej na polu narodowym. Przy sposobności otwarcia Czytelni prof. Jakub Bohosiewicz odstąpił lokal na potrzeby Czytelni i ofiarował 10 kor. na jej cele.
W uroczystości brało udział około 50 reprezentantów miejscowych Polaków, a przemawiali Stanisław Bohosiewicz, delegat wędrowny TSL, oraz
J. Romaszkan20.
Kolejne przejawy istnienia i działalności Czytelni Polskiej TSL
w Baniłowie n/Czeremoszem „Gazeta Polska” zaczęła zapisywać w 1911 r.
Otóż 6 maja tr. Polskie Towarzystwo Akademickie „Lechia” urządziło wycieczkę i wieczorek celem rozbudzenia życia narodowego miejscowych
Polaków. W urządzeniu tych imprez wielce zasłużył się Kazimierz Kosiński21. Młodzież Czytelni Polskiej z Baniłowa n/Cz. i Dżurowa urządziła
obchód listopadowy 19 listopada 1911 r. Na uroczystość złożyły się: słowo

18

E. Szczepański, (List włościanina) Bahrynowce, dnia 19 sierpnia 1907, „Gazeta
Polska” 1907, nr 69, s. 1-2.
19 Otwarcie Czytelni TSL w Bahrynowcach, „Gazeta Polska” 1908, nr 45, s. 3.
20 Z Baniłowa Ruskiego…, „Gazeta Polska” 1907, nr 64, s. 3.
21 Członkowie Czytelni Polskiej TSL w Baniłowie Ruskim, Baniłów Ruski, dnia 18
czerwca 1911, „Gazeta Polska” 1911, nr 52, s. 3.
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wstępne miejscowej nauczycielki Stefanii Przyborowskiej, obrazek dramatyczny z czasów powstania listopadowego „Matka żyje” w wykonaniu
amatorów, deklamacje utworów patriotycznych i żywy obraz22. Po raz kolejny Czytelnia ta przypomniała się urządzeniem obchodu 50. rocznicy
powstania styczniowego w dniu 2 marca 1913 r. Uroczystość zagaił prezes
Czytelni Kosiński, po nim odczyt o powstaniu wygłosił delegat czerniowieckiego Koła TSL Antoni Kamiński, który ponadto przywiózł publikacje
o powstaniach polskich do rozdania między uczestników baniłowskiego
obchodu. Obchód uświetnił występ na tę okoliczność powołanego i przygotowanego sześciosobowego chóru pod dyrekcją Jana Mazura23.
Baniłów n/Seretem (Mołdawski)
Polacy z tej miejscowości otrzymali niewielką biblioteczkę złożoną
zaledwie z 25 książek i trzech czasopism. Początkowo agendy sprawował
nauczyciel szkoły ludowej H. Heller24.
Bojan
Staraniem Wirgiliusza Płukasiewicza, miejscowego proboszcza
ks. kan. Jakuba Cwynarskiego i oficjała kolejowego z Nowosielicy Zdanowicza, pragnących zjednoczyć 500 rodaków z tej miejscowości, z udziałem delegatów czerniowieckiego Koła TSL, prezesa „Sokoła” czerniowieckiego Bazylego Mokrańskiego i K. Grabowskiego 29 marca 1908 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Czytelni Polskiej TSL w Bojanie. Na uroczystość
złożyła się przedpołudniowa msza święta z patriotycznym kazaniem
ks. kan. Cwynarskiego oraz popołudniowe zgromadzenie bardzo licznych
Polaków miejscowych i gości z Nowosielicy w domu Jakubowicza. Po
nakreśleniu historii, celów i zadań TSL przez Mokrańskiego i wezwaniu
Grabowskiego do wpisania się na członków, uczyniło to natychmiast 103
rodaków spośród 500 tam mieszkających. Potem odbyło się pierwsze
walne zgromadzenie, które wyłoniło władze nowej placówki: Wirgiliusz
Płukasiewicz – prezes, Michał Wilhelm – zastępca prezesa, Edward Wollak – sekretarz, Jan Kulin – zastępca sekretarza, Józef Mroziński – skarbnik, Adolf Szymłowicz – zastępca skarbnika, Leokadia Zawadzka – bibliotekarka, Antonina Rożniowiecka – zastępczyni bibliotekarki, ks. kan.
Jakub Cwynarski – kurator. Po wyborach Mokrański wygłosił bardzo
dobrze przyjęty przez zebranych odczyt o Kościuszce25. Niedługo potem

22

Ucz., Obchód listopadowy, „Gazeta Polska” 1911, nr 96, s. 3.
J. Mazur, Baniłów Ruski, dnia 3 marca 1913, „Gazeta Polska” 1913, nr 20, s. 2.
24 Sprawozdanie z działalności Koła Mieszanego Towarz. Szkoły Ludowej w Czerniowcach za czas od 22 lipca z.r. do końca lutego b.r., „Gazeta Polska” 1907, nr 17,
s. 2; nr 18, s. 2.
25 K-l, Otwarcie Czytelni TSL w Bojanie, „Gazeta Polska” 1908, nr 28, s. 1-2; Nowa
placówka narodowa, „Gazeta Polska” 1908, nr 26, s. 3.
23
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ks. kan. Cwynarski wzbogacił zbiory Czytelni 60 dziełami, a właściciel
dóbr Kajetan Józefowicz ofiarą 10 kor.26
Po trzech latach członek Zarządu Głównego TSL prof. Antoni
Mohr wraz z ekspozytem tegoż Zarządu Antonim Kamińskim zlustrowali
pracę oświatową miejscowej Czytelni Polskiej TSL27.
Jak się wydaje, pod kierunkiem wydziału placówka funkcjonowała należycie. Urządzała tradycyjne uroczystości narodowe i religijne.
Na przykład w niedzielę 21 kwietnia 1912 r. w Czytelni gromadnie spożyli
święcone, wysłuchali referatu Demitrowskiego o Zygmuncie Krasińskim
w stulecie jego urodzin i wybrali nowy wydział: Wirgiliusz Płukasiewicz –
prezes, Eugeniusz Biedrzycki – zastępca prezesa, Jakub Gabryluk – sekretarz, Franciszek Sozański – zastępca seketarza, Józef Lambo – skarbnik, Ignacy Dutkiewicz – zastępca skarbnika, Leokadia Zawadzka – bibliotekarka, Jan Kulin – gospodarz, Ignacy Pijecki – zastępca gospodarza28. Niecały rok później, w związku z przeniesieniem założyciela i dotychczasowego prezesa Wirgiliusza Płukasiewicza na stałe do Czerniowiec, zaszła potrzeba wyboru nowego prezesa i wydziału. Wyboru dokonano przed połową marca 1913 r. Prezesem jednogłośnie wybrano Karola
Stopnickiego, wiceprezesem Eugeniusza Biedrzyckiego, skarbnikiem Józefa Sozańskiego, a jego zastępcą Jana Kulina, sekretarzem Jakuba Gawryluka, a jego zastępcą Franciszka Soroszczuka, bibliotekarzami – Ignacego Dutkiewicza i Rudolfa Sozańskiego, a gospodarzami – Franciszka
Lisiaka i Antoniego Pieckiego29.
Koło Mieszane TSL w Czerniowcach
Czerniowieckie Koło Mieszane TSL powstało na początku XX w.
Najprawdopodobniej ukonstytuowało się podczas walnego zgromadzenia
21 listopada 1903 r., kiedy tymczasowy komitet złożył sprawozdanie ze
swej działalności, a licznie zgromadzeni wybrali Franciszka Charwata na
prezesa i zarząd w składzie: Blada, Błaszczuk (skarbnik), Goldowa (sekretarz), Malikiewiczówna, Panecki (rachmistrz), Piątkiewicz (zastępca prezesa), Wład (zastępca sekretarza)30. Na pierwszym posiedzeniu zarząd
podjął decyzję o utworzeniu Czytelni Polskiej na jednym z czerniowieckich przedmieść. Ponadto zorganizował cykl prelekcji popularnonaukowych w czerniowieckiej Czytelni Polskiej od połowy października
do połowy grudnia 1904 r., uruchomił cztery bezpłatne wypożyczalnie
książek i cztery kursy dla analfabetów. Zaczął starania o utworzenie szkół
początkowych. Ten program delegat zarządu czerniowieckiego Koła TSL
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Ofiary, „Gazeta Polska” 1908, nr 36, s. 3.
Z TSL, „Gazeta Polska” 1911, nr 75, s. 2.
28 Ob., Bojan, 25 kwietnia 1912, „Gazeta Polska” 1912, nr 34, s. 2.
29 M. Kulin, J. [Mroziński?], J. i M. Podhoreccy, Bojany, dnia 17 marca 1913, „Gazeta
Polska” 1913, nr 23, s. 1-2.
30 Walne zgromadzenie Mieszanego Koła TSL, „Gazeta Polska” 1903, nr 96, s. 2.
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przedstawił na zjeździe delegatów TSL w Krakowie w dniach 22-23 maja
1904 r. i uzyskał aprobatę zjazdu31. Wydział podejmował różne działania
w celu ożywienia miejscowego środowiska. Na dzień 28 maja 1905 r. zaprosił np. profesora kołomyjskiego gimnazjum z odczytem o „Wyzwoleniu” Stanisława Wyspiańskiego. Odczyt został wygłoszony w niedzielę
wieczorem w sali bibliotecznej Domu Polskiego32. Po pewnym czasie nastąpił jednak zastój w czynnościach tegoż Koła, z powodu braku odpowiednich działaczy. Odrodzenia i przekształcenia dokonali młodzi członkowie, którzy w roku 1906 powołali tymczasowy komitet (Grzegorz Cicimirski, Kazimierz Niewiadomski, Tadeusz Zubrzycki i Henryk Zucker),
który po walnym zgromadzeniu 22 lipca 1906 r. przekształcił się w zarząd
w następującym składzie: H. Zucker – prezes, dr St. Kwiatkowski – wiceprezes, G. Cicimirski – sekretarz, T. Zubrzycki – bibliotekarz, St. Sołtyński – skarbnik, M. Morysiówna, K. Niewiadomski, W. Pilarz, K. Tokarski.
W ciągu roku ustąpili z zarządu Pilarz, Sołtyński i Tokarski, a ich miejsce
zajęli Janiszewski, Opitz i Żukowski oraz w sekcji kobiecej Bulińska
i Kreutzowa. Nowy zarząd w krótkim czasie uporządkował biuro i bibliotekę Koła, a następnie przywrócił do życia przeżywające kryzys wcześniej
istniejące czytelnie polskie, zaś inne, w Dornawatrze, na przedmieściu
Czerniowiec Klokuczka założył od podstaw. W Dornawatrze, w której według niektórych już miało nie być Polaków, odnalazło się 150 rodzin
polskich, których przedstawiciele zgromadzili się 12 sierpnia 1906 r.
i w obecności delegata czerniowieckiego Koła dr. Stanisława Kwiatkowskiego uchwalili statut, założyli Czytelnię Polską TSL, wybrali zarząd,
a przy okazji poparli zabiegi Polaków o zachowanie mandatu polskiego
do wiedeńskiej Rady Państwa33. Ponadto zamierzył urządzić trzydniową
wycieczkę bukowińskich Polaków do Krakowa. Działania w tym kierunku
były dosyć zaawansowane, o czym może świadczyć opracowany przez
krakowskie Koło TSL im. Adama Asnyka szczegółowy plan pobytu wycieczki w Krakowie w dniach 28-30 czerwca 1908 r.34
Na walnym zgromadzeniu członków Koła Mieszanego 28 lutego
1909 r. wybrano nowy zarząd (dr Stanisław Kwiatkowski – przewodniczący, Władysław Mierzwiński – zastępca przewodniczącego, Tadeusz
Zubrzycki – sekretarz – po jego wyjeździe z końcem maja 1909 r. zastąpił
go Kazimierz Niewiadomski, Klimaszewska – skarbniczka, Oleksiewicz –
bibliotekarz, wydziałowi Władysław Sołtyński, Kazimierz Tokarski, Albin
Grabowski, J. Michniewicz, Bazyli Mokrański, Natalia Kreutzowa, Maria
Berezowska) i komisję kontrolującą (Jan Krzanowski, Józef Świerczyń-
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Sprawy bukowińskie na Zjeździe delegatów Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie, „Gazeta Polska” 1904, nr 44, s. 1-2.
32 Odczyt, „Gazeta Polska” 1905, nr 43, s. 3.
33 Góral z Dorny, Dornawatra, 15 sierpnia 1906. Wiec narodowy w Dornawatrze
(Korespondencja „Gazety Polskiej”), „Gazeta Polska” 1906, nr 66, s. 1-2; Wiec polski
w Dornie, tamże, s. 3; Z działalności Koła Mieszanego TSL, tamże, s. 3.
34 Wycieczka do Krakowa, „Gazeta Polska” 1908, nr 38, s. 3.
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ski). Zarząd w tym składzie przygotował grunt do reorganizacji bukowińskiego TSL w 1910 r., zgromadził 14 000 kor. na fundusz Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach, m.in. w ramach akcji „Daru Grunwaldzkiego”
uzyskał aprobatę swych działań kołomyjskiego Zjazdu TSL 9 maja 1909 r.
Rok później, 27 lutego 1910 r., odbyło się doroczne walne zgromadzenie członków miejscowego Koła TSL. Podczas zgromadzenia prezes
dr Stanisław Kwiatkowski w dłuższym przemówieniu
podkreślił główne momenty z życia narodowego Polonii bukowińskiej w ubiegłym roku w ogólności i z działalności Koła
TSL w szczególności. Wskazał na doniosły fakt otwarcia szkół
narodowych w Czerniowcach, wywalczonych usilnymi zabiegami polskiego Klubu Radzieckiego, wskazał przy tym na
zasługi śp. Juliana Trompeteura (…), podniósł następnie potrzebę kreowania polskiego Gimnazjum w Czerniowcach
[z początkiem roku szkolnego 1911/1912] i podał stan funduszu dotychczas na ten cel zebranego.

Ponadto wyraził zadowolenie z powołania przez Zarząd Główny TSL Antoniego Kamińskiego z Tarnopola na nauczyciela wędrownego dla Bukowiny i wezwał do oparcia ruchu oświatowego TSL na najszerszych masach ludowych Bukowiny. W dyskusji zabierali głos m.in.: Kamiński,
Mierzwiński, Zucker i Żukowski. Zgromadzeni wybrali ponownie dr. Stanisława Kwiatkowskiego na prezesa oraz Marię Berezowską, A. Klimaszewską, Michalinę Podwyszyńską, Teofila Gębarowicza, ks. Andrzeja Łukasiewicza, Władysława Mierzwińskiego, Kazimierza Niewiadomskiego,
Szczepana Oleksiewicza, Władysława Sołtyńskiego, Kazimierza Tokarskiego i Ottona Mieczysława Żukowskiego na członków wydziału. Delegatami na walny zjazd TSL wybrano dr. Kwiatkowskiego i Żukowskiego35.
Zatroskane o zaopatrzenie w prasę rozwijające się czytelnie prowincjonale czerniowieckie Koło TSL rozpoczęło akcję zbierania dzienników i czasopism w celu zasilenia ubożuchnych zbiorów czytelni wiejskich. W tym celu wielokrotnie za pośrednictwem „Gazety Polskiej” powtarzało prośbę do rodaków czerniowieckich, aby przeczytane dzienniki
i czasopisma składali u woźnego TBPiCP w Czerniowcach36.
Jako cała organizacja czerniowieckie Koło TSL uczestniczyło
w ogólnopolskim życiu religijnym. Gdy w dniach 26-28 sierpnia 1911 r.
w Przemyślu odbywał się II Kongres Maryjański, czerniowieckie Koło
TSL włączyło się w tę uroczystość udziałem prezesa dr. Stanisława Kwiatkowskiego oraz charakterystycznym telegramem:
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Z Koła TSL, „Gazeta Polska” 1910, nr 17, s. 3; Walne zgromadzenie Koła TSL, „Gazeta Polska” 1910, nr 18, s. 1.
36 Zarząd Koła TSL, Prośba, „Gazeta Polska” 1910, nr 54, s. 3; nr 56, s. 3; nr 58, s. 3;
nr 60, s. 3.
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Nie mogąc w większej liczbie wziąć udziału w Kongresie składamy w imieniu polskich wsi i osad bukowińskich najgłębszy
hołd dla Matki Zbawiciela Świata. Dusza ludu naszego wsłuchuje się w obrady Kongresu i wpatruje się weń jakby w jutrzenkę zwiastującą wschód słońca, a serca nasze każdy jej
promyk jaśniejszy odbiją stokrotnie po całych tutejszych kresach Jagiellońskich, gdzie pod strzechami żyją ludzie tego
światła tak bardzo spragnieni37.

Czytelnia Polska na Kaliczance
Przedmiejska Czytelnia Polska na Kaliczance powstała 29 czerwca
1904 r.38 Odtąd istniała gromadząc w swym lokalu coraz więcej Polaków,
czego dowodził fakt, iż dzięki ofiarom Józefa i Karola Borysławskich, Brudza, Chalupowej, ks. Dubiela, Michała Goreckiego, Michalika, Mikołajewskiego, Józefa Nadlera, Waltenbergera w piątek 6 stycznia 1905 r. doszło
w niej do urządzenia „drzewka” dla dzieci i „opłatka” dla dorosłych,
podczas których patriotycznie przemawiali Kazimierz Charwat, ks.
Walenty Dubiel, Jan Kobierzycki, Michalik, dr Tadeusz Mischke i Ernest
Schwarz39, a w niedzielę po południu 22 stycznia 1905 r. w Czytelni Polskiej TSL przy ul. Krakowskiej l. 362 odbyła się druga lekcja historii dla
dziatwy polskiej tego przedmieścia. Zajęcia te, na które uczęszczało około
20 dzieci, odbywały się pod kierunkiem delegata czerniowieckiego Koła
Jana Kobierzyckiego i tego samego dnia o godzinie 19.oo miało miejsce
towarzyskie zebranie członków i wprowadzonych gości, w programie którego znajdował się odczyt Kobierzyckiego o powodach i skutkach powstania styczniowego, deklamacja utworu o Bartoszu Głowackim, śpiew, amatorskie inscenizacje „Dyrektora w kłopotach” i „Chrapania z rozkazu”,
przy czym odtwórcami ról byli m.in. Dżumowiczówna, Godlewski, Gorecki i Terlecki, a monologi swoje wygłaszali Godlewski i Klein. I co ciekawe,
był nawet bufet we własnym zarządzie40.
Podobne zebrania towarzyskie odbyły się w niedziele 5 i 26 lutego41 oraz 9 kwietnia 1905 r. z odczytem, pieśnią, recytacją prozy, monologami („Staruszkowie w zalotach”, „Josel Rejszower – afiszer”, „Kawały

37
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W notatce kronikarskiej „Gazety Polskiej” (1904, nr 51, s. 2) najpierw zapowiedziano Otwarcie Czytelni Polskiej TSL na Kalicznce, potem w numerze 55. (s. 1-2) tr. pt.
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z podróży poślubnej”, „Sylwetka z balu, czyli żyd i żydówka”), krakowiakami z muzyką, deklamacjami.
Dzięki intensywnej pracy wydziału Czytelnia się rozwijała, przybywało członków, powiększały się zbiory biblioteczne, poprawiało się wyposażenie pomieszczeń. Z początkiem maja 1905 r. Czytelnię przeniesiono do innego dwuizbowego lokalu z wynajętym ogródkiem, w którym
Godlewski własnym kosztem i swoją pracą urządził i udekorował niewielką scenkę na potrzeby Czytelni. W dalszym ciągu z dużym poświeceniem
w niedzielne popołudnia Morysiówna uczyła okoliczne dzieci języka polskiego i historii ojczystej. Z czasem, stosując się do regulaminu wydanego
przez Zarząd Główny TSL dla szkółek początkowych, zaczęto udzielać
nauki dwa razy tygodniowo.
Prężnie działający wydział zamierzał urządzić zebranie towarzyskie w wydzierżawionym ogródku 14 maja 1905 r., jednakże w ostateczności zmienił plan i w miejsce tego dał wieczór poświęcony rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja ze skromnym własnym programem. W ramach tego wieczoru Jan Kobierzycki wygłosił odczyt o Konstytucji 3 Maja, młody deklamator K. zarecytował poemat „Ze wspomnień powstańca”,
młodociani amatorzy wystawili patriotyczny obrazek sceniczny „Matka
żyje” oraz obraz żywych osób, Wierzbiański grał na cytrze przy akompaniamencie skrzypcowym Seidlera, wszyscy zaśpiewali hymn „Boże coś
Polskę…”. Po zakończeniu części oficjalnej zgromadzeni długo jeszcze
rozprawiali, od czasu do czasu wysłuchując humorystycznych monologów
Godlewskiego42. Dwa tygodnie później (niedziela 28 maja 1905 r.) wydział urządził kolejne zebranie towarzyskie dla członków i zaproszonych
gości, którzy mogli wysłuchać odczytu, produkcji muzycznych oraz humorystycznych monologów niezmordowanego Godlewskiego43.
Nie wiadomo, co działo się w następnych miesiącach, dość że
z początkiem listopada 1906 r. nastąpiło jej odrodzenie równocześnie
z Czytelnią na Klokuczce. Czytelnia posiadała 50 członków, na czele z prezesem Szymonem Michalikiem, sekretarzem Michałem Sworakowskim,
Nadlerem i Renowiczem jako gospodarzami oraz pięcioma innymi członkami wydziału. Podobnie jak Czytelnia z Klokuczki, urządziła obchód
listopadowy 16 grudnia 1906 r., dwa wieczorki amatorskie – na św. Mikołaja i Sylwestra, kilka zabaw z tańcami, a ponadto coniedzielne przedstawienia amatorskie własnymi siłami. Czytelnia stanęła na mocnych
podstawach materialnych z dobrymi rokowaniami na przyszłość. Zbiory
biblioteczne wynosiły 250 książek oraz czasopisma, z których korzystało
50 członków. Odczyty wygłaszali w niej członkowie Koła Mieszanego,
mianowicie: Grzegorz Cicimirski, Rudolf Janiszewski, Tadeusz Zubrzycki.
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W niedzielę 30 czerwca 1907 r. Maria Berezowska wobec kilkudziesięciu
członków wygłosiła odczyt „O wychowaniu dziatwy polskiej”44.
W sobotę 29 czerwca 1907 r. odbyło się walne zgromadzenie
w obecności delegata Grzegorza Cicimirskiego, na którym ponownie wybrano prezesem Szymona Michalika, a zastępcą Józefa Renowicza. Przy
Czytelni otwarto kurs gimnastyki i historii prowadzony przez Eugenię
Rużyłowiczówną.
Niebawem z braku funduszów i odpowiedniego lokalu Czytelnia
Polska musiała zawiesić działalność na kilka miesięcy, aż prezes czerniowieckiego Koła TSL dr Stanisław Kwiatkowski znalazł szczęśliwe rozwiązanie, dzięki któremu w niedzielę 24 maja 1908 r. doszło do otwarcia
i poświęcenia nowego lokalu Czytelni przez ks. Feliksa Żelewskiego
w obecności kilkudziesięciu rodaków, w tym kolejarzy, dr. Stanisława
Kwiatkowskiego i Tadeusza Zubrzyckiego, którzy wygłosili okolicznościowe podniosłe przemówienia. Akt poświęcenia dopełniony został deklamacjami panny Przybylskiej i pieśnią „Jeszcze nie zginęła!”. W tydzień później, 31 maja 1908 r., odbyło się walne zgromadzenie członków, którzy
wybrali nowy wydział (Szymon Michalik – prezes, Ferdynand Babij –
zastępca prezesa, Michał Sworakowski – sekretarz, Emil Kamiński,
Julian Kowalski, Michał Lorenz, Adolf Morawetz i Stanisław Sozański –
wydziałowi)45.
W pierwszej połowie września 1911 r. członek Zarządu Głównego
TSL prof. Antoni Mohr wraz z ekspozytem tegoż Zarządu Antonim Kamińskim zlustrowali pracę oświatową miejscowej Czytelni Polskiej TSL46.
Czytelnia Polska TSL na Klokuczce
Czytelnia Polska TSL na czerniowieckim przedmieściu Klokuczka
powstała staraniem Mieszanego Koła czerniowieckiego w wynajętym
trzyizbowym lokalu w domu Feuersteina (vis a vis browaru akcyjnego, tuż
przy przystanku tramwajowym) przy ul. Mostowej (Brückengasse). Jej
prowizoryczne otwarcie doszło do skutku w czwartek 1 listopada 1906 r.
Natomiast uroczyste otwarcie i poświęcenie nastąpiło 10 dni później
w niedzielę 11 listopada. Poświęcenia dokonał ks. Walenty Dubiel. Na
uroczystości było ponad 200 osób, wiele z Czerniowiec. Uroczystość
uświetnili: chór młodzieży polskiej pod batutą Kazimierza Grabowskiego,
deklamacje dwóch córek Dominika Kleina (Irma i maleńka Marta) oraz
Rudolf Janiszewski, który wygłosił odczyt o Adamie Mickiewiczu jako
królu polskich poetów. Oprócz ks. Dubiela przemawiali: sekretarz
czerniowieckiego Koła Grzegorz Cicimirski, wiceprezes TBPiCP Kazi-
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mierz Węglowski, prezes „Sokoła” Bazyli Mokrański, prezes „Gwiazdy”
Schwarz, delegat Koła Polskiego dr Stanisław Kwiatkowski oraz Dominik
Klein. Czytelnia ta rozwijała się bardzo pomyślnie dzięki energicznym
zabiegom Kleina, który został wybrany prezesem Czytelni. Z samego tartaku zapisało się przeszło 30 członków. Oprócz nich członkami zostali
liczni rzemieślnicy i robotnicy kolejowi. W dniu poświęcenia lokalu Czytelnia miała już 64 członków. Członkowie licznie gromadzili się w Czytelni każdego wieczora na pogadanki i nowiny gazetowe. Jako zbiorowość
apelowali do rodaków o darowanie obrazów świętych i historycznych dla
przyozdobienia ścian Czytelni. Przy okazji poświęcenia Czytelni odbyło
się walne zgromadzenie jej członków. Wybrali oni Dominika Kleina –
prezesem, Romana Majkę – wiceprezesem, natomiast członkami wydziału: Włodzimierza Bylinę, Dmytruka, Adolfa Dospila, Aleksandra Gwiazdowskiego, Mazurkiewicza, Władysława Moceka, Adolfa Piekarza, Tadeusza Zubrzyckiego47.
Miesiąc po powstaniu, własnymi siłami Czytelnia urządziła obchód listopadowy. Ponadto w krótkim czasie zapewniła kilka przedstawień amatorskich oraz zabaw. W okresie sprawozdawczym zbiory biblioteczne Czytelni osiągnęły 108 dzieł w 150 tomach tudzież pięć tytułów
prasowych, a spośród 118 członków korzystało z nich 36 dorosłych oraz
38 dzieci. Wygłoszono i wysłuchano czterech odczytów. Pod kierunkiem
M. Morysiówny w Czytelni cztery razy każdego tygodnia odbywała się
nauka historii polskiej i śpiewu dla dzieci. Dzięki bardzo czynnemu prezesowi oraz delegatowi Tadeuszowi Zubrzyckiemu Czytelnia rozwijała się
pomyślnie, oddając polskości wielką przysługę. 2 czerwca 1907 r. w Czytelni tej odbył się popis dziatwy uczęszczającej na kurs nauki historii polskiej. W ramach popisu mały Olszewski wygłosił dzieje polskie od
Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, Andzia Konopkówna i Mania Berdyczowska deklamowały patriotyczne wierszyki, Hela Bachowska grała
na mandolinie, dziewczęta i chłopcy wykonali wolne ćwiczenia gimnastyczne. Na zakończenie mali amatorzy odegrali dwie sztuczki: „Pan doktor” i „Sławni ludzie”, a delegat Grzegorz Cicimirski przemówił, zachęcając do dalszej pracy. Wreszcie rozdano dzieciom nagrody48.
W Czytelni Polskiej na Klokuczce powstało kółko amatorskie, które specjalizowało się w deklamacji i wystawianiu sztuk teatralnych. Owocem jego pracy były występy w niedzielę 6 października 1907 r., na które
złożyły się deklamacje, monologi, kuplety oraz dwie sztuczki – „Jan Kiliński w Gnieźnie” tudzież „Kajcio”. Wśród amatorów wyróżniali się Zieliński, Dżumowicz i Brzezicki49.
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W niedzielę 8 marca 1908 r. Czytelnia urządziła wieczór towarzyski z bogatym programem. Złożyły się nań deklamacje Kleina, Kleinówny, Zielińskiego i Zubrzyckiego. Cztery monologi Zubrzyckiego wygłosił D. Sawczyński, cieszący się opinią wybornego monologisty50.
Czudyn
Dzięki wytrwałym zabiegom ks. kan. Jana Mościckiego czudynieccy Polacy zachowali polskość i w końcu w obecności Tytusa Czerkawskiego, Antoniego Kamińskiego i ks. Mościckiego założyli dwie własne instytucje dnia 29 października 1911 r. Jedną z nich była Czytelnia Polska
TSL. Do jej zarządu wybrani zostali: Kozłowski – prezes, Markowski –
sekretarz, Zieliński – zastępca prezesa i bibliotekarz, Marcin Wanicki –
gospodarz, Franciszek Wanicki – skarbnik51.
Dawidy Zrąb
Członek Zarządu Głównego TSL prof. Antoni Mohr wraz z ekspozytem tegoż Zarządu Antonim Kamińskim zlustrowali pracę oświatową
miejscowej Czytelni Polskiej TSL52.
Dornawatra
Z inicjatywy dr. Stanisława Kwiatkowskiego Czytelnię Polską TSL
założono w sierpniu 1906 r. Jednakże wskutek zgermanizowania wielu
Polaków i apatii polskiej inteligencji oraz przebiegłych działań niektórych
miejscowych Niemców, w przeciągu kilku miesięcy instytucja uwiędła. Po
stwierdzeniu na miejscu takiego stanu rzeczy Tadeusz Zubrzycki wraz
z kilkoma miejscowymi patriotami polskimi postanowili wskrzesić Czytelnię Polską. Jako zalążek księgozbioru posiadali 60 dzieł. Ponownie powołali komitet założycielski, który zapowiedział ustalenie terminu na
zwołanie walnego zgromadzenia Polaków53.
Dunawiec
Podczas grekokatolickich świąt Bożego Narodzenia w styczniu
1907 r. przybył delegat czerniowieckiego Koła TSL Rudolf Janiszewski
celem spenetrowania miejscowego środowiska polskiego i przygotowania
rodaków do założenia polskiej placówki oświatowej w najbliższym czasie54, co też najprawdopodobniej nastąpiło dość rychło, jeszcze w tym
samym roku, ponieważ delegat czerniowieckiego Koła TSL sygnowany
kryptonimem I. Ż., lustrując Czytelnię 22 lipca 1907 r., „wyraził wydziało-
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wi uznanie za wzorowe prowadzenie tejże”55. Dowiedział się przy okazji,
iż członkowie chętnie czytają tylko jeden egzemplarz „Gazety Polskiej”, bo
więcej Czytelnia nie posiada, z uwagą wysłuchali prelekcji delegata na
temat zabytków Krakowa, a kilku nawet zgłosiło gotowość udania się na
planowaną wycieczkę Bukowińczyków do Krakowa. Korzystając ze sposobności prezes Czytelni Maciej Rewaj zebrał 4 kor. na rzecz Bursy Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach. 12 grudnia 1909 r. odbyło
się walne zgromadzenie miejscowej Czytelni Polskiej TSL. Z ogólnego
i kasowego sprawozdania wynikało, że w roku sprawozdawczym (1908)
przybyło pięciu nowych członków, których ostatecznie było 29, a dochody
ze składek miesięcznych wyniosły 55,82 kor., które z pozostałością z roku
poprzedniego dało razem 86 kor. Ponieważ wydatki wyniosły zaledwie
14,96 kor., pozostała kwota 71,04 kor. została złożona na procent w miejscowej Kasie Raiffeisena. Do wydziału zostali wybrani: Maciej Rewaj –
prezesem powtórnie, Tytus Chabiniak – zastępcą prezesa, Ludwik Knutolski – sekretarzem, Maciej Chabiniak – skarbnikiem, Jan Buganik –
bibliotekarzem. Z wyjątkiem Knutolskiego, który był rzemieślnikiem tartacznym w Mołdawskim Baniłowie, wszyscy byli gospodarzami. Mimo
siedmiokilometrowego oddalenia od Dunawca, Knutolski bardzo często
przybywał do Czytelni, aby długie zimowe wieczory spędzać razem z rodakami56.
Frasin
Miejscowi Polacy założyli Czytelnię Polską TSL w czwartek
8 września 1910 r. Do powstania Czytelni przyczynił się nauczyciel Jan
Świderski, który przewodniczył zebraniu założycielskiemu. W zgromadzeniu uczestniczyli: delegat czerniowieckiego Koła TSL Albin Grabowski
i prezes Czytelni w Paltynosie Alfred Łakościuk. Do zarządu nowej Czytelni wybrani zostali: Piotr Mizunka – prezes, Józef Gruca – wiceprezes,
Maksymilian Rzepecki – skarbnik, Adolf Schindler – gospodarz, Józef
Małachowski – bibliotekarz, Wacław Piechotowski – wydziałowy bez
określonej funkcji. Poruszono sprawę założenia kasy raiffaisenowskiej
w Gurahumorze dla Polaków w Frasinie, Gurahumorze i Paltynosie.
Mówcy poruszyli sprawę otworzenia klasy z polskim językiem wykładowym i udziału członków nowej Czytelni w czerniowieckich obchodach
grunwaldzkich57.
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Głęboka
Wiosną 1907 r. miejscowość tę odwiedził Opitz, delegat czerniowieckiego Koła TSL58. Wówczas zapewne skonstatował, że w tej miejscowości mieszka około 800 Polaków nie posiadajacych ani szkoły polskiej dla swoich dzieci, ani czytelni mogącej podtrzymywać kulturę narodową. W związku z tym wiceprezes czerniowieckiego Koła TSL Bazyli
Mokrański przybył do Głebokiej przed 23 czerwca 1907 r., ażeby dokładniej rozpoznać środowisko i przygotować grunt do utworzenia Czytelni
Polskiej TSL. Spotkał się z tutejszymi rodakami, gorąco do nich przemówił i pozyskał wszystkich, którzy na piśmie swoimi podpisami poświadczyli, iż wpiszą się na członków Czytelni Polskiej i będą ja wspierali
materialnie i moralnie, licząc na wsparcie ze strony Koła czerniowieckiego, które nie tylko dopomoże założyć Czytelnię i przyśle swoich delegatów na uroczyste jej otwarcie, ale także przyczyni się do założenia polskiej kasy raiffeisenowskiej. Dzięki jego obecności wybrano pięcioosobowy komitet wykonawczy z dr. Aleksandrem Skibniewskim na czele,
który przygotuje uroczystość otwarcia Czytelni Polskiej w najbliższym
czasie. Uroczyste otwarcie i poświęcenie odbyło się w niedzielę 7 lipca
1907 r., z bogatym programem i udziałem Bazylego Mokrańskiego, wiceprezesa czerniowieckiego Koła TSL59. 3 listopada 1907 r. ks. Józef Janiszewski w miejscowej Czytelni Polskiej wobec licznej publiczności przedstawiał i objaśniał „obrazy świetlne”, za co wydział Czytelni za pośrednictwem „Gazety Polskiej” złożył serdeczne podziękowanie60. Z upływem
czasu aktywność Czytelni Polskiej zmalała, może ustała. Nie trwało to
długo, gdyż 27 września 1908 r., przy okazji wiecu polskiego, odbyło się
doroczne walne zgromadzenie członków Czytelni, którzy po wysłuchaniu
sprawozdania z działalności i sprawdzeniu rachunków udzielili absolutorium ustępującemu wydziałowi i wybrali nowy zarząd: dr Aleksander
Skibniewski – prezes (ponownie), Karol Żołyński – wiceprezes, Jan Dospil – sekretarz, Jerzy Cywicki – bibliotekarz, Teofil Zborowski – gospodarz, Jan Puszkar – skarbnik, Mikołaj Łobaza, Józef Preisner, Stanisław
Szwarła, Dionizy Zawada61. Pewne ożywienie w Czytelni nastąpiło rok
później (1909), kiedy podpisany kryptonimem L. Korespondent donosił:
Czytelnia nasza po dłuższym letargu przychodzi do życia.
Prawie co niedzieli zapełniona. Dnia 15 bm. wygłosił odczyt
ks. Wiecki pt. „Królestwo Polskie po rozbiorze”, p. Jan Nadolny mówił o położeniu naszych rodaków w zaborze pruskim i wskazał na swobodę, z której my w Austrii korzystać
możemy, zachęcając do pracy.
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Pani Wanda Nadolna wygłosiła wierszyk „Jeszcze Polska nie
zginęła”.
Dnia 22-go znowu w Czytelni było pełno. Omawiano różne
sprawy lokalne, między innymi sprawę pomnożenia funduszów Czytelni. Lud uchwalił jednogłośnie wszystko odnoszące się do projektów podanych przez wydziałowych. W końcu
pani Lazarowicz wygłosiła z uczuciem deklamację „Spowiedź
więźnia”, a Bolesław Nadolny wygłosił prześlicznie wiersz
„Karol Chodkiewicz”62.

Gurahumora
Członek Zarządu Głównego TSL prof. Antoni Mohr wraz z ekspozytem tegoż Zarządu Antonim Kamińskim zlustrowali pracę oświatową
miejscowej Czytelni Polskiej TSL63.
Jackany
Wcześniej niż w innych wsiach bukowińskich Polacy w Jackanach
postanowili założyć odrębne Koło TSL i własną Czytelnię Polską. Przedsięwzięcie natrafiło jednakże na przeszkody ze strony starostwa w Suczawie, które robiąc przeróżne trudności w przeciągu trzech lat uniemożliwiało zaistnienie instytucji, aż mieszkańcy doszli do wniosku, iż trzeba się
udać pod skrzydła czerniowieckiego zarządu Koła TSL,
by poczynił odpowiednie kroki celem wyjednania u władzy
zatwierdzenia statutów naszej Czytelni64. Na prośbę Polaków
zamieszkałych w Jackanach postanowiło Koło TSL w Czerniowcach objąć we własny zarząd tamtejszą Czytelnię Polską
TSL i dopomóc do ożywienia kresowej placówce polskiej,
a przede wszystkim książkami i gazetami polskimi65.

Czytelnia Polska w Jackanach została utworzona dla około 220
rodzin polskich mieszkających w Jackanach, Jackanach – Dworzec, Nowych Jackanach i Starych Jackanach, a przeważnie związanych z urzędami pocztowymi i kolejnictwem. Początkowo do Czytelni należało
68 osób, w kwietniu 1907 r. ich liczba zmalała do 38, przy czym kilku
związanych było członkostwem z Czytelnia Polską w Suczawie. Od chwili
otwarcia Czytelni udzielał jej bezpłatnie miejsca w swoim domu zacny
Niemiec, pełniący funkcję burmistrza Lichtenberger. Czytelnia posiadała
niewielkie zbiory, zaledwie 169 tomów otrzymanych od Koła Pań TSL we
Lwowie. Oprócz tego prenumerowała dwa czasopisma, z Krakowa dostawała „Przewodnik Oświatowy”, a dwa inne periodyki otrzymywała z dru-
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giej ręki. Odczuwała potrzebę zasilenia skromnych zbiorów nowymi nabytkami, niechby dubletami z Czytelni czerniowieckiej „Gazetą Polską”66.
Pomoc czerniowieckiego Koła okazała się zbawienna, bo oto rok
później, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, doszło do potrójnej
uroczystości – poświęcenia lokalu faktycznie istniejącej od czterech lat67
Czytelni Polskiej, połączonego z obchodem 117. rocznicy majowej i święconym. Na tę uroczystość przybyło wielu rodaków z Suczawy, na czele
z prezesem tamtejszego TBPiCP Józefem Kwiatkowskim. Na obchód złożyła się odprawiona przez ks. Leona Borowskiego suma i okolicznościowe
kazanie w miejscowej kaplicy, pochód do Czytelni, jej poświęcenie, przemówienia ks. Borowskiego, prezesa Kwiatkowskiego, prezesa miejscowej
Czytelni Mühlna, odczyt Moskwy o Konstytucji 3 Maja, przyjęcie święconym przez Mühlnów, humorystyczne monologi, muzyka gramofonowa68.
W pierwszej połowie września 1911 r. członek Zarządu Głównego
TSL prof. Antoni Mohr wraz z ekspozytem tegoż Zarządu Antonim Kamińskim zlustrowali pracę oświatową miejscowej Czytelni Polskiej TSL69.
Na prośbę Polaków zamieszkałych w Jackanach postanowiło
Koło TSL w Czerniowcach objąć we własny zarząd tamtejszą
Czytelnię Polską TSL i dopomóc do ożywienia kresowej placówce polskiej, a przede wszystkim książkami i gazetami polskimi.
W Czytelni TSL w Łużanach otwarty został prywatny kurs
nauki języka polskiego i historii oraz gimnastyki i zabaw,
który prowadzić będzie początkowo p. Morysiówna, następnie pp. Mühlnówne z Łużan. Tejże Czytelni przesłaną została
jedna biblioteczka ludowa.
W ostatnich tygodniach wysłało Koło TSL kilku delegatów na
prowincję, a mianowicie: p. Zubrzyckiego do Łużan (2 razy),
p. Janiszewskiego do Piotrowiec, p. Mokrańskiego do Jackan, p. Kreutzową do Kocmania, p. Cicimirskiego do Łużan,
p. dr. Mischkego do Łużan i Kocmania, a nadto p. Opitz
zwiedził przy sposobności Głębokę, Tereblestie i Rudę. Wszyscy delegaci złożyli cenne sprawozdania, zawierające cenny
materiał informacyjny i statystyczny. Na tej podstawie przygotowuje zarząd założenie Czytelń w Głębokiej, Tereblestie,
Solce i Kocmaniu.
Zaznaczyć należy, że teraźniejsze Czytelnie TSL opierają się
na trwałej organizacji miejscowej, tak co do składu członków,
jak i funduszów, i jest nadzieja, że będą się rozwijały jak naj-
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pomyślniej. Koło miejscowe w Czerniowcach TSL roztoczyło
nad czytelniami na prowincji czujną opiekę i nadzór przez
częstą korespondencję i wysyłanie delegatów z Czerniowiec70.

Karapczów n/Czeremoszem
Biblioteka posiada 20 książek i trzy czasopisma. Agendy sprawował stolarz Piotr Czerniawski.
Kocmań
Informacje zebrane przez delegatów czerniowieckiego Koła TSL
wiosną 1907 r. posłużyły do przygotowania otwarcia Czytelni Polskiej
jeszcze tego samego roku. Przez jakiś czas Czytelnia nie przejawiała większej żywotności, dlatego pojawienie się ks. Alojzego Kucharskiego i studenta Władysława Demitrowskiego z Czerniowiec w niedzielę 22 sierpnia
1909 r. zrobiło na zebranych ogromne wrażenie, zwłaszcza iż pierwszy zachęcał do zintensyfikowania pracy i czytelnictwa, a drugi wygłosił historyczno-patriotyczny odczyt „O przyczynach upadku naszej Ojczyzny”71.
Po czterech latach, w marcu 1911 r., powstało nowe Koło TSL
w Kocmaniu, do którego na mocy osobnych uchwał przystąpiły wszystkie
Czytelnie powiatu kocmanieckiego, a mianowicie Czytelnie w: Kocmaniu,
Łaszkówce, Łużanach, Oszechlibach, Stawczanach i Walawie. Głównie
dzięki staraniom zarządu Czytelni w Kocmaniu wszystkie Czytelnie stosunkowo pomyślnie się rozwinęły, tak że nowe Koło zostało zatwierdzone
przez Zarząd Główny TSL w Krakowie. W roku 1911 do kocmanieckiego
Koła TSL należało sześć wspomnianych Czytelni i jedna biblioteka ruchoma w Kocmaniu. Dysponowało ono 1110 książkami i 11 periodykami.
W tymże roku ogółem wygłoszono 53 odczyty, urządzono 32 obchody narodowe i uskuteczniono trzy amatorskie przedstawienia.
Ponieważ w większości szkół powiatu kocmanieckiego nie uczono
języka polskiego, a jeżeli nawet uczono to w języku obcym, zarząd Czytelni Polskiej w Kocmaniu zaprowadził prywatną naukę języka polskiego
przez członków poszczególnych Czytelni, nie przyjmujących wynagrodzenia. I tak w Łaszkówce uczyła Romana Passakasowa, w Oszechlibach – Wanda Bogdanowiczowa, w Stawczanach – Marian Mierzwiński
i w Walawie – August Paszkudzki.
Czytelnia kocmaniecka wraz innymi Czytelniami Polskimi powiatu kocmanieckiego urządzała uroczystości narodowe. Wraz z nimi powołała komitet obchodów, na czele z Feliksem Passakasem z Witelówki,
który 7 maja 1911 r. urządził obchód 120. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Uroczystości odbyły się w miejscowym kościele parafialnym
(mszę św. odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kan. Stein-
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bach) i w sali miejskiego ratusza (w programie: „Wędrowiec” Schuberta
i „Nie wraca” Matteja w wykonaniu Władysława Grabowskiego przy
akompaniamencie R. Passakasowej, wykład M. Mierzwińskiego „O znaczeniu Konstytucji 3 Maja”, recytacja utworu M. Konopnickiej „Ty będziesz silnym” w wykonaniu Ignacego Passakasa, przemówienie W. Grabowskiego w imieniu czerniowieckiego „Ogniska”, chóralny śpiew „Witaj
majowa jutrzenko” i „Polonez Kościuszki” w wykonaniu chóru dziewcząt
przy akompaniamencie Borowiczówny, przemówienie W. Bogdanowiczówny w im. Stowarzyszenia Kobiet Polskich w Kocmaniu „O stanowisku kobiet w pracy narodowej”)72.
W pierwszej połowie września 1911 r. członek Zarządu Głównego
TSL prof. Antoni Mohr wraz z ekspozytem tegoż Zarządu Antonim Kamińskim zlustrowali pracę oświatową miejscowej Czytelni Polskiej TSL73.
Sześć lat później, w sobotę 12 lipca 1913 r., staraniem Komitetu
Zabawowego w miejscowym hotelu Central amatorzy odegrali jednoaktową sztukę francuską „Filiżanka herbaty” oraz jednoaktową komedyjkę Wł. hr. Koziebrodzkiego „Stryj przyjechał”, a chór czerniowieckiego
„Ogniska” wykonał szereg pieśni74.
Krasna
Czytelnia Polska TSL założona z ramienia Zarządu Głownego TSL
w Krakowie w sierpniu 1906 r. Jej biblioteka liczyła 50 książek i dwa czasopisma75.
Laurenka
Podczas grekokatolickich świąt Bożego Narodzenia w styczniu
1907 r. pojawił się tutaj delegat czerniowieckiego Koła TSL Rudolf Janiszewski celem rozpoznania środowiska i przygotowania miejscowych
rodaków do założenia polskiej placówki oświatowej w najbliższym czasie76, co też najprawdopodobniej nastąpiło jeszcze tego samego roku, tylko parę miesięcy później. Czytelnia Polska TSL powstała nie później niż
w pierwszej połowie 1908 r. Michał Kuczak donosił najpierw, za pośrednictwem „Gazety Polskiej”, że w maju owego roku staraniem ks. Wincentego Hoffmayera dzieci wystawiły patriotyczne przedstawienie, a dorośli
świetnie się bawili77, a u schyłku wspomnianego roku, że „Czytelnia (…)
rozwija się bardzo pięknie, schodzą się w niej dość licznie nasi włościanie,
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czytają pilnie gazety i książki”. W czytelni dzieci uczą się również katechizmu i zrobiły w tym względzie znaczne postępy. Przekonali się o tym
rodzice 20 grudnia 1908 r., kiedy ks. Mayerhofer w ich obecności sprawdził postępy w katechizacji. Członkowie Czytelni odczuwali brak niektórych publikacji i zwrócili się do wydziału czerniowieckiego Koła TSL
z prośbą o historię Polski i kilka kalendarzy, obiecując zapłacić po ich
nadejściu78.
Łużany
Działająca pod opieką czerniowieckiego Koła TSL łużańska Czytelnia Polska otrzymała biblioteczkę ludową i uruchomiła prywatny kurs
nauki języka polskiego oraz historii, gimnastyki i zabaw prowadzony
początkowo przez Morysiówną, a następnie przez siostry Mühlnówny.
Wiosną 1907 r. Czytelnię tę wizytowali Tadeusz Zubrzycki (dwukrotnie),
Grzegorz Cicimirski i dr Tadeusz Mischke – delegaci czerniowieckiego
Koła TSL79. W niedzielę 4 sierpnia tr. Czytelnia urządziła udany festyn
ludowy z udziałem licznych gości z Czerniowiec, Kocmania, Waszkowiec,
Witelówki i Zaleszczyk, m.in. ks. kan. Marcelego Zawadowskiego i Feliksa
Passakasa. Udział w przygotowaniu imprezy brali wszyscy mieszkańcy
Łużan, a największy rodzina Mühlnów80.
W pierwszej połowie września 1911 r. członek Zarządu Głównego
TSL prof. Antoni Mohr wraz z ekspozytem tegoż Zarządu Antonim Kamińskim zlustrowali pracę oświatową miejscowej Czytelni Polskiej TSL81.
Mikułowa Polana
W niedzielę 26 sierpnia 1906 r. na mocy podjętej uchwały zreorganizowano miejscową Czytelnię Polską, przyłączając ją do TSL, którego statut odtąd w niej obowiązywał. Wybrano nowy wydział (Józef Lehocki senior – prezes, Jan Swancar – zastępca prezesa, Józef Lehowicz –
sekretarz i bibliotekarz, Józef Lehocki junior – delegat, Jerzy Juraszek
i Jan Kucharek – wydziałowi). Czytelnia mieściła się w domu Lehockich,
od początku gromadząc licznych rodaków w niedziele i święta dla czytania i pogawędek. Od września 1906 r. Czytelnię przeniesiono do nowego
domu nabytego przez Lehockich, którzy wraz z Kucharkami i Swancarami
znani byli z ofiarności i pracy na rzecz zachowania i rozwoju polskości82.
Członkami nowej Czytelni TSL zostali prawie wszyscy miejscowi Polacy.
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Po zasileniu przez czerniowieckie Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelnię Polską zbiory stanowiło 200 dzieł i przygodnie dochodzące cztery czasopisma. W roku 1906 I. Żukowski wygłosił kilka odczytów, a wydział
urządził jeden wieczorek. Podczas grekokatolickich świąt Bożego Narodzenia w styczniu 1907 r. Żukowski częściowo zlustrował pracę placówki83. 16 maja 1908 r. A. Grabowski wygłosił odczyt o Konstytucji 3 Maja.
W pierwszej połowie września 1911 r. w nowo wybudowanym
Domu Polskim członek Zarządu Głównego TSL prof. Antoni Mohr wraz
z ekspozytem tegoż Zarządu Antonim Kamińskim zlustrowali pracę oświatową miejscowej Czytelni Polskiej TSL. Na gości oczekiwała banderia,
a licznie zgromadzeni mieszkańcy witali ich śpiewem i przemówieniami
w nowo wybudowanym Domu Polskim84.
Milijów
Miejscowe Koło TSL powstało dzięki inicjatywie i pomocy materialnej dr. Teodora Bohosiewicza, który bezpłatnie udostępnił lokal na
Czytelnię i zaopatrywał go w opał. Dzięki temu rodacy mogli zbierać się
w Czytelni codziennie wieczorami oraz w niedziele na pogawędki i czytanie dzienników tudzież czasopism. Przewodniczącym Koła był Stanisław
Bohosiewicz, który wraz wydziałem urządził udany wieczorek taneczny
dla młodzieży, jaki przyniósł 100 kor. czystego dochodu, m.in. dzięki naddatkom Józefa Rudkowskiego z Czartoryi oraz członków rodziny Bohosiewiczów85.
Pracę milijowskiej Czytelni zlustrował delegat czerniowieckiego
Koła TSL, który przybył tutaj najprawdopodobniej 16 lipca 1907 r. Wizytujący delegat stwierdził m.in., że istnieje rozwijająca się pomyślnie Czytelnia posiadająca 40 członków, także z Ispasa. Jej prezesem był Stanisław Bohosiewicz. W Czytelni wygłaszał prelekcje emerytowny nauczyciel wydziałowy Romaszkan, który prowadził ponadto kurs czytania i pisania dla 10 analfabetów. W zimie Helena Bohosiewiczówna prowadziła
kurs języka polskiego dla polskiej dziatwy. Na ten cel odstąpiła własny
lokal i własnym kosztem wyposażyła go w sprzęt, m.in. ławki, tablicę,
stół. Ponadto nauki udzielała bezinteresownie panna Augenblick. Na kurs
uczęszczało 10 dzieci, które nauczyły się bardzo wiele. Uroczyste otwarcie
Czytelni zapowiedziano na 28 lipca 1907 r.86
Istniejące tutaj Koło zwinięto w myśl rezolucji Zjazdu Okręgowego Kół TSL w Czerniowcach, a na jego miejsce w obecności delegatów
Koła Polskiego i czerniowieckiego Koła TSL 28 lipca 1907 r. uroczyście
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otwarto Czytelnię Polską poddaną bezpośredniemu nadzorowi czerniowieckiego Koła TSL.
Prezesem Czytelni wybrany został ponownie p. Stanisław Bohosiewicz, który wespół z bratem swoim p. Teodorem Bohosiewiczem i siostrą panną Heleną Bohosiewiczówną nader
gorliwie i skutecznie zajmują się sprawami tej narodowej
placówki; patriotyczna rodzina Bohosiewiczów w ogóle
w pracy około uświadomienia ludu polskiego w tych stronach
wiele położyła zasługi.

Podczas krótkiej bytności delegat TSL J. założył korpusy wakacyjne (20 miejscowych dzieci i z Ispasa), nad którymi kierownictwo sprawowała Helena Bohosiewiczówna. Dzięki niej zabawy i gimnastyka odbywają się we dworze Stanisława Bohosiewicza, który na ten cel odstąpił
miejsce na improwizowane boisko87.
Polacy miejscowi i z Ispasa uroczyście obchodzili 50-lecie powstania styczniowego w Czytelni Polskiej w niedzielę 23 lutego 1913 r. o godzinie 17.oo. Teodor Bohosiewicz słowem wstępnym powitał zgromadzonych. Potem nastąpiły: piękny okolicznościowy odczyt profesora
gimnazjalnego z Kut Jana Poznańskiego, występ dziecięcego chóru, który
pod batutą nauczyciela z Ispasa Antoniego Schweigera zaśpiewał „Boże
Ojcze, Twoje dzieci”, oraz inne pieśni, m.in. „Jeszcze Polska nie zginęła…”, deklamacje Wandzi Chaszczewskiej (Stanisława Grudzińskiego
„Nam nie wolno”), Róży Bełezinówny (Gwidona Pogonowskiego ballada
„Spartanka”), przy fortepianowym akompaniamencie Anny Kosińskiej
oraz słowa pożegnalne na końcu88.
Nowa Żadowa
Najprawdopodobniej 16 lipca 1907 r. przebywał tutaj drugi delegat czerniowieckiego Koła TSL. Stwierdził on m.in., iż miejscowi Polacy
pochodzą z okolic Krakowa, Przemyśla i Lwowa. Jest ich około 300 dusz,
w tej liczbie 80 dzieci w wieku szkolnym. W Żadowie są wprawdzie dwie
szkoły ludowe (niemiecka i rusińska) i powinny być przynajmniej dwie
klasy z polskim językiem wykładowym, ale nie ma ani jednej takiej klasy
i przy tym polskich dzieci nie uczy się języka ojczystego. Delegat przy
pomocy ks. Józefa Krzyżanowskiego przekonał miejscowych Polaków, że
potrzeba założyć Czytelnię Polską, co winno nastąpić w najbliższym czasie. Jako ciekawostkę żadowską delegat zapisał znamienny fakt. Otóż
jeden z mieszkańców opowiedział mu, iż jego syn uczęszczał do trzeciej
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klasy szkoły niemieckiej i choć ani „jednego słowa po niemiecku nie umie,
otrzymał dla zachęty celujące świadectwo”89.
Jako wieś zamieszkiwana przez 350 Polaków i nie posadająca
szkoły polskiej doczekała się Czytelni Polskiej 13 października 1907 r.
Wówczas to przy udziale delegatów czerniowieckiego Koła TSL, Bolesława Słowika i Stanisława Włada, oraz stróżenieckiego proboszcza
ks. Józefa Krzyżanowskiego doszło do uroczystego poświęcenia i otwarcia
Czytelni Polskiej TSL. Z woli jej członków obrany zarząd od pierwszej
chwili zajął się powołaniem do życia szkółki początkowej dla dzieci oraz
kasy oszczędnościowo-pożyczkowej90. Zaczęła się ustawiczna praca w obranych kierunkach, a po niespełna dwu latach pisano o niej:
Co niedzielę i święto schodzimy się licznie w Czytelni, gdzie
uprzyjemniamy sobie czas czytaniem gazet lub książek i śpiewem naszych pieśni narodowych. Odbywają się czasem odczyty treści historycznej, z których dowiadujemy się niejedno
z naszej chlubnej przeszłości, z dziejów lat dawniejszych
i nowszych czasów. I dzieci nasze, mimo iż nie mamy polskiej
szkoły, kształcą się w duchu narodowym. Mamy już i własną
kasę raiffeisenowką, której otwarcia i poświęcenia dokonał
ks. kan. Marceli Zawadowski 1 czerwca br. (…).
W dniu 13 bm. odbyła się znów u nas uroczystość poświęcenia sztandaru tutejszej Czytelni (…)91.

Nowosielica
Uroczyste poświęcenie i otwarcie Czytelni Polskiej TSL nastąpiło
17 września 1911 r. Złożyło się nań nabożeństwo odprawione przez
ks. kan. Jakuba Cwynarskiego, przemówienia wiceprezesa Czytelni Kubesza, ks. kan. Cwynarskiego, delegata czerniowieckiego towarzystwa akademickiego „Lechia”, zapisy na członków kilkudziesięciu zebranych, uchwały. Postanowiono m.in. utworzyć własny księgozbiór i w związku z tym
zwrócić się do rodaków o darowizny, urządzać coniedzielne odczyty i pogadanki, powierzając je pieczy akademików z „Lechii”. Pierwszy odczyt
„O początkach Polski” miał się odbyć w niedzielę 24 września 1911 r.92 Na
apel zarządu Czytelni Polskiej TSL w Nowosielicy m.in. odpowiedziała
bezimienna dobrodziejka z Czerniowiec, ofiarując 16 dzieł, za co podziękował prezes tej Czytelni93.
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Nowy Sołoniec
Zamiast 19 sierpnia, jak pierwotnie zamierzano, Czytelnię Polską
TSL otwarto w sobotę 8 września 1906 r.94, względnie dopiero 14 października tr.95, i wtenczas zapisało się do niej około 40 członków. Wówczas zbiory Czytelni składały się ze 100 dzieł i trzech czasopism. Prezesem
był kierownik miejscowej szkoły ludowej Daniel Mielnik, jego zastępcą –
Jakub Balak, a sekretarzem – Jan [Zielonka?]. Podczas grekokatolickich
świąt Bożego Narodzenia w styczniu 1907 r. Żukowski częściowo zlustrował pracę placówki96.
Paltynosa
Miejscowi Polacy założyli Czytelnię Polską TSL w 1907 r. Jej uroczyste poświęcenie i otwarcie nastąpiło w niedzielę 18 sierpnia 1907 r.
Aktu poświęcenia dokonał ks. Leonard Haschler z Gurahumory, a otwarcia delegat czerniowieckiego Koła TSL Bolesław Słowik, przy bardzo licznie zgromadzonych rodakach miejscowych i gości z Kaczyki. Podczas uroczystości pięknie przemawiali księża L. Haschler i Henryk Wochowski
z Kaczyki oraz delegat Słowik. Następnie w uznaniu zasług około założenia Czytelni wybrano naczelnika stacji kolejowej Alfreda Łakościuka na
prezesa nowej instytucji97. Czytelnia powoli się rozwijała. Członkowie
chętnie gromadzili się w niej, czytali, wysłuchiwali odczytów i dokształcali
się. Miejscowa nauczycielka K. Janowska co czwartku i soboty uczyła
robót ręcznych, z czego korzystali nawet mężczyźni. Ponadto zabrała się
do nauczania pisania i czytania miejscowych analfabetów. Czytelnia korzystała z bezinteresownej pomocy rodziny Lehockich, spośród której
J. Lehocki bezinteresownie udostępniał lokal. Pracą wydziału kierował
prezes Alfred Łakościuk, który prawdopodobnie pod kryptonimem A. Ł.
informował redakcję „Gazety Polskiej” o miejscowym środowisku. On to
zapewne przekazał wiadomość, że 20 listpada 1907 r. prezes czerniowieckiego „Sokoła” do licznie zgromadzonych rodaków wygłosił odczyt o Tadeuszu Kościuszce, a praca panny Janowskiej przynosi wyniki. On także
uskarżał się, że częściowo zgermanizowani Polacy są bardzo oporni na argumentacje prawych Polaków98.
Przez pierwsze trzy lata Czytelnia świetnie prosperowała. Co roku
urządzała wycieczkę, która przynosiła pokaźne dochody, dzielone po połowie na potrzeby własne i budowę miejscowego kościoła. Na przykład
19 lipca 1908 r. urządziła zabawę w uroczym lasku świerkowym dla
wszystkich chętnych99. Sprawiono sporo inwentarza. Co niedzieli i święta
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członkowie gromadzili się w Czytelni, czytali, śpiewali, bawili się. Potem
to wszystko stopniowo niemal całkowicie zamarło wskutek likwidacji dużego tartaku i spowodowanej tym emigracji do Ameryki kilkudziesięciu
członków. Przestały wpływać składki. Zaniepokojeni takim obrotem sprawy najgorliwsi Polacy postanowili zmienić smutny stan rzeczy. Zwołali
wreszcie zgromadzenie na 21 kwietnia 1912 r. i doprowadzili do wyboru
nowego wydziału. W jego skład weszli: Karol Żyta, gorący patriota, który
kilka lat przebywał poza krajem – prezes, Franciszek Lehocki – zastępca
prezesa, Wiktor Kurudz – sekretarz, Karol Loy – skarbnik, Michał Krandel – bibliotekarz, Teofil Morawski – gospodarz, Jakub Break – bez funkcji, Jakub Buganiuk – bez funkcji, Jerzy Lehocki – bez funkcji, Józef Lehocki – bez funkcji i Alfred Łakościuk – bez funkcji100.
Panka
Po połowie lipca 1907 r. do miejscowości tej zawitał jeden z delegatów czerniowieckiego Koła TSL i po zbadaniu środowiska stwierdził, że
wprawdzie mieszka tu 300 „zupełnie zrutenizowanych” Polaków, w tym
30 ich dzieci w wieku szkolnym, to jednak o założeniu Czytelni Polskiej
mowy być nie mogło, gdyż „wieś bardzo rozgałęziona i rozrzucona”101.
Piotrowce
W styczniu 1907 r. przebywał tutaj delegat czerniowieckiego Koła
TSL Rudolf Janiszewski celem przygotowania miejscowej ludności do
założenia placówki oświatowej w najbliższym czasie102. Wedle kronikarskiej notatki, Czytelnię Polską TSL w Piotrowcach założono kilka miesięcy później, 5 maja 1907 r., w obecności Janiszewskiego, delegata czerniowieckiego Koła TSL. Do Czytelni z miejsca przystąpiło 40 członków, którzy wybrali zarząd (Marian Paliczka – prezes, Paliczkowa – sekretarka,
Brodowski – skarbnik, Kapuściński – bibliotekarz i gospodarz, Albert Podolski, Józef Podolski i Pankiewicz). Przy tej sposobności piotrowieccy
Polacy wyrazili zapotrzebowanie na polską szkołę, a przynajmniej na naukę języka polskiego dla ponad 50 dzieci i na polski sklep103. Początkowo
szło jak po grudzie. Uznano więc, iż potrzebna jest reorganizacja Czytelni
i skonsolidowanie rodaków w pracy dla wspólnych ogólniejszych celów.
Dał temu wyraz Ludwik Koch, który na styczniowym zebraniu podkreślił
potrzebę zorganizowanej i wytrwałej mrówczej pracy, poczynając od właściwej organizacji Czytelni i oświaty szkolnej. Tymczasem Czytelni „brak
grosza i najpotrzebniejszych sprzętów”, a szkoły nie ma. Należy zatem,
korzystając z poradnictwa czerniowieckiego Koła TSL i ofiarnością usu-
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nąć braki i tworzyć podwaliny lepszej przyszłości. Niebawem także przykład ofiarności dał prezes Czytelni Marian Paliczka, który bezinteresownie ofiarował 10 prażyn gruntu pod budowę Domu Polskiego na pomieszczenie Czytelni Polskiej TSL104.
Plesza
Podczas grekokatolickich świąt Bożego Narodzenia w styczniu
1907 r. Żukowski częściowo zlustrował pracę placówki105. Tutaj A. Grabowski 17 maja 1908 r. wygłosił odczyt o Konstytucji 3 Maja i omówił
sprawę wycieczki do Krakowa106.
Radowce
Dzięki usilnym zabiegom i staraniom Rafała Kajetanowicza107
powstała Czytelnia Polska TSL w Radowcach. Uroczyste jej otwarcie i poświęcenie nastąpiło 20 października 1907 r. Uświetnił je chór czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko” oraz członkowie
miejscowego „Sokoła”108. Niedługo potem młoda Czytelnia Polska, której
pierwszym prezesem był wzmiankowany Kajetanowicz, urządziła m.in.:
obchód uroczystości kościuszkowskiej 24 listopada 1907 r., 5 grudnia
1907 r. św. Mikołaja, 16 grudnia 1907 r. odczyt Bazylego Mokrańskiego
„O obecnym stanie Polaków pod trzema zaborami”109. Podobnie obchodzono rocznice narodowe w latach następnych. W roku 1908 świętowano
rocznicę powstania styczniowego, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w połączeniu z opłatkiem, a 14 czerwca 1908 r. staraniem wydziału, przede
wszystkim zaś Kropiwnickiego i Kwiatkowskiego, urządzono wycieczkę
wozami do lasu w dolinie Herdegga, połączoną z bogatym programem
zabaw110. W roku 1912 posiadająca wykształcenie wyższe Sławikowa na
życzenie rodziców polskich w pomieszczeniach Czytelni prowadziła kurs
języka polskiego dla miejscowych dzieci, a katecheta ks. Jan Paweł Wiecki nauczał modlitw i pieśni kościelnych w języku ojczystym111. W niedzielę 3 marca tr. w radowieckiej Czytelni Polskiej uroczyście obchodzono
setną rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego. Na obchód złożyło się
przemówienie prezesa ks. Jana Pawła Wieckiego o znaczeniu obchodów
narodowych, referat ks. Władysława Żaka o trzecim wieszczu narodo-
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wym, deklamacje Jarosiewiczówny, Krysakowskiego (hymn do Polskiej
Królowy), Kwiatkowskiego, Lisowskiej, Schreinerówny („Psalm nadziei”),
występ chóru mieszanego pod dyrekcją wicesekretarza Kajetana Kajetanowicza i solistki Walerii Schreinerówny („Góralu, czy ci nie żal…”)112.
W styczniu 1913 r. odbyło się walne zgromadzenie członków Czytelni Polskiej, którzy pozytywnie ocenili dotychczasową pracę wydziału, i
ponownie wybrali ks. Jana Pawła Wieckiego na prezesa, a na członków
wydziału: Dobrostańskiego, Dobrzanieckiego, majora Gątkiewicza, Jarosiewicza, Kajetanowicza, ks. Krokurka, Kwiatkowskiego, nadkomisarza
Lisowskiego, Marchewkę, ks. Mykietiuka, uczestnika powstania styczniowego i zasłużonego urzędnika państwowego Priestera, Romaszkana, sędziego Sławika i geometrę Starka113.
Ruda
Miejscowa Czytelnia Polska TSL podobno powstała wiosną roku
1907 i najprawdopodobniej wówczas wizytował ją Opitz, delegat czerniowieckiego Koła TSL114. Z sierpniowego doniesienia „Gazety Polskiej” wynika, iż jej otwarcie nastąpiło dopiero 1 sierpnia 1907 r. Dokonał go zaś
delegat TSL, który przedstawił zebranym cele i zadania TSL, zachęcał do
udziału w wycieczce do Krakowa, śpiewał z zebranymi polskie pieśni.
W uroczystości brał udział nauczyciel z Seretu Jan Dospil oraz miejscowy
kupiec Jan Witwicki, który przyrzekł ofiarować materiał na budowę Czytelni. Wybrano wydział Czytelni na czele z prezesem Michałem Schmidtem. Przy okazji delegat czerniowieckiego Koła TSL zwizytował miejscową szkółkę prywatną TSL, w której Paraniak uczył języka polskiego
oraz prowadził kurs dla analfabetów z dobrym skutkiem115. W pierwszej
połowie września 1911 r. członek Zarządu Głównego TSL prof. Antoni
Mohr wraz z ekspozytem tegoż Zarządu Antonim Kamińskim zlustrowali
pracę oświatową miejscowej Czytelni Polskiej TSL116.
Sadogóra
Pierwszą Czytelnię Polską w tej miejscowości założyło lwowskie
Towarzystwo Oświaty Ludowej. Jednakże z biegiem czasu wycofało się,
zostawiając wolne pole dla działania czerniowieckiego Koła Mieszanego
TSL. To zaś wysłało do Sadogóry swojego delegata Tadeusza Zubrzyckiego, który czterokrotnie lustrował tę placówkę, uporządkował jej zbiory
i 15 sierpnia 1906 r. przejął pod zarząd Koła czerniowieckiego. Zanim to
nastapiło, Czytelnia nie była bezczynną, bo np. miejscowy organista Jan
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De Con., Radowce, dnia 11 marca 1912 (Obchód ku czci Krasińskiego), „Gazeta
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113 (el-zef), Wiec w obronie dzieci polskich, Radowce, dnia 23 stycznia 1913, „Gazeta
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Witwicki wraz z młodzieżą szkolną przygotował i 26 grudnia 1905 r. wystawił w miejscowej Czytelni Polskiej TSL Jasełka, żywe obrazy ze śpiewem kolęd117. W okresie sprawozdawczym za okres od 22 lipca 1906 do
końca lutego 1907 r. funkcję prezesa sadogórskiej Czytelni pełnił Antoni
Pukacz, a bibliotekarzem i sekretarzem był Jan W[roński?]. W tym czasie
zbiory Czytelni składały się ze 100 książek i pięciu czasopism. Wtedy do
Czytelni należało około 40 członków, którzy mieli sposobność uczestniczyć w kilku obchodach narodowych, w paru odczytach wygłaszanych
przez Zubrzyckiego, bawić się na kilku wieczorkach i obejrzeć Jasełka wystawione własnym sumptem118.
W Sadogórze istniały m.in. dwie aktywne i współdziałające ze sobą organizacje, mianowicie Czytelnia Polska i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół’. One to wspólnie urządziły „opłatek” 6 stycznia, a 15 stycznia
1911 r. walne zgromadzenia swoich członków, którzy dokonali wyboru nowych wydziałów. Do wydziału Czytelni Polskiej weszli: ks. Aleksander
Chrzanowicz – prezes, Jan Person – wiceprezes, Grzegorz Dziedzic –
skarbnik oraz Dymitr Pawłowicz, Karol Gliński, Franciszek Dutkowski –
członkowie119.
Seret
Przed laty kilka miejscowych patriotycznych Polek zawiązało Koło
Pań TSL, którego staraniem uczono języka polskiego w miejscowej szkole
ludowej. Z czasem zapał ostygł, „a użyteczna czynność Koła zmalała do
zera”120. Dopiero po wielu latach i wcześniejszych uzgodnieniach z wiceprezesem czerniowieckiego Koła TSL Bazylim Mokrańskim, dokonano
otwarcia niecierpliwie oczekiwanej Czytelni Polskiej 1 grudnia 1907 r.
z udziałem Tadeusza Zubrzyckiego, sekretarza i delegata czerniowieckiego Koła TSL. Poświęcenia dokonał ks. Józef Janiszewski. W przeciągu
godziny na członków zapisało się 88 osób, które następnie wybrały wydział w składzie: Leon Dihm – prezes, Eugeniusz Malikiewicz – zastępca
prezesa, Jan Dospil – sekretarz, ks. Józef Janiszewski – skarbnik, Zofia
Młodnicka – bibliotekarka oraz Jan Przeździecki, Mikołaj Jaworowski,
Emil Czypka, Adam Gajewski i Jadwiga Gibisz – wydziałowi. Zebrani wystosowali depesze dziękczynne do abpa dr. Józefa Bilczewskiego za moralne i materialne wsparcie Czytelni Polskiej w Serecie oraz posłów czeskich (na ręce dr Kramarza) i polskich (na ręce Stanisława Głąbińskiego
i Jana Stapińskiego) parlamentu wiedeńskiego za wzięcie w obronę Poznańczyków121. Głównie dzięki zabiegom ks. Janiszewskiego, Dihma i
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Młodnickiej serecka Czytelnia Polska rozwinęła żywą działalność. Pogadanki, odczyty, amatorskie przedstawienia teatralne ściągały publiczność
wypełniającą widownię po brzegi. Przy współudziale Towarzystwa Akademickiego „Lechia” na początku roku 1911 jej amatorzy wystawili Jasełka,
co przyniosło 100 kor. dochodu dla Czytelni. Powodzenie Jasełek zachęciło do gościnnego występu w Głębokiej, dzięki czemu i tamtejsza Czytelnia zyskała 60 kor.122 Dobrodziejstwa istnienia tej Czytelni doświadczali
rodacy także z innych okolicznych miejscowości.
W dziejach Czytelni pięknie zapisał się profesor Józef Dutkowski,
który wprawdzie nie był prezesem ani nawet członkiem wydziału, jednakże bardzo dużo zdziałał
dobrym pomysłem, słowem, piórem, a nawet przewodząc
w śpiewie pieśni narodowych, na zebraniach przy herbatce
w Czytelni przyczynia się do ożywienia szczupłej garstki tutejszej Polonii.

On także w 50-lecie powstania styczniowego wygłosił odczyt o tym wydarzeniu dziejowym123. Obchód z tego tytułu odbył się 23 lutego 1913 r.
Oprócz wzmiankowanego odczytu, na program uroczystości złożyło się
poranne nabożeństwo w miejscowym rzymskokatolickim kościele parafialnym, trzy pieśni chóru mieszanego pod batutą nauczyciela Wicentowicza, deklamacja Faulhaberowj (Urbańskiego „Adiutant brygadiera”) i trzy
żywe obrazy podług Artura Grottgera („Pójdź w dolinę łez”, „Widzenie”,
„Złe wróżby”)124.
Podczas odpustu w Rudzie 4 maja 1913 r. staraniem sereckiej
Czytelni amatorzy wypełnili program artystyczny, na który złożyły się:
słowo wstępne, śpiew chóralny i sztuka „Chłopi arystokraci”125.
Jesienią 26 października tr. członkowie Czytelni Polskiej TSL
w Serecie uroczyście obchodzili setną rocznicę bohaterskiego zgonu Józefa Poniatowskiego. Uroczystość zgromadziła garstkę miejscowych Polaków, do których najpierw przemówił prezes Jan Przezdziecki, potem Józef Dutkowski wygłosił odczyt o życiu i zasługach generała. Wreszcie pani
Faulhaber deklamowała wiersz „Pogrzeb Poniatowskiego”, a wszyscy zaśpiewali pieśń legionów126.
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Solka
Czerniowieckie Koło TSL przygotowywało otwarcie Czytelni Polskiej m.in. w Solce. Uroczysty akt doszedł do skutku w niedzielę 30 czerwca 1907 r. z udziałem Rudolfa Janiszewskiego, delegata czerniowieckiego. Poświęcenia lokalu dokonał ks. Antoni Moczarowski, prowadzący
kurs dla dzieci i miejscowy inicjator przedsięwzięcia, którego kilkudziesięciu członków powstałej placówki wybrało na prezesa. Prócz niego do
wydziału weszli: Onufry Niemcow – zastępca, Józef Bałor, Jan Byk, Stanisław Gołojów, Roman Kapitan, Aleksander i Juliusz Korzeniowscy oraz
Ignacy Malc. W dniu otwarcia Czytelnia dysponowała 101 dziełkami i kilkoma czasopismami, dostarczonymi przez czerniowieckie Koło TSL127.
Stara Huta
Podczas grekokatolickich świąt Bożego Narodzenia w styczniu
1907 r. delegat czerniowieckiego Koła TSL Rudolf Janiszewski odwiedził
kilka miejscowości polskich powiatu stróżenieckiego, m.in. Starą Hutę,
i w sprawozdaniu podkreślił bardzo dodatnie oddziaływanie ks. Jana Mościckiego, dzięki czemu miejscowi Polacy domagają się nauczycieli Polaków, nauczania języka polskiego w szkołach ludowych oraz częstego przysyłania delegatów czerniowieckiego Koła Polskiego z prelekcjami tudzież
praktycznymi wskazówkami do pracy organizacyjnej128.
Stróżeniec
Między 15 a 20 lipca 1907 r. przebywał tutaj jeden z delegatów
czerniowieckiego Koła TSL. Na miejscu przekonał się, że mieszkało tam
około 1500 Polaków i mieli 121 dzieci w wieku szkolnym129. Dla tychże
dzieci powinna być przynajmniej trzyklasowa szkoła polska. Jednakże takowej nie było, a dzieci podzielone na dwa oddziały uczono języka polskiego zaledwie po jednej godzinie tygodniowo i to w jednym oddziale
przez Niemkę, „która nie włada dobrze polskim językiem i literalnie każde słowo przekręca”. Delegat spostrzegł, „że ludność dla sprawy narodowej obojętna, inteligencja zgermanizowana. Przez założenie polskiej kasy
raiffeisenowskiej można by tych ludzi skupić i doprowadzić do zorganizowania czytelni”130.
Na początku 1908 r. stróżenieccy Polacy zakrzątnęli się około powołania do życia Czytelni Polskiej. 23 stycznia tr. zebrali się licznie
i uchwalili jak najszybciej otworzyć nową placówkę. W tym celu w drodze
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składek zgromadzili pewną kwotę i powołali dwunastoosobowy komitet
z ks. Józefem Krzyżanowskim i Mieczysławem Broniewskim na czele131.
Ów komitet (Mieczysław Broniewski, Józef Czmilak, Wilhelm Kostrakiewicz, ks. Józef Krzyżanowski, Jan Maciejewski, Franciszek Marciniak,
Ludmiła Marciniakówna, Antoni Moszoro, Aniela Nędzińska, Jakub Somiak, Jakub Zielski, Jan Zielski) sprawił, że po uprzedzających zapowiedziach132 już 15 marca 1908 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Czytelni Polskiej TSL w Stróżeńcu z udziałem delegatów (m.in. Bazyli Mokrański, Tadeusz Zubrzycki, ks. Józef Janiszewski) z czerniowieckiego Koła TSL
i chóru Stowarzyszenia Akademików Polskich „Ognisko”133.
Sam akt otwarcia nowej placówki miał bardzo uroczysty przebieg.
O godzinie 10.3o witano przybyłych gości na dworcu kolejowym. Potem
o godzinie 12.oo w miejscowym kościele parafialnym odprawiona została
suma z kazaniem polskim. Dopiero później odbyło się walne zebranie, na
którym wybrano prezesa i członków pierwszego wydziału stróżenieckiej
Czytelni Polskiej TSL. Prezesem został Mieczysław Broniewski, a do wydziału weszli m.in.: Józef Czmilak, Wilhelm Kostrakiewicz, ks. Józef
Krzyżanowski, Jan Maciejewski, Franciszek Marciniak, Ludmiła Marciniakówna, Aniela Nędzińska, Jakub Somiak, Jan Zielski. Po ukonstytuowaniu się władz Czytelni o godzinie 13.3o spożyto wspólny obiad. Całą
uroczystość zakończył wieczorek rozpoczęty o godzinie 19.oo. Na wierczorek złożyły się: przemówienie wiceprezesa czerniowieckiego Koła TSL Bazylego Mokrańskiego, występ chóru czerniowieckiego „Ogniska”, deklamacje sekretarza czerniowieckiego „Sokoła” Świerczyńskiego, śpiew solowy Grabowskiego, żywy obraz „Hołd Polonii”, monologi, amatorskie
przedstawienie jednoaktówki Zygmunta Przybylskiego „Na przekór”134.
Dochód z inauguracyjnego wieczorku umożliwił pokrycie wszelkich wydatków z nim związanych, wynajęcie skromnego lokalu na Czytelnię, nabycie najniezbędniejszych sprzętów oraz odłożenie pewnej kwoty
na wszelki wypadek. Członkowie wydziału podzielili się obowiązkami. Na
samym początku wprowadzono księgę odwiedzin, w której każdy odwiedzający Czytelnię wpisywał imię i nazwisko oraz datę obecności. Bibliotekarka Aniela Nędzińska w niedziele i święta wypożyczała książki. Pomiędzy 117 członkami na początku wypożyczających było sporo i chętnie
odwiedzali Czytelnię. Początkowo książek wystarczało, gdyż oprócz tych
publikacji, które przekazało czerniowieckie Koło TSL, około 60 książek
ofiarowały Broniewska, Eckhardtowa i Terlecka. W każdą niedzielę i każ-
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de święto Czytelnia zapełniała się mieszczanami, ludem, młodzieżą obojga płci. Śpiewano pieśni narodowe, wypożyczano książki, a wydział odbywał regularne zebrania. Urządzono obchód 117. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i planowano udział w przygotowywanej wycieczce Bukowińczyków do Krakowa135.
W pierwszej połowie września 1911 r. członek Zarządu Głównego
TSL prof. Antoni Mohr z ekspozytem tegoż Zarządu Antonim Kamińskim zlustrowali pracę oświatową miejscowej Czytelni Polskiej TSL136.
Terebleszty
Wiosną 1907 r. miejscowość tę odwiedził Opitz, delegat czerniowieckiego Koła TSL. W wyniku tego kilka miesięcy później, w niedzielę
17 listopada 1907 r. o godzinie 14.oo, doszło do uroczystego otwarcia i poświęcenia Czytelni Polskiej TSL w Tereblesztach przez ks. Józefa Janiszewskiego z Seretu137.
Waszkowce n/Czeremoszem
W kilka miesięcy po powstaniu czerniowieckie Koło Mieszane
TSL przystąpiło do zakładania bezpłatnych wypożyczalni i czytelni na Bukowinie. Pierwszą czytelnię otrzymali Polacy w Waszkowcach n/Czeremoszem w marcu 1904 r. Została ona zaopatrzona w książki i czasopisma
najprzystępniejsze dla ludu138. Oprócz wypożyczania książek, Czytelnia
urządzała zbiorowe czytanie139, kursy czytania i pisania dla analfabetów
oraz popularne odczyty. W ramach tych ostatnich 14 maja 1904 r. jako
pierwszy z cyklu został wygłoszony referat „O Konstytucji 3 Maja”, kolejny odczyt miał dojść do skutku w poniedziałek 23 maja tr.
Co działo się potem, nie za wiele wiadomo. Jest jednak pewne, że
we wtorek 6 lutego 1906 r. odbyło się walne zgromadzenie posiadającej
102 członków a istniejącej od 27 lat Czytelni Polskiej. Wybrano nowy zarząd (ks. Marceli Zawadowski – prezes, Jan Dąbrowski – zastępca prezesa, Józef Koczyński – rachmistrz, Rafał Wierzejski – sekretarz, Aleksander Baumgaertner – bibliotekarz, Jan Dunian, Wincenty Jaworowski,
Edward Regota, Franciszek Wierzejski), komisję kontrolującą (J. Popkiewicz, M. Hetak, K. Suchocki) i sąd rozjemczy (L. Migalewicz, M. Moź-

135

B[Mieczysław Broniewski]., Stróżeniec, 25 kwietnia, tamże, nr 35, s. 1-2; Ofiara,
tamże, nr 21, s. 3; Uroczyste otwarcie Czytelni TSL w Stróżeńcu, tamże, s. 2; Z TSL,
tamże, nr 20, s. 3; Uroczyste otwarcie nowo założonej Czytelni TSL w Stróżeńcu...,
tamże.
136 Z TSL, „Gazeta Polska” 1911, nr 75, s. 2.
137 Uroczyste otwarcie i poświęcenie Czytelni Polskiej w Tereblesztach…, „Gazeta
Polska” 1907, nr 93, s. 3; Z działalności koła TSL, tamże, nr 42, s. 3.
138 F[ranciszek]. C[harwat]., Towarzystwo Szkoły Ludowej..., s. 1.
139 „Tam też odbywa się w każdą niedzielę wspólne czytanie i pogadanka na temat
z historii lub literatury polskiej pod przewodnictwem kierownika kursu analfabetów”,
tamże.
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dzierski, J. Thiele). Posiadając własną działkę, 1100 kor. oraz przyrzeczony przez Romana Freitaga materiał drzewny, postanowiono w tym roku rozpocząć budowę Domu Polskiego. Na delegatów do Związku Polskiego na Bukowinie wybrano prezesa i wiceprezesa Czytelni. Postanowiono również uczestniczyć w polskim wiecu ludowym w Śniatynie 11 lutego 1906 r.140
Wiadomo również, że kiedy delegat czerniowieckiego Koła TSL
Tadeusz Zubrzycki przybył tutaj przed 22 czerwca 1907 r. stwierdził, że
z tysiąca zamieszkałych tutaj Polaków jeden tylko proboszcz ks. Marceli
Zawadowski pracuje na polu narodowym, nie mając wsparcia ze strony
rodaków. To dzięki niemu na placu darowanym przez właściciela Waszkowiec Romana Freitaga położono fundamenty pod budowę Domu Polskiego, na którą ofiary wpływają bardzo ślamazarnie. Zubrzycki nie słyszał także, aby właściciel Czartoryi Józef Rutkowski przyczynił się czymkolwiek do wzniesienia Domu Polskiego, choć z drugiej strony słynie z tego iż na budowę ukraińskiego Domu Narodowego ofiarował 170 najpiękniejszych dębów ze swojego lasu i „oprócz tego zasilił kasę »hajdamaków« znaczną kwotą”141. Natomiast inż. Gaspary wskrzesił istniejącą od
27 lat Czytelnię Polską, która przez bardzo długi okres jedynie w postaci
napisu na tablicy istniała.
Waszkowce n/Seretem
Niewielka gromadka Polaków, licząca zaledwie 69 dusz (w tym
12 dzieci w wieku szkolnym), w Waszkowcach n/Seretem otrzymała Czytelnię Polską w środę 11 marca 1908 r. W domu gospodarza Wojciecha
Pelczara uroczyście otworzył ją i poświęcił znany na Bukowinie kaznodzieja, poeta i narodowy działacz oświatowy ks. Józef Janiszewski142.
W imieniu czerniowieckiego Koła TSL wygłosił przemówienie o celach
Czytelni i wielkim znaczeniu oświaty. Po uroczystości wybrano władze
nowej placówki. Prezesem i tymczasowo bibliotekarzem został Józef
Marcinowski, sekretarzem – Michał Marcinowski, skarbnikiem – Michał
Gazda, gospodarzem – Wojciech Pelczar. Pod koniec ks. Janiszewski wyświetlił zgromadzonym przeźrocza z historii Polski, religijne, humorystyczne i „przedstawiające zgubne skutki alkoholizmu”.
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X., Z Waszkowiec…, Kronika, „Gazeta Polska” 1906, nr 12, s. 3.
M. Sierota, Waszkowce n. Cz. d. 22 czerwca, Listy z kraju, „Gazeta Polska” 1907,
nr 52, s. 2.
142 Otwarcie nowej Czytelni TSL, Kronika, „Gazeta Polska” 1908, nr 21, s. 3;
Otwarcie Czytelni TSL w Waszkowcach n. S., Kronika, tamże, nr 23, s. 3.
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Wyżnica
Czytelnia Polska [TSL?] coraz żywotniejsza. 16 grudnia 1903 r. jej
członkowie amatorzy przedstawili dwie sztuki: „Dzieci Muzy”, „Werbel
domowy”. Polacy różnych stanów żyją w przykładnej zgodzie143.
Zastawna
Tamtejszą Czytelnię Polską założył naczelnik miejscowego sądu
powiatowego Władysław Mierzwiński w porozumieniu z miejscowym
proboszczem ks. Antonim Sajewiczem oraz inteligencją około 1900 r.
Mimo przeróżnych trudności instytucję wspólnymi siłami stworzyli
i utrzymali. Ks. proboszcz udostępnił bezinteresownie odpowiednie pomieszczenie na Czytelnię, inni dostarczyli książek i czasopism. Z każdym
rokiem wzrastała liczba członków. Dochody z urządzanych obchodów narodowych, wieczorków, festynów, przeróżne dary i składki członkowskie
przysparzały grosza, tak że z czasem wynajęto osobny lokal na Czytelnię,
kupiono wyposażenie, niezbędne sprzęty i obrazy. Zaczęto myśleć o nabyciu parceli pod budowę. Władysław Mierzwiński w końcu wyjednał
u miejscowego właściciela ziemskiego H. Weissglasa parcelę budowlaną.
Zasługi radcy Sądu Krajowego Mierzwińskiego i jego małżonki Emilii
z Prokopowiczów Mierzwińskiej w dziejach tej Czytelni Polskiej były tak
duże, iż jej członkowie na walnym zgromadzeniu 8 grudnia 1905 r. uchwałą nadali im tytuły członków honorowych144.
Rozpoczęte zabiegi Mierzwińskiego dokończyli jego następcy przy
wsparciu okolicznego obywatelstwa ziemskiego i dr. Stanisława Kwiatkowskiego. Ostatecznie podpisano z Weissglasem akt darowizny i 21 lipca
1912 r. tuż obok miejscowego rzymskokatolickiego kościoła parafialnego
poświęcono 100 sążni kwadratowych parceli budowlanej i kamień węgielny pod budowę własnej siedziby. W tej intencji miejscowy proboszcz
ks. Antoni Sajewicz odprawił nabożeństwo w sobotę 20 lipca 1912 r. o godzinie 8.oo, a w dniu następnym przy licznym udziale miejscowych,
okolicznych, a także rodaków z Czerniowiec dokończono uroczystego
i ważnego aktu w dziejach tej instytucji. Godzi się zapisać, iż do udziału
w uroczystości zaprosił komitet w składzie: Teodor Osadca – przewodniczący, Józef Jarzyński, Edward Klimek, Władysław Kopecki, Seweryn
Olszewski, Szczepan Ostropolski, Karol Szlachetka, Karol Sztyruk, Józef
Szydłowski, Grzegorz Warszawski, Karol Zybaczyński145.
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Czytelnia Polska w Wyżnicy, Kronika, „Gazeta Polska” 1903, nr 101, s. 2.
Uczczenie zasługi, „Gazeta Polska” 1905, nr 100, s. 3.
145 Dom Polski w Zastawnej (Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu
Polskiego w Zastawnej), „Gazeta Polska” 1912, nr 56, s. 2; Zb., Zastawna, d. 22 lipca
1912 (Święto Czytelni), tamże, nr 59, s. 1-2.
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Żuczka
W połowie kwietnia 1904 r. czerniowieckie Koło Mieszane TSL
założyło drugą Czytelnię, tym razem dla pracowników cukrowni w Żuczce146.
Szkoły TSL
Dawidy Zrąb i Ruda
Towarzystwo Szkoły Ludowej w pewnych okolicznościach podejmowało się zakładania i utrzymania szkół. Z „Gazety Polskiej” czytelnicy
dowiadywali się, że takie szkoły TSL założyło m.in. w Dawidach Zrębie147 i
w Rudzie, w których mieszkało po kilkadziesiąt rodzin polskich, a polskich szkół państwowych nie było i dzieci nie miały możliwości uczenia
się po polsku. W szkołach tych uczyli nauczyciele zatrudniani przez TSL.
W roku szkolnym 1910/11 w Dawidach Zrębie uczył Aleksander Mielnik,
a w Rudzie Juliusz Żankowski. Obydwaj bardzo wiele uzyskali sumienną
i pełną poświęcenia pracą. Mogli się o tym przekonać delegaci czerniowieckiego Koła TSL, ks. Józef Janiszewski oraz nauczyciel szkół miejskich
i członek zarządu Rudolf Janiszewski, którzy brali udział w uroczystym
zakończeniu roku szkolnego w obydwu placówkach i przysłuchiwali się
egzaminowi z języka polskiego, religii i rachunków148. Oczywiście szkoły
takie nie tylko nie otrzymywały pomocy ze strony władz, ale bywały szykanowane. Jakie stawiano im przeszkody, świadczy przytoczony przez
kan-dydata na posła sejmowego przypadek szkoły TSL w Dawidach Zrębie. Oto oryginalne jego słowa:
W południowej części kraju jest osada polska Dawidyny
Zrąb. Lud polski w niej rosły, piękny, pracowity, szlachetny.
We wsi żyje zwyż 70 dzieci we wieku szkolnym. Bez kaplicy
i szkoły rośnie młodzież ciemna!
Ojcowie i matki robili wysiłki lat 6 o szkołę. Petycje, deputacje, pisma, pukanie, naprzód pokorne, potem uporczywe –
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F[ranciszek]. C[harwat].: Towarzystwo Szkoły Ludowej..., s. 1.
poparciu dr. Stanisława Kwiatkowskiego oraz innych działaczy polskich na
Bukowinie w niedzielę 25 września 1910 r. poświęcono i otwarto prywatną klasę polską TSL w pomieszczeniu udostępnionym przez Macieja Markulaka w jego domu. Oprócz mieszkańców Zrębu w poświęceniu wzięli udział delegat czerniowieckiego Koła
TSL Antoni Kamiński, Tytus Czerkawski z Baniłowa n/Seretem, księża z parafii
Augustendorf, nauczyciel Aleksander Mielnik. Do polskiej klasy od razu zapisało się
75 dzieci. Wg Jakub Sołeniuk, Dawidy Zrąb, dnia 26 września 1910, „Gazeta Polska”
1910, nr 78, s. 1.
148 Redakcja zdała sprawę z zakończenia roku szkolnego w prywatnych szkołach TSL
w Dawidach Zrębie i Rudzie (w obydwu szkołach uczyło się około 150 uczniów) w artykule Uroczyste zakończenie roku szkolnego w szkołach TSL na Bukowinie, „Gazeta
Polska” 1911, nr 56, s. 3. Przy okazji zwrócono uwagę na pilną potrzebę założenia podobnej szkoły dla 100 polskich dzieci w Pance.
147Dzięki
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pukanie wytrwałe – tak jak tylko ojcowie dzieci swe miłujący
wytrwałymi w zabiegach być potrafią.
Szkoły nie ma, dzieci podrosły na parobczaków i dziewoje,
hoże bo hoże, lecz ciemne. Towarzystwo Szkoły Ludowej,
którego jestem przewodniczącym, widząc, że lata ubiegają
bez nadziei, decyduje się z wyżebranego grosza założyć prywatną szkołę w Zrębie. Gospodarze – płacący podatki na
szkołę publiczną, której nie mają – sprawiają ławki, jeden
z nich oddaje dom na szkołę, my posyłamy z Czerniowiec
nauczyciela. Szkoła się zapełnia dziatwą.
Żandarm w szkole TSL.
Tydzień jeden idzie jak z płatka. Ba, niedługo zjawia się
w szkole – myślicie może, że inspektor – nie, żandarm, ba,
nawet raptem przypomina sobie i Rada Szkolna – ta sama,
która przez 6 lat patrzyła się, jak dziatwa polska w ciemnocie
rosła – i przypomina sobie, że dzieci te „nie chodzą do szkoły”, i nakładać poczyna kary pieniężne na rodziców aż do
10 kor. lub areszt!
Od kary byli wolni tylko ci rodzice, których dzieci przestały
do szkoły prywatnej chodzić.
Czarna historia.
Czy myślicie, że to koniec tej bukowińskiej czarnej historii?
Nie! Raptem dostaję „pismo” z pieczątką wielką! Czytam –
i oczom nie wierzę. Nakazują mi natychmiast szkołę zamknąć
pod osobistą karą. Bojąc się, by mnie do ciemnicy nie wrzucono – telegrafowałem do naszego opiekuna i przyjaciela,
dawniej prezesa Koła Polskiego we Wiedniu, dziś ministra
dr. Głąbińskiego.
Pomoc Głąbińskiego.
Dzięki jego wpływowi szkoły nie zamknięto – rodziców już
nie okładają grzywnami, dzieci uczą się w szkole prywatnej
i ja nie siedzę za to w więzieniu149.

Bułaj
W pierwszej połowie września 1911 r. członek Zarządu Głównego
TSL prof. Antoni Mohr wraz z ekspozytem tegoż Zarządu Antonim Kamińskim odbyli konferencję w Suczawie w sprawie mającej się założyć
szkoły polskiej w Bułaju150.
Łużany
Nie mogący doczekać się wprowadzenia nauki języka polskiego
w miejscowej Szkole Ludowej Polacy założyli prywatną Szkołę Polską TSL
utrzymywaną ze składek. Jesienią 1913 r. czerniowieckie Koło TSL uch-
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S. Kwiatkowski, Program sejmowy, tamże, nr 23, s. 1-2.
Z TSL, Kronika, tamże, nr 75, s. 2.

499
waliło subwencję dla tej placówki151. W sali tejże szkoły 11 maja 1913 r. łużańscy Polacy urządzili uroczystość upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Uroczystość zagaił prezes kocmanieckiego Koła TSL Feliks
Passakas z Witelówki, a odczyt na powyższy temat wygłosił delegat sekcji
oświatowej czerniowieckiego „Ogniska” Gregorowicz, zwracając uwagę na
zasadnicze myśli, znaczenie aktu i wypływające zeń wskazówki dla Polaków pierwszych dziesięcioleci XX w.152
Panka
W pierwszej połowie września 1911 r. członek Zarządu Głównego
TSL prof. Antoni Mohr wraz z ekspozytem tegoż Zarządu Antonim Kamińskim brali udział w zgromadzeniu w Pance celem założenia tam
Szkoły Polskiej TSL, co winno nastąpić w niedługim czasie153. Jednakże
bukowińskie władze szkolne, stosując właściwą im taktykę, zwlekały z decyzją do granic wytrzymałości Polaków. Dopiero jesienią 1913 r. czerniowieckie Koło TSL mogło uchwalić jednorazowe honorarium dla nauczyciela tejże szkoły TSL154.
Rarańcza
Cierpiącym z powodu braku szkoły uczącej języka polskiego czerniowieckie Koło TSL w październiku 1913 r. założyło prywatną szkołę TSL
w Rarańczy i uchwaliło wysokość poborów dla nauczyciela tejże szkoły155.
Stara Huta
Również liczni Polacy tej miejscowości, pomimo uchwały sróżenieckiej Rady Szkolnej Okręgowej, długo nie mogli się doczekać przywrócenia nauki języka polskiego w miejscowej Szkole Ludowej dla kilkudziesięciorga polskich dzieci w wieku szkolnym. W związku z tym, współdziałając z czerniowieckim Kołem TSL, przynajmniej do jesieni pokonując przeróżne przeszkody, zabiegali o zezwolenie na otwarcie prywatnej
Szkoły Polskiej156. Poseł dr Stanisław Kwiatkowski skierował prośbę do
Rady Szkolnej Krajowej o pozwolenie na otwarcie prywatnej Szkoły Polskiej TSL, w której uczyć miał posiadający stosowne kwalifikacje Stanisław Kundziołka, miejscowy ksiądz proboszcz oraz nauczycielka szkoły
ludowej w Dunawcu Helena Pasajluk157. Na powakacyjnym posiedzeniu
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Z TSL, Kronika, „Gazeta Polska” 1913, nr 81, s. 3.
S-a., Obchód rocznicy Konstytucji majowej, tamże, nr 41, s. 3.
153 Z TSL, „Gazeta Polska” 1911, nr 75, s. 2.
154 Z TSL, „Gazeta Polska” 1913, nr 81, s. 3.
155 Tamże.
156 Na powakacyjnym posiedzeniu zarządu bukowińskiego TSL prezes dr Stanisław
Kwiatkowski i nauczyciel wędrowny Antoni Kamiński w swoich sprawozdaniach mówili o ciągłych trudnościach napotykanych w zabiegach o powołanie Szkoły Polskiej
m.in w Starej Hucie, tamże.
157 Ciernista droga, tamże, nr 88, s. 1.
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zarządu bukowińskiego TSL prezes dr Stanisław Kwiatkowski i nauczyciel
wędrowny Antoni Kamiński w swoich sprawozdaniach mówili o ciągłych
trudnościach napotykanych w zabiegach o powołanie Szkoły Polskiej
m.in w Starej Hucie158.
Szkółki niedzielne
Czytelnie Polskie TSL szukały różnych sposobów popularyzacji
oświaty. Uciekały się m.in. do zakładania tzw. szkółek niedzielnych. Jedną z takich szkółek dla małych dzieci założyła Czytelnia Polska TSL w Kaliczance (czerniowieckie przedmieście). Jej prezes Wojciechowski i członek Chomicki mieli zajmować się początkowym nauczaniem w języku
polskim i wychowaniem w duchu narodowym w niedziele i dni świąteczne159.
Kursy dla analfabetów
W polu widzenia czerniowieckiego Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej pozostawali również dorośli analfabeci. Z myślą o nich urządzało
kursy nauki czytania i pisania. Tę akcję z dobrym skutkiem prowadziło
przez wiele lat. Kierownikiem tych kursów w Czerniowcach był dyrektor
i ceniony polski pedagog Jan Kamiński. Taki kurs prowadzony był w dwu
osobnych oddziałach, męskim i żeńskim, w szkole ludowej przy ul. Wydziału Krajowego w latach 1910-1911160.
Gimnazjum Polskie w Czerniowcach
Po kilkuletnich wytrwałych zabiegach udało się powołać do życia
katolickie, wszechstanowe i narodowe Gimnazjum Polskie w Czerniowcach w roku 1911. Komitet organizacyjny z dr. Stanisławem Kwiatowskim
na czele zapewnił młodej instytucji warunki materialne, pomieszczenia,
kierownictwo (dr Zygmunt Cyga – dyrektor i nauczyciel trzech języków:
łacińskiego, niemieckiego i polskiego) oraz wykwalifikowany personel nauczycielski (Pochmarski – geografia i historia, Silberbusch – matematyka, Laurecki – historia naturalna, Chrząstowski – rysunki i kaligrafia,
Wojciechowski – wychowanie fizyczne), który z miejsca zabrał się do pracy. Twórcy Gimnazjum pragnęli stworzyć zakład, który wprawdzie przygotowywałby do egzaminu dojrzałości, ale przy tym wywoływałby:
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Szczere zamiłowanie do pracy umysłowej, wpoił w nich silne
poczucie obowiązku, wykształcił w nich charaktery, czyste
serca i rozwinął cnoty obywatelskie, jakie posiadać powinien
każdy Polak bez względu na to, czy swoje zadanie życiowe ma
spełnić w handlu, przemyśle czy w urzędzie. Pragniemy, aby
przyszli uczniowie wynieśli z zakładu prócz przygotowania
naukowego jak najdoskonalsze wychowanie religijne, moralne i narodowe.
A ponieważ celem naszym będzie wszechstronny i gruntowny
rozwój umysłów, a nie jedynie jak najszybsze przygotowanie
do matury kosztem zdrowia, nauka więc rozłożona będzie na
lat ośm. Inicjatorowie oprą zorganizowany przez siebie zakład na jak najszerszych podstawach, powołując do życia Towarzystwo Prywatnego Polskiego Gimnazjum Realnego
w Czerniowcach, wzorując się w tym względzie na podobnie
zorganizowanych szkołach państwowych w Galicji, tym samym odbierając swojemu dziełu charakter przedsiębiorstwa,
obliczonego na zysk materialny. Szkołą kierować będą wytrawni pedagogowie, na czele stać będzie dr Cyga, a najszerszy ogół, który przez należenie do Towarzystwa stanie się
jej faktycznym właścicielem, wykonując prawa, jakie mu
przysługiwać będą na zasadzie statutu, będzie pozostawał
w ciągłym kontakcie z kierunkiem i rozwojem zakładu161.

Fakt powołania do życia Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach
z planem gimnazjum realnego przyjęła do wiadomości Rada Szkolna Krajowa, potwierdzając to pismem 31 października 1911 r. i podając do wiadomości dr. Stanisławowi Kwiatkowskiemu, iż lustrację szkoły powierzono inspektorowi szkolnemu krajowemu Dionizemu Simionovici162.
W pierwszym roku istnienia była tylko pierwsza klasa licząca
50 uczniów (45 – wyznania rzymskokatolickiego, trzech – wyznania ormiańskokatolickiego, dwóch – wyznania mojżeszowego).
Pierwszy rok szkolny Gimnazjum Polskiego rozpoczął się mszą
świętą w kościele Ojców Jezuitów 11 września 1911 r. Naukę zaczęto następnego dnia w foyer Domu Polskiego, z perspektywą przeniesienia do
sali budynku frontowego z dniem 1 listopada 1911 r. W kolejnym roku były już dwie klasy. Na początku roku szkolnego 1912/13 w gimnazjum
uczyło się 86 uczniów, klasa pierwsza zgromadziła 50 (w tym dwu prywatystów i cztery prywatystki), a klasa druga 36 uczniów (w tym jedna prywatysta), głównie z Bukowiny. Po rocznej nauce poddano klasyfikacji
74 uczniów, spośród których do wyższej klasy przeszło 64. Na rok szkolny
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1913/14 do pierwszej klasy przyjęto 43 kandydatów163. Dla ubogacenia
form dydaktycznych wprowadzono popołudniowe korepetycje dla wdrożenia uczniów do samodzielnej pracy, popularnonaukowe prelekcje, wyświetlanie filmów (np. „Quo vadis”), zwiedzanie gabinetów przedmiotowych innych szkół, udział w uroczystych obchodach narodowych. Utworzono również bibliotekę złożoną w pierwszym roku z dwustu kilkudziesięciu dzieł, w drugim roku – z ponad 300 tomów cieszących się dużą
poczytnością.
Zadbano o prawidłowy rozwój fizyczny uczniów przez obowiązujące wszystkich zajęcia gimnastyczne i uprawianie sportu. W niedługim
czasie wyłoniły się dwie na dobrym poziomie grające drużyny piłkarskie –
„Cracovia” i „Varsovia”. Spośród uczniów grających w piłkę nożną niebawem wyłoniła się drużyna „Polonii”, która pewnymi osiągnięciami zapisała się w środowisku.
Ministerstwo Wyznań i Oświaty reskryptem z 23 stycznia 1912 r.
zgodziło się, aby istniejący w Czerniowcach prywatny zakład naukowy
z polskim językiem wykładowym i planem nauk gimnazjum realnego od
początku roku szkolnego 1911/12 nosił nazwę Gimnazjum Realnego. Pozostało doprowadzić do przyznania mu prawa publiczności, o co niezwłocznie postanowiono zabiegać164.
Pierwszy rok funkcjonowania Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach wysoko ocenił Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie, który po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nadesłanym przez
przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i posła dr. Stanisława
Kwiatkowskiego w pełnym składzie
uchwalił wyrazić Komitetowi, kierownictwu i Gronu nauczycielskiemu pełne uznanie i podziękowanie za dotychczasową
pracę i starania około rozwoju tego zakładu i przesłać życzenie pomyślnego rozwoju i rezultatów na przyszłość165.

Zakończenie
Towarzystwo Szkoły Ludowej w przeciągu ponad dwudziestoletniego istnienia, przy współpracy z innymi stowarzyszeniami polskimi,
w trosce o zachowanie polskości i oświatę rodaków w duchu patriotycznym, przy bardzo skromnych środkach finansowych, przede wszystkim zakładało czytelnie. Emil Biedrzycki, który w „Historii Polaków na
Bukowinie” Towarzystwu temu poświęcił zaledwie dwie stronice tekstu,
ogólnie zasygnalizował postępy, podając liczbę czytelni z wskazaniem ich
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Drugi rok polskiego Gimnazjum w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1913, nr 53,
s. 1.
164 Krok naprzód, „Gazeta Polska” 1912, nr 12, s. 3.
165 Z Gimnazjum Polskiego, tamże, nr 94, s. 3.
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siedzib w 1907 (11) i 1914 (39) r. Dzisiaj tę ogólną informację rozwijamy,
nasycając szczegółowszymi treściami wydobytymi z czerniowieckiej „Gazety Polskiej” o przeszło 40 bukowińskich Czytelniach Polskich TSL i dodajemy, że Towarzystwo Szkoły Ludowej, oprócz podnoszenia ogólnej
kultury Polaków przez rozpowszechnianie słowa drukowanego i czytelnictwa, za pośrednictwem Czytelni Polskich przyczyniło się do rozwinięcia sztuki deklamatorskiej, śpiewu solowego i chóralnego, amatorskiego ruchu teatralnego, założenia całego szeregu polskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych typu raiffaisenowskiego. Ale oprócz tego Towarzystwo Szkoły Ludowej, rozpoznając poszczególne środowiska polskie na
Bukowinie, w miarę możliwości zakładało prywatne szkoły ludowe, a przy
ścisłej współpracy z politycznym bukowińskim Kołem Polskim, kołem
sejmowym posłów polskich, czerniowieckim kołem radnych miejskich,
Towarzystwem Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej, Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, Towarzystwami Akademików Polskich „Ognisko”
i „Lechia”, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego na Bukowinie doproadzało do ich upublicznienia. Jednym z największych jego dokonań,
a osobiście jego niezwykle skutecznie działającego prezesa dr. Stanisława
Kwiatkowskiego, było stworzenie prywatnego Gimnazjum Polskiego
z prawami publicznymi w Czerniowcach jesienią 1911 r., mającego przygotować najlepiej wykształconych i patriotycznych intelektualistów, przewodzących reszcie bukowińskich Polaków, niezależnie od ich pozycji politycznej, społecznej, zawodowej i materialnej.

dr. Jan Bujak
Cracovia

Rolul Societăţii Şcolii Populare
în renaşterea şi întărirea spiritului polonez
la polonezii bucovineni
Rezumat

Timp de un veac şi jumătate de apartenenţă a Bucovinei la Imperiul Austro-Ungar, numeroasa populaţie de polonezi s-a tot împuţinat
ca urmare a guvernării care, până în primul deceniu al sec. XX, nu se
deosebea cu nimic de germanizarea din teritoriul anexat Prusiei. Paralel
cu germanizarea avea loc un proces de românizare, respectiv rutenizare
în micile comunităţi poloneze din aşezări majoritar româneşti, respectiv
rutene. Aici nu însemna nimic numărul mare de proprietari de pământ
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ori faptul că intelectualii polonezi deţineau funcţii importante în instituţiile politice, ale administraţiei de stat şi autoadministraţiei, în învăţământ, justiţie şi economie. Limba polonă, care de secole rămânea un mijloc interetnic de comunicare, dispărea treptat încât, în unele cazuri, înceta să mai fie folosită chiar în casele polonezilor mai repede asimilaţi. În
sfârşit, această stare de lucruri a început să neliniştească pe cei mai conştienţi şi să mobilizeze la acţiuni care să prevină deznaţionalizarea zecilor
de mii polonezi din Bucovina.
Principala forţă politică ce a luat, după 1890, în propriile mâini
problema polonezilor bucovineni a fost Cercul Polonez care, la confluenţa
sec. XIX-XX, a coordonat activitatea a tot mai numeroase societăţi şi
instituţii poloneze. Una dintre societăţile care a avut un rol deosebit de
important a fost Societatea Şcolii Populare (SŞP), iar în această societate
principala forţă organizatorică şi motrice a fost Cercul SŞP din Cernăuţi,
iniţial Cercul Doamnelor, apoi Cercul Mixt al SŞP. El era alcătuit din
oameni din diferite stări şi cu diferite profesii, profesori universitari şi de
gimnaziu, învăţători, preoţi, judecători, avocaţi, literaţi şi redactori, medici, studenţi din Societatea Universitarilor Polonezi „Ognisko”, „Lechia”,
tehnicieni, maiştri de diverse meserii, proprietari de pământ şi întreprinzători – pe scurt – cei mai valoroşi polonezi care, cu dăruire, lucrau pentru binele comun, de obicei aparţinând mai multor asociaţii, pentru ca
astfel să mărească numărul membrilor, să le sprijine material şi să facă să
crească influenţa lor.
Datorită activităţii bine organizate, laborioase şi în continuă perfecţionare, pe parcursul ultimelor două decenii dinaintea I-lui război
mondial, Societatea Şcolii Populare a înfiinţat pe întreg cuprinsul Bucovinei o reţea de Societăţi Polone de Lectură care, prin activitatea pe tărâmul învăţământului, au ferit mii de polonezi de deznaţionalizare, i-au
conştientizat cultural, social şi naţional până acolo încât stăpâneau tot
mai bine limba polonă, cunoşteau istoria patriei, îşi cereau drepturile politice legitime. Ei organizau sărbători naţionale, prezentau piese de teatru, înfiinţau şcoli populare, instituţii de educaţie, societăţi de împrumut
şi economii, construiau Case Polone şi biserici, organizau conferinţe şi,
astfel, contribuiau la scăderea analfabetismului.
Societatea Şcolii Populare, pe parcursul celor aproape douăzeci
de ani de activitate în Bucovina, a reuşit să readucă limba maternă în
şcoli sau să o introducă ca obiect sau limbă de predare, să educe, în colaborare cu alte organizaţii poloneze, mii de tineri care, în anii I-lui război
mondial, au mărit rândurile Legiunilor Poloneze, ale diviziei gen. Lucjan
Żeligowski, ale armatei gen. Józef Haller, iar, după redobândirea independenţei în anul 1918, au îmbogăţit Polonia cu cadre cu experienţă şi
bine educate de specialişti în diverse domenii, civili şi militari.

Adam Rossmanith
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Migracje w skupiskach mniejszości polskiej
na południowej Bukowinie w latach 1990-2011

Wprowadzenie
Za południową Bukowinę można uznać obecnie okręg Suczawa,
położony w północno-wschodniej części Rumunii. Napływ Polaków na terytorium stanowiące dzisiejszy okręg Suczawa związany jest z okresem
austriackim w historii Bukowiny (1774-1918). Pierwsi Polacy przybyli do
miejscowości Kaczyka w 1792 r. – były to rodziny górnicze z Bochni, które
przyciągnęła tu możliwość pracy przy eksploatacji złóż soli kamiennej.
W kolejnych migracjach do Kaczyki, które miały miejsce przed rokiem
1803, brały udział rodziny górnicze z Bochni, Wieliczki i Kałusza (w tym
ostatnim przypadku głównie ukraińskie). W 1834 r. polscy osadnicy
z północnej części Bukowiny założyli wieś Nowy Sołoniec, dwa lata później Pleszę, a w 1842 r. (wspólnie z osadnikami niemieckimi) Pojanę Mikuli. Były to pierwsze w południowej części Bukowiny wsie o charakterze
rolniczym zamieszkane przez Polaków. W trudne warunki górskie obszaru Obczyn Bukowińskich migrantów przyciągały zwolnienia z podatków i służby wojskowej oraz znaczne nadania lasów i gruntów. We wsi
Bukowiec, połączonej definitywnie w roku 1919 z wsią Paltynosa, Polacy
osiedlali się od 1870 r. Pierwsi osadnicy pochodzili z północnej Bukowiny
z okolic Czerniowiec i były to rodziny migrujące do pracy przy budowie linii kolejowej, a po 1910 r. − polscy górale z wiosek położonych w Obczynach Bukowińskich. Wsie Ruda (obecnie Wikszany) i Bulaj zostały założone w połowie XIX w. przez emigrantów z okolic Ropczyc i Kolbuszowej
(obecnie województwo podkarpackie). Przysiółek Rakowiec (należący do
wsi Runki) został zasiedlony przez rodziny z Nowego Sołońca.
Szybki wzrost zaludnienia wynikający z wysokiego przyrostu naturalnego był przyczyną licznych migracji z polskich wsi, głównie za granicę. W latach 1888-1895 migrowano do Brazylii (stan Parana), a w latach 1895-1896 do Bośni1. W związku z ograniczeniem wydobycia soli,
a nawet próbą zamknięcia kopalni soli w Kaczyce w 1921 r., doszło do
licznych migracji Polaków do Polski, podobna sytuacja dotyczyła rodzin
nauczycieli i urzędników, migrujących z powodu reformy w szkolnictwie
i zastąpienia języka niemieckiego rumuńskim we wszystkich urzędach. Po
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W. Krysiński, Uroki Bukowiny. Polacy na Bukowinie, Żagań 2006, s. 102-105.
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1921 r. w badanych skupiskach mniejszości polskiej w okręgu Suczawa
pozostały przede wszystkim rodziny rolnicze. Po II wojnie światowej
umożliwiono Polakom zamieszkującym Bukowinę repatriację do Polski.
Akcja repatriacyjna miała miejsce w 1946 i 1947 r.; miejscowych Polaków
przesiedlono głównie w okolice Żarów i Dzierżoniowa (obecne województwa lubuskie i dolnośląskie). Równocześnie 278 osób ze wsi Pojana Mikuli przesiedlono na tereny ówczesnej Czechosłowacji, co miało związek z
nauczaniem we wsi języka słowackiego w latach 1937-1944. Odpływ ludności z Bukowiny miał miejsce także w 1958 r., kiedy do Piławy Dolnej
i Dzierżoniowa (obecnie województwo dolnośląskie) wyjechało 65 osób
z Pojany Mikuli2.
Migracje Polaków za granicę rozpoczęły się ponownie dopiero po
1989 r. Do końca XX w. głównym ich kierunkiem była Polska, później
Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Austria. Największe natężenie tych
migracji miało miejsce w latach 2006-2008. Polacy zamieszkujący okręg
Suczawa potwierdzają, że są grupą bardzo mobilną. Na ocenę trwałości
tych migracji musimy poczekać kilka lub kilkanaście lat. Część osób migrujących deklaruje chęć powrotu, co przejawia się najczęściej inwestycją
w remont lub budowę domu, inni zakładają za granicą rodziny i definitywnie zmieniają kraj zamieszkania. Oprócz migracji długookresowych,
objętych badaniem, mieszkańcy polskich wiosek licznie wyjeżdżają do
prac sezonowych za granicę, w tym często do mieszkających już tam
krewnych.
W Rumunii za mniejszość narodową na mocy prawa uważa się
osoby o innej niż rumuńska narodowości, których legalnie ukonstytuowana organizacja jest członkiem Rady Mniejszości Narodowych, a jej reprezentanci w wyniku wyborów parlamentarnych uzyskali mandat poselski
w Izbie Deputowanych3. Rumuńska Polonia spełnia to kryterium, przez
co jest uznawana za mniejszość narodową.
Prezentowana praca jest wynikiem badań przeprowadzonych
przez autora w 2011 i 2012 r. w ośmiu skupiskach mniejszości polskiej
w okręgu Suczawa: Nowym Sołońcu, Pojanie Mikuli, Pleszy, Kaczyce, Bulaju, Wikszanach (Rudzie), Bukowcu i Rakowcu (rys. 1). Polacy na Bukowinie zamieszkują całe wsie (tak jest tylko w Pleszy) lub prawie całe (Nowy Sołoniec), części wsi (dolna część wsi Pojana Mikuli, Bukowiec − część
wsi Paltynosa), przysiółki (Rakowiec − przysiółek wsi Runki), lub żyją
w rozproszeniu (Bulaj, Kaczyka, Wikszany), stąd najlepszą metodą badawczą jest tu wywiad. Wywiady te objęły wszystkie zamieszkane przez
Polaków gospodarstwa (ogółem 497), w których ludność posługiwała się
w większości językiem polskim lub polską gwarą, deklarowała narodo-
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wość polską i/lub utożsamiała się pod względem kulturowym z lokalną
społecznością, zamieszkującą dane skupisko ludności polskiej. Rodziny
w takich gospodarstwach uznano za polskie, a wieś lub jej część (np. przysiółek) zamieszkałą przez co najmniej dziesięć polskich rodzin pozostających ze sobą w sąsiedztwie − za skupisko mniejszości polskiej. Zgodnie
z tym kryterium, badania objęły wszystkie skupiska mniejszości polskiej
w okręgu Suczawa, ale nie całą miejscową Polonię (rys. 1). W badaniach
nie uwzględniono rodzin polskich zamieszkujących miasta i wsie, w których mieszka ich mniej niż dziesięć rodzin.
Rys. 1. Skupiska mniejszości polskiej w okręgu Suczawa w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne

Artykuł jest prezentacją części wyników badań dotyczących: przyczyn migracji, struktury demograficznej i wykształcenia migrantów, natężenia procesów migracji w latach 1990-2011, kierunków migracji zagranicznych i wewnętrznych, salda migracji za lata 1990-2011 i struktury narodowościowej osób napływających do skupisk mniejszości polskiej.
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Migracje Polaków na Bukowinę i z Bukowiny są przedmiotem
licznych badań − zajmowali się nimi między innymi: Marian Gotkiewicz4,
opisujący migracje górali czadeckich do połowy XX w., zarówno migracje
na/i z Bukowiny, jak i migracje wewnątrz regionu; Wojciech Krysiński5,
rozwijający tematykę podjętą przez M. Gotkiewicza i poszerzający ją o losy polskich migrantów z Bukowiny na terytorium Bośni, a następnie ówczesnej Jugosławii; Magdalena Pokrzyńska (20006, 20107) − opisująca
oprócz migracji proces adaptacji bukowińczyków w realiach PRL i współczesnej Polski; Jan Bujak8 i Daniel Hrenciuc9, którzy skupili się na repatriacji Polaków z Bukowiny po II wojnie światowej.
W opracowaniu za migrację uznano przemieszczenie ludności
związane ze zmianą miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego), połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej
jednostki terytorialnej – wsi. Omówiono tematykę migracji długookresowych10, tzn. migracji czasowych trwających co najmniej 12 miesięcy, i migracji na pobyt stały, związanych z dokonaniem zameldowania na pobyt
stały lub wymeldowaniem z pobytu stałego. W przypadku migracji zagranicznych decydujący był fakt zmiany kraju głównego miejsca zamieszkania. Za emigranta uznano osobę przemieszczającą się poza granice jednostki administracyjnej na pobyt stały lub czasowy, a za imigranta – osobę przybyłą z innej jednostki administracyjnej. Migracji zagranicznych
i wewnętrznych o charakterze sezonowym lub krótkotrwałym nie ujęto
w tym opracowaniu.
Procesy migracji i ich przyczyny
W skupiskach mniejszości polskiej objętych badaniem terenowym
mieszkało na przełomie 2011/2012 r. 1647 osób (tab. 1). W okresie 19902011 wyjechało z nich ogółem 447 osób, co spowodowało znaczny ubytek
migracyjny (tab. 1 i 2).
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M. Gotkiewicz, Migracje górali czadeckich w XIX i XX w. [w:] „Czasopismo Geograficzne”, t. 38, z. 1, Wrocław 1967, s. 3-22.
5 W. Krysiński, Uroki Bukowiny. Polacy na Bukowinie..., s. 97-108.
6 M. Pokrzyńska, Wędrówki górali czadeckich z Bukowiny. Od emigracji do „repatriacji” (okiem socjologa) [w:] Czadecka Ojcowizna, pod red. K. Nowaka, Lublin
2000, s. 108-124.
7 Tejże, Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej, Zielona Góra 2010, s. 58-68.
8 J. Bujak, Migracje bukowińskich Polaków w latach 1939-1950 [w:] We wspólnocie
narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, pod
red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewskiej-Calistru, Suczawa 2008, s. 15-26.
9 D. Hrenciuc, Repatrierea polonezilor din partea de sud a Bucoviniei [w:] We
wspólnocie narodów i kultur..., s. 28-34.
10 Migracje długookresowe ludności w latach 1989-2002 na podstawie Ankiety Migracyjnej 2002, pod red. H. Dmochowskiej, T. Toczyńskiego i in., Warszawa 2004,
s. 22.
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Tab. 1. Odpływ migracyjny ze skupisk mniejszości polskiej
w okręgu Suczawa w latach 1990-2011

W okręgu
Suczawa
osoby (%)

Ogółem
Osoby (%)

Migracje za
granicę
osoby (%)

Poza
okręg
Suczawa
osoby (%)

Nowy
Sołoniec
Pojana
Mikuli
Plesza
Kaczyka
Bulaj
Wikszany
Bukowiec
Rakowiec
Ogółem

Liczba
ludności
w polskich
rodzinach
osoby

Skupisko
mniejszości
polskiej

Migracje wewnętrzne

630*

31 (22,3)

30 (21,6)

61 (43,9)

78 (56,1)

464**

9 (7,2)

22 (17,6)

31 (24,8)

94 (75,2)

158*
103**
99**
83**
72*
38*
1647

3 (3,9)
6 (28,6)
1 (5,3)
3 (9,4)
4 (17,4)
0
57 (12,8)

27 (34,6)
2 (9,5)
6 (31,6)
14 (43,7)
5 (21,7)
5 (50)
111 (24,8)

30 (38,5)
8 (38,1)
7 (36,9)
17 (53,1)
9 (39,1)
5 (50)
168 (37,6)

48 (61,5)
13 (61,9)
12 (63,1)
15 (46,9)
14 (60,9)
5 (50)
279(62,4)

Objaśnienia: *2011 r., **2012 r.
Źródło: badania własne 2011 r. i 2012 r.

103**

158*

ogółem
osoby (%)

23
(57,5)
5
(50)
4
(100)
3
(42,9)

139
(22,06)
125
(26,94)
78
(49,37)
21
(20,39)

Saldo migracji
ogółem
osoby (%)

Kaczyka

464**

40
(6,35)
10
(2,16)
4
(2,53)
7
(6,80)

Odpływ
w tym
kobiety (%)

630*

w tym
kobiety (%)

Nowy
Sołoniec
Pojana
Mikuli
Plesza

Napływ
ogółem
osoby (%)

Liczba ludności
w polskich
rodzinach
osoby

Skupisko
mniejszości
polskiej

Tab. 2. Saldo migracji ogółem w skupiskach mniejszości polskiej
w okręgu Suczawa za lata 1990-2011

86
(61,9)
65
(52)
43
(55,1)
13
(61,9)

-99
(-15,71)
-115
(-24,78)
-74
(-46,84)
-14
(-13,59)

510
Bulaj

99**

Wikszany

83**

Bukowiec

72*

Rakowiec

38*

Ogółem

1647

7
(7,07)
12
(14,46)
6
(8,33)
4
(10,53)
90
(5,46)

5
(71,4)
7
(58,3)
2
(33,3)
4
(100)
53
(58,9)

19
(19,19)
32
(38,55)
23
(31,94)
10
(26,32)
447
(27,14)

11
(57,9)
13
(40,6)
13
(56,5)
6
(60)
250
(55,9)

-12
(-12,12)
-20
(-24,09)
-17
(-23,61)
-6
(-15,79)
-357
(-21,68)

Objaśnienia: wartości napływu ogółem, odpływu ogółem i salda migracji ogółem
podane w % obliczono dla liczby ludności w *2011 r. i **2012 r.
Źródło: badania własne 2011 r. i 2012 r.

Emigrowano częściej za granicę (62,4% osób) niż wewnątrz Rumunii (37,6%). Głównymi przyczynami migracji długookresowych z badanych wiosek były względy ekonomiczne i rodzinne. Dla 63% migrantów
przyczyną migracji była praca, dla 20% małżeństwo, dla 5% studia, a dla
pozostałych 12% inny powód: wyjazd z rodziną, zakup mieszkania, wybór
życia zakonnego i inne. Migracje za granicę posiadają charakter głównie
ekonomiczny (aż 77% migrantów wyjechało w poszukiwaniu pracy), podczas gdy w migracjach wewnętrznych udział ten wyniósł tylko 39%. Najważniejszą przyczyną migracji wewnętrznych było małżeństwo − 43%
osób, dla migrujących za granicę udział ten wyniósł 6%. Studia częściej
powodowały migracje za granicę niż wewnątrz Rumunii; w tym celu wyjechało 6% migrujących za granicę i 4% w inne rejony Rumunii. Wszystkie
osoby migrujące za granicę z powodu podjęcia studiów wybierały Polskę,
a wewnątrz kraju − najczęściej Bukareszt lub Suczawę. Przyczynami migracji wewnętrznych były ponadto zakup mieszkania w mieście lub wyjazd z rodziną, a w migracjach za granicę – wyjazd do rodziny lub wybór
życia zakonnego (w ostatnim przypadku migracje wyłącznie do Polski).
Wiek osób migrujących ze skupisk mniejszości polskiej w okręgu
Suczawa to najczęściej 18-34 lata (rys. 2). Są to częściej kobiety (55,9%)
niż mężczyźni (44,1%). Udział osób migrujących ze skupisk w kolejnych
grupach wieku wyniósł: 0-14 lat (6,7%), 15-34 lat (77,9%), 35-59 lat
(15%), 60 lat i więcej (0,4%). Największe natężenie odpływu migracyjnego miało miejsce w latach 2002-2008 (rys. 4) i były to przede wszystkim migracje za granicę (rys. 5). Większość emigrantów jest nadal bardzo młoda. Zaledwie 2% kobiet i tylko 0,5% mężczyzn, spośród osób emigrujących ze skupisk mniejszości polskiej w latach 1990-2011, jest obecnie w wieku 60 lat i więcej. Część z nich założyła rodziny z osobami innej
narodowości poza granicami Rumunii lub na jej terytorium i ma już niewielki kontakt z językiem polskim. Wielu migrantów wyjechało z Bukowiny z całymi rodzinami − oni utrzymują styczność z językiem i kulturą polską. Istnieje prawdopodobieństwo powrotu części emigrantów zza grani-
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cy, na co wpływ mogą mieć takie czynniki, jak: pogłębiający się kryzys
w krajach imigracyjnych oraz poprawa jakości i poziomu życia w bukowińskich wsiach.
Rys. 2. Piramida płci i wieku osób migrujących ze skupisk
mniejszości polskiej ogółem w latach 1990-2011

Źródło: badania własne 2011 r. i 2012 r.

Ze skupisk ludności polskiej na południowej Bukowinie emigrują
przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym i średnim, mało
jest migrantów z wykształceniem zawodowym i wyższym (rys. 3). Wśród
emigrujących za granicę przeważają osoby z wykształceniem podstawowym (48,1%), niewielu ma wykształcenie wyższe (9,9%). Inaczej jest
w przypadku migracji wewnętrznych, w których udziały emigrantów
z wykształceniem zawodowym i wyższym są relatywnie wysokie, bo wynoszą odpowiednio 17,2% i 15,9%. Struktura wykształcenia emigrantów
jest ściśle zależna od struktury wykształcenia ogółu osób zamieszkujących
badane skupiska. Najniższy poziom wykształcenia posiadali emigranci
z Nowego Sołońca, Pleszy i Pojany Mikuli, a więc wsi górskich. Duża ich
odległość od najbliższych miast i (do niedawna) brak dróg dojazdowych
powodowały, że rzadko kontynuowano edukację na poziomie ponadpodstawowym. Mieszkańcy tych miejscowości częściej niż mieszkańcy
pozostałych skupisk emigrowali za granicę (tab. 1), co wpływało na niski
poziom wykształcenia osób migrujących w tym kierunku ogółem. Wyższy
poziom wykształcenia posiadali emigranci z Bukowca, Bulaju, Kaczyki,
Rakowca i Wikszanów. Najczęściej migrowały z tych skupisk osoby z wykształceniem średnim (38%), a udziały osób z wykształceniem wyższym
i zawodowym były relatywnie wysokie (rys. 3).
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Rys. 3. Wykształcenie osób w wieku 15 lat i więcej
migrujących ze skupisk mniejszości polskiej

Źródło: badania własne 2011 r. i 2012 r.
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Na początku lat 90. XX w. natężenie procesów migracji (odpływu
i napływu) było umiarkowanie duże (rys. 4). Pogłębiający się w Rumunii
kryzys ekonomiczny, wzrastające bezrobocie i swoboda w zmianie miejsca zamieszkania wpływały na powrót niektórych osób z migracji długookresowych, zwłaszcza z ośrodków przemysłowych. Emigracja za granicę
do roku 2000 skierowana była głównie do Polski. W tym okresie wyjeżdżano do Polski bardzo często, również na krótkie wizyty u rodziny lub
w celach handlowych.
Rys. 4. Migracje ogółem w skupiskach mniejszości
polskiej w okręgu Suczawa w latach 1990-2011

Źródło: badania własne 2011 r. i 2012 r.

W drugiej połowie lat 90. XX w. natężenie procesów migracji
zmalało, aby ponownie wzrosnąć po 2000 r. (rys. 4-5). Do końca XX w.
migracje wewnętrzne przeważały nad migracjami zagranicznymi. Od początku XXI w. najważniejszą składową odpływu ludności są migracje za
granicę (rys. 5); początkowo głównie do krajów Europy Południowej
(Włoch, Hiszpanii, Grecji i Portugalii), po roku 2004 również do państw
Europy Zachodniej. Najwięcej osób emigrowało z Rumunii w latach
2006-2008 (rys. 5). Po roku 2008 kryzys gospodarczy w krajach UE spowolnił proces migracji ekonomicznych rumuńskiej Polonii.
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Rys. 5. Migracje za granicę i poza okręg Suczawa w latach 1990-2011

Źródło: badania własne 2011 r. i 2012 r.

Kierunki migracji
Grudzień 1989 r. był przełomowym dla Rumunii. Obalenie systemu komunistycznego, choć początko-wo nie przyniosło wymiernych korzyści gospodarczych, spowodowało otwarcie granic i możliwość swobodnych migracji zagranicznych. W opra-cowaniu uwzględnione zostały migracje związane ze zmianą kraju głównego miejsca zamieszkania oraz migracje o charakterze definitywnym, tzn. na pobyt stały. Według oficjalnych danych, skala migracji zagranicz-nych z Rumunii na pobyt stały jest
niewielka i wynosi 8-10 tys. osób rocznie (dane z lat 2008-201011).
Przeprowadzone badania dowodzą, że proces ten miał tu dużo
większe natężenie, powodując wyludnianie się niektórych wsi, w tym zamieszkanej przez Polaków Pleszy. W migracjach z badanych skupisk częściej biorą udział kobiety (55,9%) niż mężczyźni (44,1%). Migrują głównie
osoby młode. Udział osób w wieku 15-39 lat wynosił ponad 85%, w tym
mających 20-24 lat – ponad 30% ogółu migrujących. Głównymi kierunkami migracji zagranicznych były Włochy, Hiszpania, Polska, Wielka Brytania i Austria (rys. 6). Najwięcej osób (zwłaszcza kobiet) emigrowało do
Europy Południowej: do Włoch (35,3% kobiet i 30,9% mężczyzn) i do Hiszpanii (23,1% kobiet i 15,4% mężczyzn). Do krajów Europy Zachodniej
migrowali głównie mężczyźni: do Wielkiej Brytanii (16,3% mężczyzn
i 8,3% kobiet) i Austrii (8,9% mężczyzn i 4,5% kobiet). W migracjach do
Polski uczestniczyło 16,3% mężczyzn i 15,4% kobiet. Migracje do Polski

11
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miały duże natężenie w latach 1990-1996 i ponownie po 2002 r., migracje
do krajów Europy Południowej – w latach 2002-2008, a do Europy Zachodniej − w latach 2006-2009.
Z Nowego Sołońca migrują przede wszystkim kobiety. Ich udział
wśród osób migrujących za granicę wyniósł 69,2%. Głównym kierunkiem
migracji zagranicznych były Włochy, do których wyemigrowało 51,3% (40
osób), spośród migrujących za granicę (rys. 7). Nowy Sołoniec był jedynym skupiskiem Polaków, z którego miały miejsce migracje międzykontynentalne, tj. do Izraela i Jordanii12.
W migracjach z Pleszy przeważały kobiety, stanowiące 60,4% migrujących za granicę. Głównym kierunkiem migracji zagranicznych była
Hiszpania, do której wyemigrowało 60,4% (29 osób)13. Duże natężenie
migracji za granicę wpływa na proces depopulacji tej wioski (tab. 1-2).
Trudności w znalezieniu pracy i niskie płace w Rumunii powodują liczne
wyjazdy z Pleszy i Nowego Sołońca za granicę do prac sezonowych w leśnictwie, które nie zostały ujęte opracowaniu. Znacznie częściej biorą w
nich udział mężczyźni, wyjeżdżający głównie do Szwecji, Austrii i Włoch.
Rys. 6. Migracje za granicę ze skupisk mniejszości polskiej
w okręgu Suczawa ogółem w latach 1990-2011

Źródło: badania własne 2011 r. i 2012 r.

12

A. Rossmanith, Struktura demograficzna i migracje Polaków w wybranych skupiskach w okręgu Suczawa na przełomie XX i XXI w. [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, pod red. S. Iachimovschi, E. WieruszewskiejCalistru, Suczawa 2012, s. 305-318.
13 Tamże, s. 316.
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Pojana Mikuli jest skupiskiem, z którego migrowali częściej mężczyźni, stanowiący 52,1% migrujących za granicę. Migracje te skierowane
były głównie do Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski i Austrii (rys. 7). Dla tego skupiska charakterystyczne były zwłaszcza dwa kierunki: Wielka Brytania, do której emigrowało 32,7% mężczyzn i 22,2% kobiet, i Polska,
z udziałami odpowiednio − 22,4% mężczyzn i 24,4% kobiet. W przypadku
tych krajów było to najwięcej osób ze wszystkich skupisk ludności polskiej w okręgu Suczawa.
Rys. 7. Migracje za granicę z wybranych skupisk
mniejszości polskiej w okręgu Suczawa w latach 1990-2011

Źródło: badania własne 2011 r. i 2012 r.

Z Wikszan migrowali przede wszystkim mężczyźni, stanowiący
60% osób wyjeżdżających za granicę. Podobnie jak w przypadku Nowego
Sołońca, najważniejszym dla nich kierunkiem migracji były Włochy
(rys. 8). Głównymi kierunkami dla emigrujących z Bukowca były Włochy
(50%) i Grecja (42,9%), dla emigrujących z Rakowca − Włochy (60%),
z Bulaju − Polska (41,7%) i Hiszpania (33,3%), a z Kaczyki − Hiszpania
(46,2%).
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Migracje wewnętrzne poza okręg Suczawa skierowane były do 17
na 41 okręgów rumuńskich, co świadczy o dużym rozproszeniu kierunków migracji (rys. 8). Ogółem migrowało 57 osób, wśród migrantów zaznaczyła się niewielka przewaga kobiet (50,9%) nad mężczyznami (49,1%).
Migrowano głównie do dużych miast, najczęściej do: Aradu (21,1% migrantów), Bukaresztu (17,5%), Timiszoary (17,5%), Klużu (5,3%) i Konstancy (5,3%). Łącznie do miast migrowało 96,5% osób, na wieś tylko
3,5%. Fale migracyjne do poszczególnych regionów historycznych Rumunii obejmowały: do Kriszany i Muntenii − po 22,8% migrujących, Banatu
i Transylwanii − po 17,5%, Mołdawii − 12,3%, Dobrudży − 5,3%, Oltenii −
1,8% (rys. 8). Natężenie odpływu migracyjnego poza okręg Suczawa było
niewielkie w całym okresie objętym badaniem (rys. 5).
Migracje wewnętrzne poza okręg Suczawa miały duże znaczenie
w odpływie migracyjnym tylko w migracjach z Kaczyki i Nowego Sołońca
(tab. 1). W Kaczyce były to migracje osób z wykształceniem średnim lub
wyższym, głównie do Bukaresztu, dokąd wyjechało 50% migrantów.
W Nowym Sołońcu najczęściej miały miejsce migracje całych rodzin do
Aradu (38,7% migrantów) i Timiszoary (29%). Z Pojany Mikuli migrowano głównie do Bukaresztu (44,4%) i Konstancy (22,2%). W migracjach
z pozostałych skupisk uczestniczyło łącznie 11 osób, a w Rakowcu ten kierunek migracji nie wystąpił (tab. 1).
Rys. 8. Migracje wewnętrzne poza okręg Suczawa
ze skupisk mniejszości polskiej ogółem w latach 1990-2011

Źródło: badania własne 2011 r. i 2012 r.
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W migracjach wewnątrz okręgu Suczawa odpływ migracyjny z badanych skupisk mniejszości polskiej zdecydowanie przeważał nad napływem (odpowiednio 111 osób wobec − 73 osób) , co skłania do wniosku, że
miejscowości zamieszkiwane przez Polaków nie są postrzegane jako atrakcyjne do zamieszkania. Największymi ubytkami migracyjnymi w tym
kierunku charakteryzowały się Plesza, Pojana Mikuli i Wikszany. Odmienna sytuacja wystąpiła w Kaczyce i Nowym Sołońcu, gdzie napływ
z okręgu Suczawa przeważał nad odpływem.
W emigracji z badanych skupisk wewnątrz okręgu Suczawa uczestniczyły przede wszystkim kobiety, których udział wśród ogółu migrantów wyniósł 58,6%. Emigracja ta skierowana była częściej do miast, gdzie
migrowało 61,3% osób. Kobiety znacznie częściej migrowały do wsi, stanowiąc 74,4% migrujących w tym kierunku. Przyczyną takich migracji
było prawie zawsze małżeństwo. W migracjach do miast uczestniczyło tyle samo kobiet i mężczyzn. Najczęściej migrowano do stolicy okręgu –
Suczawy, gdzie przeprowadziło się 33,3% (37 osób) spośród migrujących
wewnątrz okręgu. W latach 1990-2011 Suczawa była najważniejszym kierunkiem migracji Polaków zamieszkujących skupiska mniejszości polskiej w okręgu Suczawa. Poza Suczawą migrowano głównie do: Gura Humorului − 11,7% (13 osób), Radowiec − 7,2% (8 osób), Dornej Watry −
5,4% (6 osób). O wyborze miasta, do którego emigrowano, decydowało
położenie wsi. Mieszkańcy położonego najbliżej Suczawy Bulaju migrowali wyłącznie do niej (rys. 1). Mieszkańcy Pojany Mikuli i Bukowca migrowali najczęściej do Gura Humorului, a mieszkańcy Wikszanów do Radowiec − największego miasta w północnej części okręgu.
W migracjach między skupiskami mniejszości polskiej brała
udział niewielka liczba osób. Najczęściej kierunkiem tych migracji był
Nowy Sołoniec, w którym obecnie mieszka 14 osób pochodzących z polskich rodzin zamieszkujących pozostałe skupiska, przybyłych tutaj po roku 1989.
W latach 1990-2011 do skupisk ludności polskiej napłynęło łącznie 90 osób, w tym 53 kobiety (tab. 2, rys. 5). Główną przyczyną imigracji było małżeństwo, zdecydowanie rzadziej osiedlanie się całej rodziny lub powroty pojedynczych osób z długookresowego pobytu w innej
miejscowości na terenie Rumunii. Imigranci byli bardzo zróżnicowani
pod względem narodowościowym. Najwięcej było Rumunów, których
udział wśród imigrantów wyniósł − 41%, w dalszej kolejności Polaków −
40%, osób pochodzenia polsko-rumuńskiego − 7%, Ukraińców − 6%, innych (głównie osób pochodzenia mieszanego) − 6%. Do niedawna zawieranie związku małżeńskiego przez Polkę lub Polaka z osobą innej narodowości należało do rzadkości i zawsze związane było z przechodzeniem
jednej ze stron na katolicyzm. Odmienna sytuacja występowała jedynie
w Kaczyce, gdzie częste były małżeństwa Polaków z Ukraińcami, a rodzina podzielona była pod względem wyznaniowym; synowie przyjmowali
wyznanie ojca, a córki − matki. W ostatnich latach w skupiskach mniejszości polskiej rośnie liczba małżeństw mieszanych, najczęściej zawiera-
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nych z Rumunkami, ale i coraz częściej z Rumunami (spośród 38 osób
narodowości rumuńskiej, którzy osiedli w polskich rodzinach po 1989 r.
− 10 to mężczyźni). Tendencja ta może przyczynić się do przyspieszenia
procesu asymilacji społeczności polskiej w Rumunii.
Podsumowanie
Migracje, obok przyrostu naturalnego, kształtują liczbę ludności
każdej populacji. Przeprowadzone badania ujawniły dużą ilość osób, które migrowały ze skupisk ludności polskiej w latach 1990-2011. Napływ
ludności do badanych skupisk wyraźnie ustępował odpływowi i we wszystkich wsiach zanotowano ujemne saldo migracji. Największe natężenie
odpływu ludności wystąpiło w latach 2002-2008. Na ubytek migracyjny
wpływa duże natężenie emigracji za granicę i ujemne saldo migracji wewnętrznych. Większość państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska i Rumunia, ma od dawna ujemne saldo migracji zagranicznych. Migracje te w skupiskach objętych badaniem zdecydowanie przeważały nad
migracjami wewnętrznymi. Udział osób migrujących za granicę wynosił
62,4% ogółu migrujących. Głównymi kierunkami tych migracji były: Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Polska i Austria. Wśród migracji wewnętrznych (z wyjątkiem Kaczyki i Nowego Sołońca), niewielkie znaczenie
miały migracje poza okręg Suczawa. W migracjach z badanych skupisk
częściej brały udział kobiety (55,9%). Wyjechały osoby bardzo młode,
przeważnie w wieku 18-34 lat. Ich poziom wykształcenia był niski i zależny od dostępu komunikacyjnego miejscowości, z której miała miejsce migracja. Głównymi przyczynami migracji za granicę były względy ekonomiczne, a migracji wewnętrznych − rodzinne. Odpływ ludności przyczynia się bezpośrednio do procesu depopulacji, widocznego zwłaszcza
w Pleszy, którą w 2002 r. zamieszkiwało 207 osób14, wobec 158 osób obecnie (tab. 1-2). Dodatkową konsekwencją odpływu młodych osób (zwłaszcza kobiet) jest zmniejszająca się liczba urodzeń, wpływająca na przyspieszenie procesu starzenia się15. W latach 1990-2011 nie zanotowano przypadków migracji z Polski na obszary wiejskie okręgu Suczawa. Wskutek
napływu do polskich gospodarstw domowych osób narodowości rumuńskiej, zmienia się skład narodowościowy skupisk mniejszości polskiej,
które zagrożone są w społeczeństwie rumuńskim procesem asymilacji.
Utrzymanie się tych niekorzystnych trendów może doprowadzić do stopniowego zanikania społeczności polskiej w całym okręgu Suczawa.

14
15

W. Krysiński, Uroki Bukowiny. Obczyna Wielka..., s. 145.
A. Rossmanith, dz. cyt., s. 312-314.
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Migraţii în comunităţi cu minoritate poloneză
din Bucovina de sud în anii 1990-2011
Rezumat

Partea de sud a regiunii istorice Bucovina este reprezentată, în
prezent, de judeţul Suceava situat în nord-estul României. Sosirea polonezilor pe acest teritoriu este legată de perioada austriacă din istoria
Bucovinei. În prezent, suntem martori ai emigraţiei polonezilor din
Bucovina, mai ales în Italia, Spania, Polonia, Marea Britanie şi Austria.
Lucrarea prezentată este rezultatul cercetărilor pe baza tehnicii
interviului în opt comunităţi cu minoritate poloneză din judeţul Suceava:
Soloneţu Nou, Poiana Micului, Pleşa, Cacica, Bulai (Moara), Vicşani, Bucovăţ şi Racova. Interviurile au cuprins toate gospodăriile polonezilor (în
total 497) în care populaţia folosea, în majoritate, limba polonă sau dialectul polonez, declara naţionalitatea polonă şi/sau se identifica cultural
cu comunitatea locală locuită de minoritatea poloneză. Scopul cercetărilor a fost cunoaşterea cauzelor migraţiei, structura demografică şi educaţia migranţilor, intensitatea proceselor migraţiei în anii 1990-2011, direcţiile migraţiilor în străinătate şi în ţară, balanţa migraţiei în anii
1990-2011, structura naţională a persoanelor venite în comunităţile minorităţii poloneze în anii 1990-2011.
Afluenţa populaţiei în comunităţile cercetate a fost înlocuită cu
plecarea şi, în toate satele, s-a notat o balanţă negativă. Cea mai intensivă
plecare a populaţiei a avut loc în anii 2002-2008. Migraţia, mai ales după
anul 2002, influenţează scăderea numărului polonezilor din România.
Deja, în prezent, în cazul satului Pleşa putem vorbi despre influenţa negativă a emigraţiei asupra procesului depopulării acestei localităţi.
Din totalul de persoane care au migrat, 62,4% o reprezintă persoanele care au migrat în străinătate. În cazul migraţiei în ţară, migraţiile
în afara judeţului Suceava au avut o însemnătate mică. În comunităţile
cercetate, au migrat, mai ales, femeile (55,9%). Au plecat persoane foarte
tinere, mai ales în vârstă de 18-34 de ani. Nivelul educaţiei lor era scăzut
şi depindea de accesul la comunicare a localităţii din care au plecat. Principalele cauze ale migraţiei peste hotare au fost cele economice, iar ale celei în ţară familiale. Ca urmare a venirii persoanelor de naţionalitate română în gospodăriile poloneze se schimbă componenţa naţională a comunităţilor poloneze care sunt ameninţate cu procesul asimilării în societatea românească.

doc. Natalia Minenkowa
Doniecki Uniwersytet Narodowy

Polacy jako mniejszość narodowa w Donbasie –
życie polityczne, socjalne, kulturalne

Niniejsze badanie jest aktualne ze względu na kilka czynników.
Po pierwsze, wśród wielonarodowej populacji mieszkańców Donbasu Polacy są jedną z najstarszych grup etnicznych, pierwsi polscy osadnicy
przybyli tu w połowie XVIII w. Mieszkając przez wiele lat w obcym kraju,
potrafili zachować swoje cechy narodowe (język, kulturę, religię, historię). Tak za czasów imperiów, jak i obecnie biorą czynny udział w życiu
społecznym i politycznym Doniecczyzny. Po drugie, mimo ważnego miejsca w społecznej, gospodarczej, politycznej, kulturowej strukturze regionu oraz zachowanej przez Polaków wyraźnej, jaskrawej tożsamości narodowej, historia Polaków z Donbasu do dziś pozostaje „białą plamą”. Nawet informacje o nich w oficjalnych informatorach i podręcznikach z zakresu historii regionu są dość krótkie i niedokładne.
Przeszłość historyczna polskiej grupy etnicznej w Donbasie
Donbas historycznie tworzył się jako region wielonarodowy, obecnie mieszkają tu przedstawiciele 130 narodowości. Zgodnie z ostatnim
spisem ludności z 2001 r. ogólna liczba mieszkańców wynosi 4 825 563
osoby, w tym prawie połowę (43,1% w obwodzie donieckim i 48,1% w obwodzie ługańskim) stanowią przedstawiciele mniejszości narodowych.
Najliczniejsza grupa etniczna to Ukraińcy (56,9%). Specyfiką regionu jest
to, że pod względem liczebności z Ukraińcami tradycyjnie konkurują Rosjanie (36,1% w obwodzie donieckim i 39% w obwodzie ługańskim). Polacy w wielonarodowościowej mozaice regionu zajmują stałą umowną
13. pozycję po: Grekach, Białorusinach, Tatarach, Ormianach, Żydach,
Azerbejdżanach, Gruzinach, Mołdawianach, Bułgarach, Niemcach. Według spisu z 2001 r. w regionie mieszka 6 443 (0,13%) osoby pochodzenia
polskiego (4 343 w obwodzie donieckim i 2 100 w obwodzie ługańskim).
Polacy stanowią jedną z najstarszych grup etnicznych na Ukrainie, ale na terenie współczesnego Donbasu pojawiają się oni dopiero pod
koniec XVIII w. Analiza źródeł pozwala wyodrębnić trzy podstawowe fale
migracji Polaków na Donbas:
1. od połowy po koniec XVIII w.; źródła historyczne wskazują, że pierwsza grupa polskich osadników przybyła na terytorium Donbasu dobrowolnie, za zgodą cesarzowej Katarzyny II, przyciągnięta żyzną ziemią
i wolnym życiem. Ale z tych samych historycznych źródeł Katerynosław-
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skiej eparchii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wiadomo o pierwszym
brutalnym przesiedleniu Polaków. Po trzecim rozbiorze Polski i klęsce
powstania kościuszkowskiego wojska powstańcze zostały rozwiązane
i wysłane także na teren powiatu bachmuckiego (Bachmut – współcześnie miasto Artemiwśk).
2. w latach 30-60. XIX w. po stłumieniu powstania listopadowego 1830 r.
i styczniowego 1863 r. tysiące polskich rodzin z rozkazu cara Mikołaja I
zostało zesłanych na Kaukaz, Syberię i do stepów Małej Rosji. Pierwsi
emigranci najpierw osiedlali się i mieszkali oddzielnie od miejscowej ludności, ale z czasem rozpoczął się proces asymilacji. Za najstarsze osady
Polaków na Doniecczyźnie uważane są wsie: Sergiejewka, Gryszyne, Udaczne krasnoarmiyskiego rajonu. Na przykład we wsi Gryszyne ulica zamieszkana przez Polaków zwana była „polaczczyzną” i nazwa ta pozostała
do dziś, chociaż oficjalnie to ulica Worobiowa.
3. w latach 30.-40. XX w. władze radzieckie, realizując politykę „sowietyzacji ludności”, rozpoczęły proces masowego przesiedlania mniejszości
etnicznych z terenów gęsto przez nich zaludnionych. W ten sposób na
Donbas zostali masowo przesiedleni Polacy z zachodnich regionów Ukrainy i Białorusi w celu „oczyszczenia tamtych regionów”. Ze źródeł historycznych Archiwum Państwowego wiadomo, że w samym tylko 1946 r. na
Donbas z obwodu lwowskiego przybyło około 15 tys. młodych Polek, których los w większości przypadków był tragiczny.
Okres radziecki dla Polaków na Ukrainie w ogóle, a zwłaszcza
w Donbasie, był najbardziej tragiczny. W latach 1937-1938 stali się oni
obiektem okrutnych represji stalinowskich. Liczbę ofiar do niedawna trudno było ustalić. Dopiero badania historyków z okresu po odzyskaniu
niepodległości Ukrainy (H. Stronśki, A. Rublow, W. Niepryncew, W. Nikolski) zaczęły odkrywać straszną prawdę historyczną.
Represje polityczne regulowane były przez odpowiednie rozkazy
centralnego NKWD ZSRR i były operacjami antynarodowościowymi.
Operacja polska została przeprowadzona na rozkaz NKWD ZSRR
Nr 00485 z dnia 11 sierpnia 1937 r. Dokument ten zawierał rozkaz:
W dniu 20 sierpnia 1937 r. uruchomić szeroką działalność,
mającą na celu całkowite wyeliminowanie lokalnych organizacji „POW” [Polska Organizacja Wojskowa – przyp. N. M.],
a przede wszystkim jego sabotażowo-szpiegowskiej i buntowniczej kadry w przemyśle, transporcie, w państwowych gospodarstwach rolnych i gospodarstwach zbiorowych. Cała
operacja powinna zostać zakończona w 3-miesięcznym okresie, tj. do 20 listopada 19371.

1

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 1997, № ½, s. 16; Ю. Шаповал, В. Пристайко,
ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи, Київ 1997, s. 148.
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Według obliczeń ukraińskiego historyka Wołodimira Nikolskiego,
wykonanych na podstawie rocznych sprawozdań regionalnych biur
NKWD, łączna liczba aresztowanych przez organy bezpieczeństwa państwa w 1937 r. wynosiła 159 573 osoby, Polaków wśród nich było 30 148,
co stanowi 18,9%. Ciekawe jest porównanie tych danych z ogólną liczbą
ludności Ukrainy. Zgodnie ze spisem ludności z 1937 r. wynosiła ona
28 387 609 osób2, w tym ludność polska – 417 613 osób (1,5%). Całkowita
liczba Polaków wynosiła tylko 1,5% ogółu ludności Ukrainy, ale jako część
represjonowanych dorównywała 18,9% (Niemców było 1,4% populacji,
a ich udział wśród represjonowanych – 10,2%, Greków, odpowiednio –
0,4 i 2,3%, Białorusinów – 0,4% i 0,8%). Tak więc represje polityczne
w 1937 r. miały zabarwienie narodowościowe, a wobec Polaków, Niemców, Greków były najbardziej rygorystyczne3.
Analiza statystyk represjonowanych Polaków na poszczególnych
obszarach wykazuje, że najwięcej ludności polskiej zostało wymordowanej w obwodach żytomierskim (7 799 osób, 25,6% represjonowanych Polaków), winnickim (5 486 osób, 18%), kamienieckim (3 123 osób, 10,3%),
donieckim (3 689 osób, 12,1%). Liczby te w pierwszych trzech obwodach
są uwarunkowane przez dwa główne czynniki: lokalizację na terenach
przygranicznych i znaczący odsetek Polaków wśród lokalnej ludności. Co
do obwodu donieckiego, naszym zdaniem, rację bytu ma hipoteza Nikolskiego, że wysoki odsetek represjonowanych Polaków wynika z okrucieństwa lokalnej UNKWD i istnieniem odpowiednich limitów. Wskutek tego
wśród represjonowanych ofiar znaleźli się ludzie o nazwiskach podobnych do polskich, niebędących etnicznymi Polakami. Nie umniejsza to
jednak straszliwej skali represji stalinowskich wobec Polaków z regionu
donieckiego4.
Narodowe i kulturowe odrodzenie rozpoczęło się od utworzenia
niepodległego państwa ukraińskiego, a Polacy stali na czele tego procesu.
Mimo że sytuacja kryzysu społeczno-gospodarczego na Ukrainie i szybki
rozwój demokracji w Polsce doprowadziły do wyjazdu części Polaków do
swojej historycznej ojczyzny (najliczniejsze w latach 1995-1997), na Ukrainie pozostali najbardziej historycznie zakorzenieni w ukraińskim społeczeństwie Polacy lub ci powiązani rodzinnie. To właśnie oni aktywnie
przyczynili się do narodowego i kulturalnego odrodzenia, rozpowszechnienia polskiej mowy na poziomie rodzinnym i społeczno-kulturalnym,
rozwoju tradycyjnej kultury ludowej, do przywrócenia starych cmentarzy

2

Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги, под. ред. Ю. А. Полякова, Мocква 1991, s. 58-59.
3 Tamże, 94.
4 В. М. Нікольський, Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР
в Україні (кінець 1920-х-1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження,
Донецьк 2003.
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i grobów polskich żołnierzy, poległych na ziemiach ukraińskich w różnych
okresach historii, do odbudowy kościołów katolickich.
Z oficjalnej statystyki, jak już wspomniano powyżej, wynika, że
w Donbasie mieszka 6 443 osoby pochodzenia polskiego5. Jednakże, zgodnie z danymi Polskiej Wspólnoty Doniecka, w samym tylko Doniecku
jest ich 27 tys. Tylko na pierwszy rzut oka wygląda to na sprzeczność,
wszystko wyjaśnia „radziecka polityka narodowa”, w wyniku której pochodzenie etniczne ulegało wymazaniu, natomiast tworzono jedyny naród radziecki. Konsekwencje tej polityki wpłynęły na wyniki spisu powszechnego z 2001 r., kiedy osoby polskiego pochodzenia, które nie znały
języka, świadomie (lub nie) zostały zapisane jako Ukraińcy lub Rosjanie.
Niezależnie od tego, że polityczny i prawny status mniejszości narodowych został zidentyfikowany już w latach 1990-1992 w takich dokumentach jak Deklaracja o Suwerenności Państwa, Akt Niepodległości
Państwa, Ustawa o mniejszościach narodowych na Ukrainie, odrodzenie
polskiej mniejszości w Donbasie rozpoczęło się dopiero w wyniku wytrwałej pracy entuzjastów, takich jak: Jarosław Giżycki, Ryszard Zelinski,
Ryszard Karapuda, Walentyna Staruszko i in. Dzięki staraniom tych ludzi
dziś w życiu Polaków z Donbasu wiele się zmieniło: mają możliwość uczenia się języka ojczystego (od 2000 r. w Doniecku działają regularne kursy, organizowane przez Towarzystwo Kultury Polskiej Donbasu (TKPD),
podobne są w Mariupolu, Ługańsku), rozwijania i przybliżania kultury
polskiej (Festiwal „Polska Jesień w Donbasie”, różne imprezy kulturalne,
obchody Bożego Narodzenia, Wielkanocy, tematyczne spotkania, na
przykład „2011 – rok Czesława Miłosza” itp.), studiowania w Polsce, aby
pozostać w kontakcie z historyczną ojczyzną. W Doniecku wydawana jest
gazeta „Polacy Donbasu”, w Mariupolu odbywa się co roku konferencja
dla studentów i młodych naukowców „Polska i Polacy w badaniach młodych naukowców”. Regularnie transmitowane są audycje w telewizji „TV
Polaków Donbasu”, w radio – „Polska Fala Donbasu”.
Wielkie starania Polaków z Donbasu koncentrowały się na budowie kościołów i „powrocie” do wiary katolickiej. Problemy gospodarcze,
wpływ sowieckiej polityki imperialnej miały swoje konsekwencje. Budowa kościoła w Doniecku trwała ponad 10 lat, parafian na początku nie było więcej niż 10 osób. Ale dziś kościół rzymskokatolicki pw. Świętego Józefa, zbudowany w stylu neogotyckim, to jeden z najciekawszych nowych
budynków Doniecka, a także duchowe i kulturalne centrum Polaków
z Donbasu.

5

Про кількісний склад населення України за матеріалами Всеукраїнського перепису 2001, publikacja online pod adresem: http://www.ukrcensus.gov.ua/ results/
general/nationality (dostęp 20.07.2012).
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Specyfika społecznego portretu Polaków z Donbasu
W latach 2008-2011 Polacy na Ukrainie byli przedmiotem badań
międzynarodowych ENRI-EAST: „Interakcje europejskiej, narodowej
i regionalnej tożsamości: narody między państwami wzdłuż nowych granic Unii Europejskiej” (lata 2008-2011)6. Objęły one Polaków z obwodów żytomierskiego i lwowskiego. Obecności polskiej grupy etnicznej
w Donbasie faktycznie nie wzięto pod uwagę. Głównym celem niniejszego referatu jest wypracowanie roboczych hipotez, na których oprzeć można dalsze badania na temat społecznej tożsamości Polaków z Donbasu.
W wyniku projektu ENRI-EAST stwierdzono, że w hierarchii społecznej tożsamości Polaków na Ukrainie w pierwszej kolejności znajduje
się kwestia religijna (56%), w drugiej – kwestia płci (43%), w trzeciej –
etniczna (43%), w czwartej – społeczna (jestem obywatelem Ukrainy),
w piątej – regionalna (19%), w szóstej – europejska (10%). Specjalna historyczna i demograficzna sytuacja Polaków z Donbasu pozwala przypuszczać wśród nich wyższy status regionalnej tożsamości i niższy europejskiej, przy stałych miejscach pierwszej trójki7.
Wśród czynników etnicznych tożsamości Polaków na Ukrainie
najwyższe pozycje zajmują: czuć się Polakiem, mieć przodków Polaków,
wyznawać katolicyzm, posługiwać się językiem polskim. Istotna odmienność Polaków z Donbasu, naszym zdaniem, polega na tym, że w Donbasie
byli oni poddani największej asymilacji i proces odwrotny został uruchomiony dopiero w ciągu ostatnich pięciu lat. Sprzyjały temu głównie dwa
czynniki: wprowadzenie w 2008 r. Karty Polaka oraz współpraca w przeprowadzeniu Euro 2012. Co do tożsamości europejskiej, w Donbasie jej
indeks będzie jeszcze niższy ze względu na odległość geograficzną.
Biorąc pod uwagę potrzeby kulturalne Polaków na Ukrainie,
w trakcie badania ENRI-EASТ uznano, że powszechnie dominuje nastrój
dysymilatywny (konieczność zachowania własnych tradycji i obyczajów),
choć stosunkowo wysoki odsetek – 42% Polaków wypowiedział się za potrzebą pełnej asymilacji8. Możemy założyć, że odsetek ten w Donbasie jest
jeszcze wyższy. Ponadto przedstawiciele polskiej grupy etnicznej, ze
względu na specyfikę etniczną konkretnego regionu (dominacja języka
rosyjskiego w życiu codziennym), wolą, aby ich dzieci uczyły się języka
polskiego w szkółce przy TKPD, a wykształcenie średnie uzyskiwały
w szkole rosyjskojęzycznej. Tendencja ta będzie się utrzymywać także

6

Международный исследовательский проект Enri-East, oficjalna strona projektu
pod adresem: www.enri-east.net (dostęp 20.07.2012).
7 В. С. Бакиров, А. И. Кизилов, К. А. Кизилова, Теоретические предпосылки, методология и результаты исследования этнических меньшинств в Украине
(по результатам международного научно-исследовательского проекта
ENRI-East). Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства, Харків 2010, s. 452.
8 Tamże, s. 457.
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przy wyborze mediów, telewizji – ze względu na większą asymilację i „popularność” języka rosyjskiego, preferowany będzie ten ostatni.
Określona została dalece niepełna lista różnic w społecznej tożsamości Polaków z Donbasu, w tym wstępne badania pilotażowe pokazują
pewną różnicę społecznej tożsamości Polaków mieszkających na Środkowej i Zachodniej Ukrainie.
W ciągiu ponad 200 lat pobytu Polaków na terenie Donbasu przeżyli oni wiele, jednak ani imperialna ani sowiecka polityka nie zniszczyła
całkowicie polskiej grupy etnicznej, mimo że właśnie na tym terytorium
podlegali oni największej asymilacji. Polacy z Donbasu są grupą kulturową i etniczną, ale nie siłą polityczną (nie wymagają rozbudowy swoich
praw jak Rosjanie czy Węgrzy). W okresie niepodległości Ukrainy znacznie wzmocniła się ich religijna i etniczna tożsamość.

doc. Nataliya Minyenkova
Universitatea Naţională din Doneţk

Polonezii ca minoritate naţională în Donbas –
viaţa politică, socială, culturală
Rezumat

Datele cercetării sunt actuale ca urmare a următorilor factori: polonezii sunt unul din cele mai vechi grupuri etnice (primii colonişti polonezi s-au aşezat aici la mijlocul sec. XVIII) într-o regiune multietnică –
Donbas; deşi polonezii ocupă un loc important în structura socială, economică, politică şi culturală a regiunii ei şi-au păstrat identitatea naţională, istoria polonezilor din Donbas rămâne, până astăzi, „o pată albă”.
Analiza izvoarelor permite să distingem trei valuri fundamentale
ale migraţiei polonezilor în Donbas: 1) de la mijlocul şi până la sfârşitul
sec. XVIII, izvoarele istorice vorbesc despre primul grup de colonişti polonezi sosiţi în Donbas cu acordul împărătesei Ecaterina a II-a, atraşi de
pământul roditor şi viaţa liberă; 2) în anii ’30-’60 ai sec. XIX, după înfrângerea insurecţiei din noiembrie 1830 şi a celei din ianuarie 1863, mii
de familii poloneze, la ordinul ţarului Nicolai I, au fost deportate în Caucaz, Siberia şi stepele Micii Rusii; 3) în anii 30-60 ai sec. XX, autorităţile
sovietice, realizând politica de „sovietizare a populaţiei”, au început un
proces de masă de „aşezare” a minorităţilor naţionale din teritoriile suprapopulate de către acestea. În acest fel, în Donbas polonezii au fost
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strămutaţi în regiunile vestice ale Ucrainei şi Belarusului în scopul „purificării acelor regiuni”.
Perioada sovietică pentru polonezii din Ucraina în general, dar
mai ales din Donbas, a fost tragică. În anii 1937-1938 au reprezentat
obiectul unor cumplite represiuni staliniste. Operaţiunea polonă a fost
pusă la cale la ordinul NKVD-ului nr. 00485 din ziua de 11 august 1937.
Conform istoricului ucrainean Volodymir Nikolski, în baza raporturilor
regionale anuale ale NKVD-ului, totalul celor arestaţi în anul 1937 a fost
de 159 573 de persone, între acestea 30 148 erau polonezi, ceea ce reprezintă 18,9%. Interesantă este compararea acestor date cu totalul locuitorilor Ucrainei. Totalul polonezilor din Ucraina reprezenta doar 1,5 %, dar
al celor represionaţi reprezenta 18,9%.
Din statistica oficială reiese că în Donbas locuiesc 6 443 persoane
de origine poloneză. Totuşi, conform datelor Wspólnotei Polska din Doneţk, doar în acest oraş locuiesc 27 de mii. Statutul legal şi politic al minorităţilor naţionale a fost precizat în anii 1990-1992, dar renaşterea
minorităţii polone din Donbas a început mai târziu, datorită activităţii
unor entuziaşti ca: J. Giżycki, R. Zieliński, R. Karapuda, W. Staruszko ş.a.
în viaţa polonezilor din Donbas s-au schimbat multe.
În concluziile proiectului ENRI-EAST se afirmă că, în ierarhia
identităţii sociale a polonezilor din Ucraina, pe primul loc se situează
problema religioasă, urmată de cea a sexului şi etnică. Situaţia specială
istorică şi demografică a polonezilor din Donbas ne permite să presupunem că mai importantă pentru ei este identitatea regională şi mai puţin importantă cea europeană.
În ceea ce priveşte identitatea etnică, polonezii din Donbas au
fost supuşi celei mai mari asimilări, iar procesul invers a început abia în
ultimii cinci ani. Indexul identităţii europene va fi şi mai mic datorită distanţei geografice.
Luând în considerare nevoile culturale ale polonezilor din Ucraina, pe parcursul cercetărilor din cadrul proiectului ENRI-EAST, s-a apreciat că, în general, domină tendinţa de neasimilare, deşi 42% dintre
polonezi s-au pronunţat pentru totala asimilare. Putem presupune că
acest procent este mai mare în Donbas. Reprezentanţii grupului etnic polonez, din cauza dominaţiei limbii ruse în viaţa de fiecare zi, preferă ca
copiii lor să înveţe limba polonă în şcoala de pe lângă Asociaţia Polonezilor, dar să urmeze cursurile medii în şcolile cu limba de predare rusă.
Această tendinţă se observă şi în ceea ce priveşte mediile, televiziunea,
preferată fiind limba rusă.
După o prezenţă de peste 200 de ani a polonezilor în Donbas,
aceştia au trecut prin momente tragice, totuşi nici politica imperială, nici
cea sovietică nu au putut distruge total grupul etnic polonez, deşi, tocmai
în această regiune, au cunoscut cea mai puternică asimilare. Polonezii
din Donbas sunt reprezentaţi ca şi grup cultural şi etnic, nu şi politic (nu
pretind drepturi mai mari). În perioada independenţei Ucrainei s-a întărit identitatea religioasă şi etnică a polonezilor.

