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Słowo wstępne

Związek Polaków w Rumunii działa przede wszystkim na rzecz
zachowania tożsamości narodowej Polaków mieszkających w Rumunii.
Podejmuje jednak także działania mające na celu zbliżenie polsko-rumuńskie. Stara się promować pozytywny wizerunek Polaków w Rumunii
i Rumunów w Polsce. Najważniejszymi przedsięwzięciami realizowanymi
w tym sensie są niewątpliwie doroczne Dni Polskie, prezentujące Polskę
i Polaków mieszkańcom regionu zamieszkałego zwarcie przez Polonię
oraz organizowane w ich ramach sympozja naukowe, poświęcone relacjom polsko-rumuńskim na przestrzeni wieków w historii i kulturze.
W roku 2013 Dni Polskie i sympozjum odbyły się po raz 15., do
rąk Czytelników Związek Polaków w Rumunii oddaje także 15 tom, zawierający materiały poświęcone polsko-rumuńskiej tematyce. Zorganizowane są one w dwa rozdziały: „W kręgu historii” oraz „W kręgu kultury
i problematyki bukowińskiej”. Publikowane są w języku autora i uzupełnione streszczeniem, odpowiednio w języku polskim bądź rumuńskim.
Wszystkie dotychczasowe 15 publikacji łączy duża różnorodność
podejmowanych zagadnień i rozpiętość czasowa, co zresztą było i jest zabiegiem zamierzonym przez organizatorów, pragnących przypominać
o bogactwie wspólnej historii i związków kulturalnych, ale także zachęcać
do podejmowania poszukiwań nowych ich aspektów. W kolejnych tomach, wydawanych w ciągu 15 lat, ukazało się 419 tekstów około 200 autorów, głównie z Polski i Rumunii, ale także z Ukrainy i Republiki Mołdowy. Dominują historycy i znawcy języka i literatury, obok socjologów,
etnologów, geografów, kulturoznawców, religioznawców, politologów.
W niniejszym tomie tradycyjnie najliczniej prezentowane są zagadnienia historyczne, bo ich niezwykłe bogactwo, jak się okazuje, wciąż
stanowi źródło i inspirację do badań naukowych. Bardzo ciekawy i różnorodny jest także tym razem „krąg” kultury i problematyki bukowińskiej.
Autorami publikowanych tekstów są zarówno uznani specjaliści w wielu
dziedzinach relacji polsko-rumuńskich, jak i badacze młodzi oraz pasjonaci tematyki i ci, którym bliska jest idea zbliżenia polsko-rumuńskiego.
Dorocznym suczawskim spotkaniom przyświeca od wielu już lat
hasło „Bliżej siebie”. Organizatorzy chcieliby wierzyć, że służą one, podobnie jak niniejsza i wcześniejsze publikacje, zachowaniu pamięci o niezwykle bogatych niegdyś związkach historycznych i kulturalnych, odkrywaniu ich nowych aspektów, ale także pobudzaniu ciekawości siebie
i otwartości na wzajemne polsko-rumuńskie poznanie współcześnie.
Elżbieta Wieruszewska-Calistru
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Cuvânt introductiv

Uniunea Polonezilor din România activează mai ales în direcţia
conservării identităţii naţionale a polonezilor ce locuiesc în România. Totuşi organizează şi acţiuni care au drept scop apropierea polono-română.
Caută să promoveze imaginea pozitivă a polonezilor în România şi a românilor în Polonia. Cele mai importante manifestări realizate în acest
sens sunt fără îndoială anualele Zilele Culturii Polone care prezintă Polonia şi polonezii locuitorilor regiunii locuite compact de către diaspora
poloneză precum şi, organizate în cadrul lor, simpozioanele ştiinţifice
dedicate relaţiilor polono-române de-a lungul secolelor în istorie şi
cultură.
În anul 2013, Zilele Culturii Polone şi simpozionul s-au desfăşurat pentru a 15-a oară, Uniunea Polonezilor din România punând la
dispoziţia Cititorilor al 15-lea volum care cuprinde materialele dedicate
tematicii polono-române. Materialele sunt organizate în două capitole:
„În lumea istoriei” şi „În lumea culturii şi problematicii bucovinene”. Ele
sunt publicate în limba autorului şi completate cu rezumate corespunzătoare în limba polonă sau română.
Toate volumele publicate până acum sunt legate prin marea diversitate a problemelor abordate şi extensia temporală, ceea ce a fost şi
este intenţia organizatorilor care doresc să amintească bogăţia istoriei
comune şi a legăturilor culturale, dar şi să incite la căutarea de noi aspecte. În volumele publicate de-a lungul celor 15 ani, au apărut 419 texte
a aprox. 200 de autori, mai ales din Polonia şi România, dar şi din Ucraina şi Republica Moldova. Domină istoricii şi cunoscătorii limbii şi literaturii, alături de sociologi, etnologi, geografi, cunoscători ai culturii, religiei, politologi.
În volumul de faţă, în mod tradiţional, cele mai numeroase sunt
problemele istorice, pentru că neobişnuita lor bogăţie, aşa cum se vede,
reprezintă mereu un izvor şi o inspiraţie pentru cercetările ştiinţifice.
Foarte interesantă şi variată este şi de data aceasta „lumea” culturii şi
problematicii bucovinene.
Autorii textelor publicate sunt atât specialişti recunoscuţi în multe domenii ale relaţiilor polono-române, cât şi tineri cercetători pasionaţi
ai tematicii şi cei cărora le este familiară ideea apropierii polono-române.
Întâlnirile anuale de la Suceava stau de mai mulţi ani sub semnul
devizei „Mai aproape unii de alţii”. Organizatorii ar vrea să creadă că ele
slujesc, ca şi publicaţia de faţă şi cele dinainte, păstrării amintirii despre
neobişnuit de bogatele altădată legături istorice şi culturale, descoperirii
unor noi aspecte ale acestora, dar şi trezirii curiozităţii şi deschiderii spre
cunoaşterea recxiprocă polono-română de astăzi.
Trad. Stanislava Iachimovschi

W kręgu historii
________________________________
În lumea istoriei

col. (rez.) Eugen Ichim
București

Câteva considerații privind
relațiile politico-militare româno-polone
în perioadă 1241-1691

Cominicarea de fata își propune să prezinte succint și cronologic,
relațiile politico-militare româno-polone pe o perioada de 450 de ani, de
la marea invazie tătară ce are loc în anul 1241 și pâna la asediul armatei
poloneze asupra cetății Neamțului din anul 1691. Am ales această perioadă deoarece ea marchează în linii generale arealul istoric în care Moldova
– țara românească de la est de Carpați, avea la nord graniță cu regatul
polonez. Moldova în primul rând, dar și Muntenia și Transilvania au avut
în această îndelungată perioadă multiple relații pe plan politic dar și
militar, economic și cultural care au avut atât efecte benefice cât și urmări nefericite pentru ambele popoare. Anul 1241 este deosebit de important pentru polonezi, dar și pentru români deoarece și unii și alții au
avut de suferit din cauza marii invaziii tătare care, după ce a lovit cumplit
teritoriile poloneze provocând distrugeri uriașe, s-a îndreptat spre sud și
a devastat satele și orașele moldovenești dar și întinse teritorii de la sud
și vest de Carpați. Pagubele produse și amploarea acestora au fost așa de
mari încât au trebuit să treacă ani buni pentru ca viața să revină la normalitate. Singurul „beneficiu” al acestei pustiitoare invazii a fost stoparea
temporară a incursiunilor maghiare spre interiorul arcului carpatic. Bunele relații politice dintre moldoveni și polonezi din anii următori invaziei tătare duc la o intensificare a schimburilor comerciale, la o colaborare intensă pe plan cultural și militar, fapt concretizat în anul 1325, în trimiterea unui corp de oaste din nordul Moldovei, să lupte alături de polonezi, cu trupele germane ale împăratului Henric al VII-lea de Luxemburg
ce invadaseră vestul Poloniei. Amploarea schimburilor de mărfuri dintre
țările din estul Europei este materializată și în existența unui drum comercial important care lega Marea Neagră de Marea Baltică și al cărui
curs urma valea Siretului trecând apoi prin Liov, oraș ce fusese ocupat în
anul 1349 de polonezi. Întemeierea episcopiei catolice de la Siret în anul
1371 este încă un prilej de consolidare a relațiilor româno-polone deoarece în fruntea acesteia este numit călugărul franciscan Andrei Wasilo,
originar din Cracovia. Numeroase documente de epocă consemnează
o intensă activitate comercială și relațiile politice intense ce au existat
între Muntenia și Polonia în îndelungata domnie a lui Mircea cel Bătrân
precum și în timpul urmașilor acestuia. La 26 septembrie 1387, Petru I,
domn al Moldovei (1357-1391) recunoaște suzeranitatea regelui polon
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Vladislav II Jagiello (1386-1434) și stabilește cu acesta obligații și ajutor
militar reciproc, fapt ce neliniștește profund conducerea regatului maghiar. Pe 27 ianuarie 1388, regele polon Vladislav II Jagiello cere – cu
împrumut pe termen de 3 ani – de la domnul Moldovei Petru I Mușat,
suma de 4000 de ruble de argint punând ca zălog ținutul Pocuției. Domnul Moldovei se conformează și la 10 februarie, același an, trimite în Polonia suma de 3000 de ruble de argint (cca. 493,440 kg.). Consolidarea
relațiilor dintre Țara Românească și Polonia este marcată în anul 1389, la
10 decembrie, prin încheierea la Radom, a unui tratat de alianță între cele două țări prin care se angajau să își acorde reciproc sprijin în cazul în
care sunt atacate de trupele maghiare. Acest tratat va fi ratificat pe 20 ianuarie 1390, la Lublin. Pentru a-și asigura securitatea la granița de nord,
domnul Moldovei, Alexandru cel Bun, recunoaște la 12 martie 1402, suzeranitatea Poloniei iar doi ani mai târziu, la 1 august 1404 depune personal jurământ de vasalitate regelui polon în cetatea Camenița. Un act de
bunăvoință față de Polonia vine în anul 1408, din partea lui Mircea cel
Bătrân, când acesta acordă largi privelegii negustorilor din această țară.
În marea bătălie de la Grunwald din 15 iulie 1410, împotriva cavalerilor
teutoni, alături de polonezi va lupta și un corp de oaste moldovenească
trimis de Alexandru cel Bun. Intensificarea atacurilor maghiare din primăvara anului 1411 îi determină pe moldoveni și polonezi să încheie la
25 mai, în acelașii an, la Roman un tratat de alianță împotriva acestora.
Tot prin acest tratat, Vladislav II Jagiello se obligă să restituie, în termen
de doi ani, datoria către Moldova. Dând dovadă de inconsecvență în politica sa externă și de rea credință, la 15 martie 1412, la Lublin, Polonia încheie un tratat cu Ungaria, prin care se obligă să nu participe la lupta antiotomană și dă libertate maghiarilor, ca în acest caz să ocupe sudul Moldovei, inclusiv Cetatea Chilia! Cu toate acestea, în bătălia de la Marienburg ce are loc un deceniu mai târziu, în anul 1422, polonezii sunt sprijiniți de cca. 400 de călăreți moldoveni a căror vitejie este consemnată de
cronicarul Jan Długosz astfel: „au bătut o mare oaste dușmană și s-au întors în tabăra regală cu o pradă bogată”. În timpul lui Ștefan cel Mare relațiile moldo-polone sunt când tensionate, când de bună vecinătate, funcție de puterea și interesele celor două țări. Astfel, la 4 aprilie 1450, se încheie la Overhelăuți, pe Nistru un tratat care consemna încheierea atacurilor moldovene în sudul Poloniei (în urmărirea lui Petru Aron), încetarea stării de război, recunoașterea suzeranității lui Cazimir al IV-lea Jagiello, restituirea moșiilor boierilor moldoveni refugiați în Polonia, etc.
Bunele intenții ale domnului moldovean sunt materializate în confirmarea în anii 1460 și 1462 a privelegiilor negustorilor lioveni iar în replică,
în 1463, Polonia restitue Moldovei Cetatea Hotin ce fusese cedată de Petru Aron în urma cu câțiva ani. În celebra bătălie de la Vaslui din 10 ianuarie 1475, un corp de oaste poloneză de cca. 2000 de oameni, va lupta
alături de moldoveni împotriva tăvălugului turcesc ce părea că nu se mai
sfârșește. În speranța că va primi sprijinul Poloniei pentru recucerirea cetăților Chilia și Cetatea Albă pierdute în anul 1474, Ștefan cel Mare pre-
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zintă personal la 15 septembrie 1485, la Colomeea, omagiu regelui Cazimir al IV-lea Jagiello. Ajutat de un corp de oaste polonez de cca. 3000 de
oameni, Ștefan cel Mare obține la 16 noiembrie 1485, la Cătlăbuga, o victorie zdrobitoare împotriva unei numeroase oști turcești conduse de pașa
de Silistra. Nesocotind fățiș interesele statului moldovean și încălcând
flagrant promisiunile făcute lui Ștefan cel Mare la Colomeea, la 21 martie
1489, Cazimir al IV-lea Jagiello semnează un tratat cu turcii prin care recunoaște stăpânirea de către aceștia a Cetății Albe și a Chiliei. În replică,
dar și pentru neplata datoriei către Moldova, Ștefan cel Mare ocupă în
vara anului 1490 ținutul Pocuției. După câțiva ani de relativă liniște în relațiile dîntre cele două state, după intense și laborioase pregătiri, în vara
anului 1497, la începutul lunii august, o oaste poloneză de cca. 100.000
de oameni, condusă acum de tânărul rege Ioan Albert trece Nistrul pe la
Mihălceni și înaintează spre Suceava. În fața acestei primejdii, Ștefan cel
Mare părăsește capitala Moldovei și poruncește adunarea oștii sale la Roman. În sprijinul domnului moldovean care avea cca. 40.000 de oșteni se
alătură cca 2000 de turci, un corp de oaste trimis de domnul muntean
Radu cel Mare precum și un corp de oaste transilvănean de cca. 12.000
de oșteni în frunte cu voievodul Bartolomeu Drágffy care începe negocierile cu polonezii. Ștefan cel Mare dorește să evite războiul cu condiția
retragerii imediate a polonezilor în țara lor „pe aceiași cale pe care au venit”. Oastea poloneză asedia Suceava de la 26 septembrie, dar aceasta rezistă cu îndîrjire până la 19 octombrie când, Ioan Albert ordonă retragerea conform înțelegerii propuse de principele transilvan. Din păcate, oastea poloneză nu se retrage pe traseul inițial și se îndreaptă spre Cernăuți
prin Siret și Codrii Cosminului, fapt care stârnește furia legitimă a domnului moldovean care intervine cu rapiditate. În luptele din Codrii Cosminului, de la Lențești și Cernăuți, oastea poloneză este complet distrusă,
regele Ioan Albert suferă cea mai mare umilință. Riposta fermă a domnului moldovean continuă și în anul următor când oastea sa pustiește sudul
Poloniei. La 16 aprilie 1499 sub medierea Ungariei, încep negocierile de
pace și ca urmare se încheie, la Hârlău, la 12 iulie un tratat ce confirmă
egalitatea deplină a celor două state și sprijin reciproc în caz de nevoie
rămânând deschisă problema Pocuției deoarece Polonia nu își achitase
datoria față de Moldova. Din acest motiv neînțelegerile nu încetează și ca
urmare în anul 1502, Moldova ocupă din nou Pocuția și tratativele care
urmează nu conduc la niciun rezultat imediat. Astfel se încheie aproape
jumătate de secol de relații tumultoase între Moldova și Polonia din timpul îndelungatei domnii a lui Ștefan cel Mare. Conflictele între Moldova
și Polonia continuă și în perioada următoare afectând zonele de frontieră
dintre cele două țari și vor înceta vremelnic în anul 1509 când, sub mediere maghiară, se convine să se restituie, reciproc, prizonierii de război
iar în 1519 se încheie chiar o convenție privind reglementarea litigiilor de
la graniță. În timpul domniei lui Petru Rareș, în anul 1530, Moldova ocupă principalele orașe și cetăți din Pocuția. Un an mai târziu, Polonia înfrânge oastea moldoveană la Obertyn unde însuși Petru Rareș este rănit

18
și este pierdută întreaga artilerie. În luna august 1538 Moldova este atacată, simultan, de turcii conduși de însuși sultanul Soliman Magnificul,
de tătari dar și de polonezi dar cu aceștia din urmă, domnul moldovean
preferă să încheie o pace în condiții onorabile. Polonia încearcă în anul
1563, dar fără succes, să ocupe Moldova. Domnitorul Moldovei, Ieremia
Movilă, recunoaște la 1595 suzeranitatea Poloniei. Unirea țărilor române
sub Mihai Viteazul duce în mai 1600 la înlăturarea lui Ieremia Movilă din
scaunul Moldovei, dar, în septembrie același an, acesta, cu sprijin polonez revine pe tron. Tot polonezii sunt cei care înfrâng la 20 octombrie
1600, la Bucov, oastea munteană și îl înscăunează pe tronul Țării Românești pe Simion Movilă. În anul 1612, cu sprijin polonez, Ștefan Tomșa
devine domn al Moldovei, iar trei ani mai târziu tot aceștia îl înlătură și îl
pun în scaun pe Alexandru Movilă. Domnul Moldovei, Gașpar Grațiani
încheie în anul 1620 un tratat de alianță cu Polonia, dar în scurta sa domnie nu are vreme să îl transpună în practică. Până la 1691 când oastea poloneză condusă de Ioan Sobieski încearcă să ocupe Moldova, nu se mai
semnalează evenimente notabile în relațiile româno-polone. Trufașul rege polon asediază cetatea Neamțului care, apărată eroic doar de câțiva
vânători, rezistă timp de patru zile, iar în urma acestei campanii nordvestul Moldovei va fi ocupat pentru câțiva ani. Acesta ar fi, în linii generale, un succint tablou al relațiilor politico-militare româno-polone, pentru perioada menționată la începutul acestui demers.
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Kilka uwag na temat rumuńsko-polskich
relacji politycznych i militarnych
w latach 1241-1691
Streszczenie

Niniejszy komunikat prezentuje zwięzłą, opatrzoną komentarzem chronologię czterech i pół wieku historii dwóch narodów, od I najazdu mongolskiego na Polskę w 1241 r. po ostatnią wyprawę mołdawską
Polaków i obsadzenie twierdzy w Neamţ w roku 1691, kiedy to odwaga
i waleczność jej obrońców wywarły ogromne wrażenie na królu Janie III
Sobieskim. Okres ten cechowały, zarówno dla Mołdawian, jak i Polaków,
rozwój i głębokie przemiany polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturalne i wojskowe. Trudne czasy oraz sąsiedztwo trzech potęg – imperium
otomańskiego, carskiej Rosji i państwa Habsburgów, a także Prus miały
decydujący wpływ także na relacje mołdawsko-polskie.
Główny wniosek, jaki autor wysnuwa z niniejszego opracowania
jest taki, że najważniejszą rolę w charakterze i kształtowaniu relacji mołdawsko-polskich w tym okresie odgrywała siła militarna, przynosząc stronom, w zależności od sytuacji, korzyści bądź straty.
Podobnie jak pozostałe kraje, istniejące w tym okresie, Mołdawia
i Polska wniosły poprzez swoją historię poważny wkład w rozwój cywilizacyjny Europy, której częścią były od zawsze.

dr. Lilia Zabolotnaia
Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM din Chişinău

Jadwiga – prima regină Poloniei

Jadwiga – regina Poloniei s-a născut la 15/18 februarie 1374 şi
a murit la 17 iulie 1399, la naşterea primului copil. Este înmormântată în
castelul Wawel din Cracovia. Personalitatea reginei Jadwiga, viaţa ei personală, activitatea politică, bisericească, culturală, ştiinţifică etc. este bine
studiată în literatură istorică poloneză1.
Jadwiga era fiica lui Ludovic I Anjou, regele Ungariei şi Poloniei
şi a Elisabetei din Bosnia (Bosniacika), nepoata Elisabetei Loketek (fiica
regelui Poloniei Vladislav I Loketek şi soţia lui Carol Robert Anjou)2.
Jadwiga şi sora ei Maria erau nepoatele regelui Ungariei Carol I
Robert, regelui Poloniei Vladislav I Lokietek şi a banului Bosniei Stefan
II. Domniţele au acumulat genofondul genetic sângelui dinastic al Piaştilor, Anjou şi Kotromanici. Din punct de vedere genealogic aveau toate
drepturile la domnie. O singură condiţie neacceptabilă – erau femei.
Conform tradiţiei stabilite în majoritatea ţărilor europene, drept la putere regală şi la moştenirea tronului aveau numai descendenţi direcţi în linie masculină, iar în lipsa lor, rudele apropiate din partea bărbătească.
Criza dinastică în Polonia era evidentă şi s-a manifestat după
moartea lui Cazimir cel Mare în 1370. S-a stins ultimul reprezentant în linie masculină al Piaştilor – dinastia istorică domnitoare, care a domnit în
perioada 960-13703.
Tronul polonez trece sub puterea lui Ludovic I cel Mare, care i-a
fost garantat din 1339 prin tratatul încheiat între Carol I Robert şi Cazimir cel Mare. Cazimir cel Mare a fost fratele Elisabetei, mama lui Ludovic

1

Anna Strzelecka, O królowej Jadwidze, Lwów, 1933; Ibidem, Jadwiga Andegaweńska, Anjou, în Polski Słownik Biograficzny, Tom X, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków, 19621964, p. 291-295; Wanda Maciejowska, Jadwiga królowa Polska. Monografia historyczna, în „Przegląd Powszechy”, 3 (1934), zeszyt dodatkowy, Kraków, 1934; Słownik
władców polskich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1997, p. 150, 106-109, 385;
Jarosław Nikodem, Jadwiga król Polski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Wrocław, 2009; Sławomir Leśniewski, Polscy królowie i książęta, Wydawnictwo Mada, Warszawa, 2010, p. 116-121.
2 Anna Strzelecka, Jadwiga Andegaweńska, Anjou..., p. 291-295; Słownik władców
polskich..., p. 150, 106-109, 385.
3 Oswald Balzer, Genealogia Piastów, Akademia Umiejętności, Kraków, 1895; Kazimierz Jasiński, Genealogia Piastów wielkopolskich. Potomstwo Władysława Odonica, în „Kronika miasta Poznania”, tom 2, Poznań, 1995.
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I cel Mare, care neavând fii, a promis tronul nepotului. Din 1370 Ludovic
I cel Mare devine regele Poloniei. La titulatura „Ludovic, din mila lui
Dumnezeu, regele Ungariei, Dalmaţiei, Croaţiei, Ramei, Serbiei, Galiţiei,
Lodomeriei, Cumaniei şi Bulgariei, principe de Salerno şi domn al ţinutului Muntele Sant’Angelo”4 se adaugă şi titlul de rege al Poloniei5.
Prin această unire personală a fost salvată dinastia domnitoare,
dar numai temporar. Ludovic I cel Mare tot nu avea descendenţi în linie
masculină.
Ludovic I cel Mare a fost căsătorit de două ori, prima dată cu
Małgorzata (†1349), fiica lui Charles IV şi a doua oară cu Elisabeta, fiica
banului bosniac Stephan II6. Din această căsătorie s-au născut patru fiice.
Două au murit în copilărie, iar celelalte două fiice Maria şi Jadwiga au intrat în istorie ca reginele Ungariei şi a Poloniei. Neavând descendenţi în
linie masculină, Ludovic I cel Mare a avut grijă ca puterea să rămână în
mâinile celor două fiice, din patru născute. Acest drept era garantat prin
cedarea şleahtei în Privilegiul adoptat în 1374 la Koşiţa (Koszyce)7. Ludovic I cel Mare a cedat şlehtei în politica impozitară – şleahta era eliberată
de încasarea impozitului 2 groşi de pe lan (ogor)8.
La 17 septembrie 1374 a fost semnat Privilegiul de la Koşiţă, conform căruia, puterea regală rămânea la dinastia Anjou, indiferent, va fi
moştenitor de gen masculin sau nu. Prin acest Privilegiul de la Koşiţă, fiicele a lui Ludovic I erau asigurate să domnească.
Iniţial, Ludovic I cel Mare preconiza scaunul regal din Ungaria
pentru fiica cea mare Ecaterina (n. 1370), Regatul Polon pentru Maria
(n. 1370/1371-† 17.V.1395). Conform opiniei lui Emeryk Lukinich, „nu
putea o doamnă ca un bărbat să conducă două ţări”9.
Jadwiga (n. 1374) nu intra în interesele politice ale tatălui din
punctul de vedere al moştenirii puterii în Ungaria sau Polonia. În
schimb, pentru Jadwiga, Ludovic I cel Mare a rezervat alte planuri, înrudirea cu puternică şi influentă dinastie – Habsburgii. Prin intermediul
„diplomaţiei de mariaj”, Jadwiga urma să fie măritată în scop politic cu
moştenitorul tronului austriac şi să domnească în Austria. La 15 iunie,
1378, în oraşul Haimburg, era organizată nunta copilărească între Jadwiga, la vârsta numai de 4 ani şi Wilhelm, la vârsta de 8 ani, fiul regelui
Austriei, Leopold III10.
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Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, sub redacţia Ştefan Pascu, vol.
XII (1361-1365), Bucureşti, 1985, p. 398-401 (doc. nr. 382).
5 Sławomir Leśniewski, Polscy królowie i książęta..., p. 117-118.
6 Раде Михаљчић, Краj Српского царства, Београд, 1975, p. 186.
7 Maria Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1991, p. 75.
8 Anna Strzelecka, Jadwiga Andegaweńska, Anjou..., p. 292.
9 Emeryk Lukinich, Dzieje Węgier w szkicach biograficznych, Budapest, 1938, p. 78.
10 Słownik władców polskich..., p. 150.
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Între Anjou şi Habsburgi era stabilită înţelegerea, când copiii
o să ajungă la vârstă aptă pentru căsătorie, Jadwiga 12 ani şi Wilhelm
14 ani, atunci va fi încheiată căsătoria oficială. Pentru asigurarea obligaţiunilor, Ludovic I cel Mare şi Leopold III au decis peste 6 ani, la 24 iunie
anului 1384 să plătească arvon, drept garanţie, câte 200 000 de florini.
Conform înţelegerii, Jadwiga trebuia să fie crescută şi educată la Viena11.
Până la urmă combinaţia politică a lui Ludovic I cel Mare a eşuat
din motive neprevăzute. În 1379 a decedat Ecaterina, fiica cea mare şi
Jadwiga era adusă înapoi în Ungaria. Ludovic I cel Mare a decis să
schimbe planurile politice față de moştenirea puterii a celor două regate
puternice Polonia şi Ungaria. Jadwiga trebuia să moştenească coroana
regală a Ungariei şi Maria a Poloniei. Dar, din nou, planul a devenit irealizabil din motive private. Moartea subită a lui Ludovic I cel Mare, în
1382, a schimbat radical destinul politic al Poloniei şi Ungariei. Cronica
epocii relata:
Ludovic, regele Ungariei şi Poloniei (…) a murit la Tarnów,
în luna septembrie (…) înmormântat era în anul 1382 la Bilogrod, 12 ani a domnit în Polonia (…) şi au venit timpurile
de interregnum12.

Fiica mai mare, Maria, a fost proclamată regina Ungariei (la 12 de
ani!!!) şi, Jadwiga, regina Poloniei.
În realitate, puterea practic era concentrată în mâinile Elizabetei, văduvei a lui Ludovic I cel Mare. Elizabeta era o doamnă puternică, cu voinţă de neclintit, care dirija situaţia politică. Fiicele erau singură şansa de a menţine pârghiile puterii.
Elizabeta lupta aspru şi categoric cu oponenţii politici13.

Doi ani au fost purtate negocieri între şleahta poloneză şi Elizabeta. Urma o solie după alta. Jadwiga, în faţa societăţii poloneze, în afară de
fiica lui Ludovic I cel Mare, şi moştenitoarea coroanei regale, era simbolul legăturii cu dinastia domnitoare. Rudenia cu dinastia Piaştilor era determinantă în alegerea candidaturii ei la putere14. Documentele epocii relatează despre perioada tratativelor, care era foarte tensionată.

11

Ibidem.
Marcin Murinius, Kronika mistrzów pruskich, opracowanie Zbigniew Nowak, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1989, p. 161.
13 Sándor Márki, Anjou Mária. Magyarország királynéja 1370-1395, Budapest, 1885.
14 Jadwiga Krzyżaniakowa, Jerzy Ochmański, Władysław II Jagiełło, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź,
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În sfârşit,
în ziua de Sfântu Stanislaw, 8 mai, s-au adunat panii la Sącz,
din Cracovia şi Sandomir încă odată să ia ultimă decizie (…)
de a trimite la Jadwiga, fiica regelui Ungariei, solie în frunte
cu Spytek z Tarnowa, wojewoda krakowski i Piotra Szczekockiego, kasztelana lubelskiego, cu rugăminte (…) să vină în
Cracovia (...) królować w Polsce15.

În cronica s-a păstrat şi scrisoarea adresată către Jadwiga:
Panowie a bracia! (Fraţii Pani!) nu demult după ultimă adunare am trimis către doamna regină rugămintea, să aducă la
noi fiica ei. În caz contrar, am decis mai mult să nu delegăm
la dânşii nici o solie. Iar în momentul de faţă am hotărât să
mai trimitem după ea să, „chcąc tym samym mnie kłamcą
uczynić (aş vrea (fie ce ar fi) cu aceasta minciuna să nu fie)16.

După doi ani de negocieri, Elizabeta a cedat şi a trimis pe
fiica sa Jadwiga în Polonia (…) cu Dimetrius (...) cardinal (…)
şi Jan episcopul din Waradil (…) şi cu alţi panii din Ungaria,
cu tezaurul bogat şi potrivit ţinutei regale. Au ieşit îna-intea
ei mulţi cavaleri polonezi şi cu mare bucurie au urat bunvenit, până la Cracov şi oamenii cu bucurie au întâm-pinat-o
(…) ca pe regina17.

Solemnitatea a avut loc la „16 octombrie 1384, în palatul regal din
Wawel. Jadwiga, copila de 10 ani, era, koronowana na królową polską”18
(s.n.). În literatura istorică să subliniază faptul că Jadwiga era rege (sic!),
„król Polski” (s.n.)19.
Pentru prima data în istoria Poloniei era aleasă o doamna, mai bine zis domnişoară, regina Poloniei. Femeile în Polonia, ca şi în celelalte
ţări europene, nu aveau drept la domnie. Este cazul excepţional în istoria
europeană. Numirea şi alegerea doamnei la putere regală din start era
rezultatul ambiţiilor politice ale tatălui ei, Ludovic I cel Mare şi a bunicii,
Elisabeta Loketek. În cele din urmă, numele Jadwigăi a fost asociat cu

15

Kronika Jana z Czarnkowa, pod red. Andrzeja Nowakowskiego, Kraków, 1996,
p. 145.
16 Ibidem, p. 145-146.
17 Marcin Murinius, op. cit., p.162.
18Kronika Jana z Czarnkowa..., p. 127-128, 141; Henryk Łowmiański, Polityka Jagiellonów, do druku przygotował Krzysztof Pietkiewicz, Wydawnictwo Poznańske,
Poznań, 1999, p. 31-32.
19 Jarosław Nikodem, op. cit., p. 5-7.
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o personalitate istorică demnă, reprezentând cu ifos atât numele tatălui
cât şi al sângelui regal al Piaştilor – Anjou. Transformarea imaginii politice a ţării este considerată ca o personficare a reginei. În ciuda vârstei şi
a genului, aceasta domnişoară a dat dovadă de excelente calităţi de guvernator, conturându-se într-un politician puternic şi înţelept.
Contemporanii au lăsat despre Jadwiga cele mai alese şi frumoase amintiri şi descrieri. Era semnalata ca o domnişoară foarte frumoasă şi de o inteligenţă rară. Avea educaţia corespunzătoare pentru
obligaţiunile regale. Ştia să citească şi să scrie, cunoştea limbile latină şi
germană. Limba polonă a studiat-o în scurt timp. Avea talente muzicale,
cânta la instrumente muzicale şi vocal. Cu timpul, Jadwiga a stabilit anumite tradiţii muzicale pe lângă curtea regală. Era foarte credincioasă şi
a îngrijit multe biserici şi mănăstiri20.
Devenind regină la o vârstă fragedă, practic toată administrarea
cancelariei regale era dirijată de mama ei, Elisabeta (Bosniacika)21. De
Elisabeta depindea şi viaţa ei personală. Cea mai acută problema după
încoronarea, era căsătoria. Urma să fie căutat mire pentru Jadwiga, care
era preconizat pentru coguvernare. Mirele era căutat şi din punct de vedere al intereselor politice. Polonezii nu vroiau să fie încheiată alianţa
matrimonială cu Habsburgii, aşa cum era iniţial stabilită căsătoria fiicei
de către Ludovic I cel Mare. Elisabeta susţinea această propunere. În
configuraţia politică creată, pentru a păstra suveranitatea regatului, era
necesar de urmat politica înaintată de Vladislav Lokietek, de căutat
alianţa la Est, adică, în Lituania. Unirea forţelor Poloniei cu Lituania era
necesară în situaţia pericolului din partea Ordinului Teuton. Altă latura
a problemei, şi motivul, ar fi încă o tentativă de creştinizare a Lituaniei.
Din aceste considerente era propusă candidatura Marelui Cneaz al Lituaniei, Jagiello, fiul lui Olgierd şi nepotul lui Gedimin22, cu condiţii, să fie
creştinat şi să fie creştinată toată Lituania. Primele contacte din partea
polonă cu Jagiello s-au început din 1383. Jagiello a cunoscut-o pe Jadwiga la încoronarea ei. Din 1384 ambele părţi au început să negocieze în
privinţa încheierii căsătoriei.
În anul 1385 Marele Cneaz al Lituaniei Jagiello o aflat despre
sosirea Jadwigăi şi despre încoronarea ei, despre moravurile,
frumuseţea şi înţelepciunea ei şi a trimis să o ceară de nevastă pe fratele său Svidrigaillo, Borys şi pe Havnul, staroste din
Vilno, cu daruri scumpe. A promis că se va boteza împreună
cu poporul său în credinţa creştină, părţile pierdute de Polo-
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Anna Strzelecka, Jadwiga Andegaweńska, Anjou..., p. 292.
Marcin Murinius, op. cit., p.162.
22 Jadwiga Krzyżaniakowa, Jerzy Ochmański, op. cit., p. 6; Polski Słownik Biograficzny..., p. 292; Marcin Murinius, op. cit., p. 163.
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nia şi Lituania le va întoarce, două state va uni, pământurile
din Prusia, Pomoria şi „cnezate śląskie”, va cuceri pentru Polonia23.

Deosebit interes în această privinţă prezintă alt document al epocii, mai rar citat în literatura istorică, „Летопись великих князей литовски”. Din acest letopiseţ se arată că iniţiativa căsătoriei venea din parte
polonezilor. În afară de această, este subliniat faptul că Jagiello n-a luat
această decizie singur, ci era rezultatul consfătuirii cu mama sa Uliana şi
cu fraţii
(„начаша Ляхове слати с Кракова ко князю великому
Агайлу дабы принял крещение старого Рима и поняъ бы
в них королевну именем Ядвигу собъ женою и стал бы
в них королем в Кракове и на всеи земли Лядской он же
князь великый Ягайло змовился со своею матерью
Оульяною и со братию своею и со всеми князьями и боярами Литовской земли и поехал в Краков…и понял за себе корoлевну Ядвигу и коронован был с того королевства
короною и оттоле начаша крести Литву в латынскую
веру… и начаша костелы ставить по всей Литовской
земли”)24.

Acest fapt este confirmat în alte surse narative – „Aкадемическом списке”25 şi „Евреиновский список. Книга Великого княжества Литовского и Жемоицкаго”: „Marele cneaz Jagiello a adunat la svat pe fraţii săi şi
mama” („княз великий Ягайло совет собуе учинил с своею братию
и матерью княгинею Ульяной”)26.

23

Marcin Murinius, op. cit., p. 163.
Летопись великих князей литовских. Полное собрание русских летописей,
изданное по высочайшему повелению Императорскою Археографическою
Комиссиею, Том семнадцатый, Санкт-Петербург, типография М.А. Александрова, 1907, p. 77; Супральский список. Западнорусские Летописи, Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Императорскою
Археографическою Комиссиею, Том семнадцатый, Санкт-Петербург, типография М.А. Александрова, 1907, p. 44; Уваровский список. А. летопись великих
князей литовских. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Императорскою Археографическою Комиссиею, Том семнадцатый, Санкт-Петербург, типография М.А. Александрова, 1907, p. 110 (Manuscrisul din secolul al XV-lea).
25 Академический список. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Императорскою Археографическою Комиссиею, Том
семнадцатый, Санкт-Петербург, типография М.А. Александрова, 1907, p. 125.
26 Евреиновский список. Книга Великого княжества Литовского и Жемоицкаго. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению
Императорскою Археографическою Комиссиею, Том семнадцатый, Санкт-Петербург, типография М.А. Александрова, 1907, p. 384.
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În ianuarie 1385 în Cracov a fost delegată o solie în frunte cu Svidrigaillo. Din partea polonă cea mai activă parte a luat mama Jadwigăi,
Elisabeta, care a pus condiţiile căsătoriei. Situaţia era complicată din
motiv că Jadwiga era deja logodită cu prinţul Austriei Wiliam Habsburg
şi în vară urma să fie nuntă.
Cea mai delicată problema ţine de document din 14 august 1385,
care a intrat în istorie sub Uniunea de la Kreva.
Conform Uniunii de la Kreva Jagiello era obligat să accepte
sfântul botez şi să treacă în catolicism; să fie creştinată toată Lituania; să
plătească recompensa lui Wiliam Habsburg pentru ruperea logodnei, din
propriile surse.
În literatura istorică Uniunea de la Kreva este obiect de discuţii:
a fost sau nu impusă unirea între Polonia şi Lituania. Documentul original s-a păstrat în Cracowian Capitula Archiwe. În limba latina este expresia applicare, şi anume această noţiune generează discuţii. Istoricii contemporani din Lituania consideră, că Jagiello nu putea să accepte o aşa
condiţie, deoarece Lituania atunci era un stat imens, sine stătător, independent şi multietnic. Alt motiv, ţara era păgână şi nu era pregătită
pentru creştinare în masă. Despre aceste fapte ne confirmă şi politica lui
Vitold, care lupta cu Jagiello împotriva cotropirii Lituaniei27.
Vorbind în limbaj contemporan, Uniunea de la Kreva poate fi numită memorandum de intenţie, scopul căreia era formarea noilor relaţii
interstatale la nivel internaţional între regatul Polonia şi Marele Cnezat
Lituanian28.
În realitate, în secolele XIII-XIV, Lituania era un stat imens. Cnezatul Lituanian cuprindea o suprafaţă sub 900 000 km pătraţi. Din punct
de vedere etnic, Lituania includea câteva regiuni: propriu zisa Lituania,
Auksztota, „Litwa Zawilejska (Transwilno), Litwa Powilejska” şi Żmudź.
Pământurile ruse (viitoarele Belarus şi Ucraina) cuprindeau 90% din teritoriul total. În Lituania densitatea populaţiei era cam 4-5 persoane la
un km. pătrat, sau aproximativ 300 000 de locuitori, în toată ţara sub
2 000 000 de locuitori29.
Până la urmă Jagiello a respectat toate condiţiile înaintate de familia regală a Poloniei. La 11 februarie 1386, a urmat procedura de alegere preventivă care trebuia să confirme că Jagiello era ales pan şi rege al
Poloniei, şi va fi soţul regi-nei Jadwiga, „preaclaram reginam Poloniae
naturalem”30. În opinia savantului polonez O. Halecki, această procedură
se poate numi „pacta conventa”31 .
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Zigmantas Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Albinas Kuncvičius, The History of Lithuania
before 1795, Vilnius, 2000, p. 129.
28 Ibidem, p. 129-130.
29 Jadwiga Krzyżaniakowa, Jerzy Ochmański, op. cit., p. 43.
30 Ibidem, p. 89.
31 Oskar Halecki, Dzieje Unii Jagiellońskiej, tom I, Akademia Umiejętności, Kraków
1919, p. 113.
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La 15 februarie 1386, Jagiello (împreună cu fraţii săi) a fost botezat sub numele de Vladislav32; la 18 februarie 1386 a avut loc cununia
solemnă la Wawel33. Jadwiga avea numai 12 ani, Jagiello era cam cu
20 de ani mai mare. Nunta a durat două săptămâni. La 4 martie 1386,
Jagiello a fost oficial încoronat:
de consensu unanimi nostro et aliorium fratrum nostrorum
et omnium baronum, nobilium, procerum et boyarorum civilem terrae Lyhtwaniae voluntate accedente et assensu34.

Jagiello a intrat în istoria Poloniei ca rege Vladislav II Jagiello şi a domnit din anul 1385 până la 143435.
Alianţa matrimonială avea mari perspective politice. Prin această
unire a apărut o nouă dinastie domnitoare – Jagiellonii. Dinastia Jagiellonilor a schimbat arhitectura şi landşaftul hărţii politice Europei
Centrale şi de Est. Vladislav II Jagiello a domnit aproape jumătate de secol, în ţara compusă din două state şi trei popoare (polonezi, lituanieni,
galiţieni). Fiecare din aceste popoare avea propria sa limbă, tradiţii,
obiceiuri, cultură, credinţă, istorie şi un diferit nivel de civilizaţie. De
această legătură matrimonială sunt legate cele mai importante evenimente ale epocii – Uniunea de la Kreva, Universitatea Jagiellonă, bătălia de la
Grunwald36.
Deosebirea acestui cuplu era că au domnit împreună. Documentele erau semnate de ambii. Drept exemplu pot servi următoarele documente. La 8 aprilie 1387, Jadwiga confirmă drepturile, privilegiile şi libertăţile oraşului Lvov oferite de Cazimir III şi Ludovic I:
Igitur nos Hedvigis Dei gracia regina Poloniae Lithwanieque
prinnceps suprema et heres Russie etc.37

Peste 10 zile, la 18 aprilie 1387, la Gorodok, Vladislav II Jagiello confirmă
privilegiul oraşului Lvov, dat de către Jadwiga, „regină şi soţie dragă”, la
8 aprilie 1387:
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Anna Strzelecka, Jadwiga Andegaweńska, Anjou..., p. 293.
Grzegorz Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskih od czasów najdawniejszych do współczesności. Trudne początki, tom I, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1998, p. 118.
34 Oskar Halecki, Przyczynki genealogiczne do dziejów aktu krewskiego, în „Miesięcznik Heraldyczny”, XIV, 1935, p. 110.
35 Henryk Łowmiański, op. cit., p. 44-45.
36 Jadwiga Krzyżaniakowa, Jerzy Ochmański, op. cit., p. 6.
37 Привiлеï мiста Львова (XIV-XVIII ст.), Упорядкував Мирон Капраль, Львiв,
1998, p. 46-47.
33

28
In nomine Domini amen. Wladislaus Dei gracia rex Poloniae Lithuanieque princeps supremus et heres Russie etc.
Significamus tenore presencium… literam serenissime domine Hedvigis regine, nostre conthoralis carissimo38.

Când s-a început creştinarea Lituaniei, Jadwiga a trimis la Catedrala Nouă din Vilnius stofe, cărţi liturgice, obiecte bisericeşti etc. Cnezii
din Lituania şi Rusia Galiţiană, fraţii lui Jagiello au depus jurământul de
vasalitate. Omagiu de vasalitate a depus şi Petru Muşat,
w Litwe, do Lwowa (…) Piotr woloski wojwoda z pany swymi
królowi przysięgał i hołdownikiem się być wiecznie obiecał,
a król pod obronę go swą przyjął39.

Depunerea jurământului de vasalitatea a avut loc la 26 septembrie anului
1387 la Lvov. Domnul Moldovei, împreună cu boierii săi, a depus omagiu
de vasalitate faţă de regina Jadwiga şi regele Vladislav II Jagiello, faţă de
coroana regală a Poloniei40. Acest omagiu era confirmat de domnii Moldovei pe parcursul secolelor ulterioare.
De numele reginei Jadwiga este legată şi istoria renovării Universităţii din Cracovia. Această activitatea a fost realizată în trei etape: în
1397 a reuşit să încheie înţelegerea cu Vaclav, regele Cehiei, conform căruia la Praga au fost stabilite burse pentru studenţii din Polonia şi Lituania. Cu scopul asigurării acestor studenţi, prin intermediul orăşeanului
din Praga Jan Križa, Jadwiga a procurat casa, aproape de „kaplica Betlejemska”, şi a înzestrat-o cu totul necesar. Cu timpul această fundaţie
a devenit „Kolegium królowej Jadwigi” în cadrul Universităţii lui Carol
din Praga. Concomitent, regina Jadwiga, cum notează documentele epocii, împreună cu Vladislav II Jagiello, au depus multe eforturi pentru deschiderea Facultăţii de Teologie pe lângă Universitatea Jagiellonă. Scrisorile către Papa de la Roma urmau una după altă. Unul din motivele de
bază era creştinarea Lituaniei. Permisiunea a venit abia în anul 1397. În
anul 1399 Jadwiga donează tezaurul său – giuvaere, bijuterii, aurul, stofe
scumpe, pentru renovarea Universităţii a lui Cazimir, cum se numea pe
atunci. Despre această binefacere scriau cronicarii epocii,
regina Jadwiga nu aduna bogăţie, în schimb, a donat cât de
puţin pentru orice bisericuţa41.
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Ibidem, p. 48-49.
Marcin Murinius, op. cit., p. 167.
40 Jarosław Nikodem, op. cit., p. 42; Henryk Łowmiański, op. cit., p. 174-179.
41 Marcin Murinius, op. cit., p. 167.
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Jadwiga – pierwsza królowa Polski
Streszczenie

Koronacja zaledwie 10-letniej Jadwigi (ur. 15/18.02.1374, zm.
17.07. 1399) miała miejsce 16 października 1384 r. na Wawelu. Co warte
pod-kreślenia, w tekstach z epoki Jadwigę określa się mianem „króla
Polski”. Była córką Ludwika Węgierskiego, króla Węgier i Polski oraz
Elżbiety Bośniaczki, wnuczką Elżbiety Łokietkówny (córki polskiego
króla Włady-sława Łokietka i żony króla Węgier Karola Roberta). W jej
żyłach płynęła więc krew trzech dynastii: Piastów, Andegawenów i
Kotromanowiczów.
Po raz pierwszy w historii na tron Polski wstąpiła kobieta, niezamężna dziewica. Jej koronacja stanowi wyjątek także w skali europejskiej. Kandydatura Jadwigi na tron polski była wyrazem ambicji politycznych jej rodziny, zwłaszcza ojca Ludwika Węgierskiego i babki Elżbiety
Łokietkówny. Przemiany polityczne, jakie nastąpiły w kraju uosabiane
były z postacią królowej. Mimo wieku i płci młoda królowa dowiodła charakteru władcy, stając się z czasem silnym i mądrym politykiem.
Małżeństwo królowej Jadwigi z Jagiełłą (18.01.1386), w historii
Polski znanym jako krół Władysław II Jagiełło, dawało ogromne perspektywy polityczne. Dało początek nowej dynastii w Polsce – dynastii Jagiellonów – i odegrało znaczącą rolę w kształtowaniu mapy politycznej Europy Środkowej i Wschodniej. Na czas panowania Jadwigi i Jagiełły przypadają najważniejsze wydarzenia epoki: unia krewska, chrzest Litwy, bitwa
pod Grunwaldem. Odzyskano wówczas Ruś Halicką, a hospodar mołdawski Piotr I złożył hołd lenny 26 września 1387 r. we Lwowie w obecności
królowej Jadwigi i króla Władysława II Jagiełły.
Współcześni królowej Jadwigi pozostawili o niej bardzo pochlebne opisy. Zachowała się w pamięci jako piękna, mądra i wyjątkowo inteligentna. Była doskonale wykształcona. Umiała czytać i pisać, znała kilka
języków i miała talent muzyczny. Z jej osobą wiąże się także historia Uniwersytetu w Krakowie. Jadwiga przekazała swoje skarby na potrzeby jego
renowacji. Była także bardzo religijna i dbała o wiele świątyń i klasztorów. Jest świętą kościoła katolickiego.

mgr Lech Andrzej Walkiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rodzaje dział zabranych przez Jana Olbrachta
na wyprawę mołdawską 1497 r.

W wydanej ponad sto lat temu książce Konstantego Górskiego
„Historya Artyleryi Polskiej” został opublikowany trzystronicowy spis
dział, sporządzony w 1509 r.1 Łaciński tytuł źródła wskazuje, że dotyczy
ono artylerii, którą we Lwowie pozostawił król Jan Olbracht, wracając
z nieudanej wyprawy mołdawskiej roku 14972. Z inwentarza tego dowiadujemy się o rodzajach broni i jej znacznej ilości. Od niedawna dokładne
fotografie owego rękopiśmiennego źródła, zawartego w księdze 24 Metryki Koronnej (z której wydobył spis K. Górski), są dostępne na stronie internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie3.
Spis ten był już analizowany w literaturze polskiej, z reguły przy
okazji omawiania historii polskiej artylerii lub dziejów wyprawy 1497 r.
Krótkie, choć treściwe oraz istotne spostrzeżenia i ustalenia przekazali
nam w swych pracach sam wydawca źródła Konstanty Górski (1902),
a także Karol Badecki (1921), Antoni Borzemski (1928) oraz Jan Szymczak (2004)4.

1

Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum aliarumque rerum expeditionem
bellicam concernentium per olim regem Albertum relictum, per meque Dobeslaum
Leopoli repertum et conscriptum feria tertia post Divisionem Apostolorum proxima
anno 1509, wyd. K. Górski [w:] tenże, Historya Artyleryi Polskiej, Warszawa 1902
(reprint: Poznań 2004), s. 220-222.
2 W czasie tej wyprawy król Jan Olbracht nieskutecznie oblegał Suczawę, najpotężniejszą twierdzę mołdawską. Podczas odwrotu stracił około 1/5 swej licznej armii, zaskoczony przez Mołdawian i ich sprzymierzeńców w wąwozie leśnym pod Koźminem
– M. Plewczyński, Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku, Siedlce 2002, s. 131-149 (rozdział pt. „Wyprawa mołdawska Jana Olbrachta 1497 r.”). Na temat politycznych aspektów wyprawy zob.:
I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV
wieku, Poznań 1996, s. 167-184 (rozdział pt. „Cele i skutki polityczne wyprawy mołdawskiej Jana Olbrachta”).
3 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, księga 24 (dalej:
AGAD, MK, ks. 24), k. 1r-2r. Zdjęcia źródła dostępne są pod adresem:
http://pther.eu/MK/024/index.html (dostęp: 9.01.2014).
4 K. Górski, dz. cyt., s. 22-28; K. Badecki, Ludwisarstwo lwowskie za Zygmunta I,
Lwów 1921, s. 9-11; A. Borzemski, Siły zbrojne w wołoskiej wyprawie Jana Olbrachta, Lwów 1928, s. 36-37; J. Szymczak, Początki broni palnej w Polsce (1383-1533),
Łódź 2004, s. 267-269 i passim (m.in. rozproszone informacje na s. 53-63, na których
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Zwrócono między innymi uwagę, że część sprzętu wymienionego
w inwentarzu z 1509 r. należy wiązać z wyprawą z 1497 r., część zaś nie.
Spośród artylerii wymienionej w spisie z 1509 r. około połowę, mianowicie około 121-125 dział (w tym 100 lekkich działek zwanych kozami),
należy łączyć z wyprawą z 1497 r.5 Była to zdecydowana większość z pokaźnej liczby dział zabranych przez Jana Olbrachta do Mołdawii, jako że
ustalono, iż w czasie działań wojennych 1497 r. utracono tylko małą część
z licznie zabranej artylerii, zdecydowana zaś większość powróciła do Królestwa Polskiego i została pozostawiona we Lwowie6.
W niniejszym artykule podjęto problem bardziej szczegółowej od
dotychczasowych charakterystyki sprzętu użytego w 1497 r. Oprócz wymienienia różnego rodzaju dział, podjęto próbę przybliżenia prawdopodobnego wyglądu broni. Niestety w polskich zbiorach brak oryginalnych
okazów polskich dział, które można jednoznacznie wiązać z interesującą
nas wyprawą, czy w ogóle czasami panowania króla Olbrachta (14921501), czy ewentualnie czasami nieznacznie wcześniejszymi. Zarazem
istniejące zabytki z pierwszych dekad wieku XVI oraz zachowane rysunki
luf wykonanych w tym czasie, reprezentują generalnie już całkiem inne,
nowocześniejsze rodzaje broni7. Podobnie wygląda problem z ówczesnymi polskimi źródłami ikonograficznymi. Interpretując zapisy o broni
z inwentarza i chcąc przybliżyć ich wygląd, autor odwołał się zatem mię-

J. Szymczak scharakteryzował różne rodzaje dział średniowiecznych, posiłkując się
różnymi źródłami, w tym spisem z 1509 r.).
5 Porównaj nieco różniące się od siebie analizy i ustalenia A. Borzemskiego i J. Szymczaka: A. Borzemski, dz. cyt., s. 37 i przypis 3 na tejże stronie; J. Szymczak, dz. cyt.,
s. 267, 273-274. Szerzej na temat ilości dział z wyprawy Olbrachta, które spisano
w 1509 r., zob. w dalszej części artykułu.
6 Na ocalenie większości artylerii miał wpływ przebieg walk w lasach bukowińskich.
Mianowicie, w czasie odwrotu, pod Koźminem część armii Olbrachta, w tym większość artylerii, została przepuszczona przez wroga, a mołdawsko-turecko-tatarskowołosko-węgierskie uderzenie zostało przeprowadzone na dalsze części armii króla
Jana, rozciągniętej w marszu. Na ocalenie polskiej artylerii, dokładniej zaś jej zdecydowanej większości, wskazują analizy polskich historyków – zob.: A. Borzemski,
dz. cyt., s. 36; M. Plewczyński, dz. cyt., s. 143-146; J. Szymczak, dz. cyt., s. 268-269.
Zdaniem J. Szymczaka: „Latopisy oraz M. Stryjkowski piszą również o utracie dział,
ale mogły to być straty rzędu kilku, najwyżej kilkunastu sztuk hufnic, przydzielonych
do osłony taboru, gdyż – jak pamiętamy – artyleria znajdowała się przy królu w drugiej kolumnie [czyli nie tam, gdzie nastąpiło zasadnicze uderzenie – przyp. L.A.W.]”
– J. Szymczak, dz. cyt., s. 269.
7 Zob.: A. Czołowski, Zabytki krakowskie w Szwecyi, „Rocznik Krakowski” 1902,
Tom V, s. 173-182; M. Grodzicka, Zabytkowe działa spiżowe w zbiorach polskich,
„Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1960, Tom 6, część 2, s. 358-414;
P. Strzyż, Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium archeologiczne, Łódź 2011,
s. 123-127 (tabele katalogu zabytków broni palnej). W dalszej części artykułu poruszony został temat archeologicznego znaleziska artyleryjskiego z Mołdawii (z Orheiul
Vechi), które próbuje się wiązać z wyprawą Olbrachta.
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dzy innymi do zabytków zagranicznych oraz precyzyjnie datowanych wyobrażeń dział, zawartych w ilustrowanych rękopisach niemieckojęzycznych z końca XV w.
W literaturze przedmiotu zwrócono uwagę, że inwentarz dział
znajdujących się we Lwowie w roku 1509 nie jest jednorodny i w zasadzie
składa się z dwóch bezpośrednio następujących po sobie spisów, powstałych w różnych miesiącach owego 1509 r., mianowicie 17 lipca i 27 października8. W jednym jak i w drugim spisie znajduje się po kilka części
z nagłówkami, informującymi o różnych miejscach, w których przechowywano działa. Chodzi tu o budynki miejskie oraz zamkowe, takie jak:
wieża, brama halicka, brama krakowska, ratusz czy zamek górny i zamek
dolny. W obu spisach po wymienieniu dokładniejszej lokalizacji odnotowano znajdujący się w danym miejscu sprzęt artyleryjski. Pomimo tych
podobieństw, w połowie zapisów inwentarzowych z 1509 r. można znaleźć drugi tytuł. W edycji Konstantego Górskiego nie jest on wprawdzie
wyróżniony, toteż inwentarz z 1509 r. wydaje się bardziej jednorodny.
Jednak w rękopiśmiennej księdze Metryki Koronnej drugi tytuł został
wyraźnie wyszczególniony poprzez zastosowanie większych liter, podobnych do tych, jakie zastosowano w przypadku pierwszego tytułu (toteż
mylącym dla czytającego może być to, że tylko ten pierwszy tytuł wyszczególnił Konstanty Górski przy przytaczaniu zapisów źródłowych z 1509 r.,
tytuł drugiego spisu niejako „wtapiając” w zwykły akapit źródła)9.
Pierwszy tytuł odnosi się – po rozwinięciu datacji – do 17 lipca
1509 r. i informuje, że chodzi o sprzęt pozostawiony we Lwowie przez
króla Olbrachta10. Drugi tytuł dotyczy 27 października „roku jak wyżej”
(„anno vt supra”11), czyli roku 1509, który został już wymieniony w tytule
pierwszego, tj. lipcowego spisu. W tym drugim rozbudowanym tytule jest
informacja o sprzęcie pozostawionym we Lwowie z nowej wojny mołdawskiej, jako że broń: „Deposita ac relicta Leopoli de bello moderno Moldaviensi (…)”. Biorąc pod uwagę powyższe cytaty i uwagi należy stwierdzić,
że tytuł drugiego spisu odnosi się do wojny z hospodarem Bogdanem
z roku 1509, nie zaś – jak tytuł spisu pierwszego – do wyprawy króla Olbrachta z 1497 r. i ówczesnych zmagań z wojskami Stefana Wielkiego lub
jego sprzymierzeńcami12.

8

A. Borzemski, dz. cyt., s. 36-37 i przypis 3 na s. 37; J. Szymczak, dz. cyt., s. 267, 273.
Zob. AGAD, MK, ks. 24, k. 1r i 1v. Porównaj: Regestrum bombardarum, pixidum,
pulverum…, s. 220 i 221.
10 Zob. tytuł źródła, przywołany w przypisie 1.
11 AGAD, MK, ks. 24, k. 1v.
12 Zob. AGAD, MK, ks. 24, k. 1v; Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum…,
s. 221. W czasie działań wojennych roku 1509 miał miejsce mołdawski najazd hospodara Bogdana na południowo-wschodnie tereny Królestwa Polskiego, który sięgnął aż
po nieskutecznie oblegany Lwów oraz polski odwet, w ciągu którego, między innymi,
wprawdzie znów nieskutecznie – jak w 1497 r. – oblegano Suczawę, ale podczas odwrotu pokonano Mołdawian pod Chocimiem. Szerzej zob.: M. Plewczyński, Wojny
9
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W literaturze drugi inwentarz połączono z bitwą pod Chocimiem
z 4 października 1509 r. Została ona wygrana przez stronę polską, którą
dowodził hetman wielki koronny Mikołaj Kamieniecki. Sprzęt z wyprawy
1509 r. spisany został nieco ponad trzy tygodnie po owej zwycięskiej bitwie. Dotyczy on artylerii, która została przyprowadzona do Lwowa w drugiej połowie 1509 r., już po sporządzeniu spisu lipcowego. Niewykluczone
jednak, że część z tych dział nie tyle przybyła do Lwowa po raz pierwszy,
co do niego powróciła po działaniach wojennych roku 150913.
W obu spisach, lipcowym i październikowym, wymieniono znaczne ilości sprzętu artyleryjskiego. Niemal wszystkie rodzaje dział ze spisu
pierwszego zostały odnotowane też w drugim, choć w różnych ilościach.
Działa wymienione w spisie z 17 lipca 1509 to:
- 2 wielkie bombardy: 1 działo burzące i 1 półburzące,
- 10 śrubnic (w tym 3 nowe niewypróbowane) i 2 półśrubnice (w tym
1 z Buska),
- 3 taraśnice (w tym 1 określona jako „longa”, czyli długa),
- 6 hufnic,
- 2 harcownice,
- 100 kóz.
W sumie w lipcu 1509 r. w różnych częściach miasta i zamków
Lwowa spisano 125 dział. Ponadto wzmiankowano wówczas 6 hakownic
(„hakownicze”)14. Hakownice były w tych czasach na ogół długą ciężką
lub bardzo ciężką ręczną bronią palną. W przypadku najmasywniejszych
okazów można wręcz mówić, że były one uzbrojeniem plasującym się na
pograniczu ręcznej broni palnej i najlżejszej artylerii. Ich nazwa wiązała
się z tym, że zaopatrzano je od spodu w hak, który wraz z lufą opierano
o stałą przeszkodę (mur, wóz itp.), co ułatwiało celowanie i strzelanie
oraz niwelowało działanie efektu odrzutu na strzelca.
Na podstawie drugiego spisu, pochodzącego z 27 października
1509 r., można stwierdzić, że niedługo po dokonaniu pierwszego wykazu
broni (spisu lipcowego) do Lwowa przybyło lub powróciło 110 dział. Mianowicie, w drugim inwentarzu (październikowym) wzmiankowane były:
- 2 działa półburzące,
- 5 śrubnic,
- 1 taraśnica,
- 8 hufnic,
- 94 kozy15.

i wojskowość polska XVI wieku, Tom I. Lata 1500-1548, Zabrze 2011, s. 154-156
(podrozdział pt. „Wojna polsko-mołdawska 1509 r.”).
13 Porównaj: A. Borzemski, dz. cyt., s. 36-37 i przypis 3 na s. 37; J. Szymczak, dz. cyt.,
s. 267, 273. Zob. też rozważania w dalszej części artykułu.
14 Zob.: AGAD, MK, ks. 24, k. 1r-1v; Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum…,
s. 220-221.
15 Zob.: AGAD, MK, ks. 24, k. 1v-2r; Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum…,
s. 221-222. W spisie październikowym wzmiankowano również kawałki spiżu z pogru-
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Jak już wspomniano, tytuł pierwszego, lipcowego spisu wyraźnie
informuje, że chodzi o działa pozostawione przez króla Olbrachta. Nie
można tego natomiast powiedzieć o spisie październikowym, który dotyczy późniejszych zmagań z Mołdawią. Toteż, chcąc mówić o sprzęcie z wyprawy Olbrachta, powinno się raczej nie uwzględniać dział z tego drugiego spisu, a wziąć pod uwagę artylerię wymienioną w pierwszym inwentarzu. Mowa tu zatem o 125 działach, w tym aż 100 określonych jako kozy.
Nie można jednak zarazem jednoznacznie wykluczyć, że także
przynajmniej niektóre z dział z drugiego spisu (październikowego) były
również użyte w czasie wyprawy 1497 r. Jak już napisano powyżej, być
może część z tej broni nie tyle przybyła po raz pierwszy do Lwowa po
zmaganiach 1509 r., co do niego powróciła. Warto zauważyć, że wszystkie
rodzaje dział z drugiego spisu odnotowano też w spisie lipcowym i także
w drugim inwentarzu zdecydowanie najliczniej wystąpiły kozy. To zaś
mogłoby przemawiać za tym, że broń pochodzi z tych samych mniej więcej czasów. Są to jednak tylko hipotezy. Z wyprawą z 1497 r. powinniśmy
wiązać przede wszystkim działa ze spisu lipcowego. Za tym przemawia
wspominany już niejednokrotnie przekaz zawarty w tytule tego źródła16.
Sytuacja jest jednak jeszcze bardziej skomplikowana. Mianowicie,
niekoniecznie wszystkie działa nawet ze spisu lipcowego musiały być
sprzętem pozostawionym po wyprawie 1497 r., mimo że wnioski takie nasuwają się po przeczytaniu tytułu źródła17. Wśród wymienionej wówczas
broni odnotowano między innymi trzy nowe niewypróbowane śrubnice
bez łóż i kół, a także jedną półśrubnicę z Buska (miejscowości położonej
na wschód od Lwowa). Być może te cztery działa nie zostały pozostawione
we Lwowie po wyprawie 1497 r. Możliwe, że trafiły one tam w innych
okolicznościach. Trzy śrubnice były wszakże określone jako nowe, niewypróbowane, a jedno działo wyróżniono, łącząc je z Buskiem, czyli z inną
miejscowością18. Takie czy podobne wątpliwości nie nasuwają się natomiast po lekturze wzmianek o pozostałych 121 działach ze spisu lipcowego.
W sumie zatem z wyprawą Olbrachta należy łączyć przede wszystkim około 121-125 dział, zapisanych w spisie lipcowym. Dział ze spisu
październikowego nie powinno się raczej uwzględniać, choć nie można
zarazem jednoznacznie wykluczyć, że niektóre z tamtych okazów artylerii
także były sprzętem, który miał ze sobą polski król w 1497 r.

chotanej bombardy. Ten krótki ustęp nie został uwzględniony w edycji K. Górskiego –
zob.: AGAD, MK, ks. 24, k. 1v.
16 Porównaj wcześniejsze rozważania na temat zawartości i okoliczności sporządzenia
obu spisów: A. Borzemski, dz. cyt., s. 36-37 i przypis 3 na s. 37; J. Szymczak, dz. cyt.,
s. 267, 273-274.
17 Zob. tytuł w przypisie 1.
18 Porównaj wcześniejsze uwagi na temat owych 3 nowych śrubnic i 1 półśrubnicy
z Buska: A. Borzemski, dz. cyt., s. 37.
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Zdecydowanie największymi działami Jana Olbrachta wymienionymi w spisie lipcowym były dwa wielkie okazy, które w inwentarzu zostały określone jako „magna una bombarda alias burzące działo” oraz
„bombarda magna alias polburzące działo absque rotis”19. Oba działa zostały określone jako wielkie bombardy, przy czym jedno było alternatywnie określone jako działo burzące, a drugie jako działo półburzące bez kół.
Działo półburzące była zapewne lżejszą wersją działa burzącego, co nie
zmienia interpretacji, że oba okazy uzbrojenia były wielkimi działami murołomami, czyli najcięższą artylerią przeznaczoną do niszczenia fortyfikacji obleganego miasta czy zamku.
Dwie wielkie bombardy zapisane w lipcu 1509 r. były zapewne
ogromnymi działami oblężniczymi, które ostrzeliwały Suczawę w czasie
wyprawy 1497 r. Mogły to być owe dwa okazy broni, na których wybitną
wielkość zwrócił uwagę w swej kronice Bernard Wapowski. Autor ten –
jak już dawno zauważono – podał ciekawe szczegóły dotyczące dwóch
najcięższych dział użytych przy oblężeniu Suczawy przez wojska polskiego króla. Według kronikarza, oblegający Suczawę użyli licznych dział
(„plurime bombarde”), z których dwa były szczególnie potężne – jedno
ciągnęło 50, a drugie 40 koni20. Mogły to być działa murołomy określone
w spisie z 1509 r. jako dwie wielkie bombardy, a zarazem dookreślone jako działo burzące i działo półburzące. To pierwsze byłoby tym, które ciągnęło 50 koni, a to drugie nieco lżejszym olbrzymem ciągnionym przez 40
zwierząt. Takie najcięższe działa były wprawdzie kosztowne, trudne do
transportowania i nieliczne (w spisie lipcowym wymieniono tylko dwie

19

AGAD, MK, ks. 24, k. 1r; Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum…, s. 221.
W przypadku jednoczesnego powoływania się na rękopiśmienne źródło i jego edycję,
autor cytuje zapisy z edycji K. Górskiego. Uczony ten rozwinął skróty w słowach łacińskich i uwspółcześnił pisownię dawnych słów polskich (nazwy dział), przez co przekaz
jest czytelniejszy. Przykładowo, zwrotowi „burzące działo” z edycji K. Górskiego odpowiada zapis „borzacze dzijalo” w rękopisie Metryki Koronnej.
20 „Adhibite sunt hiuc oppugnacioni plurime bombarde, sed due precipue stupende
magnitudinis, quarum una equis quadraginta, altera quinqaginta trahebatur” – Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec kantora katedr. krakowskiego część ostatnia czasy podługoszowskie obejmująca (1480-1535), z rękopismu będącego własnością hr. Wiktora Baworowskiego wydał, życiorysem Wapowskiego i wyjątkami
z spółczesnych historyków objaśnił J. Szujski [w:] Scriptores rerum Polonicarum,
Tom II, Kraków 1874, s. 27. Na temat tego przekazu i łączenia wspomnianych przez
kronikarza dwóch wielkich dział z okazami ze spisu z 1509 r., porównaj starsze rozważania literatury przedmiotu: K. Górski, dz. cyt., s. 25; A. Borzemski, dz. cyt., s. 3637; J. Szymczak, dz. cyt., s. 63, 267-268.
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takie sztuki21), ale to właśnie głównie im przypisywano rolę niszczenia
fortyfikacji, zrobienie w nich wyłomu i tym samym przygotowanie ostatecznego szturmu na obleganą fortecę.
Można pójść dalej niż wcześniejsi polscy historycy i spróbować
orientacyjnie oszacować przypuszczalną masę owych olbrzymich polskich
dział, na które zwrócił uwagę Bernard Wapowski w swej kronice. Mianowicie, jeżeli założyć, że na jednego konia przypadałoby około 150 kg ciągnionej masy działa, to można przypuszczać, że bombarda ciągnięta przez
50 koni ważyłaby około 7,5 t, a druga – ciągnięta przez 40 zwierząt – około 6 t. Przy mniej ostrożnym założeniu, przyjmującym, że na konia przypadałoby około 200 kg masy działa, bombardy te ważyłyby jeszcze o jedną trzecią więcej – odpowiednio ok. 10 i 8 t22. Oba powyższe oszacowa-

21

Można w tym miejscu przypomnieć, że w obu spisach z 1509 r. wymieniono nieliczne okazy dział najcięższych. Mianowicie w spisie lipcowym (dotyczącym sprzętu pozostawionego przez Olbrachta) wymieniono 1 działo burzące i 1 działo półburzące,
a w spisie październikowym (dotyczącym sprzętu z nowej wojny mołdawskiej 1509 r.)
nie wymieniono żadnego działa burzącego, ale wzmiankowano 2 działa półburzące
(„due magne pixides seu bombarde alias pulburzące działa”) – zob. wcześniejsze zestawienia i uwagi dotyczące zawartości obu spisów oraz AGAD, MK, ks. 24, k. 2r;
Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum…, s. 222 (stąd cytat, którego końcówka w wersji rękopiśmiennej źródła odpowiada słowom „polporzacze dzyala”).
22 Przyjęte przy szacunkach obciążenia ok. 150 i ok. 200 kg masy działa na jednego
konia nie są bynajmniej przypadkowe. W ukończonym w 1555 r. rękopiśmiennym
traktacie księcia pruskiego Albrechta (lennika króla polskiego) wymieniono siłę pociągową, potrzebną do transportu na wozach pojedynczych luf różnych wielkich dział.
Autor podał przy tym i masy luf (w centnarach) i ilość koni ciągnących wóz z taką masywną lufą. Przykładowo, 33 konie ciągnęły specjalny wóz ze 100-centnarową lufą
szarfmecy, czyli najcięższego działa, o lufie ważącej około 5,1 t. Po przeliczeniu centnarów na kilogramy, w przypadku najcięższych, kilkutonowych luf, na jednego konia
przypadało na ogół obciążenie stu pięćdziesięciu kilku kilogramów masy lufy (nie wliczając w to dodatkowego obciążenia konia masą samego wozu, której to masy Albrecht nie podawał; można tu też nadmienić, że łoże w przypadku najcięższych dział
było wożone na osobnym wozie, ciągnionym przez 4-6 koni). Natomiast w przypadku
jednego z wielkich dział (kartauny), na jednego konia przypadało 209 kg masy lufy
(nie licząc nieznanej masy wozu). W przypadku pocisków transportowanych na czterokonnych wozach obciążenie takie wynosiło zaś 204 kg masy wiezionej amunicji
(także nie licząc obciążenia masą samego wozu – tutaj rozkładającego się na 4 konie).
Zob.: Die Kriegsordnung des Markgrafen zu Brandenburg Ansbach und Herzogs zu
Preußen Albrecht des Älteren, Königsberg 1555 (Transkript) [w:] Die Kriegsordnung
des Markgrafen zu Brandenburg Ansbach und Herzogs zu Preussen Albrecht des
Älteren, Königsberg 1555. Ms. boruss. fol. 441 Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz. Deutsch-polnische Textedition, im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, Potsdam, und in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Historischen Institut Warschau hrsg. von H.-J. Bömelburg, B. Chiari und
M. Thomae, Braunschweig 2006, Begleitband, s. 67-71; L.A. Walkiewicz, Rodzaje
dział według traktatu Albrechta Hohenzollerna z 1555 r. przełożonego na język
polski dla Zygmunta Augusta przez Macieja Strubicza w 1561 r. [w:] Wśród dymu
i ognia. Studia i materiały z dziejów artylerii polskiej i obcej, Tom I, praca zbiorowa
pod red. A. Smolińskiego, Oświęcim 2014, s. 93-94 i passim.
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nia (dla obciążeń ok. 150 i ok. 200 kg) dały wyniki zgodne z oczekiwaniami, jako że oszacowane masy dwóch olbrzymich dział Olbrachta jak
najbardziej odpowiadają piętnastowiecznym realiom dotyczącym tego rodzaju dział (zob. ilustracje 1-3).
Nasza wiedza o wielkich działach murołomach używanych w piętnastowiecznej Europie pozwala na stwierdzenie, że najprawdopodobniej
owe dwa olbrzymie działa oblężnicze Olbrachta strzelały kulami kamiennymi o kalibrze kilkudziesięciu centymetrów. Masa takich pocisków mogła wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów. Byłoby to zgodne
z ówczesnymi realiami i naszą wiedzą o nich, jako że w piętnastowiecznej
Europie stosowano do oblężeń istotnie między innymi działa, które można określić jako olbrzymie. O cechach takich murołomów możemy dowiedzieć się nie tylko z szeregu źródeł pisanych, ale także z ikonografii23 oraz
poprzez obserwację do dzisiaj zachowanych różnych żelaznych lub brązowych ogromnych dział z XV w. Odznaczały się one na ogół lufą o masie od
kilku do kilkunastu ton (zob. ilustracje 1-3).
Takie największe działa burzące nie były zasadniczo w XV w.
umieszczane na łożach z kołami na swych stanowiskach ogniowych, znajdujących się pod obleganym zamkiem czy miastem. Masywna lufa była
natomiast umieszczana w czasie oblężenia na ziemi w specjalnym „podścielisku”, będącym swoistą ramą z drewnianych belek, otaczającą żelazną bądź brązową lufę od tyłu i po jej bokach (zob. ilustracje 4-5). Takie
osadzenie ciężkiej lufy miało przeciwdziałać efektowi odrzutu działa, towarzyszącemu wystrzałowi kuli.
Część wylotowa lufy takiego olbrzyma była dość krótka i miała
w XV w. z reguły długość kilku kalibrów wystrzeliwanej kuli24. Do tej czę-

23

Do niniejszego artykułu dołączono kilka ilustracji z dwóch rękopisów z biblioteki
uniwersyteckiej w Heidelbergu, mianowicie z cpg 130 z 1485 r. (choć jego datacja bywa też nieco inaczej określana) i cpg 126 z 1496 r. Na temat tychże manuskryptów
i ich artyleryjskiej zawartości zob.: M. Jähns, Geschichte der Kriegswissenschaften
vornehmlich in Deutschland, Band I. Altertum, Mittelalter, XV. und XVI. Jahrhundert, München und Leipzig 1889, s. 271-272 (o cpg 126), 412-413 (o cpg 130);
R. Leng, Ars belli. Deutsche taktische und kriegstechnische Bilderhandschriften und
Traktate im 15. und 16. Jahrhundert, Wiesbaden 2002, Band I, s. 11 i przypis 34 na
tej stronie, s. 272, 275, 333 (o cpg 130, o którym R. Leng napisał jako o powstałym po
1489 r. – nie zaś w 1485 r.), s. 255-257 i passim (o cpg 126) oraz ilustracje z rękopisu
cpg 126 na tablicach 18-22; Band II, s. 151-154 (o cpg 126).
24 Do początku XV w. wśród dział na pociski kamienne dominowały okazy o jeszcze
krótszej części wylotowej, długiej nieraz na zaledwie ok. 1-1,5 średnicy wystrzeliwanej
kuli. W wieku XV część wylotową luf wielkich bombard wydłużono do około kilku kalibrów, ale nie był to kres wydłużania luf ciężkich dział. W stuleciu XVI generalnie dominowały działa na pociski żelazne lub żeliwne o mniejszym kalibrze, ale znacznie
dłuższej lufie niż ich piętnastowieczne wielkie odpowiedniki na pociski kamienne –
L.A. Walkiewicz, Innowacje techniczne artylerii krzyżackiej w pierwszej dekadzie
XV wieku [w:] Studia artyleryjskie, Tom II, praca zbior. pod red. M. Giętkowskiego
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ści wkładano wyciosaną z kamienia masywną kulę. Przeznaczona na
proch część komorowa miała z reguły grubsze ściany niż część wylotowa
oraz węższy od tej drugiej kanał (zob. ilustracja 2). Często towarzyszyło
też temu posiadanie przez lufę mniejszej średnicy zewnętrznej właśnie
w części komorowej i większej średnicy zewnętrznej w części wylotowej
(zob. ilustracja 1).
W stuleciu XV stosowano dwie podstawowe metody produkcji takich olbrzymich luf. Odlewano je z brązu (zob. ilustracja 2) bądź wykonywano z żelaza kutego – poprzez tworzenie rury z długich i wąskich sztab
żelaznych, na które nakładano żelazne obręcze (zob. ilustracja 1). Pierwsza metoda wytwarzania dział – odlewanie ich z brązu – była powszechnie stosowana także później, mianowicie w czasach nowożytnych. Natomiast ta druga metoda – „sztabowo-obręczowa” – była powszechnie stosowana do drugiej połowy wieku XV.
Kres częstego stosowania dział wykonanych metodą „sztabowoobręczową” jest zarazem końcem okresu swoistej gigantomanii, uwidocznionego w dość powszechnym w Europie zjawisku, polegającym na wytwarzaniu i stosowaniu w oblężeniach olbrzymich dział, strzelających
wielkimi kulami kamiennymi. Okres ten trwał w Europie generalnie od
końca stulecia XIV (kiedy pojawiły się pierwsze działa olbrzymie) do końca XV w. Przy schyłku tego okresu prym zmian w technice artyleryjskiej
i jej zastosowaniu w praktyce wiodła Francja końca XV stulecia. Od przełomu XV i XVI w. olbrzymie działa na pociski kamienne były zastępowane przez okazy lżejsze, łatwiejsze w transporcie i posiadające bardziej
wydłużone lufy odlewane z brązu. Te nowe działa strzelały zdecydowanie
wprawdzie mniejszymi kulami, ale za to odlewanymi z trzykrotnie cięższego od kamienia żeliwa. Dla upowszechnienia dział nowych wzorów
istotne znaczenie miała wyprawa Karola VIII do Włoch w latach 14941495. Zabrano na nią liczną i nowoczesną artylerię, a działa wyraźnie
wpływały na odnoszenie olśniewających sukcesów w czasie tejże wyprawy. Wówczas to, w drodze do Neapolu, artyleria Karola VIII zburzyła mury twierdzy św. Jana w przeciągu zaledwie kilku godzin ich bombardowania, podczas gdy wcześniej forteca ta broniła się przed Aragończykami aż
siedem lat!25

i A. Smolińskiego, Toruń 2011, s. 39-41; tenże, Rodzaje dział według traktatu Albrechta Hohenzollerna z 1555 r. ..., passim.
25 Na temat dział olbrzymich – bombard strzelających wielkimi kulami kamiennymi –
zob. choćby: Quellen zur Geschichte der Feuerwaffen, hrsg. von Germanischen Museum, Bände I-II, Leipzig 1872-77 (szereg ilustracji zabytków, reprodukcji źródeł ikonograficznych w tomie I oraz komentarze w tomie II); H. Müller, Deutsche Bronzegeschützrohre 1400-1750, Berlin 1968, s. 27-29 i passim; J. Szymczak, dz. cyt., s. 6263, 76, 80, 108 i passim; R.D. Smith, K. DeVries, The Artillery of the Dukes of Burgundy 1363-1477, Woodbridge 2005, s. 204-211, 262-267, 320-322; L.A. Walkiewicz,
Innowacje techniczne artylerii krzyżackiej…, s. 32-36, 48-51. Na temat rewolucyjnych przemian w technice artyleryjskiej, jakie dokonały się na przełomie XV i XVI w.,
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Biorąc pod uwagę powyższe uwagi można uznać, że użyte dwa
lata po wyprawie Karola VIII olbrzymie bombardy Olbrachta, ciągnione
przez 50 oraz 40 koni, były działami, które mogły wprawdzie imponować
rozmiarami, należały jednak zarazem do takiej artylerii, która odchodziła
już do historii, wypierana przez okazy nowszych i skuteczniejszych wzorów. Wielkie bombardy króla polskiego nie okazały się zresztą na tyle
skuteczne, by doprowadzić do zdobycia Suczawy, potężnej twierdzy mołdawskiej, nieskutecznie wszakże obleganej przez armię Olbrachta przez
prawie jeden miesiąc 1497 r.
Pozostałe polskie działa ze spisu lipcowego były niewątpliwie zdecydowanie lżejszymi okazami artylerii niż dwie wielkie bombardy przeznaczone do burzenia murów. Przynajmniej część z tych pozostałych dział
mogła być pod względem masy porównywalna wręcz nie do luf wielkich
bombard Olbrachta, a do przeznaczonych do nich bardzo ciężkich pocisków. Jest to możliwe, jako że wielkościowe zróżnicowanie artylerii
w XV w. było bardzo duże, a zrazem – jak już powyżej sygnalizowano –
do dział olbrzymich wkładano kule kamienne o masach wynoszących
z reguły od kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów. Takie zaś masy miały
często lufy małych lub średniej wielkości dział piętnastowiecznych26.
Do typowych piętnastowiecznych lekkich dział należały hufnice,
stosowane między innymi w pierwszej połowie XV w., w dobie wojen husyckich27 czy później, w walkach polsko-krzyżackich w okresie wojny trzynastoletniej (1454-1466)28. Sześć sztuk hufnic, potrzebujących nowych
łóż i kół, zostało odnotowanych w spisie lipcowym z 1509 r. (dotyczącym
artylerii pozostawionej przez Olbrachta)29. Jak widać z powyższego zapisu, hufnice odnotowane w 1509 r. były działami, które osadzano na łożu
z kołami.

roli Francji w tym względzie i znaczenia nowoczesnej artylerii Karola VIII w czasie jego wyprawy do Włoch w latach 1494-1495, zob.: K. Górski, dz. cyt., s. 33-34; A. Kiersnowski, Historja rozwoju artylerji, Toruń 1925 (reprint Oświęcim 2010), s. 52-63;
T. Nowak, Polska technika wojenna XVI-XVIII w., Warszawa 1970, s. 265-266 i przypisy na tychże stronach; J. Szymczak, dz. cyt., s. 15-16, 65, 152.
26 Na temat wielkości różnego rodzaju dział piętnastowiecznych zob. choćby: J. Szymczak, dz. cyt., passim; R.D. Smith, K. DeVries, dz. cyt., wykaz różnych dział z ich danymi na s. 319-339 i passim.
27 J. Durdik, Sztuka wojenna husytów, Warszawa 1955, s. 84, 90-93; M. Goliński,
Broń palna na Śląsku do lat trzydziestych XV w. oraz jej zastosowanie przy obronie
i zdobywaniu twierdz, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1988, Tom
XXXI, s. 11-12, 23-24.
28 Zob.: M. Biskup, Wykaz broni palnej i innego sprzętu wojennego wysyłanego
przez Toruń w okresie wojny trzynastoletniej, „Zapiski Historyczne” 1966, Tom
XXXI, zeszyt 1, s. 83-84 i przytoczone konkretne zapisy źródłowe o hufnicach oraz
przypisanych im pociskach kamiennych na s. 85-88, 90-93.
29 „Item sex ufnicze lecto et rotis novis indigens” – AGAD, MK, ks. 24, k. 1r; Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum…, s. 221.
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Na podstawie innych źródeł i ustaleń literatury przedmiotu na temat piętnastowiecznej artylerii można dodać, że hufnice były niedużymi
działami o krótkiej lufie, posiadającej kanał węższy w części komorowej
niż w części wylotowej (zob. ilustracja 6). Sam kształt luf hufnic (ale nie
ich wielkość) można zresztą uznać za podobny do kształtu części luf wielokrotnie cięższych od hufnic wielkich bombard, o których była mowa powyżej. Podobnie też jak wielkie bombardy, również hufnice strzelały kulami kamiennymi, tylko zdecydowanie mniejszymi.
Hufnice były użyteczne jako działa polowe. Wówczas też mogły
najprawdopodobniej strzelać nie tylko kulami kamiennymi, ale także
znaczną ilością drobin, czyli wczesną wersją kartacza, skutecznego
przeciwko sile żywej przeciwnika. Taka „amunicja gradowa” znana była
już bardzo wcześnie, na przykład w krzyżackich Prusach na samym początku XV w.30
Do innych niedużych dział powszechnie stosowanych i w pierwszej, i w drugiej połowie XV stulecia należały – obok hufnic – taraśnice.
W krzyżackich Prusach taraśnice odnotowano już w 1411 r. – w spisie
komturii świeckiej jako „tarrasbuchszen”31. W inwentarzu dział Olbrachta
z lipca 1509 r. odnotowano trzy tego rodzaju działa, w tym jedną taraśnicę dłuższą niż pozostałe, jako że określono ją jako długą („tarasnicza
longa”). Wszystkie z tych zapisanych okazów artylerii potrzebowały łóż
i kół, przy czym w jednym przypadku odnotowano wprawdzie łoże, ale zaznaczono zarazem, że działo to wymagało nowych kół (do łoża)32. Możemy z tego wnioskować, że zasadniczo taraśnice z tego spisu były działami
osadzanymi na łożu z kołami – podobnie zresztą jak omówione powyżej
hufnice.
Od hufnic taraśnice różniły się między innymi tym, że miały zdecydowanie bardziej wydłużoną lufę i raczej mniejszy od hufnic kaliber,
wynoszący najprawdopodobniej w przypadku wielu taraśnic kilka centymetrów (zob. ilustracja 7).

30

Na temat hufnic zob. pozycje przytoczone w trzech poprzednich przypisach, a także: J. Szymczak, dz. cyt., s. 60-61, 106. Na temat wczesnych kartaczy zob.: J. Durdik,
dz. cyt., s. 91; L.A. Walkiewicz, Rodzaje i wielkość pocisków do krzyżackiej broni palnej w Prusach w świetle źródeł inwentarzowych i rachunków Zakonu z końca XIV
i początku XV w. [w:] Studia artyleryjskie, Tom 4, praca zbior. pod red. M. Giętkowskiego i A. Smolińskiego, Toruń 2012, s. 40-41 i ilustracja na s. 66 (gdzie zamieszczono ikonografię z około 1410-1430 r., ukazującą krótkolufowe działo o kształcie hufnicy, wystrzeliwujące „amunicję gradową”).
31 Zob.: Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, hrsg. von W. Ziesemer, Danzig
1921 (Neudruck: Wiesbaden 1968), s. 616; L.A. Walkiewicz, Rodzaje i wielkość pocisków do krzyżackiej broni palnej w Prusach…, s. 25-26.
32 „Item una tarasnica in lecto rotis tamen novis indiget” – AGAD, MK, ks. 24, k. 1r;
Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum…, s. 220-221.
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W źródłach przypisywano im różną amunicję. Najprawdopodobniej najbardziej powszechne były względnie nieduże ołowiane kule, choć
można znaleźć też wzmianki o pociskach kamiennych, przeznaczonych
dla piętnastowiecznych taraśnic. Ten drugi, „kamienny” rodzaj amunicji
prawdopodobnie dotyczył głównie większych taraśnic o kalibrze zbliżonym do hufnic, jako że generalnie w XV w. kule wykuwane z kamienia
przeznaczano do dział większych kalibrów, a kule odlewane z ołowiu do
dział o mniejszym kalibrze, choć z reguły względnie dłuższej lufie (tj. lufie
dłuższej w stosunku do danego kalibru broni).
Taraśnice mogły były używane w różnych warunkach – do obrony
fortyfikacji, a także do działań w polu. Ich cechy predestynowały je głównie do niszczenia siły żywej przeciwnika, a nie do robienia wyłomów
w murach. Nieduży kaliber, jak i stosowanie względnie miękkich ołowianych pocisków do wielu taraśnic, nie sprzyjały zapewne efektywnemu ich
użyciu jako dział niszczących fortyfikacje obleganego zamku czy miasta.
Do burzenia murów w XV w. stosowano duże kule kamienne – lepsze do
tego celu niż miękkie i małe pociski ołowiane. Toteż nie nadawały się do
kruszenia murów te taraśnice, które strzelały pociskami ołowianymi
(o niedużym zresztą kalibrze). Natomiast większe egzemplarze taraśnic
strzelające kulami kamiennymi być może przeznaczano do niszczenia fortyfikacji33.
Trudno jednoznacznie powiedzieć jaką amunicją – ołowianą, kamienną czy jeszcze inną – strzelały taraśnice ze spisu lipcowego z 1509 r.
Można tu wszakże nadmienić, że w późniejszym październikowym spisie
lwowskim z tego roku (generalnie dotyczącym jednak artylerii z wojny
z 1509 r., a niekoniecznie dział Olbrachta34) mowa jest o kawałkach
ołowiu oraz o 594 kulach ołowianych, nie przyporządkowanych jednak do
konkretnego rodzaju działa. Przynajmniej część z nich mogła być przeznaczona właśnie do taraśnic35, tym bardziej, że przy końcu inwentarza

33

W niektórych kwestiach opinie na temat taraśnic różnią się od siebie. Tak jest
w przypadku pochodzenia nazwy broni. Związana jest ona najprawdopodobniej z „tarasami”, będącymi drewnianymi osłonami, jakimi ochraniano na stanowisku ogniowym pierwsze tego typu działa oraz ich obsługę. Na temat taraśnic zob.: M. Biskup,
dz. cyt., s. 83-84 i przytoczone konkretne zapisy źródłowe o taraśnicach na s. 85-88;
K. Górski, dz. cyt., s. 16-17; J. Durdik, dz. cyt., s. 87-90 i cytaty dotyczące tarasów na
s. 232; M. Goliński, dz. cyt., s. 9, 24; J. Szymczak, dz. cyt., s. 53-55, 106-107; L.A.
Walkiewicz, Rodzaje i wielkość pocisków do krzyżackiej broni palnej w Prusach…,
s. 26 i przypis 33 na tejże stronie, s. 28-38. Na temat zróżnicowanej amunicji do polskich taraśnic (pocisków ołowianych, kamiennych) zob. zapisy źródłowe dotyczące lat
1494 i 1495 (a więc z czasów bliskich wyprawie Olbrachta z 1497 r.), które przytoczył
K. Górski: K. Górski, dz. cyt., s. 22, 218-219.
34 Zob. wcześniejsze uwagi i rozważania na temat obu spisów i wymienionego w nich
sprzętu.
35 Można tu nadmienić, że ten rodzaj działa odnotowano i w spisie lipcowym, i w inwentarzu październikowym z 1509 r. W pierwszym wzmiankowano 3 taraśnice, zaś
w drugim wymieniono 1 taraśnicę.
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wymieniono także dwie formy do taraśnic oraz naczynie do roztapiania
ołowiu36. Chodzi zapewne o sprzęt potrzebny do odlewania pocisków,
w tym formy do odlewania ołowianych kul do taraśnic.
Trudniejsze do interpretacji niż wielkie bombardy, hufnice i taraśnice są inne działa wzmiankowane w spisie lipcowym z 1509 r.
W spisie tym zapisano 10 śrubnic (w tym 3 nowe niewypróbowane) i 2 półśrubnice (w tym 1 z Buska)37. Z zapisów należy wnioskować, że
śrubnice i półśrubnice odnotowane w 1509 r. były działami, które umieszczano na łożu z kołami. Część z nich posiadała wprawdzie te elementy, ale
zarazem większość wymieniono w inwentarzu jako okazy potrzebujące
nowych łóż i kół38. Wiązało się to zapewne głównie ze zbytnim sfatygowaniem dotychczasowych podstaw, które – jako elementy drewniane z żelaznymi okuciami – dość łatwo mogły ulec uszkodzeniu, prawdopodobnie
przede wszystkim właśnie podczas wyprawy Olbrachta z 1497 r.
Półśrubnica to niewątpliwie mniejsza czy lżejsza odmiana śrubnicy. Obie wyposażano – wedle powyższej analizy przekazów ze spisu –
w łoże z kołami. Na taką jedynie ogólną charakterystykę tych dział pozwalają same zapisy z inwentarza lwowskiego.
Czy można powiedzieć coś więcej o śrubnicach i półśrubnicach,
jakie posiadał Olbracht w 1497 r.? Jest to sprawa bardzo trudna. Na temat śrubnic i ich wyglądu zostało wysuniętych wprawdzie szereg różnych
hipotez, ale na ogół nie zostały one wystarczająco udowodnione. Najprawdopodobniej śrubnica była niedużym działem, które można interpretować jako udoskonaloną taraśnicę39.
W spisie dział Olbrachta odnotowano dwie „charczownicze”,
umiejscowione na blankach zamku wyższego we Lwowie40. Tutaj wystąpiły one jako działa forteczne, ale zasadniczo były małymi działkami polowymi. Według Jana Szymczaka, w Czechach działka te nosiły nazwę harcownic i były zwrotnymi, lekkimi, małymi i długolufowymi działkami
polowymi o kalibrze 80-90 mm. Harcownice dały początek falkonetom41,

36

Zob.: AGAD, MK, ks. 24, k. 1v-2r; Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum…, s. 221-222. Porównaj: J. Szymczak, dz. cyt., s. 155-156. Warto tu nadmienić, że
w spisie lipcowym w ogóle brak informacji o jakichkolwiek pociskach do dział czy potrzebnych przy ich produkcji surowcach i narzędziach, zaś nieliczne tego typu przekazy można znaleźć w spisie październikowym.
37 Czasem zostały one wymienione po prostu jako śrubnice lub półśrubnice, a czasem
nazwane dodatkowo puszkami (czyli ogólnym określeniem broni palnej) lub bombardą – „tres pixides alias śrubnice”, „una bombarda alias pulsrubnica”. Zob.: AGAD,
MK, ks. 24, k. 1r; Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum…, s. 220-221.
38 Zob.: AGAD, MK, ks. 24, k. 1r; Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum…,
s. 220-221.
39 Na temat śrubnic zob.: J. Durdik, dz. cyt., s. 90 i 232; J. Szymczak, dz. cyt., s. 56-57.
40 Zob.: AGAD, MK, ks. 24, k. 1r; Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum…,
s. 221.
41 J. Szymczak, dz. cyt., s. 58.

43
czyli niedużym długolufowym działkom polowym, powszechnie stosowanym w Europie w XVI, a także jeszcze w XVII w.
Bardzo licznie w spisie lipcowym z 1509 r. wystąpiły puszki, określone jako kozy42. Wymieniono ich aż cztery razy więcej niż wszystkich
dział innego typu razem wziętych. Tak duża liczebność kóz pozostawionych po wyprawie Olbrachta wskazuje na to, że były one najprawdopodobniej niewielkimi działkami, które mogły być zabrane w bardzo dużej
ilości i służyć jako lekka artyleria w polu czy też w obronie taboru. Jako
nieduże działka, służyły zapewne głównie do rażenia siły żywej przeciwnika, nie zaś murowanych fortyfikacji.
Bliższa interpretacja polskich kóz zapisanych w 1509 r. jest bardzo trudno. Na ich temat wysunięto różne hipotezy. Konstanty Górski pisał o zagadkowości kóz, ale zauważył też, że w spisie lwowskim z 1558 r.
zapisano: „Koza działko na kołach okowanych 1”43. Jan Szymczak rozważał różne interpretacje kóz i napisał, między innymi, że musiała być to
„(…) jakaś broń niewielka, w każdym razie mniejsza od taraśnic i hufnic”.
Jedna z hipotez mówi o dwóch lufach osadzonych na jednym łożu. Nazwę
kozy połączono też z kozłami, jako elementami składającymi się na podstawę, na której osadzano lufę44. Szczególnie tę ostatnią interpretację
warto rozważyć i rozwinąć w dalszej części niniejszej pracy.
Kóz w spisie lipcowym z 1509 r. wymieniono aż 100, przy czym
5 okazów było popękanych, a blisko 30 wymagało naprawy. Najprawdopodobniej były to uszkodzenia powstałe głównie w czasie wyprawy Olbrachta do Mołdawii w 1497 r. – wszakże oręż z tychże właśnie działań wojennych został spisany w lipcu 1509 r. we Lwowie. Biorąc pod uwagę
szybkość niszczenia się różnych elementów działa, mogło się to odnosić
przede wszystkim do uszkodzeń drewnianego łoża, w mniejszym stopniu
zaś metalowej lufy.
Zarazem jednak trudno wypowiedzieć się na temat łóż czy kół do
kóz na podstawie samych zapisów z inwentarza lipcowego (podobnie jak
i październikowego, gdzie także bardzo licznie wystąpiły kozy45). Po prostu nie podano, czy kozy posiadały jakieś łoża bądź koła lub czy potrzebowały tych elementów. Jest to sytuacja inna niż w przypadku wcześniej
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Czasem zostały one wymienione po prostu jako kozy („cozy”), czasem zaś jako
puszki, które zostały dookreślone jako kozy („pixides alias cozy”) – AGAD, MK,
ks. 24, k. 1r; Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum…, s. 220-221. Puszka
(dawne polskie puschka, łac. pixis, dawne niem. buchse, bochse, obecnie niem.
Büchse) to ogólne określenie wczesnej broni palnej, zwłaszcza działa – L.A. Walkiewicz, Rodzaje i wielkość pocisków do krzyżackiej broni palnej w Prusach…, s. 20-21.
43 Zob.: K. Górski, dz. cyt., s. 26-27, 223.
44 Zob.: J. Szymczak, dz. cyt., s. 58-59.
45 W październiku 1509 r. odnotowano 94 kozy z wojny mołdawskiej z tego roku, także nie informując o ich łożach czy kołach – zob. wcześniejsze rozważania oraz AGAD,
MK, ks. 24, k. 1v-2r; Regestrum bombardarum, pixidum, pulverum…, s. 221-222.
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omówionych hufnic, taraśnic i śrubnic. Wówczas odnotowano, czy dany
oręż miał łoże z kołami lub też czy potrzebował tych elementów.
Najprawdopodobniej jednak informacja o rodzaju podstawy, na
jakiej osadzano lufę kozy, kryje się już w samej nazwie tego rodzaju broni.
Otóż najprawdopodobniej kozy zabrane przez Olbrachta w 1497 r. były
niewielkimi działkami podobnymi do „puszek kozłowych” (niem. Bockbüchsen), które wyobrażono i podpisano w niemieckim rękopisie z roku
148546 (zob. ilustracja 8). Na tejże ilustracji przedstawiono dwa okazy
„puszek kozłowych”. Oba odznaczają się dość długą lufą – tzn. długą
w porównaniu do kalibru broni. Lufa jest osadzona na specyficznym wysokim drewnianym łożu z malutkimi kołami. Górna partia łoża opiera się
na wysokich i rozchodzących się na boki belkach. Mowa jest zatem tu
o lufie osadzonej na specjalnym rusztowaniu, które może być określone
jako kozioł czy koza.
Na zakończenie rozważań o rodzajach dział zabranych przez Jana
Olbrachta na wyprawę mołdawską 1497 r. warto wspomnieć o ciekawym
znalezisku archeologicznym z Mołdawii.
Jak już sygnalizowano na wstępie artykułu, w polskich placówkach brak zabytków dział, które można łączyć z wyprawą Olbrachta, brak
też w Polsce w ogóle zachowanych okazów polskich dział z końca XV w.
Tym bardziej warto zwrócić uwagę, że w Orheiul Vechi wykopano dwie
niemal identyczne niewielkie lufy działowe odlane z brązu, które spróbowano połączyć z wyprawą Jana Olbrachta. Ponadto w jednej z luf znaleziono kamienną kulę o średnicy 7,5 cm, która jest niewątpliwie wykonanym z wapienia pociskiem działowym47 (zob. ilustracja 9).
Wygląd obu dział jest niemal identyczny, aczkolwiek wykonanie
jednej lufy jest zdecydowanie mniej dokładne, bardziej „surowe”. Podobne są dane obu luf: ich masy to 26,6 kg i 31,05 kg, długość 62,8 cm
i 62,25 cm, kaliber 8 cm i 7,5 cm, natomiast średnica otworu zapłono-
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Zob.: Heidelberg, Universitätsbibliothek, cpg 130, ilustracja na k. 35v – w pełni zdigitalizowany rękopis dostępny przez http://digit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg130
(dostęp: 16.02.2013). W literaturze niemieckiej można spotkać następującą definicję
„puszki kozłowej”: „Bockbüchse kleinkalibrige Feuerwaffe des 15. bis 18. Jahrhunderts, bei der das Rohr auf einem Dreibock lag; sie wurde vorwiegend auf
Befestigungsanlagen eingesetz. Bockbüchsen liegen in der Größenordnung zwischen
Handfeuerwaffen und leichten Geschützen” – H. Müller, dz. cyt., s. 237.
47 Na temat obu luf z Orheiul Vechi, w tym hipotez o ich pochodzeniu, zob.: G. Postică, Orheiul Vechi: cercetări arheologice 1996-2001, Iași 2006, s. 109-112 oraz rysunek 68 i fotografie 66-73; J. Eagels, The reign, culture and legacy of Ștefan cel Mare,
voivode of Moldova: a case study of ethnosymbolism in the Romanian societies,
London 2011 (Thesis submitted for the degree of PhD Institute of Archaeology University College London 2011), Volume 1, s. 195-196 – zdigitalizowana praca dostępna
pod adresem: http://discovery.ucl.ac.uk/1322691/1/1322691_Volume_1.pdf (dostęp:
12.09.2013). Autor niniejszego artykułu dziękuje w tym miejscu prof. dr. Constantinowi Rezechevici z Bukaresztu za zwrócenie uwagi na zabytki artyleryjskie z Orheiul
Vechi (co miało miejsce podczas konferencji w Suczawie we wrześniu 2013 r.).
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wego obu luf to 0,4 cm. Oba zabytki mają zwężony kanał w części komorowej, a zarazem pogrubione ściany w tejże partii lufy. Dla lepiej wykonanego pierwszego działa, grubość ścian części wylotowej wynosi od 1,4
do 2,25 cm, zaś grubość ścian komory prochowej 3,2 cm a dna 3,7 cm48.
Ta tylna, komorowa część lufy była przeznaczona na proch i narażona na
największe ciśnienie w czasie wystrzału, toteż pogrubienie jej ścian było
zabiegiem uzasadnionym i zresztą typowym dla piętnastowiecznych dział
na pociski kamienne49.
Znalezisko spróbowano połączyć z wydarzeniami 1497 r. W związku z tym wysunięto kilka hipotez. Za prawdopodobną polsko-litewską
proweniencją jednego działa (okazu dokładniej wykonanego) miałyby
przemawiać między innymi: wyobrażenie heraldyczne na zabytku i przekaz źródłowy o zdobyciu na wojskach Olbrachta dział w bitwie pod Koźminem50. Druga, gorzej wykonana lufa mogłaby być również zdobyta
w tych samych okolicznościach, bądź mogłaby być niedokładną kopią
pierwszej, być może wytworzoną już przez samych Mołdawian po zdobyciu w 1497 r. pierwszego działa na wojskach polskiego króla51.
Niezależnie od tego, że łączenie znaleziska z Orheiul Vechi z wyprawą Olbrachta jest tylko hipotezą – prawdopodobną, ciekawą, ale trudną do jednoznacznego udowodnienia – to same zabytki można uznać za
bardzo cenne i ciekawe. Są to niewielkie działka o cechach, które istotnie
mogły mieć najlżejsze polskie działa zabrane przez Olbrachta. Wielkość
i wygląd zabytków przemawiają za tym, że są to prawdopodobnie małe
odmiany piętnastowiecznych hufnic52. Potwierdzałyby taką interpretację
między innymi: nieduża wielkość lufy, względnie mały kaliber, zachowana kula kamienna, cienkie ściany części wylotowej lufy i grubsze ściany
zwężonej wewnętrznie komory lufy, a także względnie krótka część wylotowa (długa na 4,5 kalibra). Są to cechy niedużych piętnastowiecznych
dział na kule kamienne, jakimi były hufnice. Zróżnicowanie dział o wzo-

48

Dane techniczne za: G. Postică, dz. cyt., s. 110.
Porównaj przekrój wielokrotnie większego działa z 1487 r., ukazanego na ilustracji
2 w niniejszym artykule. Jest to wprawdzie wielkie działo oblężnicze, ale proporcje
w budowie tejże lufy, jak i sposób jej wykonania (odlanie z brązu) są dość podobne do
małych działek z Orheiul Vechi.
50 Warto tu nadmienić, że można mówić o zdobyciu przez Mołdawian lub ich sprzymierzeńców z 1497 r. tylko nielicznych dział Olbrachta, jako że zdecydowana większość artylerii ocalała z wyprawy i została odprowadzona do Lwowa, gdzie spisano ją
w 1509 r. – zob.: J. Szymczak, dz. cyt., s. 267-269, a także rozważania na początku niniejszego artykułu.
51 Szerzej na temat hipotez o pochodzeniu obu luf z Orheiul Vechi zob.: G. Postică,
dz. cyt., s. 111-112; J. Eagels, dz. cyt., s. 195-196.
52 Można tu wspomnieć, że wielkość hufnic była zróżnicowana. W źródłach polskich
z lat 90. XV w. wzmiankowano i hufnice, i półhufnice (czyli mniejszą odmianę tego
rodzaju działa). W spisach tych uwidocznione jest też zresztą zróżnicowanie wielkościowe polskich taraśnic – zob.: K. Górski, dz. cyt., s. 20, 22 oraz przytoczone zapisy
źródłowe na s. 218-222.
49
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rach późnośredniowiecznych było jednak bardzo duże, a wiedza o nich
jest fragmentaryczna i niezbyt precyzyjna, toteż nie można zarazem jednoznacznie wykluczyć, że zabytki z Orheiul Vechi nie są hufnicami, reprezentują natomiast lufy innego jeszcze rodzaju niewielkich dział, przeznaczonych do rażenia siły żywej przeciwnika.
Podsumowując, wśród licznej artylerii, którą miał ze sobą Olbracht na wyprawie mołdawskiej 1497 r., znajdowały się różnego rodzaju
działa, o bardzo zróżnicowanej wielkości, przy czym ilościowo dominowały działa lekkie.
Do największych okazów artylerii Olbrachta należały dwie wielkie
bombardy, będące olbrzymimi działami burzącymi, czyli najcięższą artylerią przeznaczoną do niszczenia murów obleganego zamku czy miasta.
Według dokonanych w artykule szacunków, większe z owych dział olbrzymich miało masę około 7,5-10 t, a drugie około 6-8 t. To one stanowiły
trzon artylerii użytej w oblężeniu Suczawy.
Do mniejszych od dwóch powyższych olbrzymich bombard należały inne okazy artylerii. Do dział, które można określić jako średnie lub
lekkie należały wzięte na wyprawę 1497 r.: hufnice, taraśnice, śrubnice
oraz harcownice i bardzo liczne kozy. Te ostatnie były najprawdopodobniej małymi działkami na specyficznym kozłowym łożu i były lekką artylerią używaną do rażenia siły żywej przeciwnika.
Technika artyleryjska była silnie modernizowana w Europie przełomu wieków XV i XVI, przy czym prym wiodła Francja końca XV stulecia. Dążono między innymi do zastępowania wielkich, a czasem olbrzymich dział strzelających kulami kamiennymi, działami lżejszymi i bardziej mobilnymi, strzelającymi mniejszymi, ale lepszymi pociskami żeliwnymi. W tym kontekście należy uznać, że artyleria zabrana przez Jana
Olbrachta na wyprawę 1497 r. była liczna, brak jednak przesłanek, by
określić ją jako bardzo nowoczesną. Informacje o olbrzymich działach zabranych przez Olbrachta, a także szereg nazw dział średnich lub lekkich,
zdają się świadczyć o tym, że sprzęt zabrany przez króla do Mołdawii był
oparty na wzorcach jeszcze średniowiecznych, charakterystycznych
w ogóle dla XV w. Być może jako pewien element nowoczesny można by
traktować zabranie na wyprawę bardzo licznych lekkich działek, jakimi
były kozy. Zarazem jednak kozy, jako lekkie działka, mogły być użyteczne
w polu, ale nie mogły zaszkodzić umocnieniom nieskutecznie obleganej
w 1497 r. Suczawy.
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Ilustracja 1. Dwie zabytkowe lufy olbrzymich dział burzących z XV w. Obie
wykonane z żelaza kutego metodą „sztabowo-obręczową”. Na lewo przechowywana na zamku w Edynburgu „Mons Meg” z połowy XV w., osadzona na
łożu nie wytworzonym w epoce. Dane tej lufy: masa 6,04 t, kaliber 48 cm,
średnica kanału w komorze prochowej 23 cm, długość 4,04 m. Po prawej
stronie „Dulle Griet” na rynku w Gandawie. To olbrzymie działo mogło strzelać kulami kamiennymi o masie aż ok. 320 kg. Dane lufy: kaliber 64 cm, długość 5,01 m, masa 16,4 t, zaś według innych danych 12,25 t
Źródła: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/MonsMeg.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Ghent_cannon.jpg
(dostęp: 22.01.2014)

Ilustracja 2. „Katharina” – lufa działa burzącego odlana z brązu w 1487 r.
dla Zygmunta z Tyrolu przez Jörga Endorfera (Musée de l’Armée w Paryżu).
Masa 4,597 t. Długość zabytku to 3,62 m, kaliber części wylotowej 39 cm,
średnica kanału części komorowej 19 cm
Źródło: Quellen zur Geschichte der Feuerwaffen, hrsg. von Germanischen
Museum, Band I, Leipzig 1872, ilustracja oznaczona jako A. LI-LII
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Ilustracja 3. Dwa wyobrażenia analogicznego olbrzymiego działa burzącego. U góry ilustracja znajdująca się na stronie tytułowej niemieckiego rękopisu z roku 1485 (data na lufie działa), będącego ilustrowanym inwentarzem
cekhauzu Landshutu. U dołu ikonografia z innego manuskryptu
Źródła: dla górnej ikonografii: Heidelberg, Universitätsbibliothek, cpg 130,
k. 1r – w pełni zdigitalizowany rękopis dostępny pod adresem:
http://digit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg130 (dostęp: 16.02.2013); dla
ilustracji na dole: Quellen zur Geschichte der Feuerwaffen, hrsg. von Germanischen Museum, Band I, Leipzig 1872, ilustracja oznaczona jako A. IL-L
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Ilustracja 4. Działo na stanowisku ogniowym w technicznowojskowym rękopiśmiennym traktacie z roku 1496, autorstwa Philippa Möncha. Widoczne:
specjalne belkowe obudowanie lufy z tyłu i po bokach, a także osłony w postaci ruchomego drewnianego ekranu i koszy, zapewne wypełnionych ziemią
Źródło: Heidelberg, Universitätsbibliothek, cpg 126, k. 34r – w pełni zdigitalizowany manuskrypt dostępny pod adresem:
http://digi.ub.uni.heidelberg.de/diglit/cpg126 (dostęp: 3.02.2013)

Ilustracja 5. Fragment ilustracji przedstawiającej oblężenie – ikonografia
w traktacie z 1496 r., autorstwa Philippa Möncha. Stanowiska ogniowe dział
strony oblegającej są chronione przez kosze, zapewne z ziemią, oraz drewniane ekrany. Część artylerii jest osadzona na dwukołowych łożach, a część
luf jest ułożona na ziemi w specjalnych obramowaniach z drewnianych belek
Źródło: Heidelberg, Universitätsbibliothek, cpg 126, k. 37v – w pełni zdigitalizowany manuskrypt dostępny pod adresem:
http://digi.ub.uni.heidelberg.de/diglit/cpg126 (dostęp: 3.02.2013)
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Ilustracja 6. Przedstawienie małego krótkolufowego działa na dwukołowym łożu, znajdujące się w traktacie z roku 1496, autorstwa Philippa Möncha. Jego wygląd pasuje do obecnych interpretacji piętnastowiecznych hufnic
Źródło: Heidelberg, Universitätsbibliothek cpg 126, k.29v – w pełni zdigitalizowany manuskrypt dostępny pod adresem:
http://digi.ub.uni.heidelberg.de/diglit/cpg126 (dostęp: 3.02.2013)

Ilustracja 7. Taraśnica na ilustracji z niemieckiego rękopisu z 1485 r.
Źródło: Heidelberg, Universitätsbibliothek, cpg 130, k. 23r – w pełni zdigitalizowany rękopis dostępny pod adresem:
http://digit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg130 (dostęp: 16.02.2013)
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Ilustracja 8. „Puszki kozłowe” na ilustracji z niemieckiego rękopisu z roku
1485
Źródło: Heidelberg, Universitätsbibliothek, cpg 130, k. 35v – w pełni zdigitalizowany rękopis dostępny pod adresem:
http://digit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg130 (dostęp: 16.02.2013)

Ilustracja 9. Dwie niewielkie lufy działowe odlane z brązu oraz wyjęta
z drugiego działa kamienna kula o średnicy 7,5 cm – obiekty wykopane obok
siebie w Orheiul Vechi. Wygląd i dane obu luf są podobne, choć drugie działo
zostało wykonane mniej dokładnie. Dane obu luf: masa pierwszego zabytku
to 26,60 kg, zaś drugiego obiektu 31,05 kg; długość – odpowiednio 62,8 cm
i 62,25 cm; kaliber – 8 cm i 7,5 cm; średnica kanału w zwężonej komorze
prochowej to odpowiednio 4 cm i 4,5 cm
Źródło: G. Postică, Orheiul Vechi: cercetări arheologice 1996-2001, Iași
2006, rysunek 68 i fotografia 67
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Tipurile de tunuri luate de Ioan Albert
în campania din Moldova, 1497
Rezumat

În cartea lui Konstanty Górski editată în urmă cu peste o sută de
ani „Historya Artyleryi Polskiej” a fost publicată pe două pagini o listă din
1509. Titlul sursei indică faptul că ea priveşte artileria lăsată de regele
Ioan Albert în Lvov, la întoarcerea din campania în Moldova din anul
1497. Din inventar aflăm despre tipurile de armament şi cantitatea acestuia.
Lista aceasta a fost deja analizată în literatura polonă. Scurte, dar
pline de conţinut şi importante observaţii ne-a transmis în lucrările sale
însuşi Konstanty Górski (1902), dar şi Karol Badecki (1921), Antoni Borzemski (1928) şi Jan Szymczak (2005). Printre altele, se atrăgea atenţia
că o parte din armamentul enumerat trebuie luat cu expediţia din 1497,
iar o parte nu. Dintre piesele de artilerie enumerate în lista din 1509
aprox. jumătate, deci aprox. 125 de piese (între acestea 100 de piese
uşoare numite capre) pot fi legate de expediţia din 1497.
În prezentul referat s-a abordat problema detailatei caracteristici
a echipamentului din 1497 în lista din anul 1509. În afară de enumerarea
tipurilor de tunuri, s-a încercat să se evidenţieze cum arată aceste arme.
Din păcate nu sunt cunoscute modelele tunurilor poloneze, care pot fi legate de expediţia ce ne interesează sau de epoca domniei lui Ioan Albert,
în general. Similar arată problema izvoarelor iconografice poloneze de
atunci. Interpretând înscrisurile despre arme din inventar, autorul a apelat la vestigii din străinătate şi la reprezentări ale tunurilor cuprinse în
manuscrisele ilustrate în limba germană de la sfârşitul sec. XV. A fost
abordată și ipotetica problemă a legăturii cu expediția lui Ioan Albert
a două tunuri mici găsite la Orheiul Vechi.
Cele mai mari tunuri ale lui Ioan Albert erau două modele care, în
listă, erau definite ca „magna una bombarda alias burzące działo” precum
şi „bombarda magna alias polburzące działo”. Cu siguranţă, erau tunuri
mari de asediu care au bombardat Suceava în timpul expediţiei din 1497.
Ele puteau fi acele două modele deosebit de mari, asupra cărora a atras
atenţia în cronica sa Bernard Wapowski. Conform cronicarului, Ioan Albert asediind Suceava avea numeroase tunuri („plurime bombarde”) între acestea două deosebit de mari – unul era tras de 50 de cai, iar al doilea de 40 de cai. Dacă admitem că un cal trage aprox. 150 de kg, atunci se
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poate presupune că o „bombardă” cântărea aprox. 7,5 tone, a doua aprox.
6 tone. Probabil ele trăgeau cu sfere de piatră de calibru de câteva zeci de
centimetri și masa de câteva zeci sau câteva sute de kilograme.
De tunurile mai mici decât cele două de mai sus aparţineau modele numite altfel în listă. Adică de tunurile ce pot fi definite ca mijlocii
sau uşoare aparţineau cele luate în expediţia din 1497 – „śrubnice”, „taraśnice”, „hufnice” şi „harcownice”. În plus, armata lui Ioan Albert a luat
numeroase „kozy” (capre). Acestea din urmă erau probabil nişte tunuri
mici ce puteau fi folosite în luptele în câmp deschis ca artilerie de câmp
împotriva inamicului.
Tehnica artileriei a fost modernizată în Europa, la sfârşitul sec XV
şi începutul sec. XVI (în frunte se afla Franţa la sfârşitul sec. XV). Se tindea, printre altele, la înlocuirea marilor sau chiar uriaşelor tunuri care
lansau obuze de piatră cu tunuri mai uşoare, mai mobile care lansau obuze mai mici de fontă. Artileria luată de Ioan Albert în expediţia din 1497
era numeroasă, lipsesc totuşi informaţii ca să o definim ca modernă. Informaţiile despre tunurile uriaşe luate de Ioan Albert şi denumirile tunurilor mijlocii sau uşoare se pare că dovedesc că echipamentul luat de rege
în Moldova era după model medieval, caracteristic, în general, secolului
XV. Un cert element modern au fost numeroasele tunuri uşoare, greu de
interpretat drept „kozy”. Totuşi, „kozy” ca tunuri uşoare puteau fi folositoare în câmp, dar nu puteau avaria întăriturile Sucevei asediate în anul
1497.

dr Katarzyna Niemczyk
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mołdawia w polityce dwóch Jagiellonów:
króla polskiego Jana Olbrachta
i króla Węgier Władysława (do roku 1501)

Pod koniec XV w. Mołdawia stanęła przed problemem rosnącej
potęgi państwa tureckiego. Co więcej, Polska i Węgry ciągle postrzegały
państwo mołdawskie jako swoją strefę wpływów. Próba utrzymania jak
największej niezależności w tej konstelacji, w jakiej znajdowała się Mołdawia na przełomie XV i XVI w., nie było zatem łatwe. Stanowisko bojarów było jednak jednoznaczne. Jakiekolwiek próby podporządkowania
państwa tureckiemu sąsiadowi spotykały się z natychmiastowym oporem.
Toteż, kiedy w 1456 r. ówczesny władca Mołdawii Piotr Aron III skłonił
się ku uznaniu zwierzchności Turcji, w kraju wybuchły zamieszki, na fali
których do władzy doszedł Stefan Wielki. Podjął on usilną próbę uniezależnienia swego kraju od tureckiego sąsiada1. Zadanie to nie było jednak łatwe, bowiem odsunięty od władzy Piotr Aron znalazł tymczasem
schronienie właśnie w Polsce i stamtąd raz po raz próbował pokrzyżować
szyki swemu następcy2. Stefan Wielki, chcąc zapewnić sobie względny
spokój i związać jednocześnie ręce Piotrowi Aronowi, w 1459 r. zawarł
układ z królem polskim na dość uciążliwych jednak warunkach, zakładających przejęcie polskiej kontroli nad zamkiem chocimskim3. Lawirując
pomiędzy Polską, Węgrami i Turcją, Stefan Wielki naraził się koniec końców zarówno tej pierwszej, jak i tej ostatniej. Polska patrzyła nieprzychylnym okiem na rosnącą niezależność hospodara, zaś jego atak w 1465 r. na
Kilię, jak i interwencja na Wołoszczyźnie (1470-1474) wywołały niezadowolenie Turcji4. Stanowisko Polski i Turcji nie było jednak jedynym
zmartwieniem hospodara mołdawskiego. Nie mniej niepokojące były
zmiany zachodzące na Wołoszczyźnie. O ile bowiem rządzący tam dotąd

1

J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 131.
E. Janas, W. Kłaczewski, Obrona ziem południowo-wschodnich w okresie jagiellońskim (1385-1569) [w:] Działania militarne w Polsce południowo-wschodniej, red.
W. Wróblewski, Warszawa 2000, s. 79; I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV w., Poznań 1996, s. 124.
3 J. Demel, Historia Rumunii…, s. 131; M. Cazacu, Drakula, Warszawa 2007, s. 140.
4 Dzieje księstw naddunajskich, to jest: Multan i Wołoszczyzny, podług dzieł Cogalniceanu, Vaillanta, Ubiciniego i Pałuzowa, ułożone przez Leona Rogalskiego i pomnożone wyjątkami z dziejopisów polskich i tureckich, Warszawa 1861, t. 1, s. 86;
J. Demel, Historia Rumunii…, s. 132.
2
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Vlad Dracula był co prawda tyranem i okrutnikiem, o tyle jednak był też
zdecydowanym wrogiem państwa tureckiego, a sojusznikiem Macieja
Korwina5. Tymczasem brat Vlada – Radu (Piękny), który dzięki pomocy
sułtana Mehmeda II odebrał krewniakowi tron, zobowiązał się do płacenia Turcji trybutu, uznając zarazem jej zwierzchnictwo6. Stefan Wielki
z tym faktem pogodzić się nie mógł, nie mógł wszak tolerować sojusznika
Turcji zaraz za granicą swego państwa. Niosło to ze sobą zbyt duże niebezpieczeństwo. Toteż w 1470 r. przypuścił atak na państwo sąsiada,
chcąc usunąć z tronu Radu. Mimo iż w bitwie pod Soci odniósł zwycięstwo, nie zapewniło ono długotrwałego spokoju. Walki rozgorzały na nowo w 1473 r. Tym razem Stefan Wielki zdołał opanować Bukareszt, zaś
Radu musiał szukać schronienia i pomocy w Turcji. Władzę na Wołoszczyźnie przekazał zaś Stefan przyjaznemu sobie Besarabowi III. Problemu to jednak nie rozwiązało, dało zaś sułtanowi Mehmedowi znakomity
pretekst do ataku na hospodara Mołdawii. Chodziło wszak o przywrócenie władzy na Wołoszczyźnie, usuniętemu przez Stefana Wielkiego, Radu.
Jeszcze w tym samym roku Mehmed II wystawił 120-tysięczne wojsko,
którego dowództwo powierzył Chadim – Sulejmanowi – Paszy, i wysłał
przeciw Stefanowi Wielkiemu. Do decydującej bitwy doszło 10 stycznia
1475 r. pod Vaslui w pobliżu rzeki Bârlad. Bitwa zakończyła się wielkim
zwycięstwem władcy mołdawskiego, które przyniosło mu ogromne uznanie w Europie. Władza zaś na Wołoszczyźnie przeszła na powrót w ręce
Besaraba, a rok później Vlada Draculi, z niemałą zresztą pomocą Węgier7.
Mimo tej chwilowej glorii, Stefan Wielki świadom był, iż wkrótce spodziewać się musi tureckiej wyprawy odwetowej i to zdecydowanie silniejszej.
W tej sytuacji hospodar mołdawski począł szukać sojuszników. Jako że
Polska nadal nie akceptowała wzrostu pozycji i niezależności hospodara,
ten zwrócił się w stronę Węgier, których zwierzchnictwo uznał w lipcu
1475 r.8 Dopiero gdy w 1484 r. Turcy zajęli Kilię i Białogród9, a także zawarli pokój z Węgrami, Mołdawia doczekała się większego zainteresowania ze strony polskiej. Dopiero teraz bowiem zagrożenie tureckie stało się
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M. Cazacu, Drakula..., s. 144-145, 160. W ramach sojuszu między Vladem Drakulą
a Maciejem Korwinem, ten pierwszy miał poślubić członkinię rodu Macieja. Wywołało
to ogromne oburzenie Mehmeda II. Drakula, mimo raczej przyjacielskich stosunków
ze Stefanem Wielkim, okazjonalnie toczył także z nim konflikty. Konflikt ten dotyczyć
miał Kilii. W 1462 r. dojść miało nawet do wspólnej mołdawsko-tureckiej próby odbicia portu.
6 Dzieje księstw naddunajskich…, s. 85.
7 Tamże, s. 88; M. Cazacu, Drakula..., s. 182-184.
8 Tamże, s. 133; I.Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna..., s. 136-138.
9 H.J. Kissling, Die anonyme altosmanische Chronik über Sultan Bajezid II [w:]
Dissertationes orientales et balcanicae collectae II, Sultan Bajezid II Und der Westen,
München 1988, s. 167; tenże, Einige Bemerkungen zur Eroberung Kilia’s und Aqkerman’s durch die Türken (1484) [w:] Dissertationes orientales..., s. 121-129; C. Giurescu, D. Giurescu, Istoria românilor, t. 2, Bucureşti 1976, s. 199.
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dla Polski zagrożeniem realnym. Zachowawcza polityka tak Polski, jak
i Węgier wynikała z faktu, iż dla obu tych państw kwestia Mołdawii i Wołoszczyzny była ściśle uzależniona od polityki prowadzonej względem
Turcji. W zależności od jej kierunku – pokojowego czy raczej zmierzającego do konfrontacji, w odpowiedni sposób traktowana była także Mołdawia. Wzrost zaś pozycji hospodara i jego uniezależnienie nie leżało w interesie żadnego ze wspomnianych państw. Stanowisko takie uwidoczniło
się w szczególności w momencie objęcia tronu polskiego przez Jana Olbrachta, a węgierskiego przez Władysława Jagiellończyka. Mimo że byli
braćmi, różnili się zupełnie. Jan Olbracht, pozostający pod wpływami
Kallimacha, był zdecydowanym orędownikiem walki z Turcją, a jego życiowym celem stało się pokonanie wielkiego przeciwnika na wschodzie10,
zaś formowaniu koalicji antytureckiej poświęcił sporą część swych rządów11. Odwrotnie Władysław – ten był zwolennikiem zachowania status
quo. Do walki się nie palił, być może z tego powodu, iż Węgry, z racji swego położenia, mogły stać się pierwszym celem odwetowym Turcji. Nie bez
znaczenia była także stosunkowo słaba pozycja Władysława na Węgrzech,
zagrożonego z jednej strony przez starania o tron Maksymiliana Habsburga, z drugiej przez grupę możnych, skupionych wokół Jana Zapolyi12.
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J. Smołucha, Kilka uwag na temat wyprawy czarnomorskiej Jana Olbrchta
w 1497, „Studia Historyczne”, R. 40, 1997, z. 3, s. 413; F. Papée, Jan Olbracht,
Kraków 1936, s. 63. Inaczej na postawę Olbrachta zapatrywał się O. Górka, który postrzegał go raczej jako znakomity przykład późnośredniowiecznego upadku moralnego i ogólnej deprawacji, zob.: O. Górka, Białogród i Kilia a wyprawa z 1497 r.[w:]
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wydz. II, t. 25
(1932), s. 68.
11 Olbracht zabiegał gorąco o wsparcie cesarza Maksymiliana, który jednak zajęty walkami ze Szwajcarami nie kwapił się do rozprawy z Turcją. Na sejmach we Freiburgu,
Wormacji oraz w Kolonii w imieniu króla polskiego rozmowy prowadzili: Mikołaj
z Rozenberga oraz Watzenrode, zob.: Biblioteka Czartoryskich, Teki Naruszewicza
(dalej: TN) 23, s. 815-828, zob. także: Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej:
AGAD), Libri Legationum (dalej: LL) 22, k. 332-335; Materiały do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486-1516 (Kodeks Zagrzebski), opr. J. Garbacik, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, nr 26; K. Baczkowski, Działalność polsko-węgierskiej dyplomacji w Rzeszy niemieckiej w latach 1498-1500 oraz Jagiellonów z Francją, „Studia
Historyczne”, R. 20 (1977), z. 4, s. 518-519, 521-522; H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich, Und Europa an der Wende zu Neuzeit, Bd. II, München
1975, s. 157-158, 297, 299-305; H. Ulmann, Kaiser Maximilian I auf urkundlicher
Grundlage dargestellt, Bd. II, Stuttgart 1891, s. 603, 623-624 .
12 Olbracht zaraz po objęciu rządów w kraju zawarł nawet ścisłe przymierze z Władysławem, zakładające wzajemną pomoc i wsparcie, przede wszystkim przeciwko Turcji,
ale także przeciw buntującym się poddanym, zob.: Codex diplomaticus regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, t. I-IV, wyd. M. Dogiel, Wilnae 1758-1764 (dalej:
Dogiel), t. 1, s. 86; L. Finkel, Zjazd Jagiellonów w Lewoczy, „Kwartalnik Historyczny”, t. 28 (1914), s. 331-333.
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Rozwiązaniu pojawiających się sprzecznych poglądów i stanowisk
braci miał służyć zjazd zwołany na kwiecień 1494 r. do Lewoczy13. W rzeczywistości wykazał on jednak, jak wielkie różnice dzielą Olbrachta i Władysława w poglądzie na kwestię mołdawską. Spotkanie, chociaż trwało
przeszło trzy tygodnie, nie zakończyło się wydaniem jakiegokolwiek aktu
czy też dekretu. Stworzyło to rzecz jasna pole do domysłów na temat celu
zorganizowania zjazdu, a także jego przebiegu i podjętych na nim decyzji.
Wobec braku źródeł, możemy snuć domysły jedynie na podstawie niezbyt
wyczerpującego przekazu Miechowity14, Bonfiniego15, krążących w rozmaitych źródłach „plotek”, a także późniejszych wydarzeń. Relacja Miechowity również nie jest bezsporna, bowiem pierwotny tekst kronikarza
został następnie zmieniony przez kanclerza Jana Łaskiego w okresie pomiędzy 1502 a 1510 r.16, co dodatkowo komplikuje ustalenie przebiegu
zjazdu. Według przekazu Miechowity (w obydwu wersjach), w Lewoczy
zawarto rozmaite traktaty wojenne przeciw Turcji, a także mające na celu
wygnanie władcy mołdawskiego. Jednakże, jak wspomina kronikarz,
traktaty skasowano, zaś artykuły odrzucono17. Zasadnicza różnica w obu
przekazach polega na sprecyzowaniu celu wyprawy w 1497 r. W myśl
pierwszej z wersji, miało chodzić o zorganizowanie wyprawy stricte przeciw Mołdawii (zwanej przez Miechowitę Wołoszczyzną), w drugiej zaś celem była Turcja, zaś władca Mołdawii zobowiązany był udzielić w owej
wyprawie wsparcia wojskom polskim. Z przekazu Bonfiniego dowiadujemy się z kolei, że zjazd ten miał być demonstracją siły dynastii Jagiellońskiej. Miały być omówione spory między Polską a Węgrami, wynikające z ostatniej wojny toczonej przez te państwa, jak i zawarty sojusz przeciw nieprzyjacielowi18. Nie mamy niestety dokładniejszych informacji,
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L. Finkel, Zjazd Jagiellonów w Lewoczy…, s. 317.
Marcin z Miechowa, Chronica Polonorum. Suplementum [w:] Scriptores Rerum
Polonicarum, Ed. J. Szujski, t. 2, Kraków 1874 (dalej: Miechowita), s. 259-260.
15 A. Bonfini, Rerum Hungaricarum Decades quatuor cum dimidia… per Joannem
Sambucum, Frankfurt 1581 (dalej: Bonfini), s. 714.
16 Wersja pierwotna: Scriptores Rerum Polonicarum, t. 2, s. 259, wersja zmieniona:
J. Pistorius, Polonicae Historiae Corpus hoc est, Polonicarum rerum Latini recentiores & veteres scriptores, quotquot extant, uno volumine comprehaensi omnes,
& in aliquot distributi Tomos, Basileae 1582, s. 238-239; L. Finkel, Zjazd Jagiellonów w Lewoczy…., s. 318.
17 Miechowita, s. 259-260; J. Pistorius, Polonicae Historiae Corpus…, s. 238-239;
L. Finkel, Zjazd Jagiellonów w Lewoczy…, s. 318.
18 Bonfini, s. 714, wspomina także o księciu brandenburskim, który nakłaniał braci do
zgody i groził, iż będzie nieprzyjacielem temu, który tą zgodę złamie. Z tego wyciągnął
Finkel wniosek, iż ów układ między braćmi miał dotyczyć następstwa na tronie węgierskim. Margrabia brandenburski Fryderyk szukał sojusznika przeciw Norymberdze
oraz książętom bawarskim pozostającym w sojuszu z Maksymilianem, w zamian miał
ofiarować pomoc przeciwko temu ostatniemu w walce o tron węgierski. L. Finkel,
Zjazd Jagiellonów w Lewoczy…, s. 328; zob. też: F. Wagner, Der Schwäbische Bund
und die fränkischen Hohenzollern [w:] Forschungen zur deutschen Geschichte, t. 22
14
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o jakich nieprzyjaciół chodziło. Ustalenia Finkla, jakoby nieprzyjacielem,
o którym mowa, był Maksymilian Habsburg, należy raczej odrzucić, jako
że ów w tym czasie zajęty był raczej rozprawą z Francją19. Chodzić musiało zatem o układ wymierzony przeciw Turcji, zakładający jednak nie tyle
wspólny atak polsko-węgierski, co raczej przyzwolenie na taki atak udzielone Olbrachtowi przez Władysława20. Liborius Naker przytoczył zaś krążącą plotkę („geruchte”), jakoby król Polski miał także wiązać z ową wyprawą nadzieję na osadzenie na tronie mołdawskim królewicza Zygmunta21. Biorąc pod uwagę zachowanie Stefana Wielkiego w trakcie wyprawy
polskiej, bardzo możliwe, że w „plotce” tej było ziarno prawdy. Taki bowiem plan musiałby, rzecz jasna, uwzględniać osobę obecnego władcy
Mołdawii – Stefana Wielkiego. Zdaniem Spieralskiego, Olbracht miałby
zatem powziąć plan zaproponowania Stefanowi Wielkiemu wspólnej wyprawy przeciw Turkom, a gdyby ten odmówił, co było sprawą niemalże
pewną, król miałby pretekst do zaatakowania ziem hospodara22. Za tym,
że Olbracht mógł mieć takie zamiary, może przemawiać również fakt, że
Władysław węgierski wyraźnie zaznaczył, że zgadza się wprawdzie na
przejęcie przez Polskę i Litwę Kilii i Białogrodu, jednakże stanowczo
przeciwstawił się udziałowi w jakiejkolwiek wyprawie przeciw Stefanowi
Wielkiemu23. Co więcej, zobowiązał Jana Olbrachta, by nie rozpoczynał

(1882), s. 316-327, t. 25 (1885), s. 465-510; H. Ulmann, Keiser Maximilian I..., s. 149161; W. Vogel, Des Ritters Ludvig von Eybs Aufzeichnungen über das kaiserliche
Landgericht des Burggraftums Nürnberg, hrsg. W. Vogel, Erlangen 1867, s. 39-44;
Urkunden zur Geschichte des Schwäbisches Bundes (1488-1533), hrsg. K. Klüpfel,
t. 1, Stuttgart 1846, s. 110 i n.
19 F. Papée, Jan Olbracht..., s. 68; L. Finkel, Zjazd Jagiellonów w Lewoczy…, s. 328.
20 Miechowita, s. 259-260. O. Górka odrzuca możliwość, jakoby zjazd w Lewoczy służył ustaleniu wspólnego ataku na Turcję. Uznaje, iż stanowisko Węgier było w tej
kwestii zupełnie nieugięte. W przekonaniu autora chodziło Olbrachtowi jedynie o uzyskanie przyzwolenia Władysława na atak na Kilię i Białogród, zob.: O. Górka, Białogród i Kilia..., s. 69.
21 Liborius Naker Tagebuch über den Kriegszug des Hochmeisters Johann v. Tiefen
gegen die Türken im J. 1497 [w:] Scriptores Rerum Prussicarum, t. 5 (dalej: Liborius
Naker), s. 312. Wspomina o takim zamiarze również (Kromer M.) Kronika polska
Marcina Kromera biskupa warmińskiego ksiąg XXX dotąd w trzech językach,
a mianowicie w łacińskim, polskim i niemieckim wydana, na język polski z łacińskiego przełożona przez Marcina z Błażowa Błażowskiego i wydana w Krakowie
w drukarni M. Loba r. 1611, Sanok 1857 (dalej: Kromer), s. 1328.
22 J. Smołucha, Papiestwo a Polska w latach 1484-1526. Kontakty dyplomatyczne na
tle zagrożenia tureckiego, Kraków 1999, s. 63; Z. Spieralski, Po klęsce bukowińskiej
1497 roku. Pierwsze najazdy Turków na Polskę, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. 9, cz. 1, Warszawa 1963, s. 46; J. Smołucha, Kilka uwag..., s. 413-414;
M. Plewczyński, Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku, Siedlce 2002, s. 131; A. Lewicki, Król Jan Olbracht.
O klęsce bukowińskiej 1497 r., „Kwartalnik Historyczny”, t. 7 (1893), s. 1-15.
23 J. Pistorius, Polonicae Historiae Corpus…, s. 240; Materiały do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486-1516..., s. 25, nr 13; Z. Spieralski, Die Jagiellonische Verbudenheit bis zum Ende des 15. Jahrhundert, Acta Poloniae – Historica, t. 41, 1980, s. 80;
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żadnych walk o Kilię czy Białogród bez porozumienia z hospodarem mołdawskim24. Jednakże, mimo podjętych trudów, mających na celu zachowanie wszelkich rozmów prowadzonych w Lewoczy w tajemnicy, przebywający na zjeździe przyjaciel Stefana Wielkiego – Bartłomiej Drágffy de
Belthewk, doniósł zapewne25 władcy mołdawskiemu o snutych przez Olbrachta planach. Mimo iż król Polski zamiary owe porzucił, a Władysław
węgierski kategorycznie przecież wykluczył możliwość osadzenia na tronie mołdawskim Zygmunta Jagiellończyka, czy w ogóle ataku na Mołdawię, to jednakże przekazana informacja wywołała u Stefana zrozumiałą
nieufność wobec króla polskiego26. Najprawdopodobniej z tą sytuacją
można także łączyć niedatowany list Stefana do Bajezida, w którym prosił
on sułtana o pomoc27, a także wysłanie do Konstantynopola posła logofeta Tautula28.
Po zjeździe lewockim Olbracht przystąpił do realizacji swego życiowego celu – zorganizowania wyprawy antytureckiej, celem odbicia Kilii i Białogrodu29. W duchu powziętych założeń, oświadczył przybyłym
w tym czasie posłom tureckim, iż gotów jest przedłużyć rozejm z Turcją
jedynie o trzy lata, odrzucając jednocześnie propozycję zawarcia rozejmu
dziesięcioletniego30. Przygotowania do wojny weszły w decydującą fazę.
Olbracht prowadził szeroko zakrojoną akcję, mającą na celu zjednanie
szykowanej wyprawie jak największej liczby zwolenników. Możnych prze-

tenże, Po klęsce bukowińskiej…, s. 46; J. Smołucha, Kilka uwag…, s. 413-414; O. Górka, Białogród i Kilia..., s. 69; F. Papée, Zagadnienia Olbrachtowej wyprawy
z 1497 r., „Kwartalnik Historyczny”, t. 47 (1933), s. 19-20; tenże, Jan Olbracht...,
s. 68-70; K. Baczkowski, Europa wobec problemu tureckiego w latach 1493-1495,
„Studia His-toryczne”, R. 40 (1997), s. 314, 320-322; Z. Wojciechowski, Zygmunt
Stary (1506-1548), Warszawa 1979, s. 78-79.
24 O. Górka, Nieznany żywot Bajezida II źródłem dla wyprawy czarnomorskiej i najazdów Turków za Jana Olbrachta, „Kwartalnik Historyczny”, t. 52 (1938), s. 399;
Codex epistolaris saeculi decimi quinti (dalej: CE), t. 3, nr 446, korespondencja Jana
Olbrachta z Władysławem Jagiellończykiem. Zob. też: F. Papée, Jan Olbracht..., s. 66.
25 „Zapewne”, bowiem Stefan Wielki o planach Olbrachta wiedział, a zatem ktoś przebywający na zjeździe mu tę wiadomość przekazał. Stąd przypuszczenia, że był to właśnie Drágffy. O tym, że Stefan był „przez posły” i przez „węgierskich panów” ostrzegany
o planach Olbrachta wspomina chociażby Kromer, s. 1328.
26 CE, t. 3, nr 427; Z. Spieralski, Po klęsce bukowińskiej…, s. 47; J. Smołucha, Kilka
uwag…, s. 414; O. Górka, Nieznany żywot Bajezida II…, s. 400; F. Papée, Jan Olbracht..., s. 67. L. Fac, Południowo-wschodni teatr działań wojennych w latach
1497-1509, „Rocznik Przemyski”, t. 43 (2007), z. 1, s. 62.
27 Scriptores Rerum Polonicarum..., t. 2, s. 333-334. Sugeruje to także Z. Spieralski,
Po klęsce bukowińskiej…, s. 47.
28 O. Górka, Białogród i Kilia..., s. 71.
29 Matricularum Regni Poloniae Summaria. t. II, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa
191 (dalej: MRPS), nr 759.
30 Tamże, nr 347; CE, t. 3, nr 405, 406; F. Papée, Jan Olbracht..., s. 63; J. Smołucha,
Kilka uwag…, s. 414.
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konywał, że wyprawa antyturecka jest konieczna31, wszelakie zaś próby
wyperswadowania mu tego pomysłu tłumił w zarodku32. Na sejmie piotrkowskim (marzec 1496 r.), oprócz uchwalenia pospolitego ruszenia na
planowaną wyprawę antyturecką, zobowiązano jednocześnie wszystkich
polskich lenników do udzielenia w wyprawie wsparcia. O wypełnienie zaś
tego zobowiązania zabiegał sam Olbracht, przekonując lenników polskich, ale i sąsiadów, o celowości planowanych działań zbrojnych33. Do
Turcji z kolei został wysłany (w styczniu 1497 r.) Mikołaj Strzeżowski,
z żądaniem usunięcia Tatarów z okolic Białogrodu34. Żądanie to było na
tyle nierealne, że stanowić miało raczej pretekst do rozpoczęcia działań
zbrojnych, tym bardziej, że upływał właśnie termin zawartego w roku
1494 rozejmu35. Wydaje się, że w tym momencie Olbracht był całkowicie
przekonany o co najmniej neutralnej postawie Stefana Wielkiego w planowanej wyprawie. W 1497 r. został wysłany do hospodara mołdawskiego
kanclerz Krzesław z Kurozwęk, celem przekonania go do wspólnego
udziału w wojnie z Turcją. Mimo że odpowiedź, jaką otrzymał, budziła
spory niepokój u Kurozwęckiego, który nawet odradzał Olbrachtowi
wspomnianą wyprawę, król polski zbagatelizował te doniesienia36.

31

Lietuvos Metrika (1427-1506), t. 5, Vilnius 1993, nr 57.4.
Wyprawę odradzał królowi przede wszystkim kanclerz Krzesław z Kurozwęk, a najpewniej także Mikołaj Kamieniecki, o czym w dalszej części artykułu. J. Pistorius,
Polonicae Historiae Corpus…, s. 240; B. Wapowski, Kroniki Bernarda Wapowskiego
część ostatnia, czasy podługoszowe obejmująca (1480-1535), ed. J. Szujski [w:]
Scriptores Rerum Polonicarum, Kraków 1874, t. II (dalej: Wapowski), s. 22-25;
I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna..., s. 168, 174-175; F. Papée, Jan Olbracht...,
s. 127-128; O. Górka, Białogród i Kilia…, s. 70-71; W. Kujawski, Krzesław z Kurozwęk
jako wielki kanclerz koronny i biskup wrocławski, Warszawa 1987, s. 73; S. Tarnowski, Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego. Sanok 1855, s. 41; R. Trawka, Kmitowie. Studium kariery politycznej
i społecznej w późnośredniowiecznej Polsce, Kraków 2005, s. 235.
33 Akta Stanów Prus Królewskich, t. 3, cz. 1, nr 229, 291 (prosił Gdańszczan o pożyczenie pieniędzy na planowaną wojnę turecką), 295, 299; CE, t. 3, nr 418, 419;
J. Erich, W. Hubatsch, Regesta Historica – Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525, pars 1: index Tabularii Ordinis S. Mariae Theutonicorum, Regesten zum Ordensbriefarchiv, vol. 2 (1455-1510), Göttingen 1950, nr 17926, 17983,
17985; Liborius Naker, s. 290; J. Smołucha, Kilka uwag…, s. 414.
34 CE, t. 3, s. 444; I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna…, s. 167; J. Smołucha,
Kilka uwag…, s. 415.
35 Tego typu przypuszczenie wysunęła już I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna…,
s. 167. Olbracht miał także odrzucić propozycję Mehmeda – syna sułtana, co do mediacji między Mengli Girejem a Wielkim Księstwem Litewskim, zob.: tamże, s. 168.
36 J. Pistorius, Polonicae Historiae Corpus…, s. 240; Wapowski, s. 22-25; I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna…, s. 168, 174-175; F. Papée, Jan Olbracht...,
s. 127-128; O. Górka, Białogród i Kilia…, s. 70-71; W. Kujawski, Krzesław z Kurozwęk…, s. 73; S. Tarnowski, Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego…, s. 41.
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Tymczasem Stefan Wielki, poinformowany wszak o snuciu przeróżnych planów przez Olbrachta w czasie zjazdu lewockiego, pozostawał
czujny. Widząc koncentrujące się oddziały polskie, powziął zrozumiałe
środki ostrożności. Wiosną 1497 r. powiadamiał sułtana o niebezpieczeństwie grożącym ze strony polskiej. Nie był co prawda pewien, czy celem
szykowanej wyprawy jest on czy też Tatarzy, jednak na wypadek konfliktu
zobowiązywał się wspierać sułtana37. Wspominał także o wojskach węgierskich gromadzących się w Siedmiogrodzie. Co ciekawe, władca turecki zobowiązał najpewniej hospodara do uderzenia na Siedmiogród, jako
że ten w liście do sułtana tłumaczy, iż nie jest w stanie przeprowadzić ataku na tereny państwa węgierskiego, jako że sam obawia się najazdu chana krymskiego38. Tymczasem Olbracht, nieświadom układu mołdawskotureckiego, a może raczej nie dopuszczając takiej możliwości do siebie,
ruszył w kierunku Mołdawii.
W starszej literaturze dominował pogląd o niezwykle przyjaznej
postawie hospodara Mołdawii, a wręcz próbie chronienia wojsk polskich39. Sięgniecie do źródeł tureckich, przede wszystkim do dwóch, przytoczonych już zresztą przez Smołuchę kronik staroosmańskich, w znacznej mierze umożliwiło naświetlenie faktycznego stanowiska Stefana Wielkiego. Jedną z owych kronik na język niemiecki przełożył Kreutel40, drugą
zaś Kissling41. Podług tej pierwszej, Stefan Wielki miał początkowo przy-

37

Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan (Polonya) arasındaki münasebetlerle ilgili
tarihi belgeler. Zob. także: Historical documents concerning relations between the
Ottoman Empire and Lehistan (Poland), ed. Nigâr Anafarta, Istambul 1970, nr 1;
H.J. Kissling, Eine anonyme altosmanische Chronik über Sultan Bajezid II [w:]
Dissertationes orientales..., s. 136-155, przytacza turecki tekst kroniki, zaś w artykule
Die anonyme altosmanische Chronik über Sultan Bajezid II [w:] Dissertationes
orientales..., s. 163-195, podjął się przetłumaczenia jej na język niemiecki, prostując
tym samym francuski przekład E. Roboly’ego. Zob. też: J. Smołucha, Kilka uwag…,
s. 415.
38 Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan (Polonya) arasındaki münasebetlerle ilgili
tarihi belgeler. Zob. także: Historical documents concerning relations between the
Ottoman Empire and Lehistan (Poland)…, nr 2; J. Smołucha, Kilka uwag…, s. 415.
39 Najlepszym przykładem Olgierd Górka. W artykule Białogród i Kilia…, s. 74-76,
autor zdecydowanie wybielił postać Stefana Wielkiego, który w jego przekonaniu
ostrzegał Polaków przed możliwą zasadzką na polach bukowińskich; z kolei w Nieznany żywot Bajezida II..., s. 405-409, autor, wycofując się z poglądu jakoby Stefan
ostrzegał Olbrachta przyznał, że władca Mołdawii faktycznie ściśle współpracował
z Turcją. Mimo to podtrzymał tezę, że w bitwie koźmińskiej ani Stefan, ani jego wojsko nie brały udziału; polemikę wobec tekstu O. Górki i obronę Olbrachta podjął
F. Papée, Zagadnienia Olbrachtowej wyprawy z r. 1497, „Kwartalnik Historyczny,
t. 47 (1933), s. 25-26.
40 R.F. Kreutel, Der fromme Sultan Bayezid. Die Geschichte seiner Herrschaft (14811512) nach dem altosmanischen Chroniken des Oruc Und des Annonymus Hanivaldanus, Osmanische Geschichtschreiber, B. 9, Graz 1978.
41 H.J. Kissling, Die anonyme altosmanische Chronik über Sultan Bajezid II [w:]
Dissertationes orientales...
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stać na sojusz z Polską i nie tylko wyrazić zgodę na przemarsz wojsk polskich przez terytorium jego państwa, ale nawet obiecać pomoc w walce
z Turcją. W ramach rekompensaty mógł z kolei liczyć na jakieś bliżej nieokreślone, a utracone na rzecz Turków, miasta42. Kiedy wojsko polskie
wyruszyło w kierunku południowo-wschodnim, sytuacja uległa jednak
zmianie. Mianowicie Stefan nie wyraził jednak zgody na przemarsz olbrachtowego wojska przez terytorium jego państwa i opowiedział się wyraźnie po stronie Turcji. Z kroniki przytoczonej przez Kreutela dowiadujemy się jeszcze, iż hospodar mołdawski miał od momentu otrzymania
informacji o wyruszeniu wojsk polskich zwrócić się z prośbą o pomoc do
sandżakbeja Sylistri Mesih Pasha o przysłanie posiłków. Ten przysłał jednak jedynie 800 rycerzy. Zdawszy sobie sprawę, że z takimi siłami nie jest
w stanie przeciwstawić się olbrachtowem wojsku, a obawiając się zemsty
króla polskiego, hospodar postanowił posunąć się do fortelu. Oznajmić
miał Olbrachtowi, iż potężne wojsko tureckie wkroczyło już na tereny
Mołdawii i lepiej będzie, gdy król polski zarządzi odwrót. Kroniki tzw.
bystrzycka, a także Liboriusa Nakera uzupełniają jeszcze te informacje.
Podług kroniki bystrzyckiej43, stanowisko Stefana Wielkiego – niewyrażenie zgody na przemarsz wojsk – wybitnie pokrzyżowało Olbrachtowi szyki i plany zdobycia Kilii i Białogrodu. Kontynuowanie bowiem marszu
przez Besarabię, przy niezabezpieczonych szlakach komunikacyjnych
i stałym nękaniu bocznymi atakami przez oddziały mołdawskie, nie miało
najmniejszego sensu. Jednakże powrót do kraju z pustymi rękami za bardzo godził w honor dumnego króla polskiego. Toteż Olbracht postanowił
przekonać hospodara do współpracy siłą. W tym celu wydał rozkaz marszu na stolicę mołdawskiego państwa. Oblężenie Suczawy zakończyło się
jednak fiaskiem44, zaś Stefan oprócz pomocy tureckiej doczekał się dodatkowo wsparcia ze strony Władysława Jagiellończyka, który zażądał od
brata natychmiastowego opuszczenia Mołdawii45. Postawiony pod ścianą
Olbracht zgodził się na zawarcie 18 października pokoju, który pozwalał
zachować królowi polskiemu resztki honoru. Miał mieć zapewniony bezpieczny powrót do Polski. Na niewiele się to jednak zdało. Ignorując
ostrzeżenia posłów Stefana Wielkiego przed obraniem krótszej drogi od-
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R.F. Kreutel, Der fromme Sultan Bayezid..., s. 212-216; J. Smołucha, Kilka uwag…,
s. 417. Być może chodzi tutaj o Kilię i Białogród.
43 Podług Letopisețul dela Bistrița 1359-1506 [w:] Cronice inedite atingătoare de
istoria romînilor, Ed. I. Bogdan, București 1895 (tzw. kronika bystrzycka), s. 59, ale
także Wapowskiego i Kromera, na zamek lwowski mieli przybyć posłowie Stefana:
kanclerz Tautul i skarbnik Izaak, żądając opuszczenia Mołdawii. Okazać się także
miało, iż Stefan odesłał sułtanowi kilku polskich jeńców. Oburzony tym Olbracht zatrzymał w odwecie posłów mołdawskich na Zamku Wysokim, zob.: Kromer, s. 1329;
Wapowski, s. 26; Liborius Naker, s. 289-314.
44 Letopisețul dela Bistrița 1359-1506…, s. 59.
45 Materiały do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486-1516..., s. 25, nr 13; F. Papée,
Jan Olbracht..., s. 135-140.
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wrotu, prowadzącej jednak przez wąwozy górskie46, wojska Olbrachta
poniosły sromotną klęskę pod Koźminem 26 października47. Inaczej
przedstawiają się owe wydarzenia w świetle wspomnianych kronik staroosmańskich. Nie ma bowiem słowa o oblężeniu Suczawy, ukazany jest za
to znany fortel Stefana, który miał poinformować Olbrachta o wojsku tureckim nadciągającym w znacznej liczbie i przyjacielsko radzić odwrót
wskazaną przez siebie drogą. Przestraszony tą wiadomością Olbracht
miał rozpocząć wycofywanie się z ziem hospodara, wpadając tym samym
w zastawioną pułapkę. Wówczas nadciągnęły oddziały tureckie i wraz
z oddziałami mołdawskimi, udając się w pościg za wycofującymi się wojskami polskimi, uderzyły na nie pod Koźminem48. Czy posunięcie Stefana
Wielkiego i „ostrzeżenie” wojsk polskich było rzeczywiście fortelem, mającym wpędzić je w pułapkę, czy też było faktycznie ostrzeżeniem – często
praktykowanym „zagraniem” hospodarów, tak mołdawskiego, jak i wołoskiego? Bardzo przekonujące jest wyjaśnienie problemu zaproponowane przez Ilonę Czamańską. Autorka powołując się bowiem na badania rumuńskich historyków stwierdziła, iż w praktyce była tylko jedna droga
powrotna: właśnie przez Lasy Bukowińskie. Zatem zastawiona przez Stefana Wielkiego pułapka jest niewątpliwa i nie może być mowy o zignorowaniu przez króla polskiego ostrzeżenia49.
Trudniej sprecyzować stanowisko węgierskie. W Lewoczy Władysław węgierski był całkowicie przeciwny jakiemukolwiek atakowi na hospodara mołdawskiego, co więcej – zobowiązał Olbrachta, by nie podejmował wyprawy na Kilię i Białogród bez zgody Stefana Wielkiego.
W 1496 r. Węgry zawarły zaś pokój z Turcją, poświadczony przyjacielskim gestem, jakim była wzajemna wymiana jeńców50. Jednakże w listach hospodara do sułtana słyszymy o wojskach węgierskich gromadzą-
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Podobnie kwestię „fortelu” przedstawił Kromer. Według jego przekazu, w czasie odwrotu spod Suczawy, Stefan zauważył, iż wojsko polskie ma zamiar wracać do Polski
inną drogą niż przybyło. Miał zatem radzić, ażeby wracali jednak tą samą drogą, którą
przybyli, jako że ta druga przebiega przez wąwozy i jest niebezpieczna. Olbracht jednak nie posłuchał, zob.: Kromer, s. 1332; F. Papée, Jan Olbracht..., s. 129. W starszej
literaturze dominował jeszcze pogląd O. Górki, jakoby owa propozycja Stefana wynikała z troski o wojsko polskie i była przyjacielskim ostrzeżeniem przed grożącym niebezpieczeństwem, zob.: O. Górka, Białogród i Kilia…, s. 74.
47 Kronika czasów Stefana Wielkiego Mołdawskiego (1457-1499), opr. S. Górka, Kraków 1931, s. 116, podaje błędną datę bitwy: 17 października, co sprostował O. Górka.
Zob. też: tenże, Białogród i Kilia…, s. 74-76; tenże, Nieznany żywot Bajezida II…,
s. 405-409; M. Plewczyński, Wojny Jagiellonów…, s. 140-148; Z. Spieralski, Po klęsce
bukowińskiej…, s. 52-53; E. Fischer, Koźmin, ein Beitrag zur Geschichte des polnisch-moldauischen Konflikts 1497, Berlin 1903, s. 14-15; L. Fac, Południowo-wschodni teatr działań…, s. 62; J. Demel, Historia Rumunii..., s. 137.
48 H.J. Kissling, Die anonyme altosmanische Chronik über Sultan Bajezid II…,
s. 185-186.
49 I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna…, s. 177.
50 O. Górka, Nieznany żywot Bajezida II…, s. 400-401.
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cych się w Siedmiogrodzie, a także o nakłanianiu Stefana do uderzenia na
wspomniany Siedmiogród. W czasie wyprawy bukowińskiej stanowisko
Władysława było jednak jednoznaczne. Już w sierpniu 1497 r. Władysław
wysłał posła Lasonczty’ego do Olbrachta. Król węgierski wzywał brata do
zaniechania wyprawy, oskarżał go o złamanie postanowień z Lewoczy.
Odmówił jednocześnie jakiejkolwiek pomocy bratu tłumacząc, iż Stefan
Wielki jest sojusznikiem Węgier. Ostrzegał także, że jeżeli Olbracht zajmie Mołdawię, to konsekwencje tak dla Polski, jak i dla Węgier mogą być
bardzo poważane. Proponował natomiast swoje pośrednictwo w konflikcie51. Władysław, w odróżnieniu od Olbrachta, nie był człowiekiem dążącym do wojny. Jego celem było raczej utrzymanie status quo i niedrażnienie potężnego tureckiego sąsiada. Mało prawdopodobne zatem, by nosił
się z jakimkolwiek zamiarem uderzenia na Mołdawię czy Turcję. Gromadzone w Siedmiogrodzie wojska służyły raczej celom obronnym, czy to
w obawie przez Tatarami (obawiał się ich przecież sam Stefan Wielki52),
czy też uderzeniem Mołdawian, do którego wiemy że Stefan był przez
sułtana nakłaniany53. Możliwe zaś, że koncentracja wojsk nie miała nic
wspólnego ze Stefanem i jego państwem, a była związana z powstaniami
chłopskimi, jakie na przełomie XV i XVI w. raz po raz wstrząsały Siedmiogrodem54.
Koniec końców Olbracht, wskutek nękającej go febry, powrócił
z nieudanej wyprawy 12 listopada 1497 r. do Lwowa55. Klęska bukowińska nie przeszła jednak bez echa, ośmieliła bowiem baszę Sylistrii Balibeja Malkocz-oglu do ataku na ziemie polskie. W maju 1498 r. przypuścił
on atak na południowo-wschodnie obszary Polski. Również w maju spadło uderzenie na sam Lwów. Przedmieścia zostały spalone, a wojska nieprzyjaciela znalazły otwartą drogę do ziemi przemyskiej i sanockiej56. Na-
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Materiały do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486-1516..., s. 25, nr 13; H.J. Kissling, Die anonyme altosmanische Chronik über Sultan Bajezid II..., s. 157.
52 Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan (Polonya) arasındaki münasebetlerle ilgili
tarihi belgeler. Zob. także: Historical documents concerning relations between the
Ottoman Empire and Lehistan (Poland)…, nr 2; J. Smołucha, Kilka uwag…, s. 415.
53 Tamże.
54 J. Demel, Historia Rumunii…, s. 145.
55 F. Papée, Jan Olbracht..., s. 147-148.
56 O. Górka, Nieznany żywot Bajezida II…, s. 411-415; J. Sękowski, Collectanea
z dziejopisów tureckich rzeczy do historyi polskiey służących, t. 1, s. 77-85; T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, Lwów-Warszawa-Kraków 1923, t. 1, s. 230;
A. Borzemski, Sprawa pokucka za Aleksandra, „Przegląd Powszechny”, t. 24 (1889),
z. 10, s. 177; D. Zubrzycki, Kronika miasta Lwowa, Lwów 1844, s. 128; Z. Spieralski,
Po klęsce bukowińskiej…, s. 49; N. Iorga, Geschichte des osmanisches Reiches II,
Gotha 1907, s. 274; R. Trawka, Kmitowie..., s. 238; P. Bunar, S. Sroka, Wojny, bitwy
i potyczki w średniowiecznej Polsce, Kraków 1996, s. 104-105; L. Fac, Południowowschodni teatr działań…, s. 56, 62-65. Obecnie odrzuca się przekaz kroniki bystrzyckiej, jakoby w czerwcu najazd przeprowadził także Stefan Wielki. A. Dziubiński,
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wet w Krakowie zapanowała panika. Pospiesznie pogłębiano fosę, podnoszono wały, sprowadzono z Wrocławia 20 centnarów prochu57. Zwołane
na 17 maja pospolite ruszenie zebrało się dopiero w okolicach czerwca,
kiedy Turcy już zawrócili58. Olbracht po raz kolejny zaczął więc szukać
pomocy na Węgrzech. Władysław jednak definitywnie wykluczał możliwość zaogniania stosunków z Turcją i zaproponował prowadzenie negocjacji z przeciwnikiem w imieniu zarówno Węgier, jak i Polski. Koniec
końców 12 lipca 1498 r. został podpisany traktat polsko-węgierski, a Olbracht zobowiązywał się, że zawrze dodatkowo pokój ze Stefanem Wielkim59. Wydaje się, że relacje z Mołdawią uległy już wówczas polepszeniu,
bowiem w sierpniu 1498 r. Olbracht miał zostać ostrzeżony, najpewniej
właśnie przez Stefana Wielkiego, o możliwym ataku tatarskim. Atak ten
faktycznie miał miejsce późną jesienią 1498 r.60 Konieczne było jednak
oficjalne uregulowanie relacji z Mołdawią, czego zresztą domagał się
Władysław węgierski. Dla Władysława kwestia spokoju na wschodzie była
niewątpliwie sprawą najważniejszą, dlatego też niestrudzenie próbował
utrzymać w ryzach wojowniczego brata. Toteż w grudniu 1498 r. przybyli
do Olbrachta posłowie węgierscy, nalegając na zawarcie ostatecznego
traktatu z Mołdawią61. 4 stycznia król polski wystawił list żelazny posłom
mołdawskim, a dyskusji nad możliwym układem pokojowym miano
poświęcić znaczną część obrad sejmu, zwołanego na 24 lutego 1499 r.

Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie w latach 1500-1572 w kontekście międzynarodowym, Wrocław 2005, s. 14.
57 MRPS II, nr 1214, 1220; Wapowski, s. 33-34; Miechowita, s. 353; F. Papée, Jan Olbracht..., s. 152-153; A. Mosbach, Przyczynki do dziejów polskich z Archiwum miasta
Wrocławia, Poznań 1860, s. 119; Z. Spieralski, Po klęsce bukowińskiej…, s. 54.
58 T. Korzon, Dzieje wojen…, s. 230; R. Trawka, Kmitowie..., s. 239.
59 Źródła nie są zgodne, co do daty zawarcia układu. Miechowita, s. 263, datuje go na
12 lipca, z kolei akty zarówno posłów węgierskich, jak i Jana Olbrachta noszą datę
13 lipca: AGAD, LL 3, k. 7v, 136v. Zob. także: E. Hurmuzaki, Documente privitoare
la istoria românilor, vol. 2, p. 2, Bukarest 1891 (dalej: Hurmuzaki), t. 2, cz. 2, s. 402409, nr 355, 356; Dogiel, t. 1, s. 86-91, nr 33, 34; Materiały dla istorii vzaimnych
otnošenij Rossii, Polši, Moldavii, Valachii i Turcii v XIV-XVI w., wyd. V. A. Uljanicki,
Moskwa 1887 (dalej: V. Uljanicki), s. 149-154, nr 104, z tą różnicą, że Dogiel i Uljanicki podają złą datę: 20 lipca). Akt panów koronnych pochodzi z 14 lipca (Dogiel, t. 1,
s. 91-92, podaje ponownie przesuniętą datę 21 lipca), zaś akt ratyfikacji Władysława
Jagiellończyka nosi datę 1 sierpnia, zob.: Dogiel, t. 1, s. 92-95; Hurmuzaki, t. 2, cz. 2,
s. 409-414, nr 357; Z. Spieralski, Po klęsce bukowińskiej…, s. 54; A. Jabłonowski.
Sprawy wołoskie za Jagiellonów. Akta i Listy. Akta Koronne [w:] Źródła dziejowe,
t. X, Warszawa 1878 (dalej: Akta i Listy), nr 11; F. Papée, Jan Olbracht..., s. 154;
A. Borzemski, Sprawa pokucka…, s. 178; F. Koneczny, Sprawy z Mengli – Girejem
1473-1504, „Ateneum Wileńskie”, t. 4 (1927), z. 13, s. 304.
60 Kromer, s. 1347; Z. Spieralski, Po klęsce bukowińskiej…, s. 55; J. Sękowski,
Collectanea z dziejopisów tureckich…, t. 1, s. 88-91; T. Korzon, Dzieje wojen…,
s. 230.
61 Z. Spieralski, Po klęsce bukowińskiej…, s. 58.
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w Piotrkowie62. Sejm, z powodu choroby monarchy, został jednakże przeniesiony do Krakowa. Tam ostatecznie 15 kwietnia 1499 r. król podpisał
traktat polsko-węgierski i polsko-mołdawski63. Stefan Wielki uzyskał
gwarancję władzy w Mołdawii i pomocy polskiej w razie ataku któregokolwiek z nieprzyjaciół, w szczególności Turcji. W zamian miał informować monarchę polskiego o ewentualnych zamiarach tureckich, nie wyrażać zgody na przemarsz wojsk przez tereny Mołdawii, jak i służyć Polsce
pomocą wojskową64.
Zawarty rozejm na niewiele jednak się zdał, pojawiła się bowiem
nowa sporna kwestia, która przeżyć miała zarówno Olbrachta, jak
i Stefana Wielkiego, a mianowicie kwestia Pokucia – terytorium, do którego każda ze stron, tj. Polska i Mołdawia, rościły sobie prawo. Kwestia ta
dała o sobie po raz pierwszy znać już w trakcie rokowań pokojowych
w 1499 r.65, kiedy to poseł Stefana Wielkiego Łukasz Arbure wspominał,
iż władca Mołdawii domaga się zwrotu właśnie Pokucia66. Sprawa ta jest
jednak tematem obszernym i wymagającym odrębnego opracowania67.
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F. Papée, Jan Olbracht..., s. 156; J. Nistor, Die auswärtigen Handelsbeziehungen
der Moldau im XIV, XV u. XVI. Jahrhundert, Gotha 1911, s. 46-47.
63 Traktat polsko-węgierski datowany na 15 kwietnia, sygnowany przez Olbrachta:
Dogiel, t. 1, s. 96-99; Hurmuzaki t. 2, cz. 2, s. 425-430, nr 367, zaś akt ratyfikacyjny
panów węgierskich pochodzi z 16 kwietnia: AGAD, nr 5594. Zob. także: Hurmuzaki,
t. 2, cz. 2, s. 430-435, nr 368; Dogiel, t. 1, s. 99-103; układ polsko-mołdawski został
z kolei podpisany przez Olbrachta 15 kwietnia: AGAD, LL 3, k. 75, zob. także: Dogiel,
t. 2, s. 603-606; V. Uljanicki, nr 104; Hurmuzaki, t. 2, cz. 2, s. 421-425, nr 366. Natomiast akt posłów mołdawskich nosi datę 16 kwietnia: AGAD, LL 3, k. 81. Zob. także:
V. Uljanicki, s. 169-170; Hurmuzaki, t. 2, cz. 2, s. 438-439, nr 370. Zob także: Z. Spieralski, Po klęsce bukowińskiej…, s. 58, który pomieszał jednakże numerację dokumentów zebranych przez Hurmuzaki i daty ratyfikowanych układów.
64 Dogiel, t. 2, nr VII, s. 603-606. Zob. także: V. Uljanicki, s. 157-163; AGAD, Metryka
Koronna (dalej: MK) 17, k. 185-187; TN 23, nr 189, s. 878; Akta i Listy, nr 11; I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna…, s. 179-180; Z. Spieralski, Z dziejów…, s. 77-78;
R. Trawka, Kmitowie..., s. 240. Traktat ratyfikacyjny Stefana przywiózł do Polski
w sierpniu 1499 r. arcybiskup Róża Boryszewski, zob.: AGAD, perg. 5375. Zob. także:
V. Uljanicki, nr 105, s. 170-177; Hurmuzaki, t. 2, cz. 2, nr 371, s. 439-445.
65 Olbracht podpisał akt układu polsko-mołdawskiego 15 kwietnia, zob.: AGAD, LL 3,
k. 75. Zob. także: Dogiel, t. 2, s. 603-606; V. Uljanicki, nr 104; Hurmuzaki, t. 2, cz. 2,
s. 421-425, nr 366. Z kolei akt posłów mołdawskich nosi datę 16 kwietnia, zob.:
AGAD, LL 3, k. 81. Zob. także: V. Uljanicki, s. 169-170; Hurmuzaki, t. 2, cz. 2, s. 438439, nr 370. Układ z 1499 r. obejmował także Węgry. Traktat polsko-węgierski został
sygnowany przez Olbrachta 15 kwietnia, zob.: Dogiel, t. 1, s. 96-99; Hurmuzaki t. 2,
cz. 2, s. 425-430, nr 367. Natomiast akt ratyfikacyjny panów węgierskich pochodzi
z 16 kwietnia, zob.: AGAD, nr 5594. Zob. także: Hurmuzaki, t. 2, cz. 2, s. 430-435,
nr 368; Dogiel, t. 1, s. 99-103;
66 Akta i Listy, s. 79-84; Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 77-79; Z. Spieralski, Po
klęsce bukowińskiej…, s. 58; J. Nistor, Die Moldauischen Ansprüche auf Pokutien,
Wien 1910 [w:] Archiv für österreichischen Geschichte, Bd. 101, 1, s. 58.
67 Kwestię tę, jak i stanowisko polskiej historiografii wobec owego problemu, przedstawiałam w artykule: K. Niemczyk, Problema Pocuţiei, teritoriu de litigiu polono-
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W tym miejscu wspomnieć jedynie należy, że Stefan Wielki, począwszy od
roku 1499, raz po raz domagał się wyłonienia polskich i węgierskich komisarzy, którzy wspólnie z komisarzami mołdawskimi mieliby rozstrzygnąć kwestię przynależności spornego terenu. Z kolei Olbracht szykował
się w tym czasie do wyprawy pruskiej, chcąc zatem zapewnić sobie niezbędny do przeprowadzenia wyprawy spokój na południowo-wschodniej
granicy, wysłał w grudniu 1500 r. do Stefana arcybiskupa Boryszewskiego
z propozycją zorganizowania 29 września 1501 r. zjazdu granicznego68.
Uspokojeniu relacji ze Stefanem, na czas owej pruskiej wyprawy, miało
także służyć ścięcie Eliasza na zamku czchowskim69. Gdy pod koniec
stycznia poseł Boryszewski powrócił do Krakowa, oznajmił Olbrachtowi,
iż planowany termin spotkania granicznego przesunięto na 30 września
1501 r.70, zaś do tego czasu od ludności zamieszkującej owo sporne terytorium nie będą pobierane świadczenia na rzecz żadnej ze stron71. Dalszego rozwoju sytuacji Olbracht już jednak nie dożył.

moldav, la sfârşitul sec. al XV-lea şi începutul sec. al XVI-lea în istoriografia poloneză (w druku).
68 Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 78.
69 Eliasza ścięto na wyraźną prośbę Stefana Wielkiego. Eliasz był bowiem jego największym przeciwnikiem i konkurentem do władzy, zob.: J. Demel, Historia Rumunii…,
s. 137.
70 Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 79.
71 AGAD, LL 1, k. 8-10; V. Uljanicki, s. 185-189, 195; Akta Aleksandra króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego (1501-1506), wyd. F. Papée, Kraków 1927, s. 46-47;
I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna…, s. 185; Z. Spieralski, Z dziejów wojen…,
s. 81.
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Moldova în politica celor doi Jagielloni:
regele Poloniei Ioan Albert al Poloniei
şi regele Ungariei Vladislav (până în anul 1501)
Rezumat
Articolul tratează despre rolul Moldovei în politica Poloniei şi Ungariei la sfârşitul sec. XV. Atunci pe ambele tronuri se aflau fraţii Jagielloni: Ioan Albert în Polonia şi Vladislav Jagiello în Ungaria. Cei doi înţelegeau totuşi diferit rolul Moldovei în politica lor. Căci la sfârşitul sec. XV
pericolul turcesc era pentru ambele ţări o realitate, iar Moldova juca în
relaţiile cu Turcia un rol central, aflându-se şi ea în zona influenţei puternicului duşman. În funcţie de politica dusă faţă de Turcia, s-a schimbat și poziția Poloniei și Ungariei față de Moldova. Ioan Albert era un
fierbinte partizan al ciocnirii cu puternicul vecin din sud-est, iar Vladislav era partizanul păstrării status quo-ului şi al întăririi poziţiei sale în
Ungaria. Aceste atitudini diferite privind politica faţă de Turcia şi-au găsit repercursiunea în relaţia diferită cu Moldova şi cu voievodul Ştefan cel
Mare. Congresul de la Lewocza din 1494 avea să servească rezolvării
acestor confuzii. Ioan Albert intenţiona să îl detroneze pe Ştefan cel Mare
şi să îl urce pe fratele său Sigismund. Ca urmare a poziţiei lui Vladislav
a fost nevoit să renunţe la această idee. A obţinut doar acordul pentru
expediţia de cucerire a Chiliei şi Cetăţii Albe. E posibil că, în tăcere, se
gândea la o confruntare cu voievodul moldovean şi împlinirea intenţiilor
sale. În anul 1497, Ioan Albert a pornit în expediţia al cărei scop oficial
era cucerirea porturilor de la Marea Neagră. Care a fost de fapt scopul,
izvoarele nu sunt de aceeaşi părere. Scopul nu a fost atins, căci Ştefan nu
şi-a dat acordul ca armata să treacă pe teritoriul ţării sale. Totuşi regele
polonez nu voia să se întoarcă cu mâinile goale, deci a decis să lovească
capitala statului: Suceava. Fără succes. Alte incidente nu sunt clar prezentate în izvoare. În unul este vorba de stratagema lui Ştefan şi capcana
pregătită, în alte izvoare despre încercarea de a-l avertiza pe regele polonez. Retragerea s-a încheiat cu înfrângere nu departe de Codrii Cozminului. În acest război al lui Ioan Albert, Vladislav a fost de partea moldovenească, trimiţând, în mai multe rânduri soli fratelui neascultător cu cererea de a se retrage de pe teritoriul Moldovei. Ungaria prezentând „primul
bastion” în cazul unui atac turcesc, ducea o politică categoric mai prudentă ceea ce se reflecta în căutarea unei înţelegeri cu Moldova. La începutul sec. XVI, regele Ungariei a fost solicitat să fie prezent la diversele
negocieri purtate cu partea polonă.

prof. dr. Constantin Rezachevici
București

Din vechile legături politico-diplomatice uitate
polono-române – magnații Buczacki-Jazłowiecki
și Moldova în secolele XV-XVI

Din 1366, când stăpânirea lui Cazimir cel Mare a ajuns la hotarul
Moldovei, vreme de peste patru veacuri Coroana polonă a fost neîntrerupt vecină la hotarul sudic cu aceasta din urmă, polonii obişnuind să
spună, aşa cum se menţiona la 1703: „Între noi şi Moldova însuşi Dumnezeu a statornicit fluviul Nistru” (Inter nos et Valachiam ipse Deus flumine Tyras dislimitavit)1. În aceste condiţii, domnii Moldovei, îndeosebi
în veacurile XV şi XVI, au avut relaţii politice nu doar cu Coroana polonă,
ci şi cu marii dregători ai acesteia, staroştii sau voievozii Rusiei şi ai Podoliei, legăturile cu aceştia din urmă fiind destul de puţin cunoscute atât
în istoriografia polonă cât şi în cea română. De fapt, istoriografia polonă
cunoaşte în chip firesc personajele din Rusia şi Podolia implicate în aceste relaţii, unele dintre ele tratate în „Polski słownik biograficzny”, dar
ştiute destul de puţin şi selectiv despre legăturile lor politice cu Moldova2, deşi în secolele XV-XVI aceste legături au marcat istoria Poloniei, în
timp ce istoriografia românească, cunoscând ceva mai bine evenimentele,
ignoră în schimb aproape cu totul, uneori confundându-le între ele, personajele implicate din partea polonă. Tocmai de aceea, cercetând relaţiile
politice moldo-polone la nivelul celor cu atotputernicii conducători regali
ai Rusiei şi Podoliei, pe care Ştefan cel Mare îi socotea adevăraţi „regişori” (regulos) de graniţă3, am acordat o atenţie deosebită exponenţilor
acestora, magnaţii Odrowąż4, respectiv Buczacki-Jazłowiecki5, reconsti-

1

Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, II, Bucureşti, 1892, p. 293.
Cf. şi Constantin Rezachevici, Istoria popoarelor vecine şi neamul românesc în Evul
Mediu, Bucureşti, 1998, p. 32.
2 Unele scurte menţiuni la Ilona Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski,
Węgier i Turcji w XIV i XV wieku, Poznań, 1996, p. 86, 93, 101, 106, 110-112, 132.
3 P.P. Panaitescu, Contribuţii la istoria lui Ştefan cel Mare, în „Analele Academiei
Române”, M. S. I., S. III, t. XV, 1934, p. 63-68.
4 Constantin Rezachevici, La hotarul polono-român în secolul XV. Ştefan cel Mare
între „regişorii Odrowąż” din Rusia Haliciului şi magnaţii Buczacki din Podolia, în
Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy. Români şi polonezi în Europa. Istorie şi prezent, Suceava, 2006, p. 225-239.
5 Idem, Buczacki – un neam de magnaţi dregători din vechea Podolie şi rosturile sale în istoria Moldovei, în Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească. Enci-
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tuind astfel o istorie destul de puţin înţeleasă în trecut de o parte şi de
alta a Nistrului.
Deşi acţionând în numele şi cu împuternicirea regelui, în secolul
XV conducătorii Rusiei Haliciului şi ai Podoliei dispuneau de o autonomie politică reală care le îngăduia să angajeze ţările lor în relaţii cu domnii Moldovei. Am arătat nu demult, ceea ce nu s-a observat până atunci,
că primul tratat încheiat de Ştefan cel Mare cu partea polonă redactat la
4 aprilie 1459, lângă Overcăuţi (Owerkielowce) în ţinutul Hotin, a fost
negociat cu plenipotenţiarii regelui, voievozii Rusiei Haliciului şi Podoliei, ca un adevărat tratat (s-a păstrat doar versiunea lui Ştefan) „între ţările Podoliei, Rusiei şi Moldovei” (inter terras Podoliae, Russiae et Moldaviae). Prin acesta se punea capăt „războiului actual” provocat de pretendentul Petru Aron, alungat de Ştefan cel Mare la Cameniţa Podoliei,
care dura de doi ani6. Numai la sfârşitul actului Ştefan menţiona că nu va
accepta ca „domn” al său decât pe regele Poloniei, dar nu-i promitea jurământ de credinţă şi nici omagiu7.
Neamul, sau mai bine zis clanul Buczacki, cu herbul propriu Abdank (Habdank), n-au deţinut monopolul conducerii Podoliei în adevăratul sens al cuvântului, dar reprezentanţii săi au avut aici adesea în secolele XV-XVI funcţia de voievod sau staroste general, precum şi alte dregătorii de castelani şi staroşti locali, uneori chiar şi în Rusia Haliciului,
astfel că nu doar hotarul de nord-vest şi de nord al Moldovei, ci şi cel al
Pocuţiei, stăpânită adesea între 1388 şi 1538 de domnii moldoveni, s-au
aflat în vecinătatea şi în directa legătură cu stăpânirile lor. Întemeind
înainte de 1370 „cuibul” familiei la Buczacz în nord-vestul Podoliei, mai
precis în nordul Pocuţiei, la mai puţin de 50 km de punctul cel mai nordic al hotarului Moldovei de pe Nistru, Michał Awdaniec (†1392)8
a dat naştere, prin fiii săi, la trei ramuri ale familiei Buczacki, numită
ulterior şi Jazłowiecki, care a durat pe linie masculină până în 1607, iar
pe cea feminină până la 1662, toate trei, dar mai ales cea a lui Teodoryk
(Didrih) Buczacki, având legături oficiale, dar mai ales private, încă şi
mai interesante, cu Moldova.
Urmărind în aceste pagini doar relaţiile moldoveneşti ale acestei
familii de magnaţi de graniţă9, în cea dintâi ramură, cea a lui Michał
Buczacki (†1438), staroste şi castelan de Halici, apoi de Cameniţa, voie-

clopedie istorică, genealogică şi biografică, II, Bucureşti (în curs de publicare),
coord. Mihai Dim. Sturdza, p. 477-500.
6 Idem, La hotarul polono-român în secolul XV, p. 231-232.
7 Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, Bucureşti, 1913, p. 266-269.
8 Włodzimierz Semkowicz, Ród Awdańców w wiekach średnich, Kraków, 1920,
p. 235, 255-263; Anna Dörflerówna, Ostatni Buczaccy, în „Miesięcznik Heraldyczny”,
Warszawa, XVI (1937), nr. 10, p. 145; Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia. Tablice,
Warszawa, 1959, pl. 110; Adam Boniecki, Herbarz Polski, II, Warszawa, 1900, p. 215222; Seweryn Uruski, Herbarz Polski, II, Warszawa, 1905, p. 52-55.
9 Pentru informaţii mai ample cf. Constantin Rezachevici, Buczacki...
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vod al Podoliei, s-a ilustrat în primul rând acesta, ca sol regal în 1426 la
Alexandru cel Bun, domnul Moldovei (1400-1432)10, iar în 1433 la fiul
acestuia, Ştefan II (1433-1435), ce a şi depus în faţa sa, la Suceava jurământ de credinţă regelui Vladislav Jagiello, care, la 13 decembrie 1433 îi
întăreşte stăpânirea Moldovei de la Nistru la Marea Neagră, luându-i
însă stăpânirea Pocuţiei, prin mijlocirea aceluiaşi voievod al Podoliei11.
Iar o lună mai târziu, tot Michał Buczacki l-a determinat pe Ştefan II să
făgăduiască în scris, împreună cu boierii săi, că va depune personal omagiu regelui (13 ianuarie 1434)12.
Cum însă întemeietorul primei ramuri a familiei Buczacki a murit
în 1438 în luptă cu tătarii, unul din fiii săi, Jakub Buczacki din Podhajce (†1501), curtean al regelui Cazimir IV Jagiellończyk (1459), castelan de Halici (1472-1485), apoi voievod al Podoliei şi staroste general al
Cameniţei (1485-1497), a fost sol la Ştefan cel Mare înainte de 22 mai
1484, în legătură cu apropiata campanie „sfântă” a sultanului Baiazid II
pentru cucerirea Chiliei şi a Cetăţii Albe13 şi apoi în 1491 în legătură cu
conflictul polono-moldovean generat de răscoala lui Muha din Podolia,
susţinută de domnul Moldovei14. Un fiu al său cu acelaşi nume, Jakub
Buczacki (†1541), îmbrăţişând cariera ecleziastică, a ajuns secretar al regelui Alexandru Jagiełło (1503), paroh de Lublin (1503) şi episcop de Cameniţa (1507), fiind trimis încă din 1502 la Ştefan cel Mare, care ocupase
Pocuţia, astfel jucând un rol important în negocierile pentru această provincie, continuate şi datorită eforturilor sale. Iar în noiembrie 1504 acelaşi episcop Jakub Buczacki, a fost trimis la regele Ungariei, Vladislav
Jagiełło, pentru a-l determina să se pronunţe în legătură cu stăpânirea
Pocuţiei, după moartea lui Ştefan cel Mare, pe care îl susţinuse până
atunci15.
Întemeietorul şi reprezentantul cel mai însemnat al celei de-a
doua ramuri a familiei Buczacki, zisă şi Jazłowiecki – Monasterscy,
a fost Teodoryk (în izvoarele româneşti ale vremii Didrih) Buczacki
(†1455), cel mai implicat membru al familiei sale în viaţa politică a Moldovei din prima jumătate a veacului XV. Foarte bogat, stăpânind proprietăţi în Podolia, fortificaţiile răsăritene Karaul (Raşkov), Czarnyród (lângă

10

Mihai Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II, Iaşi,
1932, p. 642-644; Anna Dörflerówna, în Polski słownik biograficzny, III, Cracovia,
1937, p. 84.
11 Mihai Costăchescu, op. cit., p. 654-663.
12 Ibidem, p. 663-667. Cf. şi Constantin Rezachevici, Cronologia critică a domnilor
din Ţara Românească şi Moldova, a. 1324-1881, I, Bucureşti, 2001, p. 482.
13 Anna Dörflerówna, op. cit., p. 81, 84-85; Cronicile slavo-române publicate de Ioan
Bogdan, ed. P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 10, 19.
14 Istoriseskie sviazi narodov SSSR i Rumânii v XV – naceale XVIII v., I, Moscova,
1965, p. 66-68.
15 Ioan Bogdan, op. cit., p. 460-470, 476, 483-486; Veniamin Ciobanu, Ţările Române şi Polonia. Secolele XIV-XVI, Bucureşti, 1985, p. 104.
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Grigoriopol) şi Hacibei (lângă Odesa) şi cetăţile construite de el Majak şi
Balabki (la nord de Oceakov)16, ajuns castelan al Cameniţei şi staroste
general al Podoliei din 144217, el a devenit un adevărat arbitru în luptele
pentru domnia Moldovei dintre urmaşii lui Alexandru cel Bun, fiind cel
mai puternic vecin al domnilor moldoveni care se orientau spre Polonia.
La Buczacz, sub protecţia lui Didrih, s-a refugiat după 1442, cu familia şi
boierii săi, Ilia voievod, cumnatul regelui Vladislav II Jagiełło şi vărul fiilor acestuia Vladislav III şi Cazimir IV18, alungat din Moldova de fratele
său Ştefan II, Didrih împrumutându-i şi 500 de zloţi tătărăşti19. Iar după
înfrîngerea şi orbirea sa de către Ştefan II în primăvara 1444, Ilia s-a refugiat din nou, până la moarte, în 1448, probabil la Colomeea, oricum din
nou sub aripa ocrotitoare a lui Didrih Buczacki20. De acum acesta din
urmă a rămas susţinătorul doamnei văduve Maria, mătuşa regelui Poloniei, şi sprijinitorul fiilor ei, pretendenţii Roman II şi Alexăndrel
(Alexandru II). Însă mai apoi a susţinut în mai multe rânduri (1443,
1445-1446) şi pe unchiul acestora Petru III, un fiu legitim al lui Alexandru cel Bun, care în martie 1443 i-a făcut legământ de credinţă21, iar apoi
în 1446 i-a promis o dare anuală de 1.000 de zloţi şi ţesături de mătase
scumpe22. L-a preferat chiar, din interese materiale, pe acesta din urmă,
dar n-a ezitat să-l susţină şi pe Roman II (1447), negociind cu ambii pretendenţi la tronul Moldovei23, ceea ce l-a făcut pe Petru III să se refugieze
alături de Ioan de Hunedoara24. Didrih Buczacki s-a implicat astfel tot
mai mult într-o adevărată dramă feudală. Înainte de 23 februarie 1448
Roman II s-a întâlnit cu mult fast cu starostele general al Podoliei, pe
care îl numea „adevărat tată iubit al nostru” şi „părinte” în sens feudal,

16

Matei Cazacu, À propos de l’expansion polono-lituanienne au nord de la Mer Noir
aux XIV-eme-XV-eme siècle, în Passé turco-tatar présent sovietique. Études offert
à Alexandre Bennigsen, Louvain-Paris, 1986, p. 114; cf. şi p. 101-102, 122; Włodzimierz Semkowicz, Ród Awdańców w wiekach średnich..., p. 289, 292-294.
17 Kazimierz Przyboś, Urzędnicy województwa Podolskiego XV-XVIII wieku: Spisy,
Kraków, 1994, p. 67, 109, 167.
18 Constantin Rezachevici, Cine a fost soţia lui Iliaa, fiul lui Alexandru cel Bun? Un
alt episod dinastic moldo-polon-lituan, „Arhiva genealogică”, S. N. Iaşi, II (1995), nr.
3-4, p. 11-18 şi tabelul genealogic.
19 Idem, Cronologiaa critică a domnilor, I, p. 488-489; Documenta Romaniae Historica, A, I, Bucureşti, 1975, p. 325-327; cf. şi p. 390-391.
20 Cronicile slavo-române, p. 7, 15; Mihai Costăchescu, Documentele moldoveneşti
înainte de Ştefan cel Mare, II, P. 733, 735.
21 Leon Şimanschi, Nistor Ciocan, Acte slavone inedite din anii 1443-1447 privind
istoria Moldovei, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol”,
Iaşi, XI (1974), p. 178-179. Pentru semnificaţia reală a acestui act, cf. Constantin Rezachevici, Cronologia critică a domnilor..., I, p. 494.
22 Leon Şimanschi, Nistor Ciocan, op. cit., p. 182-183.
23 Ibidem, p. 184-185.
24 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. a II-a, P. P. Panaitescu, Bucureşti,
1958, p. 84. Pentru aceste împrejurări, cf. Constantin Rezachevici, op. cit, p. 501-502.
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la Cameniţa, cei doi jurându-şi reciproc credinţă25, dar peste jumătate de
an Roman II a fost otrăvit de boierii săi26, iar Petru III, care renunţase la
sprijinul lui Didrih, apelând direct la tânărul rege Cazimir IV, moare în
octombrie acelaşi an, bolnav, de fapt în chip destul de misterios27.
De acum, de la sfârşitul lui 1448 Didrih Buczacki şi-a concentrat
atenţia asupra lui Alexăndrel (Alexandru II), cel de-al doilea fiu al de
curând decedatului Ilia cel orbit, care copilărise cu familia lui în Podolia
sub ocrotirea sa. Împotriva acestuia s-au ridicat alţi doi pretendenţi care
îşi ziceau fii naturali ai lui Alexandru cel Bun, Bogdan II şi aventurierul
Aron Harnazan (Petru Aron), dintre apropiaţii doamnei Maria, mama
lui Alexăndrel, care ar fi trebuit iniţial să-l sprijine pe acesta. Primul a cerut de la început ajutorul puternicului Didrih Buczacki, încheind un contract de tip vasalic cu acesta la 2 decembrie 144928, dar cum Alexăndrel
a făcut apel direct la vărul său Cazimir IV, starostele Podoliei a trebuit să
participe la campania polonă în Moldova şi la bătălia de la Crasna
(Vaslui) din 6 septembrie 1450, câştigată de Bogdan II29. Didrih Buczacki
n-a căzut în această bătălie, cum a crezut cronicarul Grigore Ureche30, şi
după el întreaga istoriografie românească, dar nici nu s-a mai amestecat
ulterior în treburile moldovene. A murit la începutul anului 1455, foarte
probabil în atacul cu urmări grave asupra familiei sale din Pocuţia, a rudei sale prin alianţă, boierul moldovean Leu (Lev) Costici, de care se
plâng în 1457 fratele mai mic al lui Didrih, Michał Mużylo Buczacki şi
Bartosz Buczacki, fiul său cel mare31.
Astfel că Aron Harnazan (Petru Aron), care după ce l-a prins şi
ucis pe Bogdan II la 15 octombrie 1451 şi l-a înlăturat pe Alexăndrel la
25 martie 1455 (care s-a retras la Cetatea Albă unde a fost otrăvit în august acelaşi an)32, atunci când a aflat despre pregătirile din Ţara Românească ale pretendentului Ştefan (cel Mare), fiul lui Bogdan II, în primăvara 1457, a făcut apel la Michał Mużylo Buczacki şi la Bartosz Buczacki,
fratele, respectiv fiul cel mare al lui Didrih, cu care a încheiat un tratat de
protecţie a sa, numind pe primul, în sens feudal „tată” sau „părinte şi
prieten”33. Numai că victoria lui Ştefan cel Mare din 12 aprilie 1457 şi
alungarea lui Petru Aron la Cameniţa Podoliei, sub protecţia castelanului
acesteia, starostele general al Podoliei, Bartosz Buczacki, a schimbat cu
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Documenta Romaniae Historica, A, I, p. 390-391.
Jan Długosz, Historiae polonicae liber XIII et ultimus, II, Leipzig, 1712, col. 41.
27 Constantin Rezachevici, op. cit., p. 506-508.
28 Mihai Costăchescu, op. cit., p. 746-748.
29 Constantin Rezachevici, op. cit., p. 516-517.
30 Grigore Ureche, op. cit., p. 88. În istoriografia polonă se crede că a murit în 1456
(Anna Dörflerówna, op. cit., p. 85; Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia..., pl. 110).
31 Mihai Costăchescu, op. cit., p. 808-809, 811.
32 Constantin Rezachevici, op. cit., p. 518-519, 522-530.
33 Mihai Costăchescu, op. cit., p. 808-814.
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totul situaţia34. Zadarnic i-a plătit Petru Aron lui Bartosz o „leafă” (jold)
pentru a-l readuce în scaunul de la Suceava35. Acesta a căzut în lupta cu
tătarii la 2 august 145736, iar fratele său, Michał Buczacki (†1511), care
a preluat stărostia Podoliei i-a înapoiat banii la sfârşitul aceluiaşi an37. În
sfârşit, tratatul de la Overcăuți din 4 aprilie 1459, amintit mai sus, dintre
„ţările” regale Rusia şi Podolia şi ţara Moldovei a lui Ştefan cel Mare, punea capăt războiului de doi ani a acestuia cu Petru Aron38, făcându-l pe
acesta să se refugieze în Transilvania.
Apoi, în vremea domniei autoritare a lui Ştefan cel Mare (14571504), care a refuzat mijlocirea familiei Buczacki în relaţiile cu Cazimir
IV, legăturile acestei familii cu Moldova nu au mai atins intensitatea celor
din vremea lui Teodoryk (Didrih) Buczacki.
Totuşi urmaşii lui Didrih, sub numele de Jazłowiecki (după
localitatea Jazłowiec pe care Didrih Buczacki o stăpânea dinainte de
142439), au avut relaţii, în general bune cu domnii Moldovei din veacul
XVI. Jerzy Jazłowiecki de Buczacz, starostele general al Podoliei
(1540-1544), strănepotul lui Didrih, a colaborat cu Petru Rareş în
a doua domnie a acestuia (1541-1546), deşi între cei doi au intervenit şi
momente de criză în 1541-154240. Însă vărul său de-al doilea Jerzy Jazłowiecki – Monasterscy, un alt strănepot al lui Didrih Buczacki, care
a ajuns la cele mai înalte dregătorii în neamul Buczacki, hatman de câmp
(1569), mare hatman (1574-1575) şi „strażnik” al Coroanei, a fost în 1563
numit sol la Poartă, şi „sol mare” în Moldova, pentru reînnoirea tratatului cu Despot vodă (1561-1563)41, apoi din nou sol în Turcia pentru medierea înţelegerii polono-turce asupra Moldovei (1564)42. Cu Alexandru
Lăpuşneanu în a doua domnie (1563-1568) a avut relaţii încordate între
1565 şi 1568, domnul moldovean fiind acuzat fără temei că ar fi sprijinit
unele năvăliri tătărăşti în Podolia43. Însă în 1572 Jerzy Jazłowiecki –
Monasterski a fost cel ce a încheiat tratate de alianţă între Coroana polonă şi Ion vodă cel Viteaz (1572-1574)44, care însă nu i-a adus domnului
Moldovei ajutorul aşteptat în răscoala sa antiotomană.
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Constantin Rezachevici, op. cit., p. 533.
Mihai Costăchescu, op. cit., p. 814-816.
36 Anna Dörflerówa, loc. cit.
37 Mihai Costăchescu, loc. cit.
38 Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare..., II, p. 266-269.
39 Włodzimierz Semkowicz, Ród Awdańcόw..., p. 289.
40 Constantin Rezachevici, A doua domnie 1541-1546, în vol. Petru Rareş, Bucureşti,
1978, p. 230; Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al XVI-lea, Bucureşti, 1979, p. 45-46, 49, 52, 63, 67, 69, 75, 77,
90-91; Ibidem, Secolele al XVI-lea şi al XVIII-lea, Bucureşti, 2001, p. 3-4.
41 Ilie Corfus, Documente [...] Secolul al XVI-lea, p. 205-220.
42 Ibidem, p. 246-256, 300, 302.
43 Ibidem, p. 266-268, 284-285.
44 Ibidem, p. 323-325.
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În cea de-a treia ramură a familiei Buczacki, care pornea de la
Michał Mużylo (†1470), fratele mai mic al lui Didrih Buczacki, Mużylo
însuşi, staroste de Sniatyn şi Colomeea (1436-1460), castelan de Cameniţa (1460-1466) şi voievod al Podoliei (1465-1470), a fost implicat puternic
în relaţii cu Moldova. A mediat conflictul din 1442 între domnii asociaţi
Ilia şi Ştefan II45, în 1455 a acordat influentului logofăt Mihu şi fraţilor
săi drept de refugiu în stăpânirile sale din Podolia46, iar în 1457, împreună cu Bartosz Buczacki, fiul cel mare al lui Didrih, a venit la Suceava,
încheind la 1 aprilie cu Petru Aron un adevărat tratat de bună vecinătate
şi cârmuire comună a Podoliei şi Moldovei: „să ţinem amândouă ţările,
din amândouă părţile, în una, în pace, mulţămire şi dreptate”47. În sfârşit, Michał Mużylo a îndeplinit solii diplomatice, în 1461 la Vlad Ţepeş, în
Ţara Românească48, în anul următor la Suceava, pentru a primi jurământul de credinţă al lui Ştefan cel Mare către regele Poloniei49, apoi din nou
în 1467 pentru probleme de hotar50, iar la 1469 a cerut lui Ştefan să se
prezinte la Liov pentru a depune omagiu lui Cazimir IV51. Iar un fiu al
său, Michał Buczacki (†1474), staroste de Sniatyn a fost trimis de rege
în fruntea unei oşti polone, în prima jumătate a anului 1474, pentru a-l
sprijini pe Ştefan cel Mare, confruntat în decembrie 1473 cu o invazie
a akângiilor turci52, prilej cu care starostele de Sniatyń a şi murit.
Familia Buczacki-Jazłowiecki din vechea Podolie n-a părăsit însă
scena istorică de la hotarul polono-român în care a fost atât de implicată,
fără a-şi trimite o ramură şi în Moldova, de care istoricii poloni nu ştiu
nimic, iar cei români, precum Ioan Bogdan şi Mihai Costăchescu, ştiu câte ceva doar în măsura în care au editat unele documente referitoare la
Buceaţchii din Moldova. Am alcătuit cu alt prilej dosarul cercetării acestei ramuri53, cu observaţia că astăzi nu cunoaştem decât o parte din numerosul neam Buczacki. Amintesc, aşadar, că între aceştia din urmă apar
la 27 mai 1480 un Buceaţchi, fără prenume, şi un Iurie, poate fratele său,
ambii trăitori înainte de mijlocul veacului XV, demult decedaţi în 1480,
ai căror fii la acea ultimă dată făceau parte din familia Marenei, fiica lui
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Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej, XIV, Liov, 1889, p. 55. Constantin Rezachevici, Cronologia critică a domnilor..., I, p. 488-489.
46 Mihai Costăchescu, op. cit., p. 804-806.
47 Ibidem, p. 808-814.
48 Anna Dörflerówa, loc. cit.
49 Ioan Bogdan, op. cit., p. 291-294.
50 Ibidem, p. 296-299.
51 Ilona Czamańska, Ştefan cel Mare şi Polonia, în „Revista de istorie a Moldovei”,
Chişinău, 2004, nr. 3 (59), p. 19; Polski słownik biograficzny, XI, p. 5-7.
52 Jan Długosz, Historiae polonicae..., II, col. 509. Cf. şi Veniamin Ciobanu, Ţările
Române şi Polonia. Secolele XIV-XVI..., p. 71.
53 Cf. mai sus nota 5.
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Iacuş vistierul (1423-1431)54 şi foarte probabil a unei surori a lui Leu
Costici. Acest Buceaţchi, al cărui prenume catolic nu ne este cunoscut,
a fost probabil un fiu al lui Teodoryk (Didrih) Buczacki, care a trecut în
Moldova, împreună poate cu un frate (?), în împrejurări necunoscute,
fiind adoptat în familia Marenei şi a lui Cozma Şandrovici, care nu aveau
decât două fete, Anuşca şi Vasutca, dacă nu cumva s-a căsătorit cu o altă
fiică a acestora, devenindu-le astfel ginere. Oricum, de acum înainte cunoaştem descendenţa acestui Buceaţchi din Moldova, care a avut trei urmaşi, Danciu Şteful şi Magda Buceaţchi (1520); Şteful având drept fiu pe
Crăciun Buceaţchi (1579)55, ai cărui urmaşi s-au topit în rândul răzeşilor,
astfel că tocmai în 1662 apare un Buceaţchi, staroste al satului Nesfoe, ţinutul Cernăuţi56, sat care la 1520 aparţinuse tocmai lui Şteful Buceaţchi.
Stranie coincidenţă, în acelaşi an 1662 este amintit pentru ultima
dată şi ultimul descendent pe linie feminină, Buczacki-Tworowski, a neamului Buczacki, stins pe linie masculină la 1607.
Cât despre descendenţii lui Iurie aceştia au ajuns pe linie masculină până în 1603, iar pe linie feminină au dat naştere de pe la 1520 familiei boiereşti Stârcea, înrudită astfel, ca şi Buceaţchi moldoveni cu familia Hrincovici, descendentă din Vasutca de la 1480, fiica bună a Marenei şi a lui Cozma Şandrovici.
Vreme de două secole familia de magnaţi poloni „de graniţă” Buczacki-Jazłowiecki din vechea Podolie a străjuit hotarul de sud al regatului polon, spre Moldova, şi în parte spre tătari, amestecându-se în treburile moldovene, de la rivalităţi domneşti până la conflicte de hotar şi trimiţând chiar o ramură în Moldova. Iar când s-a stins „cuibul” ei de la Buczacz a ajuns în stăpânirea familiei Potocki, găzduind în prima jumătate
a secolului XVII o cneaghină moldoveancă, Maria, fiica lui Ieremia Movilă, domnul Moldovei (1595-1606), soţia lui Ştefan Potocki, celebră prin
descendenţa ei regală europeană.
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Documenta Romaniae Historica, A, II, Bucureşti, 1976, p. 343-344. În traducerea
textului greşit „Iurie Buceaţchi”, în loc de „Buceaţchi şi Iurie”, cum apare în originalul
slav.
55 Documente privind istoria României, A, XVI-3, p. 112; Documenta Romaniae
Historica, A, II, p. 343-344; III, p 520-526; Documente privind istoria României, A,
XVI-1, p. 66, 85-86, 161-163, XVI-3, p. 112-113.
56 Direcţia Arhivei Naţionale Istorice Centrale, A.N.; CCXI/2; Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva istorică centrală a statului, III, Bucureşti, 1968, p. 199.
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O dawnych zapomnianych polsko-rumuńskich
związkach politycznych i dyplomatycznych –
ród Buczackich-Jazłowieckich i Mołdawia w wiekach XV-XVI
Streszczenie

W związku z 20. rocznicą podpisania ostatniego Układu o przyjaznych stosunkach i współpracy między Polską i Rumunią autor niniejszego opracowania uważa za stosowne przypomnienie także o dawnych,
średniowiecznych związkach politycznych i dyplomatycznych, które
w swoim czasie miały rzeczywisty wpływ na relacje pomiędzy dwoma narodami, większy zapewne niż liczne współczesne porozumienia i układy.
Na dowód tego, autor zwięźle odtwarza wielopłaszczyznowe związki pomiędzy podolskim rodem Buczackich-Jazłowieckich, poddanych Korony
Polskiej, i władcami Mołdawii w wiekach XV-XVI.
W okresie tym województwo podolskie rozciągało się od Rusi Halickiej po czarnomorski port Hadżibej (późniejsza Odessa), sąsiadując
w ten sposób na północy i wschodzie ze średniowieczną Mołdawią. Skupiając z czasem w swoich rękach całą władzę na ziemiach średniowiecznego Podola, ród Buczackich osiadł w Buczaczu, w północno-zachodniej
części dawnego Podola, niespełna 50 km od najbardziej na północ wysuniętego punktu granicznego z Mołdawią na Dniestrze, po tym jak
w 1366 r. Kazimierz Wielki rozszerzył granice Podola aż po Mołdawię.
Buczaccy, nazywani także w XVI w. Jazłowieckimi, od nazwy innej z ich posiadłości, których Stefan Wielki nazwał w 1467 r. prawdziwymi przygranicznymi regulus, posiadali ogromną władzę ekonomiczną
i polityczną. Trzy linie rodu założonego na początku wieku XIV trwały po
linii męskiej do 1607 r., a żeńskiej do 1662 r., jedna z nich rozgałęziła się
także w Mołdawii – Buceaţchi – z potomkami w ważnych rodach bojarskich, ale także chłopskich.
Ponieważ historiografia polska dobrze zna Buczackich, ale pomija
fakty z historii Mołdawii, w które byli oni zaagażowani, a w historiografii
rumuńskiej dobrze rozpoznane są te ostatnie okoliczności, ale myli się
osoby z rodu Buczackich, autor prezentuje chronologicznie działania polityczne i dyplomatyczne w Mołdawii oraz z nią związane najważniejszych
przedstawicieli trzech linii męskich rodu Buczackich. Biorą one początek
od Michała Buczackiego (†1438), członka poselstwa do Aleksandra Dobrego (1426) i przedstawiciela króla Polski odbierającego lenno od jego syna Stefana II (1433), Teodoryka Buczackiego (†1455), bez którego udziału
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nie sposób zrozumieć burzliwych dziejów walk pomiędzy synami Aleksandra Dobrego z II ćwierci XV w., spośród których Eliasz I był szwagrem
Władysława II Jagiełły (żonaty z Marią Holszańską, siostrą królowej polskiej Zofii Holszańskiej) i kuzynem po kądzieli jego synów: Władysława
III Warneńczyka i Kazimierza IV Jagiellończyka oraz Michała-Mużyło
Buczackiego (†1470), który zaangażowany był w walki Stefana Wielkiego
o odzyskanie tronu mołdawskiego, ale i w relacje dyplomatyczne polskiego króla z Władem Palownikiem (1461), mało do dziś poznane.
W wieku XVI, zwłaszcza potomkowie Teodoryka Buczackiego,
pod nazwiskiem Jazłowieccy, piastujący wysokie urzędy w Polsce, utrzymywali w dalszym ciągu relacje dyplomatyczne i polityczne z mołdawskimi hospodarami: Piotrem Rareszem (Petru Rareş), Janem II Jakubem
Heraklidem Despotem (Despot Vodă), Aleksandrem Lăpuşneanu i Janem III Srogim (Ion Vodă).

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

Miron Barnovschi i jego rodzina
w relacjach z Polakami1

Miron Barnovschi, hospodar mołdawski w latach 1626-1629, pisał
się także Miron Mohyła Barnovschi, podkreślając swe koneksje rodzinne
ze znanym polonofilskim rodem hospodarskim. Istotnie był spokrewniony z Mohyłami w trzecim stopniu, był bowiem ze strony matki wnukiem siostry Jeremiego i Szymona Mohyłów – Scheauki. Scheauca była
żoną hetmana Melentiego Baliki, a ich córka Elena Elżbieta – żoną Dymitra Barnovschiego i matką Mirona.
Rodzina Barnovschich, lub jak dawniej pisano Bernawskich, mimo polsko brzmiącego nazwiska, nie była rodziną polskiego pochodzenia,
dziad późniejszego hospodara, Toma, dał się poznać jako przeciwnik Despota, czyli uzurpatora na tronie mołdawskim – Jakuba Bazylikosa Heraklidesa i zwolennik Stefana Tomszy, który uczynił go hetmanem. W trakcie walk toczonych przez Tomszę, Toma Barnovschi zginął, a jego syn,
Dumitru, za rządów następnych hospodarów nie miał szans na karierę
polityczną. Szansę taką przyniosło mu dopiero małżeństwo z siostrzenicą
Jeremiego Mohyły, który w 1595 r. został hospodarem mołdawskim. Za
rządów Jeremiego Mohyły Dumitru Barnovschi został wielkim paharnikiem, a później wielkim postelnikiem, co niewątpliwie oznaczać musiało
wielkie zaufanie hospodara do jego osoby. W dobie narastającego konfliktu w rodzinie Mohyłów po śmierci Jeremiego, a zwłaszcza Szymona Mohyłów, znalazł się w obozie Elżbiety Mohyłowej, wydając swą córkę, Teodozję, za brata Elżbiety Mohyłowej – Wasyla Łozińskiego. Już jednak
w 1607 r. ślad po nim się urywa, prawdopodobnie zmarł w tym czasie.
Miron był prawdopodobnie wówczas jeszcze dzieckiem lub młodzieńcem zbyt młodym na to, by powierzyć mu poważne funkcje państwowe. Uchroniło go to przed represjami, jakie dotknęły zwolenników
Elżbiety Mohyłowej ze strony Stefana II Tomszy, a przeciwnie, ponieważ
z większością z nich był spokrewniony, przypadła też na niego spora część
ich dóbr, stawiając go w gronie najbogatszych właścicieli ziemskich. Niewykluczone, że zaważył tu także dawny związek jego dziada ze Stefanem I

1

Już po złożeniu do druku niniejszego artykułu ukazała się książka Dariusza Milewskiego, Mołdawia między Polską a Turcją. Hospodar Miron Barnowski i jego polityka (1626-1629), Oświęcim 2014. Omawia ona znacznie szerzej stosunki politycznowojskowe w czasie rządów Mirona Barnovschiego, ostateczna konkluzja wydaje się
jednak dość podobna.
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Tomszą, w każdym razie swą pierwszą godność bojarską spatara Miron
Barnovschi otrzymał od zdeklarowanego wroga Mohyłów – Stefana II
Tomszy. Służył zresztą wiernie zarówno temu hospodarowi, jak również
kolejnym hospodarom mianowanym przez Portę Otomańską – Radu
Mihnii i Aleksandrowi Iliaszowi2.
Od początku domeną Mirona Barnovschiego była służba wojskowa. Jako spatar był niewątpliwe zobowiązany do pilnowania granicy od
strony tatarskiej. Prawdopodobnie wówczas nawiązał przyjazne stosunki
z wieloma przywódcami tatarskimi, w tym z przywódcą Ordy Nogajskiej
stacjonującej w Budziaku, Kantemirem – mirzą, zwanym „Krawawym
mieczem”, który szczególnie źle zapisał się w pamięci Polaków, dokonując
wielokrotnie niszczących najazdów na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej. Współpraca Barnovschiego z Kantemirem okazała się szczególnie
niebezpieczna dla Polaków w czasie walk toczonych z Turkami pod Chocimem w 1621 r. Oddziały zorganizowane przez Barnovschiego na wzór
tatarski były niezwykle skuteczne w niszczeniu polskiego potencjału wojennego. O wielkich szkodach poczynionych przez nie w wojsku polskim
wspominają niemal wszystkie źródła opisujące walki prowadzone pod
Chocimem3. Niewątpliwie Barnovschi, służąc tureckiemu wasalowi, Aleksandrowi Iliaszowi, wypełniał wówczas swą powinność, przyznać jednak
trzeba, że czynił to wyjątkowo gorliwie. Zarobił tym na stanowisko hetmana, które otrzymał już od następcy Aleksandra Iliasza – Stefana II
Tomszy, po raz drugi osadzonego na tronie mołdawskim. Rychło, obok
stanowiska hetmana, otrzymał też stanowisko portara suczawskiego, co
oznaczało skupienie władzy wojskowej i policyjnej.
Obydwa te stanowiska utrzymał także po kolejnej zmianie na tronie hospodarskim, gdy również po raz drugi zasiadł na nim Radu Mihnea.
Ostatni rok rządów Radu Mihnii 1625/1626 – to okres bardzo
ciężkiej choroby hospodara, faktycznie pierwszoplanową rolę odgrywał
Miron Barnovschi. Stosunki Radu Mihnii z Polską były dość dobre, nie
był to jednak hospodar, którego Polacy sobie szczególnie życzyli, w roku
1622 polskim kandydatem do tronu mołdawskiego był Piotr Mohyła. Narzuconego przez Turków hospodara traktowano w Rzeczypospolitej dość
nieufnie i podobnie potraktowano jego najbliższego współpracownika
i następcę – Mirona Barnovschiego, pamiętając zresztą jego dawną
współpracę z Kantemirem.

2

A.H. Golimaș, Un domnitor. O epocă. Vremea lui Miron Barnovschi Moghilă, voievod al Moldovei, București 1980, s. 23-43.
3 S. Lubomirski, Dziennik wyprawy chocimskiej 1621 r. [w:] Pamiętniki o wojnie
chocimskiej r. 1621 Jana hrabi z Ostroga, Prokopa Zbigniewskiego, Stanisława Lubomirskiego i Jakuba Sobieskiego z rękopisów, red. Ż. Pauli, Kraków 1853, s. 77;
J. Sobieski, Dziennik wyprawy tureckiej, tamże, s. 117-118, 168; S. Kobierzycki,
Historia Władysława królewicza polskiego i szwedzkiego, tłum. M. Krajewski, red.
J. Byliński, W. Kaczorowski, Wrocław 2005, s. 328.
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Połowa lat 20. XVII w. to okres bardzo trudnych stosunków polsko-tatarskich, okres walk wewnętrznych w Chanacie Krymskim, w których angażowali się Kozacy, popierając Szachin Gireja, wbrew zresztą
preferencjom Rzeczypospolitej. Odczuwalny był brak stabilizacji w stosunkach wzajemnych i możliwość wybuchu konfliktu w każdej chwili,
a inkursje tatarskie powtarzały się niemal rok w rok. Miron Barnovschi,
który po objęciu tronu w styczniu 1626 r. począł bardzo intensywnie poszukiwać zbliżenia z Polską, próbował wykorzystywać swoje dobre kontakty z Tatarami i odgrywać rolę mediatora. Z propozycją taką wystąpił,
między innymi, w roku 16274. W jednym z listów do Maksymiliana Przerembskiego pisał o zagrożeniu Rzeczypospolitej ze strony wojsk tureckotatarskich zgromadzonych pod Oczakowem, oferując swą pomoc w zażegnaniu niebezpieczeństwa i radząc, by Rzeczpospolita szybko wysłała posła
do Porty5. W Rzeczypospolitej jednak nie bardzo Barnovschiemu dowierzano, a propozycję mediacji przyjęto sceptycznie:
Hospodar wołoski (...) obiecuje jednak mediować, jeśliby mu
to król jmć poruczył. Wątpię ja, aby on był po temu, ale raczej na to wiedzie, aby się Turkom szkodą naszą przysłużył.
Nie wiem jaki respons od dworu odniesie. Wmć jednak będziesz uważał jeśli co gruntownego poda i nie dasz mu się ladajako oszukać –

pisał zwierzchnik pułkownika Stefana Chmieleckiego, prawdopodobnie
hetman Stanisław Koniecpolski6.
Stefan Chmielecki był jednym z głównych, najbardziej zaufanych
korespondentów Mirona Barnovschiego. Tajną dyplomację z hospodarem
mołdawskim uprawiali również Jerzy i Krzysztof Zbarascy. Niestety, co
było jej przedmiotem się nie dowiemy, gdyż zachowywano daleko idącą
ostrożność i najważniejsze sprawy załatwiano ustnie. Z czasem Polacy nabrali większego zaufania do tego hospodara mołdawskiego.
Wiosną 1628 r. wyprawiony został do Turcji poseł polski Jerzy
Kruszyński. Zatrzymał się w Jassach, gdzie hospodar zaopatrzył go w dary dla urzędników osmańskich, a następnie udzielił mu pomocy dyploma-

4

Miron Barnovschi do Stefana Chmieleckiego, 4 07 1627 – E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, București, supl. 2, vol. 2, s. 539 i tenże do tegoż,
11 07 1627, tamże, s. 540-541; M. Barnovschi do króla, tamże, s. 542.
5 M. Barnovschi do M. Przerembskiego, 17 07 1627, tamże, s. 545.
6 N. do Stefana Chmieleckiego, Warszawa 5 08 1627 – I. Corfus, Documente privitoare la istoria românilor culese din arhivele polone. Secolul al XVII-lea, București
1983, s. 118.
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tycznej w Stambule. Dzięki temu poseł przyjęty został dobrze i szybko,
o czym hospodar nie omieszkał pochwalić się w liście do Maksymiliana
Przerembskiego7.
Maksymilian Przerembski, kasztelan sieradzki, a zarazem marszałek dworu królowej Konstancji, był osobą szczególnie blisko zaprzyjaźnioną z Mironem Barnovschim. Przyjaźń ta miała podłoże rodzinne,
albowiem Przerembski żonaty był z najmłodszą córką Jeremiego Mohyły,
Anną. Barnovschi, podkreślając te związki rodzinne, często określał Przerembskiego mianem szwagra, co doprowadziło niektórych badaczy do
błędnego mniemania, że hospodar mołdawski żonaty był z siostrą Przerembskiego8. Pomijając fakt, że siostry tego pana były w wieku matki,
a może i babki Barnovschiego, to ich związki rodzinne znane są na tyle
dobrze, że możemy całkowicie wykluczyć taką możliwość. Nie znajdują
też potwierdzenia przypuszczenia na temat ewentualnych innych małżeństw Mirona Barnovschiego z Polkami, jak np. z córką kasztelana kamienieckiego, niektórzy nawet (jak np. Nicolae Stoicescu) identyfikują tego kasztelana kamienieckiego z Przerembskim9, który nigdy nie sprawował tej funkcji. W tym czasie w grę mogłyby wchodzić dwie osoby: Mikołaj Struś i Stanisław „Revera” Potocki. Mikołaj Struś miał dwie córki,
z których Krystyna (Helena) po głośnym romansie poślubiła kuzyna Adama Kalinowskiego, a Zofia była zamężna z Aleksandrem Sienieńskim.
Stanisław „Revera” Potocki nie miał natomiast wówczas dorosłych dzieci.
Nic nie wie na temat takiego związku współczesny Barnovschiemu Samuel Okolski, autor najlepszego siedemnastowiecznego herbarza, mieszkający na Podolu, korzystający z mecenatu Potockich i doskonale znający
również osobiście rodziny zamieszkałe w tym regionie Rzeczypospolitej10.
Milczy na ten temat również autor najpopularniejszego herbarza – Kacper Niesiecki, wreszcie dokumenty i testament hospodara wskazują, że
nie miał on żony ani w czasach swego panowania w Mołdawii, ani
w chwili śmierci.
Bliskie kontakty z Przerembskimi odegrały istotną rolę w inicjatywie indygenatu dla Mirona Barnovschiego. Hospodar nie czuł się pewnie
na tronie. W kraju opierał się głównie na najbliższej rodzinie, jego najbliższymi współpracownikami byli: Gavrilaș Mateiaș, wielki logofet –
mąż siostry Sîrbki, Nicoară Baltag, hetman i portar suczawski – mąż siostry Teodozji oraz nowy człowiek w grupie bojarów mołdawskich, Ion Costin, postelnik – mąż bliskiej krewnej, prawdopodobnie siostrzenicy,
Safty Coarteș. Wprawdzie, jako człowiek łagodnego charakteru i głęboko

7

Miron Barnovschi do Maximiliana Przerembskiego, Iași, 2 04 1628 – Archiwum
Główne Akt Dawnych, Archiwum Zamoyskich (dalej: AGAD, AZ) 3028, s. 113.
8 A.H. Golimaș, dz. cyt., s. 56.
9 N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova sec.
XIV-XVII, București 1971, s. 344.
10 S. Okolski, Orbis Poloni, t. 2, Cracoviae 1643, s. 285-286.
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religijny, cieszył się w kraju powszechną sympatią, przeciwników politycznych i konkurentów do tronu nie brakowało. Obawiano się zwłaszcza
intryg politycznych księcia siedmiogrodzkiego Gábora Bethlena, ale
o tron mołdawski starał się również Mojżesz Mohyła, syn Szymona i zdetronizowany w 1621 r. Aleksander Iliasz. Groźnym przeciwnikiem politycznym Mirona Barnovschiego był również ambitny bojar Lupu Coci,
późniejszy hospodar Vasile Lupu. Oczywiście też w każdej chwili mogła
wyjść na jaw tajna współpraca hospodara z Polakami. Brak poczucia stabilizacji na tronie musiał być istotnym czynnikiem skłaniającym Barnovschiego do starań o indygenat. Ówczesna korespondencja zdaje się wskazywać, że hospodar spodziewał się dzięki pozyskaniu jednoznacznego
poparcia polskiego wzmocnić swą pozycję w kraju. Rachuby te okazały się
całkowicie chybione i miały w istocie zupełnie przeciwny skutek.
Starania hospodara o indygenat pojawiły się po raz pierwszy na
sejmikach w czerwcu 1628 r.
Hospodar Imć wołoski z wielu miar ma swoje in Rempublicam nostram merita, a iż wniósł prośbę do koła naszego
o indygenat, nie godziło się nam inaczej, jedno jego samego
i tę prośbę jego Rzpltej przez posły nasze zalecić i za nim J.
kr. Mci i stanów prosić –

głosiła uchwała sejmiku wiszeńskiego z 5 czerwca 1628 r11. Jednak
sejm obradujący latem tego roku nie podjął uchwały w tej sprawie, wobec
czego w grudniu sprawa ponownie powróciła na sejmiki. Ponownie sejmik dla województwa ruskiego w Sudowej Wiszni w instrukcji dla posłów
na sejm z 12 grudnia 1628 r. zalecił:
Wielą sposobów testyfikowana jest obywatelom ziem ruskich
przyjaźń hospodara Imci wołoskiego, za którym pp. Posłowie
intercedować mają do J. Kr. Mci i Rzpltej, aby do swobód koronnych przez indigenat publiczny był przypuszczony, kondycyjej jednak bene merendi de Republica i oddania przysięgi fidelitatis Koronie nie opuszczając12.

Ostatecznie 20 lutego 1629 r. sejm przyjął uchwałę o nadaniu
indygenatu Mironowi Barnovschiemu13. Głównym protektorem hospodara, wprowdzającym go do grona polskiej szlachty, był Maksymilian Prze-

11

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie, wyd. A. Prochaska, t. 20, Lwów 1909, s. 266.
12 Tamże, t. 20, s. 270.
13 Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 295.
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rembski, który przyjął go do swego herbu „Nowina”. Zaznaczyć należy, że
był to pierwszy przypadek nadania indygenatu urzędującemu hospodarowi.
Zgodnie z zaleceniem sejmu wysłano do hospodara posła, Teofila
Szembeka, który wręczył hospodarowi dokument i odebrał przysięgę następującej treści:
Ja, Miron Bernawski wojewoda ziem mołdawskich przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej jedynemu, iż J. K. Mci Zygmuntowi trzeciemu z łaski Bożej królowi
polskiemu i szwedzkiemu wiernym będę, wiarę i poddaństwo
swoje oddaję przeciwko J. K. Mci Panu memu, także przeciwko Rzeczypospolitej z nieprzyjacielem żadnym przestawać
nie będę i owszem za Króla J. Mci dostojeństwo i zdrowie,
także za całość Rzeczypospolitej do gardła swego przeciwko
każdemu nieprzyjacielowi zastawiać się będę i cobym wiedział być K. J. Mci i Rzplitej niebezpiecznego i szkodliwego
bez wielkiego omieszkania K. J. Mci albo urzędników J. K.
Mci przestrzegać nie zaniecham we wszystkich postępkach
moich, także sprawując jako wiernemu i dobremu poddanemu J. K. M. wedle praw zacnej korony polskiej przystoi. Tak
mi dopomóż Bóg i Święty Krzyż 14.

Hospodar złożył przysięgę i wystawił na to uroczysty dokument.
Można się spodziewać, że nie podawano tego do publicznej wiadomości,
jednak sam fakt złożenia przysięgi przez urzędującego hospodara był
aktem nie tylko osobistym, ale i państwowym, nie mógł też pozostać
w zupełnej tajemnicy przed tureckim suwerenem. Treść przysięgi była
jednoznaczna i nie zawierała żadnych zastrzeżeń ani wyjątków, w praktyce oznaczała więc podjęcie współpracy przeciw Turcji, a to była sytuacja
nie do zaakceptowania dla Porty Otomańskiej. Nie należy się więc dziwić,
że reakcja turecka była niemal natychmiastowa, Barnovschiego odwołano, mianując pierwszego lepszego kandydata, jaki się nadarzył – młodziutkiego syna Radu Mihnii – Aleksandra Dziecię.
Hospodar chyba nie do końca zdawał sobie sprawę z rzeczywistej
sytuacji, spodziewając się, że król i Rzeczpospolita staną w jego obronie
i wymuszą na sułtanie utrzymanie go na tronie. Pomoc samorzutnie obiecywali mu też niektórzy polscy dowódcy i przyjaciele, jak np. Stefan
Chmielecki15. Barnovschi spodziewał się tej pomocy nawet jeszcze wów-
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W. Wdowiszewski, Regesty przywilejów indygenatu w Polsce (1519-1793), Materiały do biografii, genealogii i heraldyki w Polsce, t. V, Buenos Aires-Paris 1971, s. 71;
I. Czamańska, Rumuńska imigracja polityczna w Polsce XVII wieku, „Balcanica Posnaniensia”, t. VI, Poznań 1993, s. 14.
15 Miron Barnovschi do Tomasza Zamoyskiego, Chocim, 26 10 1629 – AGAD, AZ 305,
s. 12-13.
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czas, gdy nowy hospodar przybył już do Mołdawii w tureckiej asyście.
Zygmunt III też zresztą traktował Barnovschiego jak wasala i poczuwał
się do obowiązku jego obrony, uznał jednak, że w tym momencie podjęcie
jakiejkolwiek akcji zbrojnej przeciw Turcji nie jest możliwe. Trwała bowiem wojna ze Szwecją, a król na czele wojska stacjonował pod Malborkiem. Toczyły się wprawdzie negocjacje pokojowe, Rzeczpospolita znajdowała się w nich jednak na słabszej pozycji, dodatkowy konflikt musiałby tę pozycję jeszcze bardziej osłabić.
Analiza ówczesnej sytuacji politycznej prowadzi do stwierdzenia,
że jakakolwiek próba zbrojnego, czy choćby tylko dyplomatycznego, poparcia Barnovschiego nie miała żadnych szans powodzenia, sytuacja była
zasadniczo różna od tej z roku 1595, kiedy osadzono na tronie mołdawskim Jeremiego Mohyłę. Rezygnacja z poparcia zdetronizowanego
hospodara, choćby najbardziej pożądanego na tronie, była więc głosem
rozsądku.
Wbrew tradycji rozpowszechnionej później przez znanego kronikarza, a zarazem krewnego hospodara, Mirona Costina, Barnovschi nie
tylko nie zrezygnował dobrowolnie z tronu, ale przeciwnie, czynił wszystko, aby się na nim utrzymać. Gdy zawiodły nadzieje na pomoc Polaków,
zwrócił się z prośbą do dawnego przyjaciela – Kantemira, by interweniował w jego sprawie w Stambule16. Oczywiście nie było szans na jakikolwiek pozytywny skutek tych działań, nie pozostało więc nic innego jak zainstalować się w Polsce. I tym razem z pomocą przyszli mu Przerembscy,
którzy zdecydowali się sprzedać mu Uście.
Był to wielki klucz majątkowy położony nad górnym Dniestrem,
w ówczesnym województwie halickim, składający się z trzech miasteczek:
Uście (obecnie Uście Zielone), Lackie i Horaszatyn oraz 18 wsi, zakupiony w 1596 r. przez Jeremiego Mohyłę na imię syna Konstantego. Po klęsce Mohyłów w 1616 r. majętność uległa podziałowi między zamężne
w Polsce córki i wnuki Jeremiego Mohyły, jednak Przerembscy podjęli
działania w celu ponownego scalenia tych dóbr, odkupując stopniowo
części przypadające na pozostałe siostry Anny Przerembskiej. W początkach 1629 r. odkupili część należącą do Jeremiego i Anny Wiśniowieckich (dzieci Iriny Mohylanki), podjęli też negocjacje w sprawie odkupienia części Anny Koreckiej (córki Katarzyny Mohylanki). Gdy pojawiła się
potrzeba zaopatrzenia Barnovschiego, zdecydowali się sprzedać mu tę
majętność, umawiając się jednak ustnie, że w przypadku zmiany sytuacji
i opuszczenia Rzeczypospolitej przez hospodara zachowają oni prawo do
odkupienia majątku w całości za zapłaconą sumę. Transakcja została do-

16

Kantemir do Stanisława Koniecpolskiego, b.d. – Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, wyd. A. Biedrzycka, Kraków
2005, s. 112-113.
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konana, jej wartość opiewała na ogromną sumę 160 tys. złotych17. Zdetronizowany hospodar nie posiadał jednak takiej gotówki, wpłacił najpierw 50 tys. zł, a resztę spłacał w ratach, częściowo pieniędzmi, a częściowo bydłem. Ostatecznie przez trzy lata swojego pobytu w Rzeczypospolitej zdołał spłacić nieco ponad 120 tys. zł18.
O tronie mołdawskim nie przestał jednak myśleć i gdy wiosną
1633 r. wybuchła rewolta przeciw kolejnemu już hospodarowi, Aleksandrowi Iliaszowi, zdecydował się wykorzystać sytuację, zwłaszcza że posiadał znaczne poparcie w kraju. Przekonał się już, że na konkretną pomoc
ze strony Rzeczypospolitej raczej liczyć nie może, postanowił więc osobiście udać się do sułtana z prośbą o zatwierdzenie go na tronie. Finał tego wszyscy znamy, zakończył się on tragicznie egzekucją hospodara 2/12
czerwca 1633 r.
Oczywiście było i jest nadal wiele domysłów na temat przyczyn tej
tragedii. Odkładając na bok domysły na temat rzekomej zemsty wzgardzonej kobiety (córki Radu Mihnii, Elżbiety, której ręki podobno nie
przyjął) czy też rzekomych nacisków na przyjęcie islamu, wypada przyjrzeć się bliżej ówczesnej sytuacji politycznej. Przede wszystkim Turcja
Osmańska na początku lat 30. weszła w okres dobrej prosperity. Na terenie europejskim była praktycznie niezagrożona wobec toczącej się wojny
trzydziestoletniej i konfliktu polsko-moskiewskiego odnowionego po
śmierci Zygmunta III. Dyplomacja rosyjska prowadziła intensywne działania zmierzające do wywołania konfliktu polsko-tureckiego, znajdując
posłuch wśród niektórych tureckich urzędników. Należał do nich sandżakbej Sylistrii, Abaza pasza, którego Barnovschi ocenił całkowicie
błędnie, jako swego przyjaciela i człowieka pokojowo nastawionego do
Rzeczypospolitej19. Gdy Barnovschi przybył do Konstantynopola, decyzja
na temat działań wojennych przeciw Polsce była już w zasadzie podjęta,
niewątpliwie więc był on już wówczas osobą absolutnie nie do zaakceptowania. Mianowany hospodarem następca Mirona, Mojżesz Mohyła, natychmiast dostał rozkaz wymarszu z Abazą paszą przeciw Rzeczypospo-
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Umowa sprzedaży Uścia między Mironem Barnovschim a Anną i Maksymilianem
Przerembskimi z r. 1629, obl. 1639 – Centralnyj Deržavnyj Istoričeskij Arhiv (dalej:
CDIA), Lwów, F. 17, Akta Grodzkie, Trembowla 122, s. 893-896. Władysław Łoziński,
powołując się na cytowany dokument, ocenia wysokość transakcji aż na 360 000 złotych – W. Łoziński, Prawem i lewem, t. 2, s. 102. Możliwe jednak, że tekst pisany
bardzo niewyraźnie został źle odczytany, brzmi on dosłownie: „o groszy trzydziestu
sto sześćdziesiąt tysięcy” (s. 894).
18 Dariusz Milewski, powołując się na dokument CDIA, Lwów, F. 134, op. 1, spr. 793,
s. 3 , pisze o wypłaceniu przez Barnovschiego Przerembskim jeszcze dodatkowo sumy
200 tys. zł – D. Milewski, dz. cyt., s. 225. W rzeczywistości jednak jest to dokument
zaręki, czyli zobowiązania do kupna majątku pod vadium 200 tys. złotych, gdyby Barnovschi z transakcji się wycofał, a nie zapłaty tej sumy.
19 Miron Barnovschi do Stanisława Koniecpolskiego, Ruszczuk, 22 05 1633 – Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego..., s. 116-117.
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litej20. Można więc powiedzieć, że dość nieroztropnie Barnovschi zdecydował się udać w paszczę lwa, nie posiadając dobrego wywiadu i nie przygotowując należycie gruntu do działań politycznych. Trzeba zresztą powiedzieć, że nie lepiej pod tym względem prezentowali się Polacy, którzy
jeszcze miesiąc po egzekucji Barnovschiego liczyli na objęcie przez niego
tronu, zupełnie nie zdając sobie sprawy z rzeczywistych nastrojów politycznych panujących wówczas w Turcji. Niewątpliwie dał też o sobie
znać brak dobrego kapikichai w Stambule, jakiego miał np. Jeremi Mohyła w osobie Iona Caramana.
Przed egzekucją miał jednak Barnovschi możliwość spisania czy
podyktowania testamentu, którego największą część zajmuje rozporządzenie dotyczące jego majątku w Polsce. Wynika z niego jednoznacznie,
że hospodar zapłacił Przerembskim nieco ponad 120 tys. zł, a więc nieco
powyżej 2/3 wartości Uścia. Wyjeżdżając z Polski ustnie umówił się
z nimi, że zwróci im ten majątek po zwrocie przez nich wpłaconej przez
niego sumy 120 tys. zł. Z testamentu wynika, że pozostawała tam jeszcze
jakaś bliżej nieokreślona różnica – suma, którą hospodar umorzył Przerembskim, między innymi w zamian za to, by w części tego majątku mogła zamieszkiwać do śmierci jego matka, tak, jak mieszkała tam do tej pory. Po jej śmierci także i ta część dóbr miała powrócić do Przerembskich.
Jedynie w przypadku, gdyby Przerembscy nie zgodzili się na proponowane rozwiązanie, majątek miał zostać sprzedany, całość uregulowana,
a pozostałe pieniądze przeznaczone na cele religijne. Majętności byłego
hospodara w Mołdawii miały dziedziczyć dzieci siostry Sîrbki (czyli rodzina Mateiaș) i prawdopodobnie siostrzenicy, Safty Coarteș, żony Iona Costina. Pozostali członkowie rodziny hospodara, siostry i inni krewni, zostali ze spadku wykluczeni, co wyraźnie zostało zaznaczone w testamencie. Egzekutorami swej ostatniej woli Miron Barnovschi uczynił Mateiașa
i Costina, a siostrze Sîrbce powierzył wyłączną opiekę nad matką21.
Testament zdaje się wskazywać, że hospodar albo nie znajdował
się w najlepszych stosunkach z większością rodziny, albo też znajdujący
się przy nim Mateiaș i Costin wykorzystali sytuację i być może niepełną
dyspozycję psychiczną Barnovschiego, wywołaną niespodziewanym skazaniem go na karę śmierci, nakłaniając go do zapisów na swą korzyść.

20

Stanisław Koniecpolski do Władysława IV, 25 06 1633, tamże, s. 122; Władysław IV
do Stanisława Koniecpolskiego, Wilno, 9 07 1633, tamże, s. 123. Informacja o śmierci
Mirona Barnovschiego: Stanisław Koniecpolski do Władysława IV, Bar, 25 07 1633,
tamże, s. 125.
21 Testament był publikowany kilkakrotnie, m.in.: B. Petriceicu Hașdeu, „Arhiva Istorică a României”, vol. 1/2, s. 187-190; Documente Romaniae Historica, A, t. 21, București 1971, s. 424-427; A.H. Golimaș, dz. cyt., s. 207-211.
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Tak czy inaczej, zapis testamentowy musiał budzić poważne wątpliwości i ostatecznie albo został obalony, albo zatajony, gdyż nie widać,
by był on podstawą dalszych czynności prawnych, przynajmniej na terenie Rzeczypospolitej.
Osobą z najbliższej rodziny hospodara, całkowicie oddaloną od
sukcesji, była jego siostra Teodozja. Jej pierwszym mężem był Wasyl Łoziński, brat małżonki Jeremiego Mohyły, indygena Polski. Teodozja
mieszkała wraz z nim w Uściu co najmniej przez dwa lata w okresie 16111613. Poślubiając po śmierci Łozińskiego Nicoarę Baltaga, który nie miał
polskiego indygenatu, Teodozja utraciła prawa polskiej szlachcianki, jednak w 1633 r. ponownie była już wdową. Nie wiadomo, gdzie mieszkała,
jednak na wieść o śmierci brata, natychmiast opanowała majętność
uściecką, podejmując w polskich sądach prawną walkę o przyznanie jej
tego majątku i ignorując całkowicie testament brata. Mimo jednak jej kolejnego małżeństwa z polskim szlachcicem, Janem Podhoreckim, nie uznano w pełni jej praw do spadku po bracie22.
Jako krewne hospodara, uprawnione do spadku po nim, wystąpiły też wszystkie mieszkające w Polsce jego kuzynki, córki Jeremiego
Mohyły lub ich potomkowie. Były to: dzieci Iriny – Jeremi i Anna Wiśniowieccy, Maria Potocka 2do voto Firlejowa, córka Katarzyny Mohylanki – Anna Korecka i Anna Przerembska23. Jednak i ich starania nie
przyniosły pożądanego skutku. Majętność uznano za kaduk, czyli dobra
bez spadkobiercy, i przekazano na skarb państwa, natychmiast jednak
król Władysław IV oddał je we władanie Stanisławowi Koniecpolskiemu,
zobowiązując go do zaspokojenia pretensji tylko najbliższej rodziny, czyli
jak pisano: żony i siostry24. Najprawdopodobniej na dworze królewskim
nie orientowano się nazbyt dokładnie w koneksjach rodzinnych Barnovschiego i uznano za żonę jego matkę, która zapewne wspólnie z nim
zamieszkiwała. Nie wiemy, czy ostatecznie otrzymała jakąś rekompensatę
i czy pozostała w Polsce, wiadomo natomiast, że trzy wsie: Dołhe, Strychańce i Rożnów otrzymała całkowicie odsunięta przez brata od spadku
Teodozja Nikoryczyna25.

22

W. Łoziński, Prawem i lewem, t. 2, s. 102-105.
CDIA, Lwów, F.5, Akta Grodzkie, Halicz 128, s. 258-260.
24 CDIA, Lwów, F. 5, Akta Grodzkie, Halicz 128, s. 765-767; W. Łoziński, Prawem i lewem, t. 2, s. 102.
25 W. Łoziński, Prawem i lewem, t. 2, s. 105; Pozew Teodozji Bernawskiej 1o voto
Nikoryczyny, 2o voto żony rotmistrza SRM Joannis Podhorecki przeciw Maksymilianowi Przerembskiemu, kasztelanowi sieradzkiemu i jego żonie Annie Mohylance, tudzież Jeronimowi Wiśniowieckiemu – Biblioteka Narodowa 5622, s. 49;
I. Corfus, Odoare Movileștilor rămase în Polonia, „Studii. Revista de istorie”, 29,
1972, p. 56-57.
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Oczywiście Przerembscy natychmiast wystąpili z protestem w sądzie i żądaniem anulowania transakcji sprzedaży majętności Barnovschiemu ze względu na niezapłacenie przez niego pełnej sumy26. Niewiele
jednak mogli zdziałać przeciwko potężnemu hetmanowi. Zresztą energiczny Maksymilian Przerembski wkrótce zmarł, a kolejni mężowie Anny
Mohylanki nie byli tak aktywni. Proces trwał z górą przez 30 lat i dopiero
w 1664 r. Anna Mohylanka, na krótko przed śmiercią, powróciła do rodowych majętności27.
Wypada jednak jeszcze na koniec zwrócić uwagę na rzecz znamienną. Jeden z dwóch głównych wykonawców testamentu Mirona Barnovschiego, Ion Costin, już w 1634 r. znalazł się na emigracji w Polsce.
Jego opiekunem i promotorem w staraniach o indygenat był Stanisław
Koniecpolski. Kto i jaki miał interes w tym, że nie ujawniono testamentu
Barnovskiego, dziś już trudno dociec, niemniej jednak głównym beneficjentem jego braku był hetman Koniecpolski.

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

Miron Barnovschi şi familia sa
în relaţiile cu polonezii
Rezumat

Miron Barnovschi, voievod al Moldovei în anii 1626-1629 şi timp
de două luni în anul 1633, se semna şi Miron Barnovschi Movilă, subliniind legăturile sale de familie cu cunoscutul neam filopolon de voievozi.
Vârsta tânără l-a ferit de angajarea politică de partea Movileştilor şi de
represiunile împotriva celor mai apropiaţi colaboratori ai acestui neam în
anii 1612 şi 1616, prima demnitate boierească Miron Barnovschi a primit-o de la declaratul duşman al Movileştilor – Ştefan Tomşa II. Timp de
mai mulţi ani a slujit cu credinţă voievozilor consideraţi în Polonia (nu
întotdeauna pe drept) ca proturci, ajungând la rangul de hatman şi portar al Sucevei. În ultimii ani de domnie a lui Radu Mihnea a devenit cel
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W. Łoziński, Prawem i lewem, t. 2, s. 103-104.
Series documentorum domui Mohylovianae servientium ex Acta Haliciensibus et
Trębovliensibus authentice depromptorum – Archiwum Państwowe Kraków, Archiwum Sanguszków, Teka 446/16.
27
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mai apropiat colaborator şi, practic, administratorul statului, ceea ce i-a
facilitat drumul către tron după moartea acestui voievod.
De la început Miron Barnovschi a făcut totul pentru a păstra bunele relaţii cu tătarii, a rămas prieten cu Cantemir cu care a colaborat împotriva polonezilor în anul 1621. Totuşi cu timpul acţiunile lui vizau tot
mai clar colaborarea politică cu Republica, iar prietenii săi din Crimeea şi
Bugeac i-a folosit pentru a stabili pacea între Polonia şi tătari.
Un rol deosebit în viaţa şi acţiunile sale politice l-a jucat prietenia
cu Maksymilian Przerembski, voievodul de Sieradz, soţul celei mai mici
fiice a lui Ieremia Movilă – Ana, totuşi, în ciuda presupunerilor unor biografi, nu a fost căsătorit cu sora lui Przerembski. Przerembski a iniţiat
procesul acordării indigenatului lui Barnovschi, acceptându-l în blazonul
său „Nowina”. Acesta a fost primul indigenat al instalatului voievod moldovean. Acest fapt a fost folosit pentru a-l obliga pe voievod să depună
jurământul de credinţă regelui şi Republicii. Aceasta a influenţat relaţiile
lui cu Turcia Otomană, căci astfel de jurăminte nu depuneau nici Movileştii în vremea când erau voievozi. Rezultatul a fost demisia voievodului.
Barnovschi a apreciat greşit situaţia, spunând că Republica îl va ajuta să
redobândească tronul, ba a greşit şi mai mult aşteptându-se ca Turcia să
accepte situaţia în anul 1633, când în Turcia a început să crească cursul
politic antipolonez. Aceasta l-a costat viaţa, deşi finalul tragic a fost determinat de un şir de împrejurări.
Indirect cu figura lui Miron Barnovschi este legat unul dintre cele
mai lungi şi mai cunoscute procese de avere desfăşurat în vechea Republică – conflictul pentru Uście cumpărat de voievodul care părăsea tronul
în anul 1629 de la Anna şi Maksymilian Przerembski şi de la Anna Korecka. Pentru că voievodul a achitat doar o parte din valoarea averii
(120000 în loc de 320000), aceasta trebuia să se întoarcă la familia Przerembski, aşa cum de altfel a precizat Barnovschi în testamentul său, ceea
ce a încercat să conteste una dintre surorile sale – Teodosia, văduva hatmanului Nicoriţă. Acţiunile ei au contribuit la acordarea averii, printr-o
întâmplare fericită, lui Stanisław Koniecpolski. Abia după treizeci şi ceva
de ani Anna Movilă, pe atunci soţia lui Stanisław Potocki, a redobândit
această avere.

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

Principatele Române şi Polonia,
în contextul crizelor politice europene
de la începutul secolului al XVIII-lea
(o încercare de sinteză)

Expresie a luptei pentru hegemonie în Europa Apuseană, războiul
pentru succesiunea la tronul Spaniei, izbucnit în anul 17011, s-a declanşat
la scurt timp după decesul regelui Spaniei, Carol al II-lea, ultimul reprezentant al dinastiei de Habsburg pe tronul spaniol. Evenimentul s-a produs în împrejurările în care, în urma încheirii războiului purtat de Austria cu Imperiul Otoman, în cadrul Ligii Sfinte (1683-1699), cea dintâi cunoscuse „the greatest period of expansion” din istoria sa (s.n.)2. Cu toate
acestea, Imperiul Habsburgilor Austrieci rămânea, în continuare, ameninţat de pretenţiile universaliste ale Franţei lui Ludovic al XIV-lea. Or,
acestea se puteau materializa, numai în cazul în care Coroana Spaniei, rămasă vacantă, în urma decesului lui Carol al II-lea, revenea Bourbonilor.
Proclamarea ducelui Filip de Anjou, al doilea nepot al regelui Ludovic al
XIV-lea, ca rege al Spaniei, sub numele de Filip al V-lea, a precipitat evenimentele, grăbind încheierea unei largi coaliţii antifranceze, cunoscută
în istorie sub denumirea de Marea Alianţă de la Haga – sub conducerea
Angliei, în care au intrat, între altele, Olanda şi Imperiul, cu excepţia
electorilor de Bavaria şi de Köln care s-au alăturat Franţei. Astfel că
though like recent Turkish War, the struggle against Louis
XIV was essentially a war of conquest, it was one that at
least initially elicited the full cooperation of the AustroBohemian estates, German princes and several of Europe’s
sovereign states” (s.n.)3.

1

Fritz Wagner, Europa im Zeitalter des Absolutismus 1648-1789, Verlag F. Bruckmann, f. a., f. l, p. 160-161.
2 Charles Ingaro, Conflict or Consensus? Habsburg Absolutism and Foreign Policy
1700-1748, in „Austrian History Yearbook, Volume XIX-XX, Part 1, 1983-1984, p. 34.
3 Ibidem.
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Principala învingătoare în războiul pentru succesiunea la tronul
Spaniei a fost Anglia. Ea şi-a realizat scopul său esenţial, şi anume diminuarea poziţiei de putere continentală a Franţei, şi datorită câştigurilor
teritoriale dobândite pe seama acesteia4.
Noul echilibru de forţe, stabilit de tratatele de pace încheiate între
anii 1713 şi 1714 a fost astfel conceput, încât niciuna dintre puterile europene nu putea pretinde să-şi impună hegemonia pe Continent5. De altfel,
Franţa nu şi-a putut reveni multă vreme din epuizarea financiară provocată de efortul de război6.
În ceea ce o priveşte, Austria, competitoarea Franţei la hegemonia continentală, odată cu preluarea moştenirii Regatului Ungar, la jumătatea secolului al XVI-lea, Habsburgii austrieci s-au văzut implicaţi,
direct, mai întâi, în problema otomană, apoi, de la începutul secolului al
XVIII-lea, în problema orientală. Fiind, deci, vorba de o continuitate, întreruptă, temporar, de războiul pentru succesiunea la tronul Spaniei, politica orientală a Imperiului a dobândit noi valenţe, conferite de echilibrul
de forţe, realizat de pacea de la Utrecht, din 13 aprilie 1713, încheiată de
Franţa şi Spania, pe de o parte, şi de Anglia, Olanda, Prusia, Savoia şi
Portugalia, pe de alta, şi de cea de la Rastatt, încheiată la 7 martie 1714,
între Franţa şi Spania, pe de o parte, şi Imperiul Habsburgilor Austrieci,
pe de alta7. De aceea, la scurt timp după încheierea războiului pentru
succesiunea la tronul Spaniei, împăratul Carol al V-lea a considerat că se
creaseră condiţiile pentru realizarea obiectivelor politicii orientale a Casei de Austria. În cosecinţă, a denunţat tratatul de la Karlowitz, încheiat
cu Poarta în anul 1699, şi a intrat în război împotriva acesteia, în anul
1716, alături de Veneţia, ce fusese atacată de turci cu doi ani mai înainte
(1714), mai ales că tratatele de la Utrecht şi Rastatt confirmaseră, e drept,
implicit, anexarea Transilvaniei de către Habsburgii austrieci, săvârşită la
sfârşitul secolului al XVII-lea8.
Planurile Habsburgilor austrieci, între care figura şi cel al includerii, cel puţin, în sfera lor de influenţă, dacă nu, chiar anexarea Principatelor Române, erau deosebit de periculoase pentru Poartă, deoarece
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Fritz Wagner, op. cit., p. 160-162.
Histoire de l’Europe. Sous la direction de J. Carpentier et F. Lebrun, 1992; am utilizat ediţia în limba română, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 228; vezi, în
acest sens, şi Heinz Duchhard, Gleichgewicht der Kräfte, Convenance, europeisches
Konzert. Friedenskongresse und Friedensschlüsse von Zeitalter Ludvigs XIV. Bis
zum Wiener Kongress, Darmstadt, 1976, p. 86-87; Kurt Kluxen, Zur Balanceidee im
18. Jahrhundert, în vol. Vom Staat des Ancien Regime zum modernen Parteinstaat.
Festschrift für Theodor Scheider zum seinen 70. Geburtstag. Herausgegeben von
Helmut Berding, Kurt Düwel, Lothar Gall, Wolfgang J. Momsen, Hans Ulrich Wehler,
R. Oldenburg Verlag, München, 1978, p. 41, 53-55.
6 Friz Wagner, op. cit., p. 163.
7 Ibidem.
8 România în relaţiile internaţionale, 1699-1939, Editura Junimea, Iaşi, 1980, p. 19.
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puneau sub semnul întrebării, şi, încă, într-o formă mai acută decât până
atunci, perpetuarea controlului său exclusiv asupra Moldovei şi a Ţării
Româneşti. Altfel spus, asupra zonei nord-dunărene, devenită după păcile de la Karlowitz şi după prăbuşirea Poloniei ca mare putere europeană, singura zonă de protecţie a intereselor Porţii în Europa Centrală şi de
Est, în faţa tendinţelor tot mai evidente ale puterilor europene de includere a ei în sfera lor de influenţă. De aceea, Poarta s-a grăbit să preîntâmpine pericolul, instaurând, la sfârşitul anului 1715 şi la începutul celui următor, regimul fanariot în Ţara Românească, după ce, în prealabil, procedaseră, din acelaşi motive, dar sub imperiul conflictului militar cu
ruşii, la fel şi în Moldova, în anul 1711.
Aşadar, urmărind să valorifice avantajul oferit de sistemul politic
european şi să profite, totodată, de eşecul tentativei lui Petru I de a sustrage, în avantajul exclusiv al Rusiei, Principatele Române din sistemul
politic otoman, aşa cum funcţiona la nordul Dunării, Curtea Imperială
a lansat, aşa cum am mai menţionat, programul politicii sale orientale.
Acesta viza, într-o primă etapă, integrarea aceloraşi Principate în sistemul său politico-instituţional, deci, în avantajul său, exclusiv. Or, punctul
de plecare în realizarea acestui vast program politic l-a constituit tocmai
pericolul reprezentat de modificarea statutului juridic al Principatelor
Române, starea de spirit antiotomană a locuitorilor acestora fiind un element care, exploatat cu abilitate, putea înlesni, în mod considerabil, derularea amintitului program.
Rezistenţa otomanilor s-a dovedit a fi fost, totuşi, mai viguroasă
decât se aşteptau imperialii. Ea era stimulată nu numai de valoarea politică şi strategică pe care le aveau cele două Principate, în sistemul politic otoman, ci şi din sursă ideologică. În această din urmă categorie, locul
principal îl deţinea pretenţia potrivit căreia Imperiul Otoman era singurul moştenitor legitim al Imperiului Roman, pretenţia similară a Imperiului Roman de Naţiune Germană, reprezentat de dinastia Habsburgilor
austrieci, fiind considerată un fals grosolan, deci, nulă şi neavenită, de
drept9. Curtea Imperială a căutat, totuşi, să-şi afirme „drepturile” la stăpânirea acestei zone, formulând diverse proiecte. Unul dintre acestea
a fost sugerat de celebrul general imperial, Eugeniu de Savoia care propunea transformarea Ţării Româneşti într-un „stat tampon” între Imperiul Habsburgilor Austrieci şi cel Otoman, ca o primă etapă a procesului
de instaurare a controlului imperialilor asupra spaţiului extracarpatic.
Cel de al doilea a fost avansat de însuşi împăratul Carol al VI-lea, deoarece i se părea mult mai conform cu realităţile politice din zonă şi care, în
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Documente privitoare la istoria românilor. Urmare la colecţiunea lui Eudoxiu de
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plus, constituia şi un vechi deziderat al Casei de Austria. Anume, punerea
Moldovei şi a Ţării Româneşti sub „suzeranitatea colectivă” habsburgootomană. Numai că, noua conjunctură, pe care am invocat-o în rândurile
anterioare, şi-a pus, în mod vădit amprenta asupra manierei de formulare a ideii. În secolul precedent, regimul „suzeranităţii colective” fusese
imaginat după modelul celui polono-otoman, ce funcţionase, în anumite
perioade, îndeosebi asupra Moldovei şi, incidental, şi asupra Ţării Româneşti. Adică, domnii celor două ţări să fi fost numiţi de împărat şi doar
confirmaţi de sultan. De data aceasta, sugestia imperială conţinea o nuanţă semnificativă, în sensul că viitorii domni ai celor două Principate
urmau să fie aleşi de către factorii politici interni, din fiecare Principat,
şi doar confirmaţi, printr-un procedeu juridic ce urma a fi stabilit, de
comun acord, de către Curtea Imperială şi de Poartă (s.n.)10. Nici această formulă de compromis nu s-a dovedit, însă, a fi fost viabilă, din motivele enunţate, în bună parte, în rândurile anterioare11. De aceea, Imperiul
a trebuit să accepte să-şi extindă graniţele la nordul Dunării, doar până la
râul Olt, încorporând, astfel, vestul Ţării Româneşti, adică provincia Oltenia, cu cele cinci districte ale sale, „qui sont les meilleurs et le plus considérables de toute la province”, adică, Ţara Românească, aşa cum pe
bună dreptate o caracteriza acelaşi foarte bun cunoscător al realităţilor
româneşti, lordul Robert Sutton (s.n.)12. Dar, chiar şi în aceste limite, tratatul de pace pe care l-a impus Porţii, la Passarowitz, la 21 iulie 1718, consfinţea realizarea unui important punct din politica Imperiului în problema orientală13.
Un succes, aşadar, care, deşi nu acoperea anvergura politicii
orienttale a Casei de Austria, îi asigura, totuşi, o poziţie avantajoasă faţă
de rivalul cel mai serios, încă de la acea dată, al acelei politici, adică Rusia. Avantajul în discuţie se datora, însă, în mare măsură , faptului că Rusia era angrenată, după cum se ştie, în războiul din nordul Europei care îi
acaparase majoritatea covârşitoare a forţelor militare, a resurselor economice, precum şi a energiilor politice şi diplomatice. Deoarece, în acel spa-
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Veniamin Ciobanu, Statutul juridic al Principatelor Române în viziune europeană.
Secolul XVIII, Editura Junimea, Iaşi, 1999, p. 31-32.
11 Altele, tot de natură ideologică, au fost sesizate de lordul Robert Sutton, ambasadorul Marii Britanii pe lângă Poartă (1700-1717) şi mediator al păcii de la Passarowitz. El era convins că pretenţiile imperialilor asupra întregii Ţări Româneşti, fondate
pe pretinsa apartenenţă a acesteia la Regatul Ungariei, erau de-a dreptul nerealiste
(Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, Vol. VI (1700-1750), Bucureşti, 1878, p. 223).
12 Ibidem.
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ţiu avea de rezolvat una din problemele vitale, de care depindea, în mare
măsură, soarta istorică a statului rus, adică accesul la Marea Baltică.
Deoarece, aşa cum s-a constatat,
Russlands Schicksal ist mit keinem der Meere, an das es im
Laufe seiner Geschichte stieß, enger verbunden gewesen als
mit der Ostsee (s.n.)14.

Acolo avea de înfruntat, însă, o forţă pe care ţarii ruşi, predecesorii lui
Petru I, nu reuşiseră să o slăbească, într-o manieră care să le permită să-i
pună în discuţie hegemonia pe care o exercita în întregul bazin al Mării
Baltice, şi anume, Suedia, devenită mare putere europeană, în urma războiului de 30 de ani (1618-1648)15. Decizia lui Petru I de a-şi concentra
toate forţele în această direcţie a fost determinată de convingerea, căpătată din experienţa pe care o acumulase ca membru al Ligii Sfinte, că Europa, şi, în special, Austria nu erau dispuse, câtuşi de puţin, să-i susţină
planurile ei de a include Rusia în relaţiile comerciale continentale, prin
obţinerea libertăţii de navigaţie pe Marea Neagră şi prin Strâmtori,
obiective care au fost conjugate, la un moment dat, cu ideea de a cuceri
Constantinopolul, ca ţel final al politicii Rusiei în problema orientală. Ca
urmare, importanţa covârşitoare pe care o acorda Petru I comerţului
extern i-a declanşat o adevărată „febră a mărilor”, sintetizată în sintagma
„Drang zum Meer”, forţându-l, deci, să se îndrepte spre zona care îi oferea, la acea dată, adică sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, condiţiile cele mai favorabile realizării obiectivelor sale,
anume, bazinul Mării Baltice. Pentru că Suedia provocase, prin politica
sa hegemonică, mari şi perene rivalităţi, din partea Danemarcei, în primul rând, dar şi a altor state riverane. Acestora li se adăugau ambiţiile
personale ale lui Friedrich August I, principele elector al Saxoniei, devenit, din anul 1697, îndesosebi, cu sprijinul Rusiei şi al Austriei, şi rege al
Poloniei, sub numele de August al II-lea. Iată, deci, tot atâţia „aliaţi naturali” pe care Rusia putea conta şi pe care îi putea manevra, potrivit propriilor sale interese, în primul rând16. Or, acele interese ţinteau mult mai
departe decât cele ale adversarilor baltici ai Suediei. Deoarece, în timp ce
aceştia urmăreau doar reducerea dimensiunilor imperiului baltic suedez,
Petru I considera că stăpânirea Rusiei asupra posesiunilor pe care vroia
să le anexeze, îndeosebi, asupra Ingriei, rămânea discutabilă, atât timp
cât Suedia îşi păstra forma de guvernământ monarhică, întrucât putea
menţine coeziunea internă a statului, conferindu-i, astfel, forţa de a se
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opune, cu mai mult succes, atacurilor din exterior. De aceea, susţinea
Petru I, era în interesul aliaţilor ca
monarhia suedeză să fie abolită şi statul suedez, despuiat de
cuceririle sale, să fie transformat într-o Republică (s.n.)17.

Acelaşi principiu a guvernat şi politica poloneză a Rusiei.
La întretăierea secolelor XVII şi XVIII, situaţia internă şi cea
externă a Republicii Nobiliare Polone erau critice. În primul rând, datorită crizei dinastice, declanşate în urma decesului regelui Jan al III-lea Sobieski, la 27 iunie 1696. În cel de al doilea, datorită faptului că se afla în
plin război cu Imperiul Otoman, pe care îl purta, în calitate de membră
a Ligii Sfinte, constituită la 5 martie 1684, din iniţiativa papei Inocenţiu
al XI-lea, de Austria, Polonia, Venţia şi Statele Papale, ultima cruciadă
europeană împotriva otomanilor, după ce Jan al III-lea Sobieski contribuise, decisiv, la despresurarea Vienei, asediată de armata turcă, comandată de marele vizir, Kara Mustafa, în celebra bătălie, din 12 septembrie 168318.
Criza dinastică a fost rezolvată în anul 1697, când, datorită coruperii şleahticilor polonezi19 şi sprijinului acordat de Austria, Rusia şi,
chiar, de Scaunul Apostolic, a fost ales rege al Poloniei principele elector
de Saxonia, Friedrich August I Wettin, împotriva contracandidatului său,
Louis de Conti, susţinut de Franţa şi de aderenţii săi polonezi. După ce
a jurat pe Pacta Conventa, la 27 iulie 1697, la 15 septembrie acelaşi an
a fost încoronat rege la Cracovia, sub numele de August al II-lea. Pacea
internă a fost restabilită, însă, abia în anul 1699, de aşa numitul Seim de
pacificare20. În acelaşi an, Polonia a încheiat şi ea pacea cu Imperiul Otoman, la Carlowitz, dar fără ca obiectivele politicii dunărene a lui Jan al
III-lea Sobieski, anume anexarea Moldovei şi a Ţării Româneşti la Republica Nobiliară Polonă să fi fost realizate. Ea a trebuit să se mulţumească
cu redobândirea Bracław-ului şi a Podoliei, cu cetatea Cameniţa, ocupate
de turci, încă în anul 1672, în temeiul tratatului de pace de la Buczacz, din
16 octombrie acelaşi an, eveniment care a marcat şi debutul procesului de
decădere a Poloniei din rangul de mare putere europeană21.
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Naukowe, Warszawa, 1985, p. 244-246.
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20 Ibidem, p. 258 şi urm.
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Uniunea personală polono-saxonă, realizată prin alegerea lui
Friedrich August I de Saxa, ca rege al Poloniei, unea, sub acelaşi sceptru,
două organisme statale, diferite din punct de vedere economic, social şi
naţional. Deoarece, Saxonia
era o ţară bine dezvoltată economic, cu o puternică orăşenime, dispusă la influenţa Iluminismului timpuriu şi raţionalismului, deşi protestantismul era, încă, puternic (s.n.)22.

Totuşi, iniţial, uniunea personală cu Saxonia părea că va oferi Poloniei perspectiva redresării poziţiei sale internaţionale. Combinarea potenţialelor lor militare şi diplomatice putea oferi posibilităţi sporite de
acţiune în sistemul de relaţii din Europa Centrală, îndeosebi după mult
aşteptata pacificare a raporturilor Republicii Nobiliare Polone cu Imperiul Otoman. Un prim indiciu în acest sens a putut fi intenţia regelui
Franţei, Ludovic al XIV-lea, de a şi-l alia pe August al II-lea împotriva
Austriei, în perspectiva iminentului război pentru succesiunea la tronul
Spaniei23.
August al II-lea avea, însă, alte planuri, şi anume consolidarea
poziţiei sale monarhice în Polonia şi să pună, astfel, bazele dinastiei Wettin. Pentru aceasta era, însă, necesar să dea o puternică „lovitură de imagine” care i-ar fi sporit prestigiul în rândurile nobilimii poloneze şi i-ar fi
asigurat colaborarea ei. Or, aşa ceva se putea obţine, doar dacă ar fi reuşit
să redobândească Inflantul şi Estonia, foste teritorii ale Republicii Nobiliare Polone, ocupate de Suedia, în urma păcii de la Oliva, din 3 mai
1660, la conducerea cărora intenţiona să instaleze membri ai dinastiei sale, şi să lege, în acest mod, pentru totdeauna, dinastia Wettin de tronul
polon. Cu acest obiectiv a intrat August al II-lea, ca rege polon, în Liga
Nordică, constituită la 11 noiembrie 1699, de Saxonia, Rusia şi Danemarca, îndreptată împotriva Suediei24.
Iniţiativa operaţiunilor militare împotriva Suediei nu a aparţinut,
însă, Danemarcei, ci Saxoniei. Fără declaraţie de război, la 12 februarie
1700, trupele saxone, staţionate în Lituania, au pătruns, sub comanda
generalilor Jakob Henrik von Flemming şi Carlowitz, în Letonia, îndreptându-se spre Riga, capitala ei, cu intenţia de a o cuceri. O lună mai târziu, adică la 11 martie, tot fără declaraţie de război, trupele daneze au început ostilităţile împotriva celor suedeze, aflate în Holstein-Gottorp.
Apoi, în luna august 1700 Rusia a declarat război Suediei. Trupele sale au
intrat în Ingria, îndreptându-se spre Narva, principala fortăreaţă suedeză
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din zonă, al cărei asediu l-au început la sfârşitul lunii septembrie acelaşi
an. S-a declanşat, astfel, unul din cele mai îndelungate războaie din Europa, din cursul secolului al XVIII-lea, care a durat din anul 1700, până
în anul 1721, când s-a încheiat pacea impusă de Rusia Suediei, la Nystadt,
în termenii căreia Suedia pierdea, în favoarea Rusiei, provinciile sale baltice, anume, Letonia, Estonia, Ingria, o parte a Careliei, precum şi sudestul Finlandei şi importanta fortăreaţă strategică, Viborg. Ca urmare, „la
Suède redevenait une puissance de deuxième rang” (s.n.)25.
Iniţial, Polonia nu a participat, oficial, la război, ci a încercat să
medieze între August al II-lea şi Carol al XII-lea, regele Suediei. Cum
obiectivul acestuia din urmă era detronarea lui August al II-lea, mediaţia
poloneză s-a dovedit a fi total inutilă. După ce a ocupat Curlanda, pe care
vroia să o anexeze la Suedia, a învins armatele saxone şi polone, la Kliszów, la 19 iulie 1702. Pe fondul agravării opoziţiei interne a şleahtei împotriva lui August al II-lea, Carol al XII-lea a impus constituirea, în anul
1704, a confederaţiei de la Varşovia care a proclamat detronarea regelui
şi a declarat interregnul, care s-a încheiat cu alegerea ca rege, sub stricta
supraveghere a lui Carol al XII-lea, a voievodului de Poznań, Stanisław
Leszczyński, la 2 iulie 170426. A mai fost necesar încă mai mult de un an,
timp în care Carol al XII-lea a trebuit să-i scoată din Polonia pe saxonii
lui August al II-lea şi să-i reducă la tăcere pe partizanii săi polonezi, pentru ca Stanisław Leszczyński să intre în „legalitate”, adică să fie încoronat
ca rege. Ceremonialul s-a desfăşurat la Varşovia, la 24 septembrie 1705.
A urmat, apoi, şi reglementarea, din punctul de vedere al dreptului internaţional public, a raporturilor suedo-poloneze, concretizată în tratatul de
pace de la Varşovia, din 18 noiembrie 170527.
Efectele acelei reglementări au fost, însă, totalmente contrare aşteptărilor autorilor acelui tratat adică suedezii şi polonezii din partida lui
Stanisław Leszczyński. Deoarece, marea masă a şleahtei nu l-a recunoscut ca rege legitim pe acesta şi a constituit o altă confederaţie, anume, cea
de la Sandomir, la 20 mai 1704, declanşând, astfel, lupta împotriva acestui „antirege”, pentru restabilirea pe tron a lui August al II-lea. Cum, prin
forţele proprii, nu puteau obţine acel rezultat, au solicitat sprijinul lui
Petru I, cu care au încheiat, la 30 august 1704, tocmai în cetatea Narva,
pe care ruşii o recuperaseră de la suedezi, un tratat de alianţă antisuedeză28.
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Jörgen Weibull, La Suède. Une aperçu historique, L’Institut suèdois, f. l, 1993,
p. 56; vezi şi p. 147.
26 Pentru detalii, vezi Veniamin Ciobanu, Carol al XII-lea şi românii..., p. 17-20.
27 Józef Andrzej Gierowski, op. cit., p. 263-264.
28 Ibidem, p. 264-265.
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Drept urmare,
în Polonia existau acum doi regi, Stanisław Leszczyński şi
August al II-lea, întrucât cel din urmă nu abdicase, încă, şi
două Republici, deoarece fiecare dintre cei doi regi îşi avea
miniştrii şi demnitarii săi. Mai grav era, însă, faptul că Polonia avea şi doi „protectori” – pe Carol al XII-lea şi pe
Petru I – şi două armate auxiliare, una celei suedeze şi cealaltă, celei ruse, care se combăteau reciproc (s.n.),

declanşându-se, astfel războiul civil29.
Dualitatea regală a fost „rezolvată”, însă, de Carol al XII-lea care
l-a obligat pe August al II-lea să semneze tratatul de la Altranstädt, din
24 septembrie 1706, în termenii căruia renunţa la tronul Poloniei, în favoarea lui Stanisław Leszczyński30.
Carol al XII-lea a săvârşit, însă, o nouă mare greşeală, şi anume
aceea de a rămâne prea mult timp în Saxonia, adică, de la sfârşitul lunii
august 1706, până la sfârşitul lunii august 1707, ceea ce i-a dat ţarului posibilitatea să se pregătească intens, pentru marea confruntare. Aceasta
a avut loc pe data de 8 iulie 1709, la Poltava, şi s-a încheiat cu dezastrul
total al armatei suedeze, comandantul ei suprem, regele Carol al XII-lea,
grav rănit, reuşind, cu greu, să se salveze de pe câmpul de luptă, dezastru
care a fost desăvârşit la Perevolotcina, unde a fost lichidată de către ruşi
întreaga armată suedeză de uscat. Cu aceasta, atât din punct de vedere
militar, cât şi politic, Suedia a încetat de a mai fi o mare putere europeană31.
Pentru Republica Nobiliară Polonă urmările imediate ale dezastrului suedezilor de la Poltava s-au concretizat în ieşirea de pe teritoriul
ei a resturilor armatelor suedeze de ocupaţie şi restaurarea domniei lui
August al II-lea care a declarat abdicarea sa ca nelegală. Stanisław Leszczyński s-a refugiat la Szczecin. În anul 1710 Rada Generală de la Varşovia a recunoscut drepturile exclusive ale lui August al II-lea la tronul Poloniei. La aplanarea conflictelor interne s-a ajuns, însă, mult mai târziu.
După numeroase alte confruntări militare între partizanii şi adversarii lui
August al II-lea, cei dintâi au reuşit, cu sprijinul Rusiei, să-şi adjudece
victoria. La 3 noiembrie 1716 s-a semnat tratatul de la Varşovia dintre rege şi şleahtă, confirmat, apoi, în anul 1717, de către Seimul ale cărui lucrări au durat doar o singură zi, fără nici o deliberare, motiv pentru care
a rămas în istorie cu denumirea de Seimul mut. Mediind tratatul, Rusia
şi-a consolidat influenţa în Republica Nobiliară. Era, de altfel, confirma-
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rea repetatelor promisiuni ale ţarului că va veghea la inviolabilitatea libertăţilor nobiliare, aşa numitele „libertăţi de aur”. „În acest mod – nota
istoricul Józef Andrzej Gierowski – ţarul îşi asigura posibilitatea netulburată a dezvoltării puterii Rusiei” (s.n.)32. Căci, Petru I nu a ezitat să
profite de Marele Război Nordic, pentru a desăvârşi procesul de decădere
a Poloniei din rangul de mare putere europeană.
Pe acest fundal s-au derulat, însă, şi intense raporturi între unii
reprezentanţi politici ai polonezilor şi ai românilor. În context, considerăm că este locul să atragem atenţia asupra unor foarte recente contribuţii ale unui tânăr doctorand polonez, dl. Mariusz Wiesław Kaczka. Este
vorba de cele 26 de scrisori, adresate între anii 1709 şi 1714, de domnul
Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu şi de stolnicul Constantin
Cantacuzino, lui Adam Mikołaj Sieniawski, voievod de Bełz şi mare hatman al Coroanei, din partida regelui August al II-lea33.
Precedate de un studiu introductiv, foarte bine documentat, şi care relevă înaltul grad de specializare a d-lui Kaczka, documentele pe care
le publică constituie o sursă deosebit de importantă, pentru extinderea şi
aprofundarea cercetărilor din domeniul istoriei relaţiilor politice româno-polone de la începutul secolului al XVIII-lea. Cu atât mai mult, cu cât
acest segment de timp reprezintă cea mai acută criză din faza de debut
a problemei orientale, criză care a afectat profund, aşa cum se poate constata şi din paginile anterioare ale acestei intervenţii, pe de o parte, atât
sistemul politico-instituţional al Republicii Nobiliare Polone, cât şi poziţia sa în sistemul politic european, iar pe de alta, a provocat cea mai dramatică deteriorare, în comparaţie cu perioadele anterioare, a statutului
juridic al Principatelor Române care avea să impieteze asupra evoluţiei
istorice a poporului român, până la mijlocul secolului al XIX-lea. Or, tocmai această strânsă interdependenţă dintre cele două fenomene istorice
este dezvăluită, în aspecte ce fuseseră mai puţin sau, chiar, deloc cunoscute istoriografiei problemei, de corespondenţa secretă pe care cei doi lideri ai românilor, cu deosebire Constantin Brâncoveanu, au întreţinut-o,
timp de cinci ani, cu una dintre cele mai remarcabile personalităţi politice poloneze ale timpului.
Contactele lui Constantin Brâncoveanu cu partida regelui August
al II-lea datează din ultimii ani ai secolului al XVII-lea. Constatând că
noul rege al Poloniei intenţiona să continue politica predecesorului său,
regele Jan Sobieski, şi anume, cea de a substitui suzeranităţii otomane,
dominaţia Republicii Nobiliare Polone asupra ţărilor române, s-a opus
cererii celui dintâi, formulată prin intermediul unei delegaţii poloneze,
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sosite la Bucureşti, în anul 1698, de a permite iernarea în Ţara Românească a trupelor poloneze care luptau împotriva turcilor, în cadrul Ligii
Sfinte. Mai mult, chiar, Constantin Brâncoveanu s-a grăbit să-l informeze
despre planurile regelui polon pe ţarul Rusiei, Petru I34. Deoarece,
acestea contraveneau obiectivelor, de atunci, ca şi de mai târziu, de altfel,
ale politicii Rusiei în zona Europei Orientale, şi, totodată, şi intenţiei
unora dintre conducătorii politici ai românilor de a fructifica acele planuri politice, în scopul sustragerii Principatelor Române de sub suzeranitatea Porţii.
Evenimentele, declanşate doi ani mai târziu, i-au adus, însă, pe
aceeaşi parte a „baricadei”. Este vorba, aşa cum s-a văzut, de opoziţia
unei părţi a cercurilor conducătoare ale polonezilor împotriva tendinţelor
de dominaţie continentală a Suediei regelui Carol al XII-lea, pe de o parte, iar pe de alta, de cea a domnului muntean împotriva suzeranităţii otomane, al cărei succes depindea, atunci, în mare măsură, de deznodământul Marelui Război Nordic, izbucnit, aşa cum am menţionat, în paginile
anterioare, în anul 1700. Un obiectiv care nu putea fi realizat, însă, în
condiţiile internaţionale de atunci, decât cu sprijinul efectiv al Rusiei şi în
colaborare cu partida rusofilă din Polonia, în frunte cu regele August al
II-lea şi cu marele său hatman al Coroanei, dar şi cu celălalt Principat
Român, Moldova. Ceea ce, în ultimul caz, era dificil de realizat, chiar şi
după victoria ruşilor de la Poltava, datorită rivalităţilor dintre domnul
muntean şi domnul de atunci al Moldovei, Mihai Racoviţă. Or, sfârşitul
unei scrisori, trimise de Constantin Brâncoveanu lui Adam Mikołaj Sieniawski, la 15 iunie 1709, pune în lumină profunzimea şi caracterul ireconciliabil al contradicţiilor de interese personale dintre cei doi domni
români35.
Nu ne-am propus, şi, de altfel, nici nu ar fi fost necesar, să trecem
în revistă, nici măcar foarte sumar, conţinutul corespondenţei lui Constantin Brâncoveanu cu Adam Mikołaj Sieniawski. Vom sublinia, însă, că
amintita corespondenţă dezvăluie amploarea „trădării” de către el a Porţii, prin informaţiile pe care le furniza despre starea de spirit din rândul
cercurilor conducătoare otomane, despre planurile lor, de care avea cunoştinţă, referitoare la atitudinea pe care intenţionau să o adopte, în diferitele faze ale conflictului militar ruso-suedez, despre starea de spirit din
tabăra regelui Carol al XII-lea, despre evoluţia raporturilor dintre acesta
şi Poartă, toate constituind o contribuţie efectivă la înlesnirea eforturilor
taberei regelui August al II-lea şi ale celor ale lui Petru I de a pune capăt
războiului cu Suedia, precum şi pe cele ale ţarului, de a pregăti războiul
împotriva turcilor, toate trebuind să aibă ca finalitate sustragerea Principatelor Române de sub suzeranitatea otomană. Pe de altă parte, corespondenţa în discuţie oferă tot atâtea motive care ar fi putut justifica ma-
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zilirea şi pedepsirea domnului muntean de către sultan. Şi, totuşi, nu
acestea au constituit cauza imediată a dezastrului său, ci, aşa cum îl informa Constantin Cantacuzino pe Adam Mikołaj Sieniawski, la 7 mai
1714, în primul rând „avuţia nemăsurată a aceluia”, ce nu era echivalată
de niciuna deţinută de domnii anteriori. Aşa încât turcii se temeau de el,
deoarece îl considerau „nu ca pe un domn [adică, un simplu locţiitor al
sultanului, trimis de acesta pe scaunul domnesc al Ţării Româneşti, cu
misiunea de a-i promova interesele – n.n.], ci ca pe cel mai bogat rege”
(s.n.)36. Sursa acelei bogăţii „incomensurabile” o constituia, însă, exploatarea nemiloasă a populaţiei ţării. Aşa încât, conchidea stolnicul, ceea ce
i s-a întâmplat, şi, mai ales, modalitatea în care a fost depus, erau, de
fapt, „pedeapsa păcatelor săvârşite prin oprimarea şi lacrimile [stoarse] săracilor” (s.n.)37.
În cuprinsul acestei scrisori, considerată de dl. Kaczka ca fiind
„probabil cea mai bună relatare care s-a făcut vreodată despre depunerea lui Brâncoveanu” (s.n.)38, Constantin Cantacuzino nu sufla, însă,
nici o vorbă despre propria sa contribuţie la tragicul sfârşit al domniei
rudei sale. Ca urmare, pretenţia sa, potrivit căreia numirea de către Poartă în scaunul domnesc al Ţării Româneşti a fiului său, Ştefan Cantacuzino, din porunca Porţii, şi cu „acordul unanim al nobilimii şi al poporului” (s.n.)39 ar fi fost o adevărată „surpriză” şi pentru el, era nu numai
ipocrită, ci şi cinică, de vreme ce chiar şi între contemporanii săi partea
sa de contribuţie la cele întâmplate lui Constantin Brâncoveanu era bine
cunoscută.
Prin urmare, reafirmăm convingerea noastră că atât istoriografia
română, cât şi cea polonă sunt beneficiarele unei contribuţii de excepţie
la cercetarea istoriei relaţiilor politice româno-polone, din primele două
decenii ale secolului al XVIII-lea, pe fondul gravei crize orientale, la sfârşitul căreia harta politică a Europei de Nord-Est a cunoscut o nouă configuraţie.
În încheiere, reamintim că obiectivul acestei intervenţii nu l-a
constituit punerea în circuitul ştiinţific a unor noi contribuţii ale subsemnatului, referitoare la tematica pusă în discuţie. Am încercat doar o rememorare a unor rezultate ale cercetărilor pe care le-am întreprins cu mulţi
ani în urmă, cu scopul de a atrage atenţia asupra importanţei pe care
o are în istoria românilor şi în cea a polonezilor continuarea şi aprofundarea investigaţiilor asupra unor evenimente istorice care i-au apropiat,
pe diverse planuri, dar i-au şi delimitat, pe numeroase altele.
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dr Veniamin Ciobanu
Akademia Rumuńska, Instytut Historii im. A. D. Xenopol w Jassach

Polska i Księstwa Rumuńskie
w kontekście europejskiego kryzysu politycznego
na początku XVIII w.
(próba syntezy)
Streszczenie

Na początku XVIII w. miały miejsce dwa ważne konflikty zbrojne,
które wstrząsnęły dużą częścią Europy Zachodniej i Środkowej, ale także
Europą Północno-Wschodnią. Mowa tu o wojnie o sukcesję hiszpańską
(1700-1714) i III wojnie północnej (1700-1721). Obydwie przebiegały
przez prawie 15 lat równocześnie i spowodowały znaczące zmiany na mapie politycznej kontynentu europejskiego, w tym także zmiany w pozycji
międzynarodowej i wewnętrznej strukturze polityczno-instytucjonalnej
Rzeczypospolitej Szlacheckiej oraz w przypadku Księstw Rumuńskich –
w kwestii ich statusu prawnego w ramach otomańskiego systemu politycznego i instytucjonalnego, a w konsekwencji – zmiany w europejskim
systemie politycznym.
Ponieważ zarówno w przypadku Polski, jak i Księstw Rumuńskich
skutki tych kryzysów politycznych były długotrwałe i odcisnęły piętno
także na późniejszej ich ewolucji historycznej, włączenie problematyki do
historiografii polskiej i rumuńskiej, zdaniem autora opracowania, może
jedynie przysłużyć się głębszemu poznaniu wydarzeń historycznych, które odcisnęły swoje piętno na historii pierwszych dziesięcioleci XVIII w.

drd. Adina Lucaci-Dăscăliţă
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Insurecţia polonă din 1863
şi relaţiile anglo-române

Pe parcursul secolului al XIX-lea, polonezii au încercat în mai
multe rânduri să refacă statul naţional dispărut în urma succesivelor împărţiri din ultima parte a secolului precedent. Încercarea de refacere
a statului cu ajutorul împăratului Napoleon, revolta anti-rusă din 1830
sau cea antihabsburgică din 1846 au fost momente importante în lupta
polonezilor pentru reconstituirea statului naţional. În aceste episoade se
înscrie şi revolta anti-rusă din 1863 într-un moment în care germanii,
italienii sau românii erau în plin proces de regenerare naţională. Profitând de eşecul Imperiului rus în Războiul Crimeii, polonezii au început să
se organizeze aşteptând un moment favorabil pentru declanşarea luptei
naţionale.
La începutul anului 1863 s-a declanşat o mare insurecţie împotriva autorităţilor ruse care a provocat un puternic şoc pe scena politicii
internaţionale. Ecoul revoltei poloneze a reverberat şi în spaţiul românesc. Evenimentele desfăşurate în apropierea tânărului stat român au
avut un mare răsunet în societatea românească care a simpatizat cu cauza polonezilor. Inclusiv, Alexandru Ioan Cuza a fost un filopolon declarat
şi a încurajat emigraţia poloneză din Principatele Unite. În urmărirea dezideratelor naţionale Alexandru Ioan Cuza a acordat atenţie mişcărilor
insurecţionale şi revoluţionare care se plămădeau în regiune. Simpatii
pentru cauza poloneză nutrea întreaga generaţie care a înfăptuit statul
naţional la 1859. Nu întâmplător, odată cu declanşarea insurecţiei naţionale poloneze, în Moldova au fost formate, cu acordul tacit al autorităţilor, comitete de susţinere a cauzei naţionale poloneze. Un comitet polonez activat de Vasile Alecsandri s-a format la Iaşi, iar grupuri de revoluţionari polonezi au trecut prin Moldova spre teritoriile poloneze aflate
sub ocupaţie rusă1. La rândul său Alexandru Ioan Cuza viza deopotrivă
planuri antihabsburgice şi antiotomane şi s-a arătat deschis faţă de orice
mişcare în acest sens. Dar a fost nevoit să acţioneze cu prudenţă, într-un
cadru internaţional dificil, care putea să primejduiască însăşi existenţa
Principatelor Unite.
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În sânul mişcării de eliberare poloneze s-au conturat două curente. Unul era moderat şi înţelegea să caute soluţii diplomatice pentru cauza poloneză, fiind reprezentat de prinţul Władysław Czartoryski, ales de
grupările din exil ca preşedinte al unui guvern naţional. Cel de al doilea
curent era radical, militând pentru soluţia armată împotriva Rusiei. El
era reprezentat de Zygmunt Miłkowski care se stabilise în Moldova şi era
în legătură cu grupările poloneze din exil2. Insurecţia poloneză a găsit
Principatele Unite într-o situaţie internaţională dificilă. Deoarece polonezii doreau să folosească, în special Moldova, ca bază de plecare spre
Varşovia, autorităţile române erau puse într-o situaţie complicată. Întrucât marile puteri, între care Anglia avea un cuvânt important, se opuneau
oricărei schimbări politice în Orient, complicaţiile pentru statul român
erau cu atât mai mari. Consulatele străine din Principate au monitorizat
acţiunile emigraţiei poloneze şi s-au arătat îngrijorate de sprijinul de care
se bucura aceasta în sânul societăţii româneşti. Temându-se că trecerea
insurgenţilor pe teritoriul Principatelor Unite ar putea periclita însăşi
existenţa statului, Alexandru Ioan Cuza a avut în vedere poziţia fiecărui
diplomat în parte. În ceea ce priveşte studiul de faţă, avem în vedere poziţia diplomaţiei Angliei faţă de evenimente şi modul cum a reacţionat
domnitorul român la situaţia internaţională creată.
Între mişcările naţionale cu care Alexandru Ioan Cuza a avut contacte a fost cea poloneză. Cuza avea antecedente în relaţiile cu polonezii
încă de la 1859, moment care îngrijorase diplomaţia engleză. Raportul
reprezentantului Angliei în capitala Moldovei, Henry Adrien Churchill,
din 27 ianuarie 1859, a dat naştere la controverse. El vorbea de scopul urmărit de Grigore M. Sturdza, un adversar al lui Cuza la tronul Principatelor. Conform opiniilor lui Churchill, destul de neclare şi greu de verificat,
Sturdza ar fi fost „un complotator” care a întrevăzut în agitaţiile prilejuite
de dubla alegere o şansă pentru cauza sa. El ar fi agitat ţăranii cărora
le-ar fi spus că textul Convenţiei de la Paris era o farsă în favoarea boierimii. Mai mult, a propus aducerea în Bucureşti a unei trupe de 400-500
de polonezi care să apere dubla alegere. Aceste trupe erau conduse de
Nieczuja Wierzbicki (Murad Bey) şi Michał Czajkowski (Sadyk Paşa), supuşi otomani. Polonezii sperau să folosească agitaţia din Principate ca
o bază pentru declanşarea unui conflict european în sud-estul Europei în
încercarea de insurecţie a polonezilor. Este dificil de spus dacă oferta lui
Grigore Sturdza era sinceră sau – dacă scopul urmărit de acesta avea alte
conotaţii. Cert este că diplomatul englez era convins că datele raportate
de el erau reale3. În realitate, încercarea polonezilor de a susţine pretenţiile fiului fostului domnitor regulamentar la tronul Moldovei a fost un
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fiasco datorită măsurilor luate de Departamentul din Lăuntru care a tratat cu cea mai mare seriozitate problema. Modul corect cum au fost judecaţi polonezii de Curtea Criminală şi apoi, ca instanţă superioară, de către Divanul Domnesc dovedeşte că Alexandru Ioan Cuza a fost tot timpul
atent la desfăşurarea evenimentelor. Polonezii au fost eliberaţi la scurt
timp după acest episod de către autorităţile româneşti şi expulzaţi din ţară fără alte consecinţe. Nici incidentul din anul 1860 din timpul vizitei lui
Cuza la Constantinopol în fruntea căruia s-a aflat acelaşi Nieczuja Wierzbicki nu a schimbat părerea polonezilor despre domnitorul Unirii4.
În următorii ani, Principatele au devenit atât un adăpost pentru
diverse grupări insurecţionale şi revoluţionare cât şi o bază de atac în vederea unor acţiuni politice şi militare. Încă din vara anului 1862 generalul Felix Breanski a venit în Principate cu mai multe misiuni pe lângă Cuza. El trebuia să pregătească revoluţionarii polonezi pentru o mişcare insurecţională, eventual împreună cu grupările ucrainene din regiunea Mării Negre. O a doua misiune era să faciliteze insurgenţilor polonezi trecerea frontierei din Moldova în Imperiul Austriac pe la Mihăileni (la frontiera Bucovinei). De asemenea, prin agenţii din Principate Włodzimierz
Dobrzański la Iaşi şi Werner Gradowicz la Bucureşti, ţinea legătura cu
polonezii din ţară. Ei aveau relaţii cu doctorul Teofil Glück prin care
ajungeau direct la domnitorul Cuza5. Unul din apropiaţii domnitorului,
medicul Teofil Glück era comisar al guvernului naţional polonez şi colabora cu Stanisław Mrozowicki, un alt comisar din Principate. Prietenia
care îl lega de Glück l-au determinat pe Cuza să-şi aducă contribuţia personală la strângerea de fonduri pentru polonezi6. Comitetul polonez activat de Vasile Alecsandri la Iaşi a pregătit trecerea grupurilor de revoluţionari polonezi prin Moldova spre teritoriile poloneze aflate sub ocupaţie rusă.
Polonezii s-au bucurat de susţinere morală şi materială şi în sânul
societăţii britanice. În Marea Britanie activau comitete revoluţionare ale
mişcărilor naţionale din întreaga Europă. Ostilitatea acestora faţă de Imperiile autocratice le-au făcut să spere că Londra le-ar putea susţine în revendicările naţionale. Ca şi în cazul românilor la 1859, polonezii au avut
suportul moral al societăţii britanice, dar politica oficială a Londrei nu
lăsa să se întrevadă aceasta7. În condiţiile date domnitorul Unirii trebuia
să fie precaut şi să urmărească îndeaproape poziţia Angliei faţă de aceste
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Dumitru Ivănescu, De la revoluţia paşoptistă la întregirea naţională, Iaşi, Editura
Junimea, 2004, p. 175.
5 Gerald J. Bobango, The Emergence of the Romanian National State, New York, Columbia University Press, 1979, p. 134.
6 Marian Stroia, op. cit., p. 153.
7 Robert Bubczyk, A History of Poland in outline, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, p. 98-99.
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manifestări. Mai mult, Cuza se temea ca polonezii să nu ia legătura cu adversarii săi, între care se număra şi prinţul Grigore M. Sturdza8.
În 1863 Zygmunt Miłkowski a încercat să tranziteze Moldova în
fruntea unui detaşament de polonezi înarmaţi. În seara zilei de 12 spre
13 iulie 1863, cca. 250 de polonezi au debarcat de pe un vas englez pornit
de la Tulcea spre sudul Basarabiei, pe teritoriu românesc. Din rândul detaşamentului făceau parte şi câţiva străini, între care şi doi aventurieri
englezi. Ei doreau să treacă prin Basarabia spre Odesa pentru a împiedica
trupele ruseşti din zona Mării Negre să se deplaseze spre Varşovia. Dar
pentru că nu au reuşit să adune un număr important de combatanţi au
debarcat la Tulcea de unde au încercat să traverseze Dunărea în mod
clandestin. Nava grecească „Zar” sub pavilion englez s-a defectat şi i-au
obligat să debarce în noapte între pichetele de grăniceri dintre Ismail şi
Reni, în punctul Răpedea9. Insurgenţii polonezi debarcaţi în sudul Basarabiei au fost opriţi de trupele române în localitatea Constangalia. Un
emisar special polonez trimis la Galaţi trebuia să răspândească zvonul că
insurgenţii au susţinerea Angliei şi Franţei10. Faptul că polonezii implicaţi în incidentul de la Constangalia au venit pe un vas sub pavilion britanic l-a făcut pe Cuza să bănuiască că Londra nu era străină de cele întâmplate11. Cuza îi împărtăşea lui Costache Negri părerea că prezenţa
multor englezi în rândurile polonezilor şi ţara de fabricaţie a armelor
sunt dovada că Turcia şi Anglia „nu sunt străine de această afacere”12. Diplomatul britanic Henry E.L. baron Bulwer l-a avertizat pe Costache
Negri că „ne angajăm într-o afacere tare dificilă, din care el prevede că
vom ieşi cu proaste rezultate”. El i-a mai vorbit de comitetele maghiare şi
poloneze din Galaţi şi că afacerea îngrijorează foarte mult Londra deoarece Austria şi Rusia erau foarte atente la această problemă13. Cuza i-a răspuns că a luat legătura cu agenţii englezi de la Galaţi şi că nu dorea să
creeze o problemă internaţională.
Autorităţile au luat măsuri şi i-au oprit pe polonezi. Aceştia doreau să recruteze noi adepţi pentru cauza poloneză şi să ofere sprijin revoluţiei declanşate în teritoriile poloneze aflate sub ocupaţie rusească.
Colonelul Călinescu i-a somat, dar au fost refuzaţi ajungându-se astfel la
incidentul din satul Constangalia. În urma schimbului de focuri au căzut
soldaţi de ambele părţi până când polonezii au depus armele în satul
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Rânzeşti14. Cuza a fost convins şi de această dată că în spatele acestui
incident ar fi stat tot Grigore Sturdza15. În faţa acestor mişcări Cuza trebuia să acţioneze foarte prudent pentru a nu da motiv marilor puteri să
repună în discuţie problema Principatelor. Cuza simpatiza cu cauza polonezilor şi l-a primit pe Zygmunt Miłkowski la Bucureşti. Aici a avut
o convorbire personală cu acesta după ce unităţile sale au fost dezarmate.
El le-a reproşat polonezilor că au acţionat imprudent şi că nu putea decât
să aibă o altfel de atitudine. Domnitorul român i-a explicat că este de
partea polonezilor, dar că nu poate accepta ca o acţiune militară de acest
fel să pună în pericol existenţa statului român. Cuza şi-a susţinut pledoaria pe exemplul transportului de arme destinate Serbiei:
Oare gândeşti – i-a spus domnitorul lui Miłkowski – că am
făcut-o pentru ruşi? Deloc. Am făcut-o pentru Serbia, pentru
principiul naţionalităţilor, pentru acel principiu care pe mine
m-a aşezat pe tronul Principatelor Unite16.

Cuza a dat ordin ca prizonierii polonezi să fie trataţi bine şi să li se ofere
posibilitatea să se înapoieze pe teritoriul Imperiului Otoman. Cu toate
acestea, el avea informaţii că „polonezii, în afară de cei trimişi în Turcia
pentru a salva aparenţele, se scurg în secret spre nord”17. În timpul crizei
de la 1863, unul din polonezii participanţi la evenimente a declarat că
Alexandru Ioan Cuza a fost „cu toată sinceritatea de partea asupriţilor
poloni”18.
Reprezentanţii diplomatici străini aflaţi în Principate au fost convinşi că un astfel de act nu ar fi fost posibil fără ştirea domnitorului şi
chiar cu acordul tacit al acestuia. Anglia s-a aflat printre statele care au
încercat să convingă diplomaţia rusă că incidentul a fost un caz izolat, dar
demersurile sale s-au încheiat fără nici un rezultat. Ajutorul dat de Alexandru Ioan Cuza guvernului sârb şi susţinerea revoluţionarilor polonezi
nu au fost bine primite de cercurile oficiale britanice. Gazeta britanică
„Times” a criticat acţiunea lui Cuza, pe care îl considera pe nedrept sub
influenţă rusă19. Atât diplomatul britanic Bulwer cât şi ziarul „Times” îl
considerau pe Cuza un aliat al Rusiei20. Mai mult rapoarte diplomatice
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Neamţ şi Roman din ordinul autorităţilor, Alexandru Ioan Cuza a crezut că are de
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p. 175.
16 Ibidem, p. 178.
17 Ibidem, p. 182.
18 Ibidem, p. 171-174.
19 Marian Stroia, op. cit., p. 159.
20 Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970, p. 181.
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engleze dovedeau că Grigore Sturdza nu a fost implicat în eveniment şi
interpretau incidentul drept o dovadă a rusofiliei guvernului21. Autorităţile de la Bucureşti trebuiau să ţină seama de schimbările ce ar surveni în
atitudinea marilor puteri, pe al cărei sprijin mizaseră. Trebuia consultată
mai ales Franţa, principala susţinătoare a cauzei naţionale româneşti şi
căreia îi oferise, în eventualitatea că ar fi fost solicitate, serviciile sale şi
ale armatei Principatelor Unite. Dar intrarea în acţiune a Franţei de partea insurgenţilor polonezi, nu putea avea loc fără concurs englez sau austriac, lucru dificil, datorită divergenţelor dintre „interesele capitale” ale
celor trei „curţi”.22 Rămasă singură şi în „aventura mexicană” de unde
Anglia se retrăsese, Franţa a căutat să-şi reafirme condiţia de campioană
a diplomaţiei europene propunând convocarea unui Congres general –
menit „à régler le présent et à assurer l’avenir” – între ale cărei „chestiuni” Parisul va propune să fie înscrisă şi cea „română”. Faptul permitea
Sankt Petersburgului, beneficiar al unei poziţii favorabile din partea Prusiei şi al „expectativei italiene”, să considere pacificarea Poloniei doar ca
„o afacere rusă”.
Înăbuşirea revoluţiei poloneze a determinat un nou exod al revoluţionarilor, mulţi dintre aceştia revenind pe teritoriul Principatelor Unite unde au găsit adăpost. Alexandru Ioan Cuza a dat dovadă de solidaritate cu polonezii, le-a oferit sprijin moral şi chiar material, le-a permis să se
aşeze pe teritoriul Principatelor Unite şi i-a susţinut în faţa marilor puteri. Dar situaţia internaţională în care se afla ţara nu i-a permis să susţină cauza poloneză făţiş. Anglia s-a opus şi creării unui stat polonez independent care să fie aliatul Franţei. Londra dorea însă menţinerea
statu-quo-ului în regiune şi nu s-a implicat decât palid în evenimente,
lăsând mână liberă Rusiei să reprime violent insurecţia. Cu toate acestea,
Cuza a dovedit că este un simpatizant al cauzei naţionale poloneze când
a refuzat să îi aresteze pe polonezi la cererea consulilor ruşi de la Iaşi şi
Bucureşti. El i-a avertizat pe polonezi să părăsească ţara şi chiar i-a ajutat
pe cei mai săraci dintre ei, punându-le la dispoziţie mijloace de transport.
Refugiaţii polonezi şi-au arătat recunoştinţa ulterior pentru faptul că au
fost ajutaţi să ajungă la Galaţi sau în Bucovina în loc să fie predaţi Rusiei
sau altei puteri23.
Marele politician britanic John Temple viconte de Palmerston
a apărat cel mai bine interesele britanice în regiune de pe poziţia pragmatică şi realistă care a adus Angliei renumele de perfidul Albion. Palmerston i-a declarat prinţului Czartoryski la 1863 că
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naţiunea engleză este gata să intre în război, dar numai când
sunt în joc interesele sale. Suntem o naţiune simplă şi practică, o naţiune de comercianţi: nu ne angajăm în întreprinderi cavalereşti şi nu luptăm pentru alţii, cum fac francezii24.

Bătrânul Palmerston (Old Pam) nu avea nici o simpatie pentru Rusia, dar
privea relaţiile internaţionale din epocă de pe poziţia cinică şi perfidă
a Albionului. El dorea ca nici un conflict european să nu escaladeze până
la a pune marile puteri din nou într-o conflagraţie europeană după modelul Războiului Crimeii. Astfel a respins propunerea lui Napoleon al
III-lea de convocare a unui nou Congres al concernului european. Aceasta implica crearea unui nou echilibru pe care Anglia nu îl putea controla.
El considera ca problema poloneză, cea a ducatelor daneze sau cea
a principelui Cuza sunt „prea minore pentru un congres european”25. Din
această cauză a avut o poziţie discretă în problema poloneză. În ceea ce
privea situaţia Principatelor, diplomaţia britanică s-a arătat mai distantă
decât a făcut în alte rânduri. Anglia a simpatizat cu cauza polonezilor, dar
s-a arătat rezervată faţă de o intervenţie alături de francezi. Relaţiile dintre cele două puteri s-au deteriorat şi Anglia a păstrat distanţa faţă de
evenimente lăsând mână liberă Rusia să intervină împotriva insurecţiei
poloneze. Dar nu şi-a arătat nici ostilitatea faţă de gestul lui Alexandru
Ioan Cuza, mai ales că acesta a tratat problema poloneză exact aşa cum
şi-ar fi dorit Londra.
Transportul armelor ruseşti către Serbia, sprijinirea cauzei revoluţionarilor maghiari şi polonezi sau problema relaţiilor Principatelor cu
Poarta otomană nu s-au sfârşit prost pentru noul stat şi datorită activităţii diplomaţilor români aflaţi în capitalele europene. Anglia s-a arătat îngrijorată de situaţia din Principate. Alecsandri s-a deplasat în 1864 la
Londra şi a fost primit în audienţă de către lorzii John Russel şi Palmerston, convingându-i pe politicienii britanici că în Principate nu exista
nicio anarhie. Russel s-a angajat să trimită la Constantinopol hotărârea
Angliei de a sonda Poarta şi de a aştepta răspunsul ei26. John Russel
a adăugat pe agenda internaţională din 1863-1864, alături de problema
poloneză şi criza Holstein-Schlesswig, şi „anarhia Moldo-Valahiei”. El îi
scria ambasadorului Henry Richard Wellesley, conte de Cowley la Constantinopol să sondeze cercurile politice în vederea convocării unui congres general al marilor puteri, pe agenda căruia să fie problemele poloneză şi românească. Conform lui Iancu Alecsandri, informat de ambasadorul francez de la Londra, Russel se arăta îngrijorat că

24

Camil Mureşan, Alexandru Vianu, Robert Păiuşan, Downing Street 10, Editura
Dacia, Cluj Napoca, 1984, p. 158.
25 Dan A. Lăzărescu, Lord Palmerston (1784-1865), în ***Diplomaţi iluştri, vol. III,
Bucureşti, Editura Politică, 1973, p. 206.
26 Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 257-258.

111
anarhia va continua să domnească la Dunărea de jos şi va
putea să deschidă, în orice clipă, o arenă sângeroasă dezbaterii asupra chestiunii orientale27.

Şi în cealaltă problemă internaţională, declanşată de insurecţia poloneză,
Anglia şi-a păstrat poziţia rezervată. Anglia dorea însă menţinerea statuquo-ului în regiune şi nu s-a implicat decât palid în evenimente, lăsând
mâna liberă Rusiei în problema poloneză. Dar contradicţiile anglofranco-ruse în estul şi sud-estul continentului puteau oricând aluneca
spre un conflict armat, pe care Londra dorea să îl evite. „Englitera se vede
silită a păstra rezerva absolută”, nota presa românească28. Mai mult, zvonistica mergea până la a afirma că „monstruoasa coaliţie se pregătea de
o lovitură” dacă Alexandru Ioan Cuza ar părăsi ţara iar
opoziţiunea îşi îndoieşte activitatea şi se vorbeşte de negociaţiuni între adversarii interiori ai guvernului şi polonezii refugiaţi în Principate29.

Aceste rumori au fost infirmate curând.
Al. I. Cuza, stăpânit de responsabilităţile ce i le impunea înalta sa
demnitate a trebuit cu toată simpatia sa sinceră pentru cauza poloneză să
dea dovadă de multă prudenţă. El trebuia să evite periclitarea a tot ceea
ce românii înfăptuiseră până atunci pe terenul cauzei lor naţionale. Concentrând în mâinile sale principalele pârghii ale politicii interne şi externe, Cuza a urmărit cu atenţie contradicţiile dintre marile puteri şi tendinţele acestora de a închide în „cercul” intereselor lor problemele naţiunilor
din Europa. Astfel, în politica oficială Anglia s-a dezis de cauza comună
cu insurecţia naţională poloneză. La fel ca şi în cazul românilor, precauţia
Anglei şi mai ales interesele sale orientale au făcut-o să păstreze o rezervă
care nu a încurajat mişcările naţionale. Iar diplomaţia românească a înţeles acest fapt. Îmbinând mijloacele permise de „cadrul legal” cu atitudinea energică, Cuza şi colaboratorii săi au reuşit să impună factorilor
externi respectarea autonomiei şi a neutralităţii teritoriului naţional,
determinând prin noile acte şi acţiuni o schimbare radicală a situării statului român în raport cu puterile garante şi suzerană30.
Evenimentele externe şi îndeosebi marea insurecţie poloneză au
contribuit la complicarea situaţiei. Incidentul de la Constangalia şi tensiunile dintre detaşamentele poloneze şi armata română nu au fost un
episod care să umbrească raporturile româno-poloneze şi nici nu au
schimbat atitudinea generală a domnitorului Unirii faţă de cauza polo-
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neză. Atitudinea statului român în dificilele împrejurări ale anului 1863
a fost o primă dovadă de maturitate a diplomaţiei româneşti. Deşi nu şi-a
ascuns simpatia faţă de polonezi, Cuza a acţionat cu fermitate împotriva
oricărui spirit aventurier. Alexandru Ioan Cuza a fost etichetat de Rusia
drept iniţiatorul tuturor mişcărilor revoluţionare şi a devenit un adversar
al Petersburgului. Etichetat drept un rusofil până atunci de către Anglia,
diplomaţia engleză a văzut cum domnitorul român a devenit un rusofob
în ochii Petersburgului.

Adina Lucaci-Dăscăliţă
Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie

Powstanie styczniowe
i relacje angielsko-rumuńskie
Streszczenie

Wydarzeniem, które wprowadziło poważne napięcie w polityce
międzynarodowej w czasach panowania Alexandru Ioana Cuzy było polskie powstanie styczniowe z 1863 r. Rozgrywające się w niedalekiej odległości od granic młodego rumuńskiego państwa, odbiło się szerokim
echem wśród rumuńskiej opinii publicznej, nastawionej propolsko. Także
Alexandru Ioan Cuza był zdeklarowanym polonofilem i popierał polską
migrację ze Zjednoczonych Księstw. Komitet polski stworzony przez Vasile Alecsandri powstał w Jassach, a grupy polskich powstańców przejechały przez terytorium Mołdawii w kierunku ziem polskich pod rosyjskim
zaborem. Zagraniczne konsulaty w Księstwach obserwowały działania
polskich migrantów i wyrażały swoje niezadowolenie z faktu udzielanego
im wsparcia ze strony rumuńskiego społeczeństwa. Polscy powstańcy dotarli na południe Basarabii na greckim statku pod brytyjską banderą, ale
nie zostali zatrzymani przez wojsko rumuńskie w Costangalii w czerwcu
roku 1863.
Podobnie jak w przypadku Rumunów w 1859 r., Polacy cieszyli
się moralnym wsparciem społeczeństwa brytyjskiego, ale oficjalna polityka Londynu tego nie potwierdza. Anglia przeciwna była powstaniu niepodległego polskiego państwa pod wpływami Francji. Fakt, że Polacy
przybyli statkiem pod brytyjską banderą utwierdzał Cuzę w przekonaniu,
że Londynowi sprawa ta nie jest nieznana. Podzielił się on z Costache Negri zdaniem, że obecność wielu Anglików w szeregach polskich oraz broń
angielskiej produkcji są dowodem na to, że ani Turcji, ani Anglii sprawa
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ta nie jest obca. Fakty te sprawiły, że był przekonany, że stoi za nią Anglia. Jak i w przypadku sardyńskiej broni, komisarz angielski Henry Bulwer ostrzegał Negri, że angażują się w bardzo trudną sprawę, która nie
zakończy się dobrze. Mówił także o polskich i węgierskich komitetach
z Gałacza i że sprawa bardzo niepokoi Londyn, ponieważ Austria i Rosja
z uwagą podchodziły do problemu.
Rząd w Bukareszcie musiał przede wszystkim zdawać sobie sprawę ze zmian w postawie wielkich mocarst, na których wsparcie liczył. Zaangażowanie Francji po stronie polskich powstańców nie mogło mieć
miejsca bez konkurencji angielskiej albo austriackiej, co było sprawą
trudną, biorąc pod uwagę różnice głównych interesów tych trzech mocarstw. Pomoc oferowana polskim powstańcom przez Alexandru Ioana
Cuzę nie została dobrze przyjęta przez oficjalne brytyjskie kręgi. Zarówno
Henry Bulwer, jak i gazeta „Times” uznawały Cuzę za sprzymierzńca Rosji. Anglia chciała jednak utrzymania status quo w regionie i nie ingerowała zbytnio w wydarzenia, pozostawiając Rosji wolną rękę w brutalnym
stłumieniu powstania.
W stosunku do międzynarodowego problemu, jaki wywołało powstanie styczniowe Anglia zachowała powściągliwość. Prasa rumuńska pisała, że wygląda na zmuszoną do zachowania całkowitej bierności. Wydarzenia na arenie międzynarodowej, a w szczególności powstanie styczniowe, wpłynęły na skomplikowanie się sytuacji. Pozwoliło to Rosji, beneficjentowi sprzyjającej pozycji ze strony Prus i wyczekującej pozycji włoskiej, uznać stłumienie powstania za sprawę wyłącznie rosyjską. Transport
rosyjskiej broni do Serbii, wsparcie sprawy węgierskich i polskich rewolucjonistów czy problem relacji z Portą nie zakończyły się niepomyślnie dla
młodego rumuńskiego państwa także dzięki rumuńskim działaniom dyplomatycznym na terenie Francji. Przedmiotem niniejszego opracowania
jest pozycja i sposób działania Anglii podczas tego kryzysu międzynarodowego.

dr. Alina Felea
Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM din Chișinău

Din istoria căsătoriilor mixte în spațiul românesc:
căsătoriile ortodocșilor cu romano-catolicii
în Țara Moldovei până în sec. XIX
și teritoriul dintre Prut și Nistru
în prima jumătate a sec. al XIX-lea

Iar celorlalti le grăiesc – eu, nu Domnul:
Daca un frate are femeie necredincioasa
și ea vrea sa locuiasca cu el, sa nu se desparta de ea.
Şi femeia, dacă are bărbat necredincios
și el vrea să locuiască cu ea, să nu-şi lase bărbatul.
Apostolul Pavel (I Cor., 7, 12-13)

Căsătoriile mixte din punct de vedere religios, în perioada evului
mediu și epoca modernă erau o provocare nu numai pentru Biserica
Ortodoxă, dar, de asemenea, pentru societate și miri, care aveau de înfruntat condamnarea din partea comunității, rudelor, vecinilor.
În spaţiul românesc în evul mediu şi în epoca modernă căsătoria
era instituţia care se ghida după dreptul canonic. O căsătorie era validă şi
avea caracter juridic, dacă era încheiată corect din punct de vedere al legilor statului, dar mai cu seamă al celor bisericeşti1.
Din punct de vedere al Bisericii creștine ortodoxe o căsătorie este
validă dacă sunt respectate anumite condiții:
1. Mirii trebuiau să primească taina sfântului botez.
2. Mirii trebuiau să primească taina cununiei.
3. Vârsta corespunzătoare pentru căsătorie.
4. Lipsa gradului de rudenie, inclusiv de rudenie spirituală.
5. Persoanele care doresc să se căsătorească trebuie să fie liberi de legăturile de căsătorie.
6. A patra căsătorie este interzisă.
7. Consimțământul părinților și al mirilor.
8. Unitatea credinței.

1

Nicolae Fuştei, Creştinismul pe înţelesul tuturor, Chişinău, 2008, p. 284.
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În acest articol vom prezenta căsătoriile orodocșilor cu romanocatolicii în Țara Moldovei până în sec. al XIX-lea și în spațiul dintre Prut
și Nistru în prima jumătate a secolului al XIX-lea, arătând punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe și al Bisericii Romano-Catolice în această privință și situația reală.
Noțiune
Pentru a evidenţia uniunea maritală a două persoane de confesiune sau de etnie diferită în istoriografie s-au utilizat diverse noţiuni: intermariaj, căsătorie mixtă, exogamie. Polemica istoriografică este dusă în
special în problema căsătoriilor înre reprezentanții a diverse confesiuni,
aceasta fiind divizată în mariaje între reprezentanții confesiunilor creștine și mariaje între reprezentanții creștini și cei de altă religie (musulmană, iudaică etc), sau între creștinii ortodocși și ceilalți, sau între creștinii
romano-catolici și ceilalți.
Paula Virag susţine că începutul cercetărilor asupra căsătoriilor
mixte a fot pus în SUA în 1920 şi tot atunci a apărut conceptul intermarrige,
termen utilizat pentru căsătoria între persoane cu origine naţională şi- sau confesiune diferită2.

În opinia lui Mihai Săsăujan,
căsătoria mixtă (gamos miktos), constituie legătura de căsătorie dintre două persoane aparţinând unor confesiuni creştine diferite3.

În aceeași ordine de idei se înscrie și părerea pr. Patriciu Vlaicu, care
susține că
putem vorbi despre o căsătorie mixtă, atunci când este vorba
de asumarea unui proiect familial între două persoane aparținând unor confesiuni creștine diferite. În literatura de spe-

2

Paula Virag, Aspecte ale căsătoriei mixte în comitatul Satu Mare la sfârşitul secolului XIX, în Căsătoriile mixte în Transilvania (secolul al XIX-lea şi începutul secolului
XX), coord. Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Arad, 2005, p. 123.
3 Mihai Săsăujan, Căsătoriile mixte în lumina legislaţiei bisericeşti ortodoxe, catolice
şi protestante în monarhia austriacă, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în
Căsătoriile mixte în Transilvania (secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX),
p. 19.
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cialitate, căsătoriile dintre creștini și necreștini, deși au și ele
un caracter mixt, sunt numite căsătorii interreligioase4.

Prof. Maximilian Pal, referindu-se la căsătoriile romano-catolice,
susține că se numesc căsătorii mixte
Căsătoriile încheiate între persoane catolice şi cele necatolice, dar botezate.

În aceeași categorie include și
căsătoriile încheiate între catolici şi persoane nebotezate
(musulmani, evrei, budişti, hinduişti); în acest caz, însă,
persoana catolică care încheie căsătoria, în conformitate cu
legislaţia actuală a Bisericii latine sau orientale, trebuie să
ceară dispensa de impedimentul de disparitate de cult5.

Bogdan Crăciun pentru a defini o căsătorie mixtă utilizează termenul exogamie, specificând că îl folosește în sensul de „uniune maritală
între două persoane aparţinând unor confesiuni diferite”6. Horváth
István folosește termenul exogamie pentru a indica „soţi de origine etnică diferită”7. Corneliu Pădurean, vorbind despre căsătoriile mixte din sec.
al XIX-lea în Transilvania, se referă la
căsătorii între soţi de confesiune diferită şi implicit, de multe
ori, şi între naţionalităţi diferite8.

4

Pr. Patriciu Vlaicu, Biserica Ortodoxă în fața problematicii căsătoriilor mixte, pe
http://comptepv.typepad.fr/canonice/2012/03/biserica-ortodox%C4%83%C3%AEn-fa%C8%9Ba-problematicii-c%C4%83s%C4%83toriilor-mixt.html
5 Maximilian Pal, Căsătoriile mixte în legislaţia Bisericii Catolice, aspecte istoricojuridice, în Studia Theologica IV, 4/2006, p. 467. Urmând învăţătura Conciliului Vatican II, Sinodul Episcopilor din 1967 a reexaminat întreaga problematică cu privire
la căsătoriile mixte, refuzând să înlocuiască termenul de căsătorii mixte cu cel de căsătorii interconfesionale. Rodul discuţiilor din Sinod sunt ilustrate de papa Paul
al VI-lea în Scrisoarea Apostolică dată motu proprio Matrimonia mixta. 31 martie
1970.
6 Bogdan Crăciun, Mariaje interconfesionale în comunităţile luterane din Transilvania în epoca modernă, în Căsătoriile mixte în Transilvania (secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX), p. 196.
7 István Horváth, Căsătorii mixte româno-maghiare în Transilvania în perioada
1992-2002, în Căsătoriile mixte în Transilvania (secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX), p. 285.
8 Corneliu Pădurean, Căsătoriile mixte confesional în unele localităţi din judeţul
Arad în secolul al XIX-lea, în Căsătoriile mixte în Transilvania (secolul al XIX-lea şi
începutul secolului XX), p. 171.
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În opinia noastră, căsătoriile mixte pot fi abordate din câteva unghiuri: 1. uniunea maritală între reprezentanţii a două confesiuni (între
ortodocşi şi romano-catolici, între ortodocşi şi armeano-gregorieni etc.);
2. uniunea maritală între reprezentanţii a două etnii; 3. uniunea maritală
între reprezentanţii a două categorii sociale.
Căsătoriile mixte din punct de vedere
al Bisericii Creştine (Ortodoxă)
Conform creştinismului după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam
a concluzionat că „Nu este bine să fie omul singur...” (Facere 2, 18) şi
a creat-o pe Eva, pe care văzând-o Adam a zis:
Iată acesta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea
se va numi femeie, căci din bărbatul ei este luată. De aceea,
va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia
sa şi vor fi amândoi un trup (Facere 2, 23-24).

Astfel, canoniştii susţin că unitatea familiei este creată de puterea harului
Duhului Sfânt care se dă prin Sfânta Taină a Cununiei9.
Condiţia apartenenţei la aceeaşi religie vine din dreptul familial
roman. Cuvintele apostolului Pavel spun:
Nu vă injugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci
ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum
poate sta împreună lumina cu întunericul?” (2 Cor. 6, 14),

erau atribuite de către scriitorii creştini şi Sfinţii Părinţi (Tertullian,
Sf. Chiprian, Feodorit, fericitul Augustin) la căsătoriile între creştini şi
păgâni. Tertullian a numit relaţia unui creştin cu un păgân – curvie şi
considera justă excomunicarea din biserică a creştinilor căsătoriţi cu păgâni. Biserica creştină interzicea şi căsătoriile creştinilor cu ereticii10.
Problema căsătoriilor mixte abordată în Sfintele Canoane a fost
reflectată în mai multe lucrări teologice şi istorice11. Cercetătorii subli-

9

Pr. prof. dr. Nicolae Necula, „Glasul Bisericii”, nr. 9-12, 2001, p. 119, 120.
В.А. Цыпин, Церковное Право, Holy Trinity Orthodox School, p. 6, pe
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/22c/cipin/eccllaw/eccllaw.pdf
11 Demetrios J. Constantelos, Mixed Marriage in Historical Perspective, în „The
Greek Orthodox Theological Review”, 40/3-4, 1995 p. 279; Vlassios I. Phidas, Drept
canonic – o perspectivă ortodoxă, trad. din limba franceză de pr. lect. dr. Adrian Dinu, Ed. Trinitas, Iaşi, 2008, p. 40; Constantinos G. Pitsakis, Les mariages mixtes
dans la tradition juridique de l’Église grecque: de l’intransigeance canonique aux
pratiques modernes, „Études balkaniques”, 10, 2003, pe
http://etudesbalkaniques.revues.org/index341.html; Patrick Viscuso, Marriage Between Orthodox and Non-Orthodox: A Canonical Study, în „Greek Orthodox Theolo10
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niază că textele recunoscute drept fundamentale pentru reglementarea
canonică a acestei probleme sunt: Canonul 10 al Sinodului local din Laodiceea (343), Canonul 31 al Sinodului local din Laodiceea (343), Canonul
21 al Sinodului local din Cartagina (419), Canonul 14 al celui de-al IV Sinod Ecumenic(451) și canonul 72 al Sinodului local Trulan (691-692), la
care se adaugă canonul 23 numit al Sfântului Ioan Postitorul (619)12.
Canonul 10 al Sinodului local din Laodiceea stipula:
Nu se cuvine ca acei ce sunt ai Bisericii să unească cu nebăgare de seamă pe fiii lor cu ereticii prin legătura căsătoriei,

această pravilă fiind repetată şi în canonul 72 al Sinodului local Trulan:
Nu se îngăduie ca bărbatul ortodox să se lege (prin căsătorie)
cu femeia eretică, nici ca femeia ortodoxă să se unească (prin
căsătorie) cu un bărbat eretic,

iar în cazul existenţei unei astfel de căsătorii, aceasta „să se socotească
fără de tărie”, şi această căsătoria nelegiuită să se desfacă
deoarece nu se cade a amesteca cele ce n-au amestecare, nici
oii să se împerecheze cu lupul, şi nici părţii lui Hristos cu
soarta păcătoşilor; iar dacă cineva ar călca cele orânduite de
noi, să se afurisească.

Dar în acelaşi canon, în cazul în care cei căsătoriţi erau ambii eretici, iar
apoi unul din ei se creştinează, atunci o astfel de căsătorie nu se desface:
Iar dacă unii, găsindu-se încă în necredinţă şi nefiind încă
număraţi în turma ortodocşilor, s-au legat prin căsătoria legiuită, şi apoi unul dintre ei alegând binele a alergat la lumina adevărului, iar celălalt a fost ţinut de legătura sărăcirii,
nealegând să vadă razele dumnezeieşti; dacă soţia cea necredincioasă socoteşte că este bine să vieţuiască cu soţul cel credincios, sau, dimpotrivă, cel necredincios cu soţia cea credincioasă,

gical Review”, 40, nr 1-2, 1995; Maximilian Pal, Căsătoriile mixte în legislaţia Bisericii Catolice, aspecte istorico-juridice, în „Studia Theologica” IV, 4/2006, p. 465-483,
Idem, Mixed Marriages in the Canonical Legislation: a Brief Survey, „Iura Orientalia” III (2007), 119-139, pe
http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_03_2007/III_06_2007_Pal.pdf
12 Pr. Patriciu Vlaicu, Biserica Ortodoxă în fața problematicii căsătoriilor mixte...
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se aplică cuvintele Apostolului Pavel
să nu fie despărţiţi (...) Căci bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeie, şi femeia necredincioasă se sfinţeşte prin bărbat (I Cor., 7, 14).

Canonul 31 al Sinodului local din Laodiceea (Lodikia) susţine că:
Cu nici un eretic nu se cuvine a încheia căsătorie sau a se da
fiii sau fiicele după eretici, în afară de cazul în care ar făgădui
că se fac creştini (Ap. 26, 45, 65; IV Sinod. 14; Trulan 6, 72;
Laodiceea 10; Cartagina 21)13.

Comentând această pravilă Episcopul Dalmaţiei Nicodim (Milaş) susţinea că este o completare a canonului 10 a aceluiaşi Sinod despre căsătoriile mixte şi interzice total căsătoria între o persoană de credinţă ortodoxă şi una eterodoxă. Dar canonul concretizează că ea poate fi admisă
doar în cazul în care persoana eterodoxă promite să adere la ortodoxie14.
Canonul 23 zis al Sfântului Ioan Postitorul, cu referire la Sinodul
local Trulan menţiona:
Canonul al 72-lea al aceluiaşi sinod hotărăşte că dacă un ortodox se împreună cu o femeie eretică, nunta să fie fără valoare, şi căsătoria nelegiuită să se desfacă, iar de vor stărui în
această căsătorie, să se afurisească.

Canoanele se refereau şi la situaţia preoţilor şi copiilor acestora.
Astfel Canonul 21 al Sinodului local din Cartagina (419) spunea:
La fel s-a hotărât ca pruncii clericilor să nu se căsătorească
cu păgân sau cu eretic,

iar Canonului 14 IV Sinod. Ec. (451):
De vreme ce în unele eparhii (mitropolii) se permite citeţilor
(lectorilor) şi cântăreţilor să se căsătorească (şi după hiro-

13

Правила поместных Соборов Святой Православной Церкви с толкованиями
Епископа Никодима (Милоша), Часть 3, Издание исправленное и дополненное,
2004 год.
http://www.lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikodim_milosh/rules2/rules2.pdf;
vezi şi Gabriel-Viorel Gârdan, Marius Eppel, Familia în gândirea teologică şi în
dreptul matrimonial ortodox, în În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, coord. Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crinela Holom, Presa Universitară Clujeană, 2010, p. 70.
14 Ibidem.
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tesie) sfântul sinod a orânduit să nu fie îngăduit vreunuia
dintre aceştia să ia femeie eterodoxă. Iar cei ce dintr-o astfel
de căsătorie au şi dobândit copii, dacă nu au apucat să-i boteze la eretici pe cei născuţi dintrînşii, să-i aducă pe aceştia la
unirea cu soborniceasca Biserică, iar dacă nu i-au botezat, să
nu le fie îngăduit să-i boteze pe aceştia la eretici şi nici să-i
lege spre căsătorie cu eretic ori cu iudeu ori cu păgân, decât
numai dacă acela care vrea să se lege cu cel ortodox va trece
la cedinţa ortodoxă. Iar dacă cineva ar călca această orânduire a sfântului sinod, să fie supus pedepsei canonice15.

Pr. Patriciu Vlaicu susţine că în privința respingerii căsătoriilor mixte cel
mai clar text canonic este Canonul 72 Trulan16.
Comentând efectele civile ale hotărârilor Sinoadelor menţionate
mai sus, Constantinos G. Pitsakis, cu referire la practicile sociale, evocă
imposibilitatea de integrare a persoanei necredincioase în comunitate şi
coexistenţa în relaţia maritală şi în familie, dificultatea de a exclude influenţa eterodocşilor, problema apartenenţei religioase a copiilor născuţi în
familiile mixte17. Totodată cercetătorul concluzionează: faptul că unirea
dintre un creștin cu un „eretic” sau un necreștin, în cazul că acesta promite să se convertească (canoanele 31 din Laodicea şi 14 Calcedon), era
considerată de Biserica drept validă, arată în mod clar că unirea dintre un
creștin, cu un „necredincios”, condamnată, în principiu, din motive pastorale și sociale, nu a fost considerată instituțional imposibilă. Sinodul
local Trulan a condus la eliminarea acestei posibilităţi, dar n-a stabilit
o „teologie” a căsătoriilor mixte.
După Marea schismă (1054) o doctrină canonică prin care se interzicea căsătoria dintre latini și bizantini s-a dezvoltat abia începând cu
a doua jumătate a secolului al XII-lea prin Teodor Balsamon18, care introduce afirmația că nunta dintre un latin și un ortodox este interzisă19.
Comentând situaţia Dan Horia Mazilu susţine că „cristalizarea creştini-

15

Despre reflecţie referitoare la tratarea doctrinară vezi Constantinos G. Pitsakis, Les
mariages mixtes...
16 Sinodul Trulan a fost convocat de către Împăratul Iustinian II și pentru a găsi soluții şi a lua atitudine față de pericolele care amenințau unitatea spirituală a Statului, în
special păgânismul care afecta viața imperiului prin populațiile slave și bulgare păgâne instalate în Balcani şi avansarea turcilor în Africa și Asia. Canoanele Sinodului
Trulan sunt radicale în ceea ce privește raportarea creștinilor la păgâni sau eretici și
erezia este așezată în rând cu păgânismul sau iudaismul. Vezi pr. Patriciu Vlaicu, Biserica Ortodoxă în fața problematicii căsătoriilor mixte...
17 Constantinos G. Pitsakis, Les mariages mixtes...
18 Patriarh al Antiohiei.
19 Cercetătorii susţin că poziţia lui Balsamon a fost determinată de pericolul pe care îl
prezentau latinii pentru bizantini în contextul geo-politic contemporan epocii (cu referire în special la cruciade).
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eretici, cu tabere separate drastic de intoleranţă” au condus la condamnarea „celuilalt”20. Însă Maximilian Pal susține că
în Bisericile ortodoxe, după separarea lor în anul 1054 nu găsim o legislaţie panortodoxă care să interzică căsătoria dintre
ortodocşi şi catolici sau dintre ortodocşi şi protestanţi. Aşa
cum aminteam mai înainte, canonul 72 din Sinodul Trulan,
care interzicea sub pedeapsă de nulitate căsătoria mixtă dintre creştini şi eretici, nu are nici o relevanţă juridică în ceea
ce priveşte căsătoriile mixte dintre ortodocşi şi catolici, deoarece există în biserica ortodoxă o opinie generală precum că
credincioşii catolici nu sunt consideraţi eretici21.

Constantinos G. Pitsakis, la opinia căruia aderă și pr. Patriciu
Vlaicu, remarcă că căsătoriile mixte au fost tolerate de Biserică în acea
perioadă, fiind cunoscute chiar cazuri când prințesele bizantine au fost
date în căsătorie tătarilor, mongolilor, persanilor sau turcilor22. Din
punct de vedere al Bisericii ortodoxe acestea însă erau concubinaje.
În istoriografie se susţine că o schimbare intervine odată cu activitatea Patriarhului Grigorie V (1797-1798, 1806-1808, 1818-1821)23, la
cererea căruia monahii Agapie și Nicodim de la Muntele Athos, elaborează Pidalionul24, colecție de canoane, în care se condamnă clar căsătoriile cu ereticii. Printr-un tomos sinodal din 1806, Patriarhia ecumenică
a exclus posibilitatea de căsătorie a unui ortodox cu un eterodox sau
eretic și a interzis episcopilor să mai dea astfel de binecuvântări. Abia în
1848 Patriarhia ecumenică a dat o binecuvântare generală pentru căsătoriile mixte cu armenieni, iar în 1855 – prima decizie patriarhală care recunoaște căsătoria dintre un ortodox și un protestant25.

20

Dan Horia Mazilu, Noi despre ceilalţi. Fals tratat de imagologie, Iaşi, 2013.
Maximilian Pal, op. cit.
22 În opinia lor acest tip de căsătorii au fost frecvente și au continuat până la ultima
dinastie bizantină, cea a Paleologilor.
23 Sfântul Grigorie a fost cel de-al 234-lea Patriah al Constantinopolului, și cel de-al
5-lea care a purtat acest nume, ocupand pentru trei perioade de timp distincte scaunul patriarhal: 1797-1798, 1806-1808, 1818-1821. A primit moarte mucenicească in
timpul Războiului Grec de Independența din 1821, la porunca Sultanului Mahmud
al II-lea, fiind spânzurat de poarta principala a Patriarhiei Ecumenice,în noaptea Invierii Domnului. In 1921 a fost canonizat de Biserica Ortodoxă a Greciei, fiind sărbătorit ca etnomartir (Εθνομάρτυρας), pe data de 10 aprilie. Vezi Radu Alexandru,
Sfântul Grigorie V, Patriarhul Constantinopolului, pe http://www.crestinortodox.ro
/sfinti/sfantul-grigorie-v-patriarhul-constantinopolului-128294.html
24 Au preluat de la Sf. Patriarh Fotie partea canonică din nomocanon.
25 Constantinos G. Pitsakis, Les mariages mixtes...; pr. Patriciu Vlaicu, op. cit.
21
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Biserica Romano-Catolică
După Marea schismă, problema căsătoriilor mixte s-a discutat și
în cadrul Bisericii Romano-Catolice, căci în multe dintre țările în care
confesiunea oficială era catolicismul, romano-catolicii locuiau împreună
cu reprezentanți ai altor confesiuni. Liviu Stan susține că problema căsătoriilor mixte a apărut în vizorul Bisericii din Apus după apariția reformei, în contextul încheierii căsătoriilor între romano-catolici și protestanți, deoarece protestanții au fost supuși excomunicării și a fost interzisă
orice comuniune cu ei26. Mihai Săsăujan concretizează că până în sec. al
XVII-lea Biserica Catolică recunoștea căsătoriile credincioșilor catolici cu
membri ai altor Biserici creștine ca valide, însă le dezaproba din aceleași
motive ca și Biserica Ortodoxă27. Problema s-a agravat după Pacea de la
Westfalia 1648, papalitatea interzicând categoric căsătoriile între ei28.
Broghauz și Efron concretizează că deși la încheierea păcii s-a stabilit că
nici biserica catolică, nici cea luterană nu trebuie să înainteze cerințe,
care ar limita libertatea confesiunii, totuși biserica catolică permitea doar
condiționat încheierea căsătoriilor mixte, adică convertirea părții acatolice la catolicism29. Însă la nivel cotidian, astfel de căsătorii nu puteau fi
evitate, astfel că în 1696 s-a emis o hotărâre a Curiei prin care se permitea căsătoria romano-catolicilor cu protestanții, motivată prin faptul că la
încheierea căsătoriei se cere numai paritatea botezului, nu și a credinței30. Pentru a fi încheiată o căsătorie mixtă se cerea acordarea dispensei
papale, care putea fi acordată doar cu condiția ca partea acatolică
sau să se convertească la Biserica romană, înainte de căsătorie și să abjure erezia în care trăise până atunci, sau să se
oblige prin jurământ la această convertire31.

La începutul secolului al XVIII-lea au fost formulate clar condițiile în care putea fi încheiată o căsătorie între necatolici și romanocatolici:
1. Soțul necatolic nu-l va stânjeni pe soțul catolic în credința sa.
2. Copiii născuți în această familie vor fi botezați și crescuți în credința
catolică.
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Liviu Stan, Căsătoriile mixte și ultimele măsuri luate de Vatican, pe
http://ru.scribd.com/doc/202772770/
27 Mihai Săsăujan, op. cit., p. 31.
28 Liviu Stan, op. cit.
29 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, С.-Пб.: БрокгаузЕфрон, 1890-1907, pe http://www.vehi.net/brokgauz/
30 Liviu Stan, op. cit.
31 Mihai Săsăujan, op. cit., p. 31.
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Liviu Stan, comentând aceste condiții, susține că aceste două condiții se specificau în angajamente scrise, cunoscute drept litterae reversales, acte scrise prin care se asuma datoria de a restitui sau a repara,
prin intermediul copiilor, dauna provocată Bisericii Catolice de către un
necatolic prin căsătoria cu un catolic32. În 1741 papa Benedict XIV a decis
ca, în cazul căsătoriilor mixte dintre catolici și protestanți, preoții
romano-catolici se vor limita la o asistență pasivă (assistentia passiva),
fără a oferi binecuvântarea33. Această asistență pasivă însemna participarea preotului catolic la cununie, în biserică, doar în calitate de martor al
consimțământului celor doi miri, fără a oficia serviciu34. În 1748 papa
Benedict al XIV-lea interzice căsătoriile mixte și le califică drept sacrilegiu. În Imperiul Austro-Ungar în 1768 Maria Tereza impune în cazul
căsătoriilor mixte în mod obligator litterae reversales, iar în 1781, la
13 octombrie împăratul Iosif al II-lea publică un edict de toleranță religioasă, prin care a desființat reversaliile și a impus norma ca copii născuți în familiile mixte, unde tatăl este catolic, să urmeze confesiunea catolică, iar în celelalte cazuri să urmeze religia conform criteriului sexelor,
adică băieții religia tatălui, iar fetele – religia mamei. Declarațiile de obligațiune de a crește copii în credința catolică trebuia să fie trecută în registrele matrimoniale35. Decretul imperial din 1804 stipula aceleași prevederi pentru Transilvania, iar în Bucovina a fost pus în aplicare începând
cu 184236. În 1832, papa Grigore al XVI a dispus ca toți copii născuți în
familiile mixte să fie botezați și educați în spiritul Bisericii Romano-Catolice, părinții fiind obligați să dea un angajament în scris.
Broghauz și Efron susțin că Biserica Romano-catolică a interzis
timp îndelungat mariajul catolicilor cu persoane ce aveau altă confesiune
creștină, fapt ce ducea la dispute între autoritățile ecleziastice și cele civile și a fost una dintre motivele constituirii institutului căsătoriei civile37.
În Imperiul Rus în secolul al XIX-lea în provinciile de la marginile de nord-vest și sud-vest căsătoriile între persoanele eterodoxe erau
oficiate de preotul bisericii, la care aparține mireasa. În cazul în Biserica
Romano-Catolică nu este de acord să binecuvânteze căsătoria, nunta se
poate face un preot de altă confesiune. Copiii născuți din astfel de căsătorii ar trebui să fie botezați, în felul următor: fiul – în confesiunea tatălui
și fiica – în cea a mamei, în cazul în care nu ar fi convenit altfel în contractul de căsătorie38.
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Liviu Stan, op. cit.
Энциклопедический словарь...
34 Mihai Săsăujan, op. cit., p. 32, Liviu Stan, op. cit.
35 Mihai Săsăujan, op. cit., p. 29.
36 Ibidem.
37 Энциклопедический словарь...
38 Ibidem.
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Din istoria romano-catolicilor în Țara Moldovei
Romano-catolicii au fost subiectul mai multor exploarări istoriografice româneşti. Cercetătorii au abordat diverse domenii legate de activitatea economico-comercială, politică, spirituală, socială a acestora, politica domniei față de romano-catolici39 etc.
Cercetătorii susţin că romano-catolicii au fost parte componentă
a populaţiei din Ţara Moldovei de la apariţia statului, stabilindu-se atât
în oraşe, cât şi în sate40. Coexistenţa paşnică a populaţiei ortodoxe cu cea
romano-catolică a fost posibilă datorită toleranţei religioase a componentei ortodoxe, dar şi a politicii promovate de domnie41. În Ţara Moldovei romano-catolicii veneau din regiunile învecinate: Ungaria şi Polonia, valorificând noi teritorii şi sfere de influenţă în comerţ şi în alte domenii42. În oraşe după opinia lui C.C. Giurescu, susţinut de P. Bârnea,
romano-catolicii erau ungurii din Transilvania, care s-au stabilit în Baia,
Piatra, Roman, Suceava, Trotuş, Bacău, Adjud, Iaşi, Bârlad, Tecuci, Vaslui, Hârlău, Trotuş și sașii43. P. Cocârlă mai adaugă la ele şi Cotnari 44.
Prezența elementului romano-catolic (sași, unguri, germani, polonezi)

39

Iosif Pal, Originea catolicilor din Moldova şi franciscanii păstorii lor de veacuri,
Săbăoani-Roman, 1942; Iosif Gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova,
Bacău, 1996; A. Despineanu, Prezenţa elementului catolic în Moldova de-a lungul
veacurilor, f.a.; Antal Horvath, Strămoşii catolicilor din Moldova, documente istorice, 1227-1702, Sfântul Gheorghe, 1994; Constantin Cihodaru, Alexandru cel Bun, Chișinău, 1990; Emil Dumea, Istoria Bisericii catolice din Moldova, Iași, 2005; Idem,
Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea, Iași, 2003; T. G. Bulat, Biserica romano-catolică la începutul veacului al XIX-lea, în Arhivele Basarabiei, 1936, nr. 13,
p. 225-231; Ioan Ferenț, Începuturile Bisericii catolice din Moldova, ed. îngrijită de
prof. Eduard Ferenț, Iași, 2004; Vasile Mihordea, Contribuții la istoria catolicismului în Moldova în secolul al XVIII-lea. Protecția francezilor pentru călugării
franciscani, București, 1934.
40 Constantin C. Giurescu, Târguri sau orașe și cetăți moldovene din secolul al X-lea
până la mijlocul secolului al XVI-lea, ed. a II-a, București, 1997; Ion H. Ciubotaru,
Catolicii din Moldova. Universul culturii populare, Iași, 1998; Павел Бырня, Молдавский средневековый город в Днестровско-Прутском междуречье (XV-начало XVI вв.), Кишинев, 1984; Pavel Cocârlă, Târgurile sau orașele Moldovei în epoca
feudală. Secolele XV-XVIII, Chișinău, 1991.
41 De exemplu Alexandru cel Bun le-a acordat o libertate deplină cultului religios
practicat şi a recunoscut ierarhia lor bisericească, în 1418 reînfiinţând episcopia catolică din Moldova cu reşedinţa în oraşul Baia. Vezi Constantin Cihodaru, Alexandru
cel Bun...
42 Constantin C. Giurescu, Târguri sau orașe..., p. 83-89, Павел Бырня, Молдавский средневековый город..., p. 71-78; Lilia Zabolotnaia, Corelații între populația
catolică și cea ortodoxă în mediul urban din Moldovă (sfârșitul secolului al XVI-leamijlocul secolului al XVII-lea), pe baza relatărilor misionarilor catolici, în „Historia
Urbana”, tomul XI, 2003, nr. 1-2, p. 79.
43 Constantin C. Giurescu, Târguri sau orașe..., p. 88-89, Павел Бырня, Молдавский средневековый город…, р. 78.
44 Pavel Cocârlă, Târgurile..., p. 52-53.
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este dovedită prin înființarea episcopiilor catolice, spre exemplu ca cea
din Baia, pomenită în scrisoarea papală din 7 august 1413, ortodocșii
fiind numiți „schismatici”45. Cercetătorii subliniază că procentul populației catolice în orașele din Moldova „varia în dependență de conjunctura politică, economică, socială și confesională”46.
O parte dintre catolici se stabilesc la sate. Florica Ichim şi Dorinel Ichim susţin că sub aspect confesional în satele mixte comunitatea
romano-catolică îşi organizează structura religioasă proprie, ortodocşii
fiind destul de toleranţi faţă de ei, iar satele le împarte în trei categorii:
1. sate cu populaţie catolică majoritară; 2. sate de echilibru, unde fiecare
comunitate îşi avea biserica sa; 3. sate unde populaţia catolică a fost asimilată47. Cercetătorii mai menţionează un fenomen destul de interesant:
în satele subordotate mănăstirilor, dar populate de romano-catolici,
a avut loc procesul convertirii la ortodoxism 48. Deși domnii Moldovei
aveau o atitudine nu doar tolerantă față de romano-catolici, dar chiar
am spune de protecție, totuși o mențiune din 1552 cu referire la ungurii
din Piatra Neamț sublinia faptul că domnul Moldovei ar vrea să boteze
pe toți „ungurii aflători în țara sa”, în legea valahă, adică ortodoxă49.
În istoriografie se susține că spre mijlocul sec.al XVII-lea numărul populației romano-catolice a scăzut vizibil în comparație cu a doua
jumătate a secolului al XVI-lea: de la 10% la 3,5%50 fenomen explicat
prin asimilarea acestora de populația românească ortodoxă51. În acest
sens o analiză a aşezărilor cu populaţie majoritară catolică din Ţara Moldovei o face Gh. I. Năsturel, care susţine că din cele 42 aşezări cu
o populaţie catolică, o parte îşi pierde populaţia parţial, iar alta total, rămânând circa 5392 suflete. Din 37 sate menţionate de Bandini au dis-
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Radu Rosetti, Despre unguri și episcopiile catolice din Moldova, în „Analele Academiei Române”, 1905, p. 303.
46 Lilia Zabolotnaia, Corelații..., p. 79.
47 Florica Ichim, Dorinel Ichim, Catolicii moldoveni, Bacău, 2002., p. 26.
48 Ibidem, p. 28.
49 Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești, publ. de
Andrei Veress, vol. I, București, 1929, p. 78-79.
50 История народного хозяйства Молдавской ССР (с древнейших времен до
1812), отв. pед. П.В. Советов, Кишинев, 1976, р. 178-179; Lilia Zabolotnaia, Populația catolică în orașele din Moldova, în Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne
i kulturowe dziedzictwo Europy, Suceava, 2007, p. 163.
51 Павел Бырня, Молдавский средневековый город…, p. 72, Pavel Cocârlă, Târgurile…, p. 52-53, Lilia Zabolotnaia consideră că această asimilare n-a fost totală, fapt
demonstrate prin denumirea străzilor, cartierelor, vezi Lilia Zabolotnaia, Populația
catolică..., p. 163; Dumitru Ciurea, Noi considerații privind orașele și târgurile din
Moldova în secolele XIV-XIX, în „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie A.D.
Xenopol”, XVII, Iași, 1970, p. 31.
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părut 7 sate52. Numărul aflat în scădere al populației catolice este subliniat și de misionarii catolici, datele prezentate de ei însă urmând a fi privite critic.
Pentru secolul XVIII vom remarca raportul misionarului Giovani
Ausilia, în care menționează existenţa în Moldova a 787 de familii catolice în cel 21 de comunităţi ale episcopiei de Bacău: Iaşi (60 de familii),
Cotnari (9 familii), Răchiteni (56 familii), Huşi (48 de familii), Bârlad
(12 familii), Bacău (12 familii), Faroani (140 de familii), Grozeşti (30 de
familii), Călugăra (42 de familii), Trebeş (30 de familii), Tămăşani (40 de
familii), Adjudeni (15 familii), Săbăoani (90 de familii), Teţcani (53 de
familii), Gherăeşti (13 familii), Ciubărciu (40 de familii), Galaţi (11 familii), Hotin (60 de familii), Sperieţi (3familii), Trotuş (11 familii) şi Baia
(12 familii)53.
Comunitatea romano-catolică din Basarabia s-a bucurat de atenție din partea cercetătorilor, analizându-se diverse probleme54, cu excepția abordării căsătoriilor mixte.
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Gheorghe I. Năsturel, Ungurii din Moldova la 1646 după Codex Bandinus, extras
din Arhivele Basarabiei, nr. 4, 1934, nr. 1, 1935.
53 Călători străini despre Ţările române (în continuare CSȚR), vol. IX, volum îngrijit
de Maria Holban, redactor responsabil Maria Magdalena Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1997, p. 314.
54 Dinu Poştarencu, Persecutarea unor polonezi din judeţul Hotin după insurecţia
din 1863, în „Analecta Catholica”, IV, 2010, p. 225-235. Idem, Secvenţe din istoria
bisericii romano-catolice din Chişinău, în „Analecta Catholica”, IV, 2010, p. 351-357;
Неля Саганова, Кишиневский римско-католический приход «Божестиенного
Провидения» в первой половине XIX века, în „Analecta Catholica”, vol. I, 2005,
p. 121-159; Eugenia Râbalco, Заметки об истории застройки вокруг кишиневского костела, în „Analecta Catholica”, vol. I, 2005, p. 159-173; Idem, Из истории
кишиневского римско-католического кладбища, în „Analecta Catholica”, vol. I,
2005, p. 179-193; Idem, О строительстве римско-католической церкви в городе Орхей, în „Analecta Catholica”, vol. II, 2006, p. 239-257; Tamara Nesterov, Arhitectura Catedralei romano-catolice „Providența Divină” din Chişinău, în „Analecta
Catholica”, vol. I, 2005, p. 173-179; Idem, Arhitectura Catedralei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Bălţi, în „Analecta Catholica”, vol. I, 2005, p. 201-209; Idem, Biserica romano-catolică din oraşul Soroca, în „Analecta Catholica”, vol. II, 2006, p. 257-263;
Capela de la cimitirul catolic din Chişinău, în „Analecta Catholica”, vol. III, 2008,
p. 171-175. Ольга Лиценбергер, Немцы – католики Бессарабии и Приднестровья в XIX веке и создание Тираспольской Римско-католической епархии, în
„Analecta Catholica”, vol. III, 2008, p. 39-64; Idem, Красна – первая католическая колония в Бессарабии (1814-1918), în „Analecta Catholica”, vol. III, 2008,
p. 299-313; Iosif Naghiu, Biserici Catolice în Basarabia, în „Analecta Catholica”, vol.
V, 2012, p. 339-342; Ion Gumenâi, Apariţia şi evoluţia comunităţii catolice de la Hotin de până la 1812, în „Analecta Catholica”, vol. IV, 2010, p. 131-141; Idem, File din
istoria parohiei romano-catolice din Hotin în secolul al XIX-lea, în „Analecta Catholica”, vol. V, 2012, p. 287-303. Idem, Aspecte privind politica confesională a Imperiului Rus la hotarele sale vestice, în „Buletinul Științific. Revistă de etnologie, ştiinţele naturii şi muzeografie”, serie nouă, V. 7(20), p. 114-122; Imperiul Rus şi politica
de supunere administrativă şi izolare a Bisericii Catolice, în „Probleme actuale de
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Despre populația romano-catolică de pe teritoriul între Nistru și
Prut nu sunt prezentate date exacte. Dinu Poștarencu menționează în
acest sens că oficialii țariști urmăreau scopul de a „cunoaște sub aspect
demografic evoluția numerică a populației”, stratificarea socială, confesională, nu însă și componenta etnică, astfel de gen de informații fiind
ignorate55, dar vom concretiza că și datele sub aspect confesional au
mari lacune, în special la capitolul romano-catolicilor.
În 1825 Filip Ojelski, preot catolic din Chișinău, menționează că
parohia condusă de el are 534 de persoane: în Chişinău 349 de enoriaşi
(215 bărbaţi şi 134 femei), în Bălţi – 65 de enoriaşi, în Sculeni – 59, în Soroca – 20 şi în Bender – 3056.
La 1861 Zaşciuk prezintă următoarele date: din punct de vedere
confesional populaţia se împărţea în 860.583 persoane-ortodoxe, 81172
– evrei, 24852 – luterani, 9447 – lipoveni, 5009 – romano-catolici, 2254
– armeano-gregorieni şi 24 mahomedani57. Cercetătorul Dinu Poştarencu susţine că cifrele expuse de Zaşciuk reprezintă rezultatul unor aprecieri făcute cu aproximaţie, fapt cu care suntem absolut de acord58.
Din istoria căsătoriilor ortodocșilor
cu romano-catolicii în Ţara Moldovei
În codicele de legi româneşti, atât din Ţara Moldovei, cât şi din
Ţara Românească, „Carte românească de învăţătură” şi „Îndreptarea legii”, căsătoriile mixte din punct de vedere confesional nu sunt acceptate
şi se enumeră printre „Căsătoriile, care nu se întocmesc potrivit cu legea”
şi se numesc „unele neîngăduite”. „Carte românească de învăţătură” le in-

istorie naţională. Studii în onoarea profesorului Pavel Parasca”, Chişinău, 2009,
p. 135-161; Politica religioasă a Imperiului Rus faţă de confesiunea catolică şi luterană din Basarabia, în „Pontes. Review of South East European Studies”, III-IV, Chișinău, 2009, p. 68-75; Politica confesională ca element de deznaţionalizare în strategiile imperiale ruse la hotarele sale vestice (Cazul guberniilor de nord vest şi Basarabiei), în „Politici imperiale în estul şi vestul spaţiului românesc”, Editura Universităţii din Oradea, 2010, p. 257-270; Politica demografică a Imperiului Rus faţă de minorităţile confesionale din Basarabia, în prima jumătate a secolului XIX, în „Confluențe identitare şi realităţi demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX”, Iaşi,
2011, p. 89-105.
55 Dinu Poștarencu, Contribuții la istoria modernă a Basarabiei, Chișinău, 2005,
p. 28.
56 Неля Саганова, Кишиневский римско-католический приход..., p. 130.
57 Александр Защук, Материалы для географии и статистики России собранные офицерами Генерального Штаба. Бессарабская область, Санкт-Петербург, 1862, часть 1, р. 180.
58 Dinu Poştarencu, Aspecte demografice referitoare la ţiganii din Basarabia (secolul al XIX-lea-începutul secolului al XX-lea), în „INTERSTITIO. East European Review of Historical and Cultural Anthropology”, december 2010, volume II, number
2 (4), p. 76.
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clude în această categorie şi pe cele „ce se încheie (…) cu ereticii”59. Catolicismul era calificat de Biserica ortodoxă drept erezie, spre deosebire de
cea romano-catolică, care considera ortodocșii drept schismatici60.
În istoria Țării Moldovei căsătoriile ortodocșilor cu romano-catolicii sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri, în special în familiile
domnitoare, un rol important în aceasta având diplomația de mariaj61.
Printre acestea se numără următoarele mariaje: Petru I, căsătorit, se presupune, cu o rudă a regelui Vladislav II Jagiello62; Roman I căsătorit, de
asemenea, cu o rudă a regelui polon63; Alexandru cel Bun căsătorit cu
Ryngałła-Anna64, alianță care s-a soldat cu divorț. Printre cauzele acestui
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Carte românească de învăţătură (1646), Ediție critică, întocmită de colectivul
pentru vechiul drept românesc al Academiei RPR condus de Andrei Rădulescu, Bucureşti, 1961, p. 145-146.
60 Erezie – doctrină sau credință religioasă născută ca opoziție în sânul bisericii și
persecutată de aceasta; interpretare nepotrivită, în opoziție cu dogma creștină sau
respingerea acesteia (ex. arianismul, nestorianismul); schismă – separare a unor comunități religioase de o biserică unitară în urma unor neînțelegeri dogmatice. Vezi și
Dicționarul explicativ al limbii române, București, 1998.
61 Ștefan S. Gorovei, Alianțe dinastice ale domnilor Moldovei (secolele XIV-XVI), în
Românii în istoria universală, vol. I, Iași, 1987, p. 688; Pavel Blaj, Mariaje românopolone în evul de mijloc (sec. XIV-XVII), în Relații polono-române. Materialele simpozionului, Suceava, 2004, p. 229-235; Lilia Zabolotnaia, Raporturile dinastice și rolul „diplomaţiei de mariaj” în relaţiile moldo-polone în a doua jumătate a secolului
al XIV-lea-mijlocul secolului al XVII-lea, Chişinău, 2004; Idem, Rolul „diplomaţiei
de mariaj” în relaţiile moldo-polone (XVI-mij. XVII), în TYRAGETIA, Anuar XII,
Chişinău, 2003, p. 121-127; Idem, Raporturile dinastice moldo-polone la sfârşitul
secolului al XVI-lea-inceputul sec. al XVII-lea, în „Revista de istorie a Moldovei”,
1(2004), Materialele simpozionului ştiinţific internaţional moldo-polon consacrat
marelui hatman al Coroanei Stanisław Żółkiewski, p. 43-51; Idem, Moldawsko-polskie przymierza dynastyczne na początku XVII wieku, în „Revista de istorie a Moldovei”, 1(2004), Materialele simpozionului ştiinţific internaţional moldo-polon consacrat marelui hatman al Coroanei Stanisław Żółkiewski, p. 96-105.
62 Despre această căsătorie vezi disputele istoriografice în Nicolae Grigoraș, Țara Românească a Moldovei de la întemeierea statului până la Ștefan cel Mare (13591457), Iași, 1978, p. 46-49; Ștefan S. Gorovei, Alianțe..., p. 687; Idem, Mușatinii, Chișinău, 1991, p. 29-30; Constantin Rezachevici, Cronologia critică a domnilor din Țara Românească și Moldova. Anii 1324-1881, vol. I: secolele XIV-XVI, București,
2001, p. 446 și continuare; Lilia Zabolotnaia, Raporturile dinastice..., p. 24-29.
63 Despre căsătoria lui Roman I vezi Ștefan S Gorovei, Alianțe…, p. 688-692; Constantin Rezachevici, Cronologie critică..., p. 456, Lilia Zabolotnaia, Raporturile dinastice…, p. 30-32; Pavel Parasca, Roman I, în Domnii Țării Moldovei, Studii. Volum editat de Demir Dragnev, Chișinău, 2005, p. 47-48.
64 Gheorghe Pungă, Din nou despre Ringala, soţia lui Alexandru cel Bun, în „Studii
de istorie medievală şi de ştiinţe auxiliare” (I), Iaşi, Casa Editorală Demiurg, 2002,
p. 35; Idem, Din nou despre Ringalla, soţia lui Alexandru cel Bun, în AŞUI ist., 19941995, 40-41, p. 161-167; Lilia Zabolotnaia, Raporturile dinastice şi rolul „mariajului
diplomatic” în relaţiile moldo-polone în a doua jumătate a secolului al XIV-leamijlocul secolului al XVII-lea, Chişinău, 2004, p. 49; Lilia Zabolotnaia, Femeia în relațiile de familie din Țara Moldovei în contextul European până la începutul sec. al
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divorț în istoriografie se numără confesiunea diferită a soților. Astfel L.
Zabolotnaia menționează:
Cu alte cuvinte, apartenenţa Ryngałłei-Anna la religia romano-catolică, „că femeia nobilă Ringala ducesa Valahiei
Mici..., a cărei Credinţă lui Hristos este declarată, pe drept în
inimă gândind” şi refuzul trecerii în această credinţă a lui
Alexandru cel Bun, „bărbatul nobil Alexandru ducele Grecilor (...) totuşi care nu se gândeşte la mântuirea sa, să îmbrăţişeze nu a dorit, nici speranţă nu există că în viitor la recunoaşterea adevăratei credinţe prin însăşi ducesă să poată
să fie readus”, constituiau un motiv întemeiat pentru desfacerea căsătoriei65.

La aceste căsătorii se adaugă și cea a Mariei Chiajna, fiica lui
Ștefan cel Mare cu principele Teodor Wiśniowiecki66 și cele din dinastia
Movileștilor: Mariana, fiica Mariei lui Petru Rareș și Ion Movilă, căsătorită cu Isaia Herbut; sora ei Elena, căsătorită în al doilea mariaj cu Gheorghe Dziedzinski, paharnic de Halici67 și cele patru fiice ale domnului Țării
Moldovei Ieremia Movilă68.

XVIII-lea (Căsătorie, logodnă, divorţ), Chișinău, 2011, p. 207; Constantin Cihodaru,
Alexandru cel Bun…, p. 256-260. Nicolae Iorga, Istoria românilor în chipuri şi icoane, Craiova, 1921; Constantin Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, vol. I, Chişinău, 1991; Ştefan S. Gorovei, Muşatinii…; Idem, Alianţele dinastice ale domnitorilor
Moldovei (secolele XIV-XVI), în România în istoria universală, vol. II (I), Iaşi, 1987;
Constantin Rezachevici, Ringala-Ana. Un episod în relaţiile moldo-polono-lituaniene din vremea lui Alexandru cel Bun, în Revista de istorie, XXXV (1982), nr. 8,
p. 917-922; Liviu Pilat, Între Roma şi Bizanţ. Societate şi putere în Moldova (sec.
XIV-XVI), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008, p. 99-107.
65 Lilia Zabolotnaia, Femeia în relațiile de familie…, p. 207-213.
66 Ilona Czamańska, Ştefan cel Mare şi Polonia, în „Revista de istorie a Moldovei”,
2004, nr. 3, p. 18-26; Idem, Descendenți ai lui Ștefan cel Mare în familia Wiśniowiecki. Câteva noutăți, în „Analele Putnei”, vol. 4, 1(2008), p. 255-263.
67 Pavel Blaj, Mariaje româno-polone, p. 231.
68 Ilona Czamańska, Movileştii în tradiția familială polonă, în Revista de istorie
a Moldovei, 2005, 1-2, p.25-32; Idem, Între familie și stat. Relațiile familiale ale dinastiei Movileștilor în Polonia, în Movileștii. Istorie și spiritualitate românească,
2, 2006, p.263-267. Idem, Wiśniowieccy: Monografia Rodu, Poznań, Wydawn. Poznańskie, 2007; Lilia Zabolotnaia, Movilencele şi descendenţii. Pagini necunoscute.
Unele contribuţii la genealogia descendenţilor lui Ieremia Movilă, în TYRAGETIA,
Serie nouă. Istorie. Muzeografie., Vol.I [XVI], nr.2, Muzeul Naţional de Istorie, Chişinău, 2008, p. 27-42. Idem, Unele fragmente din viaţa privată a Movilencilor Maria
şi Anna, în We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich.
Materiały z sympozjum. Comunitatea popoarelor şi culturilor. În lumea relaţiilor
polono-române. Materialele simpozionului, Suceava, 2008, p. 54-68. Idem, Movilencile – imagini şi istoria vieţii personale. Pagini necunoscute, în Sesiunea Ştiinţifică
a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (ediţia a XVII-a), Chişinău,
2007, p. 35.
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Căsătoriile romano-catolicilor cu ortodocșii în Țara Moldovei, în
rândurile populației simple este semnalată și de călătorii străini, care
fiind în majoritatea sa misionari catolici erau nemulțumiți de aceste
căsătorii mixte, din mai multe considerente: 1. pierderea enoriașilor și
scăderea influenței Bisericii romano-catolice; 2. decăderea moralității în
rândurile enoriașilor romano-catolici prin destrămarea familiilor- conform canoanelor Bisericii romano-catolice căsătoria nu putea fi desfăcută. Aceste momente sunt evidențiate în relatările lui Johann Sommer,
Paolo Bonnicio, Bernardino Quirini, Niccolo Barsi.
Decăderea moralității în rândurile romano-catolicilor este menționată de Johann Sommer care scrie:
Acest obicei l-au imitat ungurii și sașii, care locuiesc răspândit prin țară, și până într-atât, încât au fost găsiți destul de
mulți dintre ei, care aveau trei sau patru soții în viață, de la
care, de cele mai multe ori, avuseră copii, precum și ele, la
rândul lor, de la alți bărbați cu care se împreunaseră după
ce-și părăsiseră bărbatul. Această stare de lucruri era foarte
încurcată și a pricinuit mari greutăți episcopului Ioan Lusinius, pe care îl chemase el din Polonia pentru reformarea
bisericilor romano-catolice, și căruia îi dăduse sarcină să cerceteze acest fel de căsătorii, iar pe femeile, care își părăsiseră
soții, să le dea înapoi soților lor legiuiți69.

În 1599 călătorul Bernardino Quirini (?-1605) descriind situaţia
catolicilor subliniază că a aflat că
mulţi catolici însuraţi, cărora li s-a dat carte de despărţenie
(...) cu îngăduinţa de a se căsători din nou, aşa cum fac în
toate părţile ortodocşii, trăiesc de mulţi ani încoace cu soţiile
nelegitime dintr-o a doua căsătorie nelegitimă, şi unii şi ceilalţi având copii din a doua căsătorie. Spre a nu lăsa şi a nu
declara bastarzi aceşti copii ai lor (...) fiindcă nu vor să se întoarcă să trăiască cu soţii cei dintâi – dar dacă i-aş constrânge la aceasta, s-ar lăsa să fie excomunicaţi şi mi-ar refuza
îndată ascultarea datorată, trecând la ritul ortodox, în care
o asemenea căsătorie le este îngăduită în general după divorţ70.
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CSȚR, vol. II, volum îngrijit de Maria Holban, redactor responsabil Maria Magdalena Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, București, 1970, p. 252-256.
70 CSȚR, vol. IV, volum îngrijit de Maria Holban, redactor responsabil Maria Magdalena Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, București, 1972, p. 44.
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Călătorul era indignat de faptul că preoţii ortodocşi botezau din nou pe
toţi acei catolici, care se căsătoreau cu femei ortodoxe sau care voiau să
trăiască după ritul lor71.
Niccolo Barsi relatează că căsătoriile romano-catolicilor cu ortodocșii erau aspru pedepsite:
...dacă un moldovean s-ar fi căsătorit cu o catolică sau un catolic s-ar fi însurat cu o moldoveancă, domnul îndată poruncea să i se pună pe cap un cerc de aramă înroșit în foc și deci
îl omoară în felul acesta72,

afirmație calificată de către cercetători ca fiind eronată, neavând suport
documentar73.
Sec. XVIII-înc. sec. al XIX
Situaţia se menţine şi în secolele următoare, căci călătorul G. Ausilia, în trecerea sa prin Moldova în 1745, vorbind despre convertirea romano-catolicilor la ortodoxie, pentru a înlătura piedicile constituirii unei
familii, menționează:
catolicele noastre fug cu moldovenii şi de cele mai multe ori
consimt să treacă la ritul ortodox al moldovenilor pentru a se
căsători cu ei74.

Deși extrem de puține, totuși și sursele documentare confirmă căsătoriile ortodocșilor cu romano-catolicii. O căsătorie mixtă dintre un romano-catolic și o fată ortodoxă este semnalată către mijlocul secolului
al XVIII-lea, în contextul unui conflict familial, când ginerele de confesiune romano-catolică, care presupunem că a trecut la ortodoxie, vrea
să-i impună lui taică-său, să se convertească. Domnia dă ordin căpitanului de Dorohoi
să aducă faţă pe un fecior a lui Dumitru Păuleţ, ungur de la
Cotnari, şi pe o fată de moldovan, ce au luat elu, şi pe tatăl
fetei şi pe tatăl ficiorului şi pe nănaşă-său, şi să le ia sama.
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Ibidem, p.43.
CSȚR, vol. V, volum îngrijit de Maria Holban, redactor responsabil Maria Magdalena Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, București, 1973, p. 69-72.
73 Lilia Zabolotnaia, Populația catolică..., p. 172.
74 CSȚR, vol. IX, volum îngrijit de Maria Holban, redactor responsabil Maria Magdalena Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1997, p. 315.
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132
Cauza a fost semnalarea de către prefectul misiunii catolice Francis Anton Mansi a faptului că după cununie, sus-numitul fecior împreună cu
nănaşu-său au mers la taică-său şi „au luat (...) de barbă silindu-l să-ş
botedzi”75.
Condiţiile impuse de Biserica ortodoxă în privința căsătoriilor
mixte se referea atât la ortodocșii români, cât și la cei de alte etnii. La
2 iunie 1810 grecoaica Ana Dracla se adresează Dicasteriei Exarhale din
Iaşi cu rugămintea de a-i permite fiicei ei să se căsătorească cu un supus
străin de confesiune romano-catolică. Căsătoria este acceptată condiţionat: 1. Soţul este obligat să dea recipisă că după căsătorie nu va impune
soţia să îmbrăţişeze catolicismul; 2. Copiii apăruţi în această căsătorie
vor fi botezaţi după ritul ortodox. Viitorul soţ dă următoarea recipisă:
Subsemnatul dau recipisă că căsătorindu-mă cu fiica negustorului decedat Pavel Drocla, Elena, de confesiune greacă,
n-o voi obliga să treacă la confesiunea romano-catolică pe
care o împărtăşesc, la fel şi copiii ce se vor naşte vor fi botezaţi după canoanele Bisericii de Est. Ce şi semnez76.

Studii de caz în Basarabia
Abordările diferite ale problemelor în Biserica Ortodoxă și cea
Romano-Catolică ducea și la situații dificile în viața de familie. Uneori în
familiile mixte apăreau conflicte, în care se invoca o cauză de ordin
religios. Astfel a fost în cazul familiei Victoriei Novosiţki. În 1819 Victoria
se plânge că soţul ei Iustin Sutovski, romano-catolic, nu ţine postul ortodox77 şi ar vrea să se despartă de el. Cauza reală însă a fost depistarea primei soţii, aceasta fiind în viaţă. Dicasteria a luat hotărârea ca până la
sfârşitul anchetei soţii să locuiască separat. Iustin confirmă că în prima
căsătorie a fost cununat cu văduva burgmistrului de Vilna, Rozalia
Fredbnow, în biserica catolică. Dar a părăsit-o şi nu doreşte să trăiască cu
ea. Cu actuala soţie, Victoria s-a căsătorit în 1815 în oraşul Bălţi în biserica ortodoxă. O învinuieşte pe Victoria că era săracă. La rândul ei Victoria
arată dovadă că i se dăduse zestre de circa 3445 lei. În urma cercetărilor
s-a constatat că prima soţie a lui Iustin a decedat în 1810. Hotărârea Dicasteriei a fost promptă: soţii să continue căsnicia78.
De obicei conflictele erau soluţionate de Dicasteria Exarhală, dar
în cazurile de căsătorie cu romano-catolicii Autorităţile Exarhale se adresau Consistoriului Duhovnicesc Romano-Catolic din Podolia sau Came-
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Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. V, București, 1903.
76 ANRM, F. 733, inv. 1, d. 245.
76 ANRM, F. 205, inv. 1, d. 2828.
77 Ibidem.
78 Ibidem.
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neţ. Este şi cazul Sofiei Vasilcovscaia care refuză să convieţuiască cu soţul
Vasile Melnic. Căsătoria a fost oficiată după regulile Bisericii ortodoxe în
Biserica Sf. Ilie din Chişinău la 13 iulie 1818. S-a cerut părerea Consistoriului duhovnicesc din Cameneţ.
Un alt caz este al locuitorului Matvei Ivanov, de rit ortodox, care
în 1836 cere permisiunea de a se căsători cu Elizaveta Foligot, fiica unui
colonist din Arţis, Ioan Iacov Foligot, de confesiune romano-catolică.
Preotul bisericii Sfântul Ilie din Chişinău Ilarion Fialcovschi la 30 octombrie 1836 raportează ES Arhiepiscopului de Chişinău şi Hotin Dimitrie şi
cere permisiunea de a-i cununa. În cerere se indică că mirele are 28 ani,
iar mireasa 21 ani. Rezoluţia nu se lasă aşteptată. La 31 octombrie 1836
preotului i se indică să se conducă după Articolul anexei la volumul X al
Codului de legi şi să comunice despre acţiunile luate. La 23 noiembrie
1836 acelaşi preot raportează că a cununat persoanele numite. Acest
document este interesant și din punct de vedere al urmăririi procedurilor
de cununie.
Un rol important îl avea procedura ce premergea cununiei- mărturia că nu sunt impedimente la căsătorie. Este bine cunoscut că căsătoria se încheia numai dacă erau îndeplinite anumite condiții și în lipsa impedimentelor. În Țările române, dar și în Imperiul Rus, aceste impedimente erau: rudenia de sânge, rudenia sufletească, rudenia rezultată din
alianţă, deosebirea de credinţă, respectarea timpului de doliu etc.79
Totodată, era importantă procedura „strigărilor” – vestirilor în biserică,
în scopul prevenirii unor abateri, a evitării impedimentelor enumerate
mai sus. Astfel în zilele de sărbătoare de trei ori a fost anunţată data
viitoarei cununii. Datele mărturiilor și strigărilor au fost introduse în
„obâsknaia kniga”.
Cununia a avut loc la 1 noiembrie 1836 după Liturghie, conform
canoanelor ortodoxe. Preotul romano-catolic de la Biserica romanocatolică din Chişinău a prezentat o caracterizare a domnişoarei Elizaveta
Foligot, specificând că nu are impedimente pentru o căsătorie cu un ortodox. Mireasa a semnat în faţa martorilor o recipisă, prin care își dădea
acordul de a boteza și a educa copiii în spiritul Bisericii ortodoxe.
Elaborarea unei astfel de recipise era destul de importantă în
scopul soluționării problemei apartenenței confesionale a viitorilor copii
ce se vor naște în cuplu mixt. Astfel, în 1840 la 20 februarie se oficiază
cununia lui Anton Bitcovski, de confesiune romano-catolic, cu Anastasia
Damian, ortodoxă. Se subliniază că această căsătoria a fost încheiată cu
acordul comun al mirilor. Mirele a dat recipisă că copiii născuţi din
această căsătorie vor fi educaţi în spiritul ortodoxiei80.
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Istoria dreptului românesc, Vol. I, București, 1980, p. 498; Dumitru V. Firoiu,
Istoria statului şi dreptului românesc, vol. 1, Cluj-Napoca, 1998, p. 86; Lilia Zabolotnaia, Femeia în relațiile de familie..., p. 66.
80 ANRM, F. 208, inv. 6, d. 9.
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În concluzie
Reieșind din prevederile canoanelor, Biserica ortodoxă nu accepta căsătoriile între ortodocși și necreștini, calificându-le drept ilegitime.
Totodată, erau acceptate, în anumite condiții, căsătoriile ortodocșilor cu
alți creștini: romano-catolicii, protestanții (luterani, anglicani, calviniști)
și armeano-gregorieni, lipoveni al căror Botez este recunoscut81. Căsătoria în acest caz trebuia să respecte următoarele condiții:
1. Cununia urma să fie oficiată în Biserica de rit ortodox, către un preot
ortodox cu permisiunea Arhiereului Eparhial conform regulilor şi modelului bisericii ortodoxe.
2. Copiii născuţi în această căsătorie vor fi botezaţi şi educaţi conform regulilor bisericii ortodoxe.
3. Persoanele de alt rit, ce urmează a se căsători cu persoane de rit ortodox, dau recipisă că nu vor insulta soţii pentru aprtenenţa la ortodoxie,
nici nu vor încerca să-i convertească, prin seducere sau ameninţări.
Odată cu anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru la Imperiul Rus în
1812 la cele trei condiții de mai sus se mai adaugă una:
4. în cazul când mirele nu este cetăţean al Rusiei, se cere a depune jurământ pentru obţinerea cetăţeniei.
În Moldova, căsătoriile mixte dintre ortodocși și romano-catolici
sunt semnalate de la apariția statului. În familiile domnitoare, acestea
erau de regulă căsătorii dinastice, care se ghidau după interese politice.
Totodată, la nivelul populației simple asemenea cazuri erau frecvente,
căci cauzau nemulțumirea și neliniștea misionarilor catolici, veniți cu
scopul de a inspecta parohiile catolice.
În prima jumătate a secolului al XIX sunt remarcate mai multe
cazuri de căsătoriei mixte între reprezentanții romano-catolicilor și ortodocși, eterodocșii fiind obligați să depună o recipisă că se obligă a boteza
și educa copiii în spiritul Bisericii ortodoxe.
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Козлов Максим, прот., Браки между православными и католиками: видение
пастырского аспекта проблемы в России начала XXI века pe:
http://www.bogoslov.ru/text/1339605.html
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dr Alina Felea
Instytut Historii, Państwa i Prawa
Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie

Związki małżeńskie prawosławnych
i katolików obrządku rzymskiego
w Księstwie Mołdawskim w XVIII w.
i w Basarabii w I poł. XIX w.
Streszczenie

Małżeństwo to ważny akt, którego głównymi aspektami są: prawny, społeczny i religijny. Zawarcie małżeństwa niesie ze sobą skutki dotyczące nie tylko dwóch osób, ale także społeczne, państwowe i kościelne.
W średniowieczu i okresie nowożytnym do początków XIX w. małżeństwo podlegało jedynie jurysdykcji kościelnej i prawu kanonicznemu.
Warunkiem koniecznym do uznania sakramentu małżeństwa była jedność wyznaniowa; różnice wyznaniowe stanowiły przeszkodę w zawarciu
małżeństwa.
W rumuńskiej przestrzeni kulturowej współistnienie wielu wyznań odzwierciedla się także w zawieraniu związków mieszanych wyznaniowo, przybierając formę „wielokulturowości powstałej z potrzeby życia
obok siebie”.
Komunikat stanowi analizę małżeństw zawartych przez prawosławnych z osobami wyznania rzymskokatolickiego na terytorium Księstwa Mołdawskiego w XVIII w. i na terenach pomiędzy Prutem i Dniestrem w I poł. wieku XIX. Poprzedza ją krótki wstęp na temat historii
aktu małżeństwa na tych terenach i jego zawierania przed XVIII w. Autorka prezentuje ramy prawne, które regulowały tę kwestię oraz codzienną rzeczywistość.
Katolicy od samego powstania państwa mołdawskiego stanowili
część jego populacji, zamieszkując zarówno miasta, jak i wsie. Pokojowe
współżycie katolików z prawosławnymi możliwe było dzięki tolerancji
prawosławnych i sprzyjającej polityce prowadzonej przez panujących.
Jeszcze w 1599 r. podróżnik Bernardino Quirini charakteryzując
sytuację katolików pisał, że wielu żonatych katolików po rozwodzie związywało się z drugimi żonami, tak jak robią to prawosławni, i żyło wiele lat
z nieślubnymi żonami i dziećmi z drugiego nieprawego małżeństwa,
a gdyby zmuszać ich do powrotu do prawowitych żon, daliby się ekskomunikować i wypowiedzieli posłuszeństwo, przechodząc na prawosławie, w którym podobne małżeństwo po rozwodzie jest dozwolone. Pod-
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różnik opisuje także sytuacje, gdy duchowni prawosławni chrzcili na nowo wszystkich tych katolików, którzy poślubili prawosławne kobiety lub
którzy chcieli żyć zgodnie z ich wyznaniem.
Sytuacja ta utrzymała się także przez kolejne wieki. W XVIII w.
podróżnik Giovani Ausilia w 1745 r. relacjonował, że katoliczki uciekają
z Mołdawianami i najczęściej przechodzą na prawosławie, żeby móc za
nich wyjść za mąż.

dr hab. Krzysztof Nowak
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Do Rumunii „za chlebem”.
Z dziejów polskiej emigracji zarobkowej
na ziemie rumuńskie w II poł. XIX i I poł. XX w.

Obok emigracji z przyczyn politycznych, emigracja „za chlebem”
z ziem polskich za granicę trwale jest wpisana w dzieje narodu polskiego
(i wielu innych), co generalnie trwa do dnia dzisiejszego. Obok wyjazdów
za ocean, do Francji czy Niemiec, mało znanym faktem jest czasowa czy
sezonowa emigracja zarobkowa Polaków w II poł. XIX i w okresie międzywojennym XX w. na ziemie Zjednoczonych Księstw Mołdawii i Wołoszczyzny (a więc nie na Bukowinę czy do Siedmiogrodu), a potem do Królestwa Rumunii.
Szansa na znalezienie pracy na ziemiach rumuńskich wiązała się
z rozpoczętym za czasów księcia Aleksandra Jana Cuzy (1859-1866) i premiera Michaila Kogălniceanu procesem reformowania i uprzemysłowienia obu zjednoczonych ostatecznie w 1859 r. księstw. Budowano zakłady
przemysłowe oraz infrastrukturę komunikacyjną. Przy tej problematyce
warto wspomnieć, że w latach 60. XIX w. wśród zatrudnianych na ziemiach rumuńskich obcokrajowców byli również dawni polscy powstańcy,
którzy po upadku Powstania Styczniowego w 1864 r. schronili się w obu
księstwach. Byli to najczęściej ludzie wykształceni, więc łatwo znaleźli
zatrudnienie przy budowie kolei, dróg, portu w Braiła, w urzędach pocztowych i telegraficznych, na dworcach kolejowych, w wydawnictwach
i drukarniach prasowych. Pracowali też jako lekarze, adwokaci, urzędnicy, zajmowali się handlem i kupiectwem, byli majstrami i czeladnikami
rzemieślniczymi. Niektórzy kupowali majątki ziemskie lub stawali się ich
dzierżawcami. Bogaci ziemianie polscy planowali stworzenie w księstwach rumuńskich własnej sieci bankowej, a nawet opanowanie niektórych gałęzi gospodarki, co miało pomóc w działaniach na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Liczbę Polaków na ziemiach rumuńskich
w tym okresie, nie tylko powstańców styczniowych, szacuje się na ok.
5 tys., a do najbardziej znanych działaczy polonijnych zaliczał się zwłaszcza lekarz Julian Ksawery Łukaszewski (1834-1906), twórca i opiekun
działającej w latach 1866-1892 Biblioteki Polskiej, początkowo w mołdawskich Michajlenach, a potem w Jassach.
Sympatie dla Polski i Polaków objawiał Cuza przy każdej
zdarzającej się sposobności – opisywał sytuację swoich rodaków były powstaniec Władysław Dunin – przedkładane mu
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nominacje podpisywał chętnie i tylko nadziwić się dosyć nie
mógł, skąd się wśród nas tylu bierze inżynierów? Wielu z naszych, oprócz zajmowania się prywatnymi robotami, otrzymywało stałe posady inżynierów dystryktowych. Polak inżynier to były synonima. Często słyszano: Jak to Polak i nie inżynier?

Sytuacja pogorszyła się w czasach księcia Karola I, kiedy zaczęto zwalniać
z posad cudzoziemców. Nie bez znaczenia była też zmieniająca się wówczas scena polityczna Europy, czyli osłabienie Francji i Turcji, co położyło
kres wielu działaniom polskich emigrantów niepodległościowych1.
Kolejna emigracja zarobkowa na ziemie rumuńskie, od 1881 r. już
w ramach Królestwa Rumunii, ruszyła w większej liczbie od II połowy lat
80. XIX w., co ponownie miało związek z bardziej intensywnymi działaniami władz rumuńskich na rzecz uprzemysłowienia państwa, w którym
80% ludności nadal utrzymywało się z rolnictwa. W latach 1886-1887,
w ramach typowego protekcjonizmu państwowego, wprowadzono cła
ochronne, ulgi na import maszyn, weszła w życie ustawa o popieraniu
przemysłu, rozwijał się sektor bankowy. Znacząco wzrosło wydobycie ropy naftowej, zaczął rozwijać się przemysł lekki. Symbolem przemian rumuńskiej gospodarki było oddanie do eksploatacji portu w Konstancy
w 1896 r. Państwo popierało przedsiębiorców, przerabiających surowce
krajowe2.
Podobnie jak w czasach współczesnych, ze względu na kwestie
organizacyjne i formalno-prawne nie sposób ilościowo przeanalizować
wyjazdów zarobkowych Polaków do Rumunii w omawianym okresie.
Część z nich miała charakter nielegalny i to również w problematyce przemieszczania się między poszczególnymi państwami. W przypadku ziem
rumuńskiego Regatu, w świetle zachowanych dokumentów w polskich archiwach można stwierdzić, że przez I wojną światową spora grupa urzędowo rejestrowanych emigrantów wyjeżdżała do Rumunii głównie z zachodniej części austriackiej Galicji, przede wszystkim w latach 1904-1914.
Byli wśród nich zwłaszcza mieszkańcy powiatów Biała, Chrzanów i Oświęcim3. Miejsca pochodzenia emigrantów nie były przypadkowe i wiąza-

1

Szerzej zob.: K. Dach, Polsko-rumuńskie stosunki polityczne w XIX wieku. Warszawa 1999, s. 464-512. W 1892 r. zbiory Biblioteki Polskiej w Jassach zostały przekazane Górnośląskiemu Towarzystwu Literackiemu w Bytomiu, podówczas w Niemczech.
2 J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986,
s. 333-335; M. Willaume, Rumunia, Warszawa 2004, s. 53-54.
3 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Starostwo Powiatowe w Białej, Akta
Prezydialne, sygn. 26/11/76, 46/77; Akta Ogólne, sygn. 174/8364, 216/14077/14,
226/29407/14; C.K. Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, sygn. 101/28253/10,
126/27453/04, 127/23146/12; C.K. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, sygn. 1,
k. 1797-1801.
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ły się z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw rumuńskich na pracowników
przemysłu ciężkiego, chemicznego i włókienniczego. Niezależnie od tego,
iż do Rumunii wyjeżdżali głównie fachowcy, niejednokrotnie zarobki oraz
warunki bytowe w miejscach zatrudnienia były ilościowo i jakościowo
gorsze niż w Galicji, co było powodem skarg w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych Austro-Węgier4. Z kolei z ziem polskich
należących do Rosji w wyjazdach zarobkowych do Rumunii dominowali
mieszkańcy dzisiejszego województwa lubelskiego, przede wszystkim
w latach 1892-1893, wyjeżdżający do pracy w przemyśle rolno-spożywczym5. Z kolei z ziem polskich pod panowaniem pruskim (Wielkopolska,
Górny Śląsk) do 1918 r. w archiwach polskich nie zachowały się informacje o wyjazdach do Rumunii. Tam głównym kierunkiem migracji zarobkowej była Westfalia i tamtejszy przemysł ciężki, w tym zwłaszcza górnictwo węgla kamiennego, o ile komuś nie odpowiadały warunki śląskie.
Zarobki na obszarze Niemiec były zresztą wyższe niż w Rumunii, Rosji
czy Austrii. Poza tym warto dodać, że od końca XIX w. do pracy „na czarno” w Rumunii (i w Rosji) byli przemycani przybywający do Czerniowiec
na Bukowinie Galicjanie, w liczbie ok. 2 tys. rocznie. Ze względu na ich
„wyzyskiwanie” i „okradanie”, władze galicyjskie nakazywały gminom
ostrzegać chętnych na ten kierunek emigracji6.
Po zakończeniu I wojny światowej Rumunię czekała konieczność
odbudowy zniszczonego na skutek ciężkich walk frontowych przemysłu
oraz integracji potencjału gospodarczego nowo przyłączonych do Regatu
ziem, zwłaszcza Siedmiogrodu i Banatu. W 1924 r. Rumunia osiągnęła
przedwojenny poziom produkcji przemysłowej, a do wybuchu kolejnej
wojny potencjał przemysłowy państwa zwiększył się dwukrotnie7. Z tego
względu, w Rumunii pozostawali nadal niektórzy dawni emigranci, wśród
nich także kadra techniczna8. W pierwszym rzędzie odbudowano żywotny
dla interesów finansowych kraju przemysł naftowy. Była w tym szansa
również dla Polaków z dawnej Galicji, posiadających przygotowanie zawodowe wyniesione z pracy w naftowym zagłębiu borysławskim i krośnieńskim. I rzeczywiście, przez kilka pierwszych lat nie tylko polscy fachowcy techniczni, ale także „szeregowi” wiertacze nie mieli problemów

4

ANK, C.K. Dyrekcja Policji w Krakowie, Akta Prezydialne, sygn. 124/3253/13; Akta
Ogólne, sygn. 152/57997/12.
5 Archiwum Państwowe w Lublinie, Rząd Gubernialny Lubelski, Wydział Prezydialny
IV/2k/528, k. 1-8.
6Archiwum Państwowe w Rzeszowie, C.K. Starostwo Rzeszowskie, sygn. 102, Odezwa
C.K. Rządu Krajowego w Czerniowcach z 1 IV 1891.
7 J. Demel, dz. cyt.,s. 369-371.
8 Podróżujący w 1924 r. po Rumunii dziennikarz Zdzisław Dębicki wspomina: „Całe
popołudnie w Reszicy schodzi nam na zwiedzaniu fabryk. W jednej z nich dyrektor,
Polak ze Śląska Cieszyńskiego, udziela nam wyczerpujących informacyj, rad, że może
mówić po polsku. O słodko mowo ojczysta!”. Z. Dębicki, Z północy i południa. Finlandia, Włochy, Szwecja, Rumunia, Turcja, Warszawa 1926, s. 263.
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z zatrudnieniem w Rumunii. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie
1924 r., gdy władze rumuńskie zaczęły w całym kraju zwalniać z posad
obcokrajowców, motywując to koniecznością ochrony miejsc pracy dla
własnych obywateli. Nie bez znaczenia był również narastający kurs rumunizacyjny w życiu publicznym państwa. Były przypadki odstawiania
Polaków wraz z rodzinami do punktu granicznego w Śniatyniu, co stwarzało problemy tamtejszemu starostwu, zmuszonemu zapewnić im odpowiednią opiekę, a niekiedy i pośredniczyć w znalezieniu miejsca dalszego
pobytu, najczęściej uzależnionego od wolnych miejsc do zatrudnienia.
Według sondażu konsulatu RP w Bukareszcie z lutego 1925 r., decyzja
o „bezwzględnym” zwalnianiu Polaków dotyczyła też Turków, Bułgarów,
Austriaków i Niemców, a możliwiość pozostania władze miejscowe uzależniały od zrzeczenia się obywatelstwa kraju pochodzenia. Zdaniem strony polskiej, problemy te wynikały ze złej interpretacji przez niektóre władze lokalne przepisów prawnych9. Po pewnym czasie sprawa ucichła, tym
bardziej, że Europa weszła w okres „boomu” gospodarczego. Problemy
polskich wiertaczy ponownie dały znać o sobie, gdy w marcu 1929 r., ze
względu na zastój w polskim przemyśle naftowym, Związek Polskich
Techników Wiertniczych i Naftowych z Borysławia zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z prośbą o umożliwienie
emigracji zarobkowej do Rumunii „znanych z dobrej fachowości” polskich pracowników licząc, iż ze względu na ich doświadczenie nie będzie
z tym większego problemu. Jednak z powodu panujących w Rumunii tendecji do zatrudniania własnych sił w znacjonalizowanych gałęziach przemysłu, ambasada RP w Bukareszcie nie przejawiała w tej kwestii większego optymizmu10.
Przeludnienie wsi powodowało, że polityka emigracyjna była ważnym elementem polityki społecznej polskich władz. Prowadził ją głównie
Urząd Emigracyjny przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, które
pozostawało w stałych kontaktach z Państwowymi Urzędami Pracy w poszczególnych województwach, a w sprawach pracy za granicą kontaktowano się z MSZ, który z kolei otrzymywał informacje od placówek konsularnych. Wydawano też specjalne paszporty emigracyjne. W przypadku
gdy poprzez konsulat przyszła z zagranicy oferta zatrudnienia emigrantów, ministerstwo sporządzało, w porozumieniu z urzędami pracy i służbą konsularną, projekt specjalnej „umowy ramowej”, mającej chronić
prawa polskich pracowników. Przykładem może być projekt „Umowy
najmu dla polskich robotników przemysłu włókiennczego”, powstałej
w związku z informacją służb konsularnych z 1926 r. o zapotrzebowaniu
przez Rumunię i Jugosławię na polskich robotników dla rozwijającego się

9

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ambasada Bukareszt (dalej: AAN, AB), sygn.
558, Konsulat Gałacz do MSZ, 24 XII 1924; Konsulat Gałacz do Poselstwa, 7 II,
22 II 1925, k. 5-7, 17-19, 22-23.
10 Tamże, sygn. 242, k. 98-100.
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w tych krajach przemysłu włókienniczego. Zakładała ona czas pracy nie
dłuższy niż dla robotników miejscowych (6 dni w tygodniu), wolne dni od
pracy w niedzielę, święta miejscowe oraz 3 maja i podczas polskich świąt
kościelnych, o ile nie były przełożone na niedzielę. Koszty wizowe, przejazdu, zamieszkania, opału i światła, powrotu w przypadku wydalenia
z pracy ponosił przedsiębiorca. Pracownik mógł zabrać rodzinę, 30 kg bagażu, gdy jechał sam, a 50 kg, gdy podróżował z rodziną. W przypadku
wydalenia należała się trzymiesięczna odprawa, w przypadku braku chęci
powrotu pracownika do Polski, pracodawca wypłacał mu połowę kosztów
podróży. Była to więc standardowa umowa, którą następnie przesłano
konsulatom do zaopiniowania. W Rumunii otrzymały ją placówki w Bukareszcie, Gałaczu i Kiszyniowie. Warta odnotowania jest jednak wydrukowana w tym dokumencie przestroga, że warunki, które zapewnia pracodawca w większości przypadków „zaledwie wystarczają na skromne życie”, co jednak nie zniechęciło części kandydatów do wyjazdu11.
W odniesieniu do przemysłu włókienniczego odnotować można
wyjazdy mieszkańców powiatu Piotrków Trybunalski (1928 r.) w dawnym
zaborze rosyjskim, Poznania oraz województwa śląskiego (1926-1928).
Poza tym, w latach 20. do pracy w innych gałęziach gospodarki rumuńskiej wyjeżdżały osoby z Krakowa i okolic (od 1921 r.), z powiatu Oświęcim (w 1920 r.) oraz z województwa kieleckiego (1927-1930)12. Jak to bywa na rynku pracy, dochodziło niekiedy do zgrzytów. Przykładowo, pomijając kwestie finansowe, Polacy przebywający w okręgu konsularnym Bukareszt skarżyli się na trudności ze sprowadzaniem rodzin13.
Na początku 1928 r. Urząd Emigracyjny poinformował urzędy
pracy, że ze względu na „poważny kryzys” w Rumunii emigracja zarobkowa musi zostać czasowo wstrzymana. Pojawiły się też częstsze przypadki powrotów do kraju14. Przykładem była sytuacja z marca 1928 r.,
gdy konsulat w Czerniowcach prosił władze w Polsce o wyszukanie zatrudnienia dla 17 Polaków z rodzinami, którzy po zamknięciu huty szkła
w Lespezi zostali bez środków do życia. W maju 1928 r. z huty szkła

11

Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Pracy
i Opieki Społecznej (dalej: APK, UWŚ, WPiOS), sygn. 200, Komunikat Urzędu Emigracyjnego w sprawie umowy ramowej dla robotników włókienniczych udających się
do Rumunii lub Jugosławii; Umowa najmu dla polskich robotników przemysłu włókienniczego, k. 1-8, 16.
12 Tamże, k. 1; Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Starostwo Powiatowe Piotrkowskie, sygn. 945a; Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Miasta Poznania, sygn. 11831, k. 285-287; ANK, Starostwo Grodzkie Krakowskie, Referat Bezpieczeństwa Publicznego, sygn. 415/00661, 426, 432, 435, 440, 445, 449, 453, 463, 464,
466, 470; Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, sygn. 35, k. 1063-1066; Archiwum
Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki, sygn. 8762/1061/II, 2072/IV,
8796/1031/II, 8841/91/II, 9077.
13 APK, UWŚ, WPiOS, sygn. 200, Urząd Emigracyjny do kierowników PUPP w województwie śląskim, k. 14.
14 Tamże, Urząd Emigracyjny, okólnik nr 12, 30 III 1928, k. 18.
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w Neguleşti chciało wrócić kolejnych 21 „kwalifikowanych butelkarzy,
białoszklarzy, szlifierzy”. Nowego zatrudnienia dla nich urzędy pracy szukały w polskich hutach szkła. Oferta napłynęła m.in. z Królewskiej Huty
(od 1934 r. Chorzów), gdzie chciano przyjąć 13 osób, lecz bez zapewnienia mieszkania. Z braku dalszej dokumentacji trudno stwierdzić, czy
ktoś z tego skorzystał15.
Trudna sytuacja dla zorganizowanej emigracji zarobkowej panowała także w okresie ogólnoświatowego kryzysu, podczas którego bezrobocie w Rumunii dochodziło do 35%16. W ogóle nie przyjmowano do pracy niewykwalifikowanych obcych robotników rolnych. W 1930 r. w Besarabii zatrudnienie znalazło tylko pięć osób z Polski, w cukrowni Zarożany
w powiecie Chocim. W 1932 r. płace były o 30% niższe niż w roku poprzednim17. Do poselstwa RP w Bukareszcie chętni do pracy w Rumunii
zwracali się też indywidualnie, lecz opinie radcy handlowego były odmowne. Podobnie było w przypadku prośby Koła Mechaników Politechniki Lwowskiej, szukającego zatrudnienia dla absolwentów za granicą,
także w koloniach państw zachodnich18. Sytuacja polepszyła się po roku
1933, także dzięki polityce etatystycznej, mimo iż rządy sprawowali liberałowie.
Interesującym zagadnieniem uzupełniającym omawiany fragment
aktywności ekonomicznej Polaków w Rumunii, stanowiącej jeden z elementów polsko-rumuńskich kontaktów gospodarczych, może być także
prowadzona przez organizacje studentów politechnik obu krajów wymiana stażystów i wakacyjnych praktyk zawodowych. Studenci byli zatrudniani w Polsce i Rumunii w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, a koszty pobytu ponosiła strona zapraszająca. W świetle zachowanych polskich materiałów archiwalnych, akcja ta odbywała się w latach
1928-193519.
W latach 1946-1950 większość polskich czasowych i sezonowych
emigrantów zarobkowych, których wrzesień 1939 r. zastał w Rumunii powróciła do Polski wraz z rzeszą uchodźców wojennych, potomkami osadników polskich na Bukowinie i w innych częściach Rumunii. Znaczna ich
część osiadła na tzw. ziemiach odzyskanych.
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Tamże, sygn. 205, MPiOS do Wojewodów i komisarza rządu miasta stołecznego
Warszawy, 1 III 1928; PUPP Królewska Huta do MPiOS, 14 IV 1928; MPiOS do UWŚ,
18 V 1928, k. 1-6.
16 J. Demel, dz. cyt, s.371.
17 AAN, AB, sygn. 314, Konsulat Kiszyniów do Urzędu Emigracyjnego w Warszawie,
18 III 1931.
18 Tamże, sygn. 594, k. 1-4. Wśród zwracających się do poselstwa był niejaki Stanisław
Raczkowski, dyplomowany ogrodnik miejski z Krynicy i Karol Wawrzeczko z Zawiercia, którego brat już pracował w Bukareszcie.
19 AAN, AB, sygn. 292-296, Praktyki wakacyjne dla polskiej młodzieży akademickiej
w Rumunii; Wymiana praktyk wakacyjnych między młodzieżą akademicką Polski
i Rumunii.
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Din istoria emigraţiei poloneze
„după pâine” pe pământ românesc
în a II-a jumătate a sec. XIX şi I jumătate a sec. XX
Rezumat

În afară de emigraţia din cauze politice, emigraţia „după pâine”
de pe teritoriul polonez peste hotare este înscrisă constant în istoria poporului polonez (şi a multor altora). Pe lângă plecările peste ocean, un
fapt puţin cunoscut este emigraţia „după pâine” a polonezilor în România
existentă de la mijlocul sec. XIX, cu gândul la o colonizare temporară şi
nu permanentă. În lumina documentelor păstrate, mulţi emigranţi oficiali plecau în România, în mod tradiţional din Galiţia austriacă, mai ales
în anii 1904-1914. Printre aceştia se aflau în special locuitorii districtului
Chrzanów şi Oświęcim. Din teritoriile aparţinând Rusiei, polonezii plecau, mai ales, din voievodatul Lublin (1892-1893). Din teritoriile aflate
sub stăpânire prusacă, până în anul 1918 nu sunt notate plecări în România. În perioada interbelică (1918-1939) se pleca în continuare din vechea
Galiţie apuseană, în special din Cracovia (1921, 1926-1937) şi districtul
Oświęcim (1920). Sunt notate şi plecări din districtul Piotrków Trybunalski (1928), din teritoriul anexat Rusiei precum şi din voievodatul Poznań
(1938), din vechea Prusie. În anii 1926-1928 s-au organizat plecări din
voievodatul Silezia – cel mai bogat voievodat din Polonia.
În perioada interbelică, în Polonia a activat Protecţia Compatrioţilor din Străinătate, iar plecările legale erau organizate de Biroul Emigraţiei care edita „Noutăţi din Emigraţie”. Polonezii plecau în România
mai ales la muncă în industrie, printre altele în minerit şi în industria
textilă. Autorităţile poloneze întocmeau rapoarte despre situaţia lucrătorilor polonezi şi încercau să îi ajute în găsirea unui loc de muncă în Polonia sau în alte ţări, când au fost nevoiţi să părăsească România. Documentele amintesc şi de încercările de emigrare ilegală precum şi de emigranţii politici din sec. XIX care se deplasau între România şi Galiţia. În
anii '30 ai sec. XX a fost organizat un schimb de studenţi stagiari între
Polonia şi România. După anul 1945, printre reemigranţii polonezi din
România în Polonia s-au aflat şi vechii emigranţi „după pâine”.

dr Agata Samsel
Uniwersytet w Białymstoku

Rumunia w polskiej polityce zagranicznej
w latach 1918-1939.
Zarys problematyki

Wstęp
Odrodzenie się po latach niewoli suwerennego państwa było jednym z ważniejszych momentów w historii narodu polskiego – wyczekanym i wywalczonym dzięki niezwykłej determinacji oraz sprzyjającym
okolicznościom, pojawiającym się wskutek światowego konfliktu. Był to
czas doniosły i radosny, pełen wiary i optymizmu, ale też niezwykle trudny. Młode państwo polskie musiało nagle wyłonić się z niebytu, zbudować
od podstaw gospodarkę, strukturę administracyjną i szkolnictwo, scalić
w jeden organizm ziemie trzech byłych zaborów, a także toczyć walki
o ustanowienie korzystnej granicy na wschodzie. Gospodarka kraju po latach niewoli i działaniach wojennych była w opłakanym stanie. Nie bez
znaczenia był też aspekt demograficzny – na frontach I wojny zginęło ok.
400 tys. mężczyzn, w walkach o granice życie straciło kolejne 100 tys. Polaków, a drugie tyle zostało rannych1. Mimo problemów i trudności, pojawienie się na mapie Europy zobowiązywało do wypracowania należnej
pozycji w jej strukturach politycznych, gospodarczych i militarnych –
udowodnienia światu, że Polska ma prawo do suwerenności i potrafi jej
bronić, że jest znaczącym krajem, leżącym w newralgicznym punkcie starego kontynentu. Nie było to łatwym zadaniem, zwłaszcza jeśli weźmiemy
pod uwagę fakt położenia geopolitycznego Polski. Usytuowanie pomiędzy
dwoma mocarstwami, nieakceptującymi postanowień traktatu wersalskiego, czekającymi tylko na dogodny moment, by dokonać weryfikacji
ustalonych granic sprawiało, że praktycznie od chwili odzyskania niepodległości stale istniało realne niebezpieczeństwo wybuchu kolejnej wojny.
Obronności kraju nie sprzyjały też kształt państwa i długość granic – otwartych i pozbawionych naturalnych przeszkód. Ogromnym mankamentem z wojskowego i strategicznego punktu widzenia był Korytarz
Pomorski, czyli wąski pas terytorium, łączący Polskę z Wybrzeżem Bałtyckim, otoczony z obu stron granicą z Niemcami, którego obrona w przypadku ataku była praktycznie niemożliwa – co z kolei automatycznie od-

1

M. Eckert, Historia polityczna Polski lat 1918-1939, wyd. 2 popr., Warszawa 1985,
s. 57.
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cinało Rzeczpospolitą od morza2. Poza odwiecznymi wrogami, Rosją na
wschodzie i Niemcami na zachodzie, pojawili się nowi sąsiedzi – Litwa
i Czechosłowacja, z którymi stosunki również były napięte, z racji wzajemnych roszczeń terytorialnych. Niepokojącym zjawiskiem były też tendencje odśrodkowe, występujące wśród licznych mniejszości narodowych, mieszkających w granicach II Rzeczypospolitej.
Słabość młodego państwa polskiego, borykającego się z licznymi
problemami – finansowymi, gospodarczymi i społeczno-politycznymi,
uniemożliwiała krajowi zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego we
własnym zakresie, dlatego też priorytetem polityki zagranicznej stało się
szukanie sprzymierzeńców wśród państw europejskich i dążenie do zawarcia korzystnych sojuszy międzynarodowych, dlatego też, jak pisał
Aleksander Skrzyński, polska polityka zagraniczna musiała
...zabłysnąć rozumem, umiarem i zręcznością. Rzeczywistość
tego wymaga – twarda, nieubłagana rzeczywistość, która
nam zakreśliła otwarte granice, których żaden bohaterski
wysiłek naszych wojsk nie byłby zdolny obronić w razie ich
równoczesnego zagrożenia3.

Pierwszym aliantem Polski była odległa, ale mająca wspólnego
wroga Francja, bezsprzecznie pełniąca w sojuszu rolę dominującą, co
pozwalało jej na narzucanie własnych warunków paktu i wywieranie nacisków na stronę polską w wielu kwestiach związanych z międzynarodową umową4. Polsce potrzebny był sojusznik będący bezpośrednim sąsiadem, który w przypadku ataku pomógłby wiązać siły wroga do czasu
nadejścia wsparcia z dalekiej Francji. Uwaga władz II Rzeczypospolitej
skoncentrowała się na jedynym (oprócz mało znaczącej z punktu widzenia strategii polskiej polityki międzynarodowej Łotwy) nieskonfliktowanym sąsiedzie Polski – Rumunii. Wprawdzie potencjalny sojusznik nie
był europejską potęgą, niemniej jednak taki kierunek polskiej polityki zagranicznej był wówczas w pełni uzasadniony, zwłaszcza że inne opcje były
raczej niemożliwe do zrealizowania.

2

M. Wiśniewska, L. Wyszczelski, Bezpieczeństwo narodowe Polski w latach 19181939: teoria i praktyka, Toruń 2009, s. 15.
3 A. Skrzyński, Polska a pokój, Warszawa 1923, s. VIII.
4 P. Łossowski, Położenie międzynarodowe i polityka zagraniczna [w:] Polska odrodzona 1918-1939: państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. J. Tomickiego, Warszawa 1988, s. 129.
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Przesłanki sojuszu polsko-rumuńskiego
Pierwszym i zasadniczym powodem, dla którego politycy polscy
chcieli mieć sojusznika w Rumunii, było posiadanie wspólnej granicy, co
w przypadku zagrożenia zewnętrznego miało ogromne znaczenie, z racji
możliwości uzyskania szybkiego wsparcia militarnego. Oba kraje graniczyły z wielką i potężną Rosją, która stanowiła zagrożenie zarówno dla
Polski, jak i Rumunii, zatem sojusz spowodowałby pewne wzmocnienie
pozycji obu państw wobec wschodniego mocarstwa. Zarówno jeden, jak
i drugi kraj miał swój interes w popieraniu Ukraińców w walce o suwerenne państwo, które byłoby buforem oddzielającym oba kraje od Rosji
Radzieckiej. W przypadku Polski sojusz z Rumunią spowodowałby wzrost
znaczenia na arenie międzynarodowej, podniesienie politycznej i militarnej wartości państwa w oczach innego, silnego sojusznika – Francji.
Pierwsze polsko-rumuńskie kontakty wojskowe miały miejsce już
w 1919 r. Wizytę w Rumunii złożyli wysłannicy Wojska Polskiego: por.
Józef Pędracki, rtm. Zygmunt Ołdakowski i mjr Olgierd Górka5. Idea
sojuszu polsko-rumuńskiego zrodziła się w Warszawie, gdzie w Sztabie
Generalnym powstał pierwszy, prowizoryczny zarys dokumentu. Inicjatywa podjęcia obopólnych rozmów wyszła ze strony polskiej jeszcze podczas trwania walk o granice wschodnie. W marcu 1920 r. doszło do spotkania przedstawicieli obu państw, jednak wobec nieustabilizowanej sytuacji na granicy polsko-rosyjskiej Rumunia przyjęła postawę zachowawczą, czekając na dalszy bieg wydarzeń na froncie. Było to zrozumiałe posunięcie, ponieważ polityka zagraniczna każdego państwa ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa własnemu krajowi. Nie ma tu miejsca na sympatie czy sentymenty – liczy się wyłącznie dobro własnego kraju oraz kalkulacja potencjalnych zysków i strat. Mimo iż Rumunia popierała Polskę
w konflikcie z Rosją, ponieważ osłabienie potężnego, groźnego sąsiada
podnosiłoby jej poczucie bezpieczeństwa, to nie miała zamiaru być stroną
w tym konflikcie ani też angażować się w niego politycznie czy militarnie.
Generał Tadeusz Rozwadowski stał na stanowisku kontynuowania rozmów w Bukareszcie. Wprawdzie został zaproszony i odbył szereg rozmów, zarówno z wojskowymi, jak też czołowymi politykami Rumunii,
z królem Ferdynandem I na czele, jednak nadal strona rumuńska nie zdecydowała się na podpisanie formalnego układu6. Rozwadowski uzyskał
jedynie deklarację, iż Rumunia uznaje potrzebę sojuszu z Polską. W związku z tym faktem Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego opracowało zasady konwencji, ujęte w dziesięciu punktach, jednak rozmowy ponownie
utknęły w martwym punkcie z powodu odparcia wojsk polskich przez Armię Czerwoną i jej marsz na Warszawę.

5

H. Bułhak, Początki sojuszu polsko-rumuńskiego i przebieg rokowań o konwencję
wojskową w latach 1919-1921, „Dzieje Najnowsze” 1973, nr 3.
6 M. Leczyk, Polska i sąsiedzi 1921-1939: stosunki wojskowe, Białystok 1997, s. 51.
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W związku z zachowawczą i wyczekującą postawą rządu rumuńskiego, pierwsze spotkania przedstawicieli obu państw nie przyniosły
żadnych konkretnych ustaleń, dotyczących wzajemnej współpracy,
a ograniczyły się w zasadzie do wymiany zdań i opinii w kwestiach dotyczących problemów politycznych, wojskowych i gospodarczych. Dopiero
zwycięstwo wojsk polskich nad Armią Czerwoną nad Wisłą, pokazało siłę
i potencjał polskiej armii, co zdecydowanie podniosło atrakcyjność Polski
jako sojusznika. Dodatkowym impulsem dla Rumunii do przyspieszenia
rokowań była koncentracja wojsk radzieckich przy granicy rumuńskiej.
Od tego czasu rozmowy polsko-rumuńskie nabrały tempa, choć nie bez
wzajemnej ostrożności, asekuracji, a momentami wręcz nieufności.
Polsko-rumuński układ polityczny
i konwencja wojskowa
W grudniu 1920 r. strona rumuńska ostatecznie wyraziła zgodę
na zawarcie sojuszu z Polską. W styczniu 1921 r. do Bukaresztu udała się
polska delegacja, której przewodniczył gen. Stanisław Haller. Negocjacje
jednak szły dość opornie, głównie z powodu niechęci Rumunów do realizacji tych punktów układu, które rozciągały zobowiązania strony rumuńskiej wobec Polski, również w przypadku wojny polsko-niemieckiej7. Sytuacja w pewnym momencie stała się patowa, dlatego też strona polska
musiała pójść na ustępstwa i dokonać pewnych zmian w tekście konwencji wojskowej8, która mając charakter tekstu tajnego formalnie została
podpisana wraz z jawnym układem politycznym 3 marca 1921 r. Zarówno
układ polityczny, jak też konwencja wojskowa były wymierzone w Rosję
Radziecką, ale miały charakter obronny, a nie agresywny9. Umowę polityczną podpisali ministrowie spraw zagranicznych – Eustachy Sapieha
i Take Ionescu, a konwencję wojskową szefowie Sztabów Generalnych –
gen. Tadeusz Rozwadowski i Constantin Christescu. Układ miał obowiązywać przez pięć lat. Obie strony zobowiązywały się do wypowiedzenia
wojny i udzielenia pomocy wojskowej sojusznikowi w przypadku niesprowokowanego ataku na wschodnią granicę, jednak nie sprecyzowano
czasu, jaki ma sojusznik na przystąpienie do wojny, co później uznano za
poważny mankament konwencji. Modyfikacji dokonano 16 września
1922 r., wprowadzając zapis, że państwo niezaatakowane musi przystąpić
do wojny natychmiast po ataku na sojusznika10.

7

B. Woszczyński, Stosunki polsko-rumuńskie 1919-1939 w świetle akt Centralnego
Archiwum Wojskowego, „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1969, t. V,
s. 197.
8 M. Wiśniewska, L. Wyszczelski, dz. cyt., s. 263.
9 Tekst umowy politycznej i konwencji wojskowej [w:] Dokumenty z dziejów polskiej
polityki zagranicznej 1918-1939, red. nauk. T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiełbikowa,
t. 1, Warszawa 1989, s. 146-148.
10 M. Leczyk, dz. cyt., s. 59.

148
Od chwili zawarcia układu w Rapallo w 1922 r. zaczęły się wyraźnie zacieśniać stosunki między Niemcami a Rosją, co budziło niepokój
wielu państw europejskich. Polska natomiast, w przypadku zawiązania
polityczno-militarnego sojuszu między Rosją a Niemcami, musiałaby się
liczyć z ewentualną walką na dwa fronty. W tej sytuacji poważnym mankamentem konwencji polsko-rumuńskiej był brak zapisu zobowiązującego stronę rumuńską do wsparcia militarnego także w przypadku agresji
na Polskę sąsiada zachodniego, dlatego też ówczesny minister spraw zagranicznych, Roman Dmowski, zlecił posłowi w Bukareszcie Józefowi
Wielowieyskiemu wpłynięcie na rząd rumuński i uzyskanie od niego deklaracji, że wywiąże się ze zobowiązań sojuszniczych także w przypadku
ataku Niemiec na Polskę11. Naciskany minister spraw zagranicznych Ion
G. Duca, niechętny wciąganiu Rumunii w konflikt z Niemcami, z którymi
utrzymywano dobre stosunki polityczne i współpracowano w kwestiach
gospodarczych, ostatecznie stwierdził, że wprawdzie Rumunia nie udzieli
Polsce pomocy w walce z Niemcami, jeśli w konflikcie tym Rosja nie będzie aktywna, ale wsparcie takie nastąpi w przypadku, gdy Rosja przystąpi do wojny12.
Przy takim stanowisku Rumunii, które zresztą potwierdzało zobowiązania zapisane w konwencji, jednym z istotniejszych celów polskiej
polityki zagranicznej stało się doprowadzenie do przekształcenia polskorumuńskiego przymierza w trójporozumienie, czyli włączenie Rumunii
do polsko-francuskiej koalicji wymierzonej w Niemcy. Pierwszym krokiem ku przyszłemu ewentualnemu polsko-francusko-rumuńskiemu sojuszowi wojskowemu miała być konferencja zorganizowana w Warszawie
w 1924 r., ale była to próba nieudana. Sojusz polsko-francuski i polskorumuński nadal pozostały niezależne od siebie i niepowiązane13, ponieważ Rumunia nie widziała zagrożenia ze strony Niemiec, sytuując je poza
kręgiem bezpośrednich przeciwników, i daleka była od współdziałania
z Francją przeciwko Niemcom. Główne zagrożenie stanowiła Rosja, a następnie Bułgaria i Węgry i to sojusze przeciw tym krajom były głównym
celem rumuńskiej polityki zagranicznej w latach międzywojennych.

11

Instrukcja min. R. Dmowskiego dla posła J. Wielowieyskiego z 4 XII 1923 r., Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), akta MSZ, ambasada w Paryżu, t. 148 (kopia).
12 H. Bułhak, Próby przekształcenia sojuszu wojskowego z Rumunią w trójstronne
przymierze polsko-rumuńskie w latach 1923-1924, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1973, nr 3, s. 523.
13 Tenże, Konferencja wojskowa polsko-rumuńsko-francuska w Warszawie (7-8) IV
1924). Geneza, przebieg, rezultaty, „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej”
1990, s. 121.

149
Odnowienie sojuszu
W marcu 1926 r. upływał termin ważności polsko-rumuńskiego
sojuszu politycznego i konwencji wojskowej, zawartej między dwoma krajami. Polska, ze względów prestiżowych, jako strona dominująca, nie
chciała pierwsza wychodzić z propozycją odnowienia układu, ale rozpoczęła wysublimowaną grę dyplomatyczną, której celem było wywołanie
inicjatywy strony rumuńskiej. Zabiegi te przyniosły skutek – szef rumuńskiego Sztabu Generalnego, gen. Alexandru Lupescu, zaproszony przez
stronę polską na jesienne manewry wojskowe, wystąpił z inicjatywą odnowienia konwencji wojskowej oraz propozycją przedyskutowania zasad
współpracy operacyjnej obu armii. Fakt, że z propozycją przedłużenia
układu wystąpiła strona rumuńska stawiał Polskę w uprzywilejowanej
pozycji w zbliżających się negocjacjach14. Mimo to, już na etapie wstępnych negocjacji, dotyczących modyfikacji punktów dokumentu z 1921 r.,
dały o sobie znać poważne rozbieżności stanowisk obu stron. Rumunia
nadal głównego wroga widziała w Rosji i nie była skłonna do rozszerzania
swoich zobowiązań sojuszniczych na wypadek ataku Niemiec na Polskę.
Oczekiwała natomiast, że Polska uzna Besarbię jako integralną część Rumunii, mimo roszczeń do niej strony rosyjskiej. Tymczasem Polska prowadziła właśnie rozmowy w Moskwie, dotyczące paktu o nieagresji, i nie
chciała psuć poprawnych od dłuższego czasu stosunków z Rosją z racji zajęcia stanowiska w kwestii rumuńsko-rosyjskiego sporu terytorialnego.
Kolejnym niewygodnym dla Polski postulatem strony rumuńskiej było
domaganie się dotrzymania sojuszniczych zobowiązań, w przypadku gdyby Rosja wstąpiła do Ligi Narodów, co z kolei byłoby sprzeczne z artykułem 16 Paktu Ligi Narodów. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
zdecydowało, że tekst sojuszu politycznego nie może zawierać żadnych
sformułowań naruszających jego pacyfistyczny charakter czy też mogących wzbudzać czujność ZSRR – wszystkie te elementy zamierzano umieścić w towarzyszącej układowi tajnej konwencji wojskowej.
W celu ostatecznego uzgodnienia tekstu konwencji wojskowej do
Bukaresztu udała się polska delegacja wojskowa w składzie: gen. Stefan
Majewski i płk Tadeusz Kasprzycki. 26 marca 1926 r. traktat gwarancyjny
podpisali poseł Józef Wielowieyski i minister spraw zagranicznych Ion
Duca, natomiast pod konwencją wojskową podpisy złożyli: Wielowieyski,
Duca, gen. Majewski i gen. Lupescu. Tekst nowej umowy różnił się od tego z 1921 r. w kilku zasadniczych kwestiach. Przede wszystkim zmianie
uległ zapis w najistotniejszym punkcie pierwszym, gdzie w 1921 r. wspominało się o zobowiązaniach sojuszniczych wyłącznie w przypadku zagrożenia granic wschodnich, teraz była mowa o ochronie przed jakąkolwiek
napaścią na terytorium każdego z aliantów. Dopiero w konwencji wojskowej skonkretyzowano przeciwnika, czyli ZSRR. Nie udało się jednak i tym

14

M. Leczyk, dz. cyt., s. 76.
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razem stronie polskiej nakłonić Rumunii do rozciągnięcia zobowiązań sojuszniczych również na Niemcy. W czasie pokoju przewidywano współpracę wojskową, a w przypadku wojny wystawienie po siedemnaście dywizji piechoty i po dwie dywizje kawalerii przez każde z państw w jak najkrótszym czasie. Sztaby Generalne sojuszników miały wypracować w czasie pokoju zasady łączności między obu armiami, a podczas wojny deklarowano zachowanie odrębnych Dowództw Naczelnych. Paragraf siódmy
konwencji zabraniał pertraktacji z przeciwnikiem, zawierania rozejmów
czy pokoju oraz zawieszania operacji wojskowych bez porozumienia z sojusznikiem15. W aneksie do projektu konwencji zamieszczono jeszcze szereg postanowień, m.in.: utrzymywanie dwuletniej służby wojskowej, prowadzenie systemu skutecznej mobilizacji, regularne uzupełnianie zapasów mobilizacyjnych, zapewniające w każdej chwili wystawienie armii,
zabezpieczenie zapasów strategicznych, pokrywających trzymiesięczne
zapotrzebowanie zmobilizowanej armii, rozwijanie przemysłu zbrojeniowego, rozwój lotnictwa, rozbudowę sieci kolejowej i zwiększenie taboru
kolejowego, ujednolicenie uzbrojenia i wyposażenia armii, ustalenie planów dotyczących wyszkolenia żołnierzy16. Plany były ambitne, jednak ich
realizacja wymagała nie tylko ogromnych nakładów finansowych, ale też
wykwalifikowanej kadry wojskowej, dobrze wyszkolonego żołnierza, wysokiego morale w armii, a przede wszystkim chęci do realizacji tych postanowień i zaangażowania nie tylko władz wojskowych, ale też państwa.
Polsko-rumuńska współpraca wojskowa
W opinii polskiego Sztabu Generalnego, stan armii rumuńskiej
nie przedstawiał się korzystnie. Zbyt wielu było oficerów w stosunku do
liczby żołnierzy niższej rangi. Skromne środki finansowe przeznaczane na
wojsko nie tylko uniemożliwiały dozbrajanie armii, ale też nie pozwalały
na przeprowadzanie praktycznego szkolenia z użyciem broni. Brak szkół
oficerskich na wysokim poziomie uniemożliwiał zdobywanie odpowiednich kwalifikacji przyszłym dowódcom. Morale w armii również pozostawiało wiele do życzenia17.
Strona rumuńska zdawała sobie sprawę ze słabości swej armii, toteż przeznaczono na jej potrzeby znacznie większe środki – 7 mld lei na
rok 1927 i 9 mld na rok kolejny. Opracowano też dziesięcioletni plan rozbudowy i rozwoju armii. Niezwykle ważne zadanie miał polski attaché
wojskowy w Bukareszcie, mjr Włodzimierz Ludwig, który zgodnie z instrukcjami Sztabu Generalnego badał potencjał militarny Rumunii, stan
rozwoju armii i jej zaplecza oraz poziom realizacji zobowiązań. Jego rolą
było także zbadanie możliwości pozyskania rynku rumuńskiego dla pro-
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duktów polskiego przemysłu wojennego oraz pozyskania rumuńskich surowców strategicznych, niezbędnych do produkcji polskiej.
Ogromną rolę w polsko-rumuńskiej współpracy wojskowej odgrywały konferencje międzysztabowe, których tematem były istotne kwestie
operacyjne. Omawiano system łączności, zaopatrzenia, rozmieszczenia
wojsk, na wypadek ataku ZSRR, wymieniano informacje o aktualnym stanie obu armii. Analizowano możliwe rozmieszczenie sił przeciwnika, ich
stan liczebny, transport, a także organizację wojsk polskich i rumuńskich
w czasie pokoju i sposób ich mobilizacji na czas wojny. Efektem tych
spotkań było wzajemne poznawanie się sojuszników, zacieśnianie więzi
i współpracy. Dbano o podtrzymywanie kontaktów także między zwoływanymi konferencjami. Najwyżsi rangą i stanowiskiem wojskowi obu
państw składali sobie wzajemne wizyty, omawiając i precyzując zasady
współpracy. Polsce zależało na tym, aby jej sojusznik wojskowy zwiększał
swój potencjał militarny, stąd ciągłe motywowanie i naciski strony polskiej na poprawę zaplecza armii rumuńskiej i współdziałanie przemysłów
zbrojeniowych obu państw. Niestety na tej płaszczyźnie współpraca nie
układała się najlepiej. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy się dopatrywać nie tylko w opieszałości i podejrzliwości rumuńskich władz państwowych, które miały monopol na podejmowanie decyzji w kwestii zamówień
sprzętu wojskowego, ale też w nieoperatywności i niekompetencji przedsiębiorstwa „Spewe” (pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wojskowych),
odpowiedzialnego za całość eksportu polskiego przemysłu obronnego.
Analiza sytuacji przeprowadzona wiosną 1929 r. przez inspektora techniki i uzbrojenia, płka Tadeusza Czechowicza, wykazała szereg uchybień,
m.in.: nieuczestniczenie w przetargach, zbyt późne nadsyłanie ofert, brak
odpowiedzi na zamówienia bądź odpowiedzi negatywne, nieumiejętne
rozgrywanie przetargów18.
Sytuacja eksportu wyrobów polskiego przemysłu wojennego
w Rumunii poprawiła się, na tyle, na ile było to możliwe w przypadku takiego odbiorcy jak Rumunia, dopiero za sprawą kolejnego attaché wojskowego w Bukareszcie, mjra Romana Michałowskiego. Mimo iż zdawał
sobie sprawę z faktu, że nie jest to zadanie łatwe, z własnej inicjatywy zajął się rozwijaniem polskiego eksportu w Rumunii. Polska jako eksporter
nie mogła konkurować z takimi krajami jak Francja, Niemcy, Anglia czy
nawet Czechosłowacja, ponieważ przemysł nie był na tyle rozwinięty, aby
móc w pełni zaspokoić potrzeby odbiorców. Poważnym mankamentem
był też brak kapitału na kredytowanie dużych zamówień19, co sprawiało,
że Polska jako eksporter nie była szczególnie atrakcyjnym partnerem
w porównaniu z krajami bardziej rozwiniętymi gospodarczo.
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Zdaniem Michałowskiego, stan armii rumuńskiej pozostawiał
wiele do życzenia, zarówno w kwestii wyposażenia, jak i wyszkolenia, dlatego też w interesie Polski jako sojusznika powinno leżeć podniesienie jej
wartości bojowej. Attaché nakreślił wstępny plan naprawy:
- budowa rumuńskiego przemysłu wojennego we współpracy z Polską,
- rozbudowa, udoskonalenie i unowocześnienie sieci kolejowej,
- zbliżenie się armii rumuńskiej i polskiej w celu wypracowania wspólnych ideałów i wartości,
- przyjęcie przez obie strony jednolitej doktryny ofensywnej.
Mjr Michałowski stał na stanowisku, że w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów nie należy wahać się użyć silnej presji na najwyższe
władze Rumunii, a w razie konieczności zagrozić nawet zerwaniem dalszej współpracy ze sztabem rumuńskim20.
W celu zbadania możliwości materiałowych obu armii, w listopadzie 1929 r. zwołano konferencję, podczas której miała zostać ustalona
lista artykułów wytwarzanych przez przemysł wojenny obu państw, które
miałyby być przedmiotem wymiany bezgotówkowej. Rozpatrywano również kwestie dotyczące zasad mobilizacji materiałowej, potrzeb w zakresie
rezerw strategicznych, produkcji materiałów wojennych i ich importu
z zagranicy. Przebieg konferencji potwierdził obawy strony polskiej. Okazało się, że Rumunia nie ma w zasadzie żadnego planu, dotyczącego materiałowego zaopatrzenia, i generalnie dosyć beztrosko podchodzi do tej
kwestii. Dał się też zauważyć brak skrupulatności w przygotowaniu danych liczbowych i słabe rozeznanie uczestników w kwestiach będących tematem konferencji. Niepokojący był też wyraźny brak współpracy i porozumienia oraz rozbieżności zdań w kwestiach zasadniczych między rumuńskim rządem a armią21. Strona rumuńska nie wypracowała jednolitego stanowiska w sprawie tworzenia własnego zaplecza przemysłowego.
Nawet wśród generałów zdania były podzielone – znaczna część z nich
uważała za bezzasadne tworzenie własnych fabryk i optowała za importem z Niemiec, część opowiadała się za sprowadzaniem materiałów wojennych z Francji bądź Czechosłowacji i po części z Polski. Duże obawy
strony polskiej zaczęło budzić coraz większe uzależnianie się armii rumuńskiej od dostaw z Niemiec i ich rosnący wpływ na gospodarkę Rumunii. Kartą przetargową, za pomocą której strona polska chciała wywrzeć
nacisk na władze polityczne i wojskowe sojusznika, była Besarabia, gdyż
w zasadzie jedynie Polska, z racji sąsiedztwa, mogła przyjść z pomocą
w przypadku konieczności szybkiej interwencji wojskowej. Zaproponowano więc bliższe współdziałanie armii rumuńskiej na polu przygotowań do
wspólnej obrony tego terytorium, mające polegać na zacieśnianiu współpracy między sztabami, a także i regularnych kontaktach osobistych naj-
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wyższych rangą i stanowiskiem wojskowych22. Strona polska opracowała
listę propozycji dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa spornego terytorium, zarówno na czas wojny, jak i pokoju (powołanie nowej administracji i żandarmerii opartej na ludności miejscowej, budowę sieci dróg i linii
kolejowych, uświadomienie ludności miejscowej o grożącym jej niebezpieczeństwie i przygotowanie do obrony cywilnej). Ze swojej strony rząd
rumuński zadeklarował dobrą wolę wobec propozycji Polski, dotyczących
wymiany materiałowej i wzajemnej współpracy na tym polu.
O ile w 1930 r. na płaszczyźnie operacyjnej współpraca zaczęła
przebiegać zgodnie z planem i oczekiwaniami strony polskiej, to w kwestii współdziałania w dziedzinie materiałowej było już znacznie gorzej,
ponieważ ciągle ograniczało się wyłącznie do rozmów przedstawicieli obu
państw i dyskusji na temat przyszłej współpracy, natomiast te teoretyczne
rozważania nie przekładały się na konkretne działania. Pierwszym poważnym krokiem w kierunku wprowadzenia w życie współdziałania w dziedzinie materiałowej była konferencja, która miała miejsce 5 maja 19939 r.
w rumuńskim Sztabie Generalnym z udziałem mjra Michałowskiego,
podczas której wstępnie ustalono, że Rumunia powierzy Polsce zamówienia na regenerację amunicji artyleryjskiej, zalegającej magazyny, na
czym stronie polskiej od dawna zależało. Pojawiła się też druga istotna
propozycja, a mianowicie budowy fabryki duraluminium w Rumunii.
W zamian za poniesione nakłady finansowe, Polska miałaby otrzymywać
rumuńskie surowce. Realizacja tych przedsięwzięć pozwoliłaby wreszcie
Polsce na zaistnienie na rumuńskim rynku wojskowo-przemysłowym,
o co tak usilnie zabiegała od lat23. W kwietniu 1931 r. doszło do podpisania umowy w sprawie budowy na terenie Rumunii dwóch zakładów, służących regeneracji amunicji artyleryjskiej, jednak w obliczu zaistniałych
wkrótce komplikacji, związanych z realizacją umowy, projekt ten ostatecznie upadł. Niebagatelną rolę odegrała wówczas prasa i jej nagonka na
władze rumuńskie za oddanie w obce ręce regeneracji amunicji. Pod naciskiem opinii publicznej, rumuńskie Ministerstwo Wojny zmieniło dotychczasowe warunki umowy24.
W marcu 1931 r. wygasał polsko-rumuński traktat gwarancyjny
i towarzysząca mu konwencja wojskowa. O ile traktat przedłużono na kolejne pięć lat na dwa miesiące przed upływem terminu, to podpisanie
konwencji wojskowej strona rumuńska odwlekała w czasie z powodu dokonujących się akurat zmian w armii rumuńskiej. Z inicjatywy króla Karola II odsuwano od władzy najbardziej wpływowych starych generałów,
a młoda kadra dowódcza przejawiała nastroje proniemieckie. Rodziło to
obawy strony polskiej co do postawy Rumunii w przypadku wojny pol-
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sko-niemieckiej. Odnowienie konwencji wojskowej nastąpiło dopiero
dnia 30 czerwca 1931 r. Zasadniczą zmianą w punkcie pierwszym był zapis o ewentualnym uprzedzeniu ataku ZSRR, jeśli wcześniej poczyni on
przygotowania bądź akcje wojskowe, stanowiące poważne zagrożenie dla
Polski lub Rumunii. W przypadku natomiast, gdyby któreś z państw sojuszniczych zostało zaatakowane przez inne niż ZSRR państwo, wówczas
sojusznik zobowiązany jest przyjść z pomocą, ułatwiając transport, zaopatrzenie czy tranzyt. Nie było tu mowy o udzielaniu wzajemnej pomocy
zbrojnej. Artykuł II dokładnie określał minimum sił, jakie miał wystawić
każdy z sojuszników w przypadku wojny z ZSRR, a w przypadku jeśli Polska ani Rumunia nie byłyby zaangażowane militarnie na innych swoich
granicach – wówczas oba kraje zobowiązane były wesprzeć sojusznika
w walce z ZSRR wszystkimi swoimi siłami. W dokumencie dokonano też
zapisu dotyczącego rozmieszczenia wojsk polskich i rumuńskich, wyznaczając linię rozgraniczenia między obu armiami. Obie armie zobowiązywały się też do regularnego zwiększania swoich sił zbrojnych. Tak jak poprzednio, konwencja wojskowa była integralną częścią traktatu gwarancyjnego (choć tym razem podpisana później) i miała charakter dokumentu tajnego.
W 1931 r. dało się zaobserwować ożywienie w polsko-rumuńskich
stosunkach, owocujące szeregiem wzajemnych wizyt osobistości ze świata
polityki. Brat króla Karola II, książę Mikołaj, będący szefem rumuńskiego
lotnictwa wojskowego, wydawał się być zainteresowany reorganizacją
własnej armii i zacieśnieniem współpracy z Polską w dziedzinie rozbudowy rumuńskiego przemysłu wojskowego, stojąc na stanowisku, że dotychczasowe działania na tym polu były chaotyczne, niekonsekwentne i niefachowe25. Postawa księcia dawała nadzieję na przełamanie marazmu
i przyspieszenie prac, mających na celu zwiększenie wartości armii rumuńskiej i podniesienie stanu jej wyposażenia. Stronie polskiej bardzo
zależało na zwiększeniu stopnia samowystarczalności Rumunii w kwestii
zaopatrzenia i zacieśnienia na tym polu współpracy z Polską. Obawiano
się bowiem, że jeśli głównym kierunkiem importu Rumunii będą Niemcy,
to w przypadku wojny polsko-niemieckiej sojusznik stanie się bezużyteczny. Natomiast jeśli Rumunia oprze import na Francji, to w razie ewentualnej wojny wystąpią problemy z dostawami ze względu na utrudnienia
transportowe. Zarówno Niemcy, jak i rywalizująca z nimi Francja zabiegały o rynek rumuński, a Polska nie bardzo mogła z nimi na tym polu
konkurować. Trudna sytuacja gospodarcza zmuszała nieraz Rumunię do
poddawania się presji mocarstw, od których coraz bardziej uzależniała się
finansowo i ekonomicznie. Mimo to udało się zrealizować kilka przedsięwzięć. Wiosną 1933 r. powrócono do sprawy regeneracji rumuńskiej
amunicji i udziału strony polskiej. Chwilę później zawarto porozumienie
między polskimi fabrykami kabli w kwestii budowy takiego zakładu
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w Rumunii. Sfinalizowano zakup przez armię rumuńską 60 samolotów
polskich, 100 tys. masek gazowych i 30 ton węgla aktywowanego, ponadto skrzynek do prochu i części zapasowych. W czerwcu 1936 r. podpisano
umowę na zakup przez Rumunię 300 tys. sztuk polskich zapalników do
granatów ręcznych. Zapoczątkowano rozmowy dotyczące uruchomienia
w Rumunii produkcji czołgów26. Mimo skromnego budżetu Rumunia, posiłkując się pożyczkami, głównie z Francji, począwszy od 1935 r. z roku na
rok zwiększała zamówienia w Polsce27. Kontynuowano też działalność
unifikacyjną obu armii w dziedzinie uzbrojenia. W 1934 r. odbył się w Rumunii pokaz sprzętu, jakim dysponuje polska armia. Oddział przyjechał
do Bukaresztu specjalnym zmodyfikowanym na potrzeby wojska pociągiem, wyposażonym w elektrownię, kuchnię i stołówkę, łaźnię i kasyno.
W skład oddziału wchodziło: 26 czołgów TKS, 18 motocykli z przyczepami, 5 autotransporterów czołgów, 7 samochodów półciężarowych
i 4 samochody osobowe oraz prowadnice kolejowe. Sprzętowi towarzyszyło 13 oficerów, 137 podoficerów i 22 strzelców pancernych. Przybył też
komendant Centrum Wyszkolenia Czołgów i Samochodów Pancernych,
który dowodził oddziałem, a także dowódca broni pancernej Wojska Polskiego i przedstawiciel Sztabu Głównego. Zaprezentowany pokaz zrobił
duże wrażenie nie tylko na przedstawicielach kół wojskowych, ale także
ludności cywilnej, co pozwoliło podnieść w ich oczach wartość armii
polskiej28.
Oddalanie się sojuszników
Sytuacja na arenie międzynarodowej w latach 30. zmieniała się
jak w kalejdoskopie. Pojawiały się nowe układy, dawni sojusznicy oddalali się od siebie, a wrogowie nawiązywali stosunki dyplomatyczne. Tworzyły się bloki grupujące państwa o wspólnych interesach, zmieniały się
układy, coraz trudniej było panować nad równowagą polityczną, gospodarczą i militarną w Europie i coraz bardziej obawiano się wzrostu przewagi któregoś z bloków. Politycy od spraw zagranicznych nieustanie trudzili się, by zapewnić bezpieczeństwo swemu państwu, co nie było proste,
jako że obecny przyjaciel za chwilę mógł okazać się wrogiem, bo uznał, że
zmiana sojusznika zapewni z kolei większe bezpieczeństwo jego krajowi.
Cieniem na stosunkach polsko-rumuńskich położyło się podpisanie paktu o nieagresji 25 lipca 1932 r. między Polską a ZSRR – głównym
wrogiem naszego sojusznika. Musiało wpłynąć na osłabienie zaufania do
strony polskiej, jak też pojawienie się wątpliwości co do postawy alianta
w przypadku agresji ZSRR na Rumunię. Niewielki odsetek oficerów zrozumiał konieczność zabezpieczenia się Polski na wschodzie i pogodził się
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z faktem zawarcia paktu z ZSRR przez sojusznika w obliczu zagrożenia na
zachodniej granicy i rozluźnienia sojuszu polsko-francuskiego. Gros armii rumuńskiej krytycznie osądzał zaistniałą sytuację, uznając ją wręcz za
zdradę i złamanie głównych warunków sojuszu29. Niechętne Polsce nastroje w społeczeństwie rumuńskim potęgowała jeszcze propaganda niemiecka. Wprawdzie strona polska próbowała zatrzeć złe wrażenie na władzach rumuńskich, tłumacząc że pakt z ZSRR jest wyłącznie posunięciem
taktycznym i niczego nie zmienia w zobowiązaniach Polski wobec sojusznika, a wręcz przeciwnie – jest korzystny również dla Rumunii (która także zachęcała do podpisania paktu), z racji osiągnięcia pewnej stabilizacji
i wzrostu bezpieczeństwa w Europie Wschodniej – jednak osłabienie zaufania i wiary w polskiego alianta pozostało30.
Widać było wyraźnie, że Rumunia dąży do rozluźnienia stosunków politycznych z Polską, uwolnienia się spod jej wpływu i prowadzenia
polityki zagranicznej na własną rękę. Pierwszym istotnym dowodem na to
był fakt niechęci do podpisania paktu z ZSRR nie ze względu na brak
przekonania do tego układu, ale raczej ze względu na pośrednictwo Polski. Nie upłynęło bowiem wiele czasu, a Rumunia z własnej woli, samodzielnie zaczęła pertraktować z Moskwą. W czerwcu 1934 r. Bukareszt nawiązał z ZSRR stosunki dyplomatyczne, podkreślając tym samym swoją
niezależność i samodzielność w prowadzeniu polityki zagranicznej, motywując swoje posunięcie zbliżeniem się Polski do rewizjonistycznych Niemiec, z którymi Polska podpisała w styczniu 1934 r. deklarację o nieagresji. Polska jak najbardziej była za normalizacją stosunków między Rumunią a ZSRR, ale opartą na tych samych zasadach, co stosunki Polski
i ZSRR, czyli z wykluczeniem paktu o wzajemnej pomocy. Tymczasem
wszystko wskazywało na to, że Rumunia jest skłonna taką deklarację podpisać i to właśnie budziło niepokój strony polskiej, która stała na stanowisku, że spowoduje to podporządkowanie Rumunii ZSRR, a tym samym
podważy sens sojuszu polsko-rumuńskiego. Niepokojący też był fakt zacieśniania stosunków na linii Paryż – Praga – Bukareszt – Moskwa, co
powodowało zmianę układu sił w Europie – układu, z którego Polska była
wyraźnie eliminowana31. Oczywiście nie brakowało w Rumunii przeciwników prorosyjskiej polityki, był nim m.in. szef rumuńskiego wywiadu,
płk Mihail Moruzov, z którym się przyjaźnił i którego postawę wspierał
ówczesny attaché wojskowy w Bukareszcie, ppłk Jan Kowalewski.
W 1936 r. polityka zagraniczna Rumunii koncentrowała się na
równoległym utrzymaniu trzech koalicji: z Jugosławią, Turcją i Grecją
przeciw Bułgarii, z Małą Ententą (Jugosławią i Czechosłowacją) przeciw
Węgrom i z Polską przeciw ZSRR. Zbliżenie się do ZSRR obniżało znacze-
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nie sojuszu z Polską i sprowadzało go jedynie do roli zabezpieczenia na
wypadek nielojalności wschodniego sąsiada. Porozumienie na linii Moskwa – Bukareszt – Praga – Paryż dawało dużą gwarancję na to, że granica
wschodnia Rumunii jest bezpieczna, co pozwoliło na przerzucenie większych sił na granicę z Węgrami, jednak król Karol II zachowywał do tych
koncepcji dużą rezerwę i to jemu znawcy tematu przypisują zasługę
utrzymania sojuszu z Polską, mimo zmieniającej się sytuacji i powstawania nowych koalicji. Przedłużony on został automatycznie w 1936 r. na
kolejne pięć lat32, jednak wzajemne zarzuty sojuszników odnośnie nadmiernego zbliżania się do krajów sąsiednich (Polski do Niemiec, Rumunii
do ZSRR) psuły atmosferę, a sprawy wielkiej polityki przeszkadzały
w podtrzymywaniu i rozwijaniu współpracy na płaszczyźnie wojskowej
i operacyjnej. Niemniej jednak w latach 1937-1938 odbyły się dwie kolejne konferencje międzysztabowe, a najważniejsze osobistości Polski i Rumunii składały sobie nadal wizyty, aczkolwiek kontaktom polsko-rumuńskim aż do wybuchu wojny towarzyszył brak zaufania i niepewność co do
postawy sojusznika w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego.
Rok 1938 przyniósł potężne zawirowania w Rumunii, które Polska śledziła z niepokojem. Karol II dokonał przewrotu, wprowadzając
królewską dyktaturę, powołując w miejsce rozwiązanych partii politycznych prokrólewski Front Odrodzenia Narodowego. Ustanowiono nową
konstytucję, mocno ograniczającą swobody demokratyczne33. Strona polska próbowała odciąć się od spraw wewnętrznych Rumunii, koncentrując
się na dalszym zacieśnianiu współpracy na płaszczyźnie przemysłu wojennego, tym bardziej, że nowy minister wojny zapowiadał zwiększenie
tempa zbrojeń.
Tymczasem w Europie sytuacja komplikowała się coraz bardziej.
Rosła ekspansywność Niemiec, spadało znaczenie Małej Ententy i Ententy Bałkańskiej – głównych filarów bezpieczeństwa Rumunii. W tej sytuacji układ z Polską ponownie zyskiwał na znaczeniu, zwłaszcza że w tej części Europy Polska jako jedyny kraj miała sojusz wojskowy z Francją. Jednak wiosną 1938 r. doszło do napięcia stosunków między Warszawą a Bukaresztem, kiedy to do Sztabu Głównego dotarła informacja o przelocie
rosyjskich samolotów do Czechosłowacji przez terytorium rumuńskie.
Pod naciskiem polskich władz, domagających się wyjaśnień, Rumunia
potwierdziła tę informację. Z nieoficjalnych źródeł dowiedziano się, że nie
były to samoloty cywilne i przeleciało ich znacznie więcej niż oficjalnie
przyznawała Rumunia. Dopiero w czerwcu strona rumuńska udzieliła pisemnego wyjaśnienia polskiemu szefowi Sztabu Głównego, w którym
napisano, że Rumunia udzieliła zgody na przelot nad swoim terytorium
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40 samolotów zakupionych w ZSRR przez czechosłowacką armię, że był
to przelot kontrolowany, a w Pradze był obecny rumuński attaché wojskowy w Czechosłowacji34.
Jesienią 1938 r. Czechosłowacja została zmuszona do wyrażenia
zgody na utworzenie autonomicznej Rusi Zakarpackiej, z czym nie chciała
się pogodzić ani Rumunia, ani Polska. Wspólne stanowisko w tej kwestii
zbliżyło jeszcze na moment oba kraje. W armii rumuńskiej także wzięły
górę nastroje przyjazne Polsce. Zwiększono zamówienia – 4-5 tys. ciężkich karabinów maszynowych, 100-150 tys. karabinów zwykłych, ponadto działa przeciwlotnicze, trotyl i proch artyleryjski. Strona rumuńska
zwróciła się także z prośbą o pomoc techniczną przy budowie własnej fabryki prochu35.
Ekspansywna polityka Niemiec stawała się coraz bardziej natarczywa, a ich wpływy w Rumunii wzrastały z miesiąca na miesiąc. Rumuni,
zgadzając się na ekspansję gospodarczą w swoim kraju, liczyli na to, że
Niemcy poprą ich w sporze z coraz bardziej roszczeniowymi Węgrami.
W Bukareszcie ulokowano placówkę niemieckiego przedstawicielstwa
wojskowego, coraz częściej gościli w Rumunii przedstawiciele poszczególnych resortów wojskowych i organizacji faszystowskich36, nawiązujących kontakt z nacjonalistami rumuńskimi. W marcu 1939 r. Rumunia
podpisała z Niemcami układ handlowy. Rumuni mieli zaopatrywać
Niemcy w płody rolne i surowce strategiczne, Niemcy natomiast miały
dostarczać maszyny górnicze, sprzęt wojenny i wyposażenie dla przemysłu wojennego, a także finansować rozbudowę dróg i środków transportu37. Uzależnienie gospodarcze pociągało za sobą uzależnienie polityczne.
4 września 1939 r. Rumunia ogłosiła neutralność, co było równoznaczne
z uchyleniem się od zobowiązań sojuszniczych wobec Polski.
Zakończenie
Powszechnie znane jest stwierdzenie, że każda następna wojna
zaczyna się w miejscu, w którym skończyła się poprzednia i nader adekwatne jest ono do sytuacji, jaka nastąpiła po zakończeniu I wojny światowej, ponieważ praktycznie żadne z państw nie było usatysfakcjonowane
postanowieniami traktatu wersalskiego – ani kraje zwycięskie, ani tym
bardziej przegrani, którzy nie mieli prawa uczestniczyć w konferencji pokojowej (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja, Bułgaria). Rosja Sowiecka również nie została zaproszona do udziału w konferencji, ponieważ nie
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akceptowano jej bolszewickiego rządu. Państwom tym przedstawiono
jedynie postanowienia traktatu, dlatego też należało liczyć się z faktem, że
kolejny konflikt zbrojny jest tylko kwestią czasu i zarówno Niemcy, jak
i Rosja, jak tylko odrobią straty i ponownie się umocnią na arenie międzynarodowej, będą dążyć do odzyskania utraconych ziem i zdobycia dominacji w Europie. Szczególnie zagrożone czuły się państwa nowo powstałe (bądź jak Polska – odrodzone po latach), budujące dopiero swoją
samodzielną gospodarkę, nie mające możliwości konkurowania z mocarstwami europejskimi. Oczywistym był fakt, że żaden z tych krajów nie będzie w stanie sam przeciwstawić się potężnym wrogom i obronić niepodległości w przypadku ataku na swoje terytorium. W tej sytuacji jedyną
możliwością zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego było zawarcie jak
najkorzystniejszych sojuszy międzynarodowych. Polska, jako młode państwo, borykające się z szeregiem problemów (gospodarczych, politycznych, społecznych), nie miała zbyt wiele do zaoferowania jako potencjalny sojusznik. Udało się zawrzeć układ wojskowy z Francją, z którą Polska
posiadała wspólnego wroga – Niemcy. Jednak potrzebny był sojusznik
tuż obok, który w razie wojny mógłby przyjść z natychmiastową pomocą.
Polska, pozostająca w konflikcie z większością krajów bezpośrednio z nią
sąsiadujących, zwróciła się ku Rumunii. Nie był to może wymarzony
aliant, ale w zasadzie nie było alternatywy. Obu krajom było „po drodze”,
ponieważ w wielu kwestiach polityki zagranicznej występowała zbieżność
interesów. Nie brakowało jednak też powodów do wzajemnej nieufności.
Rumuńskiego sojusznika niepokoiła postawa Polski wobec Czechosłowacji, wspieranej przez Rumunię jako kraj oddzielający ją od Niemiec, z którymi nie chciała mieć wspólnej granicy. Złe stosunki i zatargi o sporne tereny odbierano w Bukareszcie jako chęć likwidacji Czechosłowacji, a tym
samym niszczenie systemu obronnego Rumunii. Do tego jeszcze przyjazne stosunki Polski z Węgrami – wrogiem Rumunii, wreszcie ultimatum
rządu polskiego wystosowane do władz Litwy, co w opinii rumuńskich
władz wojskowych było posunięciem mającym na celu wywołanie ogólnoeuropejskiego konfliktu – wszystko to nie sprzyjało budowaniu zaufania
i wywoływało niepokój Rumunii38. Polacy natomiast obawiali się wzrostu
nastrojów proniemieckich w Rumunii, gospodarczego uzależnienia sojusznika od Francji, zarzucali Rumunom zachowawczość i opieszałość
w realizacji postanowień traktatu. Niemniej jednak co pięć lat przedłużano polsko-rumuński traktat gwarancyjny i konwencję wojskową, współpracowano na płaszczyźnie operacyjnej i materiałowej, obie armie wymieniały się doświadczeniami i współdziałały ze sobą, przy czym obie
strony rozumiały taką potrzebę i przejawiały wolę wzajemnej współpracy.
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Wprawdzie oba polskie międzynarodowe sojusze zawiodły, ale
w zasadzie nie istniała alternatywa – to były jedyne możliwe wówczas
sojusze wojskowe, które Polska mogła zawrzeć w obliczu specyficznego
układu sił w Europie. Rumunia ogłaszając neutralność uchyliła się
wprawdzie od zobowiązań sojuszniczych, jednak jeszcze przed 17 września 1939 r. polski skarb narodowy w postaci sztab złota przejechał przez
terytorium Rumunii pod rumuńską eskortą. Następnie władze rumuńskie
umożliwiły ewakuację przez swoje terytorium nie tylko rządowi polskiemu, ale też wysokim urzędnikom i części armii. Przyjmowano również cywilnych uchodźców z Polski i udzielano im pomocy socjalnej. Wprawdzie
Karol II zmuszony był ugiąć się pod naciskiem Niemców i ZSRR i internować urzędników i żołnierzy, ponieważ rząd polski odmówił zrzeczenia
się prerogatyw władzy (było to warunkiem zapewnienia bezpiecznego
przejazdu wszystkich uchodźców z Polski przez Rumunię), jednak Rumuni przymykali oczy na masowe ucieczki z obozów. Nawet po zawarciu
przez Rumunię sojuszu z III Rzeszą, stosunek do osiadłych tam Polaków
nie uległ zmianie – nadal otrzymywali zapomogi, funkcjonowały polskie
szkoły i w przeciwieństwie do ludności rumuńskiej, Polacy nie podlegali
mobilizacji.

dr. Agata Samsel
Universitatea din Białystok
România în politica externă poloneză
în anii 1918-1939
Schița problematicii
Rezumat
Renaşterea statului suveran după ani de ocupaţie a fost unul dintre cele mai importante momente în istoria poporului polonez – aşteptat
şi obţinut prin luptă datorită unei neobişnuite determinări şi circumstanţelor favorabile apărute ca urmare a conflictului mondial. A fost un moment important şi fericit, plin de credinţă şi optimism, dar şi deosebit de
greu. Tânărul stat polonez a fost nevoit deodată să se nască din nefiinţă,
să edifice economia de la baze, structura administrativă şi învăţământul,
să unifice într-un singur organism trei teritorii anexate, dar şi să lupte
pentru stabilirea unei frontiere avantajoase la răsărit. Apariţia pe harta
Europei obliga şi la crearea unei poziţii corespunzătoare în structurile ei
politice, economice şi militare, dovedind lumii că Polonia are dreptul la
suveranitate şi poate să o apere, că este o ţară importantă situată într-un
punct nevralgic al vechiului continent. Nu a fost o sarcină uşoară, mai
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ales dacă avem în vedere poziţia geopolitică a Poloniei. Situarea între două mari puteri care nu acceptau deciziile tratatului de la Versailles, care
aşteptau doar momentul favorabil pentru revizuirea graniţelor stabilite
făcea ca, din momentul dobândirii independenţei, să existe un real pericol al izbucnirii unui alt război.
Apărarea ţării nu era favorizată nici de forma şi lungimea graniţelor deschise şi lipsite de obstacole naturale. Pe lângă eternii duşmani, Rusia la răsărit şi Germania la apus, au apărut vecini noi – Lituania şi Cehoslovacia cu care relaţiile erau încordate din cauza pretenţiilor teritoriale reciproce. Neliniştitoare erau şi tendinţele din interior apărute în rândurile numeroaselor minorităţi naţionale din a II-a Republică.
Slăbiciunea tânărului stat polonez, care se confrunta cu numeroase probleme financiare, economice şi social-politice, făcea imposibilă asigurarea securităţii interne, de aceea prioritatea politicii externe a devenit
căutarea de aliaţi între statele europene şi tendinţa de a încheia alianţe
internaţionale profitabile. Primul aliat al Poloniei a fost îndepărtata
Franţă, care îndeplinea rolul dominant în alianţă ceea ce îi permitea să
impună propriile condiţii şi să facă presiuni asupra părţii poloneze în
multe chestiuni legate de acordul internaţional. Polonia avea nevoie de
un aliat care să îi fie vecin direct şi care, în caz de atac, să reţină duşmanul până la venirea ajutorului din partea Franţei. Atenţia autorităţilor celei de A II-a Republici s-a concentrat (în afara puţin importantei din punctul de vedere al strategiei politice internaţionale – Letonia) spre vecina
Poloniei – România cu care nu avea niciun fel de conflict. E adevărat că
potenţialul aliat nu era o putere europeană, totuşi această direcţie a politicii externe a Poloniei era atunci pe deplin justificată, mai ales că alte opţiuni erau imposibil de realizat:
- România şi Polonia aveau graniţă comună, deci, în cazul unui conflict
cu altă ţară, se putea conta pe un sprijin rapid al armatei aliate,
- România, ca şi Polonia aveau graniţă comună cu Rusia Sovietică, deci
cu un duşman comun, puternic,
- ca şi Polonia, sprijinea pe ucraineni în lupta pentru un stat suveran ce
ar putea fi un tampon ce desparte de Rusia Sovietică,
- alianţa cu România ar produce o creştere a importanţei Poloniei pe arena internaţională şi întărirea poziţiei faţă de Rusia,
- înţelegerea ar face să crească valoarea politică şi militară a Poloniei în
ochii altui aliat puternic – Franţa.
Ideea alianţei polono-române s-a născut la Varşovia unde în Statul Major a apărut prima schiţă provizorie a documentului. Iniţiativa discuţiilor reciproce a venit din partea polonă încă din timpul luptelor pentru graniţele răsăritene. În martie 1920 s-a ajuns la întâlnirea reprezentanţilor ambelor state, totuşi, datorită situaţiei instabile la graniţa polono-rusă, România a luat o poziţie în aşteptarea desfăşurării evenimentelor de pe front. Aceasta era o mişcare de înţeles, pentru că politica externă a fiecărui stat trebuie să servească asigurării securităţii propriei ţări.
Aici nu încap simpatia sau sentimentele – se ia în calcul doar binele
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propriei ţări şi calcularea eventualelor avantaje şi pierderi. Deşi România
sprijinea Polonia în conflictul cu Rusia, pentru că slăbirea puternicului,
ameninţătorului vecin i-ar fi întărit sentimentul de securitate, totuşi nu
intenţiona să fie parte în acest conflict, nici să se angajeze în acesta politic sau militar.
Legat de poziţia rezervată şi în expectativă a guvernului român,
prima întâlnire a reprezentanţilor ambelor state nu a adus niciun fel de
rezultate concrete privitoare la o colaborare reciprocă, ci s-a limitat la
schimbul de opinii în chestiuni politice, militare şi economice. Abia victoria armatelor poloneze asupra Armatei Roşii pe Vistula a arătat forţa şi
potenţialul armatei poloneze, ceea ce, categoric, a făcut să crească atractivitatea Poloniei ca aliat. Din acest moment, convorbirile polono-române
s-au intensificat, deşi nu fără o prudenţă reciprocă, nesiguranţă şi uneori
neîncredere, mai ales că, în perioada interbelică, în România se manifestau atitudini progermane, ceea ce, în cazul unui eventual conflict al Poloniei cu vecinul din apus, ar fi făcut îndoielnică loialitatea aliatului. Desfăşurarea următoarelor evenimente a arătat că aceste îndoieli au fost justificate – presată de Germania, România la 4 septembrie 1939 s-a sustras
de la obligaţiile aliatului, declarând neutralitatea. Ambele alianţe internaţionale poloneze au dezamăgit, dar, în fond, nu au existat alternative –
ele au fost singurele alianţe militare posibile atunci, alianţe pe care Polonia putea să le facă în situaţia ordinii specifice a puterilor în Europa.

mgr Łukasz Reszczyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Umowa o tranzycie wojskowym pomiędzy Polską,
Rumunią a Królestwem SHS z listopada 1925 r.

Położenie geopolityczne odrodzonej II Rzeczypospolitej było wyjątkowo niekorzystne. Usytuowanie kraju pomiędzy dwoma agresywnie
nastawionymi mocarstwami, a także pozostałymi, w większości nieprzychylnie nastawionymi sąsiadami sprawiało, że podstawowym zadaniem
polskich czynników polityczno-wojskowych, praktycznie przez cały okres
międzywojenny, było dążenie do możliwie najlepszego przygotowania
kraju na wypadek wojny. Jednym z obszarów tej działalności były zabiegi
czynione przez Sztab Główny (Generalny) Wojska Polskiego, mające na
celu stworzenie tras tranzytowych, którymi na wypadek wojny mógłby
odbywać się możliwie efektywny i bezpieczny transport materiału wojskowego, przekazywanego dla Wojska Polskiego przez państwa sojusznicze (przede wszystkim Francję). Istniejące dotychczas trasy, wiodące do
Polski bezpośrednio z Zachodu przez Włochy, Austrię, Węgry i Czechosłowację, okazały się nieefektywne, co obnażyły działania w trakcie
wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920 (zablokowanie transportów dla
Wojska Polskiego przez Czechosłowację)1.
Okoliczności polityczne stanowiły podstawową wytyczną przy
okazji wyznaczania alternatywnych szlaków tranzytowych. Sprawiły one,
że jedynym kierunkiem, z którego można było oczekiwać pomocy, niezależnie od przewidywanego kierunku zagrożenia dla Rzeczypospolitej,
pozostawała Rumunia. Zagadnienie transportu południowego w latach
20. w znaczący sposób absorbowało polskie czynniki polityczno-wojskowe, dając tym samym realne możliwości funkcjonowania efektywnego
szlaku transportowego dla Wojska Polskiego na wypadek wojny.
Należy jednak zaznaczyć, że pojawiające się w tym czasie projekty
związane z transportem południowym obejmowały dwie opcje: pierwsza
związana była z planami budowy arterii wodnej, w ogólnym swoim zarysie łączącej Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym2. Druga opcja związana

1

Szerzej na ten temat zob. chociażby: M. Kamiński, Czechosłowacja wobec wojny
polsko-bolszewickiej w 1920 r. [w:] Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg
walk i tło międzynarodowe, Warszawa 1991.
2 Szerzej na ten temat zob. chociażby: M. Matakiewicz, Droga wodna Bałtyk – Morze
Czarne, przez Wisłę – San – Dniestr – Prut i Dunaj, z połączeniem do Lwowa, „Przegląd Techniczny. Tygodnik poświęcony sprawom techniki i przemysłu” (Warszawa)
1927, t. LXV, nr 37; J.M. Zagórski, Interesy polskie a most na Dunaju (koresponden-
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była z transportem kolejowym łączącym Polskę z Rumunią oraz Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS), dysponującym własnymi
portami na Morzu Adriatyckim oraz wolną strefą w porcie w Salonikach.
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba uszczegółowienia kwestii związanej z umową tranzytową, jaką zawarły ze sobą Polska, Królestwo Rumunii i Królestwo SHS w listopadzie 1925 r. Umowa ta
była swoistym zwieńczeniem działań podejmowanych przez władze Rzeczypospolitej, których największa intensywność przypadła na pierwszą
połowę lat 20. Sprawa ta była już ogólnikowo poruszana w polskiej literaturze, jednak przede wszystkim przy okazji szerszych opracowań3. Należy również zaznaczyć, że powyższa umowa tranzytowa była elementem
szerszej strategii polskiej polityki zagranicznej w regionie Europy Południowo-Wschodniej, prowadzonej szczególnie intensywnie na przełomie
lat 1924-1925, a więc tuż przed podpisaniem paktu gwarancyjnego w Locarno. Stanowiła tym samym swoiste uzupełnienie polskich zabiegów dyplomatycznych, ukierunkowanych na polityczne umocnienie regionu Europy Środkowej, oraz wyzyskanie takiej sytuacji dla potrzeb bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.
W roku 1925 polski Sztab Generalny (ponaglany przez czynniki
polityczne, dostrzegające zagrożenie dla Polski wynikające z pogorszenia
sytuacji międzynarodowej) wzmógł działania na rzecz ostatecznego sfinalizowania umów dotyczących szlaków tranzytowych dla materiału wojennego z Królestwem SHS i Królestwem Rumunii. Warto przypomnieć,
że tego typu konwencja łączyła Warszawę z Bukaresztem na podstawie
aneksu dotyczącego takiego tranzytu (podpisanego we wrześniu 1922 r.),
załączonego do podpisanej 3 marca 1921 r. tajnej konwencji wojskowej4.

cja własna), „Drogi Polski. Miesięcznik społeczno-gospodarczy” 1938, R. II, nr 6;
E. Znamierowska-Rakk, Koncepcje dróg strategiczno-tranzytowych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej w polityce polskiej i międzynarodowej okresu międzywojennego, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” (Warszawa)
1995, tom XXX.
3 Podstawowym opracowaniem, traktującym o polskich planach i zabiegach związanych z transportem południowym, pozostaje wspomniana powyżej praca autorstwa
Elżbiety Znamierowskiej-Rakk. Sprawę polsko-rumuńsko-jugosłowiańskiej umowy
tranzytowej z 1925 r. autorka traktuje w nim jednak pobocznie. Zob.: tamże. Dość
szczegółowo okres poprzedzający konferencję w Bukareszcie w listopadzie 1925 r.
omawia z kolei Andrzej Essen, zob.: A. Essen, Polska a Mała Ententa 1920-1934,
Warszawa-Kraków 1992, s. 150-17. Ponadto zob. również: M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939, Białystok 1997, s. 130-137; W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach (1918-1926), Warszawa 1998, s. 249-258; H. Walczak,
Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931, Szczecin
2008, s. 252-260.
4 M. Leczyk, dz. cyt., s. 59. Należy dodać, że umowa wojskowa była w zasadzie tajnym
dodatkiem do podpisanej tego samego dnia „Konwencji o przymierzu odpornym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii”. Zob.: Konwencja o przymierzu
odpornym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii [w:] Dokumenty
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Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku relacji z Królestwem SHS.
23 października 1922 r. w Warszawie została podpisana między państwami umowa handlowa, której tajny aneks dotyczyć miał kwestii tranzytu
wojskowego5. Zawarte porozumienia nie satysfakcjonowały jednak strony
polskiej, dążącej wówczas do zawarcia umowy zbiorowej, regulującej
przebieg transportu południowego w sposób kompleksowy.
Polskie władze dążyły do możliwie jak najszybszego rozwiązania
kwestii transportu południowego, tym bardziej, że na początku 1925 r.
zauważalne było osłabnięcie pozycji Czechosłowacji w rejonie Europy
Południowo-Wschodniej, a także zbliżenie na linii Warszawa – Belgrad.
Sytuacja taka umożliwiała Warszawie przeprowadzenie negocjacji bez
nadmiernego wpływu Pragi6. Nadzieje na sfinalizowanie tej kwestii pokładano początkowo w zorganizowanej na początku kwietnia 1925 r.
w Warszawie konferencji międzysztabowej przedstawicieli strony polskiej, jugosłowiańskiej oraz rumuńskiej. Władze polskie nie były jednak
świadome ogromnych rozbieżności pomiędzy Belgradem a Bukaresztem
w kwestii proponowanych ustaleń. Dla obu tych państw nie do końca jasny pozostawał też cel zwołanej konferencji, a mianowicie polskie plany
zawarcia umowy trójstronnej, w kontekście transportu materiału wojennego z portów adriatyckich i Salonik7.
Podstawowym problemem, który wpłynął na ostateczne fiasko
spotkania w Warszawie, okazała się sprawa lokacji mostu kolejowego na
Dunaju – kluczowej inwestycji, poważnie skracającej drogę kolejową
z greckiego portu w Salonikach w kierunku Polski. Zarówno Królestwo
SHS, jak i Królestwo Rumunii prezentowały odmienne stanowiska co do
miejsca lokalizacji tej inwestycji, biorąc pod uwagę własne interesy ekonomiczne oraz polityczne8. Belgrad stał na stanowisku budowy mostu na

z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, t. I (1918-1932), pod red. naukową T. Jędruszczaka i M. Nowak-Kiełbikowej, Warszawa 1989, s. 146-150.
5 W. Stępniak, dz. cyt., s. 183. W opublikowanych dokumentach brytyjskiego poselstwa w Belgradzie, w sprawozdaniu za rok 1922, znajduje się informacja o tej umowie.
Określona została ona jako „konwencja o ograniczonym znaczeniu”, a także jako swoiste poparcie strony jugosłowiańskiej dla polskiego stanowiska w sprawie Galicji
Wschodniej. Brak jednak komentarza na temat ustaleń dotyczących tranzytu wojennego. Zob.: Ž. Avramovski, Britanci o Kraljevini Jugoslaviji. Godišnji izveštaj Britanskog poslanstva u Beogradu 1921-1938, Knjiga prva (1921-1930), Zagreb-Beograd 1986, s. 92.
6 E. Essen, dz. cyt., s. 155-162.
7 Polski Sztab Generalny sądził, iż wszelkie możliwe do zaistnienia rozbieżności między Rumunią a Królestwem SHS zostały rozwiązane w trakcie cyklicznych spotkań
tych państw w ramach Małej Ententy. Zob.: W. Stępniak, dz. cyt., s. 250-251.
8 Propozycja wspólnej inwestycji serbsko-rumuńskiej w postaci budowy mostu na Dunaju pojawiła się już w XIX w. i ponowiona została przez Belgrad w roku 1914. W tym
samym czasie z identyczną propozycją wobec Bukaresztu zgłosili się Bułgarzy. Okoliczności natury politycznej zablokowały jednak realizację tego przedsięwzięcia. Szerzej
na ten temat zob. chociażby: W. Baranowski, Most na Dunaju między Rumunją
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wschód od Karpat, na wysokości miejscowości Prahovo, upatrując w tej
lokalizacji szansy na dogodne połączenie swoich portów adriatyckich
z dobrze rozwiniętymi gospodarczo rejonami Rumunii. Bukareszt z kolei,
obawiając się konkurencji dla własnych portów czarnomorskich, a także
chcąc oddalić tak istotną inwestycję możliwie jak najdalej od granicy
z Bułgarią, optował za mostem łączącym miejscowości: Turnu-Severin
i Kladovo9.
Oprócz sporu w kwestii mostu na Dunaju, członkowie Małej Ententy nie potrafili porozumieć się również co do kwestii wysokości tonażu
tranzytu rumuńskiego przez Królestwo SHS, a także spraw związanych
z opłatami taryfowymi, co było w znacznej mierze efektem rozbieżnej interpretacji postanowień konwencji wojskowej łączącej te kraje. Nie mniej
jednak, wynik konferencji w Warszawie, mimo iż nie podpisano ostatecznej regulacji trójstronnej, był dla strony polskiej pewnym sukcesem. Wynikał on z faktu dostrzeżenia przez Królestwo SHS i Rumunię korzyści
z planowanego szlaku tranzytowego, a tym samym zgody tych państw na
realizację takiego przedsięwzięcia. Szczególnie istotne dla Polski było stanowisko władz jugosłowiańskich, które udzieliły Polsce zgody na transport przez swoje terytorium, jednak na zasadzie wzajemności, korzystając tym samym, w razie potrzeby, z transportu przez terytorium Polski,
z portu w Gdańsku10. Jak już wspomniano, Królestwo SHS, posiadające
porty na Morzy Adriatyckim oraz wolną strefę w porcie salonickim, odgrywało dla strony polskiej kluczową rolę w planowanym przedsięwzięciu11. Nie mniej jednak, władze rumuńskie i jugosłowiańskie zobowiązały
się do rozstrzygnięcia istniejących pomiędzy nimi w tej kwestii rozbieżności podczas najbliższej konferencji państw Małej Ententy, która miała
miejsce w Bukareszcie (9-12 maja 1925 r.).
Zbliżenie w relacjach pomiędzy Warszawą, Bukaresztem i Belgradem stało się powodem zaniepokojenia Czechosłowacji, która przeciwdziałała nadmiernemu wzmocnieniu roli Polski w regionie. Ponadto władze czechosłowackie dążyły do zachowania formuły „Mała Ententa + Polska”, pragnąc tym samym utrzymać pewną kontrolę nad poczynaniami
polskiej dyplomacji względem Rumunii i Królestwa SHS.

a Bułgarją. Najkrótsze połączenie Polski z Bliskim Wschodem, „Przegląd Polityczny.
Czasopismo poświęcone zagadnieniom polityki zagranicznej” (Warszawa) 1930,
t. XII; E. Znamierowska-Rakk, dz. cyt., s. 69-85.
9 Rozważano również budowę pomostu pomiędzy miejscowościami Brza Palanka –
Țigănaşi.
10 M. Leczyk, dz. cyt., s. 134.
11 Wartość strategiczna portu w Salonikach została potwierdzona chociażby w toku
działań I wojny światowej. Z kolei porty jugosłowiańskie na wybrzeżu adriatyckim
(Split, Šušak) nie przedstawiały już takiej wartości, ze względu na możliwość łatwego
ich odcięcia przez nieprzychylnie nastawione wobec państwa jugosłowiańskiego Królestwo Włoch.
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Państwa Małej Ententy ostatecznie doszły do porozumienia
w kwestii transportu południowego podczas majowej konferencji w Bukareszcie, choć Rumunia i Królestwo SHS potrzebowały jeszcze kolejnej
narady swoich ekspertów wojskowych, obradujących w dniach 24-29 maja 1925 r. w Belgradzie12. Ustalono ponadto, że do ostatecznego rozwiązania kwestii polskiego tranzytu południowego dojdzie podczas planowanej
na lipiec 1925 r. konferencji w Bukareszcie.
Chęć uczestnictwa w tej konferencji wyraziła strona czechosłowacka, bacznie strzegąca spoistości Małej Ententy, oraz obawiająca się
zbytniego zbliżenia swoich sojuszników (Rumunii i Królestwa SHS) do
Polski. Kwestia ta była przedmiotem rozmów na forum Małej Ententy13,
co powodowało pewną konsternację wśród polskich władz, obawiających
się fiaska dotychczasowych ustaleń poczynionych w Warszawie z Rumunią i Królestwem SHS. Strona rumuńska zapewniała jednak, że jej Sztab
Generalny nie podejmie zobowiązań, które jawnie naruszałyby polskie interesy w kwestii tranzytu południowego14. Dla Warszawy w zasadzie obojętna była forma zawartej umowy, przystawano również na propozycję
włączenia do niej Czechosłowacji, gdyż najważniejszym celem było podpisanie umowy możliwie jak najszybciej.
Ostateczny kształt konferencji kolejowej w Bukareszcie okazał się
sukcesem Czechosłowacji, która stała się jej ważnym uczestnikiem. Formalnie ustalono zorganizowanie dwóch równoczesnych konferencji: pierwszej dla Rumunii, Królestwa SHS i Czechosłowacji, mającej na celu
ustalenie (a w zasadzie sformalizowanie) kwestii tranzytowych w ramach
Małej Ententy (przy uwzględnieniu planów polskich15), drugiej zaś dla

12

E. Essen, dz. cyt., s. 164-168.
Jak twierdził polski attaché wojskowy w Bukareszcie, mjr Witold Morawski, kwestia
udziału Czechosłowacji w konferencji bukareszteńskiej omawiana była pomiędzy szefami dyplomacji Czechosłowacji i Królestwa Rumunii w trakcie spotkań przywódców
Małej Ententy (Beneš i Duca). O sprawie tej nie był informowany rumuński Sztab Generalny. Zob.: Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Attachés wojskowi
RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2, Pismo nr 230 z dn. 23 maja
1925 roku mjr. Witolda Morawskiego do Oddziału II Sztabu Generalnego w Warszawie.
14 Zapewnienia takie na ręce polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie, mjr. Witolda Morawskiego, złożył szef tamtejszego Sztabu Generalnego, gen. Lupescu. Polski
oficer zapewniał ponadto polskie władze, że planowany udział Czechosłowacji w konferencji nie powinien zniweczyć planów Warszawy, gdyż jak to określił: „(…) w każdej
chwili potrafimy wymóc na Rumunach, by nie podpisywali konwencji tranzytowej
z Czechami i Jugosłowianami, w którejby nasze interesy były w niedostateczny sposób
uwzględnione”. Zob.: tamże.
15 Polska zgłosiła chęć wysłania swojego obserwatora na tę konferencję. Prośba ta pozostała jednak bez odpowiedzi.
13
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Polski, Rumunii i Królestwa SHS (w tym przypadku z ramienia sztabu
czechosłowackiego obecny miał być obserwator)16.
W lipcu 1925 r. strona polska była gotowa do ostatecznego rozwiązania kwestii tranzytu południowego podczas planowanej na ten miesiąc konferencji w Bukareszcie. Wytypowano w tym celu skład delegacji,
a także nadano jej przedstawicielom odpowiednie pełnomocnictwa,
umożliwiające negocjowanie i ostateczne podpisanie umowy tranzytowej.
W skład polskiej delegacji wchodzić mieli: pułkownik Bronisław Regulski
(pełniący obowiązki szefa Oddziału IV Sztabu Generalnego Wojska Polskiego), pułkownik Tadeusz Kurcyusz (Generalny Wojskowy Komisarz
Kolejowy) oraz major Krzewski. Ponadto Sztab Generalny w Warszawie
skierował do polskich placówek w Belgradzie i Bukareszcie odpowiednie
instrukcje17, zaś jego ówczesny szef – generał Stanisław Haller – wysłał
do swojego rumuńskiego i jugosłowiańskiego odpowiednika specjalne listy, podkreślające wielostronne korzyści z ostatecznego ustalenia tej kwestii w Bukareszcie18.
Lipcowa konferencja ostatecznie się jednak nie odbyła. Według
informacji przekazanych Sztabowi Generalnemu w Warszawie przez polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie mjr. Witolda Morawskiego,
o przełożenie terminu konferencji wnioskowała strona jugosłowiańska,
tłumacząca się wewnętrznymi zawirowaniami politycznymi19. Jednocześnie polski oficer, nie bez racji zresztą, zauważył, że decyzja władz w Belgradzie podyktowana została, w głównej mierze, naciskami ze strony Czechosłowacji, dążącej do uregulowania w pierwszej kolejności kwestii tranzytu wojennego pomiędzy państwami – członkami Małej Ententy20. Destrukcyjne w tym względzie działania Pragi spowodowały ponadto, że polityczno-wojskowe czynniki jugosłowiańskie nie zostały poinformowane
o tym, że w Bukareszcie ma zostać podpisane porozumienie w kwestii

16

AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2, Zaproszenie na konferencję w Bukareszcie dla Ministra Spraw Zagranicznych przekazane przez Ministra Spraw Wojskowych dnia 11 lipca 1925 roku.
17 Szczególny nacisk kładziono na dopilnowanie, aby delegacja Królestwa SHS wyposażona została przez tamtejszy rząd w pełnomocnictwa umożliwiające podpisanie
umowy tranzytowej. Zob.: AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2, Konferencja w Bukareszcie. Instrukcje Szefa Sztabu Generalnego dla przedstawicieli w Bukareszcie i Belgradzie. L. 16083 / IV. Zaop., lipiec 1925.
18 Zob.: AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych,
A II/160/2, Pismo Szefa Sztabu Generalnego w Warszawie gen. Hallera do Szefa Sztabu Generalnego armii rumuńskiej gen. Lupescu z dn. 17 VII 1925 r.; AAN, Attachés
wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2, Pismo Szefa Sztabu
Generalnego w Warszawie gen. Hallera do Szefa Sztabu Generalnego armii Królestwa
SHS gen. Pešicia z dn. 17 VII 1925 r.
19 AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2,
Depesza attache wojskowego w Bukareszcie mjr. Witolda Morawskiego do Sztabu Generalnego w Warszawie z dn. 17 VII 1925 r.
20 Tamże.
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tranzytu z Polską i Rumunią, wymagające od delegatów posiadania rozległych pełnomocnictw21. Ostatecznie sytuacja wymagała zmiany terminu
konferencji, a także wzmożenia działalności strony polskiej na rzecz ograniczenia wpływu Czechosłowacji na postawę pozostałych dwóch państw,
szczególnie zaś strony jugosłowiańskiej, obawiano się bowiem jej rezygnacji z wcześniejszych ustaleń, poczynionych podczas konferencji warszawskiej. Nowy termin konferencji został uzależniony od rozpoczynającej się w tym samym czasie konferencji w Locarno.
Działania Polski na polu zabezpieczenia dostaw materiału wojskowego na kierunku południowym były w 1925 r. bardzo intensywne. Jeszcze w czerwcu tego roku, dość nieoczekiwanie, podpisano w tym celu tajną umowę o tranzycie z Czechosłowacją. Umowa ta była aneksem do podpisanej 23 kwietnia 1925 r. umowy handlowej zawartej między państwami22. Jak zauważa Andrzej Essen, układ ten traktować należy jako swego
rodzaju wybieg dyplomatyczny zastosowany przez Pragę celem zyskania
pewnej kontroli nad działaniami dyplomacji polskiej23. Mimo swojego
tajnego charakteru, informacje o umowie polsko-czechosłowackiej dotarły do wiadomości strony jugosłowiańskiej. Wywołało to wśród tamtejszych polityków i wojskowych duże oburzenie ze względu na fakt, iż do tej
pory władze czechosłowackie stanowczo naciskały na Belgrad w celu niezawierania umowy z Polską w sprawie tranzytu przed zawarciem konwencji Małej Ententy24.
Zasadnicze problemy, z którymi przed konferencją w Bukareszcie
spotykała się strona polska, dotyczyły przede wszystkim ustalenia możliwie szybkiego jej terminu, jak również podpisania na niej wiążącej umowy, zamykającej tym samym kwestię tranzytu południowego. W tym celu
polski MSZ i Sztab Generalny próbowały za pomocą polskich placówek
dyplomatycznych wywierać nacisk na Bukareszt i Belgrad. Największą
nieprzewidywalność w tym względzie przejawiało Królestwo SHS (pozostające pod wpływem nacisków czechosłowackich), którego władze z jednej strony deklarowały chęć zawarcia umowy, z drugiej zaś – czyniły opory przed wyposażeniem tamtejszej delegacji w odpowiednie pełnomocnictwa25.

21

AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2,
Depesza attaché wojskowego w Bukareszcie mjr. Witolda Morawskiego do Ministra
Spraw Zagranicznych, z dn. 4 VIII 1925 r.
22 M. Leczyk, dz. cyt., s. 84.
23 E. Essen, dz. cyt., s. 158.
24 AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2,
Depesza posła RP w Belgradzie Okęckiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Warszawie z dn. 9 IX 1925 r.
25 AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2,
Depesza attaché wojskowego w Belgradzie mjr. Grodzkiego do Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dn. 2 XI 1925 r. Delegację Królestwa SHS na konferencję w Bukareszcie tworzyli: szef delegacji – generał Emilio J. Belić (pomocnik szefa
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Na początku listopada 1925 r. udało się dojść do porozumienia
w kwestii zarówno terminu, jak i kształtu konferencji w Bukareszcie.
Ustalono mianowicie, według woli władz w Pradze, że w pierwszej kolejności odbędzie się konferencja tranzytowa Małej Ententy, następnie zaś
rozpocznie obrady konferencja polsko-rumuńsko-jugosłowiańska. Obradom konferencji przewodniczył rumuński Sztab Generalny26. Warto
w tym miejscu dodać, że polskim obserwatorem na konferencję Małej Ententy został ostatecznie attaché wojskowy w Bukareszcie mjr Witold Morawski, zaś płk. Bronisława Regulskiego zastąpił ostatecznie mjr Sztabu
Generalnego Stanisław Sosabowski, ówczesny Szef Wydziału Zaopatrywania i Tranzytu27.
Konferencja państw małej Ententy i Polski rozpoczęła się 14 listopada 1925 r. Jak meldował w piśmie do szefa Sztabu Generalnego
w Warszawie mjr Witold Morawski, polska delegacja była witana w Bukareszcie bardzo uroczyście. Na dworcu została powitana przez zastępcę
szefa rumuńskiego Sztabu Generalnego generała Florescu (będącego jednym z delegatów na konferencję), a także tamtejszych szefów oddziałów:
II i IV, szefa Sekcji Kolejowej i szefa Gabinetu szefa Sztabu Generalnego
oraz delegację czechosłowacką i jugosłowiańską wraz z attaché wojskowymi tych krajów28. Polski oficer podkreślał ponadto bardzo serdeczną atmosferę panującą w trakcie trwania samej konferencji:
Ten objaw wysokiej kurtyzacji [chodzi o uroczyste powitanie
polskiej delegacji na dworcu w Bukareszcie – przyp. Ł.R.]
znalazł jeszcze wybitniejsze potwierdzenie przez toast pułkownika Żaka, pierwszego delegata czechosłowackiego, który
wzniósł za przyjaźń polsko-czeską, i którego kopję przesyłam. Mowa wywarła na Rumunów, życzących sobie, jak wia-

Sztabu Generalnego) oraz generał Svetislav T. Milosavljević (szef Wydziału Komunikacji Sztabu Generalnego). Na początku listopada 1925 r. polski attaché wojskowy
w Belgradzie mjr Grodzki informował o powiększeniu jugosłowiańskiej delegacji
o przedstawiciela tamtejszego Ministerstwa Kolei Żelaznych (Vujčić), przedstawiciela
belgradzkiej Dyrekcji Kolejowej oraz szefa Biura Komunikacji Ministerstwa Spraw
Zagranicznych (Subotić). Zob.: AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2, Depesza attaché wojskowego w Belgradzie mjr. Grodzkiego do Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dn. 9 XI 1925 r.
26 AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2,
Depesza attaché wojskowego RP w Bukareszcie mjr. Witolda Morawskiego do Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dn. 3 XI 1925 r.
27 Jak już wspomniano, polski postulat w sprawie uczestnictwa obserwatora na konferencji Małej Ententy pozostał bez odpowiedzi, co początkowo było odbierane jako
efekt zakulisowych działań Pragi, ostatecznie jednak okazało się to rezultatem zaniedbań rumuńskiego MSZ.
28 AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2,
Pismo attaché wojskowego RP w Bukareszcie mjr. Witolda Morawskiego do Szefa
Sztabu Generalnego w Warszawie z dn. 17 XI 1925 r.

171
domo, gorąco tego zbliżenia, bardzo silne wrażenie. Generał
Lupescu był wzruszony i wypowiedział mowę, życząc i wskazując na potrzebę ścisłej współpracy wszystkich 4-ch państw,
reprezentowanych na Konferencji Bukareszteńskiej. Zjazd
odbył się pod znakiem podobnie sympatycznego i ciepłego
nastroju29.

Umowa tranzytowa pomiędzy Polską, Królestwem SHS i Królestwem Rumunii została ostatecznie podpisana 26 listopada 1925 r.30
Treść porozumienia stanowiło dziesięć artykułów, do których zredagowano dwa istotne aneksy31. W pierwszym artykule umowy Królestwo SHS
zobowiązywało się do przyjmowania wszelkiego materiału wojskowego
w swoich portach na Morzu Adriatyckim i Egejskim (chodzi tu oczywiście
o wolną strefę w porcie w Salonikach), przeznaczonego dla państw umawiających się. Jednocześnie w punkcie tym zaznaczono, iż w przypadku
portów adriatyckich, sytuacja taka będzie dla Belgradu zobowiązującą
w momencie polepszenia przez to państwo sieci kolejowej na tym kierunku. Artykuł drugi umowy zobowiązywał wszystkie umawiające się państwa do zabezpieczenia transportu przez swoje terytorium, niezależnie od
tego, co będzie nim przewożone. W artykule tym wspomniano również
o szczegółowym tonażu transportu (szczegóły tej kwestii znalazły się
w aneksie nr 1, o którym w dalszej części tekstu). Ważne ustalenia zostały
poczynione w artykule trzecim omawianej umowy. Stwierdzono w nim
mianowicie, iż jedna trzecia część tonażu przewożonego przez terytorium
Królestwa SHS przyznana została Polsce. Była to znacząca zmiana w stosunku do ustaleń pomiędzy Warszawą a Belgradem, poczynionych jeszcze
w trakcie konferencji warszawskiej (strona jugosłowiańska przystała
wówczas na zobowiązanie do tranzytu 40 wagonów na dobę)32. Artykuł
czwarty mówił z kolei o utworzeniu specjalnych struktur (złożonych

29

Tamże.
Tekst umowy został przedstawiony delegacjom 14 listopada, zaś już na następny
dzień została ona przez nie podpisana. Nieupoważniona przez własny rząd delegacja
Królestwa SHS poprosiła o odroczenie do dnia 25 listopada, celem udania się po niezbędne pełnomocnictwa. Umowa niniejsza została parafowana przez Polskę dnia 28
grudnia 1928 r. Zob.: AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2, Umowa zawarta między Rzeczpospolitą Polską, Królestwem S.H.S.
i Królestwem Rumuńskim celem uregulowania tranzytu wszystkich środków wojennych między temi trzema Mocarstwami.
31 Przetłumaczona z języka francuskiego na polski kopia umowy zob.: tamże. Jak
wspomina Władysław Stępniak, tekst umowy był jednym z najpilniej strzeżonych polskich dokumentów państwowych, po wojnie przechowywany zaś w Hoover Institution
Archives. W aktach dostępnych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie znajduje się
przetłumaczona kopia tej umowy, sygnowana przez mjr. Krzewuskiego. Zob.: W. Stępniak, dz. cyt., s. 257.
32 AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2,
Pismo płk. Kurcyusza do Szefa Sztabu Generalnego w Warszawie z dn. 19 XI 1925 r.
30
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z przedstawicieli umawiających się stron), mających za zadanie zapewnienie i podział ewentualnego tonażu. Tego typu struktury miały być
utworzone w portach, na dworcach i poszczególnych stacjach kolejowych.
Organizację i zakres działalności tych struktur określał aneks nr 1 (o czym
w dalszej części tekstu). W artykule piątym umowy państwa zobowiązały
się do działań na rzecz zwiększenia i ulepszenia sieci dróg żelaznych na
swoim terenie. Postęp taki miał skutkować systematycznym zwiększaniem przewidywanego tonażu. Sygnatariusze umowy zobowiązali się również do informowania pozostałych, corocznie, o postępach na tym polu.
Artykuł szósty wspominał o powołaniu mieszanej komisji, która rozpatrywać miała wszelkie kwestie techniczne oraz opłat związanych z transportem. Kolejny, siódmy artykuł umowy stanowił w zasadzie kontynuację spraw związanych z działalnością komisji mieszanej. W tym miejscu
wspomina się o jej działaniach na rzecz ulepszenia granicznych połączeń
między sieciami kolejowymi poszczególnych, umawiających się państw.
Artykuł ósmy wspominał o tym, że transport będzie odbywał się na podstawach konwencji zawartych wcześniej między państwami, a także na
podstawie konwencji dotyczących bezpośredniego ruchu międzynarodowego. W artykule dziewiątym umawiające się strony przyjęły, że wszelkie
szczegóły techniczne związane z wykonywaniem niniejszej umowy omawiane będą w trakcie cyklicznych spotkań przedstawicieli sztabów generalnych poszczególnych państw (nie zaś reprezentantów rządów). Ostatni
artykuł wiązał ściśle niniejszą umowę z polsko-rumuńską konwencją wojskową z 6 września 1922 r. (podpisaną w miejscowości Sinaia), a także
umową wojskową zawartą w Pradze 14 września 1923 r. pomiędzy Czechosłowacją, Rumunią i Królestwem SHS. Oznaczało to, iż umowa tranzytowa obowiązywała tak długo, jak umowy powyższe.
Jak już wspomniano, integralną częścią powyżej omówionej umowy były dwa aneksy, w sposób szczegółowy traktujące sprawy tranzytowe.
W pierwszym aneksie ustalono dokładne trasy tranzytu, a także kwestię
tonażu na poszczególnych odcinkach. I tak, jeżeli chodzi o tranzyt kolejowy na terenie Królestwa SHS, miało on odbywać się na trasach: 1) Saloniki, Niš, Prahovo lub Smederevo; 2) Saloniki, Niš, Belgrad, Subotica,
Jimbolia (w oryg. tekście – Zambolja); 3) Granica austriacka lub włoska,
Zagrzeb, Vinkovici, Jimbolia lub porty Morza Adriatyckiego. W przypadku transportu przez terytorium Królestwa Rumunii, trasy miały przebiegać następująco: 1) Ghica Vodă, Adjud, Madéfalva (w oryg. tekście – Madefalda), Alba Iulia, Timişoara, Jimbolia; 2) Ghica Vodă, Bacău (w oryg.
tekście – Bacau), Bukareszt, Turnu Severin lub Orşova; 3) Orşova lub
Turnu Severin, Caransebeş (w oryg. tekście – Karanzebes), Deva, Apahida, Satu Mare, Halmeu (w oryg, tekście – Halmi), Sighetu Marmaţiei –
granica czechosłowacka. Natomiast przez terytorium Rzeczypospolitej
transport materiału wojennego według omawianej umowy przebiegać
miał następująco: 1) Gdańsk lub Gdynia, Toruń, Kraków, Przemyśl,
Lwów, Stanisławów, Śniatyń lub Woronienka; 2) Zebrzydowice, Kraków;
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3) Lwów, Stryj, Ławoczne; 4) Przemyśl, Chyrów, Sianki lub Łupków;
5) Toruń, Warszawa, Lublin, Przemyśl, granica rumuńska lub granica
czechosłowacka.
Istotnym fragmentem, stanowiącego integralną część umowy
aneksu nr 1, były ustalenia dotyczące minimalnego tonażu transportu kolejowego na odcinku każdego z państw. Kwestia ta była zróżnicowana ze
względu na stan pokoju i stan wojny. W czasie pokoju rozpatrzono trzy
warianty. Pierwszy z nich dotyczył transportu z terytorium Królestwa
SHS dla Rumunii i Polski. Obejmował on 3 pociągi po 100 osi w każdym
kierunku, co 24 godziny podczas miesięcy od lutego do lipca. W pozostałych zaś miesiącach minimalny tonaż na tym kierunku obejmować
miał 2 pociągi po 100 osi na każdym kierunku, co 24 godziny. Jedna trzecia tego tonażu przysługiwała Polsce33.
Transport przez terytorium Rumunii (pochodzący z Polski i Rumunii dla Królestwa SHS) obejmować miał następujący tonaż: 4 pociągi
po 100 osi na każdym kierunku, co 24 godziny w miesiącach od lutego do
lipca. W przypadku pozostałych miesięcy tonaż ten obejmował 3 pociągi
po 100 osi, co 24 godziny na każdym kierunku. Podobnie jak wcześniej,
jedna trzecia tego tonażu przysługiwała Polsce34.
W przypadku transportu materiału wojennego przez terytorium
Polski dla Rumunii i Królestwa SHS, tonaż został ustalony następująco:
6 pociągów po 100 osi, co 24 godziny w każdym kierunku, wspólnie dla
Rumunii i Królestwa SHS35.
Ponadto aneks nr 1 zobowiązywał umawiające się strony do zapewnienia wojskowej ochrony dla transportu wojennego przebiegającego
przez swoje terytorium. Ustalono także kwestie funkcjonowania organów
mieszanych, stworzonych dla nadzorowania transportów. Pierwszym
z nich była Centralna Delegacja Regulująca, z siedzibą w Belgradzie. Jej

33

Tonaż na wypadek wojny wynosił: 2 pociągi po 100 osi na każdym kierunku, co
24 godziny. Transport ten miał odbywać się za wyjątkiem okresu koncentracji, obejmującego maksymalnie 30 dni. Również w tym przypadku jedna trzecia transportu
przysługiwała Polsce. Zob.: AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, A II/160/2, Umowa zawarta między Rzeczpospolitą Polską, Królestwem
S.H.S. i Królestwem Rumuńskim celem uregulowania tranzytu wszystkich środków
wojennych między temi trzema Mocarstwami.
34 Na wypadek wojny: „Trzy /3/ pociągi po sto /100/ osi w każdym kierunku w ciągu
dwudziestu czterech /24/ godzin, z wyjątkiem okresu koncentracji, ustalonego najwyżej na trzydzieści /30/ dni, podczas którego będzie transportowany lub tranzytowany tylko jeden /1/ pociąg po sto /100/ osi w każdym kierunku w ciągu dwudziestu
czterech /24/ godzin. Trzecia część tego tonażu będzie zarezerwowana dla Rzeczpospolitej Polskiej”. Zob.: tamże.
35 Na wypadek wojny: „Jeden /1/ pociąg po sto /100/ osi w każdym kierunku co dwadzieścia cztery /24/ godziny, podczas pierwszych dwudziestu /20/ dni mobilizacji,
wspólnie dla dwu innych umawiających się stron. Trzy /3/ pociągi po sto /100/ osi
w każdym kierunku co dwadzieścia cztery /24/ godziny, poczynając od dwudziestego
/20/ dnia mobilizacji wspólnie dla dwu innych umawiających się stron”. Zob.: tamże.

174
zadaniem był nadzór nad regularnością transportów oraz rozdział tonażu,
wedle przyjętych w omawianej umowie ustaleń. W zależności od potrzeb,
przewidywano również stworzenie dwóch organów wspomagających Centralną Delegację Regulującą. Miały to być: Delegacja Regulująca Portowa
(tak w tekście oryg.) oraz Delegacja Regulująca Przeładowcza (tak w tekście oryg.).
Aneks nr 2 do umowy tranzytowej dotyczył potrzeby rozbudowy
sieci kolejowej na terenie Królestwa SHS. Ustalono trzy nowe, wymagające budowy odcinki kolejowe (trasy: Kragujevac – Kraljevo – Mitrovica;
Skoplje – Prilep – Bitolj; Novi Sad – Titel – Vrsač – Vatin), a także ustalono potrzebę podwojenia odcinka pomiędzy miejscowościami Velika
Plana i Lapovo. Ponadto umawiające się strony ustaliły możliwość wspólnego wsparcia tych inwestycji w postaci kredytów gotówkowych bądź gotowego materiału budowlanego.
Integralną częścią umowy tranzytowej były ponadto cztery protokoły. Szczególnie istotny był ostatni z nich (nr 4). Stwierdzono w nim
m.in., iż określenie „wszystkie środki wojenne” obecne w umowie, nie odnosi się do przewozu wojsk, co regulować miały wspominane powyżej
konwencje zawarte między poszczególnymi państwami.
Kwestia polskiego tranzytu południowego, jak i pozostałych powiązań tranzytowych pomiędzy państwami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej była również obiektem zainteresowania Francji, roztaczającej na tym obszarze swoją strefę wpływów i żywotnie zainteresowanej wzrostem możliwości obronnych tych państw. Podpisanie umowy
w Bukareszcie przez Polskę, Królestwo Rumunii i Królestwo SHS spotkało się z dużą aprobatą władz w Paryżu, które dodatkowo zapewniały Warszawę o dołożeniu wszelkich starań dla zabezpieczenia transportu do portów na Morzu Adriatyckim i Egejskim36. Ponadto strona francuska nalegała na realizację planów związanych z budową mostu na Dunaju, mającego usprawnić i przyspieszyć transport kolejowy pomiędzy Królestwem
SHS a Rumunią37.
Sprawa mostu na Dunaju, która jak wskazywano powyżej, odgrywała kluczową rolę w negocjacjach pomiędzy Rumunią a Królestwem
SHS w kwestii tranzytu południowego, została rozwiązana w roku 193538.
Wówczas to (dokładnie 10 listopada) strona jugosłowiańska ogłosiła ot-

36

AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych, II/160/2, Pismo attaché wojskowego w Bukareszcie mjr. Witolda Morawskiego do Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego z dn. 25 XI 1926 r.
37 Francja optowała za umiejscowieniem mostu na wysokości rumuńskiego miasta
Turnu Severin bądź Orşova. Zob.: tamże.
38 Obydwa państwa dopiero 21 listopada 1936 r. podpisały wspólną konwencję o budowie mostu na Dunaju, pomiędzy miejscowościami Turnu Severin – Kladovo. Inwestycja ta nie została jednak zrealizowana. Zob.: Ž. Avramovski, Britanci o Kraljevini
Jugoslaviji. Godišnji izveštaj Britanskog poslanstva u Beogradu 1921-1938, Knjiga
druga (1931-1938), Zagreb-Beograd 1986, s. 457.
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warcie mostu na Dunaju, łączącego miejscowość Pančevo z Belgradem,
uchylając się tym samym od wspólnego przedsięwzięcia z Rumunami
(zob. ilustracja 1). Jak meldował polski attaché wojskowy w Belgradzie,
mjr dypl. Mieczysław Starzyński:
Most ten łączący Belgrad z Panczewem mieć będzie dla Królestwa Jugosławii kolosalne znaczenie zarówno wojskowe,
jak gospodarcze. Dla nas z punktu widzenia tranzytu południowego posiada on wielkie znaczenie zarówno dla tranzytu
salonickiego, jak i tranzytu adriatyckiego, zwłaszcza wobec
faktu, że tranzyt idący przez Jugosławję będzie musiał być
kierowany przez Rumunję39.

Wspomniany most zbudowany został przez niemiecką firmę
Siemens na poczet reparacji wojennych (ta sama firma wybudowała w roku 1927 także inny most kolejowy na rzece Tisie, pomiędzy miejscowościami Titel i Orlovac40), z kolei trakcję kolejową na tym odcinku (pomiędzy Pančevem a Belgradem) położyła francuska firma Batignolles41.
Nowy most na Dunaju, w kontekście magistrali kolejowej, znacząco
skracał odległość pomiędzy Belgradem a Pančevem, z dotychczasowych
208 km do 26 km42.

39

AAN, Sztab Główny w Warszawie, 616/95, Pismo l.dz. 415/29 z dn. 23 XI 1929 roku, attache wojskowego RP w Belgradzie mjr. dypl. M. Starzyńskiego do Szefa Sztabu
Głównego WP, przez Oddział II Sztabu Głównego WP, zatytułowane: „Most kol. Pancevo – Belgrad”.
40 AAN, Sztab Główny w Warszawie, 616/95, Załącznik do pisma l.dz. 184/27 z dn.
9 VI 1927 roku, attache wojskowego RP w Belgradzie mjr. Grodzkiego do Szefa Oddziału II Sztabu Generalnego WP, zatytułowany: „Most na Tisie”.
41 Budowa mostu w tym miejscu była przedsięwzięciem szczególnie trudnym, ze
względu na bardzo podmokły teren, wymagający wcześniejszego osuszenia (w sumie
34 tysiące hektarów). Zob.: AAN, Sztab Główny w Warszawie, 616/196, Pismo
nr 363/Jg/35 z dn. 14 XI 1935 roku, Radcy Poselstwa RP w Belgradzie Wiktora Pola
oraz Radcy Handlowego do Wydziału Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, zatytułowane: „W sprawie otwarcia mostu na Dunaju między Belgradem a Pančevo”.
42 AAN, Sztab Główny w Warszawie, 616/196, Pismo nr 363/Jg/6/35 z dn. 15 XI 1935
roku, Radcy Poselstwa RP w Belgradzie Wiktora Pola oraz Radcy Handlowego do Wydziału Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, zatytułowane:
„W sprawie mostu na Dunaju pod Pancewo”. Z kolei w sprawozdaniu rocznym brytyjskiego poselstwa w Belgradzie widnieje informacja o tym, jakoby nowy most skracał
czas podróży między miejscowościami o dwie godziny. Zob.: Ž. Avramovski, Britanci
o Kraljevini Jugoslaviji. Godišnji izveštaj Britanskog poslanstva u Beogradu 19211938, Knjiga druga (1931-1938)…, s. 321.
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Ilustracja 1. Szkic sytuacyjny mostu kolejowego na Dunaju
Źródło: AAN, Sztab Główny w Warszawie, 616/95, Załącznik do pisma l.dz.
415/29 z dn. 23 XI 1929 roku, attaché wojskowego RP w Belgradzie mjr.
dypl. M. Starzyńskiego do Szefa Sztabu Głównego WP, przez Oddział II Sztabu Głównego WP, zatytułowanego: „Most kol. Pancevo – Belgrad”

Niezwykle istotną sprawą, w kontekście polskiego tranzytu południowego, była kwestia funkcjonowania jugosłowiańskiej strefy w porcie
salonickim. W roku 1926 Francja proponowała Polsce pomoc w tym zakresie, chcąc podjąć się mediacji pomiędzy Belgradem a Atenami w sprawie dalszych warunków funkcjonowania jugosłowiańskiej strefy. Królestwo SHS kontrolowało linię kolejową biegnącą do Salonik, którą przejęło
od Turków43. Grecja, dążąc do odnowienia umowy z Jugosławią w kwestii
strefy salonickiej, planowała przejęcie kontroli nad powyższą magistralą
kolejową. Propozycja Francji w tym zakresie oddawać miała nadzór nad
tą strategiczną linią pod zarząd międzynarodowej spółki, którą tworzyłby
Paryż, Grecja i Królestwo SHS. Plany francuskie ostatecznie nie zostały
zrealizowane, zaś Królestwu SHS i Grecji udało się dojść do porozumienia

43

Chodzi tutaj o odcinek pomiędzy Gevgeliją (Macedonia) a Salonikami. W 1923 r.
państwo jugosłowiańskie wykupiło tę linię od Towarzystwa Kolei Orientalnych (wykupiono również odcinki Gevgelija – Mitrovica oraz Skoplje – Žibenče). Zob.:
W. Szulc, Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym (1918-1941), Poznań 1980, s. 212.
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w kwestii jugosłowiańskiej wolnej strefy w porcie salonickim, która na
nowych (lepszych z perspektywy jugosłowiańskiej, a tym samym i polskiej) zasadach rozpoczęła funkcjonowanie od lipca 1929 r., systematycznie zwiększając swoje możliwości przeładunkowe44.
Jednym z postanowień umowy tranzytowej, jak już wspomniano
powyżej, było zobowiązanie się państw do informowania o postępach na
polu rozbudowy i unowocześniania swoich linii kolejowych. Oczywistym
wydaje się fakt skupienia największej uwagi przez stronę polską na stanie
sieci kolejowej na terenie Królestwa SHS. Pod względem tranzytu południowego odgrywało ono dla Polski kluczową rolę. To nowo powstałe państwo stworzone zostało z terytoriów wchodzących uprzednio w skład różnych organizmów państwowych. Tym samym również jego sieć kolejowa
przejawiała brak jednolitości i połączenia wszystkich istotnych terytoriów
kraju. Władze jugosłowiańskie podjęły jednak dość szybkie i energiczne
działania na rzecz poprawy tego niezwykle istotnego z perspektywy bezpieczeństwa państwa sektora. Przejawiało się to chociażby w przejęciu
większości kolei przez państwo, a także budowie nowych linii. Ogółem
w okresie międzywojennym w Jugosławii wybudowano 1840 km nowych
linii kolejowych45. Poza mostem i linią kolejową pomiędzy Pančevem
a Belgradem, niezwykle istotne znaczenie miało podwojenie linii Belgrad
– Novska (306 km). Odcinek został oddany do użytku 15 grudnia 1928 r.
Miał on strategiczne znaczenie, był bowiem jedyną linią łączącą Belgrad
z Zagrzebiem (a tym samym z granicą włoską)46. Z kolei w roku 1937
rozpoczęto budowę linii na odcinkach Nikšić – Podgrica – Risan, których
ukończenie skracało drogę z Belgradu do położonej nad Morzem Adriatyckim Zatoki Kotorskiej o 8 godzin47.

44

Szerzej zob. chociażby: AAN, Sztab Główny w Warszawie, 616/95, Załącznik do pisma l.dz. 420/29 z dn. 25 XI 1929 roku, attaché wojskowego RP w Belgradzie mjr.
dypl. M. Starzyńskiego do Szefa Sztabu Głównego WP w Warszawie przez Oddział
II Sztabu Głównego WP, zatytułowanego: „Tranzyt salonicki”.
45 W. Szulc, dz. cyt., s. 212.
46 AAN, Sztab Główny w Warszawie, 616/95, Pismo nr 472/28 z dn. 16 XII 1928
attaché wojskowego RP w Belgradzie ppłk. Grodzkiego do Szefa Oddziału II Sztabu
Generalnego WP, zatytułowane: „Linja kol. Zagreb – Belgrad, ukończenie podwojenia”.
47 Inwestycje te nie zostały jednak ukończone przed końcem 1941 r. Zob.: AAN, Sztab
Główny w Warszawie 616/270, Sprawozdanie kwartalne attaché wojskowego RP
w Belgradzie ppłk. dypl. Tadeusza Wasilewskiego za okres od 15 III-15 VI 1937 roku.
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Ilustracja 2. Szkic jugosłowiańskich kolei z roku 1929
Źródło: AAN, Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych,
A II/160/2, Załącznik do pisma l.dz. 266/29 z dn. 15 VII 1929 roku, attaché
wojskowego RP w Belgradzie mjr. dypl. M. Starzyńskiego do Szefa Oddziału
II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Warszawie

Umowa tranzytowa podpisana 26 listopada 1925 r. przez Polskę,
Królestwo Rumunii i Królestwo SHS była dużym sukcesem strategicznym
przede wszystkim dla strony polskiej, będącej jej głównym inicjatorem.
Stanowiła także znakomitą okazję do zwiększenia swojego politycznego
znaczenia w regionie przez Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców.
Należy ją również postrzegać jako wyraz wysokiego poziomu myślenia
perspektywicznego i strategicznego, cechującego ówczesne polskie czynniki polityczno-wojskowe. Okoliczności ostatecznego podpisania umowy
ukazały ponadto niezwykle wysoki poziom komplikacji natury politycznej, występujący pomiędzy państwami Europy Środkowej i PołudniowoWschodniej, co stanowi istotny argument w dyskusji nad międzywojenną
strategią polskiej polityki zagranicznej w tym regionie. Na marginesie
warto dodać, że sprawa tranzytu południowego była jednym z podstawowych czynników wpływających na zainteresowanie sprawami Królestwa SHS (w tym przede wszystkim sprawami wojskowymi) ze strony
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polskiego wywiadu wojskowego, skupionego ówcześnie w ramach Oddziału II Sztabu Głównego (Generalnego) Wojska Polskiego48. Nie mniej
jednak, w 1925 r. Polska skutecznie, na ile było to wówczas możliwe, zabezpieczyła szlaki transportowe dla swojej armii, a także armii swojego
najistotniejszego sojusznika, jakim było Królestwo Rumunii.
Niniejszy artykuł jest poświęcony kwestii umowy tranzytowej, jaką 26 listopada 1925 r. zawarła Polska z Królestwem Rumunii oraz Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Omawia on szczegółowo zawarte w niej ustalenia, jak również okoliczności jej podpisania oraz jej
konsekwencje. Odrodzone państwo polskie poszukiwało alternatywnych
tras transportowych dla materiału wojskowego na wypadek wojny z jednym z potężnych sąsiadów. Doświadczenia z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. sprawiły, że kierunek południowy, wiodący przez Rumunię w kierunku Morza Adriatyckiego i Morza Egejskiego, stał się jedyną alternatywą dla Warszawy. Ponadto doskonale współgrał on z charakterem prowadzonej przez Rzeczpospolitą polityki zagranicznej. W tym
kontekście Królestwo Rumunii stanowiło dla Polski najważniejsze wsparcie przeciwko Sowietom.
Zabiegi prowadzone przez polską dyplomację, których celem było
zawarcie korzystnej umowy tranzytowej z Rumunią i Królestwem SHS,
były w latach 20. elementem szerszej strategii politycznej. Była ona odpowiedzią władz polskich na niekorzystną ewolucję ładu politycznego w Europie, związanego z osłabnięciem roli Francji na rzecz Wielkiej Brytanii,
wspierającej aspiracje niemieckie. Działania Polski ukierunkowane były
w tym czasie na umocnienie istniejących sojuszy, zwłaszcza zaś tych
z państwami Europy Południowo-Wschodniej. Działalność na tym polu
spotykała się jednak z konfrontacyjną postawą Czechosłowacji, która,
również w kontekście umowy tranzytowej, odegrała znaczącą rolę. Praga,
posiadając narzędzia politycznego wpływu na Rumunię, a zwłaszcza zaś
na władze w Belgradzie, skutecznie opóźniała moment podpisania trójstronnej umowy tranzytowej, choć jej kształt i zamysł był korzystny również dla państwa czechosłowackiego.
Okoliczności podpisania omawianej w artykule umowy tranzytowej były swoistym probierzem poziomu komplikacji relacji politycznych
pomiędzy państwami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, co

48

Na ten temat zob. chociażby: Ł. Reszczyński, Siły zbrojne Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców w aktach Oddziału II Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w roku 1920 [w:] Militaria Pomorskie. Zbiór studiów, red.
M. Giętkowski, Ł. Nadolski, A. Smoliński, t. 2, Bydgoszcz 2011; tenże, Artyleria jugosłowiańska z lat 1930-1932 w aktach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego [w:] Studia Artyleryjskie. Tom 4. Praca zbior. pod red. M. Giętkowskiego,
A. Smolińskiego, Toruń 2012; tenże, Kadra oficerska armii jugosłowiańskiej w ocenach i opiniach Oddziału II Sztabu Głównego (Generalnego) Wojska Polskiego. Wybrane zagadnienia [w:] Poznać Bałkany V. Historia – Polityka – Kultura – Języki,
red. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2013.
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stanowi pewien argument w dyskusji nad strategią polskiej polityki zagranicznej w tym regionie w okresie międzywojennym. Mimo iż ustalenia
poczynione pomiędzy Polską, Rumunią i Jugosławią w kwestii tranzytu
południowego nie wsparły Wojska Polskiego walczącego we wrześniu
1939 r. przeciwko dwóm agresorom, to jednak można uznać je za przejaw
wysokiego poziomu myślenia strategicznego i perspektywicznego zarówno polskich, jak i rumuńskich czynników wojskowo-politycznych.

Łukasz Reszczyński
Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń

Acordul privind tranzitul militar între Polonia, România
şi Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor
din noiembrie 1925
Rezumat

Prezentul referat este dedicat problemei acordului de tranzit pe
care, în ziua de 26 noiembrie 1925, Polonia l-a încheiat cu Regatul României și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor. Articolul discută în amânunt toate prevederile cuprinse în tratat ca și împrejurările semnării lui
precum și consecințelor acestuia.
Statul polonez renăscut a căutat traseele strategico-tranzitive
alternative pentru materialul militar în cazul conflictului cu unul din
marii vecini. Experienţa reieşită din perioada războiului polono-sovietic
din 1920 a făcut ca drumul de sud ducând prin România în direcția Mării
Adriatice și Mării Egee să devină unica alternativă pentru Varșovia. În
plus, el corespundea cu caracterul politicii externe duse de Republică. În
acest context, Regatul României a reprezentat pentru Polonia cel mai important sprijin împotriva sovieticilor.
Acțiunile diplomației poloneze, al căror scop era încheierea unui
acord de tranzit convenabil cu România și Regatul Sârbilor, Croaților și
Slovenilor în anii ‛20, au fost un element al unei mai largi strategii politice. Ea a fost un răspuns al autorităților poloneze la evoluția dezavantajoasă a ordinii politice în Europa legată de slăbirea rolului Franței în favoarea Marii Britanii care susținea aspirațiile germane. Acțiunile Polonei
au fost direcționate, în acest timp, către consolidarea acordurilor existente, mai ales cu statele Europei Sud-Estice. Acțiunile în acest domeniu
s-au lovit de poziția Cehoslovaciei care și în contextul acordului de tranzit
a jucat un rol important. Praga posedând instrumentele politice de influ-
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ență asupra României, dar mai ales asupra autorităților de la Belgrad
a făcut să întârzie semnarea triplului acord de tranzit, deși forma și intenția erau utile și statului cehoslovac.
Împrejurările semnării acordului de tranzit discutate în articol au
fost o încercare specifică a nivelului complicării relațiilor politice între
statele Europei Centrale și Sud-Estice ceea ce reprezintă un argument în
discutarea strategiei politicii externe poloneze în această regiune, în perioada înterbelică. În ciuda prevederilor dintre Polonia, România și Iugoslavia în problema tranzitului de sud, nu au sprijinit Armata Polonă în
luptele sale din septembrie 1939 împotriva celor doi agresori, totuși trebuie să recunoaștem înaltul nivel de gândirii strategice și de perspectivă
atât al factorilor militaro-politici polonezi cât și români.

dr Jarosław Durka
Uniwersytet Opolski

Opieka duszpasterska nad Polakami
wyznania katolickiego w Rumunii
w latach 20. XX w. w korespondencji
polskich służb dyplomatycznych i konsularnych

Z zachowanej korespondencji Poselstwa, a później Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie wynika, że opieka duszpasterska
nad Polakami wyznania katolickiego na terytorium Rumunii wymagała
wsparcia polskich służb dyplomatycznych i konsularnych. Odnosiło się to
do wielu kwestii związanych z pośredniczeniem pomiędzy władzami kościelnymi a administracją rumuńską. Były to zarówno problemy związane
z remontami kościołów, jak i sprawy personalne księży i zakonników1.
Opieka duszpasterska interesowała polskie służby, zwłaszcza ze względu
na czynnik jednoczący społeczność polską i z uwagi na walory edukacyjne
wynikające z pracy duchownych w poszczególnych parafiach. Zdawano
sobie sprawę, że parafie to często jedyne polskie instytucje w danej miejscowości o ogromnym znaczeniu nie tylko religijnym, ale także kulturalnym. Zwłaszcza, że rozwój szkolnictwa polskiego napotykał na spore
trudności2.
Problemy te często były wynikiem zmiany granic po I wojnie
światowej3. Tereny, które przynależały do jurysdykcji polskich metropolii
kościelnych, nie zawsze znalazły się w granicach odrodzonego państwa
polskiego. Przykładem mogą być Bukowina i przygraniczne parafie Besa-

1

Wcześniej o tych istotnych sprawach w życiu Polaków na Bukowinie informowała
wydawana w Czerniowcach „Gazeta Polska”. Zob.: J. Bujak, „Gazeta Polska” 18831914, Kraków 2013, s. 203-204, 248-250, 308-330.
2 W Protokole z obrad pierwszego zjazdu konsulów polskich z krajów bałkańskich
z 11-13 marca 1923 r. czytamy: „Szkolnictwo polskie, wobec tendencji władz rumuńskich do rumunizowania, ma wiele przeszkód do zwalczania, istniejące dotychczas
gimnazjum polskie w Czerniowcach, ze względu braku sił wykwalifikowanych, zostało
zamknięte”. Zob.: Dokument 2. 1923 marzec 11-13, Bukareszt – Protokół z obrad
pierwszego zjazdu konsulów polskich z krajów bałkańskich [w:] Zjazdy i konferencje
konsulów polskich w Rumunii w okresie międzywojennym. Protokoły i referaty,
oprac. H. Chałupczak, E. Kołodziej, M. Willaume, Lublin 2010, s. 69.
3 Szerzej na ten temat m.in.: S.K. Pavlowitch, Historia Bałkanów (1804-1945), Warszawa 2009, s. 266-267; J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk-Łódź 1986, s. 356-357; K. Hitchins, Desăvârșirea națiunii române [w:]
M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ș. Papacostea, P. Teodor, Istoria României,
București 2007, p. 344-346.
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rabii, pozostające pod jurysdykcją arcybiskupa lwowskiego4, a inne pod
jurysdykcją biskupa tyraspolskiego5. Dopiero w 1929 r., po ratyfikowaniu
zawartego przez Rumunię konkordatu z Watykanem, zostały włączone do
diecezji Jassy6.
Rozwój życia religijnego na tym terenie był już tematem wielu
opracowań7. Jednak analiza treści korespondencji polskich służb dyplomatycznych i konsularnych może uzupełnić to ważne zagadnienie.
Zwłaszcza, że służby konsularne wyraźnie wspierały wyznanie katolickie,
jako ważny czynnik tożsamości polskiej8. Już w 1919 r. przedmiotem tej
korespondencji stała się kwestia zwrotu ziemi parafiom katolickim i protestanckim. Księża pisali w tej sprawie do władz świeckich, gdyż nominalnie podlegali diecezji tyraspolskiej, ale nie mogli skontaktować się z biskupem znajdującym się wówczas w Odessie9, poczta nie działała, a prze-

4

Zob. artrykuł opublikowaby w tym tomie: J. Wąsowicz SDB, Problemy duszpasterstwa dla Polaków na Bukowinie i w Besarabii w latach 30. XX w. w świetle korespondencji Kancelarii Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych, Suceava 2014.
5 P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny,
Warszawa 2000, s. 32.
6 J. Wąsowicz SDB, dz. cyt.
7 J. Bujak, Ksiądz infułat Wojciech Grabowski – superior Księży Misjonarzy, proboszcz w Kaczyce i Czerniowcach i wikariusz generalny Bukowiny [w:] Kontakty
polsko-rumuńskie na przestrzeni wieków. Materiały z sympozjum, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2001, s. 125-130; tenże, Bukowińczycy na miarę
czasów. Na przykładzie ks. Franciszka Krajewskiego [w:] Relacje polsko-rumuńskie,
red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2003, s. 232-242; tenże, Bukowina –
rzymskokatolickie obiekty sakralne [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich, red.
S. Iachimovschi, K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2012,
s. 319-336; E. Ślęp, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Czerniowcach w latach
1884-1945 [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne dziedzictwo Europy.
Materiały z sympozjum, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2007,
s. 113-122; M.L. Opiela, Ślady myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego na
Bukowinie realizowanej przez Siostry Służebniczki NMP [w:] Polsko-rumuńskie
związki historyczne i kulturowe., red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru,
Suceava 2013, s. 459-461; B. Kołodziej, Opieka duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939, Poznań 2003, s. 269-277; S. Janaczek, Grabowski Wojciech CM
(1873-1939), proboszcz, wikariusz generalny Bukowiny, duszpasterz i działacz polonijny [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX
wieku, pod red. M. Patera, Katowice 1996, s. 119; A. Schletz, Grabowski Wojciech
(1873-1939), misjonarz, wikariusz generalny Bukowiny, działacz na emigracji, „Nasza Przeszłość”, 17(1963), s. 237-238.
8 W. Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006, s. 537-538.
9 W 1926 r. w obliczu represji sowieckich na terenie diecezji tyraspolskiej ustalono
pięć administratur, jedna z nich znajdowała się właśnie w Odessie. Zob.: Dzieje
Kościoła rzymskokatolickiego na terenie obecnej diecezji odesko-symferopolskiej
w latach 1917-1958, http://catholic-odessa.info/UA/kuria/historia2-UA.htm
(dostęp: 8.05.2014).
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pustki otrzymywano z wielkim trudem jedynie w jedną stronę. Według
postanowienia władz rumuńskich, parafie nie będą mogły otrzymać ziemi
do czasu ustalenia ich nowej przynależności diecezjalnej. Jednocześnie
znacznie zmniejszyła się liczba parafian Polaków, którzy wyjeżdżali do
Polski. Tym samym sprawy utrzymania parafii stały się niezwykle trudne.
W korespondencji z 10 października 1919 r. polski konsul w Kiszyniowie
Włodzimierz Cywiński postulował wypłacenie tymczasowych zapomóg po
200-300 lei miesięcznie10. W tym samym roku interesowano się też chocimskim gimnazjum klasycznym, ilością uczniów i kwestią braku nauki
religii dla katolików i języka polskiego. Podkreślano, że jest to jedyny zakład naukowy w tym regionie i postulowano uregulowanie tych kwestii
u władz rumuńskich11.
Pomoc polskich służb dyplomatycznych mogła okazać się niezbędna, zwłaszcza w sytuacjach dotyczących pośrednictwa między społecznością polską a władzami kościelnymi. W zachowanej korespondencji
spoczywają listy komitetów polskich w Rumunii, jak na przykład Komitetu w Pașcani-Lespezi (dawne woj. Covurlui), który pismem z 1 stycznia
1925 r. upraszał o pomoc w zmianie decyzji władz kościelnych dotyczącej
przeniesienia proboszcza – franciszkanina przeora ojca Jacka Bocka (Polaka z paszportem polskim) do innej parafii. Jak pisali parafianie: „któregośmy po wielu trudach i jazdach do Lwowa otrzymali (…) na czas nieokreślony”12. W piśmie zauważano, że kiedy ksiądz Bock przybył parafia
była w stanie opłakanym, a obecnie stała się parafią przykładną, co mógł
poświadczyć biskup Jass, do którego parafia należy. Ks. Bock był dla Polaków nie tylko duszpasterzem, ale także nauczycielem i doradcą młodzieży, pomagał zachować polską kulturę. Przyczynił się do założenia czytelni polskiej w Pașcani i szkoły polskiej w Lespezi, był proboszczem
przez pięć lat, a później, od 25 listopada 1924 r., został przeniesiony do
innej parafii, gdzie, jak twierdzono, prawie nie było Polaków – do Halancești, z tej przyczyny, że dotychczasowa parafia nie należała do francisz-

10

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ambasada RP w Bukareszcie,
sygn. 327, k. 99-100, Pismo Przedstawiciela Rządu Polskiego [Konsulat RP – przyp.
J.D.] w Kiszyniowie Włodzimierza Cywińskiego do Poselstwa RP w Bukareszcie
z 10 października 1919 r.
11 AAN, Ambasada RP w Bukareszcie, sygn. 327, k. 120, Pismo proboszcza parafii chocimskiej i prezesa Towarzystwa Dobroczynności i Oświaty Polskiej w Chocimiu do
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z 21 września 1919 r; tamże, k. 118119, Pismo Sekcji Szkolnictwa Średniego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z 29 października 1919 r; tamże, k. 117, Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie do
Poselstwa RP w Bukareszcie z 24 listopada 1919 r.; tamże, k. 116, Pismo Poselstwa RP
w Bukareszcie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Bukareszcie z 10 grudnia 1919
r.; tamże, k. 112, Pismo Posła RP) w Bukareszcie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z 14 czerwca 1920 r.
12 Tamże, sygn. 327, k. 2, Pismo Komitetu Parafii Polskiej w Pașcani do konsula Feliksa Chiczewskiego w Bukareszcie z 1 stycznia 1925 r.
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kanów. Na skutek tej zmiany, do Polaków w Pașcani i Lespezi zaczął dojeżdżać ksiądz z Jass, który nie znał języka polskiego i jak pisali wierni:
„nie słychać w języku polskim kazań”13, a dzieci nie miały okazji do nauki
katechizmu. Na ręce konsula Feliksa Chiczewskiego14 złożono pismo
i proszono o interwencję u nuncjusza apostolskiego w Bukareszcie,
w osobie arcybiskupa Angelo Marii Dolci15, i otrzymano wyjaśnienia od
prowincjała franciszkanów w Rumunii, że ojciec Bock jako wysoko wykształcony duchowny miał prowadzić wykłady w miejscowym seminarium16. Sprawa okazała się na tyle skomplikowana, że wymagała interwencji Ambasady RP przy Watykanie17. W dniu 23 lipca 1925 r. konsul
Chiczewski pisał do Poselstwa RP w Bukareszcie:
Kolonia polska w Pașcanach pozbawiona jest zupełnie opieki
religijnej polskiej i o ile nie będzie mianowany do tamtejszej
parafii ksiądz Polak, kolonia ta złożona z kilkuset Polaków
ulegnie z pewnością wynarodowieniu18.

Latem 1925 r. w podobnej sytuacji znaleźli się polscy katolicy
w Nigulești, którym przeniesiono kapłana, franciszkanina ojca Jana Kochanowskiego, do Gałacza. Według doniesień konsula Chiczewskiego19,
a później Posła RP w Bukareszcie, piszącego do Ambasadora RP przy
Watykanie, wśród robotników polskich zaczęło krzewić się pijaństwo i demoralizacja, a młodzież i dzieci ulegają wynarodowieniu, co spotka i starszych bez polskich kazań i nabożeństw20. Ostatecznie, dzięki silnemu zaangażowaniu polskich służb dyplomatycznych i przychylnej opinii gene-

13

Tamże.
Szerzej o osobie konsula Feliksa Chiczewskiego zob.: J. Durka, Rumunia w latach
1923-1924 w opiniach polskiego dyplomaty Feliksa Chiczewskiego [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2011, s. 65-84.
15 Angelo Maria Dolci (1867-1939) – duchowny i dyplomata, w 1900 r. został biskupem Gubbio, a w latach 1911-1914 był arcybiskupem Amalfi. W latach 1923-1933 był
nuncjuszem apostolskim w Rumunii. Doprowadził do podpisania konkordatu między
Bukaresztem a Watykanem. Kreowany na kardynała przez Piusa XI w 1933 r. Po rezygnacji z nuncjatury apostolskiej w Rumunii został archiprezbiterem Bazyliki Liberiańskiej. Zob.: S. Miranda, The Cardinals of the Holy Roman Church. Biographical
Dictionary (1903-2011), http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios-d.htm#Dolci (dostęp:
8.05.2014).
16 Tamże, sygn. 327, k. 16, Pismo do Poselstwa RP w Rumunii z 20 marca 1925 r.
17 Tamże, sygn. 327, k. 12, Pismo Posła RP w Bukareszcie Józefa Wielowieyskiego do
Ambasady Polskiej przy Watykanie w Rzymie z 28 lutego 1925 r.
18 Tamże, sygn. 327, k. 24, Pismo Konsulatu RP w Bukareszcie do Poselstwa RP w Bukareszcie z 23 lipca 1925 r. w sprawie księdza dla Kolonii Polskiej w Pașcanach.
19 Tamże, sygn. 327, k. 25-26, Pismo Konsulatu RP w Bukareszcie do Poselstwa RP
w Bukareszcie z 2 sierpnia 1925 r.
20 Tamże, sygn. 327, k. 27-28, Pismo Posła RP w Bukareszcie do Ambasadora RP przy
Watykanie w Rzymie z 10 sierpnia 1925 r.
14
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rała zakonu, uzyskano zapewnienie o pozytywnym rozpatrzeniu obu przypadków – ojca Bocka i ojca Kochanowskiego21.
Na początku 1925 r. polski poseł w Bukareszcie Józef Wielowieyski starał się u biskupa krakowskiego o przysłanie do Bukaresztu polskiego duszpasterza. Ta sprawa z kolei wymagała już uzgodnień pomiędzy rządem rumuńskim i polskim za pośrednictwem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ponieważ władze rumuńskie nie widziały
przeszkód w pracy dwóch polskich księży w Bukareszcie. Jednak polskie
MSZ nie miało dla nich etatów i proszono księdza kardynała Aleksandra
Kakowskiego, arcybiskupa metropolitę warszawskiego
o spowodowanie wysłania do Bukaresztu dwóch księży Zgromadzenia Towarzystwa Jezusowego, którzy oświadczyli gotowość objęcia tych stanowisk bezpłatnie22.

Ostatecznie, 10 lipca 1925 r., Poselstwo RP w Bukareszcie informowało
MSZ w Warszawie, że dzięki staraniom posła Józefa Wielowieyskiego, popartym zabiegami księdza J. Lipskiego23, prowincjała rumuńskiego Towarzystwa Jezusowego, udało się uzyskać u kompetentnych władz duchownych przeniesienie do Bukaresztu o. Szydłowskiego, rodowitego Polaka, który przebywał dotąd w Czerniowcach. W dokumencie czytamy:
O. Szydłowski będzie mógł rozwinąć pracę duszpasterską
nad Polakami w Bukareszcie i w południowej Rumunii, co
przedstawi ogromną korzyść dla życia narodowego Polonii
tutejszej. Na miejsce o. Szydłowskiego ma przybyć do Czerniowiec z Polski o. Bolesław Szopiński ur. 20 X 1880 r. w Englerowej Hucie w powiecie Kościerskim na Pomorzu, a obecnie zamieszkały we Lwowie24.

Poza kwestią obsady personalnej parafii czy organizacji życia religijnego i kulturalnego, w korespondencji Poselstwa RP w Rumunii przewijają się tematy związane z pomocą finansową dla polskiej społeczności.
Ta korespondencja nabierała szerszego wymiaru, jeśli napotykano trud-

21

Tamże, sygn. 327, k. 29, Pismo Ambasady RP przy Watykanie do Poselstwa RP
w Bukareszcie z 5 sierpnia 1925 r.; tamże, k. 30, Pismo Ambasady RP przy Watykanie
do Poselstwa RP w Bukareszcie z 30 sierpnia 1925 r.
22 Tamże, sygn. 327, k. 14, Pismo ministra spraw zagranicznych Aleksandra Skrzyńskiego do ks. kardynała Aleksandra Kakowskiego, arcybiskupa metropolity warszawskiego z 26 lutego 1925 r.; tamże, k. 122, Pismo ks. kardynała Aleksandra Kakowskiego, arcybiskupa metropolity warszawskiego do ministra spraw zagranicznych Aleksandra Skrzyńskiego z 29 listopada 1924 r.
23 Tamże, sygn. 327, k. 20-21, Pismo ks. prowincjała J. Lipskiego do Ministra [MSZ
w Warszawie – przyp. J.D.] z 6 lipca 1925 r.
24 Tamże, sygn. 327, k. 22, Pismo Poselstwa RP w Rumunii do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie z 10 lipca 1925 r.
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ności. W 1927 i 1928 r. bardzo aktualną sprawą stała się restauracja kościoła w Chocimiu. Na prośbę proboszcza parafii chocimskiej księdza Michała Hellona Poselstwo RP wyasygnowało kwotę 10 tys. lei na ten remont świątyni25, ale środków było za mało. W tym celu Poselstwo RP
przesłało list ks. Hellona do MSZ zaznaczając, że proboszcz „z dużym
samozaparciem pracuje nad utrzymaniem polskości wśród kolonii naszej
na tamtejszym terenie”26. Zaznaczono, że kwota 300-400 dolarów będzie
wystarczająca27. Poselstwo asygnowało kwotę tylko 65 dolarów tłumacząc, że limity odpowiednich funduszy nie pozwalają na sumę zażyczoną
w piśmie. Jednocześnie proszono o szczegółowe sprawozdanie z wydatkowania tych pieniędzy28. Odpowiedzi jednak nie uzyskano, gdyż ks. Hellon
wyjechał do Ameryki celem zbierania składek na odrestaurowanie kościoła29. W kwietniu 1929 r. Poselstwo RP w Bukareszcie otrzymało pismo
od oburzonego proboszcza, któremu na skutek braku rozliczenia z otrzymanej sumy nałożono sekwestr na prywatne rzeczy. Poinformował, że
zbiera fundusze na remont kościoła i po powrocie rozliczy się30. Rok później syndyk Marian Wojciechowski z Chocimia informował, że ks. Michał
Hellon powróciwszy do Ameryki w dniu 9 sierpnia 1929 r. podał się do
dymisji i opuścił parafię 5 listopada 1929 r. Dalej czytamy w piśmie:
Bliższy adres księdza Hellona nie może być podany, ponieważ nie wiadomo dokąd wyjechał. Podług prywatnych informacji, miałby udać się do Warszawy31.

3 października 1930 r. pisano już, że nie jest on godny zaufania32.
Obsada personalna polskich parafii ciągle interesowała MSZ
w Warszawie. Na początku 1930 r. Departament Konsularny MSZ podjął
się zadania opracowania wykazu księży zatrudnionych w poszczególnych
okręgach konsularnych. Wydano w tej sprawie okólnik, a poszczególne

25

Tamże, sygn. 327, k. 155, Pismo Posła RP w Bukareszcie Józefa Wielowieyskiego do
proboszcza chocimskiego Michała Hellona z 23 lutego 1927 r.
26 Tamże, sygn. 327, k. 35, Pismo Poselstwa RP w Bukareszcie do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie z 13 marca 1928 r.
27 Tamże.
28 Tamże, sygn. 327, k. 39, Pismo Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie do Poselstwa RP w Bukareszcie z 12 kwietnia 1928 r.
29 Tamże, sygn. 327, k. 55, Pismo Jana Szembeka Posła RP w Bukareszcie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z 30 stycznia 1929 r.
30 Tamże, sygn. 327, k. 58, Pismo ks. proboszcza chocimskiego dra Michała Hellona
[wysłane z Nowego Jorku – przyp. J.D.] do Poselstwa RP w Bukareszcie z 13 marca
1929 r.
31 Tamże, sygn. 327, k. 65, Pismo syndyka Mariana Wojciechowskiego do Poselstwa
RP w Bukareszcie z 21 kwietnia 1930 r.
32 Tamże, sygn. 327, k. 79, Pismo Poselstwa RP w Bukareszcie do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie z 3 października 1930 r. w sprawie subwencji na odnowienie kościoła w Chocimiu.
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konsulaty nadsyłały zestawienia. Konsulat w Gałaczu informował o trzech
księżach Polakach, byli to: ks. Augustyn Kuczka, proboszcz polski w Braili, ks. Konstanty Bibiela, proboszcz w Konstancy, franciszkanin ks. Hugon Hampel, proboszcz w Răducăneni, ponadto dwóch księży Rumunów
(ale podkreślano ich niską rolę w życiu ludności polskiej, co było spowodowane brakiem znajomości języka polskiego)33.
W związku z pismem prymasa Polski Augusta Hlonda z 19 kwietnia 1927 r., MSZ w Warszawie w dniu 15 lipca tego r. wydało Okólnik
nr 76 w sprawie objęcia opieki duszpasterskiej nad Polakami zagranicą
przez J.E. prymasa Polski i skierowało ten dokument do wszystkich urzędów dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Według okólnika,
urzędy dyplomatyczne i konsularne Rz. [eczypospolitej]
P. [olskiej] zagranicą powołane są nadal do współdziałania
w dziele organizacji i skutecznego przeprowadzania opieki
duszpasterskiej nad Polakami, zamieszkałymi w ich okręgach
jurysdykcyjnych34,

ale ich korespondencja powinna być przesyłana do kancelarii prymasa za
pośrednictwem MSZ w Warszawie. W wypadkach pilnych można było
korespondencję wysłać bezpośrednio do Kancelarii Prymasa, z równoczesnym wysłaniem odpisu do MSZ.
W innych dokumentach znajdujemy informacje dotyczące współpracy z prymasem Polski w trudnej sprawie obsady probostwa w Czerniowcach w październiku 1929 r., gdyż rywalizowała tam z Polakami społeczność niemiecka, chcąc mieć proboszcza Niemca. Okazją było wejście
w życie konkordatu i wygaśnięcie uprawnień księdza infułata Wojciecha
Grabowskiego jako Wikariusza Generalnego archidiecezji lwowskiej po
włączeniu Bukowiny do diecezji Jassy. Ponieważ ludność niemiecka ogłosiła protest, domagając się obsadzenia probostwa księdzem narodowości
niemieckiej, polski wicekonsul Tadeusz Kijeński prosił o interwencję prymasa Polski Augusta Hlonda u biskupa jasskiego Mihaia Robu. Efektem
miało być pozostawienie ks. Grabowskiego na stanowisku albo wybór
znającego język polski niemieckiego księdza Reitmajera35.
Polscy konsulowie odczuwali potrzebę uczestnictwa w uroczystościach religijnych odbywających się w społecznościach polskich. Wśród
sprawozdań napotykamy na bardzo pozytywne relacje. Jedną z nich

33

Tamże, sygn. 327, k. 84, Pismo Konsulatu RP w Galacu do Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z 29 marca 1930 r. w sprawie wykazu księży polskich.
34 Tamże, sygn. 327, k. 130, Okólnik nr 76 w sprawie objęcia opieki duszpasterskiej
nad Polakami zagranicą przez J.E. Prymasa Polski z 15 lipca 1927 r.
35 Tamże, sygn. 327, k. 156-157, Pismo wicekonsula Tadeusza Kijeńskiego do Poselstwa RP w Bukareszcie z 8 października 1929 r.
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konsul Feliks Chiczewski wysłał do Departamentu Konsularnego MSZ
w Warszawie. W dokumencie z 22 lutego 1927 r. czytamy:
Przed kilku miesiącami zwróciłem się do księdza [Juliusza]
Dwuceta, Górnoślązaka, obecnie obywatela rumuńskiego,
proboszcza w Ploești, aby urządzał polskie nabożeństwa dla
tamtejszej kolonii polskiej. Po paromiesięcznych przygotowaniach ksiądz Dwucet zorganizował nabożeństwa polskie,
mające się odbywać 1 raz na miesiąc. Pierwsze nabożeństwo
odbyło się w Święta Bożego Narodzenia, drugie w dniu
19 b.m. W tym nabożeństwie na prośbę ks. Dwuceta i polskiej kolonii wziąłem udział. Nabożeństwa te, odbywające się
uroczyście z polskim kazaniem, polskimi modłami i śpiewami polskich pieśni kościelnych przez dobrze zorganizowany
chór polski, są przede wszystkim łącznikiem dla tamtejszej
kolonii, a poza tym znakomitym środkiem propagandy. Od
czasu jak kościół katolicki w Ploești istnieje, nie słychać tam
było kazań ani śpiewów w języku polskim. Publiczność innych narodowości jak Niemcy, Węgrzy, Francuzi i Rumuni ze
zdumieniem przysłuchują się tej innowacji36.

W kolejnych zdaniach konsul informował, że po polskich nabożeństwach
zgłaszali się Polacy, o których istnieniu na terenie Rumunii nie wiedziano. Do kościoła zaczęli także przyjeżdżać Polacy z pobliskich miejscowości. Społeczność polska w Ploești, licząca około 100 osób, przeważnie
pracujących w pobliskiej hucie szkła, mieszkała w domach przyfabrycznych. Polscy robotnicy, zainspirowani poczynaniami księdza, zorganizowali dwudziestoosobowy chór mieszany, który zapewniał im możliwość
spotkań w wolnych chwilach. Zbudowany taką postawą konsul pisał: „Kolonia te jest zabezpieczona przed wynarodowieniem, wszyscy członkowie
tej kolonii mówią, czytają i piszą po polsku”37. Dodał też, że dostarczył
elementarze dla dzieci, a starszym dostarcza gazety. Wyraził zamiar zaprenumerowania dla nich czasopisma „Wychodźca” i zorganizowania biblioteki, zaopatrywanej w książki przez Koło Polskie w Bukareszcie. Chiczewski podkreślił, że hutnicy ci „należą do najlepiej sytuowanej kategorii
robotników”, a pod względem postawy obywatelskiej i patriotycznej „mogą świecić przykładem”38. Wreszcie podsumował:

36

Tamże, sygn. 327, k. 146, Sprawozdanie z podróży konsula Feliksa Chiczewskiego
do kolonii polskiej w Ploești do Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z 22 lutego 1927 r. Załącznik do Pisma Konsulatu RP w Bukareszcie do Poselstwa RP w Bukareszcie z 24 lutego 1927 r.
37 Tamże, sygn. 327, k. 143, Sprawozdanie z podróży konsula Feliksa Chiczewskiego…
38 Tamże.
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Po nabożeństwie odwiedziłem kolonię w ich domach. Na
miejscu omówiliśmy wszystkie kulturalne potrzeby, dla zaspokojenia których przyrzekłem swą pomoc. Skonstatowałem jeszcze raz, że osobisty kontakt z koloniami Kierownika
czy też innego wysłannika Konsulatu jest bardzo dla kolonii
pożyteczny, dając im poczucie, że na obczyźnie nie są pozostawieni sami sobie i że czuwa nad nimi troskliwa opieka
polskiego Rządu. Odwiedzanie Kolonii Polskich powinno się
odbywać możliwie najczęściej39.

W efekcie parafia ks. Juliusza Dwuceta na wniosek konsula otrzymała od
Posła RP w Bukareszcie Józefa Wielowieyskiego jednorazowe subsydium
w wysokości 1500 lei40.
Podsumowując można stwierdzić, że sprawa opieki duszpasterskiej nad Polakami w Rumunii w latach 20. XX w. stanowi ważny temat
do badań nad historią polskiej mniejszości narodowej w Rumunii. Bezsprzecznie Kościół katolicki był instytucją podtrzymującą odrębność narodową Polaków, wielokrotnie podkreślano duże zaangażowanie księży
w tworzenie i działalność polskich instytucji kulturalnych i oświatowych.
Stałym problemem polskiej mniejszości w Rumunii był niedobór księży
i zakonników, co niewątpliwie ujemnie wpływało na jakość duszpasterstwa, ale jednocześnie rozwoju czy też podtrzymania kultury polskiej.
Wiedzieli o tym zarówno poszczególni konsulowie, jak i posłowie polscy,
dlatego też w korespondencji wyrażali troskę o sprawy Kościoła. Wspierali polskie inicjatywy dążące do zwiększenia liczby duchownych w poszczególnych ośrodkach, zamieszkałych przez Polaków. Można też zauważyć, że próby uzyskania dobrych kontaktów międzypaństwowych w zakresie poszanowania praw mniejszości, to jeden z problemów, jakie stały
przed dwoma sojuszniczymi państwami – Polską i Rumunią – w tamtym
czasie. Pokonanie tych trudności mogło pomóc w dziele umacniania sojuszu politycznego i wojskowego41.
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Tamże.
Tamże, sygn. 327, k. 147, Pismo Posła RP w Bukareszcie Józefa Wielowieyskiego do
kierownika Konsulatu RP w Bukareszcie Feliksa Chiczewskiego z7 marca 1927 r.
41 Na temat sojuszu polsko-rumuńskiego szerzej w: H. Walczak, Sojusz z Rumunią
w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931, Szczecin 2008; M. Willaume,
Stosunki polsko-rumuńskie w latach 1919-1939 (szkic) [w:] Polska i Rumunia – od
historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa, red. S. Iachimovschi,
E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2009, s. 221-228; K. Nowak, Polska i Polacy
wobec problemów integracyjnych terytorium „Wielkiej Rumunii” (1918-1939) [w:]
Współcześni historycy polscy o Rumunii, red. T. Dubicki, Toruń 2009, s. 99-122;
H. Bułhak, W cieniu słabnącego Paryża. Zarys historii sojuszu Polski z Rumunią
w latach 1921-1939 [w] Współcześni historycy polscy o Rumunii…, s. 156-171; M. Leczyk, Polska i sąsiedzi 1921-1939. Stosunki wojskowe, Warszawa 2004; Z tajnych
biuletynów MSZ II Rzeczypospolitej. Rumunia, państwa naddunajskie i bałkańskie
w latach międzywojennych, oprac. E. Kołodziej, M. J. Willaume, Lublin-Warszawa
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Asistenţa pastorală a polonezilor
de religie catolică în România anilor ’20 ai sec. XX
în corespondenţa serviciilor diplomatice poloneze
Rezumat

Asistenţa pastorală a polonezilor de religie catolică pe teritoriul
României necesita sprijinul serviciilor diplomatice poloneze. Acesta privea multe probleme legate de intermedierea între autorităţile bisericeşti
şi administraţia română. Ele erau atât probleme privitoare la repararea
bisericilor, cât şi probleme personale ale preoţilor şi călugărilor polonezi.
De asistenţa pastorală erau interesate serviciile diplomatice poloneze, în
mod deosebit în ceea ce priveşte factorul unificator al comunităţii poloneze şi valorile educative reieşite din activitatea preoţilor din diferite parohii. Se conştientiza că, adeseori, parohiile erau unicele instituţii polone
dintr-o anume localitate de o mare importanţă nu doar religioasă, ci şi
culturală.

2014; N. Mareş, Alianţa româno-polonă între destrămare şi solidaritate (19381939), Bucureşti 2010; T. Dubicki, Uchodźcy polscy w Rumunii 1939-1945 [w:] Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1947. Dokumenty z narodowych archiwów Rumunii,
T. I, Część I, Warszawa-Bukareszt 2013, s. LV-CXIV.

dr. Nicolae Mareș
București

90 de ani de la vizita
cuplului regal al României Mari în Polonia

La sfârşitul lunii iunie 2013 se împlinesc 90 de ani de când Regele Ferdinand Întregitorul, împreună cu Regina Maria, avându-i alături
pe şeful guvernului I.I.C. Brătianu, al externelor Gheorghe I. Duca, însoţiţi şi de alţi demnitari români, au efectuat prima vizită oficială în Republica Polonă, reîntregită la 11 noiembrie 1918. În sinea ei, vizita era răspunsul pe care România îl dădea unei acţiuni similare petrecute în septembrie 1922, la Sinaia, de Mareşalul Józef Piłsudski1.
În fapt, noul demers politico-diplomatic consemna o anumită satisfacţie înregistrată la cel mai înalt nivel la Bucureşti şi Varşovia pentru
împlinirile strălucite din raporturile bilaterale dintre cele două ţări:
semnarea Convenţiei militare româno-polone din 3 martie 1921, menită
să zăgăzuiască influenţa bolşevică în arcul carpatin cât şi pe Odra şi Vistula, sprijinul pe România l-a dat poporului şi armatei poloneze în anii de
refacere a statalităţii sale, ajutor consemnat cu multă recunoştinţă în rapoartele sale confidenţiale de primul trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar polonez la Bucureşti, contele Aleksander Skrzyński (viitor şef
al externelor şi prim ministru al Poloniei). Ajutorul românesc s-a manifestat din plin prin fapte concrete: asigurarea transferului emigranţilor
polonezi ce afluiau spre ţară din Rusia, a muniţiei şi armamentului din
dotarea lor, atunci când Polonia era încercuită de forţe vrăjmaşe din toate părţile; asigurarea hranei prin livări de cereale de patru ori mai ieftine
decât grânele americane, cele din urmă fiind apreciate la Varşovia –
drept o chestiune de viaţă şi de moarte. Şi nu numai atât. Am mai putea
adăuga: sprijinul militar asigurat de armata română în Pocuţia, inclusiv
prin cedarea acestor meleaguri Poloniei sau poziţia echidistantă manifestată în luptele interne, pentru ca partea română să se poată concentra
asupra războiului pe care îl purta cu Ungaria lui Bela Kun, în timp ce trupele poloneze erau antrenate pe viaţă şi pe moarte în Bătălia de la Varşovia din august 1920).

1

cf. Nicolae Mareş, Piłsudski şi România, „Istorie şi civilizaţie”, nr. 41, p. 64-69.
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Maria – Regina onestă a unei ţări demne
Vizita cuplului regal a început la 23 iunie 1923. La Cernăuţi, Regina României a fost întâmpinată de prinţesa Wirchenstein, căsătorită cu
un bucovinean, suita ajungând la frontiera româno-polonă la ora 18.
Drumul spre Varşovia îi prilejuieşte sensibilei scriitoare să facă una dintre cele mai frumoase descrieri ale meleagurilor galiţiene. Ea le urmăreşte din tren cu nostalgia pe care o avea în suflet după vechiul imperiu rus.
Pana ei avea să surprindă cu măiestrie o seamă de scene sau crâmpeie
din cotidianul polonez, printr-o introspecţie meşteşugită evocând simultan „splendoarea rusă” pe care o cunoscuse cândva în intimitatea ei, la
Leningrad şi nu numai acolo. Fiori îi dădea faptul că Rusia de odinioară
dispăruse pentru totdeauna, iar cei apropiaţi, atât de des evocaţi în
însemnările ei, ucişi în 1917. Străbătea ţinuturi cu un peisaj nou, iar în
amintiri totuşi vechi...
La nouă decenii scurse din momentul în care le-a aşternut pe hârtie, putem spune că Regina a reuşit să surprindă o seamă de aspecte insolite din cotidianul polonez, observaţii care i-au scăpat până şi lui Nicolae
Iorga, dacă mă gândesc la culegerea de însemnări sau reportaje: „Note
polone” – tipărită de dascălul neamului la Vălenii de Munte în 1925 şi care au avut o largă răspândire. Nimeni din cei care au descris în acei ani
locurile respective nu a avut prospeţimea descriptivă din naraţia Reginei.
Pădure – nisip, pini, fagi, case de lemn şi ţărani solizi, totul
se perindă prin faţa mea, în timp ce privesc pe fereastră şi cu
aceasta şi a copilăriei mele, ale figurilor celor pe care i-am iubit, i-am admirat şi i-am venerat. Eram sânge din sângele lor
„ein Uberbleisbsel” (un vestigiu), din punctul lor de vedere,
o renegată, lucru care, fără îndoială, nu m-a împiedicat să fiu
o regină onestă a unei ţări care vrea să trăiască şi care aşteaptă de la mine să o ajut să îşi primească, cu demnitate,
drepturile sale. Drepturi care sunt juste, dar care nu se pot
dobândi decât pe ruinele altora! Legi ciudate, dure, neîndurătoare, cărora trebuie să ne supunem, şi norocos este cel care este „top dog” (învingător) şi este de partea câştigătorilor2.

Cu o rochie frumoasă de crep marocan, gri, cu o capă căptuşită cu
argintiu şi un turban de aceeaşi culoare, a coborât Regina pe peronul gării centrale din Varşovia – aşa cum au surprins-o fotografii vremurilor,
inclusiv cel de la studioul Julietta din Bucureşti, care era de fapt – lucru
pe care îl consemnăm pentru prima dată – un evreu polonez din Lwów.
Amănunt surprins şi de Regină.

2

cf. Regina Maria a României, Însemnări zilnice, vol. V, Bucureşti, 2008, p. 242.
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Prima impresie despre Varşovia –
„un oraş mare şi frumos”
Şeful statului polonez, preşedintele Wojciechowski, îi pare a fi tinerei Regine:
un bătrân amabil, calm, care vorbeşte, oarecum, engleza, dar
o înţelege bine. Vechiul nostru prieten, Piłsudski [Józef], era
şi el prezent, ceea ce a însemnat o caldă întâlnire, şi de asemenea mulţi alţii care fuseseră la Sinaia şi care, în avalanşa
de necunoscuţi, erau un fel de puncte negre3.

Ochiul fin al Reginei, am spune un ochi de reporter versat, surprinde totul. Imaginile descoperite şi descrise sunt istorie. Şi de la ce nivel, cu ce persoane facem cunoştinţă. Timpurile crude au făcut ca vreme
timp de 90 de ani rândurile scrise de ea atunci, atmosfera surprinsă,
trăirile sale şi reacţiile somităţilor statului polonez renăscut să rămână
necunoscute câtorva generaţii de români dar şi de polonezi, care întotdeauna s-au dovedit a fi dornici să se vadă şi într-o oglindă străină. Dacă
ar fi intrat la timp în circuitul cultural poate alta ar fi fost receptarea reciprocă de atunci şi de acum. Ar fi avut alte lumini, ar fost mai mult ca
sigur citată de publiciştii polonezi pe care i-am cunoscut avizi în a surprinde şi a reda modul în care străinii se raportează la ţara lor. Azi putem
spune că pentru patru, cinci generaţii au rămas necunoscute multe aspecte intime despre Polonia, oamenii şi liderii ei, aşa cum se prezentau
aceştia în toată splendoarea în ochii unei Mari Doamne din perioada respectivă; în colbul vremii ni s-au ascuns judecăţi simţite despre cultura şi
societatea poloneză, în ansamblul ei, inclusiv despre armată, biserică,
despre principalele monumete de artă, despre chipeşa ofiţerime a acestui
stat viguros, chiar şi despre spiritul naţional demn de invidiat. Câtă admiraţie vedem din partea Reginei pentru caii polonezi, pe care doar pictori de renume din această ţară i-au imortalizat cu har pe pânzele lor.
Amazoana din ea s-a trezit în mai multe rânduri la viaţă în pădurile poloneze, rămându-i mult timp în minte acei cai. Chiar şi în manuscrisele ei
am găsit, mai recent, mărturia că ulterior şi-a ales să cumpere unul din
Polonia.
Câtă detaşare în manifestarea ei, în tonul admirativ exprimat
de această Doamnă cu suflet mare, care a îndurat clipe dintre cele mai
grele printre militarii români în Moldova, în 1917 şi 1918, în timpul primului război mondial. Ea – Mama răniţilor – constată după câţiva ani de
pace, că:

3

Ibidem, p. 243.
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Armata [poloneză] arată eficientă şi bine echipată, trupele
într-o condiţie extrem de bună, mai ales ofiţerii bine îmbrăcaţi şi mulţi dintre ei foarte arătoşi. În general, polonezii
sunt o rasă de oameni frumoşi, înalţi, mulţi dintre ei distinşi,
eleganţi, aristocratici, dichisiţi.

Trei epitete, unul după altul, pe care nu le întâlnim atât de meşteşugit
înserate în descrierile făcute altor armate. Şi Regina a avut prilejul să vadă multe armate şi numeroşi militari!
Uniformele arată bine, ei au o ţinută elegantă şi deseori au
ochi frumoşi. Soldaţii pe care i-am văzut sunt mai înalţi, arată mai bine şi sunt mai bine îmbrăcaţi decât ai noştri. Ei sunt
mândri de armata lor şi fac foarte mult pentru ea.

Ne lasă scris nu numai scenariul unui film despre Varşovia, dar şi
imagini vii, insolite. O spune încă de la început cât de legată se simte de
capitala Poloniei.
Străzile erau înţesate de lume care ne saluta, dar cu sobrietate, cu o anumită urmă de teamă de represiunea din trecut,
care încă mai dăinuie asupra lor. Străzile sunt lungi şi late,
clădirile mari impozante. În final, am mers pe un bulevard
străjuit de copaci înverziţi [cu siguranţă Aleje Ujazdowskie –
n.n.], care arată cu adevărat frumos, aristocratic şi foarte
occidental, şi unde îşi au casele sau palatele toate familiile de
vază.

Sobrietatea străzii, religiozitatea polonezilor au fost reţinute şi de
Iorga, în notele la care mă refeream, de Blaga, în 1926, deloc. Poetul
ardelean vedea la Varşovia doar îngopat voievodul. Însemnările Reginei
ating în mod cert perenitatea. Recunosc că şi mie mi-au lipsit acestea, în
anii 70, când am scris, la rându-mi, în colecţia: „Ţări şi mari oraşe ale lumii” despre Varşovia, atunci când mi-a fost dat să cunoscut de aproape,
totuşi o altă metropolă, cea distrusă în urmă cu trei decenii în proporţie
de peste 80 la sută şi în care totuşi se mai păstrau fragmente din monumentalul descris odinioară de Regina Maria, parcă pentru posteritatea
vitregă4.
Perechea regală a locuit la Palatul Łazienki, „adorabil” – cum
scrie Regina – Castelul proprietate a ultimului rege polonez, Stanisław
Poniatowski, situat în Parcul cu acelaşi nume, „plin de verdeaţă, cu copaci frumoşi şi peluze de culoarea smaraldului”.

4

cf. Nicolae Mareş, Varşovia, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972.
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Este înconjurat de canale tăiate drept şi copaci mari, falnici.
Are un aspect solemn, dar totuşi cald, cu linii ample elegante
şi cu acea artă grandioasă a monumentelor pe care o aveau
în acele vremuri în care spaţiul, banii şi munca nu contau.

Cu siguranţă, Regina – care se trăgea după mamă din os de ţari,
din familia Romanovilor, n-a fost informată despre relaţia intimă (amoroasă) pe care monarhul polonez, ultimul suveran de pe tronul acestei
ţări a avut-o cu ţarina Ecaterina a Rusiei, şi nici despre insurecţia din
noiembrie 1830 declanşată de tinerii ofiţeri polonezi împotriva înaintaşilor ei, la numai câţiva paşi de zidurile Palatului frumos descris, şi în faţa
căruia va face fotografii împreună cu regele şi gazdele poloneze.
Distinsă cu Vulturul Alb...
A urmat „ceremonia absurdă a vizitelor reciproce, deosebit de comice”; la Castelul Belvedere, unde locuia preşedintele, i-a fost oferit un
dejun mic, pentru că încăperile sunt mici, iar după o scurtă odihnă (au
urmat) audienţele, primind tot felul de doamne, dar şi pe cardinalul Poloniei, corpul diplomatic etc. Reţine numai chipul ambasadorului american, cu „figură inteligentă, cu tenul închis, care rareori se poate vedea între americani, şi care ar putea fi italian”. „Acest mare cerc – remarcă regina – mi-a solicitat toată energia ca să găsesc ceva nu prea stupid de spus
fiecăruia”.
Aflăm pentru prima dată că la marele dineu de gală, gazdele i-au
înmânat cea mai importantă decoraţie poloneză: Vulturul Alb, distincţie
oferită cu doi ani mai înainte şi Regelui, pentru meritele enumerate mai
sus, din partea comandantului suprem, Józef Piłsudski, prin ambasadorul polonez la Bucureşti, Aleksander Skrzyński.
Astfel, Regina Maria a României face parte printre primi demnitari străini care au primit această distincţie, cea mai înaltă recunoaştere
a autorităţilor de stat, oferită şi azi de şeful statului polonez, în urmă cu
doi ani poetei laureate a Premiului Nobel, Wisława Szymborska. În întreaga perioadă interbelică Vulturul Alb a fost acordat la mai puţin de
o sută de personalităţi. Nu de importanţa decoraţiei primite va vorbi regina, ci de faptul că: „din fericire [aceasta] are o panglică de o culoare fină albastră ce se potriveşte foarte bine cu rochia aurie (făcută de Redfern), pentru această ocazie, şi cu safirele”.
Deşi s-a făcut tot ce se putea, ca diadema să nu o rănească, în final „ea totuşi m-a rănit îngrozitor, apăsându-mă nemilos pe creier şi torturându-mă”. După descrierea făcută de Regină, reţinem că acţiunea s-a
petrecut la Palatul – Castelul Regal, din incinta Oraşului Vechi, edificiu
distrus în cel de al doilea război mondial şi reconstruit spre sfârşitul secolului trecut, din iniţiativa liderului comunist, Edward Gierek, cel apreciat a fi mai luminat decât predecesorul lui Władysław Gomułka.
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Sala în care a avut loc dineul este mare şi albă, cu flamuri
vechi ce atârnau, o încăpere remarcabilă şi impunătoare. Am
stat între preşedinte şi cardinal. Draga doamnă în vârstă, soţia preşedintelui, era îmbrăcată într-o toaletă de dantelă argintie, cu o construcţie cam naivă pentru faţa ei bătrână şi
comună, dar ea era simplă şi foarte înduioşătoare şi, nu se
putea să nu-i fiu superioară (pe nedrept fireşte din punct de
vedere uman dar inevitabil din snobism), am avut un sentiment de simpatie faţă de ea, neamestecat cu o atitudine de
superioritate, deşi regret mărturisesc că nu era deloc şi este
lamenatabil de lipsită de orice fel de stil şi şarm, în timp ce
bătrânul ei soţ are un soi de demnitate simplă5.

Nu i-a scăpat nimic Mariei şi din celelate aspecte protocolare:
„masa bine servită şi extrem de bună”, muzica la fel, „societatea amestecată”, după cerinţa vremurilor moderne.
Concertul care a urmat a fost scurt şi bun, a fost şi un reuşit
dansator de balet după care a urmat un „menuet” în costume
rococo, dansat de membrii corpului de balet. După aceea,
marea corvoadă a prezentării. În acel timp, coroana mea devenise o tortură şi semnul final de plecare a fost de o intensă
şi binemeritată uşurare6.

Defilare fără cusur
Parada militară organizată a doua zi, pe o ploaie măruntă, (un
„Scotch mixt”) este reţinută cu lux de amănunte de Regină, considerând-o „impecabilă”. Aceasta nu este o vorbă în vânt. Ea se explică:
Soldaţii sunt bine echipaţi, au o ţinută frumoasă şi defilează
excelent. Caii de la cavalerie şi artilerie sunt frumoşi şi bine
îngrijiţi. Uniformele le vin bine, kakiul lor au tentă de maroniu şi gri în el, ceea ce face să fie o culoare plăcută, iar ofiţerii
au o ţinută îngrijită. În general polonezii sunt înalţi şi adesea
arată bine. Fără îndoială că noi, de fapt, vedem ceea ce este
mai bun, dar indiscutabil că totul este de calitate bună.

La toate acestea adaugă:
Defilarea a fost fără cusur şi făcută cu diversitate, cavaleria
a defilat la trap, iar artileria grea la galop, avioanele ridicându-se de la sol în faţa noastră, ca nişte mari păsări ce îşi iau
zborul. Întreaga naţiune este de acord cu privire la necesită5
6

Regina Maria a României, op. cit., p. 245.
Ibidem.
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ţile armatei şi se acordă mulţi bani şi atenţie acesteia. Studiez totul cu cel mai mare interes şi colonelul meu cu nume
greu [Przeździecki] îmi răspunde zelos la toate întrebările.
Majoritatea celor care ne sunt repartizaţi sunt aristocraţi
care fac parte din vechile familii obişnuite cu ritualul de la
curtea rusă şi care sunt monarhişti învederaţi, oameni rafinaţi cu maniere alese şi, desigur, instruiţi. Dulcegăria slavă
cu care eşti obişnuit la polonezi, mie mi se pare a fi o încrucişare între cea rusească şi cea austriacă. Ei sunt extraordinar
de aristocraţi şi mărturisesc că mă simt în largul meu în
acest fel de companie, deşi „les rustres” (neciopliţii) nu mă
indignează, dar, totodată, când sunt cu ei am sentimentul că
mă cobor, în timp ce ceilalţi vorbesc, într-un fel în aceeaşi
limbă cu mine, deşi probabil că am mai puţine prejudecăţi
decât ei, eu având cârma în mână7.

Nu ne vom opri asupra aspectelor rezultate în timpul marii recepţii oferite de municipalitate, la care Regele n-a putut schimba niciun
cuvânt cu doamna Wojciechowski, (pentru că aceasta nu cunoştea nicio
limbă străină), urmată de parada pompierilor,
care erau în număr foarte mare, bine echipaţi, cu maşini şi
cai care au defilat în galop. Polonezii iubesc caii şi le place să
îi vadă în galop. Ei adoră mişcarea şi tot timpul cântă mazurci şi vezi cum li se urcă sângele la cap, făcând faţă ritmului alert.

Reţine Regina de la cei care o însoţeau un dor după regalitate din partea
acestora, pronunţat fiind şi numele fiului ei, al prinţului Nicolae, ca „posibil viitor rege al Poloniei” şi pe care, abia acum realizăm în toată splendoarea, de ce, în anii 30, îl vom întâlni la Varşovia ca oaspete al mareşalului Piłsudski.
Întâlnirea avută, cu acest prilej, cu contele Zamoyski (Regina
scrie Samoiski) pe care îl întâlniseră cu ani în urmă, la Iaşi, venit împreună cu Guchkov, imediat după revoluţie, figura lui îi aduce în minte:
„o amintire dureroasă”.
A urmat deplasarea scurtă, făcută de cuplul regal la Wilanów,
pentru a vizita Palatul construit de Jan Sobieski, nu departe de Varşovia.
Este un bun prilej pentru Regină să facă o descriere succintă a edificiului,
apreciind frumuseţea Castelului, fiind „înconjurat cu un parc splendid şi
plin de frumoase tablouri vechi, mobilier, porţelanuri, sticlărie, argintărie
de epocă etc.”. Şi când ne gândim că în 1977 a poposit (locuit aici) şi cuplul Ceauşescu, „academiciana” reţinând numai funcţionalitatea toaletelor, trimiţând ulterior câţiva arhitecţi pentru a le studia.
7
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Toată Varşovia de vază a fost invitată să iasă, şi eu a trebuit
să vorbesc cu numeroşi oameni. Încep să mă obişnuiesc cu
figurile, dar ca să plasez un nume fiecăruia îmi este extrem
de greu. Este o gamă largă de aristocraţi, toţi cu nume sonore, şi care avusese averi mari, mulţi dintre ei fiind ruinaţi de
război. Sunt foarte manieraţi şi, mai ales, mulţi dintre bărbaţi sunt foarte înalţi, chipeşi şi deosebit de distinşi. Schrinski [Skrzyński – fostul ministru la Bucureşti] se învârteşte şi
el ţanţoş printre ei, şi este îngrozitor de dezgustat că nu face
parte din rândul celor care ne primesc oficial. El este însă
peste tot şi se bucură că suntem acolo. A muncit mult pentru
venirea noastră. Toate familiile mari sunt înrudite între ele,
ceea ce crează confuzie8.

La adresa ministrului român la Varşovia, Alexandru Florescu, Regina nu are nimic de spus. Se vede de departe că a fost umbrit de colegul
său Skrzyński. Iar despre tânăra sa doamnă, doar atât: nu face impresie,
„dar are gust”.
La 90 de ani de la evenimentul asupra căruia ne aplecăm, trebuie
spus că, dacă n-am fi avut descrierile Reginei, istoria diplomatică n-ar fi
avut la dispoziţie nicio informaţie din partea Legaţiei române la Varşovia
despre această vizită. Poate de aceea şi istoricilor le-a scăpat prezentarea
ei. Arhivele diplomatice româneşti păstrează doar o sigură notă cu propuneri cu nume de persoane poloneze care să fie decorate de Regele Ferdinand, aceasta redactată fiind la cererea ministrului I.G. Duca.
Abia peste un an găsim redactată o notă prin care cel din urmă
aprobă şi recomandă însărcinatului cu afaceri a.i. să depună o coroană de
flori din partea guvernului român la mormântul scriitorului Henryk Sienkiewicz, îngropat în catedrala Sfântul Ioan din Varşovia.
Cu vechiul „spiritualul” prieten Piłsudski
Ziua de marţi 26 iunie a fost afectată manevrelor militare, care sau desfăşurat, la o oră cu trenul, departe de capitală. După descrierea locului şi potrivit uzanţelor vremii în această materie, credem că s-au desfăşurat la Legionowo, prezent fiind şi „vechiul prieten – Piłsudski”.
O dată călare pe cal, Regina s-a simţit în elementul ei, în ciuda
terenului nisipos şi a prezenţei Majestăţii Sale, care se afla în faţă ei, nevoită fiind „să se supună ritmului său îngrozitor de lent şi să nu-l facă în
nici un fel să se răstoarne”, mai ales că: „niciodată [n-a fost] un călăreţ
binevoitor”.
Desfăşurarea manevrelor i-a dat prilejul de a face câteva descrieri
şi aprecieri memorabile despre Mareşalul Piłsudski, care – încurajat de
Regină – le-a spus: „tot felul de snoave şi ne-a făcut să râdem tot timpul”.
8
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El este cu adevărat spiritual, plin de viaţă şi amuzant, deşi cu
sănătatea este, realmente, un om terminat şi „netratabil” ca
temperament cred. Am pentru el aproape un sentiment de
afecţiune. Este absolul original, şi un caracter puternic. Toţi
polonezii îl respectă, dar fiind extrem de încăpăţânat şi îndărătnic, este dificil de manevrat când nu eşti pe deplin stăpân
pe situaţie, ceea ce, în general, se întâmplă celor care sunt
prea intransigenţi, aşa încât jumătate din calităţile lor reale
sunt în cea mai mare parte irosite9.

La dejunul întârziat, oferit la Palatul Łazienki („micul nostru Palat încântător”) a participat o societate „elegantă şi aristocrată, extrem de
plăcută să o vezi”, cu oameni „bine făcuţi, manieraţi, rafinaţi şi deosebit
de politicoşi şi amabili, o combinaţie de austrieci şi ruşi distinşi, de cea
mai bună calitate fireşte, din care cuplul prezidenţial nu face parte”. Cu
firea ei iscoditoare, Regina, care a stat între Piłsudski şi preşedinte a aflat
de la cel din urmă „ce om bun este preşedintele Wojciechowski şi ce inimă bună are”, relatându-i că
atunci când erau tineri, au stat împreună în cameră, timp de
patru ani (amândoi fuseseră revoluţionari, însă fiind la un
dejun oficial, n-am întrebat în amănunt, ce făceau ei atunci!)
şi, cum el, Piłsudski, fusese întotdeauna un om dificil ca temperament, nedând importanţă detaliilor care sunt necesare vieţii politice, el fiind dezordonat, impulsiv, irascibil. Mi-a
spus cum prietenul său îl dădăcise, avusese grijă de el, îi curăţase hainele, îi făcuse ordine în cameră şi-l îngrijise când
era bolnav, cu neobosită răbdare şi blândeţe, şi că tot aşa se
purta şi acum cu soţia sa, care are o sănătate precară şi care
de ani de zile are nevoie de îngrijire, pentru că are „un malade de nerfs”. Toate acestea mi le-a spus în franceza sa colorată şi cu o foarte accentuată pronunţie. Apoi, văzând că ascult
cu simpatie şi cu o înţelegere binevoitoare, el mi-a mai spus
că sora sa cea mică, care era şi preferata sa, avea cancer şi
era pe moarte, că sufere de chinuri groaznice şi că, uneori,
reuşea să o facă să zâmbească. Mi-a relatat că i se sfâşie inima că în această nenorocire nu i-a putut uşura suferinţa sau
nu a putut să o menţină în viaţă. În acel moment, frumoasa
încăpere albă s-a umplut cu primul soare puternic pe care
l-am avut, argintăria de pe masă strălucea, florile erau superbe, lumea veselă făcea conversaţie, era plăcut, festiv, muzica
cânta mazurcile naţionale animate, iar eu eram în acel moment cu bătrânul mareşal, cu o carieră atât de pestriţă, uzat
înainte de vreme de viaţa aventuroasă şi revoluţionară, care
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stătea în camera surorii sale pe moarte pe care o numea „ma
petit, ma derniere” şi noi amândoi aveam lacrimi în ochi10.

După o cină scurtă, scurtă şi deosebit de bună, cuplul regal a fost
invitat la Teatrul Mare, unde se va bucura de o primire entuziastă. Demn
de consemnat ar fi faptul că pentru prima dată în analele istoriei românopolone, doar în relatările Reginei Maria găsim o succintă „cronică” a unui
spectacol polonez desfăşurat pe această scenă veche de peste un secol, şi
pe care, abia în 1997 s-a montat cu multă strălucire „Oedip” de Enescu.
Era o sală frumoasă, plină de cei mai rafinaţi oameni. S-a reprezentat un act dintr-o operă poloneză, cu un scenariu frumos, bine cântată şi dansată perfect [probabil „Halka” de
Moniuszko – n.n.], în stilul rusesc, în bunele tradiţii ruse,
urmată de un cerc al celor mai „huppes” (de vază) şi, cum am
început să ne cunoaştem unii cu alţii şi coroana mea nu-mi
mai chinuia fruntea, a fost o atmosferă caldă şi plină de regrete de ambele părţi, pentru că deja sunase ceasul despărţirii.
A fost şi un deosebit de încântător balet „o nuntă sătească”
cu deosebite dansuri naţionale, mazurci şi cu muzică trepidantă şi costume în multe culori, în decorul unui încântător
sat, între enormi copaci fructiferi înfloriţi, totul realizat perfect şi artistic în toate privinţele, realmente autentic. Mi-a
plăcut imens, eu care rareori văd şi aud reprezentaţii de teatru cu adevărat bune. [„Halka” – probabil – n.n.]. Când s-a
lăsat din nou cortina, au fost ovaţii entuziaste care, în acelaşi
timp au fost şi de rămas bun11.

De aici, cortegiul s-a întors la Palatul Łazienki, care aştepta, luminat feeric, cuplul regal, cu focuri de artificii aranjate de jur împrejurul
apei. Plecarea, seara târziu – spre Cracovia – s-a făcut în acordul imnului
naţional.
Cracovia – un oraş mult mai exuberant
Vechea capitală a Poloniei a întâmpinat cuplul regal cu o mare
cordialitate, dar „pe o ploaie susţinută, fără şanse de oprire”, ceea ce a făcut imposibilă „marea recepţie populară” – punct din program pe care
Regina îl va regreta. La gară, înalţii oaspeţi au fost aşteptaţi de o caleaşcă
cu patru cai albi şi ţărani surugii „îmbrăcaţi în pitoreşti mantii albastre,
cu multe panglici la pălăriile lor cu pene de păun”; toate acestea nu se pu10
11

Ibidem, p.253-254.
Ibidem, p. 255.

202
tea să nu o impresioneze pe Regină. În ciuda faptului că din cauza ploii
caleaşca, în care s-a suit şi voievodul oraşului, a fost închisă, nu putea să
nu observe Regina că „oamenii din Cracovia erau mult mai exuberanţi şişi manifestau bucuria în diferite moduri”, „acoperindu-ne cu flori foarte
frumoase, dar teribil de ude”.
Delegaţia a fost condusă la o „veche fortăreaţă cu porţi duble, din
mijlocul oraşului” [Barbakan – n.n.], fiind primită de consiliul municipal,
„potrivit unui vechi obicei”. De reţinut aprecierile pertinente pe care Regina le face despre vechea Biserica Mariană (Marienkiche) pe care a vizitat-o: „monument magnific plin de comori pe care, din nefericire, l-am
vizitat mult prea rapid”. Şi totuşi, din pana ei au ieşit câteva aprecieri
demne de a fi reţinute de cele mai pretenţioase ghiduri turistice, mai ales
din cele redactate în româneşte despre arta în care a excelat marele artist
Wit Stwosz, reprezentat de seamă al goticului polonez. N-avea de unde să
ştie atunci Regina Maria că Veit Stoss, de a cărei operă se îndrăgostea, ar
fi originar, probabil, cum s-a demonstrat în anii 60 ai secolului trecut,
(vezi Heinz Stănescu, Wit Stwosz, Editura Meridiane, 1962) din localitatea hunedoreană – Hărău – şi nu din Cracovia, că urmaşii lui au creat
opere prestigioase pe teritoriul românesc. Iată descrierea, antologică am
putea spune, pe care a lăsat-o posterităţii Regina, poate una dintre cele
mai mai succinte şi convingătoare.
Aspectul general al bisericii este în stil gotic, iar plafonul este
pictat în albastru, plin de imagini, şi înainte de a ajunge la
marele altar, un extraordinar crucifix atârnă din acel plafon
şi pare a fi paznicul tăcut al sanctuarului. Acest crucifix este
din lemn pictat şi efectul este fantastic. Deşi în cea mai mare
parte domină goticul, mai sunt, în diferite colţuri ale bisericii, şi stiluri mai vechi şi mai noi. În spatele altarului, sunt
patru magnifice vitralii în culori superbe. Altarul, făcut de
Veit Stoss, este înalt şi superb sculptat, reprezentând, cred,
moartea Fecioarei. Întreaga biserică este dedicată Fecioarei.
Sunt nişte superbe picturi clasice, un altar lateral minunat,
în marmură şi bronz, pură renaştere. Am avut cu noi un pasionat profesor în vârstă, care era tobă de cunoştinţe, dar
n-am putut să exploatez acest lucru, pentru că tot timpul am
fost zorită de ceilalţi. Aş fi vrut să am timp, să fac liniştită turul locului şi să exploatez fiecare colţişor, dar ei fixaseră programul, supraîncărcat, pe care noi trebuia să îl urmăm întocmai12.

Wawelul, de pe colina stâncoasă, unde se află înmormântaţi: Jan
Sobieski, Tadeusz Kościuszko, Józef Poniatowski şi Adam Mickiewicz,
unde au fost încoronaţi şi se odihnesc mulţi din regii Poloniei,
12
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este un loc plin de comori, iar unele din aceste morminte
sunt superbe. Între cele două părţi ale bisericii, care este în
stil gotic şi a fost sfinţită la 1359, se află un altar apărat de un
ciborium (baldachin în bazilicile creştine), care protejează
sarcofagul de argint cizelat al Sf. Stanisław, patronul sfânt al
Poloniei, care, fiind episcop al Cracoviei, a fost ucis în faţa
marelui altar de către regele Bolesław în 1079, o repetare
a întâmplării lui Thomas Becket. Este acolo şi o minunată
capelă laterală în întregime sculptată în piatră cenuşie cu
mai multe morminte în marmură roşie şi cu figuri minunate,
sculptate în cel mai pur stil renascentist italian. În partea
opusă, se găseşte un mormânt modern, dar splendid al reginei Hedwige [Jadwiga] în marmură albă, cred. Ea odihneşte
cu toate însemnele regalităţii, cu coroana pe cap, drapată
într-o lungă mantie, cu ambele mâini splendid sculptate, ridicate şi împreunate într-un semn de rugăciune. De jur împrejurul sarcofagului se află şi un şir de vulturi, heraldici.
Deşi este singurul monument modern între atâtea altele
vechi, el are frumuseţea lui perfectă. Mai este şi un alt mormânt modern, cu o superbă figură în bronz al unuia dintre
regii pe care i-am admirat mai mult. Desigur că cei care au
construit aceste două morminte moderne au făcut-o într-o
armonie perfectă cu trecutul13.

Reţinem şi descrierea succintă a sacristiei, care se poate mândri cu:
o bogată colecţie de odoare bisericeşti, cruci minunate, icoane sfinte, racle cu moaşte, veşminte vechi, goblenuri, broderii superbe, între altele o mică şi preţioasă cască bizantină
din aur şi argint, şi o jumătate dintr-un covor unic turcesc,
luat de la Constantinopol, de vreun rege ca pradă de război.
Nu pot scrie tot ceea ce am văzut, rămâne fotografiat în mintea mea, ca să pot pune pe hârtie, în amănunt, nefiind în stare să absorb totul14.

Revenind la Palatul regal din Wawel, acesta este asemuit
cu o imensă şi frumoasă clădire medievală, începută în secolul al XIII-lea şi mărită succesiv de Cazimir cel Mare şi de Sigismud I, Jagiełło, şi care până în 1610 a fost reşedinţa regilor Poloniei. A suferit foarte mult din cauza incendiilor şi dezastrelor şi, începând cu 1846, a fost folosită ca spital militar
şi cazarmă [austriacă]. Acum este totuşi liber şi este restaurat cu grijă şi gust, deşi lent, din pricina lipsei de fonduri. La
13
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subsol se află o completă capelă bizantină, goală dar neatinsă
şi încă poate fi foarte interesantă. Am fost duşi, de asemenea,
să vedem una dintre cele mai frumoase colecţii existente de
goblenuri, imense şi splendide, din care aproape o duzină reprezintă întreaga istorie a creaţiei şi potopul, opere de artă
minunate, toate lucrate cu fir de aur15.

Regina crede că aceste capodopere datau din timpul stăpânirii ruse. Adevărul este că acestea au fost comandate de Sigismund cel Bătrân
din Ţările de Jos în secolul al XVI-lea. Adevărată este informaţia Reginei
că ele au fost luate de ruşi în secolul al XVIII-lea, dar polonezii au reuşit,
realmente, să îi determine pe bolşevici (după 1920) să le restituie. Minunea, consideră ea, „este că ele sunt complete şi nedeteriorate. Se pare că
nu au fost niciodată folosite, ci ţinute numai rulate, din cauza valorii lor
inestimabile”. Aceste inestimabile opere ale artei universale aveau să fie
salvate de la distrugere, încă o dată, 1939, urmare a sprijinului şi a grijii
acordate de autorităţile româneşti, inclusiv a fiului său, Carol al II-lea.
Ele au fost aduse din Polonia direct în România, cu 60 de camioane, împreună cu multe din obiectele remarcate de Regină în sacristie şi nu numai. La începutul anului 1940 ele au fost transportate în Occident şi apoi
în Canada, de unde s-au înapoiat la Wawel abia în anul 1960.
Regretă mult Regina că este nevoită să se despartă de marile capodopere de la Wawel, în program figurând vizita de la salina Wieliczka:
„foarte mare şi frumoasă”. Comparând-o cu cea de la Slănic Prahova,
ultima i se pare a fi „mult mai impresionantă”, deoarece aceasta pare a fi:
„o extraordinară catedrală, care nu este susţinută de nici un fel de coloane, şi din interiorul căreia poţi privi în jos şi-i poţi vedea pe oamenii care
lucrează”.
La recepţia oferită de autorităţi, remarcă cum „toate mărimile din
zonă s-au strâns să ne onoreze”. La masă, cu un profesor în vârstă, om de
lume, n-a fost subiect pe care să nu îl fi discutat, Regina fiind dornică să
afle cât mai multe, „în franceză, fie în germană”.
Ţinutul Łańcutului sau despre paradis
A doua zi dimineaţa s-a ajuns cu trenul la Łańcut, care i s-a părut
a fi „paradisul”.
Ploaia se oprise şi, deşi era umezeală, am putut merge cu
caleştile deschise la palatul de reşedinţă. Şi ce caleşti! Şi ce
cai! Şi ce terenuri! Şi ce casă! Singurul cuvânt este magnific.
Toate superlativele pot fi folosite fără nici o exagerare.
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Cred că niciun cap încoronat, care trăise în Anglia şi în Malta,
care cunoscuse bine patrimoniul cultural german, austriac, francez şi rus,
cu tot ce avea acesta mai de preţ, nu s-a exprimat cu atâta entuziasm
despre palatul din Łancut şi împrejurimile sale. Pentru monografiile care
se vor scrie despre aceste locuri să consemnăm impresiile unei Regine
nepereche în receptarea frumosului şi a culturii în accepţiunea ei largă.
Nu pot începe să descriu totul – regal este cuvântul, şi este
întreţinut aşa cum numai în Anglia am văzut, parcul, casa,
grădina, grajdurile, servitorii, masa, serele, totul tip-top, iar
casa este un adevărat muzeu cu lucruri preţioase şi, în acelaşi
timp, este şi o grădină de flori, şi are tot confortul modern, şi
lux până la cel mai mărunt detaliu – o adevărată bucurie
pentru ochi, nas, percepţia tuturor simţurilor este totală şi
absolut satisfăcută. A fost aproape exagerat de perfect, de
fapt aveai sentimentul că te afli într-un vis deosebit de plăcut, care nu poate să dureze, şi totuşi nu a dispărut la deşteptarea noastră. A doua zi dimineaţa el era încă acolo, în perfecţiunea lui absolută.

Florile sunt cele care s-ar fi putut „să o înebunească atât de mult”.
Sumedenie de hortensii roz, imense, erau în toate pervazele
ferestrelor, de la toate coridoarele, precum şi uriaşe mănunchiuri de nemţişori înalţi, albaştri ca cerul, minunţi trandafiri şi garoafe. Am mers în jurul lor ca să mă umplu de mulţumirea de a fi într-un cadru perfect, adesea visat, de frumuseţe şi gust absolut, fără cusur, totul ţinut în aşa desăvârşită
stare care a fost creată de-a lungul timpului de multe generaţii. Felul de lucruri care sunt pe cale de dispariţie, dar care
sunt atât de minunate pentru cei cu gusturi şi cu simţuri rafinate. Nivelul era atât de ridicat şi totuşi îţi dădeai seama că
nu se făcuse nici un efort special, ci că [acesta] era standardul obişnuit16.

Cu siguranţă multe din cele văzute aici la Łańcut a transferat
Regina în palatele ei din România, la Cotroceni, la Sinaia, Bran şi mai
ales la Balcic.
Şi dineul de la Łańcut a fost „culmea perfecţiunii”.
Încăperea, florile, serviciul, argintăria, porţelanurile, cristalurile, mâncarea, vinul, iluminatul – de asemenea societatea
– pentru că, fireşte, acesta este locul de întâlnire al celor mai
desăvârşite şi mai nobile persoane.
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Duca şi Brătianu, la fel şi domnii noştri au fost foarte impresionaţi, niciunul din ei nu mai văzuseră până atunci ceva asemănător, chiar şi la Curte, poate doar la Curtea britanică, dar
mulţi dintre ei nu fuseseră acolo. În acelaşi timp, a fost o întrunire veselă, aproape informală, cu nimic altceva decât oameni plăcuţi17.

A doua zi, bucuria Reginei a constat în faptul că le-a putut arăta
gazdelor „ce poate face [ea] dintr-un cal”.
Nobilii participanţi, în convorbiri, punând „ţara la cale”, au întrebat-o pe Regină, „cu toată seriozitatea”:
dacă noi nu am vrea să le dăm lor pe Nicky, atunci când ţara
lor ar fi pregătită pentru monarhie. Ei voiau o alianţă mai
strânsă cu România, şi mai ales, un copil de-al meu, conchide Maria18.

Ideea respectivă a rămas la ordinea zilei ani buni, şi după aceea, aşa că nu
întâmplător, la începutul anilor 30, mareşalul Piłsudski îl va primi cu
mare cordialitate pe prinţul Nicolae la Varşovia. De data aceasta, numai
fostul ministru la Bucureşti, Aleksander Skrzyński, a arătat că
s-ar putea ridica obiecţii faţă de numele de Hohenzollern,
dar că Ileana ar putea fi regină, ar avea tot dreptul, putea
alege un soţ, dintre numele mari, care să-i fie consort.

Aflăm că Regina le-a sugerat să aleagă la timpul potrivit un catolic, pe Alfonso, infante de Spania, căsătorit cu Beatrice, sora mai mică
a Reginei Maria, „care ar face cinste oricărui tron”. Nu ştim dacă gazdele
i-au spus Mariei că în secolul al XVI-lea, Polonia a avut-o pe tron alături
de Zygmunt Stary pe Regina Bona, italiancă de origine (Bona Dei gratia
regina Poloniae, magna dux Lithuaniae, Barique princeps Rossani,
Russiae, Prussiae, Masoviae etc. domina), dovedindu-se a fi un renumit
Mecena al Renaşteririi poloneze, cu ale cărei opere de bun gust Wawelul
s-a mândrit şi se mândreşte. Mai remarcă Regina României că în compania vechilor familii nobiliare poloneze: Potocki, Sapieha (un urmaş
dintre ei semnaseră la 3 martie 1921, împreună cu Take Ionescu
Convenţia militară româno-polonă), Radziwiłł, Poniatowski, Lubomirski,
Przeździecki, Branicki etc. Brătianu şi Duca, „în ciuda ideilor lor
democratice avansate, pluteau într-un fel de beatitudine şi încântare
pentru tot”.

17
18

Ibidem, p. 262-263.
Ibidem, p. 263.
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Vizita la Łańcut a fost pentru aceştia „o pauză în urâta existenţă
din prezent”, un fel de oază în „es war einmal”, ei „neputând rezista farmecului şi atracţiei imense”. După ce a văzut şi s-a fotografiat cu caii, admirându-i cu mare pricepere, la fel şi grajdurile „impecabile” constată că
aici „se aflau cele mai frumoase trăsuri, cu zecile, şi majoritatea din lemn
în culoare natur, lustruit, ca Rolls Royce-ul meu. Acestea arată teribil de
elegant şi sunt întreţinute ireproşabil”. Aflăm că proprietarul moşiei de la
Florica s-a interesat de „latura economică a marelului domeniu”.
Brătianu a fost, în general, atât de satisfăcut de călătoria
noastră, încât şi-a încălcat principiile şi mi-a făcut un compliment, ceea ce este un lucru rar la el. În general, el este mai
curând gata să blameze şi este zgâr-cit cu laudele. De data
aceasta, a găsit totuşi prilejul să-mi spună că am fost „sans
reproche”. Sunt propriile lui cuvinte.

Se vede că i-a căzut la inimă aprecierea făcută de primul ministru al ţării,
mai ales că n-a uitat, cum în tinereţe, alături de bătrânul Kalinderu, acesta o dojenea şi el în ceea ce făcea. Cu cele mai bune impresii, cu compartimentul plin de flori frumoase, însoţită de persoanele ataşate pe
lângă delegaţie a ajuns la Lemberg, despărţindu-se de Polonia şi de polonezi „în mijlocul ovaţiilor, muzicii şi al mulţimii entuziaste care venise
să ne conducă”.
Ca şi în alte vizite pe care Regina Maria a României le-a efectuat
în străinătate, în postură de Prinţesă sau de Prima Doamnă a României,
a reuşit cu brio să ridice şi la Varşovia, la Cracovia sau Łańcut, în vechea,
în nobila Polonie renăscută, pentru care nutrea o profundă stimă, şi să
pună demn „România pe hartă”, cum nimeni nu o făcuse înaintea ei şi
putem spune, fără teama de a greşi, că nimeni altcineva până azi. Mareşalul Piłsudski, care îi va întoarce vizita până la sfârşitul vieţii de trei ori,
prezent fiind pe meleagurile româneşti, chiar şi pentru a-şi petrece, în
1928, un concediu de şa-se săptămâni, vizitând mai tot ceea ce era de
vizitat în România, ne dovedeşte ce punţi trainice clădea Regina Maria în
relaţiile interumane şi interţări. Cultura ei aleasă şi bunul simţ înnăscut
au ajutat-o să facă toate acestea şi în Polonia, la fel ca în Rusia, în Germania, în Franţa, Anglia sau America. Şi totul cu o dibăcie neîntrecută.
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90. rocznica historycznej wizyty
rumuńskiej pary królewskiej w Polsce
Streszczenie

Pod koniec czerwca 2013 r. minęło 90 lat odkąd król Ferdynand I
i królowa Maria, wraz z szefem rządu Ionem I.C. Brătianu, ministerm
spraw zagranicznych Gheorghe I. Duca oraz innymi rumuńskimi dygnitarzami, odbyli pierwszą oficjalną wizytę w Rzeczypospolitej Polskiej, odrodzonej 11 listopada 1918 r. Była ona odpowiedzią Wielkiej Rumunii na
podobną wizytę marszałka Józefa Piłsudskiego we wrześniu 1922 r. w Sinaia. Niniejszy tekst oparty jest na wspomnieniach królowej Marii, w których zawarty jest bardzo pochlebny obraz Polski i Polaków.
Jak w przypadku wszystkich innych wizyt zagranicznych królowej
Marii w charakterze księżnej czy Jej Wysokości, także w Polsce, do której
żywiła głębokie przywiązanie, zdołała ona zaprezentować godne miejsce
„Rumunii na mapie”, jak nikt inny przed nią i – zdaniem autora artykułu
– także nikt inny do dziś. Fakt, że marszałek Piłsudski uda się potem
jeszcze trzy razy z rewizytą do Rumunii, w tym w 1928 r. (już po śmierci
króla Ferdynanda I) spędzi w Rumunii sześciotygodniowe wakacje, dowodzi, jak trwałe relacje międzyludzkie i międzypaństwowe potrafiła budować królowa Maria. Wysoka kultura osobista i wrodzony takt, a przy
tym niezwykła zręczność i niezrównanie przenikliwe spojrzenie, pomogły
jej w osiągnięciu tego celu w Warszawie, Krakowie, Łańcucie, podobnie
jak w Rosji, Niemczech, Francji, Anglii i na kontynencie amerykańskim.
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Zapiski i wspomnienia królowej Marii są dziełem prawdziwego
talentu, dowodzą głębokiego wyczucia języka i wysokiej klasy zmysłu reporterskiego. Nicolea Iorga nie zdołał jej „prześcignąć” w swoich „Note
polone” z 1924 r. Zmysł obserwacji, kultura osobista i poczucie obowiązku, ale i poczucie humoru – oto co charakteryzowało wspomnienia królowej Marii z tej wizyty, w których zawarła aspekty polskości nieznane
w Rumunii, odbicie tego wszystkiego, czym jest Polska i jej mieszkańcy.
Autor przytacza w swoim artykule fragmenty wspomnień królowej Marii dotyczące wielu aspektów pamiętnej wizyty w Polsce – polskiej
armii, odwiedzanych miejsc, wydarzeń, ludzi.
Wojsko [polskie] wygląda na sprawne i dobrze wyposażone,
oddziały w jak najlepszym stanie, zwłaszcza oficerowie dobrze ubrani i większość bardzo przystojnych. W ogóle Polacy
są ludźmi pięknymi, wysokimi, wielu z nich dystyngowanych, eleganckich, atystokratycznych, wytwornych [trzy pochlebne epitety jeden po drugim, których nie znajdziemy
przy okazji opisów wojsk innych państw, a królowa miała
okazję widzieć wiele armii i licznych wojskowych – przyp.
N.M.].
Mundury wyglądają dobrze, mają oni elegancką postawę
i piękne oczy. Żołnierze, jakich widziałam, są wysocy, wyglądają lepiej i są lepiej ubrani niż nasi. Są dumni ze swojej armii i bardzo dużo dla niej robią.
Ulice pełne były ludzi, którzy pozdrawiali nas, ale powściągliwie, jakby z cieniem obaw z przeszłości, które wciąż jeszcze w nich pokutują. Ulice są długie i szerokie, budynki duże
i okazałe. Na koniec szliśmy bulwarem wysadzanym zielonymi drzewami [mowa z pewnością o Alejach Ujazdowskich –
przyp. N.M.], wyglądającym naprawdę pięknie, artystokratycznie i w bardzo zachodnim stylu, i gdzie znajdują się domy i pałace co ważniejszych rodzin.
Był też niezwykle czarujący balet „wiejskie wesele” z nadzwyczajnymi tańcami narodowymi, mazurkami, z żywiołową
muzyką i różnobarwnymi kostiumami w scenerii czarującej
wsi, pomiędzy potężnymi rozkwitłymi drzewami owocowymi, wszystko wykonane perfekcyjnie i artystycznie, i pod
wszystkimi względami. Ogromnie mi się podobało, rzadko
widuję i słyszę przedstawienia teatralne naprawdę dobre
[prawdopodobnie mowa o „Halce” Stanisława Moniuszki –
przyp. N. M.]. Kiedy znowu opadła kurtyna, zabrzmiały entuzjastyczne owacje, które były jednocześnie pożegnalnymi.
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Nie jestem w stanie zacząć opisywania tego wszystkiego –
królewski to odpowiednie słowo, i utrzymany tak, jak tylko
w Anglii widziałam, park, dom, ogród, stajnie, służba, stoły,
szklarnie, wszystko tip-top, a dom to prawdziwe muzem
z cennymi rzeczami, jest też ogród kwiatowy, i posiada cały
nowoczesny komfort i lux aż po najmniejszy detal – prawdziwa radość dla wzroku, powonienia, odczucia wszystkich
zmysłów są absolutnie zaspokojone. Było prawie przesadnie
perfekcyjnie, jak w przyjemnym śnie, który nie trwa długo,
a jednak nie zniknął po naszym przebudzeniu. Następnego
ranka był tam jeszcze, w całej swojej doskonałości.

Defilada wojskowa dała królowej okazję także do kilku opisów
i godnych pamięci wzmianek o marszałku Józefie Piłsudskim, który –
zachęcany przez nią – opowiadał „różne dykteryjki i rozśmieszał nas
przez cały czas”.
Jest on naprawdę inteligentny, pełen życia i poczucia humoru (...). Mam w stosunku do niego uczucia prawie serdeczne.
Jest absolutnie oryginalny i ma bardzo silny charakter.
Wszyscy Polacy go szanują (...).

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

Pamiątki wojskowe oraz fotografie związane z wizytą
w Polsce w 1937 r. króla Rumunii Karola II
przechowywane w polskich muzeach

Wizyta króla Rumunii Karola II w Polsce w 1937 r. była jedną
z konsekwencji sojuszu wojskowego, który został zawarty pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii dnia 3 marca 1921 r.1 Skierowany był on przeciw sowieckiej Rosji, która dla obydwu tych państw
przez cały okres międzywojenny stanowiła poważne zagrożenie polityczne
i militarne2. Stąd też przez cały ten czas obydwie strony tego aliansu, po-



Autor przeprowadził wstępną kwerendę w zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i w Wielkopolskim Muzeum
Wojskowym w Poznaniu. Niewykluczone więc, że jakieś przedmioty lub fotografie
związane z wizytą króla Rumunii Karola II w Polsce w 1937 r. znajdują się także w innych polskich placówkach muzealnych.
1 Była to: „Konwencja o przymierzu odpornym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii” oraz podpisana wraz nią „Tajna konwencja wojskowa polsko-rumuńska”. Konwencję o przymierzu opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 81 z 1921 r. pozycja 557. Ponadto pełny tekst obydwu tych dokumentów przytoczono także w publikacji: Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939. Tom I. 1918-1932, pod red. naukową T. Jędruszczaka, M. NowakKiełbikowej, Warszawa 1989, s. 146-148 – dok. Nr 32 oraz s. 148-150 – dok. Nr 33,
a jedynie pierwszego z nich, jednak bez preambuły, w: Powstanie II Rzeczypospolitej.
Wybór dokumentów 1866-1925, praca zbior. pod red. H. Janowskiej, T. Jędruszczaka, Warszawa 1984, s. 621-622 – dok. Nr 311.
2 Szerzej zob. choćby: Protokoły z posiedzeń Ścisłej Rady Wojennej i Inspektorów Armii za lata 1926-1932. Część I, opracowali E. Kozłowski, P. Stawecki, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” (Warszawa) 1981, tom XXIV; Wrzesień 1939. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w dokumentach, relacjach i wspomnieniach, wybór
i opracowanie W. Włodarkiewicz, Warszawa 2005; Agresja sowiecka na Polskę
w świetle dokumentów. 17 września 1939. Geneza i skutki, praca zbior. pod red.
E. Kozłowskiego, Warszawa 1994; W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994; tenże, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943, Warszawa 2005; R. Szubański, Plan operacyjny „Wschód”, Warszawa 1994 (drugie wydanie – Warszawa 2010); R.C. Raack, Polska i Europa w planach Stalina, przełożył P. Kościński, Warszawa 1997; A. Grzywacz, Armia sowiecka
w ocenach polskiego kierownictwa wojskowego 1921-1939, „Studia Rzeszowskie”
(Rzeszów) 1999, tom VI; T. Kośmider, Planowanie wojenne w Polsce w latach 19211926, Toruń 2001; W. Włodarkiewicz, Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939, Warszawa 2001; tenże,
Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach
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mimo pewnych trudności i wahań, głównie strony rumuńskiej3, podtrzymywały okresami nawet dość ożywione stosunki, głównie polityczne
i wojskowe. Poza kontaktami sztabowymi, związanymi z planowaniem
wojennym, dotyczyły one również współpracy wywiadowczej, odnoszącej
się do rozpoznania i oceny stanu Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej
oraz pozostałego, przede wszystkim przemysłowego, potencjału wojskowego ZSRS z lat 1921-1939, a także stanu sowieckiego rolnictwa i pozostałych działów gospodarki tego kraju4.

polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939, Warszawa 2002; tenże, Rola polskiego wywiadu wojskowego w rozpoznaniu zagrożenia sowieckiego Rzeczypospolitej w latach 1932-1939 [w:] Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej, praca zbior. pod
red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Kraków 2011; B. Musiał, Na Zachód po trupie Polski, przełożył M. Falkowski, Warszawa 2009.
3 Działo się tak, gdyż w pierwszej połowie lat 30., poza innymi czynnikami, Rumunia
miała za złe Polsce zawarcie przez nią w 1932 r. układu z Sowietami, a w 1934 r. podpisanie deklaracji z Niemcami. Natomiast w polskich kręgach politycznych złe wrażenie robiły próby swoistego flirtu politycznego Rumunii z Czechosłowacją oraz
z ZSRS w ramach przygotowań do tak zwanego „paktu wschodniego” o wzajemnej pomocy przeciw Niemcom, który, zdaniem strony polskiej, stanowił niebezpieczeństwo
dla trwałości sojuszu polsko-rumuńskiego z 1921 r. – szerzej na ten temat, poza częścią niżej cytowanej literatury, zob. także: M. Wołos, Francja – ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924-1932, Toruń 2004; M. Kornat, Polityka równowagi 1934-1939.
Polska między Wschodem i Zachodem, Kraków 2007.
4 Warszawa, Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Oddział II Sztabu Głównego I.303.4.2912. Annales a la conference Deuxiemes Bureaux des Etats Majors Generaux Roumain et Polonais a Varsovie – 1926. Ponadto zob. także: А. Смолинский
(A. Smoliński), Образ Красной Армии и СССР в 1921-1939 гг. в документах II
Отдела Генерального Штаба Войска Польского, „Клио”. Журнал для учёных
(Санкт-Петербург) 2010, № 3 (50); tenże, Obraz Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej oraz sowieckiego potencjału militarnego z początku lat trzydziestych XX
wieku w dokumentach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Przyczynek
do dziejów polskiego wywiadu wojskowego [w:] Militaria pomorskie. Zbiór studiów, Tom IV, praca zbior. pod red. M. Giętkowskiego, Ł. Nadolskiego, A. Smolińskiego, Bydgoszcz 2012; tenże, Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona jako obiekt
rozpoznania polskiego wywiadu wojskowego – próba oceny efektywności [w:] Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym, praca zbior. pod red. J. Gmitruka, W. Włodarkiewicza, Warszawa-Siedlce 2012; tenże, Armia Czerwona oraz sowiecki potencjał militarny z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku w dokumentach Oddziału
II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Przyczynek do dziejów i efektywności wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, Tom 2, praca zbior. pod red. W. Skóry, P. Skubisza –
w druku.
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Oprócz tego niemal przez cały okres międzywojenny funkcjonowały też inne formy polsko-rumuńskiej współpracy wojskowej5 oraz kontakty pomiędzy różnymi formacjami Wojska Polskiego i armii rumuńskiej, a także stosunki dyplomatyczne. Nie mniej istotne, choć przede
wszystkim dla strony polskiej, były też związki gospodarcze6.
Po kilku latach ochłodzenia wzajemnych stosunków na linii Warszawa – Bukareszt rok 1937 przyniósł pewną intensyfikację kontaktów
politycznych i wojskowych istniejących pomiędzy Rzeczpospolitą Polską
i Królestwem Rumunii. Bowiem zarówno politycy polscy, jak i rumuńscy
starali się ożywić związki istniejące pomiędzy obydwoma państwami.
Niewątpliwy wpływ na to miało narastające wówczas w Europie napięcie
polityczne, które niosło za sobą realną groźbę wybuchu w Europie kolejnego konfliktu zbrojnego. Warto też podkreślić, że szczególnie dla Polski,
poza dawnym zagrożeniem wynikającym z polityki gwałtownie zbrojących się i rosnących w siłę Sowietów7, coraz groźniejsze stawały się
III Rzesza i jej szybko powiększająca się armia, czyli Wehrmacht. Stąd
obydwie strony polsko-rumuńskiego aliansu poszukiwały skuteczniejszych metod zabezpieczenia swoich interesów politycznych oraz coraz
bardziej zagrożonej integralności terytorialnej8.

5

Warto też pamiętać, że Rumunia, głównie w latach 30., była ważnym odbiorcą
sprzętu wojskowego produkowanego przez polski przemysł obronny, przede wszystkim lotniczego – szerzej na ten temat zob. chociażby: J. Domański, Samolot myśliwski PZL P-24, Warszawa 1970; tenże, Samolot bombowy PZL-37 „Łoś”, Warszawa
1970; A. Glass, Samolot rozpoznawczo-bombardujący PZL-23 Karaś, Warszawa
1973; K. Cieślak, Samolot myśliwski PZL P-11, Warszawa 1973; T.J. Kopański, PZL.23
Karaś i wersja eksportowa, Sandomierz 2004; J.B. Cynk, Samolot bombowy PZL-37
Łoś, Warszawa 1990; M.P. Deszczyński, W. Mazur, Na krawędzi ryzyka. Eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym, Warszawa 2004; D. Bernád, B. Braniewski, J.B. Cynk, A. Glass, T.J. Kopański, PZL.37 Łoś, Lublin 2006.
6 Zob.: P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981, s. 248
i passim; M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939, Białystok 1997,
s. 48-78, 171-214, 347-383. Ponadto szerzej na temat polsko-rumuńskiej współpracy
wojskowej zob. choćby: Materiały do dziejów sojuszu polsko-rumuńskiego w latach
1921-1931, wstęp i opracowanie H. Bułhak, „Studia Historyczne” 1973, Nr 3; tenże,
Początki sojuszu polsko-rumuńskiego i przebieg rokowań o konwencję wojskową
w latach 1919-1921, „Dzieje Najnowsze” 1973, Nr 3; M. Leczyk, Z dziejów polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego 1926-1932, „Dzieje Najnowsze” 1994, zeszyt 3;
H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931,
Szczecin 2008, a także: J. Białkowski, Aspekty wojskowe polityki zagranicznej Polski
w 1939 roku, Toruń 2008; M. Kornat, Polityka zagraniczna Polski 1938-1939. Cztery
decyzje Józefa Becka, Gdańsk 2012.
7 Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. również: A. Smoliński, Potencjał Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej w przededniu wybuchu wojny
z Niemcami w czerwcu 1941 roku [w:] Militaria pomorskie. Zbiór studiów, Tom I,
praca zbior. pod red. M. Giętkowskiego, Ł. Nadolskiego, A. Smolińskiego, Bydgoszcz
2011.
8 Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: A. Szymański, Zły
sąsiad. Niemcy 1932-1939 w oświetleniu polskiego attaché wojskowego w Berlinie,
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W wyniku tego w kwietniu 1937 r. polski minister spraw zagranicznych Józef Beck wyjechał do Rumunii na rozmowy z rumuńskim ministrem spraw zagranicznych Victorem Antonescu9. W tym samym miesiącu na zlot młodzieży do Rumunii pojechała delegacja Państwowego
Urzędu Wychowania i Przysposobienia Wojskowego i Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego oraz delegaci Związku Strzeleckiego10. Następnie przebywał w Polsce Wielki Wojewoda i następca tronu książę Michał, który 25 maja podczas dwudniowej wizyty i pobytu na Zamku Królewskim w Warszawie zaprosił do Rumunii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej profesora Ignacego Mościckiego11. Wizyta ta odbyła się w dniach
od 7 do 10 czerwca12.
Natomiast rewizyta króla Rumunii Karola II w Polsce miała miejsce w dniach od 26 czerwca do 1 lipca tego roku. Wizycie tej nadano
szczególnie uroczystą oprawę protokolarną. W świcie królewskiej znaleźli
się także następca tronu książę Michał, minister spraw zagranicznych
Victor Antonescu oraz szef jego gabinetu Nicolas Ioanid i podsekretarz
stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej generał Aleksander [Alexandru] Glatz, marszałek dworu królewskiego Ernest Udariano [Udărianu],
mistrz dworu i minister pełnomocny baron Flondor13, fligeladiutant

Londyn 1959; G. Gafencu, Ostatnie dni Europy. Podróż dyplomatyczna w 1939 roku,
przełożył S. Rembek, przemową i posłowiem opatrzył oraz przypisy opracował S. Zabiełło, Warszawa 1984; P. Starzeński, Trzy lata z Beckiem, przedmowę napisał i przypisami opatrzył B. Grzeloński, Warszawa 1991; Generał Wacław Stachiewicz. Wierności dochować żołnierskiej. Przygotowania wojenne w Polsce 1935-1939 oraz kampania 1939 w relacjach i rozważaniach szefa Sztabu Głównego i szefa Sztabu Naczelnego Wodza, opracowanie M. Tarczyński, Warszawa 1998; W. Kozaczuk, Wehrmacht 1933-1939. Rozbudowa sił zbrojnych Trzeciej Rzeszy jako narzędzia presji,
ekspansji terytorialnej i wojny, Warszawa 1978; tenże, Wehrmacht, Warszawa 2004;
M. Zgórniak, Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938-1939,
Kraków 1993; A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach
polskich naczelnych władz wojskowych w latach 1933-1939, Warszawa 2000; Л. Самуэльсон, Красный колосс. Станавление военно-промышленного комплекса
СССР 1921-1941, nеревод с английского И.С. Давидян, Москва 2001.
9 Stosunki polityczne polsko-rumuńskie, „Wiarus”. Organ korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu Ochrony Pogranicza
(Warszawa), Nr 31 z 31 VII 1937, R. VIII, s. 70; M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki
wojskowe 1921-1939..., s. 373.
10 M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939..., s. 373.
11 Stosunki polityczne polsko-rumuńskie..., s. 72; M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939..., s. 373.
12 Prezydentowi towarzyszyli wówczas, między innymi, minister spraw zagranicznych
Józef Beck oraz szef protokołu dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Romer i szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta Rzeczypospolitej generał Kazimierz Schally – zob.: Przyjęcie Prezydenta RP w Rumunii, „Wiarus”. Organ korpusu
podoficerów zawodowych wojska lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu Ochrony
Pogranicza (Warszawa), Nr 31 z 31 VII 1937, R. VIII, s. 34-45; M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939..., s. 373.
13 Pochodził z Bukowiny i biegle mówił po polsku.
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(adiutant przyboczny) króla podpułkownik C. Filitti oraz fligeladiutanci
królewscy majorzy M. Milhailesco [Mihăilescu] i T. Sidorovici, majordomus (prefekt pałacu królewskiego) ppłk G. Stavar, dyrektor dworskiego
urzędu marszałkowskiego P. Octave-Ullea [Octav Ullea], a także oficer
ordynansowy króla major Ilie Radu i oficer ordynansowy generała Glatza
kapitan Stafanescu [Ștefănescu]. Poza tym w podróży po Polsce królowi
Karolowi II towarzyszył także rumuński attaché wojskowy w Polsce major
Baiculescu14.
Po krótkim, nieformalnym powitaniu 26 czerwca o godzinie 3.57
na granicy polsko-rumuńskiej w Śniatyniu z udziałem kompanii honorowej 49 Huculskiego Pułku Strzelców15 oraz po krótkim pobycie we
Lwowie, gdzie król został oficjalnie powitany przez wojewodę lwowskiego, dowódcę Okręgu Korpusu Nr VI oraz przedstawicieli konsulatu rumuńskiego i działaczy towarzystw polsko-rumuńskich, monarcha przybył
do Warszawy, gdzie po oficjalnych i uroczystych powitaniach na dworcu
kolejowym z udziałem przedstawicieli władz państwowych i polskich sił
zbrojnych, w tym również marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza16, i po wi-

14

Według niektórych źródeł, królowi Karolowi II podczas tej wizyty miał także towarzyszyć jego przyjaciel dr Lucjan Skupiewski. Był to posiadający obywatelstwo rumuńskie Polak, członek rumuńskiego senatu i właściciel majątku, w którym zwykł odpoczywać Pierwszy Marszałek Polski podczas swoich wizyt w Rumunii.
15 Kompania ta wystąpiła wówczas w nowym oraz niezwykle atrakcyjnym i estetycznym służbowym umundurowaniu garnizonowym, w skład którego wchodziły kapelusze z pióropuszami i oznaki huculskie na kołnierzach kurtek i okryć wierzchnich oraz
podhalańskie peleryny. Ponadto kompanii towarzyszyła orkiestra pułkowa, używająca
po części specyficznych, opartych o wzory huculskich trembit, instrumentów muzycznych. Wszystko to zrobiło wówczas na Karolu II duże wrażenie, co spowodowało, iż
otwarcie okazywał on swój zachwyt i zadowolenie – szerzej zob.: A. Smoliński, Odrębności mundurowe 49 Huculskiego Pułku Strzelców oraz ich symbolika [w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 19181939, praca zbior. pod red. Z. Karpusa i W. Rezmera, Toruń 2001; tenże, Odrębności
mundurowe 49 Huculskiego Pułku Strzelców jako element działań integracyjnych
w armii II Rzeczypospolitej, „Wrocławskie Studia Wschodnie” (Wrocław) 2001;
tenże, З історії військової уніформістики в II-й Речі Посполитій: особливості
одностроїв 49-го Гуцульського Стрілецького Полку, „Nad Wisłą i Dnieprem”.
Polska i Ukraina w Przestrzeni Europejskiej – Przeszłość i Teraźniejszość. Seria: Systemy Międzynarodowe i Globalny Rozwój (Toruń-Kijów) 2002, Nr 1; tenże, Ciekawe
dzieje barwy 49 Huculskiego Pułku Strzelców z lat 1937-1939. Część I, „Pro Memoria”. Pismo Miłośników Przeszłości (Warszawa) 2003, Nr 8 (9); Część II, 2004, Nr 1
(10); tenże, Skąd wzięły się kapelusze w 49 Huculskim Pułku Strzelców?, „Semper
Fidelis”. Pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
(Wrocław) 2004, Nr 6 (83); tenże, 49-го Гуцульський Стрілецький Полк війська
польського, „Військово-Історичний Альманах” (Київ) 2007, R. VIII, Nr 1 (14); tenże, Barwa 49 Huculskiego Pułku Strzelców – ciekawy element działań integracyjnych w armii II Rzeczypospolitej, „Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości” (Przemyśl) 2012, tom XLVIII, zeszyt 1.
16 M. Jabłonowski, P. Stawecki, Następca Komendanta. Edward Śmigły-Rydz. Materiały do biografii, Pułtusk 1998, s. 131.
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zycie na Zamku Królewskim u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego oraz po oficjalnym obiedzie na Zamku i raucie, następnego dnia w godzinach porannych na Polach Mokotowskich odbył się
przegląd, a potem w Alei Żwirki i Wigury defilada oddziałów Wojska Polskiego, głównie stacjonujących w stołecznym garnizonie oraz na terenie
Dowództwa Okręgu Wojskowego Nr I Warszawa17.
Jednak swoistą kulminacją pobytu króla Rumunii Karola II
w Polsce było przyjęcie przez niego szefostwa 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej18. Odbyło się to trzeciego dnia wizyty podczas jego pobytu
w obozie ćwiczebnym w Biedrusku pod Poznaniem, gdzie król obserwował również specjalnie przygotowane dla niego pokazowe ćwiczenia wojskowe19. Tam też odbyła się uroczysta i rozbudowana wojskowa ceremonia przyjęcia przez Karola II wspomnianego szefostwa20. Następnie po
krótkim odpoczynku królewscy goście wraz z towarzyszącymi im osobami
wyjechali do Warszawy, gdzie odbyły się kolejne oficjalne punkty programu ich pobytu21.

17

Król Karol II w Polsce, „Wiarus”. Organ korpusu podoficerów zawodowych wojska
lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu Ochrony Pogranicza (Warszawa), Nr 31
z 31 VII 1937, R. VIII, s. 46, 50, 54; M. Patelski, Królewskie peregrynacje po Polsce.
Prasa o wizytach Ferdynanda I i Karola II w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Stosunki
polsko-rumuńskie w XX wieku, praca zbior. pod red. M. Patelskiego M. Białokura,
Toruń-Opole 2010, s. 82-83.
18 Podkreślić należy, że w całym ówczesnym Wojsku Polskim Karol II był jedynym
obcym szefem. Wszyscy pozostali szefowie, zarówno rzeczywiści, jak i historyczni
mieli ścisły związek z polskimi dziejami wojskowymi oraz z historią narodu i państwa
polskiego. Fakt ten oraz wcześniejsze przyznanie szefostwa rumuńskiego 16 Regimentu Piechoty Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu należy uznać
za efekt wyjątkowej kurtuazji istniejącej przed wrześniem 1939 r. w polsko-rumuńskich stosunkach politycznych i wojskowych – szerzej zob. choćby: A. Smoliński, Szef
czy patron – tradycja i współczesność w Wojsku Polskim [w:] Od armii komputowej
do narodowej. II. Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX
wieku, praca zbior. pod red. M. Krotofila, A. Smolińskiego, Toruń 2005.
19 Doskonały opis tych ćwiczeń zawiera publikacja: S. Lindner, Ale serce boli. Wspomnienia starego kadeta, Warszawa 1983, s. 269-270.
20 Dziennik Rozkazów Wojskowych Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 8 z 28 VI
1937 r. pozycja 99 – Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca
1937 r.; tamże, Nr 8 z 28 VI 1937 r. pozycja 100; tamże, Nr 2 z 4 III 1938 r. pozycja
18; Król Karol II w Polsce..., s. 54, 58; Order Michała Walecznego, „Wiarus”. Organ
korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu
Ochrony Pogranicza (Warszawa), Nr 31 z 31 VII 1937, R. VIII, s. 26; Komunikaty:
57 Pułk Piechoty – nadanie nazwy, „Wiarus”. Organ korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu Ochrony Pogranicza (Warszawa), Nr 28 z 10 VII 1937, R. VIII, s. 683; tamże, Inicjały na naramiennikach żołnierzy 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii.
21 Szerzej o przebiegu tych uroczystości zob. także: A. Smoliński, Nadanie szefostwa
króla Rumunii Karola II 57 Pułkowi Piechoty, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”
(Warszawa) 2011, R. XII (LXIII), Nr 1 (234); tenże, Król Rumunii Karol II jako szef
57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, „Przegląd Wielkopolski”, Kultura – Historia – Eko-
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Ostatnim miejscem wizyty Karola II oraz jego świty w Polsce był
Kraków, gdzie wraz z nim pojechali również Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej, marszałek Śmigły-Rydz, ministrowie spraw zagranicznych Rumunii i Polski oraz minister spraw wojskowych, generał dywizji Tadeusz
Kasprzycki. Po bardzo okazałym powitaniu, w eskorcie dwóch szwadronów stacjonującego w podwawelskim grodzie 8 Pułku Ułanów Księcia
Józefa Poniatowskiego, orszak udał się na Wawel. Tam Karol II złożył
kwiaty na trumnie Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz
zwiedził wawelską katedrę i zszedł do grobów królewskich. Pobyt w tym
mieście trwał dwa dni, a bardzo zadowolony z tej wizyty i przyjmowany
iście po królewsku Karol II cały czas występował w polskim, szefoskim
mundurze.
W południe dnia 1 lipca, poprzez wypełnione publicznością ulice
Krakowa, w asyście „Ułanów Księcia Józefa”, rumuńscy goście udali się
na dworzec, skąd, po oficjalnym pożegnaniu, pociąg króla Karola II odjechał do Bukaresztu. Granicę przekroczył w Śniatyniu 29 minut po godzinie 2122. Na tym zakończyło się chyba najważniejsze wydarzenie polityczne w Polsce, do którego doszło na przestrzeni całego 1937 r.
Przyznać należy, iż polskie władze państwowe i wojskowe zrobiły
bardzo wiele, aby wizycie tej nadać odpowiednią rangę i zapewnić jej należytą oprawę wojskową. Dlatego też uroczystości związane z nadaniem
i przyjęciem przez króla Karola II szefostwa 57 Pułku Piechoty miały
bardzo rozbudowany i jednocześnie podniosły charakter. Poza tym przede wszystkim za pomocą prasy wojskowej23, a po części także dzienników
cywilnych24, zadbano też o odpowiednie propagandowe ich wykorzystanie, zarówno w odniesieniu do sił zbrojnych, jak i cywilnej opinii publicznej. Bowiem dla strony polskiej miał to być, podobnie jak cała ta wizyta, ważny czynnik służący umocnieniu polsko-rumuńskiego sojuszu
wojskowego25.

rozwój – Turystyka (Poznań) 2011, R. XXV, Nr 1 (91); tenże, Król Rumunii Karol II
jako szef 57 Pułku Piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały
z sympozjum (Polonia și România – legături istorice și culturale – trecut și prezent.
Materialele simpozionului), Suceava 2011; B. Kruszyński, Garnizon Poznań w II Rzeczypospolitej. Wojsko w życiu miasta, Poznań 2013.
22 Król Karol II w stolicy królów polskich – Krakowie, „Dziennik Poranny”, Nr 149
z 1 VII 1937 r., s. 1; Król Karol opuścił Polskę, „Dziennik Poranny”, Nr 150 z 2 VII
1937 r., s. 1; Król Karol II w Polsce..., s. 57-59.
23 Zob. chociażby: „Wiarus”. Organ korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu Ochrony Pogranicza (Warszawa), Nr 31 z 31 VII
1937, R. VIII.
24 Zob. choćby: Echa pięknych uroczystości w Biedrusku, „Dziennik Poranny”, Nr 149
z 1 VII 1937 r., s. 1.
25 Warto tutaj zauważyć, iż w kontekście ewentualnego konfliktu Polski z Niemcami
według ocen polskich analityków wojskowych z końca lat 30. XX w.: „Wartość Rumunii jako sojusznika (...) jest względna, choćby z tego względu, że jej wystąpienie czyn-
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Dodać też należy, iż podczas tej wizyty delegacja rumuńska zwiedziła również Państwowe Zakłady Lotnicze na Okęciu oraz Państwowe
Wytwórnie Uzbrojenia w Radomiu. Natomiast godziny wieczorne wypełniły, między innymi, bal, który odbył się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wspomniany już wcześniej uroczysty obiad wydany na Zamku
Królewskim w Warszawie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, a także raut
w Pałacu Łazienkowskim i uroczysty obiad na Wawelu, który miał miejsce podczas wspomnianej powyżej bytności króla w Krakowie26. Wszystko to spowodowało, iż król Rumunii wyniósł z tego pobytu niezwykle
pozytywne wrażenia i był nim całkowicie usatysfakcjonowany. Umocnił
on również przekonanie władcy o wartości dla jego kraju polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego27.
Mimo to realne – praktyczne – efekty tej wizyty nie były zbyt imponujące, szczególnie gdy odniesie się je do związanych z nią kosztów
oraz wysiłków organizacyjnych strony polskiej. Zgodnie bowiem z protokołem podpisanym 30 czerwca 1937 r. w Warszawie przez ministrów
spraw zagranicznych obydwu krajów, mianowicie Becka i Antonescu, postanowiono jedynie, że poselstwa Rumunii w Warszawie i Polski w Bukareszcie zostaną podniesione do rangi ambasad.
Poza tym, w związku z tą wizytą obradowała również polsko-rumuńska komisja zajmująca się odbudową granicznego mostu drogowego
w Zaleszczykach na Dniestrze. Ustalono wówczas szczegółowy harmonogram montażu jego żelaznych przęseł, które miano zainstalować wspólnym kosztem, tak aby w końcu roku most mógł zostać otwarty dla ruchu.
Mimo to ostatecznie most ten nie został jednak odbudowany.

ne przeciw Niemcom nie będzie nigdy wynikało z bezpośrednio zagrożonych interesów tego państwa, czyli że będzie zawsze bardzo niepewna. Siła gospodarcza Rumunii
nie jest zbyt wielka, zaś jej ewentualna pomoc militarna może się wyrazić w formie
najwyżej pomocy lotniczej i technicznej lub niewielkich korpusów ekspedycyjnych, co
niewiele zaważy na ogólnym stosunku sił. Główna wartość tego państwa w wojnie naszej w Niemcami może, jak mi się zdaje, polegać na traktowaniu Rumunii jako obszaru tranzytowego dla ewentualnych naszych dostaw materialnych od strony Morza
Czarnego” – zob.: Studium planu strategicznego Polski przeciw Niemcom – cyt. za:
Studium planu strategicznego Polski przeciw Niemcom Kutrzeby i Mossora, wstęp
P. Stawecki, opracowanie i przypisy M. Jabłonowski, P. Stawecki, Warszawa 1987,
s. 60. Ponadto zob. także: W. Rezmer, Polsko-rumuński tranzyt lotniczy na wypadek
wojny (przed 1939 rokiem) [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum (Relaţii polono-române în istorie şi cultură. Materialele simpozionului), Suceava 2010.
26 CAW, Sztab Główny. Oddział II, 303.4.2764. Program wizyty króla Karola II w Polsce – niedatowana notatka zapewne z wiosny 1937 r.; Król Karol II w Polsce,
„Wiarus”..., s. 46-59; M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939...,
s. 373-374.
27 Diariusz i teki Jana Szembeka (1935-1945), Tom III, Londyn 1969, s. 110-111.
Ponadto zob. także: M. Samozwaniec, Maria i Magdalena, Część 2, Szczecin 1989,
s. 56-57.
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Wspomnieć też należy, iż dyskutowano również wtenczas nad
projektem wspólnej budowy kanału łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym.
Jednak przedsięwzięcie to zdecydowanie przekraczało ówczesne realne
możliwości ekonomiczne obydwu państw28.
Oprócz opisanych powyżej kontaktów, w pierwszych dniach lipca
1937 r. do Rumunii z oficjalną wizytą udał się także szef Sztabu Głównego
generał brygady Wacław Stachiewicz. Najważniejszym jej punktem była
konferencja przedstawicieli polskiego Sztabu Głównego i rumuńskiego
Sztabu Generalnego, która odbyła się 5 lipca w Bukareszcie29.
Poza tym, od 23 do 26 października w Rumunii, w Sinaia, przebywał również marszałek Edward Śmigły-Rydz, który obecny był na ceremonii promocji następcy tronu księcia Michała na pierwszy stopień oficerski30. W taki sposób w stosunkach polsko-rumuńskich zakończył się
program wizyt przewidzianych na rok 1937. Warto też zauważyć, iż nigdy
potem stosunki polsko-rumuńskie nie były już tak intensywne. Na szczeblu oficjalnym zakończyła je natomiast tragiczna w skutkach ewakuacja
Prezydenta i rządu oraz innych władz Rzeczypospolitej Polskiej31, a także
Naczelnego Wodza i Naczelnego Dowództwa oraz części armii32 i rzeszy
cywilnych uchodźców na teren Rumunii, która nastąpiła w wyniku agresji
Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 r.33
Omawiane tutaj wydarzenia oraz ich ówczesna waga spowodowały, iż w polskich archiwach oraz placówkach muzealnych znajduje się
pewna grupa pamiątek związanych z wizytą króla Rumunii Karola II
w Polsce, głównie zaś dotyczących jej wojskowych aspektów. Wśród nich,

28

M. Patelski, dz. cyt., s. 87.
Braterstwo broni polsko-rumuńskie, „Wiarus”. Organ korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu Ochrony Pogranicza (Warszawa), Nr 31 z 31 VII 1937, R. VIII, s. 64.
30 Diariusz i teki Jana Szembeka (1935-1945), Tom III..., s. 154; M. Leczyk, Polska
i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939..., s. 374; M. Jabłonowski, P. Stawecki,
dz. cyt., s. 135. O ówczesnej aktywności politycznej marszałka Śmigłego-Rydza w kwestii umacniania sojuszu polsko-rumuńskiego nie wspomina natomiast: R. Mironowicz, Edward Rydz-Śmigły. Działalność wojskowa i polityczna, Warszawa 1988.
31 Zob. chociażby: J. Beck, Ostatni raport, Warszawa 1987, a także: L. Noel, Agresja
niemiecka na Polskę, przekład M. Zamieńska, Warszawa 1966.
32 Zob. choćby: W rumuńskiej pułapce. Internowanie Józefa Becka i Edwarda Śmigłego-Rydza w dokumentach rumuńskich służb specjalnych, wybór i opracowanie
dokumentów M. Kornat, M. Mokrzycki-Markowski, Gdańsk 2011; S. Kopański, Wspomnienia wojenne 1939-1946, Londyn 1972; J. Wiatr, Przekroczenie granicy rumuńskiej przez Naczelnego Wodza w 1939 roku [w:] Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, wybór i opracowanie M. Cieplewicz, E. Kozłowski, Warszawa 1989; T. Dubicki, Żołnierze polscy internowani w Rumunii w latach 1939-1941, Łódź 1990; tenże, Wojsko Polskie w Rumunii w latach 1939-1941, Warszawa 1994; D. Kisielewicz,
Internowanie żołnierzy polskich w Rumunii (1939-1941) [w:] Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku...
33 Szerzej zob. chociażby: T. Dubicki, Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1945. Studia
i materiały, Warszawa 1995.
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co wydaje się oczywistym, dominują fotografie wykonywane wówczas
przede wszystkim na potrzeby prasy wojskowej oraz cywilnej. Należy
przypuszczać, iż to co jest dzisiaj dostępne w Polsce, to zaledwie niewielki
procent tego, co powstało w ramach fotograficznej dokumentacji interesujących nas tutaj faktów.
Kwerenda przeprowadzona przez autora w zasobie Narodowego
Archiwum Cyfrowego zaowocowała odnalezieniem zaledwie 6 fotografii,
przy czym wszystkie one dotyczą pobytu króla Rumunii Karola II oraz jego syna księcia Michała i pozostałych członków monarszej świty w Krakowie w dniu 30 czerwca 1937 r., a więc ostatniego dnia jego oficjalnej
wizyty w Polsce. Na pierwszej z nich, o sygnaturze NAC 1-D-1376-1534,
widać króla Karola II (pierwszy z lewej) ubranego w szefoski mundur pułkownika Wojska Polskiego, w towarzystwie ministra spraw zagranicznych
Polski Józefa Becka i nierozpoznanych osób na dziedzińcu Collegium
Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Również na fotografii o sygnaturze NAC 1-D-1376-1935 (zob. ilustracja 1) widoczny jest król Karol II (drugi z lewej) ubrany w mundur
pułkownika Wojska Polskiego i książę Michał (trzeci z lewej) w mundurze
oficera armii rumuńskiej, w towarzystwie ministra spraw zagranicznych
Józefa Becka (drugi z prawej, bokiem) i szeregu innych nierozpoznanych
osób na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na kolejnej fotografii o sygnaturze NAC 1-D-1376-7036 widać natomiast szwadron honorowy wystawiony przez stacjonujący w Krakowie
8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego eskortujący króla Rumunii
Karola II, który opuszcza Wawel. Z lewej strony widoczne są ustawione
na ulicach szpalery wojskowe wystawione przez formacje garnizonu krakowskiego.
Także następna fotografia, o sygnaturze NAC 1-D-1376-7937 (zob.
ilustracja 2), przedstawia podobną scenę. Eskorta honorowa wystawiona
przez 8 Pułk Ułanów eskortuje bowiem samochód wiozący króla Karola II
oraz towarzyszące mu osoby na dworzec kolejowy. Po obu stronach ulicy
widoczne są szpalery wojska i zgromadzeni mieszkańcy Krakowa.
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Jej tytuł to: Wizyta oficjalna króla Rumunii Karola II i rumuńskiego następcy tronu
księcia Michała w Polsce. Fotografia należy do zespołu: Koncern Ilustrowany Kurier
Codzienny – Archiwum Ilustracji.
35 Także jej tytuł to: Wizyta oficjalna króla Rumunii Karola II i rumuńskiego następcy
tronu księcia Michała w Polsce. Fotografia należy do zespołu: Koncern Ilustrowany
Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
36 Jej tytuł to: Wizyta oficjalna króla Rumunii Karola II i rumuńskiego następcy tronu
księcia Michała w Polsce. Fotografia należy do zespołu: Koncern Ilustrowany Kurier
Codzienny – Archiwum Ilustracji.
37 Tytuł tej fotografii to: Wizyta oficjalna króla Rumunii Karola II i rumuńskiego następcy tronu księcia Michała w Polsce. Fotografia należy do zespołu: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
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Natomiast na kolejnej fotografii, o sygnaturze NAC 1-D-1376-738,
widać króla Karola II ubranego w mundur pułkownika oraz pelerynę sukienną Wojska Polskiego, w towarzystwie Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Ignacego Mościckiego, w samochodzie stojącym przed dworcem
kolejowym w Krakowie. Na drugim planie z prawej strony widoczny jest
polski minister spraw zagranicznych Józef Beck, a na pierwszym planie
z prawej adiutant Prezydenta Rzeczypospolitej kapitan Józef Sławomir
Hartman w mundurze garnizonowym strzelców podhalańskich.
Na następnej fotografii, o sygnaturze NAC 1-D-1376-639 (zob. ilustracja 3), widoczny jest król Rumunii Karol II ubrany w mundur pułkownika Wojska Polskiego w momencie wysiadania z samochodu zaparkowanego przed dworcem kolejowym w Krakowie. Być może też, iż stoi
on w limuzynie i przyjmuje pożegnalny meldunek dowódcy kawaleryjskiej eskorty. Za nim widoczny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ignacy Mościcki, a z lewej strony wojewoda krakowski Michał Gnoiński.
Zdjęcia dotyczące tej wizyty, jednak wyłącznie jej warszawskiej
części, znajdują się natomiast w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie. W sumie jest to 14 fotografii o sygnaturach od MWP 15061Ax do MWP 1506-14Ax. Pierwsza z nich40 (zob. ilustracja 4) przedstawia
króla Karola II oraz Wielkiego Wojewodę księcią Michała w towarzystwie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościskiego oraz marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, opuszczających udekorowany dworzec kolejowy w Warszawie, gdzie 26 czerwca 1937 r. odbyło się oficjalne powitanie rumuńskiego monarchy oraz towarzyszących mu osób. Król oraz
książę Michał są w mundurach rumuńskich.
Kolejna fotografia41 przedstawia księcia Michała oraz towarzyszącego mu marszałka Śmigłego-Rydza i jego adiutanta w samochodzie,
w którym po oficjalnym powitaniu na dworcu miał udać się na Zamek
Królewski w celu złożenia oficjalnej wizyty Prezydentowi Mościckiemu.
Na następnej fotografii42 widoczna jest scena z uroczystego przeglądu wojsk, który dnia 27 czerwca 1937 r. odbył się na Polu Mokotowskim w Warszawie43. Widoczny jest król Rumunii Karol II odbierający raport, zapewne od adiutanta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kapita-

38

Jej tytuł to: Wizyta oficjalna króla Rumunii Karola II i rumuńskiego następcy tronu
księcia Michała w Polsce. Fotografia także należy do zespołu: Koncern Ilustrowany
Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
39 Również jej tytuł to: Wizyta oficjalna króla Rumunii Karola II i rumuńskiego następcy tronu księcia Michała w Polsce. Fotografia należy do zespołu: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji.
40 O sygnaturze MWP 15906-1Ax.
41 O sygnaturze MWP 15906-2Ax.
42 O sygnaturze MWP 15906-3Ax.
43 Być może jednak, iż zarówno ta fotografia, jak i następne dotyczą już defilady, która
miała miejsce w Alejach Żwirki i Wigury – już po przeglądzie wojsk na Polu Mokotowskim.
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na Józefa Sławomira Hartmana w mundurze garnizonowym strzelców
podhalańskich. Monarcha oraz stojący za nim książę Michał ubrani są
w letnie, białe mundury garnizonowe oficerów armii rumuńskiej44.
Podobnie jest w przypadku kolejnej fotografii45 (zob. ilustracja 5),
która również przedstawia scenę z uroczystego przeglądu wojsk na Polu
Mokotowskim. Widoczny jest król, towarzyszący mu książę Michał oraz
jeszcze jeden oficer rumuński46 i adiutant Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej kapitan Hartman podczas przeglądu kompanii honorowej, występującej w mundurach garnizonowych strzelców podhalańskich, wystawionej zapewne przez stacjonujący w Warszawie Batalion Stołeczny47.
Monarcha oraz książę Michał i niezidentyfikowany oficer rumuński ubrani są w letnie, białe mundury garnizonowe armii rumuńskiej.
Natomiast na następnej fotografii48 widać jeszcze inną scenę
z uroczystego przeglądu wojsk na Polu Mokotowskim. Widoczny jest król
oraz książę Michał przed frontem kompanii honorowej, którym towarzyszy ówczesny polski minister spraw wojskowych, generał dywizji Tadeusz Kasprzycki w mundurze garnizonowym służbowym letnim z pełnymi odznakami posiadnych orderów i odznaczeń na kurtce mundurowej. Monarcha i jego syn w rumuńskich białych, letnich mundurach garnizonowych. Poza osobami wymienionymi powyżej, na zdjęciu tym znajduje się jeszcze jeden generał Wojska Polskiego.
Również kolejna fotografia49 dotyczy tego samego wydarzenia
oraz tych samych osób. Król Karol II w towarzystwie księcia Michała oraz
generała Kasprzyckiego przyjmuje meldunek polskiego generała.
Dalsza fotografia50 (zob. ilustracja 6) dotyczy już parady wojskowej, która odbyła się w godzinach południowych 27 czerwca 1937 r.
w Alejach Żwirki i Wigury w Warszawie. Przedstawia ona uroczyście udekorowaną herbami Rumunii i Polski oraz cyfrą Karola II trybunę honorową, na której poza monarchą i jego synem znajdują się Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościski oraz marszałek Edward
Śmigły-Rydz. Obok trybuny stoi adiutant prezydenta kapitan Hartman.
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Książę Michał nie posiadał jednak jeszcze wtenczas stopnia oficerskiego i był kimś
w rodzaju polskiego podchorążego zawodowego. Przysługiwały więc mu pewne prawa
oficerskie. Poza tym nie należy też zapominać, że na jego wysoką pozycję społeczną
wpływał fakt, iż był ona następcą rumuńskiego tronu.
45 O sygnaturze MWP 15906-4Ax.
46 Być może jest to któryś z fligeladiutantów królewskich.
47 Zob. choćby: P. Zarzycki, Batalion Stołeczny, Pruszków 2005.
48 O sygnaturze MWP 15906-5Ax.
49 O sygnaturze MWP 15906-6Ax.
50 O sygnaturze MWP 15906-8Ax.

223
Niemal taką samą sytuację pokazuje następna fotografia51. Obok
trybuny, z jej lewej strony, stoją przedstawiciele polskiej generalicji. Widoczne są także polskie i rumuńskie flagi państwowe, którymi udekorowano wówczas Aleję Żwirki i Wigury.
Kolejne fotografie przedstawiają natomiast defiladę różnych formacji Wojska Polskiego przed królem Rumunii Karolem II w Alejach
Żwirki i Wigury. Na pierwszej z nich52 widać defilujący oddział kawalerii
z pocztem sztandarowym na czele, na kolejnej53 maszeruje pododdział
5 Pułku Strzelców Podhalańskich, również z pocztem sztandarowym na
czele. Oficerowie i szeregowi ubrani są w mundury garnizonowe ze wszystkimi elementami podhalańskimi, mianowicie w kapeluszach z piórami
oraz w pelerynach podhalańskich54.
Natomiast na następnej fotografii55 widać defiladę piechoty Wojska Polskiego. Na czele także maszeruje poczet sztandarowy. Zapewne
jest to pełniący służbę w stolicy Batalion Stołeczny.
Podczas tej defilady królowi Karolowi II zaprezentowano również
pododdział Polskiej Marynarki Wojennej, którego defiladę przedstawia
jedna z dalszych fotografii56.

51

O sygnaturze MWP 15906-9Ax.
O sygnaturze MWP 15906-10Ax.
53 O sygnaturze MWP 15906-11Ax.
54 Szerzej na temat tego bardzo estetycznego oraz widowiskowego i jednocześnie bardzo polskiego umundurowania zob. choćby: W.B. Moś, Strzelcy podhalańscy 19181939, Kraków 1989; A. Smoliński, Mundur strzelców podhalańskich od roku 1918 do
początku 1920 na tle umundurowania Wojska Polskiego, „Arsenał Poznański”
(Poznań) 1995, R. IV, Nr 12; tenże, Jakie były początki umundurowania strzelców
podhalańskich..., „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” (Kraków) 2000,
tom 9; tenże, Początkowe dzieje barwy i symboliki strzelców podhalańskich oraz ich
związki z kulturą ludową Podhala – lata 1918-1920. Przyczynek do badań mundurologicznych i kostiumologicznych, „Czasy Nowożytne”. Periodyk Poświęcony Dziejom Polskim i Powszechnym od XV do XX wieku (Toruń) 2003, tom XIV; tenże,
Przyczynek do genezy odrębności mundurowych strzelców podhalańskich II Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” (Warszawa) 2004, R. V (LVI), Nr 3
(203); tenże, Polskie czy obce inspiracje umundurowania strzelców podhalańskich
II Rzeczypospolitej? [w:] Małopolska i Podhale w latach wielkiej wojny 1914-1918,
Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 90. rocznicy
wybuchu I wojny światowej, Nowy Targ 27-29 sierpnia 2004 r., praca zbior. pod red.
R. Kowalskiego, Nowy Targ 2009; tenże, Polskie i obce inspiracje umundurowania
strzelców podhalańskich II Rzeczypospolitej [w:] W kręgu tradycji i historii formacji
podhalańskich, praca zbior. pod red. D. Knutla, P. Korzeniowskiego, A. Olejko, Raciborsko 2011; A. Romaniak, Pamiątki po 2 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sanoka.
Katalog zbiorów. Muzeum Historyczne w Sanoku, Sanok 2003.
55 O sygnaturze MWP 15906-12Ax.
56 O sygnaturze MWP 15906-13Ax.
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Ostatnia związana z tym wydarzeniem fotografia57 ze zbiorów
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie pokazuje defiladę polskiego lotnictwa. Zapewne są to samoloty ze stacjonującego w Warszawie 1 Pułku
Lotniczego, uformowane w odpowiedni szyk, dzięki któremu na widzach
zamierzano wywołać wrażenie potęgi polskich skrzydeł.
Prezentowany tutaj zbiór zawiera jeszcze jedną fotografię58 związaną w warszawską częścią wizyty króla Rumunii Karola II w Polsce
w 1937 r. Przedstawia ona scenę z oficjalnego rautu, zapewne urządzonego w Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach, gdzie znajdowała
się siedziba monarchy podczas jego pobytu w stolicy Polski. Wojskowi są
w mundurach wieczorowych, podobnie jak osoby cywilne, których ubiór
dostosowany jest do okoliczności i czasu odbywania się tego rautu. Poza
królem i jego synem obecny jest również Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Ignacy Mościcki, minister spraw zagranicznych Józef Beck oraz
marszałek Edward Śmigły-Rydz, inni wojskowi polscy, przedstawiciele
duchowieństwa i dyplomaci.
Natomiast pamiątki znajdujące się w zbiorach Wielkopolskiego
Muzeum Wojskowego w Poznaniu59 można podzielić na dwie podstawowe grupy. Do pierwszej z nich zaliczyć należy przedmioty związane z szefostwem przyjętym w 1937 r. przez króla Rumunii Karola II nad 57 Pułkiem Piechoty Wielkopolskiej. Są to tłoczona z metalu żółtej barwy przepisowa królewska cyfra60 do noszenia na naramiennikach kurtek i płaszczy oficerów i szeregowych 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii61 (zob. ilustracja 7) oraz sznury naramienne Michała Walecznego62
przeznaczone do noszenia na kutkach mundurowych, na lewych ramionach63, przez wszystkich żołnierzy tego pułku64.
Poza tym w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu
znajduje się również ozdobny dyplom, poświadczający nadanie królowi
Rumunii Karolowi II odznaki pamiątkowej 57 Pułku Piechoty. Jego treść
jest następująca: „Odznaczony Orderem Virtuti Militari 57 Pułk Piechoty

57

O sygnaturze MWP 15906-14Ax.
O sygnaturze MWP 15906-7Ax.
59 Jest to Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.
60 Zob.: Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 8 z 28 VI 1937 r.
pozycja 100.
61 Jej sygnatura to: MNP/W/1090. Ponadto zob. także: A. Smoliński, Nadanie szefostwa króla Rumunii Karola II 57 Pułkowi Piechoty...; tenże, Król Rumunii Karol II
jako szef 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej...; tenże, Król Rumunii Karol II jako szef
57 Pułku Piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej…; B. Kruszyński, dz. cyt.
62 Ich sygnatura to: MNP/Wz/6575.
63 Zob.: Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 7 z 31 V 1938 r.
pozycja 72.
64 Szerzej zob.: A. Smoliński, Nadanie szefostwa króla Rumunii Karola II 57 Pułkowi
Piechoty...; tenże, Król Rumunii Karol II jako szef 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej...; tenże, Król Rumunii Karol II jako szef 57 Pułku Piechoty Wojska Polskiego
II Rzeczypospolitej…; B. Kruszyński, dz. cyt.
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Karola II Króla Rumunii swojemu Szefowi Jego Królewskiej Mości Karolowi II ma zaszczyt ofiarować odznakę pamiątkową pułku. Biedrusko
dnia 28 czerwca 1937 roku”65. Poza dowódcą pułku, pułkownikiem dyplomowanym Stanisławem Grodzkim, dyplom ten podpisał również minister
spraw wojskowych generał dywizji Tadeusz Kasprzycki66.
Kolejną grupę przedmiotów z tego muzeum, związanych w wizytą
Karola II w Polsce, stanowią fotografie. Wszystkie one dotyczą uroczystości, które 28 czerwca 1937 r. miały miejsce w Biedrusku i były związane z przyjęciem przez monarchę szefostwa 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Pierwsza z nich67 pokazuje powitanie dowódcy Okręgu Korpusu
Nr VII generała brygady Edmunda Knoll-Kownackiego i dowódcy 14 Dywizji Piechoty generała brygady Franciszka Włada na stacji kolejowej
Bolechowo pod Biedruskiem68 przez kompanię honorową z pocztem
sztandarowym i orkiestrę 57 Pułku Piechoty69.
Na drugiej70 natomiast widać króla oraz księcia Michała, którym
towarzyszy marszałek Edward Śmigły-Rydz oraz minister spraw zagranicznych Józef Beck w mundurze pułkownika dyplomowanego artylerii
konnej i generalicja polska, mianowicie generał brygady Edmund KnollKownacki, generał brygady Franciszek Wład i adiutanci, idących przed
frontem prezentującej broń kompanii honorowej 57 Pułku Piechoty, ustawionej na peronie dworca kolejowego Bolechowo pod Biedruskiem. Obok
pocztu sztandarowego znajdował się wówczas także Proporzec Mistrzowskiej Kompanii Strzeleckiej 14 Dywizji Piechoty zdobyty przez ten pułk71.
Na kolejnej fotografii72 widoczny jest książę Michał w towarzystwie inspektora armii generała dywizji Kazimierza Fabrycego w otwartej
limuzynie, która ma zawieźć ich na biedruski poligon, gdzie odbyły się
specjalnie przygotowane dla nich ćwiczenia pokazowego natarcia piechoty za wałem ogniowym artylerii73.
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Jest rzeczą dość ciekawą, dlaczego monarcha nie zabrał tego dyplomu ze sobą, a pozostawił go w zbiorach swego szefowskiego pułku.
66 Jego sygnatura to: MNP/WA/2303/10. Oprócz tego w zbiorach Wielkopolskiego
Muzeum Wojskowego w Poznaniu znajduje się także ozdobny rysunek cyfry Karola II,
podłożonej gałązkami laurowymi oraz dębowymi i palmowymi – sygnatura:
MNP/WA/2303/7.
67 O sygnaturze MNP/WA/2303/1.
68 Bolechowo było stacją kolejową Obozu Ćwiczeń w Biedrusku.
69 Zob także: B. Kruszyński, dz. cyt., s. 414.
70 O sygnaturze MNP/WA/2303/2.
71 Zob. także: B. Kruszyński, dz. cyt., s. 414.
72 O sygnaturze MNP/WA/2303/3. Zob. także: B. Kruszyński, dz. cyt., s. 415.
73 Szerzej o tych ciekawych ćwiczeniach zob.: S. Lindner, dz. cyt.; A. Smoliński, Nadanie szefostwa króla Rumunii Karola II 57 Pułkowi Piechoty...; tenże, Król Rumunii
Karol II jako szef 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej...; tenże, Król Rumunii Karol II
jako szef 57 Pułku Piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej…
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Następna fotografia74 przedstawia króla Karola II i księcia Michała oraz towarzyszące im osoby, m.in. marszałka Śmigłego-Rydza i ministra spraw wojskowych generała Kasprzyckiego, przed frontem pocztu
sztandarowego i kompanii honorowej 57 Pułku Piechoty na poligonie
w Biedrusku. Widoczny jest także Proporzec Mistrzowskiej Kompanii
Strzeleckiej 14 Dywizji Piechoty75.
Kolejne zdjęcie76 przedstawia dowódcę 14 Dywizji Piechoty generała brygady Franciszka Włada konno, otwierającego defiladę 57 Pułku
Piechoty przed królem oraz marszałkiem i ministrem Kasprzyckim na
biedruskim poligonie. Przyjmujący defiladę stoją na niskiej, specjalnie
przygotowanej na tę uroczystość trybunie honorowej. Po obydwu bokach
trybuny stoją liczni polscy i rumuńscy wojskowi77.
Także następne zdjęcie78 dotyczy tej samej sytuacji. Tym razem
widać jednak defilującą przed trybuną 1 Kompanię I Batalionu 57 Pułku
Piechoty z jej dowódcą porucznikiem Stanisławem Drozdem, jadącym
konno na jej czele79.
Natomiast kolejna fotografia80 (zob. ilustracja 8) przedstawia scenę z obiadu wydanego na cześć króla Karola II i rumuńskich gości w Kasynie Oficerskim Obozu Ćwiczeń w Biedrusku. Przy stole siedzą – od lewej – minister spraw wojskowych generał dywizji Tadeusz Kasprzycki,
marszałek Edward Śmigły-Rydz oraz król Karol II i minister spraw zagranicznych Józef Beck. Za marszałkiem stoi dowódca 57 Pułku Piechoty
Karola II Króla Rumunii pułkownik dyplomowany Stanisław Grodzki81.
Na następnym zdjęciu82 widoczne jest dokonywanie wpisu pamiątkowego przez marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do księgi pamiątkowej 57 Pułku Piechoty. Przy stole siedzą – od lewej – inspektor armii generał dywizji Kazimierz Fabrycy, minister spraw wojskowych generał dywizji Tadeusz Kasprzycki, marszałek Śmigły-Rydz oraz król Rumunii Karol II83.
Przestawiony powyżej wykaz przedmiotów i fotografii związanych
z wizytą króla Rumunii Karola II w Polsce w 1937 r. nie wyczerpuje oczywiście listy tego, co można by znaleźć w polskich placówkach muzealnych
oraz w polskich archiwach. Uwaga ta dotyczy zaś przede wszystkim fotografii. Pewna ich liczba znajduje się bowiem chociażby w zbiorach Muzeum Armii „Poznań” Oddziału Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodle-
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O sygnaturze MNP/WA/2303/4.
Zob także: B. Kruszyński, dz. cyt., s. 415.
76 O sygnaturze MNP/WA/2303/5.
77 Zob. także: B. Kruszyński, dz. cyt., s. 419.
78 O sygnaturze MNP/WA/2303/6.
79 Zob. także: B. Kruszyński, dz. cyt., s. 419.
80 O sygnaturze MNP/WA/2303/8.
81 Zob. także: B. Kruszyński, dz. cyt., s. 418.
82 O sygnaturze MNP/WA/2303/9.
83 Zob. także: B. Kruszyński, dz. cyt., s. 418.
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głościowych w Poznaniu84. Zapewne pewna liczba pamiątek tego typu jest
również w rękach prywatnych. Poza tym sporo materiału fotograficznego
można znaleźć w ówczesnej prasie, by wspomnieć tutaj chociażby o specjalnym numerze „Wiarusa”85. Niestety, często nie jest on najwyższej jakości, co powoduje, że może być on wykorzystywany jedynie w dość ograniczonym zakresie.
Wydaje się jednak, iż opisane tutaj zbiory trzech wybranych przez
autora instytucji należą do najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych. Stanowią one bowiem dobrą dokumentację tej wizyty, choć niestety
jedynie wybranych jej etapów. Niewykluczone jednak, że dalsze poszukiwania mogą zmienić ten niekorzystny stan rzeczy.

Ilustracja 1. Król Rumunii Karol II (drugi z lewej) w mundurze pułkownika
Wojska Polskiego i Wielki Wojewoda następca tronu książę Michał (trzeci
z lewej) w mundurze oficera armii rumuńskiej w towarzystwie ministra
spraw zagranicznych Józefa Becka (drugi z prawej) i szeregu innych osób na
dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier
Codzienny – Archiwum Ilustracji – sygnatura: NAC 1-D-1376-19

84

Zob. chociażby: tamże, dz. cyt., s. 416-417.
Zob.: „Wiarus”. Organ korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego, Marynarki Wojennej i Korpusu Ochrony Pogranicza (Warszawa), Nr 31 z 31 VII 1937,
R. VIII.
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Ilustracja 2. Eskorta honorowa wystawiona przez 8 Pułk Ułanów eskortuje
samochód wiozący króla Karola II oraz towarzyszące mu osoby na dworzec
kolejowy. Po obu stronach ulicy ustawione szpalery wojska prezentującego
broń oraz zgromadzeni mieszkańcy Krakowa
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier
Codzienny – Archiwum Ilustracji – sygnatura: NAC 1-D-1376-79

Ilustracja 3. Król Rumunii Karol II ubrany w mundur pułkownika Wojska
Polskiego w samochodzie przed dworcem kolejowym w Krakowie. Za nim widoczny Prezydent RP Ignacy Mościcki, a z lewej strony wojewoda krakowski
Michał Gnoiński
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier
Codzienny – Archiwum Ilustracji – sygnatura: NAC 1-D-1376-6
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Ilustracja 4. Król Rumunii Karol II oraz Wielki Wojewoda książę Michał
w towarzystwie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego oraz marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza opuszczają udekorowany dworzec kolejowy w Warszawie
– 26 czerwca 1937 r. Król oraz książę Michał w mundurach rumuńskich
Źródło: zbiory Muzuem Wojska Polskiego w Warszawie – sygnatura: MWP
15906-1Ax

Ilustracja 5. Król Rumunii Karol II, towarzyszący mu książę Michał oraz
oficer rumuński i adiutant Prezydenta RP kapitan Hartman podczas przeglądu kompanii honorowej, występującej w mundurach garnizonowym strzelców podhalańskich, wystawionej zapewne przez stacjonujący w Warszawie
Batalion Stołeczny. Monarcha oraz książę Michał i niezidentyfikowany oficer
rumuński ubrani są w letnie, białe mundury garnizonowe armii rumuńskiej
– Warszawa – Pole Mokotowskie – 27 czerwca 1937 r.
Źródło: zbiory Muzuem Wojska Polskiego w Warszawie – sygnatura: MWP
15906-4Ax
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Ilustracja 6. Uroczyście udekorowana herbami Rumunii i Polski oraz cyfrą
Karola II trybuna honorowa, na której poza monarchą i jego synem znajdują
się również Prezydent RP Ignacy Mościski oraz marszałek Edward ŚmigłyRydz. Obok trybuny stoi adiutant prezydenta kapitan Hartman – parada
wojskowa w Alejach Żwirki i Wigury w Warszawie dnia 27 czerwca 1937 r.
Źródło: zbiory Muzuem Wojska Polskiego w Warszawie – sygnatura: MWP
15906-8Ax

Ilustracja 7. Awers tłoczonej z metalu żółtej barwy przepisowej cyfry królewskiej do noszenia na naramiennikach kurtek i płaszczy oficerów i szeregowych 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii
Źródło: zbiory Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu – sygnatura: MNP/W/1090
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Ilustracja 8. Obiad wydany na cześć króla Karola II i rumuńskich gości
w Kasynie Oficerskim Obozu Ćwiczeń w Biedrusku. Przy stole siedzą – od lewej – minister spraw wojskowych generał dywizji Tadeusz Kasprzycki, marszałek Edward Śmigły-Rydz oraz król Karol II i minister spraw zagranicznych
Józef Beck. Za marszałkiem stoi dowódca 57 Pułku Piechoty Karola II Króla
Rumunii pułkownik dyplomowany Stanisław Grodzki
Źródło: zbiory Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu – sygnatura: MNP/WA/2303/886
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Obróbkę techniczną całego materiału ilustracyjnego wykorzystanego w tym tekście
wykonał autor.
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prof. dr. Aleksander Smoliński
Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń

Amintiri militare și fotografii legate de vizita din 1937
în Polonia a regelui României Carol al II-lea
păstrate în muzeele poloneze
Rezumat

Anul 1937 a adus o intensificare a relaţiilor politice şi militare
existente între Republica Polonia şi Regatul României, legate de acordul
militar polono-român existent din 1921. O influenţă neîndoielnică asupra
acestui fapt a avut-o creşterea încordării politice în Europa care avea ca
urmare ameninţarea izbucnirii în Europa a unui alt conflict armat. Ca urmare, între 26 iunie şi 1 iulie 1937, regele României Carol al II-lea a vizitat Polonia.
Unul dintre elementele acestei vizite, pe lângă discuţiile politice
oficiale, a fost acordarea şefiei Regimentului 57 de Infanterie din Wielkopolska regelui Carol al II-lea. Aceasta a avut loc în cea de a treia zi
a vizitei, în timpul şederii lui în tabăra de exerciţii din Biedrusko lângă
Poznań. Atunci regele a decorat drapelul regimentului cu ordinul Mihai
Viteazul, clasa a III-a.
Tot atunci acest detaşament a primit un nou nume „Regimentul
57 Infanterie al lui Carol al II-lea Regele României” şi dreptul de a purta
pe epoleţii vestoanelor şi mantalelor monograma regelui României Carol
al II-lea şi eghileţii ordinului Mihai Viteazul. În Armata Polonă de atunci
Carol al II-lea a fost singurul şef străin. Acest fapt precum şi acordarea
anterioară şefiei Regimentului 16 Infanterie din România Primului Mareşal al Poloniei Józef Piłsudski trebuie apreciate ca efect al deosebitei
curtoazii existente înainte de septembrie 1939 în relaţiile politice şi militare polono-române.
Evenimentele legate de această vizită au fost atât de importante,
încât până astăzi în cel puţin două muzee poloneze, adică în Muzeul
Armatei Polone din Varşovia şi Muzeul Militar din Poznań, se păstrează
amintiri. Sunt, în special, fotografii şi diferite obiecte ce dovedesc acordarea şefiei amintite mai sus. Timp de mai mulţi ani, din evidente cauze
politice, nu au fost expuse. În prezent nu există piedici pentru ca ele să
devină o sursă care dovedeşte relaţiile politice şi militare polono-române
din perioada interbelică. De aceea autorul a căutat aceste surse pentru
a fi prezentate.

dr hab. Piotr Gołdyn
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Miron Cristea –
patriarcha i premier Rumunii z wizytą w Polsce w 1938 r.
Relacje, komentarze i opinie prasowe

W roku 1938 gościł w Polsce Miron Cristea – ówczesny patriarcha
rumuńskiego Kościoła prawosławnego, a zarazem premier Rumunii. Był
to kolejny przedstawiciel rządu rumuńskiego, który składał wizytę w Polsce. Każda z tych wizyt była niezwykle ważna dla Polski, ta zaś złożona
przez patriarchę i premiera Rumunii miała rangę szczególną. Dlaczego?
Wyjaśnia to poniższy cytat:
Koncepcja zagranicznej polityki polskiej opierać się musi
rzecz prosta na sojuszu z państwami, z którymi łączyć nas będą wspólne interesy i plany. Do takich państw zaliczamy
oczywiście Rumunię. I dlatego każdy nowy przejaw zacieśniania więzów przyjaźni, każdy nowy fakt uzgodnienia lub
wymiany poglądów z przedstawicielami tego państwa, witać
będziemy zawsze z prawdziwym zadowoleniem. Obecna wizyta patriarchy Mirona, choć nie posiada charakteru oficjalnego, jest właśnie najwyraźniejszym przykładem pojętych
przez nas zasad. Jest jak gdyby nową spójnią i jeszcze jedną
cegłą trwałości pod fundament przyjaźni polsko-rumuńskiej1.

Tak rozpoczął swój tekst opisujący wizytę patriarchy Mirona
w Polsce i politykę przez niego prowadzoną Lucjan Rościszewski. Artykuł
zatytułowany „România Mare” ukazał się na łamach krakowskiego „Czasu”. Nie tylko prasa krakowska, ale także prasa w innych miastach polskich żywo interesowała się tą szczególną wizytą. Na łamach różnych gazet pojawiały się relacje, komentarze i opinie odnoszące się do wydarzeń
związanych z pobytem premiera Rumunii w Polsce. Warto zatem poświęcić nieco więcej uwagi temu zagadnieniu i poddać analizie zapisy pojawiające się chociażby w największych dziennikach i tygodnikach w Polsce, jak wspomniany już „Czas”, a także „Kurjer Warszawski”, „Orędownik” czy wreszcie „Ilustrowany Kuryer Codzienny” i kilku innych jeszcze
ówczesnych gazetach.

1

L. Rościszewski, România Mare, „Czas” 1938, nr 140, s. 1.
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Prasa jest bowiem dziś ważnym źródłem do dziejów Polski
w dwudziestoleciu międzywojennym, a to między innymi dlatego, że wiele dokumentów z tego okresu przepadło bezpowrotnie, zniszczonych
w czasie II wojny światowej. Poza tym prasa jest też jednym z najlepszych
barometrów nastrojów społecznych, aczkolwiek niekiedy subiektywnych.
Subiektywizm ten wynika przede wszystkim z tendencji politycznych i opcji politycznych, którym dane gazety sprzyjały. Niektóre jednakże wydarzenia miały wydźwięk ponad podziałami politycznymi. Do takich należała z pewnością wizyta patriarchy Mirona Cristea w Polsce, w maju 1938 r.
W prasie codziennej już na kilka dni przed przyjazdem dostojnego gościa pojawiały się różnego rodzaju anonse i artykuły zapowiadające
wizytę patriarchy Mirona w Polsce. I tak np. w porannym wydaniu „Kurjera Warszawskiego” z dnia 19 maja 1938 r. opublikowane zostało zdjęcie
głowy rumuńskiego Kościoła prawosławnego opatrzone podpisem: „Premier rumuński patriarcha Miron przybywa do Polski 20-go b.m. na
4-dniowy pobyt”2. Tego samego dnia, w wieczornym wydaniu „Kurjera
Warszawskiego” ukazał się artykuł, stanowiący korespondencję własną
dziennika, pod tytułem: „Przed wizytą patriarchy Mirona w Polsce”. Celem głównym tego artykułu było przybliżenie jego sylwetk, a także wskazanie na jego dotychczasowe posunięcia polityczne jako szefa rumuńskiego rządu. Oto fragment odnoszący się do wątków biograficznych:
Dr Miron Cristea urodził się w zagrodzie włościańskiej
w Transylwanii 18 lipca 1868 r. w pięknej górskiej miejscowości Toplica. Gmina ta była zawsze, nawet za panowania
węgierskiego, ostoją rumuńskości. Wybiwszy się szybko spośród wiejskiego otoczenia, młody Cristea poświęcił się studiom teologicznym i dziennikarstwu, pracując w Sibiu (Hermanstadt). Tam również zapoczątkował swą działalność społeczną jako prezes stowarzyszenia kulturalnego „Virtus Romana Rediviva”. W takich to właśnie stowarzyszeniach przygotowywano pod zaborem austro-węgierskim rumuński ruch
niepodległościowy z hasłem zjednoczenia rozdartej w zaborach ojczyzny. W latach dziewięćdziesiątych dzisiejszy patriarcha jest nauczycielem szkoły powszechnej w jednym
z transylwańskich miasteczek i pisze tam ciekawy utwór, pełen polotu i wiary, pod tytułem: „Zmartwychwstanie zmarłych”. W roku 1891 udaje się na uniwersytet w Budapeszcie,
gdzie wkrótce składa doktorat z filozofii; dalsze studia uniwersyteckie odbywa w Monachium. (…) W 1910 r. mnich
Cristea otrzymuje święcenia biskupie. (…) Dziewięć lat później młody biskup obrany jest metropolitą. (…) Zostawszy
pierwszym hierarchą w zjednoczonej ojczyźnie, J.E. Miron
rozpoczyna owocną pracę nad podniesieniem powagi religii

2

„Kurjer Warszawski” 1938, nr 136, s. 1.
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i przeciwstawia się wzmożonym po wojnie ruchom ateistycznym, sekciarskim i rewolucyjnym. (…) Stworzenie własnego patriarchatu rumuńskiego staje się celem metropolity.
W r. 1925 premier Ion Brătianu udziela w tej sprawie pełnego poparcia przedstawicielom Cerkwi rumuńskiej. Metropolita Miron zostaje wybrany jednomyślnie przez Synod biskupów rumuńskich i obie izby ustawodawcze pierwszym patriarchą. Wkrótce potem umiera król Ferdynand i patriarcha
wchodzi do Rady Regencyjnej, aby w ciągu lat pięciu dźwigać
na swych barkach suwerenną władzę w państwie. W okresie
regencji narastają coraz większe trudności i patriarcha
z wielką radością, wraz z dwoma kolegami z Rady Regencyjnej, odda władzę w r. 1930 w ręce młodego króla Karola II,
który wtedy właśnie powrócił do kraju3.

Trzeba zauważyć, o czym donosił autor powyższej relacji, że od tego czasu stosunki pomiędzy Kościołem prawosławnym rumuńskim a władzą państwową układały się bardzo dobrze. Ich owocem było powierzenie
patriarsze Mironowi stanowiska premiera, a stało się to na początku roku
1938. Miron Cristea liczył wówczas 70 lat. Rząd kierowany przez niego
miał za zadanie opracowanie projektu nowej konstytucji. Po zmianie rządu, na którego czele stał nadał patriarcha Miron, pracę nad reformą prowadzono w dalszym ciągu, przy poparciu niemalże całego społeczeństwa.
Poparcie to zostało wyrażone wynikami plebiscytu. Oceniano, że wybór
patriarchy był na owe czasy najbardziej optymalnym. Swoim autorytetem
potrafił bowiem uspokoić partyjne namiętności i złagodzić przeciwieństwa polityczne. Co do Polski, miał on o niej bardzo dobre zdanie i widział
potrzebę współpracy na wielu płaszczyznach. W depeszy skierowanej do
polskiego poselstwa w Bukareszcie z okazji nowego roku napisał:
Niech Bóg błogosławi naszą drogą sojuszniczkę – Polskę,
ułatwiając Jej postępy we wszystkich dziedzinach, a zwłaszcza na niwie chrześcijańskiej i narodowej4.

Premier Rumunii i zarazem patriarcha rumuńskiego Kościoła
prawosławnego przybył do Polski w dniu 20 maja 1938 r. Zanim jednakże
Miron Cristea pojawił się w Warszawie, prasa z uwagą śledziła całą jego
podróż do Polski i informacje te przekazywała opinii publicznej. Dzięki
temu można prześledzić przebieg tej podróży, która, co zrozumiałe, rozpoczęła się w Bukareszcie 19 maja 1938 r.

3

J. Muszyński, Przed wizytą patriarchy Mirona w Polsce, „Kurjer Warszawski”
1938, nr 136, s. 2.
4 Tamże, s. 2.
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Dziś wieczorem opuścił Bukareszt pociągiem pośpiesznym
premier Rumunii patriarcha Miron, udając się do Polski
z wizytą oficjalną. Na dworcu żegnali patriarchę członkowie
rządu rumuńskiego, wyżsi urzędnicy ministerium spraw zagranicznych, przedstawiciele stołecznych władz wojskowych
i cywilnych, ambasador Franasovici, członkowie ambasady
R.P., wyżsi dostojnicy kościelni oraz dziennikarze rumuńscy.
Jednocześnie przybył na dworzec chór księży rumuńskich,
którzy w chwili ruszania pociągu odśpiewali hymn patriarszy. Jednocześnie z patriarchą wyjechał do Polski, poza
członkami świty, radca ambasady Polskiej Poniński, który towarzyszyć będzie patriarsze podczas jego pobytu w Polsce.
Również wyjechali do Polski dziennikarze: Dragnea, dyr.
jencji Rador, Dimitrescu – naczelny redaktor „Curentul” oraz
Cuza Hota z ramienia dyrekcji prasy5.

Jeszcze przed wyjazdem do Polski patriarcha Miron złożył na ręce
przedstawicieli Polskiej Agencji Telegraficznej specjalne oświadczenie,
w którym wyraził swoją radość ze zbliżającej się wizyty. Podkreślał w nim
także zasługi Polski na arenie międzynarodowej.
Podróż moja do Polski, projektowana początkowo w charakterze patriarchy, a obecnie również jako premiera Rumunii,
napełniła mnie głęboką radością. Przybywając na gościnną
ziemię polską, odbudowaną po półtorawiekowych cierpieniach i zaciętych walkach, przynoszę ze sobą, wraz z głębokim i szczerym podziwem dla wszystkich zalet narodu polskiego, całą miłość, przyjaźń i gorące zapewnienie solidarności narodu rumuńskiego, ściśle związanego z waszym krajem nierozerwalnym i żywotnym sojuszem. W charakterze
najwyższego hierarchy kościoła prawosławnego Rumunii,
oceniając wydarzenia historyczne, które miały miejsce do
dnia dzisiejszego, uważam wskrzeszenie mocarstwowości
polskiej za doniosły fakt etyczny oraz za zrządzenie Opatrzności Boskiej. Życie narodu w różnych fazach jego rozwoju, a przede wszystkim znaczenie jego w świecie, nie jest
zależne jedynie od granic, w jakich jest on zamknięty. Czynnikiem decydującym w historii kultury i cywilizacji narodu
jest ponad wszystko niezachwiana wiara w Boga, w wyższą
sprawiedliwość racji, którą reprezentuje w nieustannej jego
misji na ziemi. Naród polski pod tym względem pokonał
trudności, które wydawały się tak często nie do przezwyciężenia. Wielka wytrwałość, z jaką walczył w celu urzeczywistnienia swoich ideałów, wzbudziła zrozumiały podziw
i uznanie całego świata. Walcząc o wolność i niepodległość,
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Polska wysyłała wszędzie swoich najsławniejszych synów,
wzbogacając w ten sposób dorobek kulturalny ludzkości nazwiskami, które uwieczniły się w dziejach świata. Kraj, który
wzbogacił kulturę światową, wydając takich patriotów jak
Kościuszko i Piłsudski, takich poetów i pisarzy, jak Mickiewicz, Słowacki i Sienkiewicz, w malarstwie takiego Matejkę,
kompozytorów jak Chopin, Moniuszko, Szymanowski i Paderewski – ten kraj musi się pomyślnie rozwijać nie tylko dla
dobra swego narodu, ale i dla dobra cywilizacji całej ludzkości. Szczęśliwy jestem przeto, że dana mi jest sposobność
poznać Polskę i być wobec waszego narodu wyrazicielem
szczerych i głęboko przyjaznych uczuć całej Rumunii, związanej z waszym bohaterskim krajem wyższymi interesami: politycznymi, kulturalnymi i gospodarczymi6.

Podobną deklarację złożył patriarcha Miron innej agencji – Agencji Telegraficznej „Express”. Nacisk jednakże położony był na nieco inne
kwestie7.
Kolejnym etapem podróży było Ploești, gdzie patriarcha Miron
zatrzymał się na klika minut, żeby się spotkać z „publicznością” zebraną
na dworcu kolejowym. W prasie odnotowano to następująco:
Dziś w nocy o godz. 0.30 przejechał przez Pluesti [Ploești]
pociąg, wiozący do Polski głowę kościoła rumuńskiego i prezesa rady ministrów Mirona Cristea. W czasie kilkuminutowego pobytu na dworcu patriarcha powitany był przez władze miejscowe i licznie zebraną publiczność. W serdecznych
słowach przemówił do patriarchy protopop Popescu, który
podkreślił znaczenie wizyty patriarchy w Polsce dla dalszej
rozbudowy stosunków polsko-rumuńskich8.

Następny postój w drodze do Polski wypadł Mironowi Cristea
w Czerniowacach. Podobnie jak w Ploești, został owacyjnie powitany
i przez władze miejskie, kościelne, jak i mieszkańców miasta.
Dziś rano przejechał przez Czerniowce w drodze do Polski
prezes rady ministrów i głowa kościoła prawosławnego Rumunii Miron Cristea wraz ze świtą w towarzystwie chargé
d’affaires Ponińskiego. Na dworcu powitali go prefekt Czerniowiec Teodorescu, w imieniu rządu rumuńskiego, oraz
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7 Wywiad z patriarchą Mironem, „Czas” 1938, nr 137, s. 2.
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przedstawiciele wojska i miasta. Ze strony polskiej patriarcha powitany został przez wicekonsula R.P. w Czerniowcach
W. Krzyżanowskiego. W Czerniowcach przyłączył się do świty metropolita Bukowiny Visarion, który towarzyszy głowie
kościoła rumuńskiego w jego podróży do Polski. O godz. 7.50
pociąg ruszył w dalszą drogę do granicy polskiej wśród owacyj licznie zebranej publiczności9.

Po polskiej stronie pociąg wiozący rumuńskiego gościa i osoby
mu towarzyszące zatrzymał się we Lwowie. Pociąg wjechał na stację 20
maja 1938 r. o godzinie 12.27. W chwili, w której pociąg wjeżdżał na stację chór prawosławny odśpiewał pieśń „Chrystus Zmartwychwstał”. Na
patriarchę Mirona czekali na dworu przedstawiciele władz wojewódzkich,
miejskich, wojskowych i kościelnych10. Patriarsze przedstawiony został
wojewoda lwowski Alfred Biłyk oraz pozostali przedstawiciele władz i duchowieństwa. W imieniu zebranych premiera rumuńskiego powitał dziekan Konstanty Siemaszko, a uczynił to i w języku polskim i rumuńskim.
Miron Cristea odpowiedział na to powitanie w języku rumuńskim. Po zakończeniu części oficjalnej goście w towarzystwie wojewody udali się do
salonów recepcyjnych lwowskiego dworca, gdzie zostali podjęci śniadaniem. O godzinie 15.22 patriarcha udał się w dalszą drogę do Warszawy11.
„Gazeta Lwowska” wymieniła z nazwiska pozostałych przedstawicieli władz świeckich i duchownych, oczekujących na dworcu we Lwowie
na patriarchę Mirona. Byli wśród nich, oprócz wspomnianego wcześniej
wojewody Biłyka, m.in.: generał Władysław Langner, Franciszek Irzyk –
wiceprezydent Lwowa, Jan Porembalski – starosta lwowski, arcybiskup
Aleksy – ordynariusz wołyński oraz duchowieństwo prawosławne z Wołynia i Łemkowszczyzny. Autor tego anonsu prasowego wspomniał także,
że patriarcha, odpowiadając na słowa powitania, wzniósł okrzyk na cześć
prezydenta Ignacego Mościckiego, który trzykrotnie powtórzyli obecni na
dworcu. Część oficjalną zakończyło odśpiewanie przez chór prawosławny
pieśni „Daj mu Boże długie lata” w języku polskim i słowiańskim12.
Ta sama gazeta, zapowiadając przejazd rumuńskiego premiera
przez Lwów informowała, że wizyta ta ma charakter rewizyty złożonej
prawosławnemu metropolicie warszawskiemu Dionizemu Waledyńskiemu, który odwiedził patriarchę Mirona w roku 1937. Według dziennikarza, premier rumuński zamierzał wyzyskać ten pobyt w Polsce do nawią-
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Lwowie, „Gazeta Lwowska” 1938, nr 115, s. 3.
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zania osobistych stosunków z polskim rządem13. Mówił o tym zresztą sam
Miron Cristea, który planował podróż do Polski jako patriarcha, a de
facto przyjechał również jako premier.
O, tym że Miron Cristea przyjeżdża do Polski celem złożenia rewizyty metropolicie Dionizemu wspominał także krakowski „Czas”. Informacja taka znalazła się w artykule zapowiadającym przyjazd patriarchy
do Warszawy. W artykule tym zarysowano także plan wizyty. Podano
więc, że wizyta potrwa trzy dni (nie wliczono dnia przyjazdu), że będzie
ona obfitować w wiele oficjalnych uroczystości i przyjęć.
W czasie pobytu w Warszawie premier patriarcha Miron złoży uroczyście krzyż z kwiatami na grobie Nieznanego Żołnierza. Z Warszawy dostojny gość wyjedzie do Krakowa, gdzie
odbędzie się uroczystość złożenia z kwiatami [sic!] w krypcie
pod Srebrnymi Dzwonami u sarkofagu Marszałka Józefa Piłsudskiego14.

W Warszawie Miron Cristea pojawił się późnym wieczorem. Na
dworcu powitali go przedstawiciele władz państwowych i kościelnych
(prawosławnych). Szczegółowo powitanie to opisał dziennikarz „Kurjera
Warszawskiego”:
Na dworcu Głównym, pięknie barwami polskimi i rumuńskimi przyozdobionym, powitali znakomitego gościa rumuńskiego: p. premier jen. Składkowski, wicemin. Szembek
i Aleksandrowicz, metropolita Dionizy, przedstawiciele zarządu miasta z prez. Starzyńskim na czele, pp. Bilciurescu,
Flora, pułk. Baiculescu i Dan z ambasady rumuńskiej, poseł
grecki Collas i chargé d’affaires jugosł. Koic, dyr. Potocki
z min. oświaty, dyr. Kobylański i p. A. Łubieński z protokołu
M.S.Z. etc. Pozatem patriarchę Mirona Cristea witała delegacja gimnazjum prywatnego dyr. Kozickiego ze sztandarem
ufundowanym przez poselstwo rumuńskie. W gimnazjum
tym założono pierwsze na terenie szkół średnich w Warszawie Koło przyjaciół Rumunii. Po serdecznym powitaniu patriarchy przez prem. jen. Sławoj Składkowskiego, odbyła się
prezentacja obecnych na peronie osób, po czym dostojny
gość udał się w towarzystwie metropolity Dionizego do specjalnie przygotowanych dlań apartamentów w rezydencji metropolity15.
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240
Drugi dzień pobytu w Polsce rozpoczął patriarcha Miron od
udziału w nabożeństwie dziękczynnym za jego obecność w Polsce, którą
odprawił w prawosławnej cerkwi na Pradze metropolita Dionizy. W nabożeństwie wzięli udział także: prof. Wojciech Świętosławski – minister
wyznań religijnych i oświecenia publicznego, metropolita Visarion i Aleksy – arcybiskup wołyński i krzemieniecki. Obecny był także poseł grecki –
Collas. Po nabożeństwie nastąpiła wymiana przemówień pomiędzy metropolitą Dionizym a patriarchą Mironem, po której dostojnik rumuńskiego Kościoła prawosławnego udzielił zebranym błogosławieństwa.
Błogosławieństwo to rozciągnął także na wszystkich chrześcijańskich
obywateli Polski. Później odbyło się spotkanie w rezydencji metropolity
Dionizego, podczas którego achimandryta Pantelejmon – przełożony
Ławry Poczajowskiej – wręczył patriarsze Mironowi kopię ikony z wizerunkiem Matki Boskiej Poczajowskiej16.
Jeszcze przed południem delegacja rumuńska na czele z patriarchą Mironem złożyła wizyty premierowi i ministrom: wyznań religijnych
i oświecenia publicznego i spraw zagranicznych. Premier rumuński wpisał się także do księgi audiencjonalnej marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. O godzinie 12.45 odbyła się uroczystość złożenia wieńca na Grobie
Nieznanego Żołnierza. W trakcie trwania tego aktu kompania honorowa
wojska odegrała hymny narodowe obu państw. Z kolei o 13.00 patriarcha
Miron i metropolita Visarion zostali przyjęci przez prezydenta RP –
Ignacego Mościckiego. Po audiencji rumuńscy goście zostali podjęci przez
prezydenta śniadaniem. Po południu rewizytę Mironowi Cristea złożył
premier oraz ministrowie Wojciech Świętosławski i Józef Beck17.
Wieczorem w salonach prezydium rady ministrów odbył się uroczysty obiad na cześć patriarchy Mirona. Podczas tegoż spotkania, premier Felicjan Sławoj-Składkowski wygłosił następujące przemówienie:
Wasza Dostojności!
Ze szczególną radością przystępuję do mego przywitalnego
przemówienia, gdyż jako premierowi rządu polskiego danym
mi jest przy tej okazji kontynuować dwudziestoletnią tradycję witania naszych drogich rumuńskich gości w granicach
Rzeczypospolitej. W stosunku do Jego Dostojności uczucie to
ma jeszcze specjalny zupełnie charakter. Witamy bowiem
szefa rządu państwa zaprzyjaźnionego i sprzymierzonego, jak
i głowę rumuńskiego kościoła prawosławnego, a za tym wielkiego sługę bożego i wielkiego patriotę, który rewizytuje metropolitę autokefalicznego kościoła prawosławnego w Polsce.
Polska z wielką radością i podziwem śledzi wspaniały rozwój
zaprzyjaźnionego narodu rumuńskiego. Naród ten pod prze-

16

Z pobytu premiera Rumunii Mirona Cristea w Warszawie, „Kurjer Warszawski”
1938, nr 140, s. 2.
17 Tamże.

241
wodnictwem Jego Królewskiej Mości króla Karola 2-go oraz
przy wybitnym współudziale Jego Dostojności, czyniąc wielkie postępy, jest niezmiernie ważnym czynnikiem pokojowym w tej części Europy. Naród polski, mający wiele wspólnych celów z narodem rumuńskim, ceni sobie wysoko wszelkie przejawy współpracy i wierzy niezłomnie, że jest ona połączona z korzyścią dla obu stron. Jak szeroki jest zasięg
naszego sojuszu, dowodzi również fakt pobytu Jego Dostojności na ziemiach Rzeczypospolitej. Jest to jeszcze jednym
dowodem zbieżności naszych wspólnych wysiłków, wysiłków
pozytywnych, bo mających na celu szczęście i powodzenie
dwóch zaprzyjaźnionych państw Rumunii i Polski. Wznoszę
kielich za zdrowie Jego Królewskiej Mości króla Karola 2-go,
jako też za zdrowie Jego Dostojności oraz pomyślność
i szczęście narodu rumuńskiego18.

W odpowiedzi rumuński premier i patriarcha powiedział:
Panie Premierze!
Gorące słowa powitania, które był pan łaskaw wypowiedzieć
pod moim adresem, wzruszyły mnie głęboko, tym bardziej,
że skierowane są one do starego i wiernego przyjaciela Polski. Od najmłodszych moich lat – a zwłaszcza po zetknięciu
się z polską młodzieżą uniwersytecką za granicą – marzyłem
zawsze o niepodległości, zjednoczeniu i sławie naszych sąsiednich narodów, zbliżonych do siebie wspólnym ideałem.
Pan Bóg pozwolił nam dożyć chwili urzeczywistnienia tych
marzeń w ich najszerszej mierze dla obu narodów. Począwszy od tej chwili śledziłem z największym zainteresowaniem
oraz głębokim podziwem wspaniały wysiłek konsolidacji i reorganizacji, zapoczątkowanych przez bohaterskiego i wielkiego męża stanu oraz gorącego patriotę marszałka Piłsudskiego, i cieszyłem się wraz z wszystkimi Rumunami ze sposobu,
w jaki dostojni jego współpracownicy i wierni następcy –
a w szczególności marszałek Rydz-Śmigły, pan, panie Premierze i minister Beck – kontynuują odziedziczone dzieło po
linii ciągle nowych i trwałych postępów. Z wielce odpowiedzialnego stanowiska politycznego, na które zostałem powołany dzięki zaufaniu dostojnego mego monarchy, danym mi
jest przyczynić się efektywnie, tak osobiście, jako też wspólnie z rządem rumuńskim do pogłębienia znacznie tego dzieła
politycznego, które z dniem każdym staje się coraz bardziej
doskonałe, a mianowicie sojuszu, który wiąże oba nasze zaprzyjaźnione narody. Jestem szczęśliwy ze sposobności, że
danym mi jest podkreślić przez obecną wizytę moją, w for-
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mie konkretnej, głębokie me zainteresowanie dla tego sojuszu, jak również wyrazić moje serdeczne uczucia dla szlachetnego i walecznego narodu polskiego, który od wielu wieków jest nie tylko bohaterskim narodem, lecz również potężnym czynnikiem cywilizacji i kultury w duchu narodowym
i głęboko chrześcijańskim. Cechy te były zawsze światłem
przewodnim w ciężkich jego chwilach. Wyrażając w końcu
głęboko moją wdzięczność za serdeczne przyjęcie, jakie mi
zgotowano w pięknej i historycznej stolicy Polski, proszę
Opatrzność, aby zesłać raczyła błogosławieństwo pokoju na
drogi nam kraj sojuszniczy – Polskę i obdarzyć raczyła wszystkich jej obywateli swymi bogatymi darami, aby w braterskiej harmonii jej kierownicy dążyć mogli do pełnej chwały
przyszłości swej ojczyzny. Oby Bóg miał w swej pieczy czcigodnego Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego,
marszałka Śmigłego-Rydza, naczelnego wodza armii polskiej,
Ciebie Ekscelencjo panie Premierze i oby stale udzielał wam
swej pomocy i obdarzał was zdrowiem i wszelką pomyślnością. Po wsze czasy niech żyją Polska i sojusz polsko-rumuński19.

Kolejny dzień pobytu w Warszawie w przeważającej części miał
charakter kościelny, bowiem patriarcha Miron spotkał się z metropolitą
Dionizym i duchowieństwem prawosławnym w Polsce. O godzinie 13.00
w rezydencji Dionizego odbyło się uroczyste śniadanie, na które przybyli
między innymi: arcybiskup Aleksy, biskup Sawa i profesorowie teologii
prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecni byli także Wojciech
Świętosławski – minister WRiOP, Bolesław Aleksandrowicz – wiceminister WRiOP czy też rektor UW – Włodzimierz Antoniewicz. Specjalne przemówienie podczas śniadania wygłosił metropolita Dionizy.
Odpowiadając na nie, Miron Cristea miał powiedzieć między innymi:
Kościół rumuński nawiązał natychmiast po wojnie światowej
ścisłe stosunki z polskim Kościołem prawosławnym, wyraził
swoją opinię w sprawie autokefalii oraz wziął udział z liczną
delegacją w uroczystości jej proklamacji. Poza tym J.E. metropolita polski Dionizy zaszczycił nas dwukrotnie wraz
z liczną świtą wizytami w naszej siedzibie w Bukareszcie.
Wobec tego czułem się zobowiązany rewizytować go w jego
domu, zwłaszcza iż moim dawnym życzeniem było odwiedzić Polskę, która po bohaterskim jej wskrzeszeniu stała się
naszą tak cenną aliantką. Podobne wizyty wzmacniają jeszcze bardziej nasze stosunki dobrego sąsiedztwa. Fakt, że naród polski rozkrzewił w tej części Europy cywilizację i kulturę
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łacińską oraz – że jest on narodem o głębokich uczuciach
chrześcijańskich – stanowi i stanowić będzie najlepszą gwarancję, że w Polsce nie zakorzenią się prądy wrogie dla nauki
Chrystusowej – i będzie ona mogła rozwijać się swobodnie
również w przyszłości. Jestem szczęśliwy, że Bóg pozwolił mi
– jako patriarsze prawosławia rumuńskiego – wznowić
wspaniałe węzły historyczne z Kościołem prawosławnym
Polski, o których wspomina w tak gorących słowach J.E.
metropolita Dionizy. Poza tym i ja również podkreśliłem już
ten stan rzeczy w obu dzisiejszych przemówieniach. Gorącym
moim życzeniem jest, aby słowa wypowiedziane przez nas
były zapoczątkowaniem nowej ery i ścisłej przyjaźni dla dobra harmonijnej współpracy chrześcijaństwa tej części kontynentu oraz pomocą w jego misji dla zapewnienia pokoju
i harmonijnego współżycia narodów20.

Po tych uroczystościach, o godzinie 17.00, patriarcha Miron zwiedził internat metropolitalny i zapoznał się z członkami konsystorza i duchowieństwem prawosławnym stolicy.
Ostatnim punktem wizyty w Warszawie był obiad wydany w ambasadzie rumuńskiej na cześć premiera rządu rumuńskiego. Inicjatorem
był chargé d’affaires Dimitrescu.
W obiedzie wzięli udział: pan premier jen. Sławoj-Składkowski, minister spraw wojskowych jen. Kasprzycki, minister W.R.iO.P. prof. Świętosławski, metropolita Dionizy, metropolita Visarion, arcybiskup Aleksy, biskup Sawa, biskup
Simon, wicemin. spr. wojsk. jen. Głuchowski, wicemin.
W.R.iO.P. Aleksandrowicz, wicemin. spr. zagr. Szembek, ambasador polski w Bukareszcie Roger Raczyński, min. pełn.
rumuński Jan Brosu i ks. Antal ze świty patriarchy Mirona.
Również byli obecni rektor uniwersytetu J.P. Antoniewicz,
dyr. depart. Franciszek Potocki, dyr. gabinetu min. spr. zagr.
Michał Łubieński, p.o. dyr. protokołu dyplomatycznego Aleksander Łubieński, dyr. M.S.Z. Gwiazdowski, dyr. M.S.Z. Zazuliński, radca Dorja-Dernałowicz i radca Morstin21.

Po obiedzie w siedzibie ambasady odbył się jeszcze raut z udziałem wyżej wymienionych gości. Obecni byli także „przedstawiciele społeczeństwa polskiego”.

20
21

Tamże.
Tamże.
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Warszawę opuścił rumuński premier 22 maja 1938 r. o godzinie
22.40. Na dworcu żegnany był między innymi przez premiera SławojSkładkowskiego, ministra oświaty Świętosławskiego oraz członków ambasady rumuńskiej22.
W Krakowie Miron Cristea pojawił się 23 maja o godzinie 6.24.
Przyjechał specjalnym pociągiem salonowym wraz z towarzyszącą mu
świtą. Mimo tak wczesnej pory przybycia, powitanie oficjalne z udziałem
władz samorządowych i wojskowych odbyło się dopiero o godzinie 10.30.
Podobnie jak we Lwowie i Warszawie, krakowski dworzec przybrany był
flagami w barwach narodowych polskich i rumuńskich. Co więcej, znaczna część peronu, salon recepcyjny i wyjście na plac przed dworcem wyłożone było czerwonym chodnikiem. Dostojnego gościa powitano w salonie
recepcyjnym dworca. Z ramienia polskiego rządu patriarchę w Krakowie
witał radca Ministerstwa Spraw Zagranicznych Henryk Dunin-Borkowski. Z miejscowych władz obecni byli: wicewojewoda dr Piotr Małaszyński, starosta grodzki krakowski Andrzej Wolaniecki i prezydent miasta
dr Mieczysław Kaplicki. Obecni byli także wojskowi gen. Bernard Mond
i płk. Felicjan Madeyski. Władze oświatowe reprezentował dr Józef Stypiński. Po zakończeniu oficjalnego powitania delegacja rumuńska udała
się na Wawel. Kiedy Miron Cristea pojawił się na zamku królewskim,
kompania honorowa krakowskiego pułku piechoty wraz z pocztem sztandarowym sprezentowała broń, a orkiestra odegrała rumuński hymn narodowy. Patriarcha przeszedł przed frontem kompanii, a następnie udał
się do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów, by złożyć wieniec przy
trumnie Marszałka Piłsudskiego23. Po złożeniu kwiatów miał wypowiedzieć następujące słowa:
Niech spoczywa w spokoju, a Jego entuzjazm niech wypełnia
polską młodzież24.

Podczas pobytu w Krakowie patriarcha Miron spotkał się między
innymi z delegacją Polaków prawosławnych z ziemi grodzieńskiej.
W skład delegacji wchodzili między innymi: A. Kalinowicz – dziekan,
Borysiewicz, R. Olechnowicz – obaj prefekci i A. Ananczenko – prezes
Stowarzyszenia Polaków Prawosławnych w Grodnie. Witając patriarchę
Mirona powiedzieli:

22

Premjer rumuński parjarcha Miron wyjechał do Krakowa, „Ilustrowany Kuryer
Codzienny” 1938, nr 142, s. 4.
23 Patrjarcha i premjer rumuński u grobu Marsz. Piłsudskiego, „Ilustrowany Kuryer
Codzienny” 1938, nr 143, s. 9.
24 Patriarcha Miron przybył do Krakowa, „Czas” 1938, nr 141, s. 4.
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W imieniu Polaków prawosławnych kresów wschodnich
z największą radości witamy Waszą Eminencję, jako patriarchę – głowę Kościoła prawosławnego rumuńskiego i prezesa rady ministrów państwa sprzymierzonego. Przybyliśmy
powitać Waszą Eminencję w mieście spoczynku naszego
wielkiego nauczyciela i największego człowieka w dziejach
Polski marszałka Józefa Piłsudskiego, „imię którego z tęsknoty do Polski wyrosło”. Tą tęsknotą do wielkiej kultury polskiej, przepojonej wiarą w idealne pierwiastki twórczości
ludzkiej, zostało odrodzone i prawosławne polskie życie,
przerwane w historii przez niewolę. Wielki marszałek wychowywał swój naród w duchu wiecznej prawdy boskiej. W tym
leży źródło wielkości kultury polskiej i jej nieprzemijającego
znaczenia nie tylko dla Polski, lecz i dla całej ludzkości. Polska Piłsudskiego osiągnęła poczucie swego posłannictwa, jako ośrodka kultury chrześcijańskiej, cywilizacji europejskiej
i obrońcy przeciwko barbarzyństwu wschodniemu. Ascetyzm
polskich wojowników ducha, żołnierska postawa aktywności
duchowej i subtelne poczucie prawosławnej kefaliczności
w kulturze polskiej, zapewniają polskiemu prawosławnemu
Kościołowi jego pomyślny rozwój. Jesteśmy duchowymi
dziećmi naszego wielkiego nauczyciela i, spełniając jego testament, dążymy do stworzenia wielkiej prawosławnej kultury polskiej, która by promieniowała nie tylko na nasze kresy wschodnie, lecz i na cały wschód. Z głębin polskiego samodzielnego życia prawosławnego powstało wspomnienie rozkwitu polskiego prawosławia za czasów metropolity Piotra
Mohiły z Wołoszczyzny, Waszej Eminencji rodaka. Dążymy
do odrodzenia wielkiej kultury prawosławnej polskiej przez
zjednoczenie polskiej twórczości narodowej. Prosząc o modlitwę i błogosławieństwo, ośmielamy się ofiarować Waszej
Eminencji, jako „staremu i wiernemu przyjacielowi narodu
polskiego”, ten skromny upominek – album od Polaków prawosławnych ziemi grodzieńskiej, w którym uwidoczniony
jest akt założenia naszej cerkwi w Grodnie, jako symbol naszej kulturalnej twórczości: w imię Boże i pomyślnego rozwoju świętego autokefalicznego polskiego kościoła prawosławnego kroczymy ku wielkości narodu polskiego i mocarstwowej ojczyzny naszej Rzeczypospolitej Polskiej25.

Delegaci wręczyli patriarsze specjalnie dla niego przygotowany
album. Zawierał on dokumenty i zdjęcia z ziemi gordzieńskiej.

25

Z pobytu patriarchy Mirona w Krakowie, „Kurjer Warszawski” 1938, nr 142, s. 4.
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Prasa krakowska odnotowała także pewien prywatny aspekt wizyty Mirona Cristea w mieście królów polskich. Otóż patriarcha w godzinach popołudniowych spotkał się ze swoją siostrzenicą, Wiljaną z Görg
Horodeńską. Była ona żoną lekarza, a także profesorką w jednym z krakowskich gimnazjów. Na spotkanie ze stryjem przybyła z rodziną i zabawiła dwie godziny. Rozmowa toczyła się w języku niemieckim26.
W czasie kiedy Miron spotykał się z delegacją prawosławnych Polaków z Grodna i siostrzenicą, towarzysze jego podróży podejmowani był
przez zarząd miasta Krakowa w Lasku Wolskim. Z kolei dziennikarze towarzyszący mu w podróży gościli na zaproszenie Syndykatu Dziennikarzy
Krakowskich w salonach Grand Hotelu. Z Krakowa patriarcha premier
Rumunii wyjechał 23 maja 1938 r., żegnany przez przedstawicieli krakowskich władz samorządowych i wojskowych. Pociąg wiozący rumuńskiego gościa odjechał z dworca o godzinie 17.0627.
Tuż przed opuszczeniem granic Polski, patriarcha premier Miron
wysłał na ręce premiera rządu polskiego gen. Felicjana Sławoj-Składkowskiego depeszę następującej treści:
Opuszczając gościnną ziemię zaprzyjaźnionej i sprzymierzonej Polski, pragnę na ręce premiera złożyć Jego Ekscelencji
Panu Prezydentowi R.P., dla pana oraz dla członków rządu
zapewnienia moich uczuć swej żywej wdzięczności za tak
przyjazne przyjęcie, jakie zostało mi zgotowane, podczas mego zbyt krótkiego pobytu w pańskiej pięknej ojczyźnie. Jestem jednocześnie wyrazicielem uczuć głębokiego przywiązania, jakie cały naród rumuński żywi wobec wielkiego narodu
polskiego, który wychowany w kulcie dla swej pełnej chwały
przeszłości i dla bohaterów, którzy wyszli w ciągu wieków
z jego łona – musiał odrodzić się do nowego życia dla wypełnienia swoich chwalebnych przeznaczeń28.

Depesza ta nie została pozostawiona bez odpowiedzi. Premier
Składkowski wysłał telegram, w którym napisał:
Głęboko odczułem uprzejmą depeszę, którą Wasza Dostojność zechciał przesłać w chwili opuszczania granic Polski
oraz pragnę go w imieniu rządu polskiego i w swoim własnym zapewnić o wrażeniu głębokiej i serdecznej przyjaźni
i zrozumienia, jak również o niezatartym wspomnieniu, jakie
pobyt Waszej Dostojności u nas pozostawił. Naród Polski
wierny swemu przywiązaniu wobec pełnego chwały narodu

26

Patrjarcha i premjer…, s. 9.
Tamże.
28 Wymiana depesz między patriarchą Mironem i premi. Składkowskim, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1938, nr 144, s. 13.
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rumuńskiego uważa pobyt ten za nowy dowód ścisłej współpracy pomiędzy dwoma państwami29.

W drodze powrotnej Miron Cristea zatrzymał się jeszcze na jeden
dzień w Czerniowcach, gdzie powitano go bardzo owacyjnie. On sam
szczególnie gorąco przywitał się z Marianem Uzdowskim, konsulem generalnym Polski w Czerniowcach, któremu miał powiedzieć: „Połowę serca zostawiłem w Polsce”. Pochlebne relacje wyrażał także metropolita Visarion. Podkreślił on kilkukrotnie, że był nadzwyczaj wzruszony przyjęciem, jakie rumuńskiej delegacji zgotowano w Polsce. Zarówno wizytę
w Warszawie, jak i Krakowie zamierzał zachować w swojej pamięci30.
Wart podkreślenia jest jeszcze jeden istotny fakt, związany z wizytą patriarchy Mirona i prasą. Otóż pobyt rumuńskiego premiera stanowił doskonałą okazję, aby zwrócić uwagę na różne inne aspekty funkcjonowania obu narodów i współpracy pomiędzy nimi. I tak np. na łamach „Gazety Lwowskiej” przy tej właśnie okazji wskazano na osobę Józefa Piłsudskiego, który w 1928 r. dokonał restytucji stosunków pomiędzy
Polską a Rumunią.
On to w sierpniu 1928 r. odnawia bezpośrednie stosunki Polski z Rumunią i jej dynastią, udając się osobiście do Rumunii. Opuszczał wówczas Marszałek Rumunię pokrzepiony nie
tylko na zdrowiu, ale i na duchu. Obserwacje jego utrwaliły
go w przekonaniu o wspaniałych możliwościach naszego
sprzymierzeńca na przyszłość31.

Dalej autor udowadniał, że Piłsudski stał się łącznikiem pomiędzy
obu narodami. Tę szczególną sympatię Marszałka do południowego sąsiada Polski wyczuwano w jego najbliższym otoczeniu. Nic więc dziwnego, że kiedy pojawiły się problemy zdrowotne, w 1931 r. zorganizowano
kolejny jego wyjazd do Rumunii. Kolejna wizyta Piłsudskiego w Rumunii
w 1932 r. uwieńczona została obdarzeniem go przez króla Karola II szefostwem 16 pułku piechoty. Autor podkreślił także, że wizyta patriarchy
Mirona przypadła w krótkim czasie po ustanowieniu ambasad: polskiej
w Bukareszcie i rumuńskiej w Warszawie. Co więcej, ambasador polski
był wówczas jedynym w tej randze przedstawicielem obcego państwa
w Rumunii, pozostali byli bowiem posłami32.

29

Tamże.
„Połowę serca zostawiłem w Polsce”, „Kurjer Warszawski” 1938, nr 142, s. 4.
31 A. L., Premier rumuński w Polsce, „Gazeta Lwowska” 1938, nr 116, s. 1.
32 Tamże.
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Podobny charakter miał artykuł opisujący działalność Instytutu
Polskiego w Bukareszcie. Autor zwracał uwagę na rolę, jaką spełnia on
w Rumunii i o wkładzie rumuńskich naukowców w funkcjonowanie tej
polskiej instytucji33.
Na łamach polskiej prasy, w kilka dni po zakończeniu wizyty patriarchy Mirona, pojawiały się jeszcze krótkie anonse prasowe. Dotyczyły
one przede wszystkim informacji, jak opinia publiczna w Rumunii przyjmowała relacje i owoce podróży swojego premiera do Polski. W większości gazet podkreślano to samo co w Polsce, że była ona kolejnym, ważnym elementem budowania sojuszu pomiędzy Polską a Rumunią. Rumuni szli w swoich ocenach jeszcze dalej, uważając że ten sojusz jest gwarantem pokoju nie tylko w tej części kontynentu, ale i w całej Europie34.
Reasumując, powyższa analiza pokazuje jak ważna była to wizyta
dla obu państw. Prasa śledziła ją ze szczególnym zainteresowaniem, i to
nie tylko polska prasa. Wizyta nie miała w swoich założeniach charakteru
oficjalnego, jednakże spotkania z prezydentem, premierem i kilkoma ministrami nadały jej rangę oficjalności. Ciekawostką jest to, że mimo iż
miała ona także aspekt religijny, nie było w niej wątków ekumenicznych.
Prasa nie wspomniała ani razu o spotkaniu z przedstawicielami Kościoła
katolickiego w Polsce, a więc należy sądzić, że nie miało ono miejsca.
Ponieważ całe powyższe rozważania oparte są na doniesieniach
prasowych, wydaje się, że najlepszym ich podsumowaniem będzie
również cytat, który chyba najtrafniej oddaje ważność wizyty patriarchy
Mirona w Polsce.
Każde odwiedziny szefa rządu obcego państwa są dla polskiego społeczeństwa zawsze cenne, gdyż stanowią dobitne
stwierdzenie faktu, iż pomiędzy danym krajem i Polską stosunki układają się najpomyślniej. Cóż dopiero, gdy przybywa
do nas premier państwa sąsiedniego i sojuszniczego, z którym łączą nas stałe, nieugięte i dawne węzły największej
przyjaźni i współpracy35.

33

J. Muszyński, Instytut Polski w Bukareszcie, „Kurjer Warszawski” 1938, nr 138,
s. 3.
34 Echa wizyty patriarchy Mirona, „Kurjer Warszawski” 1938, nr 144, s. 4.
35 A. L., Premier rumuński…, s. 1.
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dr. Piotr Gołdyn
Societatea Iubitorilor de Stiințe din Kalisz
Miron Cristea – patriarh şi premier al României
în vizită în Polonia în anul 1938.
Raporturi, comentarii şi opinii în presă
Rezumat

În perioada de douăzeci de ani dintre cele două războaie mondiale, mulţi reprezentanţi ai guvernului român au vizitat Polonia. Totuşi una
dintre vizite a fost deosebită. În mai 1938, premierul român Miron Cristea a vizitat Polonia. Caracterul excepţional al acestei vizite se datora,
printre altele, faptului că această funcţie o îndeplinea atunci patriarhul
bisericii ortodoxe din România. Pentru că ambele ţări, în acest timp, erau
legate prin relaţii de prietenie, de această vizită s-a interesat presa. Cu
atât mai mult cu cât Miron Cristea se deplasa prin Polonia în veşmânt
pontifical. Interesul faţă de această vizită s-a materializat în coloanele
multor ziare, ca de ex: „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, „Kurjer Warszawski” sau „Czas” care apărea la Cracovia. Prezentarea persoanei lui
Miron Cristea şi a realizărilor lui a apărut în presă cu câteva zile înainte
de sosirea în Polonia. Destul de amănunţit au fost relatate punctele
vizitei, iar după încheierea acesteia ecourile nu au încetat. S-au publicat
relatări ale românilor după vizită.

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

„Proti Pol’sku” –
campania militară slovacă împotriva Poloniei
din septembrie 1939

În istoriografia europeană este aproape necunoscut că, alături de
Wehrmacht, armata slovacă a invadat Polonia la 1 septembrie 1939.
Studiul de faţă se bazează pe jurnalele de front şi cronicile unităţilor militare slovace participante, documentele provenind din Arhivele Militare
din Bratislava. Sunt analizate condiţiile internaţionale ale conflictului,
sprijinul oferit Germaniei de armata slovacă şi participarea unităţilor militare ale Slovaciei la campania împotriva Poloniei. Alte documente relevă
organizarea trupelor slovace şi aspecte ale războiului, operaţiile militare
din regiunea Tatra, pe linia Javorina – Ždiar – Nowy Targ, starea de
spirit a combatanţilor şi informaţii despre militarii căzuţi. Câteva aspecte
analizate au avut în vedere participarea populaţiei slovace din Polonia la
evenimente şi colaborarea dintre slovaci şi ucraineni împotriva polonezilor.
Există foarte multe controverse în istoriografia poloneză, cehoslovacă şi slovacă pe problema conflictului militar slovaco-polonez din
septembrie 1939. În întreaga perioadă comunistă nu s-a discutat în istoriografia ceho-slovacă despre campania din Polonia decât în contextul
alianţei grupării fasciste slovace cu Germania nazistă. Nici după prăbuşirea sistemului comunist şi formarea Republicii Slovacia ca stat independent istoriografia din această ţară nu a abordat problema războiului
cu Polonia. Peste istoria acestui episod
s-au aşternut treptat straturi de minciună, jumătăţi de adevăr, legende şi retuşuri abile pe care istoria şi conştiinţa naţională trebuie să le soluţioneze din perspectiva timpului1.

Abia în 2006 a apărut o primă monografie dedicată subiectului, semnată
de Igor Baku2. Lucrarea tratează detaliile participării militare a armatei
slovace împotriva Poloniei şi implicarea oficialităţilor şi a populaţiei în
această campanie. Şi alţi autori cehi şi slovaci din tânăra generaţie s-au
aplecat asupra subiectului relaţiilor polono-slovace în anii celui de al doi-

1
2

***Istoria ţărilor coroanei cehe, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2007, p. 456.
Igor Baku, Slovenska republika a nacistika agresia proti Pol’sku, Bratislava, 2006.

251
lea război mondial: Pavla Šimuniča, Petr Chrovata, Anton Hrnka sau
Oldřich Pejsa. Iar în 2007 a fost publicat la Bratislava un volum de documente din Arhivele Militare ale Slovaciei care cuprinde jurnale şi cronici
ale unităţilor militare slovace care au participat la campania împotriva
Poloniei3. În 30 martie 2011, Institutul Slovac de la Varşovia, în colaborare cu Institutul de Afaceri Internaţionale din Polonia şi Institutul de Istorie Militară din Bratislava au pregătit o monografie pe această temă semnată tot de Igor Baku4. Multe aspecte însă sunt neelucidate şi cercetarea
acestei teme rămâne deschisă nu doar pentru istoricii din aceste ţări ci
pentru întreaga istoriografie europeană.
Dintre statele satelit ale Germaniei, Slovacia era percepută ca „un
soi de vitrină” menită să demonstreze popoarelor din Europa de Est „că
Hitler nu doar ocupă ţări, ci le şi eliberează”. Gazeta germanilor din Slovacia „Grenzbate” sugera chiar că Slovacia nu era un stat naţional, ci unul
al naţionalităţilor şi că trebuia mutată capitala de la Bratislava într-o zonă
montană unde slovacii erau majoritari. Hitler ar fi fost cel care dorea păstrarea acestei situaţii pentru a arăta că Germania „nu doreşte a răpi independenţa popoarelor”5. Republica Slovacia a devenit şi „un laborator
pentru politica nazistă” fiind considerată un „stat-model” şi având un statut intermediar între o ţară ocupată, cum devenise Cehia, şi un stat independent sub influenţă germană, cum era România. Prin tratatul de protecţie încheiat în martie 1939, independenţa şi integritatea Slovaciei erau
garantate de Reich-ul german. În schimb, politica externă a Slovaciei era
dusă de la Berlin, iar armata era organizată de o misiune militară germană
şi pusă la dispoziţia Wehrmacht-ului6. Acest satelit s-a născut cu o „iluzie”
a independenţei sporită de faptul că doar o fâşie din teritoriul Slovaciei, pe
frontiera de vest a fost ocupată de armata germană7. Tiso explica natura
relaţiilor cu Germania prin necesitatea garantării frontierelor ameninţate
de Ungaria:
adevăratul pericol pentru Slovacia nu e ca Germania să se
ocupe prea mult de dânsa, deoarece ar risca atunci să cadă
pradă Ungariei, ci ca Germania să se dezintereseze de dânsa8.

Întrunirea de la Salzburg dintre Adolf Hitler şi o delegaţie slovacă sub preşedinţia lui Ferdinand Ďurčanský a fost o dovadă în plus a „sincronizării

3

***Proti Pol’sku. Odraz t’aženia roku 1939 v dennikoch a kronikách slovenskej armády, Martin Lacko [ed.], Bratislava, Ustav Pamäti Národa, 2007.
4 Igor Baku, Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku, Warsawa, 2011.
5 Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, fond 71 Slovacia, vol. 11, f.40 (în continuare A.M.A.E.).
6 ***Scurtă istorie a Slovaciei, coord. Elena Mannová, traducere Eva Mârza şi Radu
Mârza, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2011, p. 357.
7 ***Istoria ţărilor coroanei cehe…, p. 462.
8 A.M.A.E., fond 71 Slovacia, vol. 11, f. 91.
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între regimurile politice din cele două ţări”. În realitate, prin apropierea
de Reich, Slovacia s-a integrat în sfera de interes germană, lipsindu-se de
o serie din prerogativele unui stat independent. Faptul că acest proces
a fost întârziat de liderii de la Bratislava s-a datorat tendinţelor acestor de
a păstra aparenţa unui stat independent. Întârzierea era motivată de delegaţii slovaci prin faptul că între 1939 şi 1940 a fost nevoie de îndepărtarea din structurile noului stat a celor care „au suferit de inerţie sentimentală cehoslovacă”9.
Armata slovacă a fost creată în grabă după destrămarea armatei
cehoslovace şi mai ales după agresiunea Ungariei din martie 1939, când
a încorporat Transcarpatia. Semnarea pactului Ribbentrop-Molotov a fost
privită cu interes la Bratislava. După semnarea pactului, Uniunea Sovietică a recunoscut independenţa Slovaciei şi pretenţiile teritoriale ale acesteia în Polonia. Ministrul de externe slovac Ferdinand Ďurčansky a insistat pe lângă Tiso să facă presiuni în Germania pentru recunoaşterea de
către sovietici a teritoriilor revendicate din Polonia. La rândul lui, Veaceslav Molotov a considerat agresiunea slovacă drept o afacere din sfera de
interes a Germaniei şi nu a condamnat-o ceea ce a permis ca relaţiile slovaco-sovietice să se păstreze cordiale10. Ostilitatea slovacilor faţă de Polonia era mai veche, dar planurile poloneze din 1938 de dezintegrare a Cehoslovaciei în trei zone le-a oferit un motiv pentru un conflict militar.
Polonia a oferit zona cehă Germaniei, zona ruteană Ungariei pentru ca zona slovacă să intre sub controlul ei. Aceasta ar fi permis Poloniei să creeze
un Bloc al Europei Centrale care să se opună atât Germaniei cât şi Uniunii
Sovietice11. În schimb, italienii nu au simpatizat cu slovacii. După ministrul italian Villani „slovacii sunt pentru germani ceea ce sunt şacalii
pentru hiene: complici şi codoşi”. Diplomaţia maghiară se temea că minoritatea slovacă din Ungaria ar putea să ceară o serie de avantaje prin intermediul germanilor pentru că „glorioasa armată slovacă” a colaborat cu
Wehrmacht-ul la cucerirea Poloniei12.
Atacul slovac asupra Poloniei trebuie legat indisolubil de campania germană împotriva acestui stat, deşi Slovacia nu a înaintat o declaraţie de război oficială vecinului din nord. Rolul Slovaciei în campania
anti-poloneză a fost de gazdă pentru trupele germane cărora li s-au oferit
posibilităţii de atac dinspre teritoriul slovac. Stat satelit, Slovacia a oferit
Germaniei atât teritoriul pentru o bază de atac şi de învăluire, dar şi ar-

9

Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presa externă, 1120, f. 5 (în continuare S.A.N.I.C.).
10 Pavel Mičianik, Slovenská samostatnost’v strategichých plánoch Sovietskeho
zväzu (1939-1945), în „Moderne dejiny slovenska II. Zbornik prispevkov k dejinam
Slovenska v. 20 storoči”, cood. Anton Hruboň, Ružomberok, 2009, p. 16-17.
11 Generalul Titus Gârbea, Memorial şi însemnări zilnice, vol. I ediţie de Silviu Miloiu, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2011, vezi nota 8 de la pagina 32.
12 Contele Galeazzo Ciano, Jurnal politic, traducere Dragoş Nedelescu, Bucureşti,
Editura Elit, f.a., p. 119-120.
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mata pentru a-şi recupera teritoriile revendicate13. Slovacia revendica
districtele Orawa şi Spisz din Munţii Tatra Mare, care au făcut obiectul
unei dispute de durată între fosta Cehoslovacie şi Polonia14. Campania
din Polonia, care a marcat declanşarea celui de al doilea război mondial,
a fost o acţiune ofensivă care a paralizat armata poloneză. Participarea
slovacă la atacul Poloniei a fost destul de modestă încadrându-se în
Grupul de Armate Sud, coordonat de mareşalul Gerd von Rundstedt.
Condusă de generalul Ferdinand Čatloš, armata slovacă era compusă din
3 divizii de infanterie şi un grup motorizat. Confruntările militare polono-slovace s-au dat în regiunea munţilor Tatra, polonezii opunând o slabă rezistenţă. Armata slovacă a mobilizat la 26 august 13.000 de militari,
pentru ca armata de ocupaţie să atingă 50.000 de militari la 24 septembrie. Totalul militarilor implicaţi în campanie, cu rezerve cu tot, a atins
150.000 de combatanţi. Ceea ce reprezenta cel mai mare efectiv pe care
l-a mobilizat vreodată Slovacia până atunci15.
Nu toţi slovacii au fost de acord cu alianţa cu Germania. Exista un
curent antigerman cauzat de o serie de abuzuri ale armatei germane sau
furturi din depozitele militare, cum au fost cele semnalate în martie 1939
în vestul ţării. În aprilie 1939, Hitler a propus Poloniei să ocupe Slovacia
ca o compensaţie pentru Coridorul Polonez şi oraşul Gdańsk. Refuzul
Poloniei l-a făcut pe Hitler să considere Slovacia ca o bază de plecare în
atacul Poloniei16. Exista o stare de spirit anti-nazistă în sânul societăţii
slovace dar guvernanţii erau hotărâţi să meargă pe curentul polonofob
pentru a justifica această intervenţie. Militarii slovaci nu au fost mulţumiţi că întreaga conducere a armatei a fost pusă sub coordonarea Wehrmacht-ului existând acte de nesupunere şi chiar de violenţă armată slovacă. Teritoriul Slovaciei a devenit spaţiu operaţional pentru armata germană încă din 26 august. Armata slovacă a devenit parte a trupelor germane sub coordonarea armatei a 14-a a generalului Wilhelm von List.
Deşi considerată o acţiune secundară, invazia Poloniei dinspre Slovacia
a fost conjugată cu atacul dat de armatele germane în Silezia17.
Apropierea de Berlin a fost făcută de către Gărzile Hlinka. Ele au
dezlănţuit politica oficială anti-poloneză în rândul populaţiei. Propaganda a readus în discuţie vechea temă a controverselor teritoriale cu Polonia precum şi politica de polonizare a populaţiei slovace din regiunile disputate. Intensitatea propagandei a crescut la finalul verii, mai ales odată
cu pregătirile pentru intervenţia militară. Unul din liderii Gărzii Hlinka,
Alexandr Mach a coordonat propaganda războinică din Slovacia. Activi-

13

Generalul Titus Gârbea, op. cit., p. 85.
Ion Constantin, Polonia în secolul totalitarismelor 1918-1989, Bucureşti, Institutul
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2007, p. 44.
15***Proti Pol’sku…, p. 10.
16 ***Scurtă istorie a Slovaciei…, p. 357-358.
17 Ion Constantin, op. cit., p. 193.
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tatea lui Alexandr Mach nu a rămas neobservată de germani, el lăsând
o bună impresie în cercurile oficiale de la Berlin. Mach a participat şi la
marea manifestare a gărzilor Hlinka din piaţa Hviezdoslavovo din Bratislava. Odată declanşat războiul el a devenit şeful propagandei şi a chemat toţi redactorii de presă dictându-le instrucţiunile privind modul de
informare a publicului18. Agitaţiile populaţiei slovace din Polonia din prima jumătate a anului 1939 au fost privite ambivalent la Varşovia şi Bratislava, încurajând tabăra războinică din Slovacia.
Campania anti-poloneză s-a înteţit în zilele premergătoare declanşării războiului deopotrivă cu pregătirile militare. Pe 24 august, Comandamentul armatei slovace a ordonat înlocuirea poliţiei de frontieră
cu detaşamente militare de-a lungul graniţei dintre Ungaria, Polonia şi
Slovacia. Datorită deselor incidente de la graniţa maghiaro-slovacă s-a
luat decizia întăririi pazei acestei frontiere. În zilele următoare s-au luat
masuri organizatorice şi financiare pentru alinierea trupelor în unităţi
individuale pe frontiera cu Ungaria. Generalul Anton Pulanich (18841962), reactivat în octombrie 1938 în armata slovacă, a fost numit la comandamentul din Piestany, însărcinat cu apărarea frontierei maghiare.
Aceste măsuri au fost luate deoarece nu se ştia poziţia maghiară faţă de
un eventual atac asupra Poloniei. În aceeaşi zi, s-a dispus interdicţia generală de zbor. În tot acest timp a fost supravegheată graniţa cu Polonia,
unde armata poloneză continua lucrările de fortificaţii. De la 22 august şi
până la 2 septembrie, au fost activate majoritatea unităţilor şi regimentelor militare.
Armatele germană şi slovacă au atacat în regiunea de sud a frontului polonez pe trei direcţii: spre Łódź, Cracovia şi regiunea precarpatică. Principala direcţie de atac dinspre Slovacia a fost în nord. Grupul cel
mai numeros de trupe germane şi slovace a intrat în Polonia prin trecătoarea Jabłonka, între Munţii Fatra, Măgura Oravska şi Munţii Tatra
Mare, având obiectiv ocuparea sudului Poloniei şi a Cracoviei, înconjurând flancul carpatic la polonezilor. Trupele germano-slovace erau de
două ori mai numeroase decât armata poloneză condusă de generalul
Sosnkowski. Unităţile de tancuri ale generalului Paul Ludwig Ewald von
Kleist au trecut râurile Dunajec, Biała şi Wisłok şi au atins în câteva zile
râul San în est19. Pe 12 septembrie, trupele germane au ajuns la Lvov pecetluind soarta Armatei lui Sosnkowski. Acesta din urmă conducea grupul de Armate Karpaty, care a constituit baza unităţii Korpus Ochrony
Pogranicza şi Brygada Obrony Narodowej. Cea mai mare parte a unităţilor conduse de Sosnkowski a venit în contact cu armata statului slovac.
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Anton Hruboň, Náčrt politickej činnosti Alexandra Macha ad oktobra 1938 do júla
1940, în „Moderne dejiny Slovenska I. Zbornik odbornyvh prispevkov k historii Slovenska v. rockoch 1918-1945”, Ružomberok, 2008. p. 26-27.
19 B.H. Liddell Hart, Istoria celui de al doilea război mondial, vol. I, traducere de Irina Negrea, Bucureşti, Editura Orizonturi, f.a., p. 44-45.
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În ceea ce priveşte relaţia dintre forţele de care dispuneau trupele slovace
şi cele poloneze de frontieră exista o disproporţie categorică. Formaţiunile militare poloneze au fost semnificativ mai slabe decât formaţiile militare slovace. Un alt handicap al armatei poloneze s-a datorat gradului
scăzut de mecanizare, lipsei de carburanţi, tehnologiei şi numărului mai
mic de piese de artilerie antiaeriană. La aceasta se adăuga şi eterogenitatea considerabilă a armatei conduse de Sosnkowski atât ca număr cât şi
ca tehnică de luptă20.
Vom prezenta câteva detalii asupra desfăşurării în teren a armatei slovace şi contribuţia acesteia la invazia Poloniei. O mare parte a armatei slovace a luptat independent de trupele germane în zona Munţilor
Tatra Mare şi a Carpaţilor Beskizi. Împărţită în trei corpuri, fiecare urmând să forţeze graniţa Poloniei pe o altă direcţie, armata terestră a fost
codificată Bernolak, condusă de Vojtech Bouzek. Trupa era compusă din
trei divizii de infanterie şi din cinci regimente mici capabile să acţioneze
rapid în regiunile muntoase. Prima divizie a primit numele de cod Jánošik, fiind formată dintr-un regiment de infanterie, (Regimentul de infanterie 4) şi unul mixt de artilerie infanterie şi artilerie (Regimentul 6).
Acest grup era comandat de generalul Anton Pulanich, fost cadru în armata austro-ungară. Divizia sa a atacat pe direcţia Kežmarok – Spišska
Bela. A doua divizie, cu numele de cod Škultéty, a fost condusă de lt. Jan
Imro şi dislocată între Bardejov şi Svidnik, fiind alcătuită din Regimentele de artilerie şi infanterie 2 şi 3 şi trei batalioane de infanterie. A treia
divizie sub comanda colonelului August Malara a primit numele de cod
Rázus. Ea a avut în componenţă Regimentele de infanterie 1 şi 5, trei
batalioane de infanterie separate, plus două regimente de artilerie, cu
sediul între la Vranov na Tapl’ou şi Medzilaborce. La acestea se adăugau
Grupul Kalinčiaka cu sediul tot la Medzilaborce, plus o unitate de cavalerie, una de biciclişti şi una de motorizate21. Şi Gărzile Hlinka au participat la campania împotriva Poloniei, secondând unităţile militare22.
Regimentul 4 de Infanterie, condus de generalul Pulanich, a plecat de la cartierul general din Prešov, spre Poprad. Apoi s-a stabilit pe
linia Spišska Nova – Levoča – Kežmarok – Spišska Podhranie – Bardejov
din nordul Slovaciei, între Munţii Tatra şi Carpaţii Beskizi. Încă de la
1 septembrie, trupele au trecut graniţa la Łysa Polana, îndreptându-se
spre Tatrzańska Bukowina, respectiv la Maniowy cu direcţia Nowy Targ.
Încă din seara de 2 septembrie, unităţile regimentului au ocupat localităţile Bila Dunajec, pe pârâul Bilka, apoi Maniowy – Niżna – Wyżna
Szczawnica – Szlachtowa – Biała Woda. Populaţia de origine slovacă din
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Robert Bubczyk, A history of Poland in outline, Lublin, 2011.
***Proti Pol’sku…, p.11.
22 Jan Stanislav, Ferdinand Čatloš v perimetri kolaboracie a odboja, în „Kolaboracia
a odboj na Slovensku a v Krajinach Nemeckej sferz vplyvu v rococh 1939-1945, Banská Bystrica, 2009, p. 321.
21

256
sudul Poloniei a întâmpinat trupele cu imnul „Hej Slovaci”, cum a fost şi
cazul elevilor slovaci de la şcoala din Zakopane23. Trupele generalului
Pulanich au atins linia Javorina – Nowy Targ, stabilindu-şi aici cartierul
general24.
De la 2 la 22 septembrie Regimentul 3 de operaţiuni a fost condus de locotenentul Ludevit Svasta. De la 23 la 30 septembrie întreaga
sarcină şi măsurile de ocupaţie au fost încredinţate lui Jan Zak. Trupele
diviziei Škultéty au pătruns în Polonia pe trei linii, între Srebnicka Huta
şi Niž Polianka intrând în Polonia la Konieczna, între Zborov şi Vyšný
Orlik, sau pe la Ożenna şi pe linia Krajná Pol’ana – Barwinek25.
Regimentul de infanterie 5 a plecat abia la 4 septembrie din Prešov deplasându-se prin Solivar la Ruska Nova. S-a mutat apoi la Sebes
Nižní. În aceeaşi zi, întreg Regimentul de infanterie a 5 s-a deplasat la
Hanušovce. Apoi pe linia Hankoviec – Koškoviec. Abia la 7 septembrie
a atins graniţa pe linia Trebišov – Michalovce în Carpaţii Beskizi, dând
lupta de la graniţă, în pădurea de lângă Vzdrane. De asemenea, frontiera
a fost forţată la Baranova şi Mlaky, la cota 684, respectiv pe aliniamentul
Kiczera – Mogila, la cota 718. Au fost ocupate satele Rzepedź şi Szczawne
şi pârtiile de pe dealurile dintre ele. Până în 15 septembrie, unităţile
Regimentului 5 au atins izvoarele râului San şi localităţile Prapory
Schwartz, Noščák, Topolsky şi Radoszyce. Au mai fost ocupate în ultimele zile ale războiului localităţile Kelča, Peterjoviec şi Nižneho Hrušova,
ostilităţile încheindu-se la 24 septembrie. Unităţile militare ale regimentului 5 Infanterie au rămas pe aceste poziţii până la 29 septembrie, când
au fost înlocuite de unităţi de poliţie şi jandarmerie civilă26.
Un ajutor pentru armata slovacă a fost dat de către minoritarii
slovaci şi ucraineni care au participat la acţiuni de sabotaj prin care au
fost distruse, în principal, liniile de comunicaţie a armatei poloneze27. Divizia 3 Rázus a lui A. Malára a intrat în sud-estul Poloniei, sprijinită de
Legiunea ucraineană condusă de R. Suška prin teritoriile cu populaţie
ucraineană. În această Legiune s-au înrolat foarte mulţi ucraineni expulzaţi de către autorităţile poloneze pentru propagandă iredentistă. Aceste
trupe au jucat rolul de auxiliari între unităţile germane şi slovace. Astfel,
trupele lui Malara au înaintat pe linia Sanok – Ustrzyki – Lesko – Chyrów, însoţind divizia 57 a armatei germane şi ajungând în apropierea
oraşului Lvov la 14 septembrie. După 15 septembrie, Legiunea ucraineană a fost dizolvată de armata germană, iar R. Suška s-a mutat la Cracovia
unde a primit sarcini administrative28.
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***Proti Pol’sku…, doc. 8, pp. 153-165.
Jan Stanislav, op. cit., p. 321.
25 ***Proti Pol’sku…, p. 255 (vezi harta).
26 Ibidem, doc. 9, pp. 172-174.
27 Ion Constantin, op. cit., p. 195.
28 Michal Šmigel’, Organizácia Ukrajinských Nacionalistov (OUN) – kolaboracia
a odbej na Ukrajinských etnickych Uyemiach v časoch Vojny (1939-1945), în „Kola24
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Efortul de război al armatei slovace a fost răsplătit de către germani. Pentru participarea la efortul de război, Slovacia a primit teritoriile
pe care le considera „răpite” în 1920 şi 193829. La 5 octombrie, unităţile
militare care au luat parte la campania din Polonia au fost primite triumfal la Poprad, unde s-a stabilit cartierul general al Regimentului 4 de Infanterie30. Printr-o telegramă, Adolf Hitler îi mulţumea Consiliului de Miniştri slovac pentru „ţinuta hotărâtă a armatei şi poporului slovac” şi îi
promitea prietenia Reich-ului. Faptul că Hitler a evitat stabilirea unei
frontiere comune între Slovacia şi teritoriile poloneze ocupate de Uniunea
Sovietică dovedeşte că avea intenţii pe care nu dorea să le mărturisească
aliaţilor săi slovaci31. Germania a oferit şi alte rectificări teritoriale mai la
nord, dar slovacii s-au limitat la ocuparea doar a localităţilor locuite de
populaţie slovacă, considerate ocupate de Polonia în 1920 şi 1938, argumentând că doreşte să respecte principiul naţionalităţilor32. Naţional-socialismul şi-a găsit adepţi în Slovacia în triumviratul format din premierul
Vojtech Tuka şi miniştrii Alexandr Mach şi Karol Murgaš. Ei au lăudat
eforturile Germaniei de a introduce o nouă ordine europeană şi subliniau
„cu mândrie naţională că slovacii sunt singura naţiune care a luptat efectiv, alături de Germania contra Poloniei”33.
Interesant este că în armata poloneză exista o unitate „cehoslovacă” care fusese organizată în vara anului 1939 în Polonia şi care a devenit
prima unitate cehoslovacă antifascistă. Însă între echipajele de slovaci
care au fost mobilizaţi pentru apărarea Poloniei au izbucnit revolte34. La
3 septembrie a fost creată Legiunea cehilor şi slovacilor din Polonia, condusă de generalul Ludvik Svoboda, care au luptat împotriva invadatorului. Ea nu a participat prea mult la campania militară, retrăgându-se pe
teritoriul ocupat de U.R.S.S., membrii ei fiind internaţi în Uniunea Sovietică35.
Campania armatei slovace împotriva Poloniei nu a fost una de
mari dimensiuni şi nici nu a fost decisivă pentru cucerirea statului polonez. Dar sprijinul oferit de slovaci germanilor a facilitat ocuparea rapidă
a sudului Poloniei cu consecinţe semnificative asupra dispozitivului de
apărare a ţării. Deşi armata slovacă nu a ocupat decât mici regiuni din zona montană, Slovacia a devenit stat agresor în 1939. Prin participarea Slovaciei alături de Germania la campania împotriva Poloniei încă de la
1 septembrie 1939, această ţară de devenit beligerantă şi avea să rămână

boracia a odboj na Slovensku a v Krajinich Nemeckej sferz vplyvu v rococh 19391945”, Banská Bystrica, 2009, p. 44-45.
29 ***Scurtă istorie a Slovaciei…, p. 366.
30 ***Proti Pol’sku…, doc. 8, p. 165.
31 A.M.A.E., fond 71 Slovacia, vol. 11, f. 24.
32 Ibidem, f. 26.
33 S.A.N.I.C., Fond Ministerul Propagandei Naţionale. Presa externă, 1170, f. 124.
34 ***Scurtă istorie a Slovaciei…, p. 357.
35 ***Istoria ţărilor coroanei cehe…, p. 465.
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în război până la finalul lunii martie 1945 când au fost eliberate ultimele
teritorii slovace de sub ocupaţia nazistă. Pentru o înţelegere a cauzelor
acestei campanii este necesară o cunoaştere complexă a scenei politice internaţionale de la începutul celui de al doilea război mondial şi a contradicţiilor pe care le-a creat Berlinul în Europa Centrală şi de Est pentru a-şi
putea pune în aplicare intenţiile. Astfel, Slovacia s-a văzut nevoită să se
pună în slujba Reich-ului nazist cu consecinţe imprevizibile.

dr Radu Florian Bruja
Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie

„Proti Pol’sku” –
słowacka kampania przeciw Polsce
we wrześniu 1939 r.
Streszczenie

Niedostatecznie poznanym w historiografii europejskiej, zdaniem
autora referatu, jest słowacki atak na Polskę 1 września 1939 r.
Wojska słowackie, dowodzone przez gen. Ferdinanda Čatloša,
składały się z trzech dywizji piechoty i grupy zmotoryzowanej. Walki polsko-słowackie rozgrywały się w regionie Tatr, bez znaczącego oporu ze
strony polskiej.
Niniejsze opracowanie oparł autor na dziennikach frontowych
i kronikach jednostek słowackich, biorących udział w walkach, znajdujących się w Archiwum Wojskowym w Bratysławie.
Autor przeanalizował międzynarodowe tło konfliktu, niemieckie
wsparcie dla armii słowackiej, organizację jednostek słowackich i działania wojskowe na linii Javorina – Ždiar – Nowy Targ, morale żołnierzy
i informacje o stratach w ludziach, a także udział Słowaków z Polski
w omawianych wydarzeniach i współpracę Słowaków i Ukraińców przeciwko Polakom.

dr. Florin Pintescu
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

„Pașapoartele statistice” –
surse ale istoriei polonezilor din sudul Bucovinei
în timpul regimului comunist

Destinul istoric şi cultural al provinciei Bucovina, situată „între
Orient şi Occident” (conform aprecierii istoricului german Erich Beck)1,
a fost unul de excepţie datorită includerii sale în zona de influenţă
culturală central-europeană în perioada 1775-1918. În acest interval de
timp, în „Ţara Fagilor” s-au petrecut numeroase transformări ce au contribuit la schimbarea fizionomiei sale etnice, culturale, economice şi demografice, conferindu-i un statut aparte în raport cu regiunile învecinate.
În urma acestor transformări, Bucovina devine în conştiinţa opiniei publice cultivate o „Elveţie a Orientului”, iar capitala acesteia, Cernăuţi,
„Mica Vienă”.
Tezaurul etnic şi spiritual al Bucovinei a fost îmbogăţit şi de
o populaţie poloneză relativ restrânsă numeric, dar care a contribuit în
mod considerabil la înflorirea acesteia, atât în timpul perioadei administraţiei austriece, cât şi în timpul României Mari. Evoluţia promiţătoare a comunităţii polonezilor bucovineni a fost urmată de izbucnirea
celui de-al doilea război mondial care, pe lângă imensele distrugeri materiale şi umane provocate, a avut drept consecinţă impunerea regimurilor
comuniste în estul, sud-estul şi centrul Europei. În zilele noastre, „foştii
polonezi bucovineni şi urmaşii lor locuiesc în regiunile Zielona Góra (numită chiar „România”), Jelenia Góra, Piła, Wałbrzych, Wrocław, în oraşele şi împrejurimile unor localităţi ca Nowa Sól, Nowogród Bobrzański,
Żary, Jastrowie, Żagań, Bolesławiec, Dzierżoniów ş.a.”2.
Principalele surse de informaţii statistice privind situaţia comunităţilor polone din sudul Bucovinei în timpul regimului comunist sunt recensămintele generale ale populaţiei realizate în anii 1956, 1966 şi 1977,
statisticile judeţene anuale privind nivelul de trai al populaţiei şi, mai
ales, aşa-numitele „paşapoarte statistice” ale localităţilor rurale din judeţul Suceava.

1

Erich Beck, Bukowina. Land zwischen Orient und Okzident, Freilassing, PannoniaVerlag, 1963.
2 Krzysztof Nowak, W czadeckiem i na Bukowinie, część 3 (În ţinutul Czadec şi în Bucovina), partea 3, traducere Stanislava Iachimovschi, în „Polonus”, Revista Uniunii
Polonezilor din România „Dom Polski”, nr. 6 (79), Czerwiec/Iunie 2000, p. 4 (text
polon) şi 5 (traducere română).
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Conform recensământului din 1956, în „regiunea Suceava” locuiau 3.208 cetăţeni români de naţionalitatea polonă, dintre care 1223 în
mediul urban şi 1985 în mediul rural3. În funcţie de inserţia socio-profesională, în rândul polonezilor existau 855 muncitori (463 bărbaţi şi 392
femei), 394 funcţionari (139 bărbaţi şi 255 femei); 54 meşteşugari cooperativizaţi (39 bărbaţi şi 15 femei), 1706 „ţărani individuali”, neînscrişi în
gospodăriile colective de tip comunist (723 bărbaţi şi 983 femei), 135
meşteşugari individuali (92 bărbaţi şi 43 femei), 6 comercianţi (1 bărbat
şi 5 femei), 58 persoane incluse la rubrica „Alţii” (16 bărbaţi, 42 femei)4.
Recensământul din 15 martie 1966 oferea cifra de 2.830 locuitori
de naţionalitate poloneză în Regiunea Suceava, Raionul Suceava5, repartizaţi pe localităţi astfel6:
Suceava
Moara Nică
Mihoveni
Frumoasa
Sf. Ilie
Bulai
Bosanci
Lipoveni

220
71
37
26
18
150
2
1

În raionul Gura Humorului al acestei regiuni locuiau 1692 polonezi, majoritatea dintre ei (1265) avându-şi domiciliul în mediul rural.
Polonezii deţineau aici majoritatea numerică în localităţile Pleşa (181
persoane), Poiana Micului (333 persoane), Soloneţu Nou (585 persoane)
şi se aflau în număr semnificativ în localităţile Păltinoasa (57 persoane) şi
Runcu (39 persoane)7
În oraşul Rădăuţi din Raionul Rădăuţi locuiau 74 polonezi, iar în
Raionul Siret locuiau 206 etnici poloni în Vicşani, 94 în Siret, 46 în Văşcăuţi, 19 în Baineţ şi 15 în Mînăstioara8. Cifrele oferite de acelaşi recensământ înregistrează uşoare diferenţe în minus atunci când criteriul de
recenzare nu este naţionalitatea, ci limba maternă9.
Istoricul polonez Emil Biedrzycki arăta că în anul 1967, principalele localităţi din judeţul Suceava în care polonezii deţineau o pondere
demografică semnificativă erau Soloneţu Nou (670 persoane), Cacica

3

Recensământul populaţiei din 21 februarie 1956. Structura demografică a populaţiei, Bucureşti, Direcţia Centrală de Statistică, f.a., p. 217.
4 Ibidem, p. 316.
5 Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966, vol. 1, Populaţia, Direcţia Centrală de Statistică, Bucureşti, 1968, p. 94.
6 Ibidem, p. 95.
7 Ibidem, p. 103-104.
8 Ibidem, p. 104-105.
9 Ibidem, p. 110-124, passim.
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(480 persoane), Bulai (320 persoane), Poiana Micului (331 persoane),
Pleşa (250 persoane), Păltinoasa (100 persoane) şi Soloneţ (30 persoane)10. Până în prezent, în aceste localităţi trăiesc cei mai mulţi etnici poloni din judeţul Suceava.
Recensământul din anul 1977 consemna existenţa în România
a doar 3481 polonezi, dintre care 2.214 locuiau în judeţul Suceava11.
Informaţiile cele mai complete privitoare la situaţia demografică
şi socio-economică a etnicilor polonezi din sudul Bucovinei, în perioada
1945-1989, ne sunt oferite de aşa-zisele „paşapoarte statistice”.
„Paşapoartele statistice” în cauză (76 pagini pentru fiecare comună, format tipizat, completat de mână, dimensiuni 30 x 21 cm) conţin următoarele rubrici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sate componente şi populaţia
Salariaţi
Industria
Agricultura
Investiţii
Transporturi şi telecomunicaţii
Circulaţia mărfurilor
Învăţământ
Cultura şi arta
Ocrotirea sănătăţii
Electrificarea satelor

Există păstrate paşapoarte statistice pentru comunele Cacica (incluzând şi Runcu, Maidan, Soloneţu Nou), Mânăstirea Humorului (incluzând Poiana Micului şi Pleşa), Muşeniţa (incluzând şi Ruda-Vicşani),
Moara (incluzând şi Moara Nică şi Bulai).
Oferim spre exemplificare structura unui paşaport statistic complet din perioada 1956-1965, întocmit pentru localitatea Poiana Micului.
Astfel, în perioada 1956-1965 numărul polonezilor din această localitate
a evoluat astfel: 522 persoane în 1956, 649 persoane în 1959, 666 persoane în 1960 şi 779 persoane în 196512. În localitate existau trei unităţi forestiere („guri de exploatare”) la care lucrau 190 salariaţi în 196013. Până
în anul 1963 existau în Poiana Micului 160 gospodării ale ţăranilor intraţi
în aşa-zisele „întovărăşiri agricole”, formă de asociere desfiinţată în anul

10

Emil Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie, Cracovia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, p. 127.
11 Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 5 ianuarie 1977, vol. I, Populaţia –
Structura demografică, Bucureşti, Direcţia Centrală de Statistică, 1980, p. 615.
12 Direcţia Judeţeană de statistică Suceava. Paşaport statistic al comunei Poiana
Micului, p. 4. Aceste paşapoarte se găsesc în prezent la Direcţia Judeţeană a Arhivelor
Naţionale Suceava.
13 Ibidem, p. 6.
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196414. Paşaportul statistic al acestei localităţi mai conţine date despre
cele două şcoli, căminul cultural cu aparat de proiecţie cinematografică,
punctul sanitar, biblioteca şcolară şi cea comunală, bufetul şi magazinul
alimentar, suprafeţele cultivate, construcţiile de locuinţe etc.
Pentru anii 1966-1967, Poiana Micului şi Cacica beneficiază şi de
aşa-zisele „caiete statistice”15, cu date asemănătoare celor din paşapoartele statistice. Astfel, în comuna Cacica locuiau, la 15 martie 1966, 1457
persoane. Învăţământul în limba polonă era în anul 1967 slab reprezentat, existând numai 15 copii care învăţau în limba polonă la clasele I-IV.
La acelaşi ciclu şcolar, 11 copii învăţau limba ucraineană în calitate de
limbă maternă, în vreme ce 76 copii erau înregistraţi cu limba română în
calitate de limbă maternă16.
„Caietul statisic al localităţii Poiana Micului” ne arată că în 1967
locuiau aici 791 persoane, în vreme ce recensământul din 15 martie 1966
consemna că aici locuiau doar 776 locuitori (vezi supra). În mod interesant, datele oferite de acest „caiet statistic” sunt uşor diferite de cele oferite de „paşaportul statistic” al localităţii. Astfel, recensământul din
21 februarie 1956, citat în documentul analizat, consemna existenţa a 518
locuitori. Numărul lor a crescut progresiv – 658 în 1960, 768 în 1965.
Mai este consemnat echilibrul între populaţia masculină (263 persoane
în 1956, 339 persoane în 1960, 384 persoane în 1965, 394 în 1966, 404 în
1967) şi feminină (255 persoane în 1956, 319 în 1960, 384 în 1965, 382 în
1966, 387 în 1967) a localităţii17.
În caietul statistic al localităţii Poiana Micului se mai consemnează faptul că, în anul şcolar 1960-1961, 32 elevi de clasele I-IV învăţau în
limba polonă, spre deosebire de 21 elevi care învăţau, în cadrul aceluiaşi
ciclu şcolar, în limba română18.
La Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale ale României, fondul Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, se mai găseşte o culegere de date despre oraşele şi satele judeţului, grupată generic sub denumirea „Macheta oraşelor şi a comunelor”19. Această culegere conţine
principalele date fizico-geografice, demografice, economice şi culturale
ale tuturor entităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, care

14

Ibidem, p. 11.
Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale, fond Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava. Caietul statistic al comunei Poiana Micului, dosar 109/1967; Caietul
Statistic al comunei Cacica, dosar 21/1967.
16 Caietul statistic al comunei Cacica, pp. 9 şi 65.
17 Serviciul judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale, fond Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Caietul statistic al comunei Poiana Micului, dosar 109/1967, p. 12.
18 Ibidem, p. 65.
19 Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale, Direcţia Judeţeană de Statistică
Suceava, fond Macheta oraşelor şi a comunelor, vol. I-II, dosar nr. 8/1970, 9/1970,
10/1970.
15
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pot fi folosite cu un real folos de către cercetătorii interesaţi de reconstituirea istoriei comunităţilor din sudul Bucovinei, din perioada regimului
comunist.
Pe baza datelor oferite de paşapoartele şi caietele statistice, coroborate cu cele oferite de literatura de specialitate şi mărturiile orale, pot fi
întocmite micromonografii veridice (pentru perioada comunistă) ale comunităţilor poloneze din judeţul Suceava. Scurtul nostru material se doreşte o pledoarie şi un îndemn pentru realizarea acestora.

dr Florin Pintescu
Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie

„Paszporty statystyczne” – źródło wiedzy historycznej
o Polakach z południowej Bukowiny
w okresie komunistycznym
Streszczenie

Źródła dokumentalne z okresu komunistycznego, dotyczące Polaków z Rumunii to przede wszystkim spisy powszechne, oficjalne statystyki, dokumenty archiwalne. Spośród tych ostatnich wyróżniają się tzw.
„paszporty statystyczne”, sporządzane w latach 1956-1965 dla miejscowości zamieszkałych przez polską mniejszość (tych bardziej znaczących).
W „paszportach” tych, przechowywanych w suczawskim oddziale
Archiwów Narodowych, znajdują się oficjalne informacje na temat sytuacji demograficznej, jednostek produkcyjnych, sytuacji oświatowej, sanitarnej, kulturalnej (biblioteki szkolne i gminne), na temat punktów handlowych, powierzchni uprawnych, budynków mieszkalnych.
Dane statystyczne z „paszportów” należałoby, zdaniem autora
opracowania, skonfrontować ze źródłami narracyjnymi (kronikami parafialnymi, wspomnieniami itp.), z literaturą przedmiotu oraz ustnymi
przekazami, w celu sporządzenia wiarygodnych mikromonografii z okresu komunistycznego miejscowości zamieszkałych w większości przez Polaków. Niniejszy tekst stanowi zachętę do podjęcia tematu.

dr hab. Agnieszka Kastory
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sytuacja polityczna Rumunii
w przeddzień rewolucji 1989 r.
w świetle opinii radzieckich ekspertów

Pieriestrojka ogłoszona przez Michaiła Gorbaczowa w kwietniu
1985 r. postawiła kierownictwa państw socjalistycznych w trudnej sytuacji1. Większość partyjnych przywódców nie była gotowa na przeprowadzenie głębokich reform, obawiała się natomiast osłabienia pozycji partii
komunistycznych, a nawet likwidacji istniejącego systemu politycznego.
Poza tym Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR) porzuciła
dotychczasowy model relacji z „bratnimi partiami”, a nie stworzyła nowego. Wielu towarzyszy partyjnych uznało, że pozostawiono ich samym
sobie w obliczu gospodarczego załamania i narastającego społecznego
niezadowolenia.
Radziecka ocena sytuacji politycznej
w krajach socjalistycznych
W styczniu 1989 r. Aleksander Jakowlew, wpływowy doradca Michaiła Gorbaczowa w sprawach polityki zagranicznej, zwrócił się do czterech instytucji: Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych przy Radzieckiej Akademii Nauk, Wydziału Międzynarodowego KC KPZR, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i KGB o dokonanie
oceny sytuacji politycznej w Europie Wschodniej. Jakowlew otrzymał gotowe raporty w lutym 1989 r. Wszystkie, z wyjątkiem sporządzonego
przez KGB, zostały już opublikowane2.
Najbardziej wyczerpujący obraz kryzysu gospodarczego, społecznego i politycznego w krajach radzieckiego bloku przedstawiła utworzona

1

Pojęcie „państwo socjalistyczne” oznacza w tym wypadku całokształt ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego charakterystycznego dla krajów radzieckiego bloku i w takim znaczeniu będzie używane w tekście.
2 J. Lévesque, Soviet Approaches to Eastern Europe at the Beginning of 1989, Cold
War International Project Bulletin, Issue 12/13, Washington 2001 (dalej: Cold
War…), s. 49-50. W jezyku polskim dokumenty te ukazały się w zbiorze: Polska 19861989. Koniec systemu. Materiały międzynarodowej konferencji, Miedzeszyn 21-23
października 1999, red. A. Dudek, A. Friszke, Warszawa 2002, t.3; G. Przebinda,
J. Smaga, Leksykon. Kto jest kim w Rosji po 1917 roku, Kraków 2000, hasło: Aleksander Jakowlew, s. 115-116.
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w ramach Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Komisja Bogomołowa. W swym memorandum wskazywała na
widoczne oznaki spowolnienia gospodarczego, rosnącego zacofania technologicznego i pogorszenia zaopatrzenia rynku. Polsce i Jugosławii wróżyła ponadto rychłą gospodarczą katastrofę i galopującą inflację3.
Zdaniem Komisji Bogomołowa, załamaniu socjalistycznej gospodarki towarzyszyło dramatyczne osłabienie partii rządzących, aż do utraty
społecznego zaufania. Nękały je także: odpływ członków, zanik dotychczasowej bazy społecznej i wewnętrzne podziały. Zjawiska te w największym stopniu ujawniły się w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii. Na skutek słabości Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) i Węgierska
Partia Pracujących (WPP) pogodziły się z istnieniem opozycji4.
W raporcie Wydziału Zagranicznego KC KPZR wskazywano dodatkowo, że przeszczepiony do krajów radzieckiego bloku stalinowski
model socjalizmu, nie uzyskał legitymizacji społecznej, a system gospodarczy nie sprostał wyzwaniom postępu naukowego i technicznego5.
Raport Ministerstwa Spraw Zagranicznych, najbardziej zwięzły,
wskazywał na zbiurokratyzowanie istniejącego w krajach bloku modelu
socjalizmu, który nie był w stanie sprostać zachodzącym zmianom społeczno-gospodarczym i postępowi naukowo-technicznemu. Zdaniem ekspertów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, we wszystkich krajach socjalistycznych konieczne były reformy polityczne i ekonomiczne. W Polsce,
na Węgrzech i w Jugosławii kierownictwo partyjno-państwowe podjęło
reformy, natomiast w Rumunii, NRD, Czechosłowacji i Bułgarii partie nie
zamierzały rezygnować z systemu administracyjnego zarządzania6.
Reformy, zdaniem radzieckich ekspertów, powinny doprowadzić
do wypracowania nowych zasad sprawowania władzy i osiągnięcia społecznego porozumienia. Na przeszkodzie stało jednak ideologiczne skostnienie partii rządzących. Najbardziej konserwatywni sekretarze rządzili Niemiecką Republiką Demokratyczną (NRD), Rumunią i Czechosłowacją7.
Autorzy wszystkich trzech raportów przedstawili dla krajów regionu możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Ich zdaniem, kryzys dotknął
w najbardziej widoczny sposób Polskę, Węgry i Jugosławię. Ich partie
rządzące utraciły polityczną inicjatywę, nie posiadały wizji socjalistycznej

3

M. Sylvanskaya, Memorandum dla Aleksandra Jakowlewa z Komisji Bogomołowa,
luty 1989 (dalej: Memorandum Komisji Bogomołowa), Cold War…, s. 52-53.
4 Memorandum Komisji Bogomołowa, s. 53.
5 Memorandum Międzynarodowego Departamentu Komitetu Centralnego KPZR dla
Aleksandra Jakowlewa, luty 1989 (dalej: Memorandum KC KPZR), Cold War…, s. 62.
6 The Political Process In the European Socialist Countries and the Proposals for Our
Practical Steps Considering the Situation Which Has Arisen in Them, 24 February
1989, Memorandum Radzieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej: Memorandum radzieckiego MSZ), Cold War…, s. 68.
7 Memorandum Komisji Bogomołowa, s. 53; Memorandum KC KPZR, s. 63.
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przyszłości, utraciły poparcie intelektualnych elit, które wiązały się coraz
częściej z opozycją. W krajach tych powstał niezależny ruch robotniczy,
którego protestów nie można już było interpretować jako ekscesów, wywołanych przez antysocjalistyczne siły wewnętrzne czy zewnętrzne8.
Inaczej niż w Polsce i na Węgrzech, w NRD, Bułgarii, Rumunii
i Czechosłowacji istniejący kryzys nie znalazł ujścia w społecznych protestach, dzięki kontroli państwa i cenzurze. Środki administracyjne nie mogły jednak na dłuższą metę zapobiec otwartemu wybuchowi niezadowolenia, co wróżono przede wszystkim Czechosłowacji. W każdym razie zbyt
surowe represje mogły wywołać negatywną ocenę światowej opinii publicznej i zaowocować sankcjami politycznymi i gospodarczymi. Izolacją była najbardziej zagrożona Rumunia, a demonstrowanie przyjacielskich
stosunków z Nicolae Ceauşescu graniczyło z kompromitacją9.
Zdaniem ekspertów, dla wszystkich państw socjalistycznych najlepszym wyjściem, pożądanym także z punktu widzenia ZSRR, była stopniowa demokratyzacja, kontrolowana przez rządzące partie, które zaakceptowałyby „nową formę socjalizmu”, koncesje na rzecz opozycji, drogę ku parlamentarnej lub prezydenckiej demokracji, zachowanie dotychczasowych sojuszy10.
Eksperci z Komisji Bogomołowa uznali za optymalne dla Polski,
Węgier i Jugosławii wypracowanie antykryzysowego porozumienia z opozycją, przeprowadzenie wyborów, przeobrażenie gospodarki w mieszaną,
a następnie rynkową. Jako warunek realizacji takiego scenariusza w Polsce widziano utrzymanie u władzy dotychczasowego kierownictwa PZPR
z Wojciechem Jaruzelskim, a na Węgrzech – Węgierskiej Partii Pracujących, zdominowanej przez reformatorów i pozostającej w sojuszu z socjaldemokratami. Najlepszym scenariuszem dla Jugosławii miała być realizacja nowej strategii ekonomicznej, opracowanej przez Związek Komunistów Jugosławii, i wzmocnienie rynku wewnętrznego, pod warunkiem
uzyskania zachodniej pomocy gospodarczej, wsparcia ze strony społeczeństwa i zachowania jego politycznej jedności. Wydział Zagraniczny KC
KPZR dostrzegał jednak w Jugosławii narastanie narodowych sprzeczności, które mogły doprowadzić nawet do rozpadu federacji11.
Za gorszy scenariusz uznano „wydzieranie” przez opozycję kolejnych koncesji partiom rządzącym. Rodziłoby to cykliczne kryzysy i spychałoby partie komunistyczne na margines życia politycznego. W społeczeństwie umacniałaby się negatywna ocena socjalizmu i dążenie do zupełnego zerwania z jego założeniami12.

8

Memorandum Komisji Bogomołowa, s. 53-54.
Tamże, s. 54.
10 Memorandum KC KPZR, s. 63.
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Trzeci i najgorszy scenariusz przewidywał zwycięstwo w partiach
komunistycznych żywiołów konserwatywnych, które skupiłyby się na zachowaniu istniejącej sytuacji oraz ograniczaniu społecznej aktywności.
Reformy ograniczono by tylko do gospodarki, a demokratyczne założenia
pierestrojki zostałyby odrzucone. Takie działania mogłyby w przyszłości
doprowadzić do społecznej eksplozji z konsekwencjami trudnymi do
przewidzenia13.
Gdyby ten najgorszy scenariusz miał się spełnić w Polsce, doszłoby do zupełnej destabilizacji, ponownego wprowadzenia stanu wojennego
i przekształcenia kraju w co najmniej permanentnie „chorego człowieka
Europy”, a nawet w „środkowoeuropejski Afganistan”. Dla Węgier najgorszy scenariusz mógł się skończyć stanem wyjątkowym, a dla Jugosławii dyktaturą wojskową, kierowaną być może przez Slobodana Miloševicia14.
Scenariusze dla państw, w których kierownictwo partyjne nie
chciało podjąć reform były dużo gorsze. Komisja Bogomołowa prognozowała, że w Czechosłowacji, Bułgarii i Rumunii kryzys rychło się ujawni,
a przeprowadzenie zmian stanie się możliwe tylko w wyniku odejścia dotychczasowych pierwszych sekretarzy. W Czechosłowacji przewidywano
gwałtowaną eskalację wydarzeń już na wiosnę 1989 r. Powodem miało
być niezadowolenie społeczne oraz nieuzasadnione i zbyt surowe sankcje
ze strony władz w stosunku do opozycji. Urzędującego pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Czechosłowacji (KPCz) Miloša Jakeša uznano za niezdolnego do przejęcia inicjatywy, unikającego ustosunkowania
się do zasad pierestrojki i głasnosti. Kierownictwo KPCz było gotowe
zastosować przeciw opozycji środki administracyjne, a reformy chciało
ograniczyć tylko do sfery gospodarczej. Rosjanie przewidywali, że na
dłuższą metę starcie z opozycją inspirowaną wydarzeniami 1968 r. może
się skończyć klęską Komunistycznej Partii Czechosłowacji15.
Kierownictwo Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED)
Komisja Bogomołowa oceniała jako konserwatywne, dogmatyczne i represyjne. Autorzy raportu przewidywali możliwość jego usunięcia, ale
uważali, że partyjna opozycja zwlekała, chcąc się upewnić, czy reformatorski kurs w ZSRR będzie miał nieodwracalny charakter. Autorzy raportu brali także pod uwagę możliwość pojawienia się postulatu zjednoczenia Niemiec w formie konfederacji, gdyby reformy w NRD zostały
podjęte. Wydział Zagraniczny KC KPZR wskazywał dodatkowo na trudności wynikające ze specyfiki tego państwa, które powstało na „podstawie
ideologicznej i klasowej”, a nie „narodowej”. Jego gwałtowna demokratyzacja mogłaby pociągnąć za sobą poważne konsekwencje16.
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W Bułgarii dostrzegano lekki ferment, znajdujący ujście w lokalnych protestach, które jednak nie zapoczątkowały większego ruchu opozycyjnego. Bułgarskie kierownictwo opracowało plan reform, ale bez założeń wykonawczych. Pozornie zaakceptowało zasady pierestrojki, głośno
deklarowało przewartościowanie zasad marksizmu-leninizmu, a w rzeczywistości reformy ograniczały się do ciągłych reorganizacji i przetasowań personalnych. Todor Żiwkow kontrolował sytuację dzięki politycznej
manipulacji i rozwiniętemu aparatowi bezpieczeństwa, a jego działania
kompromitowały partię, socjalizm i kładły się cieniem na radzieckiej pieriestrojce17.
Dla Rumunii, zdaniem radzieckich ekspertów, najlepszym rozwiązaniem byłoby usunięcie Nicolae Ceauşescu na rzecz polityków zdolnych zrozumieć pierestrojkę i zrealizować radykalne reformy odbudowy
socjalizmu. Rumunia posiadała możliwości wprowadzenia zasad rynkowych, restrukturyzacji i modernizacji oraz zbudowania wielosektorowej,
konkurencyjnej gospodarki. Gdyby środki uwolnione po spłacie rumuńskich długów zostały przeznaczone na zmniejszenie społecznego napięcia – Rumunia mogłaby zachować polityczną stabilność na pewien
czas. Natomiast jeśli kierownictwo nic nie zrobi, by ulżyć ludności –
eksplozja niezadowolenia wydawała się nieunikniona, tym bardziej, że
w Rumunii brakowało zorganizowanej opozycji. Komisja Bogomołowa
dostrzegała rosnące niezadowolenie wśród funkcjonariuszy Rumuńskiej
Partii Komunistycznej, nie umiała jednak wskazać nikogo zdolnego przeciwstawić się Ceauşescu18.
W raporcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślano, że
Ceauşescu odizolował Rumunię od wpływów pieriestrojki, przybrał się
w szaty „bojownika o czystość socjalizmu” i krytykował radzieckie kierownictwo. Sparaliżował także próby reformy Układu Warszawskiego,
dążąc najwyraźniej, by członkostwo Rumunii w sojuszu było czysto formalne19.
Radzieccy eksperci przewidywali rozwój najgorszego scenariusza
w Rumunii ze względu na zatrważającą inercję Rumuńskiej Partii Komunistycznej, brak zorganizowanej opozycji demokratycznej, odrzucenie
w całej rozciągłości założeń pieriestrojki przez Nicolae Ceauşescu.
Obumarcie Rumuńskiej Partii Komunistycznej
Rumuńska Partia Komunistyczna (RPK) w końcu lat 80. XX w.
jako jedyna w Europie nie posiadała kolektywnego kierownictwa, była
zatomizowana i niezdolna do przeprowadzenia jakiejkolwiek ideologicznej czy programowej dyskusji. Te negatywne zjawiska spowodowane kon-
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trolą i terrorem rodziny Ceauşescu sprawiły, że nie powstał w niej żaden
ośrodek opozycyjny, nie mówiąc o spisku, który mógłby doprowadzić do
zmiany kierownictwa partii20.
Niezadowoleni towarzysze posiadali bardzo ograniczone wpływy.
Należeli do nich gen. Ion Ioniţă (zmarł w 1987 r.) i gen. Nicolae Militaru.
Ion Iliescu, który pozostawał w niełasce dyktatora, znał gen. Militaru, ale
nie ma dowodów, że istniała między nimi współpraca polityczna. Jak
wspominał prominentny i wpływowy działacz partii Silviu Brucan, towarzysze rozmawiali między sobą i krytykowali Nicolae Ceauşescu, liczyli
jednak przede wszystkim na jego naturalną śmierć. Nie byli w stanie podjąć żadnych działań, aby go odsunąć od władzy. Nie mogli też liczyć na
poparcie KPZR. Silviu Brucan podczas swej wizyty w Moskwie w 1988 r.
rozmawiał z radzieckimi towarzyszami na temat usunięcia Ceauşescu.
Gorbaczow zadeklarował jedynie, że poprze nowy rząd, gdyby taki
powstał21.
O słabości partyjnej opozycji świadczy fakt, że pierwszą jawną
krytykę polityki Ceauşescu ogłosiło sześciu byłych członków partii i wysokich funkcjonariuszy państwowych. Wśród tych politycznych emerytów, ryzykujących „jedynie” wolność i życie, znaleźli się Alexandru Bârlădeanu, Silviu Brucan, Cornelius Mănescu, Constantin Pârvulescu, Grigore Răceanu, Gheorghe Apostol. 10 marca 1989 r. wysłali na adres Komitetu Centralnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej list do Nicolae Ceauşescu. W liście oskarżyli go, jako prezydenta, o dyskredytowanie idei socjalizmu, złamanie postanowień Aktu Końcowego KBWE i naruszenie
rumuńskiej konstytucji. Za niezgodny z konstytucją uznali plan systematyzacji, a więc przymusowego przenoszenia chłopów z domów do trzypiętrowych bloków mieszkalnych; dekret zabraniający Rumunom utrzymywania kontaktów z obcokrajowcami, który nie został uchwalony przez
żadne zgromadzenie, a tym samym nigdy nie był opublikowany; naruszenie prawa budowlanego przy wznoszeniu Centrum Obywatelskiego
oraz zatajenie danych na temat wielomiliardowego budżetu tego przedsięwzięcia22; używanie struktur Securitate do prześladowania robotników, intelektualistów i członków partii; zmuszanie robotników do pracy
w niedziele; naruszanie tajemnicy korespondencji i poufności telefonicz-
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V. Tismăneanu, Stalinizm na każdą okazję. Polityczna historia rumuńskiego komunizmu, Kraków 2010, s. 254; V. Sebestyen, Rewolucja 1989. Jak doszło do upadku
komunizmu, Wrocław 2009, s. 287-288, 419.
21 A. Burakowski, M. Stan, Kraj smutny, pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku, Warszawa 2011, s. 19; V. Sebestyen, dz. cyt., s. 287-288, 419; L. Wojciechowski,
Silviu Brucan, Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, Warszawa 2004, s. 148.
22 Był to kompleks złożony z Domu Ludu, obecnie siedziby rumuńskiego parlamentu,
Bulwaru Zwycięstwa Socjalizmu i Centrum Obywatelskiego. Całość nie została ukończona przed rewolucją. Szerzej o tym: A. Burakowski, Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965-1989, Warszawa 2008, s. 312-313.
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nych rozmów. Autorzy listu zarzucali Ceauşescu także upadek planowania gospodarczego i chaos w polityce rolnej, w tym administracyjne nękanie chłopów. Systematyzację autorzy listu uznali za pozbawioną sensu,
skoro rząd nie mógł zapewnić mieszkańcom istniejących już miast światła, ciepła i zaopatrzenia w żywność. Autorzy listu krytykowali także politykę przymusowej asymilacji mniejszości narodowych i rosnącą izolację
Rumunii, która pociągnęła za sobą zamykanie ambasad państw europejskich w Bukareszcie, utratę klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej przez Stany Zjednoczone, trudności z przedłużeniem umów handlowych z EWG23. Na koniec domagali się zaprzestania systematyzacji
wsi, przywrócenia konstytucyjnych praw obywatelskich, ograniczenia
eksportu żywności. Po realizacji ich postulatów byli gotowi podjąć rozmowy z rządem24.
„List sześciu” został przekazany przez Silviu Brucana do Radia
Wolna Europa, BBC i Głosu Ameryki. Wywołał gniew Ceauşescu, ponieważ podważał jego nieomylność i stawiał pod znakiem zapytania jedność
partii. Wobec autorów zastosowano areszt domowy i bezskutecznie starano się ich skłonić do samokrytyki25.
Na terenie Rumunii list trafił jednak w polityczną próżnię. Jego
autorzy byli założycielami Rumuńskiej Partii Komunistycznej, budowniczymi i beneficjentami istniejącego systemu. Żaden z nich nie cieszył się
społecznym poparciem. Nie istniał też żaden ośrodek zorganizowanej
opozycji demokratycznej, który mógłby ustosunkować się do „Listu sześciu”. Działały jedynie niesformalizowane grupy, skupione wokół Andreia
Pleşu i Gabriela Liiceanu, uczniów Constantina Noici. Związany z nimi
był Mircea Dinescu, a także w luźny sposób znani intelektualiści: Doina
Cornea, Ana Blandiana, Stelian Tănase. Nie była to jednak w żadnym razie opozycja zdolna wywierać znaczący wpływ na rząd czy przejąć władzę.
Jej słabością był także brak współpracy ze środowiskami robotniczymi26.
W efekcie pozycja Nicolae Ceauşescu w 1989 r. wydawała się niezachwiana, co potwierdził XIV kongres RPK (20-24 listopada 1989 r.),
wybierając go ponownie na sekretarza generalnego partii, przy aplauzie
zebranych delegatów27.
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25 D. Berindei, Istoria românilor. Chronologie, Bucureşti 2008, s. 294; A. Burakowski, M. Stan, dz. cyt., s. 21; V. Sebestyen, dz. cyt., s. 287-288, 419; V. Tismăneanu,
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Gdy Nicolae Ceauşescu świętował swój partyjny triumf, wielu
przywódców partii komunistycznych już utraciło swoje funkcje i władzę.
Dnia 16 października 1989 r. partyjni koledzy Ericha Honeckera porozumieli się w sprawie zmiany na stanowisku sekretarza generalnego. Po
uzyskaniu zgody Gorbaczowa Komitet Centralny SED zwolnił 18 października Honeckera ze stanowiska, rzekomo na jego własną prośbę. Nowym sekretarzem generalnym został wybrany Egon Krenz28.
W Bułgarii Todor Żiwkow został usunięty z funkcji sekretarza generalnego 10 listopada 1989 r., także w wyniku wewnątrzpartyjnego przewrotu, na którego czele stanął minister spraw zagranicznych Petyr Mładenow29.
W Czechosłowacji kierownictwo partyjne zostało zmuszone do
ustąpienia 24 listopada 1989 r. przez społeczne protesty. Miloš Jakeš nie
uzyskał radzieckiego poparcia. Gorbaczow wysłał do Czechosłowacji specjalnego obserwatora Walerija Musatowa, który swoje pierwsze kroki po
przybyciu do Pragi skierował do siedziby opozycyjnego Forum Obywatelskiego w Magicznej Latarni, a nie siedziby KC KPCz30.
W NRD i w Bułgarii partyjna opozycja usiłowała ocalić partię
i przejąć polityczną inicjatywę. Wprawdzie były to działania spóźnione,
jednak umożliwiały podjęcie rozmów z opozycją. W Czechosłowacji konserwatywne kierownictwo partyjne, do końca zdecydowane bronić swej
pozycji, straciło wszystko. Powstałą pustkę polityczną szybko zagospodarowała opozycja demokratyczna. Aksamitna rewolucja w Czechosłowacji trwała więc tylko kilka dni (17-29 listopada 1989 r.) i nie pociągnęła za sobą krwawych ofiar, czego nie udało się miesiąc później uniknąć
Rumunii.
Stosunek Nicolae Ceauşescu do założeń pierestrojki
Po ogłoszeniu pierestrojki przez nowe kierownictwo ZSRR, Nicolae Ceauşescu podjął od razu krytykę jej założeń, jako przejaw „prawicowego odchylenia”. W przemówieniu, opublikowanym 27 stycznia 1987 r.
w „Scînteii” twierdził, że nie może być mowy o „odnowie socjalistycznej”,
„udoskonalaniu socjalizmu”, a każda reforma powinna być powrotem do
praktyki i doświadczeń okresu budowy socjalizmu. Odrzucał pojęcie „socjalizmu rynkowego” i podkreślał konieczność państwowej kontroli nad
środkami produkcji31.

28
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W tej sytuacji wizyta Michaiła Gorbaczowa w Rumunii w 1987 r.
(25-27 maja) nie należała do udanych. W jej trakcie doszło do kilku niemiłych incydentów, pomimo starań strony rumuńskiej, by zgotować Gorbaczowowi wystawne przyjęcie, udowodnić dobrą kondycję gospodarki
i trwałość systemu politycznego. Uwagi Gorbaczowa, dotyczące złego
traktowania mniejszości narodowych czy nepotyzmu, zirytowały Ceauşescu. Na koniec wizyty Gorbaczow wygłosił przemówienie, w którym wezwał do usunięcia tych osób, które nie rozumieją nowych czasów i sprzeniewierzają się partyjnej uczciwości. W efekcie Ceauşescu uznał, że Rosjanie dążą do jego usunięcia i stworzył wokół siebie aurę stałego, radzieckiego zagrożenia. Przekonany, że Gorbaczow prowadzi do upadku
istniejącego systemu, stworzył z Rumunii oblężoną twierdzę socjalizmu,
co wywoływało kąśliwe uwagi radzieckich towarzyszy32.
Rumuński przywódca jasno zdawał sobie sprawę z zagrożeń, jakie
stanowiły dla socjalizmu wydarzenia zachodzące w krajach bloku. Świadczy o tym reakcja Rumunii na utworzenie rządu Tadeusza Mazowieckiego
w Polsce. Prezydent Wojciech Jaruzelski desygnował Tadeusza Mazowieckiego na premiera 19 sierpnia 1989 r. Był to kandydat wspólnie zgłoszony przez „Solidarność” i dwóch byłych satelitów PZPR: Zjednoczone
Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne. Utworzona w ten
sposób koalicja odebrała polityczną inicjatywę PZPR. Jeszcze tego samego dnia o północy Rumunia przekazała polskiemu ambasadorowi w Bukareszcie ustne oświadczenie, w którym wyrażano zaniepokojenie z utworzenia rządu, będącego zagrożeniem dla „rewolucyjnej koncepcji budowy
socjalizmu”, służącego „najbardziej reakcyjnym kołom imperialistycznym”. Sugerowano polskiemu przedstawicielowi utworzenie rządu ocalenia narodowego, w oparciu o demokratyczne siły reprezentowane przez
PZPR, OPZZ i wojsko. Tej samej nocy Rumuńska Partia Komunistyczna
wystosowała apel do partii komunistycznych państw Układu Warszawskiego, w tym do Biura Politycznego PZPR, o podjęcie wspólnych działań
w imię obrony socjalizmu i narodu polskiego. Argumentowano przy tym,
że wydarzenia w Polsce dotyczą wszystkich państw socjalistycznych i losu
światowego socjalizmu. Z tego powodu kraje socjalistyczne nie powinny
pozwolić na utworzenie rządu przez przedstawicieli „Solidarności”, ponieważ wyniki wyborów to nie wszystko, pozostaje jeszcze problem socjalizmu i klasy robotniczej. Komitet Centralny PZPR odrzucił 21 sierpnia
1989 r. rumuński apel, nawiązujący do doktryny Breżniewa, z której Gorbaczow wycofał się w 1988 r. Tego też dnia Rosjanie zapewnili, że powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego jest wewnętrzną sprawą Polski33.
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Sprawę ratowania socjalizmu Ceauşescu poruszył w rozmowie
z Gorbaczowem 4 grudnia 1989 r. Radziecki przywódca rozpoczął rozmowę od potwierdzenia słuszności drogi obranej przez radzieckie kierownictwo i zaproponował Ceauşescu, by przeczytał jego artykuł dotyczący relacji zachodzących między pierestrojką a socjalizmem34.
Ceauşescu, który zapewnił, że zapoznał się ze streszczeniem tego
tekstu, zaproponował opracowanie wspólnej deklaracji dotyczącej socjalizmu i jego przyszłych perspektyw. Przekonywał, że na taką deklarację
czeka wiele partii. Gorbaczow nie sprzeciwił się tej propozycji otwarcie,
ale chciał, by jej opracowanie pozostawić sekcjom ideologicznym i zagranicznym Komitetów Centralnych radzieckiej i rumuńskiej partii. Działania te miałyby charakter naukowy, a nie polityczny35.
Ceauşescu chodziło jednak o akcję polityczną i zaproponował
Gorbaczowowi, by jednocześnie doprowadzić do spotkania partii komunistycznych podkreślając, że wiele z nich tego oczekuje. Tego Gorbaczow
wyraźnie sobie nie życzył. Wolał, by wcześniej każde państwo samodzielnie przedyskutowało swoje problemy i odwołało się do opinii publicznej:
„Każdy powinien oczyścić swój własny dom”. Jednak Ceauşescu upierał
się, by przynajmniej podjąć przygotowania do takiej konferencji, co samo
w sobie stanowiłoby pozytywny sygnał dla partii komunistycznych36.
Gorbaczow odrzucił pomysł spotkania partii komunistycznych.
Powołał się na zasadę równości partii i przypomniał Ceauşescu, że nie kto
inny, ale on sam wraz z przywódcą Włoskiej Partii Komunistycznej Enrico Berlinguerem sprzeciwiał się w przeszłości takim spotkaniom. Zakłopotany Ceauşescu wyjaśnił, że wynikało to z kontekstu ówczesnych wydarzeń. Gorbaczow oświadczył, że także był przeciwny ówczesnym formom współpracy, ale nie mógł wówczas wiele zrobić. Kończąc sprawę
obiecał rozważyć jedynie opracowanie wspólnej deklaracji37.
Następnie Nicolae Ceauşescu wyraził zaniepokojenie sytuacją
„kilku europejskich państw socjalistycznych”. Jego zdaniem, dokonujące
się w nich przekształcenia zagrażały nie tylko socjalizmowi, ale samemu
istnieniu partii komunistycznych. Uważał, że KPZR mogłaby podjąć bezpośrednią interwencję w tych krajach – bynajmniej nie militarną, by wydarzenia przybrały lepszy obrót. Takie działanie mogłoby być skuteczniejsze od konferencji partii komunistycznych38.

Wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989-1993, Warszawa 2002, s. 26; A. Burakowski, dz. cyt., s. 339; A. Burakowski, M. Stan, dz. cyt., s. 22.
34 Protokół spotkania M. Gorbaczowa z N. Ceauşescu 4 XII 1989 r., Cold War…,
s. 218.
35 Tamże, s. 219.
36 Tamże, s. 219.
37 Tamże, s. 219-220.
38 Tamże, s. 220.
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Gorbaczow, niewątpliwie chcąc pouczyć rumuńskiego sekretarza
odparł, że nikt nie przeszkadzał niemieckiej czy czechosłowackiej partii
w podejmowaniu procesu modernizacji. Gdyby zrobiły to wcześniej, rozwój wydarzeń mógłby być inny. Jego zdaniem, nawet w Związku Radzieckim reformy rozpoczęto zbyt późno, ze szkodą dla jego prestiżu. Oświadczył też, że bez względu na to, czy akceptuje, czy nie działania Ceauşescu
w Rumunii, to szanuje prawo wyboru różnych dróg budowy socjalizmu.
Najwyraźniej chcąc uświadomić Ceauşescu, że nic nie zrobi, by uratować
rumuński socjalizm, przypomniał o ostrzeżeniu skierowanym do Ericha
Honeckera, że nikt w ZSRR nie podejmie za niego politycznej decyzji ani
nie zmusi go, by zaakceptował procesy zachodzące w ZSRR. Rozważając
dalej losy Todora Żiwkowa i Miloša Jakeša Gorbaczow dał do zrozumienia, że nie zamierza prowadzić polityki polegającej na dyktowaniu każdemu co i jak ma robić, a Miloša Jakeša bezskutecznie namawiał do szybszej reformy kraju39.
Ceauşescu do końca przekonywał Gorbaczowa o niebezpieczeństwach pierestrojki. Przypomniał, że od 1968 r. Rumunia budowała swoją
samodzielność gospodarczą i eksperymentowała w przeszłości, tak jak
obecnie ZSRR, dopuszczając w gospodarce socjalistycznej działalność
prywatnych właścicieli. Jednak szybko położono kres tej praktyce, ponieważ bogacenie się na rynku nie jest właściwą drogą do socjalizmu.
Ostrzegł Gorbaczowa przed nadaniem przedsiębiorstwom zbyt wielkiej
autonomii, uznając konieczność istnienia centralnego zarządu. Gorbaczow odparł, że ZSRR jest zbyt dużym państwem, by ręcznie kierować jego gospodarką40.
Na koniec radziecki przywódca okazał zmęczenie apelami Ceauşescu. Na jego nalegania, że „system musi być utrzymany, ulepszony” odparł, że nie chodzi tylko o utrzymanie systemu, po czym poprosił, by
przejść do problemów dwustronnych41.
Argumenty Ceauşescu nie mogły odnieść skutku, jako z gruntu
sprzeczne z założeniami pierestrojki. Poza tym popieranie partyjnych
konserwatystów w Rumunii, NRD, Czechosłowacji, Bułgarii nie leżało
w interesie ZSRR. Udzielanie im pomocy byłoby zbyt wielkim obciążeniem dla radzieckiej gospodarki. Nie można było poza tym głosić „nowego myślenia” w ZSRR, a zwalczać je w innych krajach. Eksperci z Komisji
Bogomołowa nie obawiali się, by zmiana ekip rządzących w państwach
socjalistycznych mogła zagrozić istnieniu Układu Warszawskiego. Proponowali wycofać radzieckie wojska z Polski i Węgier, aby osłabić dążenie
tych państw do zmiany sojuszy. Rosjanie liczyli, że nawet NRD pozostanie w Układzie Warszawskim, chyba że powstanie kwestia wejścia w konfederację z RFN. Uważali, że Bułgarii i Czechosłowacji będzie trudno opu-
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ścić Układ Warszawski, a co do Rumunii, nawet gdyby podjęła taki krok,
ZSRR niewiele straci ze względu na jej geopolityczne położenie i rosnącą
izolację42.
Komisja Bogomołowa przewidywała, że w krajach socjalistycznych dojdzie do „finlandyzacji”, a rezygnacja z polityki dyktatu wobec
tych państw powinna zaowocować zmianą polityki Zachodu w stosunku
do całego regionu i złagodzić siłę jego antyradzieckiej konsolidacji. Utrata
władzy przez rządzące partie nie musiała oznaczać zagrożenia dla ZSRR,
który wielokrotnie układał dobre stosunki z niekomunistycznymi przywódcami w krajach środkowej Europy. Podstawą dobrych stosunków powinna być nieingerencja w wewnętrzne sprawy państw bloku i rezygnacja
z narzucania innym krajom na całym świecie modelu ustrojowego istniejącego w ZSRR. Nie ma oczywiście mowy o wycofaniu poparcia dla partii
komunistycznych i robotniczych, ale pod warunkiem uzyskania przez nie
społecznej legitymizacji. Partie te muszą płacić, jak w każdym normalnym społeczeństwie, za spadek popularności. Autorzy raportu przewidywali, że po powstaniu Unii Europejskiej nie będzie można wykluczyć stowarzyszenia z nią kilku państw regionu. To powinno ułatwić ZSRR kontakt i wejście do strefy Wspólnego Rynku. Zasadniczo radziecką politykę
należało oczyścić ze szkodliwych stereotypów, w tym przekonania, że tylko komunistyczne kierownictwo w państwach sąsiednich może zapewnić
ZSRR bezpieczeństwo. Należałoby także przewartościować pojęcie światowego systemu socjalistycznego, którego użyteczność była absolutnie
fikcyjna i nie miała zupełnie związku z rzeczywistością. W opinii radzieckich ekspertów z Komisji Bogomołowa, przemiany zachodzące w Europie
Środkowej pozbawiały ZSRR jedynie tego rodzaju wpływów, które i tak
były niezgodne z założeniami pierestrojki i „nowego myślenia”43.
Zakończenie
Nicolae Ceauşescu, pouczając Gorbaczowa o zagrożeniach systemu komunistycznego w ZSRR i Europie, nie dostrzegał zagrożenia dla
swej własnej pozycji, wynikającej z faktu, że „nienawiść do niego była już
narodową obsesją większości Rumunów”44. Został nieoczekiwanie dla siebie usunięty drogą społecznej rewolucji, która zakończyła się rozlewem
krwi. Między 17 grudnia 1989 r. a 10 stycznia 1990 r. zginęły 1104 osoby,
a 3352 zostały ranne45. Wobec braku demokratycznej opozycji, władzę
przejął Ion Iliescu, wspierany przez Nicoale Militaru i Silviu Brucana.
Iliescu zdołał uzyskać poparcie wiceministra, a następnie ministra obrony narodowej Victora Stănculescu i zneutralizować szefa Securitate, gen.
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Iuliana Vlada. Nowa ekipa zdecydowała się na odegranie parodii procesu
i wykonanie sądowego mordu na małżeństwie Nicolae i Elenie Ceauşescu.
Rumuński dyktator stał się ofiarą własnej krótkowzroczności i paradoksalnie swej niepodważalnej pozycji w partii. Nawet w roli uciekiniera
z jedną walizką, nadal był traktowany jako potencjalne zagrożenie dla nowej ekipy, co przyczyniło się do jego tragicznego końca.
Radzieccy eksperci mogli gratulować sobie przenikliwości. Wprawdzie wydarzenia w Rumunii przeszły ich najgorsze oczekiwania, jednak
potwierdzały tezę, że ówczesny system polityczny wyczerpał możliwości
dalszego funkcjonowania i bez rzeczywistych reform musiał doprowadzić
do katastrofy.

dr. Agnieszka Kastory
Universitatea Jagiellonă din Cracovia

Situația politică a României
în ajunul revoluţiei din anul 1989
în lumina opiniei experților sovietici
Rezumat
În avalanşa proceselor de decomunizare ce au avut loc în Europa
Central-Răsăriteană în 1989, România dovedeşte întârziere. Lipsa elitelor
reformatoare şi ignorarea semnalelor venite de la Moscova în perioada
perestroikăi au făcut ca, spre deosebire de Polonia sau Ungaria, în Partidul Comunist Român să nu apară un centru capabil să înceapă reformele. La slăbiciunea opoziţiei democratice a contribuit şi modelul imposibil al schimbărilor în Cehoslovacia bazat pe răsturnarea vechiului regim şi înlocuirea lui cu elite noi. Deci, în România s-a ajuns la cel mai
prost scenariu. Dictatura lui Nicolae Ceauşescu a fost răsturnată pe calea
revoluţiei sociale ceea ce a avut drept consecinţă morţi. În plus, până ce
opoziţia democratică a reuşit să creeze structuri organizatorice şi să ofere
alegătorilor un program serios, postcomuniştii au câştigat alegerile, ca în
Bulgaria şi Albania.
Ca urmare, la putere au ajuns foştii activişti ai partidului comunist din al doilea eşalon. Acestora le lipsea simţul puterii pentru a înfăptui reforme rapide, dar dureroase. Risipeau finanţele publice pentru dotarea de întreprinderi, plata pensiilor anticipate, menţinerea privilegiilor
sociale. Preşedintele Ion Iliescu, în timpul primului său mandat (19901996), a frânat aplicarea de reforme, ceea ce a întârziat integrarea României în structurile europene.

dr Adam Burakowski
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Radu Vasile –
próba podsumowania życiorysu politycznego

3 lipca 2013 r. w Bukareszcie, w wieku 71 lat, zmarł Radu Vasile,
premier Rumunii w latach 1998-1999. Ta śmierć wywołała krótką dyskusję na temat roli, jaką odegrał on w budowaniu demokratycznego państwa oraz epoki, której był symbolem, czyli okresu rządów Konwencji Demokratycznej (Convenția Democratică din România – CDR), kiedy próbowano dokonać zasadniczych reform gospodarczych i politycznych oraz
przestawić kraj na tory integracji z krajami Europy Zachodniej i ze Stanami Zjednoczonymi. Już w trakcie tych kilku dni żałoby dało się zauważyć, że wizerunek Vasile uległ znacznej poprawie w stosunku do tego, jak
był on postrzegany w czasie swej kadencji. Zmienił się też sam były premier – w ostatnim okresie życia był spokojnym komentatorem sceny politycznej, patrzącym na wydarzenia z dużego dystansu; dał się wówczas
poznać jako przenikliwy analityk.
Na poważne podsumowanie życiorysu politycznego tego niestandardowego i wielowymiarowego człowieka przyjdzie nam jeszcze poczekać, choć należy zauważyć, że z pewnością stanie się on w przyszłości bohaterem niejednej monografii naukowej. W ramach niniejszego artykułu,
przed pojawieniem się wielu jeszcze nieznanych źródeł (wspomnienia,
dokumenty itd.), można jedynie dokonać pewnej próby oceny działalności Vasile na podstawie dostępnych dziś materiałów.
Radu Vasile urodził się w 1942 r. w Sybinie1. Jego ojciec był prawnikiem, w pierwszym okresie dyktatury komunistycznej przebywał w więzieniu z powodów politycznych. Zmarł w 1986 r. W 1967 r. Radu Vasile
ukończył wydział historyczny Uniwersytetu Bukareszteńskiego, a następnie pracował jako naukowiec. W 1977 r. obronił doktorat z ekonomii
w Akademii Studiów Ekonomicznych w Bukareszcie, gdzie później wykładał, i stopniowo awansował w hierarchii akademickiej. Ukoronowaniem
tej ścieżki kariery był tytuł profesora, który Vasile uzyskał w 1993 r.
W czasach komunistycznych nie angażował się politycznie, lecz
już w 1990 r. wstąpił do Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Narodowo-Chłopskiej (Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – PNȚCD),
której był rzecznikiem w latach 1992-1998. W latach 1992-1994 był rów-
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nież redaktorem naczelnym tygodnika „Dreptatea”. W latach 1996-1998
sprawował funkcję sekretarza generalnego swego ugrupowania. W roku
1992 został wybrany senatorem z województwa Bacău, a w kolejnej kadencji – z Bukaresztu. W latach 1994-1998 był wiceprzewodniczącym Senatu, zaś w okresie 1996-1998 również szefem klubu parlamentarnego senatorów PNȚCD. Od 1997 r. był przestawicielem rumuńskiego parlamentu przy Radzie Europy.
Szefem rządu został w trudnej sytuacji. Jego poprzednik, Victor
Ciorbea, były lider związkowy, prowadził politykę balansowania pomiędzy reformami rynkowymi a gwarantowaniem opieki socjalnej na choćby
podstawowym poziomie. Tej trudnej sztuce nie pomagały napięcia, do jakich dochodziło w szerokiej koalicji, która przejęła władzę w końcówce
1996 r. W rezultacie Ciorbea był coraz bardziej skonfliktowany z rozmaitymi frakcjami i koteriami, a z drugiej strony powoli tracił poparcie społeczne ze względu na koszty reform, które zaczynały już być odczuwalne.
Ciorbea podał się do dymisji w atmosferze skandalu, po wyczerpującej
kilkumiesięcznej walce o realną władzę i po skierowanej przeciwko niemu
negatywnej kampanii, jaką prowadzili rozmaici politycy.
W wydarzeniach tych pierwsze skrzypce odegrał średnio wówczas
znany polityk koalicyjnej Partii Demokratycznej (Partidul Democrat –
PD) Traian Băsescu, lecz Radu Vasile jako sekretarz generalny PNȚCD
oraz przywówdca nieformalnej tzw. grupy braszowskiej, również miał
w tym swój duży udział. Trudno jednak, na podstawie dostępnych źródeł,
jednoznacznie stwierdzić, jak duża była rola Vasile w obaleniu Ciorbea
oraz jakie cele, oprócz personalnych, mu przyświecały. Pytanie o ocenę
moralną działalności Vasile w tamtym momencie jest tak naprawdę również pytaniem o ocenę rządu jego poprzednika, na co też przyjdzie kiedyś
czas. Warto jednak zauważyć, że uczestnicząc w tak brutalnych rozgrywkach politycznych wewnątrz własnego ugrupowania Vasile działał –
w dłuższej perspektywie – na swoją niekorzyść, zaś sposób tej walki niedługo później miał się na nim zemścić.
Ciorbea podał się do dymisji 30 marca 1998 r., zaś w ponad dwa
tygodnie później, 15 kwietnia, parlament udzielił wotum zaufania dla
premiera Radu Vasile i jego rządu. Gabinet, podobnie jak poprzedni, został powołany na bazie szerokiej koalicji. Jej spoistość była już mocno nadszarpnięta, jednakże wszyscy partnerzy zgadzali się co do tego, że nowy
skład rządu oznaczał „nowe otwarcie” i że kontynuacja reform będzie możliwa. Vasile nastawiony był bardziej prorynkowo niż jego poprzednik, co
sugerowało liberalny kurs gospodarczy.
Problemem, który już wcześniej dawał się we znaki, lecz w czasie
kadencji Vasile osiągnął ogromne rozmiary, były szeroko komentowane
afery korupcyjne. Główne powody ich zaistnienia na taką skalę były trzy:
pojawienie się wokół polityków CDR rozmaitych „biznesmenów”, którzy
wyczuwali, że rządy tej opcji mogą być dobrą okazją do łupienia majątku
państwowego, oraz duża liczba przeprowadzanych prywatyzacji i wzmożona dociekliwość mediów (które w okresie rządów ekipy Iona Iliescu
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były dużo mniej chętne do opisywania afer gospodarczych). Żadna z wielkich afer tamtych czasów nie dotyczyła bezpośrednio Vasile, lecz jako szef
rządu ponosił do pewnego stopnia polityczną i moralną odpowiedzialność
za te sprawy. Dodatkowo takie nagromadzenie tego typu przypadków
wpływało negatywnie na popularność koalicji, a szczególnie CDR, w społeczeństwie, a poza tym rodziło ogólną atmosferę nieufności wśród polityków, co utrudniało pracę i poszukiwanie rozwiązań kompromisowych.
Najważniejsze wydarzenia okresu rządów Radu Vasile rozegrały
się w pierwszej połowie 1999 r. Większość ocen jego dorobku politycznego koncentruje się na tym właśnie okresie. Chodzi tu o walkę z górniczymi związkami zawodowymi oraz udział Rumunii w interwencji sił NATO
w Kosowie. W obu tych przypadkach premier wykazał się dużą konsekwencją, a jednocześnie zręcznością w taktycznym rozgrywaniu sprawy.
Należy jednak wspomnieć, że był on w trudnych momentach wspierany
przez swój obóz polityczny, koalicjantów i prezydenta Emila Constantinescu, zaś postkomunistyczna partia Iliescu powstrzymywała się od ostrej krytyki poczynań rządu, wykazując w ten sposób pewne, bardzo ograniczone, lecz jednak realne, poparcie.
Pod koniec 1998 r. Vasile zaprezentował plan restrukturyzacji
górnictwa. Zakładał on m.in. duże oszczędności, zamknięcie wielu kopalń
i redukcję zatrudnienia. Tymczasem już od kilku miesięcy na wolności
przebywał Miron Cozma, charyzmatyczny przywódca związkowy, który
wcześniej odsiadywał wyrok za mineriadę z września 1991 r. To jego organizacja, Liga Górniczych Związków Zawodowych w Dolinie Jiu, rozpoczęła na początku stycznia 1999 r. strajk generalny. Dwutygodniowe negocjacje nie przyniosły żadnego rezultatu i 17 stycznia górnicy ruszyli na
stolicę. 21 stycznia doszło do jednej z największych kompromitacji państwa rumuńskiego w ciągu ostatniego ćwierćwiecza – w bitwie pod Costești siły porządkowe zostały rozgromione przez napierających górników,
którzy następnie zajęli dość duże miasto Râmnicu Vâlcea.
W tym momencie Vasile osobiście wkroczył do gry i błyskawicznie
doprowadził do rozpoczęcia negocjacji. 22 stycznia w monastyrze Cozia
(niedaleko Râmnicu Vâlcea) doszło do spotkania premiera z liderem górników. Pertraktacje zakończyły się sukcesem, a dokument, który wówczas
podpisano, został okrzyknięty „pokojem w Cozia”. Rozejm poparła swoim
autorytetem Rumuńska Cerkiew Prawosławna. Rząd zobowiązywał się do
wycofania planu zamknięcia kopalń i redukcji etatów, natomiast Cozma
w imieniu związków zawodowych obiecał wycofanie swych „oddziałów”
do Doliny Jiu oraz współpracę przy poszukiwaniu oszczędności.
W czasie negocjacji Vasile wykazał się dużą zręcznością, tym bardziej, że – jak się niedługo okazało – wcale nie miał zamiaru wycofać się
z restrukturyzacji przemysłu wydobywczego. 16 lutego aresztowano Cozmę, co spowodowało kolejną mobilizację górników. Następnego dnia
w Stoenești-Olt doszło do kolejnej bitwy, wygranej tym razem przez siły
rządowe, które wykazały się zdecydowaniem i brutalnością. Uciekających
górników wyłapywano, doszło też do ataków na grupy zmierzające do
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Stoenești-Olt. Sprawna akcja policji doprowadziła do złamania siły górniczych związków zawodowych, które przez całą dekadę terroryzowały kraj.
Niedługo później przed Vasile i jego rządem stanęło kolejne poważne zagadnienie – interwencja NATO w Kosowie. Sprawa ta była problematyczna dla Rumunii m.in. z tego powodu, że z racji tradycji historycznych społeczeństwo rumuńskie w zdecydowanej większości sympatyzowało z Serbami. Oprócz tego separatyzm kosowski mógł, przynajmniej
według niektórych, stanowić wzór do naśladowania dla siedmiogrodzkich
Węgrów. Dodatkowym aspektem było trudne do oszacowania ryzyko niepowodzenia całej operacji. Pomimo tych obaw, Vasile (a także – może nawet w większej mierze – Constantinescu) znalazł w tej sytuacji szanse,
a nie zagrożenia i postanowił te szanse wykorzystać.
24 marca 1999 r. rozpoczęły się naloty na terytorium Serbii. Po
kilku tygodniach burzliwych dyskusji odrzucono prośbę Rosji o udostępnienie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów wiozących (według Kremla) pomoc humanitarną. Kilka dni później, 22 kwietnia, rumuński parlament przegłosował udostępnienie przestrzeni powietrznej
samolotom NATO, zaś następnego dnia podjęto decyzję o przyłączeniu
się do embarga na paliwa wobec Serbii.
Tak zdecydowana postawa spowodowała przyspieszenie negocjacji akcesyjnych nie tylko do NATO, lecz także – w dłuższej perspektywie –
do Unii Europejskiej. Radu Vasile jako premier niewątpliwie przyczynił
się do tego sukcesu, stojąc konsekwentnie na prozachodnich pozycjach,
wbrew woli przygniatającej większości społeczeństwa.
„Kto mieczem wojuje, od miecza ginie” – taki właśnie koniec spotkał premiera Vasile. Pomimo, a może właśnie z powodu ogromnych
sukcesów, jakim było rozbicie górników i współpraca z NATO w czasie
operacji w Kosowie, przeciwko szefowi rządu opowiadała się coraz liczniejsza grupa polityków z obozu rządzącego. Do tego doszły kolejne ujawnione afery gospodarcze oraz znaczny spadek CDR w sondażach. Jesienią
1999 r. upadek premiera zbliżał się wielkimi krokami. Vasile, podobnie
jak wcześniej Ciorbea, postanowił jednak walczyć o utrzymanie się na stanowisku. Nie był już jednak w stanie zatrzymać realizacji planu przygotowanego przez niechętne mu frakcje. 12 grudnia Vasile został publicznie
skrytykowany przez Constantinescu, a następnego dnia wszyscy ministrowie rządu podali się do dymisji, zaś jego macierzyste ugrupowanie
oficjalnie odmówiło mu dalszego poparcia. Premier nie zamierzał składać
rezygnacji, wobec czego prezydent – niewątpliwie naginając interpretację
zapisów ustawy zasadniczej – odwołał premiera.
Vasile nie przyjął tej decyzji do wiadomości i zabarykadował się
w gabinecie, do którego usiłował się wprowadzić Alexandru Athanasiu,
powołany na tymczasowego szefa gabinetu. Ostatecznie Vasile skapitulował 17 grudnia i podał się do dymisji. W wyniku tych wydarzeń
w konstytucji Rumunii przyjętej w 2003 r. znalazł się art. 107.2, w którym
czytamy: „Prezydent Rumunii nie może odwołać premiera”. Zespół, który
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przygotowywał projekt nowej ustawy zasadniczej wziął więc pod uwagę
problematyczną sytuację, w jakiej znalazł się w grudniu 1999 r. Vasile.
W późniejszym okresie Vasile próbował kontynuować działalność
i powołał w tym celu nowe ugrupowanie – Partię Ludową Rumunii (Partidul Popular din România – PPDR), jednakże nie odniosło ono sukcesu,
zaś były premier znalazł się na marginesie życia politycznego. W 2002 r.
opublikował wspomnienia2, zaś dwa lata później zdecydował o zakończeniu kariery politycznej. W 2004 r. przyjął chrzest w Kościele Katolickim. Pod koniec życia komentował w mediach wydarzenia polityczne,
czym zaskarbił sobie sympatię wielu odbiorców. Oprócz polityki Vasile
interesował się wieloma innymi rzeczami, był m.in. przewodniczącym
krajowych związków kolarstwa i wschodnich sztuk walki. Pisał też poezje,
ukrywając się pod pseudonimem Radu Mischiu (było to nazwisko panieńskie jego matki).
Radu Vasile zmarł 3 lipca 2013 r. w Bukareszcie po długiej chorobie nowotworowej. Kondolencje, jakie wygłosili rumuńscy politycy (m.in.
Traian Băsescu), były znacznie dłuższe i bardziej emocjonalne niż w standardowych przypadkach, co oznaczało, że cieszył się on wśród członków
klasy politycznej większą estymą, niż można by było przypuszczać. Prezydent odznaczył go również pośmiertnie orderem „Gwiazda Rumunii”.
Jak można ocenić Radu Vasile jako polityka? Jego rola była
pierwszoplanowa tylko przez kilkanaście miesięcy. Gdyby oceniać go tylko na podstawie tego okresu, niewątpliwie byłaby to ocena wysoka – ze
względu na jego zachowanie w trudnych momentach. To również dzięki
niemu Rumunia nie dała się sterroryzować górniczym związkom zawodowym, zaś w konflikcie zbrojnym stanęła po stronie zwycięskiej i potrafiła
ten sukces zdyskontować. Gdyby oceniać działalność Vasile również
w tych okresach, kiedy nie był premierem, należałoby wspomnieć również o jego niejasnej roli w konfliktach rozrywających CDR, co doprowadziło do zaprzepaszczenia wielu szans oraz do rozpadu i całkowitej dezintegracji tej koalicji. Jak już zostało wspomniane, na bardziej pogłębioną
ocenę Vasile przyjdzie nam jeszcze poczekać.
Na zakończenie warto zacytować jeden z utworów poetyckich Radu Mischiu:
Ne doare aşteptarea
departe în zări
ni se roagă sfinţii
prin lumînări3

2
3

R. Vasile, Cursă pe contrasens. Amintirile unui prim-ministru, București 2002.
Wiersz pochodzi z tomiku Echilibru în toate, București 1999.
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Radu Vasile –
încercare de bilanţ a biografiei politice
Rezumat

În ziua de 3 iulie 2013 a decedat Radu Vasile, unul dintre premierii României democratice postdecembriste. Cu certitudine, cândva va
avea propria biografie scrisă după o cercetare aprofundată a izvoarelor,
după realizarea de interviuri cu zeci de persoane. În prezent suntem tentaţi doar să facem o scurtă schiţă a figurii sale.
Biografia lui a fost cu siguranţă multidimensională. În cel mai dificil moment al carierei sale politice, s-a comportat ca un bărbat de stat,
mai întâi a făcut faţă sindicatelor miniere, pe urmă a sprijinit intervenţia
NATO, ceea ce a grăbit procesul de integrare europeană a României.

mgr Krzysztof Górski
Uniwersytet Gdański

Rumuński Kościół Prawosławny
wobec integracji europejskiej

Wartości chrześcijańskie znajdują się u genezy powstania zjednoczonej Europy. Liczni „ojcowie założyciele” późniejszej Unii Europejskiej – jak Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Joseph
Bech – byli politykami o orientacji chrześcijańsko-demokratycznej, utożsamiającymi się bądź z Kościołami protestanckimi, bądź z Kościołem
Rzymskokatolickim.
Poszerzenie Unii Europejskiej w 2007 r. o Bułgarię i Rumunię
(kolejne obok Grecji i Cypru kraje wyznające w większości wiarę prawosławną) sprawiło, że w Unii Europejskiej zwiększyło się polityczne znaczenie czynnika ortodoksyjnego. Ponieważ kolejne kraje starające się
o członkowstwo w Unii – jak Serbia, Czarnogóra, Macedonia czy Mołdawia – znajdują się również w kulturowym obszarze chrześcijaństwa
wschodniego, można przypuszczać, że w dyskursie publicznym Unii Europejskiej głos prawosławia będzie coraz bardziej słyszalny.
Również same Kościoły – nie tylko prawosławne – rozumieją, że
aby posiadać wpływ na prawo, które będzie obowiązywało na obszarach
ich jurysdykcji, nie mogą ignorować instytucji Unii Europejskiej. Rosnąca
świadomość znaczenia Unii, również w odniesieniu do życia religijnego
Europy, znalazła swoje potwierdzenie w ubiegłorocznej decyzji zgromadzenia ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich, skupiającej kościoły prawosławne, protestanckie, starokatolickie i anglikańskie z naszego
kontynentu. Podczas obrad zgromadzenia ogólnego tej organizacji, które
odbyły się w Budapeszcie (3-8 lipca 2013 r.), zadecydowano o przeniesieniu siedziby tej organizacji z Genewy do Brukseli1.
Rumuński Kościół Prawosławny (RKP) jest pod względem liczebności wiernych największym ortodoksyjnym Kościołem w Unii Europejskiej; do wyznania prawosławnego przyznaje się 83% obywateli kraju2.

1

Do Komitetu Głównego konferencji został wybrany rumuński biskup Iosif, metropolita Europy Zachodniej i Południowej Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego.
2 Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. 8, Warszawa 2003,
s. 510. Wg spisu powszechnego z 2011 r. wyznanie prawosławne zadeklarowało przeszło 16 milionów obywateli. Zob.: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
(dostęp: 18.12.2013).
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Jego jurysdykcja rozciąga się na teren Rumunii, niepodległej Mołdawii3,
diecezje RKP funkcjonują także poza granicami kraju.
Po 1989 r. Cerkiew niezmiennie pozostaje instytucją cieszącą się
najwyższym poziomem zaufania obywateli. W lutym 2013 r. 66% spośród
ankietowanych obywateli kraju deklarowało „wysokie” bądź „bardzo wysokie” zaufanie do Kościoła Prawosławnego. Według badań, 90% spośród
obywateli Rumunii chodzi do kościoła przy okazji najważniejszych uroczystości, 73% wspiera kościół finansowo, zaś 61% modli się codziennie4.
Jest zatem naturalne, że czynnik religijny odgrywa istotną rolę
w życiu publicznym kraju. Docenienie tego stanowiły ostatnie propozycje
zmian w konstytucji Rumunii, które kładą większy nacisk na znaczenie
Kościoła Prawosławnego w kształtowaniu rumuńskiej niepodległości
i tożsamości5. Cerkiew wyraża swoje zdanie na temat najważniejszych
kwestii politycznych, w tym także wobec polityki zagranicznej, prowadzonej przez rząd w Bukareszcie, jak również obecności Rumunii w Unii Europejskiej. Sprzyja temu zaangażowanie najważniejszych polityków
w sprawy Kościoła, a także publiczne wspieranie przez nich wartości prawosławnych.
Dotyczy to również szefów rumuńskiej dyplomacji. Obecny minister spraw zagranicznych Titus Corlăţean – socjaldemokrata – w wystąpieniach publicznych akcentuje swoje przywiązanie do Kościoła Prawosławnego, a za wzór do naśladowania wskazuje św. Pawła6. Jego poprzednik Teodor Baconschi – członek opozycyjnej Partii Demokratyczno-

3

W tym drugim kraju, niepodległym od 1991 r., a do roku 1940 stanowiącym część
Rumunii, Cerkiew rumuńska przywróciła swoje struktury eklezjalne, odtwarzając
w 1992 r. metropolię besarabską.
4 O. Voicu, Implicarea Bisericii în politică: deşi au încredere în Biserică, românii nu
o vor amestecată în politică. Studium przeprowadzone w ramach badania Religie și
Comportament Religios dla Fundacji Soros România. Cała analiza dostępna na:
http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_305_analiza_0.pdf
(dostęp: 17.05.2014).
5 W 2013 r., podczas prac nad nowelizacją ustawy zasadniczej, komisja ds. nowelizacji
przyjęła poprawkę, która podkreśla znaczenie Kościoła Prawosławnego w modernizacji państwa rumuńskiego. Tekst poprawki brzmi następująco: „Art. 1. (1) Rumunia uznaje historyczną rolę, w tworzeniu i modernizacji państwa rumuńskiego, Kościoła
Prawosławnego i innych kultów religijnych, dynastii królewskiej i mniejszości narodowych”. Plan nowelizacji konstytucji znalazł się jednak w zawieszeniu z powodu zakwestionowania znacznej liczby poprawek przez Sąd Konstytucyjny. Zob.: T. Dąbrowski, Rumunia: fiasko projektu zmiany konstytucji?, Analizy Ośrodka Studiów
Wschodnich, 2014.02.19, http://www.osw.waw.pl/pl/ publikacje/analizy/2014-0219/rumunia-fiasko-projektu-zmiany-konstytucji (dostęp: 11.05.2014).
6 W przemówieniu wygłoszonym 27 kwietnia 2013 r., podczas dorocznej konferencji
Ligi Rumuńskich Rodzin, szef rumuńskiej dyplomacji, powołując się na Pismo Święte,
skrytykował europejską politykę ochrony praw mniejszości seksualnych, a także wyznał, że zawsze czuł szczególny sentyment do św. Pawła. Zob.: D. Tapalaga, Jesus! Ce
ministru de externe!, http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-15087700-jesus-ministruexterne.htm (dostęp: 11.05.2013).
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Liberalnej i teolog z wykształcenia – brał udział w uzdrawianiu sytuacji
w Kościele po upadku komunizmu, a dzisiaj jest uważany za jednego
z przywódców nurtu chrześcijańskiej demokracji na rumuńskiej scenie
politycznej.
Po 1989 r. Kościół Prawosławny poparł projekt integracji Rumunii z Unią Europejską. Jak zauważają jednak badacze (np. Lavinia Stan
i Lucian Turcescu), faktyczne poparcie ograniczyło się do wyższych hierarchów Cerkwi, podczas gdy lokalni przywódcy Kościoła i pojedynczy
kapłani zachowywali daleko idący dystans i bardziej zniuansowane często
stanowisko7. Werbalnemu poparciu patriarchy Teoktysta i przywódców
Kościoła dla przystąpienia do Unii nie towarzyszyło zrozumienie dla legislacji przygotowującej pogłębienie relacji z Europą, jak depenalizacja
stosunków homoseksualnych8, prawo swobodnego uczęszczania na lekcje
religii czy ułatwienia w rejestrowaniu nowych związków wyznaniowych.
Rumuński Kościół Prawosławny przyłączył się również do głosów katolickich i protestanckich, domagających się odniesienia do chrześcijańskiego dziedzictwa w europejskiej konstytucji9.
Kościół nieustannie podkreśla, że Rumunia jest krajem z największą liczbą wyznawców prawosławia w Unii Europejskiej10. Dla patriarchy Daniela stanowi to powód do dumy, ale również obowiązek. Hierarcha uważa, że powinno iść za tym większe zaangażowanie Rumunii w europejską współpracę, jak również budowanie europejskiej solidarności11.
Świadectwo europejskiego kierunku, w stronę którego podąża znaczna
część rumuńskich hierarchów prawosławnych, stanowi fakt, że Rumunia
była pierwszym krajem prawosławnym, który odwiedziła głowa Kościoła
Rzymskokatolickiego, papież Jan Paweł II w 1999 r.12

7

Więcej na ten temat w: L. Stan, L. Turcescu, Religion and Politics in Post-Communist Romania, Oxford University Press 2007, s. 199-208.
8 Rumunia dopiero w 2001 r. wyeliminowała z Kodeksu Karnego artykuł 201, który
penalizował relacje homoseksualne. Kontrowersyjne ustawodawstwo przewidywało
karę od jednego do pięciu lat pozbawienia wolności za kontakty homoseksualne osób
tej samej płci, nawet w przypadku osób pełnoletnich, które odbywałyby stosunek
w miejscu prywatnym. Pierwszą osobą skazaną na podstawie tego artykułu był Marian Cetiner, który został uwolniony po dwóch latach dzięki staraniom Amnesty International. Po uwolnieniu Cetiner skarżył się na szereg nadużyć ze strony policji, których padł ofiarą podczas osadzenia. Tak surowe prawo spowodowało protesty międzynarodowe, m.in. ze strony Holandii, Stanów Zjednoczonych oraz Rady Europy.
9 Na temat starań Kościołów europejskich o zamieszczenie Invocatio Dei w konstytucji europejskiej zob.: M. Orzechowski, G. Verheugen, Rozszerzenie Unii 2004. Komisarz Verheugen o kulisach historycznej decyzji, Warszawa 2014, s. 199-227.
10 Patriarhul Daniel, la Bruxelles, despre relaţia UE – Biserică, http://www.
ziuaveche.ro/cultura-religie/religie-cultura-religie/patriarhul-daniel-la-bruxellesdespre-relatia-ue-biserica-170703.html (dostęp: 22.06.2013).
11 Tamże.
12 Na temat m.in. otwarcia RKP na Zachód zob.: K. Górski, Patriarcha Teoktyst i Rumuński Kościół Prawosławny wobec Polski po roku 1989. Zarys problemu [w:] Pol-
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Jeszcze przed przystąpieniem Rumunii do Unii teolog Teofil Tia
wyróżnił w łonie RKP dwie główne grupy, różniące się swoją postawą wobec integracji europejskiej. Do pierwszych zaliczył „teologów i kapłanów
przyciąganych przez perspektywę integracji Rumunii z UE”. Reprezentowany przez nich dyskurs kładzie nacisk na pozytywne konsekwencje przyłączenia kraju do Unii i jest promowany przede wszystkim przez duchownych, którzy już znają europejską kulturę i cywilizację, grupę przywódców
Kościoła, którzy kształcili się na Zachodzie, robili tam doktoraty lub prowadzili pracę misyjną wśród społeczności rumuńskich imigrantów na Zachodzie. Drugą grupę nazywa „duchownymi, intelektualistami oraz wiernymi wyrażającymi rezerwę wobec uczestnictwa Rumunii w europejskiej
super-władzy”, a za jej przywódcę uznaje zmarłego w 2011 r. metropolitę
Klużu Bartolomeu Ananię. Teofil Tia zauważa, że grupa eurosceptyków,
chociaż znacznie liczniejsza, była intelektualnie słabsza, podczas gdy zwolennicy integracji zdominowali dyskurs publiczny13.
Do grupy umiarkowanych zwolenników zaliczyć można patriarchę Daniela, który zgodnie ze schematem zaproponowanym przez Tię
kształcił się na uczelniach w Niemczech i we Francji (w 1979 r. obronił
doktorat na Wydziale Teologii Protestanckiej w Starsburgu). Na spotkaniu Komisji Europejskiej z przedstawicielami wyznań w maju 2013 r. wyraził pogląd, że dialog Unii z Kościołami i społecznościami wyznaniowymi
opiera się na zasadzie demokracji i szacunku dla obywateli Europy, ich
wiary i kultury, niezależnie od ich kondycji materialnej14. Jako ważne zadanie dla Kościołów w Europie głowa rumuńskiej Cerkwi widzi stanowienie stabilnego oparcia w szybko zmieniającym się i globalizującym się
świecie. Patriarcha podkreśla, że człowiek potrzebuje poczucia ciągłości
i tożsamości, a Kościół jako rezerwuar tego, co nieprzemijalne, ma do
spełnienia istotną rolę. Hierarcha zauważa, że Europa stanowi sumę etnicznych, kulturowych czy religijnych tożsamości, zaś różnorodność duchowa naszego kontynentu stanowi prawdziwe jego bogactwo, niezależnie od
wartości rynkowych czy ekonomicznych15. Kryzys gospodarczy, który
dotknął szczególnie kraje prawosławne, takie jak Grecja i Cypr, stanowi
szansę dla rozwoju i odnalezienia autentycznej mądrości i zbudowania
solidarności między ludźmi.

ska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum, Suceava 2011.
13 L. Stan, L. Turcescu, Orthodoxy and UE Integration: Opportunity or Stumbling
Block?, „Sfera Politicii”, 4/2010, s. 10.
14 Patriarhul Daniel…
15 Tamże.
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Rumuński Kościół Prawosławny negatywnie odniósł się do braku
zapisu o chrześcijańskich tradycjach Europy w preambule do Traktatu
Lizbońskiego, jak również wspólnie z innymi Kościołami europejskimi
zabiegał o zamieszczenie takiego zapisu16.
Cerkiew rumuńska promuje również w instytucjach unijnych wyznawane przez siebie zasady etyki społecznej i bioetyki. Święty Synod Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego, na spotkaniu 4 i 5 lipca 2013 r., pozytywnie odniósł się do Inicjatywy Europejskich Obywatelskiej „Jeden
z nas”17, mającej na celu zwiększenie ochrony prawnej godności ludzkiej
w Unii Europejskiej, prawa do życia oraz integralności osoby ludzkiej od
chwili poczęcia, uznając niszczenie ludzkich embrionów za akt niedopuszczalny oraz społecznie i duchowo nie do zaakceptowania18. Inicjatywa ta miała na celu doprowadzenie do zaprzestania ze strony Unii Europejskiej finansowania jakiejkolwiek aktywności wiążącej się z niszczeniem ludzkich zarodków, szczególnie w obszarze badań medycznych19.
Kościół Rumuński zalecał także wszystkim diecezjom pod swoją jurysdykcją, jak również wszystkim organizacjom funkcjonującym z błogosławieństwem RKP, propagowanie informacji o tym projekcie w celu zebrania jak największej liczby podpisów.
Problem ubóstwa i wykluczenia to kolejny obszar, który rumuńska Cerkiew pragnie rozwiązywać przy pomocy ze strony Unii Europejskiej. Korzystając z unijnych funduszy Kościół rozwija projekty w zakresie
inkluzji społecznej, edukacji dzieci i młodzieży, renowacji zabytków
i pomników historii, tak religijnych, jak i świeckich.
W maju 2013 r. patriarchat i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi podpisały porozumienie o współpracy, mające na celu lepsze wykorzystanie funduszy europejskich przeznaczanych na rzecz polepszenia sytuacji na obszarach wiejskich. W tym celu kapłani żyjący na wsi promować mają fundusze europejskie, a także edukować rolników na temat sposobów ich pozyskiwania. Jak podkreśla rzecznik Cerkwi o. Constantin
Stoica, spośród 14 tys. rumuńskich duchownych prawosławnych przeszło
połowa żyje i działa w środowisku wiejskim. Ludzie na wsi są podejrzliwi,
kiedy proponuje się im za darmo, dlatego Kościół, korzystając z pomocy

16

L. Stan, L. Turcescu, Orthodoxy and UE Integration..., s. 10.
Inicjatywa ta stała się możliwa dzięki nowym instrumentom zawartym w Traktacie
Lizbońskim. Strona internetowa inicjatywy: http://jedenznas.pl/
(dostęp: 18.06.2013).
18 Patriarhul Daniel…
19 The Romanian Patriarchate supports the „One of us” European Citizen’s Initiative,
informacja na stronie przedstawicielstwa Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego przy
Unii Europejskiej, 8.07.2013, http://www.orthodoxero.eu/pages/posts/8072013-theromanian-patriarchate-supports-the-one-of-us-european-citizens-initiative604.php
(dostęp: 19.08.2013).
17
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projektów przygotowanych przez ministerstwo, a także orientując się
w realiach codziennego życia swych parafian, ma prowadzić akcję informacyjną na temat funduszy europejskich20.
Co do środków pozyskiwanych przez Kościół z funduszy unijnych,
brak jest dostępu do precyzyjnych informacji, jakie środki i na co Cerkiew
uzyskała z Unii, szczególnie że o pieniądze starały niejednokrotnie organizacje afiliowane przy Kościele lub działające z jego błogosławieństwem.
Można natomiast podać kilka przykładów wydatkowania funduszy, a także wskazać ogólne kierunki na jakie są one dysponowane. I tak, metropolia Jassy pozyskała 11 milionów euro na wdrożenie projektu „Podniesienie wartości turystycznej Zespołu Metropolitarnego w Jassach”21. Jest to
spora kwota, zważywszy że Cerkiew, która w znacznym stopniu finansowana jest przez z budżetu państwa, w roku 2011 otrzymała 65 milionów
euro22. Diecezja Tomis (ze stolicą w Konstancy) wzięła udział w projekcie
„Alege Şcoala!”, współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt miał na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu porzucaniu
nauki przez młodzież, a także młodocianej przestępczości. Przy współudziale środków unijnych finansowana była renowacja wielu świątyń, jak
Cerkwi Wszystkich Świętych w Krajowej.
Kryzys finansowy, z którym borykają się przede wszystkim kraje
Europy południowej, w tym prawosławne Grecja i Cypr, przyczynił się do
intensyfikacji poglądów eurosceptycznych wśród przywódców Kościołów
Prawosławnych. Arcybiskup Chrysostomos, zwierzchnik lokalnej Cerkwi
Prawosławnej orzekł, że Cypr powinien zrezygnować z euro, wystąpić
z Unii, a ratunku szukać w Rosji, do której zresztą się udał, aby wesprzeć
rząd w staraniach o pożyczkę. W grudniu 2010 r. Święty Synod Kościoła
Grecji skrytykował w rozpowszechnianym we wszystkich parafiach liście
pasterskim „trójkę”, czyli przedstawicieli Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego,
nazywając ich „zagranicznym okupantem”23. Także metropolita Amfilohije, głowa Kościoła Prawosławnego w Czarnogórze, chociaż w zasadzie
popiera europejskie aspiracje kraju, gani Unię Europejską za tendencje

20

C. Bran, Preoţii de la sate, specialişti în fonduri europene, „Ziua News”,
14.05.2013,http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/preotii-de-la-satespecialisti- in-fonduri-europene-93679 (dostęp: 11.07.2013).
21 V. Shibata, Biserica ortodoxă atrage milioane de euro din fonduri europene,
http://www.informatia-zilei.ro/sm/religie/biserica-ortodoxa-atrage-milioane-deeuro-din-fonduri-europene/ (dostęp: 14.07.2013).
22 R. Garaiman, Biserica știe să ia bani și de la UE: 11 milioane de euro pentru Mitropolia Iași, http://www.business24.ro/fonduri-europene/stiri-fondurieuropene/biserica-stie-sa-ia-bani-si-de-la-ue-11-milioane-de-euro-pentrumitropolia-iasi-1534554 (dostęp: 14.07.2013).
23 A. Salles, Nietykalny majątek Kościoła, 26.09.2011,
http://www.presseurop.eu/pl/content/article/993091-nietykalny-majatek-kosciola
(dostęp: 27.06.2012).
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do „tyranizowania” krajów członkowskich oraz porównuje ją do krucjat,
świętej inkwizycji i bolszewików.
Jawnie eurosceptyczne głosy stają się słyszalne również w Rumuńskim Kościele Prawosławnym. Arcybiskup Suczawy i Radowiec Pimen wyraził ostatnio opinię, że ze strony Związku Radzieckiego groziło
Rumunii mniejsze niebezpieczeństwo niż ze strony Unii Europejskiej,
ponieważ Unia stanowi źródło deprawacji młodych ludzi, a także zagraża
wartościom moralnym, szczególnie odnoszącym się do sfery rodziny i etyki seksualnej24.
Znaczne uzależnienie rumuńskiej Cerkwi od rządzących każe wątpić w możliwość narastania eurosceptycznych głosów wśród rumuńskich
hierarchów, szczególnie że byłoby to wbrew poglądom większości rumuńskiego społeczeństwa25. Zróżnicowanie poglądów członków Świętego Synodu odnośnie integracji europejskiej pokrywa się z „dywersyfikacją”
orientacji politycznych. W przypadku wielu rumuńskich hierarchów prawosławnych wiadomo, jakie wyznają poglądy polityczne i z jaką partią
sympatyzują, jednak wszystkich obowiązuje zasada, że duchowni mają
przekonania i sympatie, ale Cerkiew jako całość obowiązuje neutralność26. W ten sposób Kościół ma możliwość bliskiej współpracy z każdym
rządem (w Świętym Synodzie zawsze znajdują się hierarchowie blisko
związani z każdą partią)27. Na funkcjonalność takiej postawy wskazuje
znakomita współpraca Cerkwi z politykami na poziomie samorządu terytorialnego28. Sytuacji takiej sprzyja rumuńskie prawo budżetowe, umożli-

24

V. Andriescu, IPS Pimen: „Rău era pe vremea comuniştilor, dar mai rău cu Uniunea Europeană”, „Adevărul”, 6.7.2013, http://adevarul.ro/cultura/spiritualitate/ipspimen-rau-era-vremea-comunistilor-mai-rau-uniunea-europeana1_51d7f5d7c7b855ff560bade8/index.html (dostęp: 11.08.2013).
25 Wg badań blisko trzy czwarte Rumunów jest zadowolonych z faktu, że ich kraj jest
członkiem Unii Europejskiej, co stanowi jeden z najwyższych wyników w Europie. Co
więcej, przeszło 60% ankietowanych wyraża optymizm, jeśli idzie o przyszłość integracji europejskiej. L. Negoiţa, Sondaj IRES: Români cred în viitorul UE, „Evenimentul Zilei”, 9.5.2013, http://www.evz.ro/sondaj-ires-romanii-cred-in-viitorul-ue1036544.html (dostęp: 19.06.2013).
26 Na temat politycznego zaangażowania duchowieństwa w Rumunii po 1989 r. najbardziej wyczerpująco piszą L. Stan, L. Turcescu, Religion and Politics..., s. 119-143.
27 W 2010 r. postawę taką krytykował blisko związany z Kościołem polityk Teodor Baconschi, który wzywał w związku z tym przywódców Kościoła, aby nie ulegali pokusom poddawania się materialnym ofertom lewicy, a także przypominał, że „Kościół
nie potrzebuje być wielką firmą, która posiada tylko materialne i finansowe interesy”.
Zob.: Baconschi: PSD este campionul curtării făţarnice a Bisericii, mai ales a BOR,
http://www.gandul.info/politica/baconschi-psd-este-campionul-curtarii-fatarnice-abisericii-mai-ales-a-bor-6116960 (dostęp: 17.04.2014).
28 Najbardziej widoczny przykład znakomitej współpracy między RKP a władzami lokalnymi stanowiła Konstanca, gdzie przez wiele lat trwały silne i nienaruszalne więzy
pomiędzy postkomunistyczną PSD i metropolią Tomis. Arcybiskup Teodosie wspierał
ważne działania merostwa, nie tracił również żadnej okazji, aby wychwalać mera Radu Mazăre. Gmina wspierała niejednokrotnie metropolię finansowo, przekazując roz-
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wiające deputowanym, poprzez głosowanie poprawek, przekazywanie
pieniędzy konkretnym parafiom lub metropoliom. Wsparcie to może być
wykorzystywane np. na prace remontowe albo budowlane29. Taka taktyka
Cerkwi pozwala również z jednej strony na zachowanie „czystości” instytucji jako całości i wysokiego poziomu społecznego zaufania, z drugiej
zaś – na głębokie zaangażowanie w życie polityczne, w stopniu rzadko
spotykanym poza światem prawosławnym, oraz artykułowanie przez wysokich hierarchów poglądów, które można określić jako eurosceptyczne,
a nawet skrajne.

maite kwoty na prace budowlane albo terenowe, w wyniku których wznoszono nowe
cerkwie, albo na rozmaite wydarzenia.
29 Dla przykładu, w ustawie budżetowej na 2013 r. socjaldemokratyczny deputowany
Anghel Stanciu zaproponował 100 mln lei na liczne inwestycje komunalne w trzech
gminach woj. Jassy, gdzie obok odnowienia siedziby policji, budowy i remontu kanalizacji, pieniądze miały być spożytkowane na renowację wiejskich cerkwi. Deputowany PSD szczerze uzasadniał, że wszystkie te poprawki do ustawy budżetowej mają pomóc spełnić obietnice, jakie poczynił w kampanii przedwyborczej. Zob.: Buget 2013.
Parlamentarii români vor bani pentru biserici, parcuri şi cămine culturale,
http://reporterul.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3633%3Abu
get-2013-parlamentarii-romani-vor-bani-pentru-biserici-parcuri-si-camineculturale&catid=71%3Apolitica&Itemid=414 (dostęp: 11.06.2013).
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Biserica Ortodoxă Română
faţă de integrarea europeană
Rezumat

Biserica Ortodoxă Română rămâne instituţia ce se bucură de cel
mai înalt nivel de încredere a cetăţenilor, deci este firesc ca factorul religios să joace un rol important în viaţa publică a ţării. Aprecierea acestuia
o reprezintă ultimele propuneri de schimbări în constituţia României care accentuează mai mult importanţa Bisericii Ortodoxe în cultivarea independenţei şi identităţii. Biserica ortodoxă îşi exprimă părerile sale privitoare la cele mai importante probleme politice, deci privitoare şi la politica externă a guvernului de la Bucureşti precum şi privitoare la prezenţa
României în Uniunea Europeană. Acest fapt este favorizat de angajarea
celor mai importanţi politicieni în problemele Bisericii, dar şi susţinerea
publică a valorilor ortodoxe.
Aceasta priveşte şi pe şefii diplomaţiei române. Actualul ministru
al afacerilor externe Titus Corlăţean – social democrat – în apariţiile
publice accentuează legătura sa cu Biserica Ortodoxă, considerând pe
Sf. Pavel ca model de urmat. Predecesorul său Teodor Baconschi – membru al Partidului Democrat Liberal în opoziţie şi teolog ca formaţie –
a luat parte la însănătoşirea situaţiei în Biserică după căderea comunismului, iar astăzi este considerat conducătorul curentului democraţiei
creştine pe scena politică românească.
După anul 1989 Biserica Ortodoxă a sprijinit proiectul integrării
României în Uniunea Europeană. Totuşi cum observă cercetătorii (de ex.
Lavinia Stan şi Lucian Turcescu), sprijinul efectiv s-a limitat la înalţii
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, în timp ce conducătorii locali şi simplii
preoţi au păstrat distanţa şi, adeseori, o poziţie nuanţată. Sprijinul verbal
al patriarhului Teoctist şi al conducătorilor Bisericii privind aderarea la
Uniune nu a fost însoţit de înţelegerea legislaţiei care pregătea aprofundarea relaţiilor cu Europa, ca depenalizarea relaţiilor homosexuale, dreptul de a frecventa liber lecţiile de religie sau uşurarea înregistrării noilor
confesiuni. Biserica Ortodoxă Română s-a aliat catolicilor şi protestanţilor cerând raportarea la moştenirea creştină în constituţia europeană.
Criza financiară cu care se confruntă, mai ales, ţările Europei de
sud, printre acestea ţări ortodoxe ca Grecia şi Cipru, a dus la intensificarea opiniilor eurosceptice în rândul ierarhilor Bisericilor Ortodoxe. Arhiepiscopul Chrysostomos, capul Bisericii Ortodoxe locale, a afirmat că

292
Ciprul ar trebui să renunţe la euro, să iasă din Uniune, iar salvarea s-o
caute în Rusia unde a şi plecat ca să susţină guvernul în obţinerea unui
împrumut. În decembrie 2010, Sfântul Sinod al Bisericii Greciei a criticat, într-o scrisoare pastorală răspândită în toate parohiile, „triada”, adică reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi
Băncii Centrale Europene pe care le-a numit „ocupantul străin”. Şi mitropolitul Amfilohije, capul bisericii Ortodoxe din Muntenegru, deşi sprijină
aspiraţiile europene ale ţării, blamează Uniunea Europeană pentru tendinţele de „tiranizare” a ţărilor membre comparând-o cu cruciadele, sfânta inchiziţie şi bolşevicii.
În mod public, voci eurosceptice se fac auzite în Biserica Ortodoxă Română. Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţiului Pimen a emis opinia
că din partea Uniunii Sovietice România era ameninţată de un mai mic
pericol decât din partea Uniunii Europene, căci Uniunea reprezintă izvorul depravării tinerilor şi ameninţă valorile morale, mai ales cele ale sferei familiei şi eticii sexuale.
Actualmente, nu există posibilitatea ca ideile eurosceptice exprimate de către ierarhi să coincidă direct cu politica guvernului de la Bucureşti. Totuşi aceste voci pot creşte în importanţă în situaţia unei eventuale înrăutăţiri a relaţiilor pe linia Bucureşti-Bruxelles cauzată de alte acţiuni controversate ale guvernului premierului Victor Ponta (ca încercarea de a-l îndepărta pe preşedintele Băsescu) sau amânarea primirii României şi Bulgariei în zona Schengen. Intensificarea criticilor ierarhilor
Bisericii la adresa instituţiilor Uniunii poate deveni un paravan ideologic
în spatele căruia guvernul de la Bucureşti poate să ascundă slabele efecte
ale acţiunilor diplomaţiei sale. De asemenea, poate să reprezinte o formă
de presiune asupra ţărilor Uniunii care nu sunt dispuse să se integreze cu
România şi Bulgaria, ca semn al scăderii răbdării şi entuziasmului cetăţenilor ţării faţă de aprofundarea legăturilor cu Uniunea.
De la aderarea la Uniune, Bucureştiul rămâne unul dintre cei mai
apropiaţi aliaţi ai Varşoviei în formarea politicii europene. Vocile reprezentanţilor instituţiilor atât de importante pentru viaţa publică românească cum este Biserica Ortodoxă ar trebui să fie auzite şi înţelese şi în
Polonia, deoarece ele pot influenţa viitorul nostru european.

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

dr hab. Krzysztof Walczak
prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Edycje poezji Mihaia Eminescu
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie
oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
Próba analizy zasobu

Mihai Eminescu, największy bodaj rumuński poeta, tak mocno
związany z Bukowiną, Jassami i Czerniowcami jako miejscem młodości
i lat szkolnych, jest dzisiaj w Polsce praktycznie nieznany. Nie znaczy to
jednak, że Polacy i polska literatura nie interesowała się wybitnym
romantykiem, którego twórczość wprowadziła literaturę rumuńską
w krąg wielkich literatur europejskich, bowiem wystarczy wymienić nazwiska polskich tłumaczy Eminescu – Emila Zegadłowicza, Kazimiery Iłłakowiczówny, Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, Anny Kamieńskiej,
Leopolda Lewina czy Włodzimierza Słobodnika, by właściwie ocenić
znaczenie i wartość poezji wielkiego rumuńskiego przedstawiciela romantyzmu.
Zamysłem niniejszego opracowania nie jest jednak literacka analiza wartości twórczości Eminescu (dokonano zresztą tego zadania poprzez prace ukazujące jego postać)1, zatem celem artykułu jest skierowanie uwagi na problematykę dorobku edytorskiego, związanego z jego
nazwiskiem, a przechowywanego w dwóch największych polskich bibliotekach – Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Charakterystyka zachowanych edycji pozwoli na konstatację, w jakim stopniu rumuńskie edycje twórczości Eminescu są obecne w zasobach wspomnianych bibliotek, jak również jaki jest stan posiadania polskich edycji twórczości wybitnego Rumuna. Osobną kwestią pozostaje literatura przedmiotu, a zatem rumuńskie i polskie publikacje
dotyczące zarówno osoby, jak i twórczości, formujące jego wizerunek
i nadal kształtujące naszą wiedzę o nim.
By móc odnieść się do podmiotowych i przedmiotowych zasobów
twórczości Mihaia Eminescu w obu największych polskich bibliotekach,
trzeba zauważyć, iż losy tych księgozbiorów były zupełnie różne, co musi

1

Najważniejsze opracowania książkowe postaci Mihaia Eminescu oraz analizy jego
dorobku literackiego to: G. Călinescu, Poeta miłości, Warszawa 1977; K. Jurczak, Dylematy zmiany. Pisarze rumuńscy XIX wieku wobec ideologii zachowawczej. Studium przypadku, Kraków 2011 oraz C. Munteanu, Eminescu. Poliformismul operei,
Kraków 2012. Ta ostatnia praca – jakkolwiek wydana w języku rumuńskim – posiada
streszczenie m.in. w języku polskim.
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także mieć wpływ na ich zawartość. Biblioteka Narodowa w Warszawie –
powstała w 1928 r. jako kontynuatorka tradycji Biblioteki Rzeczypospolitej Załuskich oraz Biblioteki Publicznej Samuela Bogumiła Lindego –
gromadziła swój księgozbiór już w wolnej Polsce, a zatem spodziewać się
można, iż przechowuje egzemplarze poświęcone zarówno osobie, jak
i twórczości Mihaia Eminescu, pochodzące w sposób naturalny z nadchodzącego do biblioteki – zarówno w okresie międzywojennym, jak i obecnie – egzemplarza obowiązkowego. Ten sposób gromadzenia zapewnia
kompletność zbioru, wobec czego można powiedzieć, że Biblioteka Narodowa w Warszawie posiada wszystkie dzieła Eminescu wydane w Polsce
po 1918 r., podobnie jak prace o nim. Zgromadzono zatem dwie edycje
Mihaia Eminescu wydane do 1939 r. (to poznańska edycja „Cesarza i proletariusza” z 1932 r. oraz „Wybór poezji i poematów”, warszawskie wydanie Księgarni Hoesicka z 1933 r.), a także równie nieliczne wydania powojenne w postaci dwóch kolejnych edycji „Poezyj” (z 1960 i 1977 r.), stanowiących dorobek Państwowego Instytutu Wydawniczego oraz pracę zatytułowaną „Mihail Eminescu”, wydaną w 1983 r. w Warszawie przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą.
Biblioteka Narodowa posiada także pewien zasób publikacji w języku polskim, lub wydanych w Polsce, poświęconych twórczości rumuńskiego poety. Tę krótką listę otwiera praca George Călinescu „Poeta miłości”, wydana w Warszawie w 1977 r. przez „Czytelnika”, kończą ją natomiast dwie współczesne edycje: Kazimierza Jurczaka „Dylematy zmiany.
Pisarze rumuńscy XIX wieku wobec ideologii zachowawczej. Studium
przypadku” (Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011)
oraz Cornela Munteanu, „Eminescu. Poliforfismul operei” (także to wydawnictwo, 2012). Jak łatwo zauważyć, tę ostatnią książkę wydano w Polsce w języku oryginału.
Zaskakująco dużo książek poświęconych Mihaiowi Eminescu Biblioteka Narodowa w Warszawie posiada w postaci oryginalnej, rumuńskiej wersji, choć tylko jedna edycja – „Poezii şi variante” (Bucureşti
1940) pochodzi sprzed 1945 r. Pozostałe 28 tytułów reprezentuje czasy
powojenne, przy czym z lat 50. pochodzi jeden tytuł, 60. – trzy tytuły.
Największą ilość edycji przyniosły lata 70. (15 tytułów), następnie 80.
(sześć tytułów), rok 1990 to jeden tytuł i 2000 – również jeden tytuł.
Ogromna większość edycji to wydania jednotomowe, choć w zbiorze Biblioteka Narodowa posiada dwie edycje dwutomowe: „Poezii” (Bucureşti
1977) i „Teatru” (Bucureşti 1984) oraz dwie trzytomowe: „Opere alese”
(Bucureşti 1964), „Poezii” (Bucureşti 1982). Największą objętościowo
edycją są wielotomowe „Opere”, wydane w 16 tomach w Bukareszcie
przez Akademię Rumuńskiej Republiki Ludowej. Wydanie to Biblioteka
Narodowa w Warszawie posiada niestety dopiero od części piątej, a kolejne tomy wydawane są w rozmaitych latach bez zachowania zasady chronologii edycji.
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Zbiór dzieł Eminescu uzupełniają znajdujące się także w zbiorach
Biblioteki Narodowej prace poety wydane w Rumunii, lecz popularyzujące jego dorobek w tłumaczeniach na języki obce. Do tego zbioru należą
trzy edycje wierszy Eminescu wydane w Bukareszcie w rozmaitych wydawnictwach, kolejno w języku niemieckim („Gedichte” 1975), angielskim
(„Poems” 1978) i francuskim („Rayonnement d’un genie. Antologie critique et poetique” 1989). Do edycji tych wypada dołączyć kolejne dwie,
wydane poza Rumunią: albańską edycję poezji, opublikowaną w 1956 r.
w Tiranie i jeszcze wcześniejsze „Stihi”, wydane w Moskwie w 1950 r.
Podobnie ciekawy zbiór książek posiada Biblioteka Narodowa
w Warszawie, jeśli idzie o rumuńskie prace poświęcone poecie i jego
twórczości. Na pierwsze miejsce wysuwa się wielotomowa praca
(17 tomów) „Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu, secolul
XX”, wydana w Bukareszcie w latach 2005-2008. Podobny charakter posiada trzytomowa praca pod identycznym tytułem, wydana w 2002 r., odnosząca się jednak do wieku XIX. Pośród stosunkowo licznych opracowań poświęconych osobie i twórczości poety (35 tytułów) wymienić warto
pracę „Bibliografia Mihai Eminescu” (Bucureşti 1976) oraz kilka wersji
monografii biograficznych pióra m.in. George Călinescu, Tudora Arghezi
oraz Eugena Todorana2, z nowszych zaś prac Răzvana Codrescu „De la
Eminescu la Petre Țuţea. Pentru un model paideic al dreptei româneşti”
(Bucureşti 2000), George Gany „Melancolia lui Eminescu” (Bucureşti
2002) czy „Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit. Corespondenţa inedita Mihai Eminescu – Veronica Micle” (Iaşi 2000). Obok prac w języku
rumuńskim warto wymienić też cztery prace (dwie w języku francuskim,
po jednej w niemieckim i rosyjskim), popularyzujące postać poety za granicami ojczyzny.
Zupełnie inne były losy Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
posiadającej obecnie status drugiej polskiej biblioteki narodowej. Jej
dzieje (pierwotnie w postaci odrębnych bibliotek wydziałowych) są niemal tak dawne jak sam uniwersytet, po praskim Karolinum najstarszy
w naszej części Europy. W historii biblioteki odbijały się zarówno wzloty
i upadki samego uniwersytetu, jak też losy Polski – czas rozbiorów i germanizacji józefińskiej oraz późniejszy swobodniejszy rozwój księgozbioru
pod kierownictwem Karola Estreichera i jego następców. Wreszcie warto
wspomnieć istnienie i działalność Biblioteki Jagiellońskiej w czasie
okupacji hitlerowskiej, kiedy biblioteka – funkcjonująca ówcześnie jako
Staatsbibliothek Krakau – gromadziła literaturę niemiecką, w tym prace

2

To prace: G. Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, Bucureşti 1964, 1983; E. Todoran, Eminescu, Bucureşti 1972; T. Arghezi, Eminescu, Bucureşti 1973; E. Todoran,
M. Eminescu epopeea română, Iaşi 1981, a także I. Creţu, Mihail Eminescu. Biografie documentară, Bucureşti 1968.
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poświęcone literaturze i kulturze rumuńskiej. Zbiory te są zatem dość odmienne od warszawskich i zawierają także starszą literaturę, poświęconą
Mihaiowi Eminescu3.
I tak z dzieł poety w języku polskim Biblioteka Jagiellońska posiada „Wybór poezyj i poematów” w przekładzie Emila Zegadłowicza i edycji
F. Hoesicka z 1933 r. oraz oba wydania „Poezyj”, z 1960 i 1977 r. Dużo
ciekawsze są zasoby rumuńskich edycji dzieł poety, bowiem w zbiorach
UJ znaleźć można zarówno wydanie „Opere complete” z 1902 r., jak
i „Poesiile lui Mihail Eminescu” z 1922 r., a także edycję „Poezii şi variante”, wydaną w Bukareszcie w 1940 r.
Podobnie interesująco jawią się dawne edycje literatury poświęconej poecie. Są to: Adolfa Chajesa „Michael Eminescu au 50. Anniversaire de sa mort. Zu seinem 50. Todestag 15 Juni 1939” (Jerusalem 1939),
Joana Patrascoiu „Mihai Eminescu’s pessimistische Weltanschauung”
(Târgu Jiu 1905), Joana Scurtu „Mihail Eminescu’s Leben und Prosaschriften” (Leipzig 1903) oraz Iona San-Giorgiu „Neue deutsche Quellen
bei Mihail Eminescu” (Jena 1941).
Bogato reprezentowane są także współczesne edycje, zarówno autorstwa poety, jak i jemu poświęcone. Z pierwszych warto wymienić nienotowane w Bibliotece Narodowej „Selekted Works of Ion Creanga and
Mihai Eminescu” (Bucureşti 1991) oraz antologię „Răpirea Bucovinei”
(Bucureşti 1996), a także „Şarpele, când il doare capul… Articole polemice şi pamflete” (Bucureşti 2000), „Proză fantastică = Phantasische Prosa”
(Bucureşti 1999) i „Poems”, w tłumaczeniu Corneliu Popescu (Bucureşti
1989). Są też dwie najnowsze edycje poezji, wydane na potrzeby szkolne
w 2011 r. przez wydawnictwo Editura Paralela 45 w Piteşti4.
Równie interesujące są zbiory opracowań dotyczących postaci
i twórczości poety, tym bardziej, iż większość z nich została wydana w ciągu ostatnich dwudziestu paru lat. I tak literaturę tę reprezentują dzieła:
Zoe Dumitrescu Buşulenga „Eminescu. Viaţă, creaţie, cultură” (Bucureşti
1989), Dimitrie Vatamaniuca „Eminescu şi Transilvania” (Cluj-Napoca
1995), Alexandry Pârvan „3 eseuri. Eminescu, Eliade, Freud” (Piteşti
1996), Ovidiu Vuia „Misterul morţii lui Eminescu” (Bucureşti 1996), Doru Scărlătescu „Eminescu şi religia în contextul receptării critice” (Iaşi
2000) oraz Cornelii Mănecuţă „Trafic şi elegiac (Eminescu, Blaga, Sadoveanu)” (Iaşi 2001).

3

Artykuł omawia stan posiadania biblioteki głównej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zatem nie uwzględniono w niniejszych rozważaniach zasobów biblioteki Instytutu Filologii Romańskiej, zwłaszcza starszych, przechowywanych od niedawna w Bibliotece
Jagiellońskiej, lecz nie figurujących jeszcze w bazach danych tej książnicy.
4 M. Eminescu, Proză, Piteşti 2011; tegoż, Poezii. Antume, Piteşti 2011.
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Listę tę zamyka kilka opracowań, z których jedno (w języku polskim) jest dziełem Państwowego Wydawnictwa Naukowego (1983)5, pozostałe zaś trzy – w języku francuskim – wydane zostały w Rzymie i Florencji6. Biblioteka Jagiellońska posiada także dysertację poświęconą pismom politycznym Eminescu, wydaną przez uniwersytet wiedeński7.
Mimo niewątpliwego zaznaczenia wagi postaci Mihaia Eminescu,
jak i znaczenia wartości jego twórczości, żałować należy, że tak znikome
było w Polsce zainteresowanie poezją Eminescu, zarówno w sensie publikacji jego twórczości, jak i prac jemu poświęconych. Pewne jednak zaciekawienie tą postacią widzimy w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak
i w innych krajach Europy, co może świadczyć o renesansie zainteresowania życiem i poezją wybitnego Rumuna. Rzeczą naturalną jest widoczna,
m.in. na polu edycji, popularyzacja postaci Eminescu przez jego rodaków,
które to działania w różnoraki sposób stymulują zainteresowanie jego życiorysem i dorobkiem literackim także w Polsce.
Stosunkowo nieliczne polskie edycje twórczości Eminescu nie dają możliwości obszerniejszej analizy edytorskiej tego dorobku translatorskiego oraz biograficznego i historycznoliterackiego pod względem księgoznawczym. Pewnym ewenementem co do miejsca wydania jest poznańska edycja „Cesarza i proletariusza”, wszystkie pozostałe edycje wydano
w Warszawie. Bez zdziwienia natomiast należy przyjąć udział w edycjach
zarówno twórczości Eminescu, jak i literatury o nim, zasłużonej Księgarni
Hoesicka czy też znanych polskich oficyn wydawniczych lat Polski Ludowej – „Czytelnika” oraz Państwowego Instytutu Wydawniczego. Większe
zdziwienie budzić może edycja Ludowej Spółdzielni Wydawniczej „Mihail
Eminescu”, stanowiąca tom poezji rumuńskiego romantyka, a to ze
względu na fakt, iż specjalnością LSW była zazwyczaj literatura ludowa.
Domyślać się można, że zaskakująco liczne edycje rumuńskie z lat
70. i 80., zachowane w Bibliotece Narodowej w Warszawie, pochodzą
z wymiany międzybibliotecznej, prowadzonej niegdyś przez polską i rumuńską biblioteki narodowe. Obecnie przyjęto inną politykę gromadzenia i to Biblioteka Jagiellońska gromadzi najnowszą literaturę dotyczącą
krajów południa Europy, zwłaszcza gdy idzie o dawne ziemie monarchii
Habsburgów oraz państwa z nimi sąsiadujące.
Zbiory krakowskie odnotowują dawniejszą literaturę, nie tylko
polską, ale także niemiecką, nieobecną w bibliotece warszawskiej, nie dublują jednak zasadniczo zbiorów Biblioteki Narodowej, zwłaszcza tych

5

I.C. Chițimia, Literackie studia i szkice rumunistyczno-polonistyczne, Warszawa
1983.
6 A. Rosetti, Michel Eminesco et le roumain litteraire dans la deuxieme moitie du
XIXe siècle, Firenze 1956; tegoż, Michail Eminescu et l’expression poetique roumaine, [Roma] 1967; G. Vanhese, „Luceafărul” de Mihai Eminescu. Portrait d’un
dieu obscure, Dijon 2011.
7 J.-P. Storfa, Die politischen Schriften des Mihai Eminescu, Wien 1995.
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pozyskiwanych po wojnie z Rumunii. Ich wartością natomiast są najnowsze zbiory, niedostępne z kolei w Warszawie.
Ważne jest, iż mimo niezbyt obszernej literatury polskiej, poświęconej Mihaiowi Eminescu, polskie biblioteki nadal gromadzą dzieła mu
poświęcone. Świadczy to o jego wielkości, a także znaczeniu, również dla
Polski i Polaków, dla których nadal literacka epoka romantyzmu bywa
źródłem wzruszeń.
prof. dr. Krzysztof Walczak
Universitatea din Wrocław
Ediţii ale poeziilor lui Mihai Eminescu
în colecţiile Bibliotecii Naţionale din Varşovia
şi ale Bibliotecii Jagiellone din Cracovia.
Încercare de analiză a fondului
Rezumat
Referatul prezintă ediţiile poeziilor marelui poet român Mihai
Eminescu, păstrate în colecţiile a două din cele mai mari biblioteci poloneze – Biblioteca Naţională din Varşovia şi Biblioteca Jagiellonă din Cracovia. Ambele au atât ediţii româneşti din creaţia lui Eminescu, cât şi traduceri poloneze care reprezintă o încercare de apropiere culturii polone
a poeziei celui mai mare poet al României, reprezentant al romantismului şi noilor curente artistice în literatura acestei ţări.
Fondurile bibliotecilor enumerate reflectă destinele diferite ale
colecţiilor lor. Biblioteca Naţională din Varşovia a adunat operele lui
Eminescu mai ales datorită obligativităţii de a poseda, în perioada interbelică, un exemplar, alte ediţii provenind de la anticariate sau cumpărate.
În diferite moduri ajungeau aici ediţii româneşti prezente până astăzi în
colecţii. Iar Biblioteca Jagiellonă de-a lungul sec. XIX şi începutul sec.
XX a activat în cadrul Imperiului Habsburgic, care cuprindea o parte din
România de azi, deci nu e de mirare că în colecţiile acestei biblioteci s-a
păstrat un important fond de cărţi provenite de aici. Printre acestea se
află şi operele lui Mihai Eminescu – atât ediţii originale, cât şi traduceri.
Scopul referatului este să amintească ediţiile creaţiei lui Eminescu păstrate în două mari colecţii de cărţi din Polonia, dar şi aprecierea
acestor ediţii din punct de vedere bibliologic, apoi nu doar prezentarea
autorului însuşi şi a remarcabililor traducători în limba polonă, ci şi
a aspectelor editoriale – edituri şi tipografii, forme editoriale, tiraj şi destinul ediţiilor poloneze ale cărţilor lui Eminescu. Autorul speră să introducă problematica moştenirii literare eminesciene şi editoriale în literatura bibliologică polonă.

dr. Monica Dejan
Muzeul Bucovinei din Suceava

Un deţinător român al decoraţiei Polonia Restituta –
Ion Nistor

Una dintre cele mai importante personalităţi din Bucovina din
perioada interbelică este Ion Nistor. Deşi puţini îi cunosc astăzi activetatea, el rămâne unul dintre marii oameni politici ai epocii sale, la care se
adaugă realizările sale pe plan ştiinţific, în principal în domeniul istoriei1.
Născut în anul 1876, la Vicovu de Sus, Ion Nistor a urmat cursurile Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Cernăuţi, fiind apoi numit
profesor la Liceul din Cernăuţi. În anul 1909, îşi susţine teza de doctorat
în filozofie la Universitatea din Viena. Trei ani mai târziu, este numit profesor la catedra de istorie din cadrul Universității din Cernăuţi. Titularul
primului curs care făcea referire în mod direct la istoria românilor2 s-a
achitat strălucit de sarcina primită și a făcut ca acest curs să fie o tribună
a românismului în Bucovina3.
La data de 28 noiembrie 1918, în calitate de membru al Comitetului Naţional Român va participa la congresul de unire a Bucovinei cu România, fiind cel care a redactat actul de unire. În întreaga perioadă interbelică a fost membru în diverse guverne cu atribuţii în domeniul minorităţilor naţionale, a culturii sau a ocrotirii sociale. De asemenea, a fost
rectorul Universităţii Carol II din Cernăuţi. Imediat după încheierea războiului a fost director al Bibliotecii şi colecţiilor Academiei Române. În
ultimii ani ai vieţii a suferit o grea detenţie în închisoarea comunistă de la
Sighet, între anii 1950-1955, după eliberare locuind ca şi chiriaş împreună cu fiica în mansarda casei din Bucureşti al cărei proprietar fusese4.
Dacă activitatea sa politică poate fi analizată pe multiple planuri,
în funcţie de orientarea politică a celui care o cercetează, vasta sa prezen-

1

Doina Alexa, Ion Nistor – dimensiunile personalității politice și culturale, Rădăuți,
2000, pp. 288-289.
2 Atât la Viena, cât și la Cernăuți, studenții români alături de intelectualii vremii au
solicitat, în repetate rânduri, prin memorii, dar și prin acțiuni de protest, un curs care
să se refere la istoria românilor. Il obțin abia în anul 1912, deși cu un titlu care nu corespundea pe deplin solicitărilor lor: Geschichte Südosteuropas mit besonderers
Berücksichtigung der rumänischen Geschichte (Istoria sud-est europeană cu deosebită privire la români), Ibidem, p. 83.
3 Mihai-Ștefan Ceaușu, Ion Nistor, luptătorul pentru unirea Bucovinei cu România,
în Ion Nistor (1876-1962), ed. Al. Zub, Iași, 1993, p. 113.
4 Stelian Neagoe, Ion Nistor, cel mai de seamă istoric și om politic al Bucovinei, introducere la volumul Istoria Bucovinei de Ion Nistor, București, 1991, pp. V-XXXII.
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tă pe tărâm cultural şi ştiinţific este cea care dă adevărata valoare
a personalităţii sale. Dacă în prima fază a activităţii sale ştiinţifice, profesorul Nistor s-a aplecat asupra problematicii evului mediu, ulterior se
dedică activităţii de recunoaştere a drepturilor românilor în Basarabia şi
Bucovina.
Anul trecut s-au împlinit 50 de ani de la moartea savantului, cu
acest prilej câţiva profesori inimoşi de la şcoala din Vicov au organizat
o serie de festivităţi pentru comemorarea celui mai important fiu al locului. De asemenea, la Muzeul Bucovinei s-a realizat o sala dedicată personalităţii lui Ion Nistor având la bază donaţia făcută de către fiica sa Oltea
Nistor-Apostolescu5.
Alături de numeroasele documente donate, se găseşte un memoriu redactat de către Ion Nistor în care sunt trecute principalele coordonate ale activităţii sale, precum şi decoraţiile primite de-a lungul timpului, între acestea este menţionată şi cea mai importantă decoraţie poloneză Polonia Restituta. În micul muzeu de la Vicov, am avut surpriza să
descoperim decretul de acordare al acesteia din anul 1923. Nu cunoaștem
exact motivele acestei decorări care putea fi un gest de curtoazie pentru
un înalt demnitar român. Totuși, având în vedere că cel omagiat în acest
fel era ministru în guvernul Românei pentru Bucovina6, iar aici alături de
alte minorități, se găsea și o comunitate poloneză destul de numeroasă7,
gestul poate fi și unul sincer de recunoștință pentru activitatea omului
politic român. În anexa la lucrarea sa „Istoria românilor”, autorul a redactat o autobiografie în care își prezintă activitatea ca om politic și istoric. Cu ajutorul acestor „Note autobiografice” aflăm că: „în 1923 am primit Polonia Restituta în gradul de Mare Cruce”8.
Conform documentelor păstrate în Muzeul de la Vicov, Ministerul
Afacerilor Străine prin Direcțiunea Personalului și Protocolului i-a trimis
în cursul anului 1923 prin adresa nr. 36097, fără dată, brevetul de acordare a decorației Order Odrodzenia Polski pe care îl primise de la Legația
Poloniei cu scopul de a-i fi înmânat ministrului Nistor. Documentele păstrate de familia privitor la această conferire, despre care nu știm dacă s-a
făcut într-un cadru oficial la un moment dat, constau într-un formular

5

Olga Ștefanovici, Documente inedite din arhiva personală a istoricului Ion Nistor,
în Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, 22-23, 1995-1996, pp. 434-452.
6 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, București, 1994, p. 415.
7 În volumul cu amintiri culese despre unirea Bucovinei cu România, redactat la inițiativa lui Ion Nistor în anul 1928, Grigore Nandriș relatează evenimentele care au urmat invitației lui Nistor adresată minorităților de a participa la congresul prevăzut la
15/28 noiembrie: „cei mai dispuși la o înțelegere s-au arătat polonii. Ei nu vor fi adversari ai unirii” cf. Ion Nistor, Amintiri bucovinene din vremea Unirii, ed. Doina și
Liviu Papuc, Iași, 2000, p. 131.
8 Ion Nistor, Note autobiografice, în lucrarea sa Istoria românilor, vol II, ed. Florin
Rotaru, București, 2003, p. 543.
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standard în care se precizează condițiile de acordare și legea pe baza
căreia s-a făcut decorarea. Din păcate, brevetul lipsește.
Ordinul Odrodzenia Polski a fost înființat la data de 4 februarie
1921 și putea fi conferit civililor și militarilor polonezi, dar și străinilor
pentru o gamă foarte largă de domenii: cultural, social, filantropic, descoperiri științifice și tehnice, precum și fapte de arme. Ordinul avea cinci
clase, cea mai importantă era clasa I în grad de Mare Cruce9. Ordinul
a devenit ulterior cea mai înaltă decorație acordată străinilor și era oferită de către Ministrul de Externe10.
Ion Nistor s-a implicat activ, din postura de membru al guvernului, dar și în calitate de istoric, în tratativele de fixare a graniței românopolone pe Ceremuș, atât în timpul negocierilor din timpul Conferinței de
Pace de la Paris11, cât și ulterior, în timpul negocierilor directe polonoromâne din anul 1927, pledând pentru păstrarea integrală a Bucovinei în
hotarele României12.
Nu cunoaştem ce s-a întâmplat cu decoraţia propriu-zisă, profesorul aflat la Bucureşti în momentul cedării Bucovinei de nord în anul
1940, nu a recuperat aproape nimic din valorile care se găseau în casa de
la Cernăuţi, incluzând aici o imensă bibliotecă. Din această cauză și arhiva personală, atât cât a mai putut fi salvată, se găsește astăzi împărțită la
București, Cernăuți și Suceava.
Cu acest prilej dorim totuşi să aducem în circuitul ştiinţific o asemenea decoraţie care se găseşte în colecţia numismatică a Muzeului Bucovinei, despre a cărui deţinător nu cunoaştem nimic. Ea face parte din
vechea colecţie a muzeului adunată în perioada interbelică şi după cum
se poate observa pe revers poartă anul 1918, deci face parte din emisiunile de până în anul 1945.
Cu acest prilej, am încercat să readucem în atenție o importantă
personalitate a Bucovinei – Ion Nistor, prin intermediul distincțiilor primite din partea statului polonez. După cum se poate observa, arhiva personală, deși a suferit multe distrugeri, continuă să ofere noi informații
care așteaptă să fie în continuare puse în valoare.

9

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 4 lutego
1921 r. (Dz. U. R.P. No. 24 poz. 27) o ustanowieniu orderu „Odrodzenia Polski”
disponibil pe situl: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19220310255
10 Zbigniew Puchalski, Ireneusz J. Wojciechowski, Ordery i odznaczenia i ich kawalerowie, Varșovia, 1987, p. 81; Stefan Oberleitner, Polskie ordery odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705-1990: Ordery, odznaczenia i odznaki 1705-1831,
1918-1939, 1940-1989, Zielona Góra, 1992, p. 131.
11 Ulterior, autorul a adăugat noi date la Notele biografice inițiale mărturisind că și-a
amintit de ele în anii în care a stat la închisoare, cf. Ion Nistor, Note autobiografice.
Amintiri din închisoare, în lucrarea sa Istoria românilor, vol II, ed. Florin Rotaru,
București, 2003, p. 543, p. 535.
12 Mihai-Ștefan Ceaușu, Tabel cronologic, în Ion Nistor (1876-1962), ed. Al. Zub, Iași,
1993, p. 17.

304

Fig. 1. Ion Nistor şi documentele care atestă acordarea Ordinului Polonia
Restituta

Fig. 2. Ordinul Polonia Restituta aflat în colecţia Muzeului Bucovinei din
Suceava (nr. inv. MC/1496)
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dr Monica Dejan
Muzeum Bukowiny w Suczawie

Ion Nistor –
rumuński kawaler orderu Polonia Restituta
Streszczenie

Jedną z najważniejszych postaci Bukowiny międzywojennej był
profesor Ion Nistor – rektor Uniwersytetu w Czerniowcach, wielokrotnie
pełniący funkcje ministerialne w rządach tamtego okresu. Pomiędzy dokumentami, jakie jego córka Oltea Nistor-Apostolescu przekazała muzeum Bukowiny w Suczawie, znajduje się legitymacja potwierdzająca
otrzymanie przez Iona Nistora w 1922 r., pełniącego wówczas funkcję
ministra Bukowiny, jednego z najważniejszych polskich odznaczeń cywilnych – Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta. Niestety sam order
się nie zachował. Los ciężko doświadczył Iona Nistora w czasie wojny
oraz w okresie powojennym i odznaczenie prawdopodobnie przepadło.
Muzeum posiada jednak tego rodzaju odznaczenie, nieznanego
pochodzenia, i autorka, ze względu na jego wartość, prezentuje je w swoim wystąpieniu.

dr. Olimpia Mitric
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

O scrisoare necunoscută
a Kazimierei Iłłakowiczówna, la Galaţi
În cursul anului 1937 (în lunile mai şi noiembrie), Kazimiera
Iłłakowiczówna, poetă, prozatoare, traducătoare, în acelaşi timp funcţionară în serviciul Ministerului de Externe Polonez şi fostă secretară a mareşalului Iózef Piłsudski, a conferenţiat în câteva oraşe din România, prin
intermediul Uniunii Femeilor Române, cu sediul la Braşov1.
În scopul pregătirii vizitei din luna noiembrie, d-na Maria Baiulescu, preşedinta Uniunii, trimite o circulară către toate secţiile Asociaţiei
pentru emanciparea civilă şi politică a femeilor române, în care face cunoscută intenţia distinsei poete poloneze, o personalitate în ţara sa, de
a reveni în România pentru a ţine conferinţe în diferite oraşe. Se precizează că subiectele sale sunt foarte interesante; mai exact, că va vorbi (în
limbile franceză sau germană) despre „Personalitatea mareşalului Piłsudski” „şi eventual la cerere ar fi dispusă să facă şi o mică «causerie», despre «veşnica tinereţe» numai pentru public feminin”. Circulara este însoţită de o serie întreagă de „Informaţii” privind cerinţele conferenţiarei,
precum şi adresa ei din Varşovia, unde i se puteau trimite invitaţiile oficiale din partea Secţiilor Asociaţiei.
Galaţiul s-a numărat între oraşele în care a poposit Kazimiera
Iłłakowiczówna. De aceea, în Secţia Colecţii Speciale din cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi, în pachetul nr. 108 (Diverse,
inv. 447087), ce cuprinde şi Arhiva Asociaţiei Feministe din Galaţi, se
păstrează toată corespondenţa ce a precedat această vizită, inclusiv scrisoarea (f. 135 în dosarul Asociaţiei), ce face obiectul comunicării noastre.
Este adresată d-nei Sofia Petrescu-Dâmboviţa2, preşedinta Secţiei Aso-

1

Despre viaţa şi activitatea scriitoarei, vezi, între altele: Józef Ratajczak, Lekcje u Iłłakowiczówny (szkice, wspomnienia, listy i wiersze), Poznań, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986; Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, tom 1,
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 234-235; Historia literatury i kultury polskiej. Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne, Tom III, Świat książki, Warszawa, Wydanie klubowe, 2007, s. 399; Stan Velea, Istoria literaturii polone.
Realism critic. Naturalism. Tânăra Polonie între războaie, vol. II, Bucureşti, Editura
Univers, 1990, p. 494; Maria Vârcioroveanu, O poloneză care a iubit România. Kazimiera Iłłakowiczówna, Bucureşti, Editura Printech, 2003, ed. a 2-a, Bucureşti, Editura Paideia, 2008.
2 Un fapt nu lipsit de interes: Sofia Petrescu-Dâmboviţa a fost mama regretatului istoric şi arheolog, academician, profesor universitar la Iaşi, Mircea Petrescu-Dâmboviţa.
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ciaţiei din Galaţi, ca răspuns la invitaţia acesteia, în numele Comitetului
Asociaţiei (din 9 septembrie 1937), de a conferenţia şi la Galaţi.
Scrisoarea (o filă A4 îndoită, gălbuie, lucioasă), din 13 noiembrie
1937, este în limba franceză; cuprinde amănunte legate de pregătirea
acestei vizite, între altele, aflăm cum ar dori să fie camera de hotel sau sala în care va avea loc conferinţa. Cu polonezii din Galaţi (aici exista un
consulat al Poloniei şi Liga româno-polonă) doreşte o întâlnire separată,
să le poată vorbi şi recita în polonă. D-na Iłłakowiczówna mai doreşte să
fie invitată presa şi să i se reţină toate articolele din presă, în legătură cu
acest eveniment. Înainte de sosirea ei în Galaţi, aşteaptă un program
foarte detaliat al şederii sale, pe zile şi ore. De fapt, grija pentru detalii şi
conştiinţa lucrului bine făcut au caracterizat-o toată viaţa.
În organizarea acestor conferinţe s-a implicat şi vicepreşedinta
Secţiei Timişoara a Asociaţiei, d-na Mihaela Bănărescu, care trimite la
Galaţi un material amplu despre viaţa şi activitatea scriitoarei, necesar
popularizării evenimentului; totodată, el conţine şi câteva din dorinţele
conferenţiarei „în afară de cele pe care d-na Baiulescu vi le-a comunicat
deja”, dorinţe ce se regăsesc şi în această scrisoare.
În continuare, redăm scrisoarea Kazimierei Iłłakowiczówna, în
original, în limba franceză (Fig. 1) şi în traducere3:
rue Lipova
4 a, l. 53

13 Nov. 1937

Chère Madame,
par suite de nouvelles qui tardaient de venir, ce n’est que la
semaine dernière que M-me Baiulesco et moi nous avons
considéré notre pacte comme conclu, aussi m’empresse-je de
vous écrire au plus vite pour vous dire combien je me réjouis
de venir à Galaţi et de faire votre connaissance, ainsi que
celle des autres dames de l’Associaţia pentru Emanciparea
etc.
On me dit que j’arrive chez vous le 24 du mois à 16 h. 5 min.
et que la conférence sur le Maréchal se fera le 25 au soir.
Je vous serais très obligé, comme je vois sur le programme,
que je ne pars que le 27, de me faire savoir à Cernăuţi (Consulat de Pologne) quel est mon programme entrée à Galaţi.
Vous savez je suppose que directement trois heures avant la
grande conférence4 je désire être seule. La causerie n’exige
point de telles précautions. Mais quand est ce que je la dis.
Je suppose que ce sera le 26, puisque je pars le 27 matin, le
26 après le déjeuner, ou dans l’après-midi. Comme à Galaţi il

3

Transcrierea şi traducerea scrisorii au fost făcute de dr. Violeta Anca Epure, căreia îi
mulţumim călduros şi pe această cale.
4 Sublinierile aparţin autoarei scrisorii.
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y a des Polonais je serais aussi très heureuse de leur faire une
récitation polonaise. Je ne suis cependant pas en contact
avec eux. Il faudrait leur dire que je viens et leur proposer un
jour et une heure. En un mot j’attends de vous un „menu”
très détaillée, heure par heure et jour par jour.
Je vous serais aussi très reconnaissante de vouloir bien
m’indiquer une adresse d’hôtel. Je désirerais une chambre
pas grande, haut placée, avec une vue étendue, quelque
chose aux fenêtres pour exclure la lumière la nuit et quelque
chose pour chauffer et qu’on chauffe avant que je vienne, s’il
fait froid. Chez nous, il gèle. Je ne voudrais pas de chambre
très chère.
J’espère que vous ne prenez pas de salle trop grande, j’ai une
voix faible, d’une part, et de l’autre – une salle vide fait un
effet déplorable. Toujours vaut mieux prendre une salle petite et la bien remplir.
Je vous prie de collectionner pour moi toutes les coupures de
presse. Je serais heureuse de voir des gens de presse et de les
avoir à ma conférence.
Merci de vouloir bien vous occuper de tout cela et je ferai de
mon mieux pour ne pas vous désappointer. Je suis très
occupée et très fatiguée après mon voyage en Angleterre.
Veuillez agréer, chère Madame, l’expression de mes sentiments le plus amicaux.
Casimire Illakovits5

strada Lipova
4 a, ap. 53

13 Nov. 1937
Dragă Doamnă,

cum noutăţile au întârziat şi abia săptămâna trecută eu şi Doamna Baiulescu am considerat înţelegerea ca şi încheiată, mă grăbesc să vă scriu cât
mai repede pentru a vă spune cât mă bucur că voi veni la Galaţi şi că vă
voi cunoaşte, atât pe dvs. cât şi pe celelalte doamne din Asociaţia pentru
Emanciparea etc.
Mi s-a spus că voi ajunge la dvs. pe data de 24 a lunii, la ora 16 şi
5 minute, şi că conferinţa despre Mareşal va avea loc în seara zilei de 25.
V-aş rămâne foarte îndatorată dacă, după cum văd în program,
nu plec decât pe 27, mi-aţi transmite la Cernăuţi (Consulatul Poloniei)
care este programul meu, odată ajunsă la Galaţi. Presupun că ştiţi, exact
cu trei ore înainte de marea conferinţă vreau să fiu singură. Conversaţia
nu cere asemenea precauţii. Dar atunci când este nevoie, eu o spun.
Presupun ca va fi pe 26, de vreme ce eu plec pe 27 dimineaţa, pe 26 după

5

Pentru străini, scriitoarea obişnuia să-şi prescurteze numele, pentru a fi mai uşor citit şi pronunţat.
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masă sau după-amiaza. Cum la Galaţi sunt polonezi, aş fi foarte fericită
să le recit în poloneză. Totuşi, eu nu sunt în contact cu ei. Ar trebui să le
spuneţi că vin şi să le propuneţi o zi şi o oră. Într-un cuvânt, aştept de la
dumneavoastră un „meniu” foarte detaliat, oră de oră şi zi de zi.
De asemenea, v-aş fi foarte recunoscătoare dacă aţi vrea să-mi
indicaţi o adresă de hotel. Aş dori o cameră nu prea mare, la etaj, cu o vedere largă, cu ceva la ferestre ca să nu pătrundă lumina noaptea şi ceva
pentru a o încălzi şi să fie încălzită înainte de sosirea mea, dacă este frig.
La noi, a îngheţat. Nu aş vrea o cameră prea scumpă.
Sper că nu veţi lua o sală prea mare, am o voce slabă, pe de o parte, şi pe de alta – o sală goală face o impresie deplorabilă. E mai bine să
iei o sală mică şi să fie plină.
Vă rog să adunaţi pentru mine toate tăieturile/articolele din presă. Aş fi foarte fericită să văd oameni din presă la conferinţa mea.
Vă mulţumesc că vreţi să vă ocupaţi de toate astea şi voi face tot
ce îmi stă în putere să nu vă dezamăgesc. Sunt foarte ocupată şi foarte
obosită după călătoria mea în Anglia. Vă rog să primiţi din parte-mi,
Doamnă, expresia celor mai amicale sentimente.
Casimire Illakovits
O dare de seamă asupra conferinţei ce a avut loc, conform programului, în 25 noiembrie, ne precizează că s-a desfăşurat „în amfiteatrul
Liceului Comercial, în faţa unui public select şi numeros”. „Conferenţiara
a fost viu aplaudată” pentru conferinţa interesantă despre mareşalul
Piłsudski; a reuşit să capteze interesul celor prezenţi prin „modul inteligent şi poetic cu care a ştiut să întreţină auditoriul”.
În încheiere, amintim că evenimentele istorice dramatice din următorii ani au făcut ca scriitoarea, împreună cu întreg guvernul polonez,
să fie evacuată în România, la 7 septembrie 1939. Atunci, a putut să-şi folosească toate cunoştinţele din perioada acestor conferinţe şi să nu urmeze calea taberelor în care erau găzduiţi polonezii. Astfel, după o scurtă
şedere în Cernăuţi, se mută la Cluj, unde rămâne până la întoarcerea în
Polonia. În capitala Transilvaniei îşi câştigă existenţa, în principal, din
predarea limbilor străine; învaţă româneşte şi face traduceri din poezia
românească, pe care le publică în mai multe reviste literare6.
La întoarcerea în ţară, în 5 decembrie 1947, Kazimiera Iłłakowiczówna nu mai găseşte nimic, locuinţa din Varşovia fiindu-i complet distrusă; fapt confirmat şi de o altă scrisoare a poetei, păstrată în Departamentul de Manuscrise al Bibliotecii Jagiellone din Cracovia. Aici, am

6

Ulterior, poeta le-a adunat şi pregătit pentru tipar într-un volum distinct, care, din
păcate, nu s-a mai tipărit. Totuşi, majoritatea acestor traduceri, au fost cuprinse mult
mai târziu într-o amplă ediţie: Kazimiera Iłłakowiczówna, Poezje zebrane, vol. IV, Toruń, Editura ALGO, 1999. După Constantin Geambaşu, Maria Vârcioroveanu la
80 de ani, în „Romanoslavica”, XLVI, Serie nouă, nr. 4, 2010, p. 136.

310
comparat grafia scrisorii din Galaţi cu cea din corespondenţa autografă
a scriitoarei cu profesorul Stanisław Pigoń. Într-una din scrisori, răspunzând rugăminţii profesorului, Iłłakowiczówna, între altele, îi scrie: „(...)
wszystkie moje listy i papiery zgineły razem z domem na Lipowej 4 a, na
Powiślu, i żadnych listów Żeromskiego nie posiadam”. De aceea, se păstrează puţine manuscrise autografe ale poetei din perioada anterioară refugiului; şi din acest motiv, valoarea acestei scrisori este mai mare.
De asemenea, întoarsă în ţară, din motive lesne de înţeles, scriitoarea trăieşte şi drama negăsirii unui loc de muncă. În aceste condiţii,
în acelaşi an, se stabileşte la Poznań, unde a locuit, în acelaşi apartament,
de pe strada Gajowa, până la sfârşitul vieţii, întâmplat la 91 de ani, în
anul 1983, la 16 februarie.
Sunt recunoscătoare d-nei Valentina Oneţ, distinsa şefă a Secţiei
Colecţii Speciale din cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia” din Galaţi, care
ne-a atras atenţia asupra acestei scrisori, contribuind astfel la mai buna
cunoaştere a documentelor ce privesc legăturile poetei Kazimiera Iłłakowiczówna cu România.

Fig. 1. Începutul şi sfârşitul scrisorii autografe
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dr Olimpia Mitric
Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie

Nieznany list Kazimiery Iłłakowiczównej w Gałaczu
Streszczenie

Polska poetka, pisarka i tłumaczka Kazimiera Iłłakowiczówna
w latach 1926-1935 była także sekretarką marszałka Józefa Piłsudskiego,
a w latach 1936-1938 podróżowała po Europie z wykładem o marszałku.
W 1937 r. na zaproszenie Związku Kobiet w Rumunii odwiedziła w tym
celu kilka rumuńskich miast.
List, o którym mowa (z dnia 13 listopada 1937 r.) jest częścią korespondencji, jaka poprzedziła wykład Iłłakowiczównej w Gałaczu wieczorem 25 listopada 1937 r. Zaadresowany jest do przewodniczącej miejscowego Stowarzyszenia Feministycznego i zawiera szczegóły dotyczące
przygotowań do wizyty, między innymi życzenia Iłłakowiczównej co do
wyglądu pokoju hotelowego czy sali, w której miał się odbyć wykład.
Poetka życzyła sobie także oddzielnego spotkania z Polakami z Gałacza,
aby móc mówić i deklamować po polsku, oraz zebrania wszystkich notatek prasowych dotyczących wydarzenia. Przed przyjazdem do Gałacza
oczekiwała ze strony organizatorów szczegółowego programu jej wizyty,
rozpisanego na dni i godziny. Dbałość o szczegóły i świadomość dobrze
wykonanej pracy były dla niej bardzo charakterystyczne.
Omawiany list napisany jest po francusku. Znajduje się w zbiorach Biblioteki im. V.A. Urechia w Gałaczu (Archiwum Stowarzyszenia
Feministycznego w Gałaczu. Różne. Pachetul nr 108, inv. 447.087).

dr Adam Gałkowski
Uniwersytet Warszawski

Kazimierz Feleszko –
polski patriota Bukowiny Karpackiej

Kazimierz Feleszko, jeden z najwybitniejszych w XX w. Polaków
pochodzących z Bukowiny Karpackiej, ze wszech miar zasługuje na zainteresowanie i pamięć. Już chociażby dlatego, że napisał (dwa tomy!)
książkę pt. „Bukowina – moja miłość”1. Jego postawa i dorobek zostały
docenione przez innych, dlatego też, jako człowiek i uczony, doczekał się
także swojej historiografii. Największe zasługi na tym polu ma jego
uczennica i doktorantka, Helena Krasowska, autorka kilku publikacji2
i referatów, wygłoszonych na konferencjach naukowych3. Ale o Profesorze pisali też inni4.

1

K. Feleszko, Bukowina – moja miłość. Język polski na Bukowinie Karpackiej do
1945 roku, pod red. A. Żora, t. 1, Warszawa 2002; tenże, Bukowina – moja miłość.
Język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 roku. Słownik, t. 2, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa 2003.
2 M.in.: Ojczyzna ideologiczna profesora Kazimierza Feleszki [w:] Bliżej siebie. Relacje polsko-rumuńskie/Mai aproape unii de alţii. Relaţii polono-române, Suceava
2003, s. 243-254; Profesor Kazimierz Feleszko – osobowość karpackiego pogranicza, „Rocznik Wschodni”, pod red. A. Madery, nr 9, Rzeszów 2003, s. 238-242; Казімєж Фелешко – славіст і буковинознавець, Науковий вісник Чернівецького
університету, Випуск 214-215, Слов’янська філологія, Чернівецi, s. 224-228;
H. Krasowska, Z. Kowalski, Naukowiec rodem z Bukowiny – Profesor Kazimierz Feleszko [w:] Bukowina. Tradycje i współczesność, Piła-Czerniowce-Suczawa 2006,
s. 25-44.
3 H. Krasowska, Naukowiec rodem z Bukowiny – Profesor Kazimierz Feleszko. Referat wygłoszony na konferencji „Bukowińska mozaika wielokulturowa: Dzieje tradycji
i realia współczesności”, Czerniowce 2005. Tekst tego wystąpienia znajduje się na
stronie: www.tpr.pl/post/139/prof-kazimierz-feleszko/ (dostęp: 5.03.2014).
4 K. Wrocławski, Profesor Kazimierz Feleszko (18 IX 1939-3 VII 2001) [w:] „Studia
z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 37, Warszawa 2001, s. 21-24; E. Kłosek, Z. Kowalski, Wspomnienie o prof. Kazimierzu Feleszce/Amintirea prof. Kazimierz Feleszko,
„Polonus” 2002, 5(95), s. 19-21; Г. Красовська, Вірність землі дитинства, „Буковина” 2002, № 80(1210); В. Митриновић, Казимjеж Фелешко (18 IX 19393 VII 2001), „Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистиkу” 2002, броj
XLV/1-2, s. 331-333; M. Radovanović, Kazimierz Feleszko (18 IX 1939-3 VII 2001),
„Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистиkу” 2002, броj XLV/1-2,
s. 334-335; Z. Kowalski, Rubryka Recenzje, „Polonus” 2003, 1(100), s. 18-19; З. Тополињска, Казимjеж Фелешко како македонист, Македонска Академиjа на науките и уметностите, одделение за лингвистика и литературна наука XXVIII 1,
Скопjе 2003, s. 101-107. Ponadto, materiały poświęcone prof. Kazimierzowi Feleszce
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Wszyscy, którzy znali Kazimierza Feleszkę wiedzą, iż dowiódł on
swoim życiem, pomimo że prawie całym spędzonym poza swoją rodzinną
Bukowiną, jak wielką wagę przywiązywał do kilkuwiekowej tradycji
wielonarodowościowej i wielokulturowej kraju swojego pochodzenia.
Tradycji trwającej od XIX w., a w znacznym stopniu przerwanej w 1940 r.
wskutek interwencji Stalina i wcielenie wschodniej części Bukowiny do
Związku Radzieckiego. Na szczęście, pomimo traumy, jaką przez dziesięciolecia przeżywali mieszkańcy tego kraju, zarówno w okresie II wojny
światowej, jak i później, aż do rozpadu Związku Radzieckiego na niepodległe republiki, coś z tej tradycji pozostało do dziś.
Profesor urodził się 18 września 1939 r. w Czerniowcach. W dniu,
kiedy, jak to spuentowała Helena Krasowska, stały się one „jednodniową
stolicą Polski”, w związku z obecnością w tym mieście rządu polskiego
ewakuującego się do Rumunii, a następnie na Zachód. Jego pradziadkami byli Niemka i Ukrainiec, jednakże matka musiała uważać się już za
Polkę, skoro działała przy Domu Polskim w Czerniowcach i należała do
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Ojciec urodził się w roku 1905
w Synowcach Dolnych, na Bukowinie południowej, gdzie przyjął chrzest
w tamtejszej cerkwi. Ponieważ jednak ojciec Kazimierza w pierwszym
roku życia pozostał bez rodziców, znalazł się w niemieckim sierocińcu
w Czerniowcach, gdzie został powtórnie ochrzczony, ale już w obrządku
rzymskokatolickim. Fakt ten stał się później jednym z ważniejszych czynników determinujących jego tożsamość narodową, przekonanie, że jest
Polakiem5.
Po wojnie, w 1946 r., rodzina Feleszków, w ramach tzw. repatriacji6, znalazła się w Polsce, w mieście Prudnik na Śląsku Opolskim, gdzie
Kazimierz ukończył szkoły podstawową i średnią, a następnie studia
w Warszawie7. Ich emocjonalne przywiązanie do Bukowiny musiało być
jednak bardzo silne, skoro Kazimierz Feleszko przekuł je na swoje późniejsze zainteresowania zawodowe w dziedzinach kulturoznawstwa i językoznawstwa.

znajdują się na stronach internetowych, między innymi: www.radiownet.pl/#/szukaj
?query=Kazimierz%20feleszko; pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Feleszko (dostęp:
5.03.2014); Krzysztof Wrocławski, Z historii slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim [w:] www.iszip.uw.edu.pl/historia/ksiega/15_feleszko.html (dostęp:
3.03.2014); tenże, Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 20012003): Wspomnienie pośmiertne: Kazimierz Feleszko (1939-2001), „Rocznik
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 64, s. 54-56 [w:] www. mazowsze.hist.pl/
35/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Warszawskiego/743/2001/25412/ (dostęp:
3.03.2014); www. bazhum.muzhp.pl; mazowsze.hist.pl (dostęp: 3.03.2014).
5 H. Krasowska, Profesor Kazimierz Feleszko – osobowość..., s. 238-242.
6 Piszę – tzw. repatriacji, ponieważ był to jeden z największych fałszów historycznych
XX w., bowiem jakaż to mogła być repatriacja, skoro ludzie dotknięci tą akcją, i ich
rodziny, od kilku pokoleń nigdy wcześniej w Polsce etnicznej nie byli?
7 Większość wykorzystanych w niniejszym opracowaniu informacji na temat Kazimierza Feleszki zaczerpnąłem z opracowań Heleny Krasowskiej.
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Fenomen wielokulturowości „praktykowanej” na co dzień, a charakteryzującej się otwartością na inne kultury i narodowości, okazał się
na tyle silny, że Kazimierz Feleszko, pomimo iż prawie całe swoje życie
spędził w Polsce „etnicznej”, kultywował miłość do Bukowiny, którą
odziedziczył po swoich przodkach. Przez dziesiątki lat dawał temu wyraz
w swoim dorobku naukowym i publicystycznym. Mieszkający obok Rumunów w tym kraju od pokoleń Żydzi, Polacy, Ukraińcy, Niemcy i inni
żyli na tyle zgodnie, że często zakładali między sobą rodziny. To było
wówczas naturalne. Można powiedzieć, że realizowali na co dzień model
życia społecznego, jaki dzisiaj wciąż jeszcze pozostaje obiektem marzeń
w niejednym zakątku Europy, także w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rodzina Feleszki jest tego najlepszym przykładem. W końcu
Kazimierz odziedziczył po swoich przodkach geny polskie, niemieckie, rumuńskie i ukraińskie. I wcale mu to nie przeszkadzało, by pozostać zdeklarowanym Polakiem.
Ważnym elementem przywiązania do różnych kultur jest znajomość innych języków. Kazimierz Feleszko potwierdził tę prawidłowość
i wykazywał w tej dziedzinie ponadprzeciętne zdolności i zainteresowania, o czym świadczy fakt, iż biegle władał językami niemieckim, ukraińskim, rumuńskim i oczywiście polskim. Jak pisze Helena Krasowska8:
na jednej z ulic Czerniowiec, zamieszkałej przez przedstawicieli różnych grup narodowościowych, językiem porozumiewania się dorosłych był niemiecki. Dzieci bawiąc się mówiły
po rumuńsku, ale rozmowy z najbliższym sąsiadem odbywały
się po ukraińsku,

równocześnie,
żeby okazać szacunek osobie innej narodowości, sąsiadowi,
tam, na Bukowinie, jak wspomina Feleszko, pozdrawiało się
go na powitanie w jego języku.

Później poznał jeszcze języki serbochorwacki, macedoński, słoweński
i bułgarski. Mówił też gwarą śląską, co podobno bywało przedmiotem złośliwych uwag ze strony jego kolegów.
Kontynuacji zainteresowań Kazimierza Feleszki innymi kulturami
i językami sprzyjał również fakt, na który zwróciła uwagę Helena Krasowska, jego pobytu na Śląsku. W regionie charakteryzującym się mieszaniną
kultur śląskiej, polskiej, niemieckiej i czeskiej. Bo, jak pisał w jednym
z listów, zawsze fascynowało go

8

H. Krasowska, Profesor Kazimierz Feleszko – osobowość..., s. 238-242.
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splecenie losów jednostek z wielką historią zapisaną potem
w podręcznikach i ich wzajemne związki. Wiem, że nie należy
może przeceniać roli zwykłych małych ludzi, lecz też chyba
nie trzeba tego nie doceniać. Postawa psychiczna tych ludzi
i wynikające z niej reakcje chyba jednak – dziś bardziej widocznie niż kiedyś – wpływają na bieg wydarzeń9.

Ale Kazimierz Feleszko to nie tylko bukowińskie sentymenty i tradycja. Uczony ten, jako slawista i językoznawca, ma w swoim dorobku
ponad 130 publikacji naukowych – książek i artykułów poświęconych
głównie językom polskiemu i południowosłowiańskim, wielojęzycznemu
środowisku językowemu na Bukowinie oraz interferencji na pograniczach
polskiego i niemieckiego na Górnym Śląsku.
Jeżeli chodzi o najważniejsze momenty kariery naukowej bohatera mojego referatu to, powiedzmy w skrócie – w 1957 r. rozpoczął
studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, które
ukończył pracą magisterską z językoznawstwa serbochorwackiego. Następnie uzyskał tytuły doktora (1969), doktora habilitowanego (1980) i profesora (2001).
Ważnym rozdziałem w życiu zawodowym Kazimierza Feleszki była praca na Uniwersytecie Warszawskim, na którym w latach 1979-1992
prowadził wykłady i seminaria, głównie z języków południowosłowiańskich. Równocześnie, zanim uzyskał kolejne stopnie i tytuły, uczestniczył
w życiu naukowym, w różnych jego formach (konferencje, kolokwia, seminaria itp.). I tak, na przykład, w 1984 r. na Uniwersytecie w Getyndze
wygłosił referat na temat Polaków na Bukowinie, a trzy lata później opublikował tamże artykuł poświęcony kontaktom polskiego i niemieckiego
jako języków „wyspowych”, na przykładzie doświadczeń bukowińskich
sprzed wybuchu II wojny światowej10.
Efektem współpracy z niemieckimi językoznawcami i Bukowińczykami mieszkającymi w tym kraju było zaproszenie na wykłady, które
prowadził w latach 1992-1997 na Uniwersytecie w Monachium (Institut
für Slawische Philologie Ludwig Maximilianus). Przy tej okazji – według
relacji Heleny Krasowskiej, co usłyszała od samego zainteresowanego –
zdarzyła mu się zabawna historia. W drodze do Monachium zatelefonował do pewnej mieszkającej w Niemczech Bukowinki. Z początku mówili
po niemiecku, następnie jego rozmówczyni przeszła na język ukraiński,
by w końcu zmienić język na rumuński. Każdym z tych języków Kazimierz
Feleszko posługiwał się bez problemu. Kiedy spotkał później tę Panią, po-

9

Tejże, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Warszawa 2006, s. 13-14.
10 K. Feleszko, Zum Kontakt des Polnischen und des Deutschen als Inselsprachen
(Am Beispiel der Bukowina bis 1939) [w:] Deutsch-polnische Sprachkontakte. Beiträge zur gleichnamigen Tagung 10-13, April 1984 in Göttingen, hrsg. A. Pohl und A. de
Vincenz, Köln-Wien 1987, s. 43-56.
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prosił o wyjaśnienie, o co chodziło, kiedy zadawała pytania w różnych językach. Odpowiedziała ona: chciałam utwierdzić się w przekonaniu, że
jest Pan prawdziwym Bukowińczykiem. I tu mała dygresja.
Owa Pani miała rację, bowiem praktyczna znajomość trzech-czterech języków cechowała (i nadal tak zresztą jest) większość mieszkańców
Bukowiny Karpackiej. Potwierdza to zresztą cytowana kilkakrotnie w niniejszym opracowaniu Helena Krasowska, Bukowinka z pochodzenia,
a zatem osoba najbardziej kompetentna w ocenie tej sytuacji, skoro sama
posługuje się językami polskim, ukraińskim, rosyjskim i – wprawdzie słabiej, ale jednak także – rumuńskim. Pobyt w Monachium, w otoczeniu
wielonarodowym sprawił, iż Kazimierz Feleszko nawiązał kontakty z tamtejszymi Polakami, Ślązakami i Ukraińcami, co nie mogło pozostać bez
wpływu na dalsze jego zainteresowania naukowe11.
Ważnym rozdziałem w działalności Profesora Feleszki był udział
w konferencjach, sympozjach i innego rodzaju spotkaniach o charakterze
naukowym. Zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Miały one
miejsce w Polsce, Bułgarii, krajach byłej Jugosławii, Niemczech, Szwecji
i na Ukrainie. Ponadto przyjmował zaproszenia na pojedyncze wykłady
i odczyty na uniwersytetach w byłej Jugosławii, na Ukrainie, w Niemczech, Austrii, Rumunii, a także w Polsce (Jastrowie, Sejny, Katowice,
Opole, Warszawa). Równocześnie nie lekceważył zaproszeń do udziału
w audycjach radiowych i telewizyjnych, w kraju i za granicą. W audycjach
mających na celu popularyzację problematyki slawistycznej.
Do zadań pracowników naukowo-dydaktycznych należy również
– jak wiadomo – pełnienie różnych funkcji w instytucjach naukowych
i członkostwo w organizacjach. Takie zobowiązania bywają wprawdzie
w codziennej pracy uciążliwe, jednakowoż są one niezbędne dla normalnego funkcjonowania życia naukowego. Kazimierz Feleszko to rozumiał,
dlatego też nie odmawiał.
I tak, w latach 1981-1982 był kuratorem Katedry Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Warszawskiego, następnie (1984-1987) pełnił funkcje
kierownika Zakładu Jugoslawistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektora tegoż Instytutu (1987-1991
i 1999-2001). Ponadto był ekspertem Międzynarodowej Komisji Budowy
Gramatycznej Języków Słowiańskich, członkiem International Society of
Dialectology and Geolinguistics, Societas Linguistica Europaea i Macierzy Serbskiej w Nowym Sadzie.
W kraju należał do Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i wszedł w skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. W 1990 r. został wybrany
do Komitetu Językoznawstwa PAN i do Komitetu Słowianoznawstwa
PAN. Był również członkiem Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego
UW, Instytutu Języka Polskiego PAN i Instytutu Slawistyki PAN.

11

H. Krasowska, Z. Kowalski, Naukowiec rodem z Bukowiny..., s. 25-44.
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Bardzo ważną część dorobku Kazimierza Feleszki stanowią różnego rodzaju publikacje poświęcone Bukowinie, a zwłaszcza językowi tamtejszych Polaków. Ale nie tylko tej problematyce. A są wśród nich, między
innymi, poza wyżej wspomnianą książką „Bukowina – moja miłość”, prace poświęcone wpływowi języka rumuńskiego na język polski i integracji
językowej Polaków bukowińskich, prace dotyczące zarówno zagadnień językoznawczych, jak i socjolingwistycznych oraz kulturoznawczych.
Spośród ponad 130 publikacji na uwagę zasługują, między innymi, opracowania o charakterze ogólniejszym12, prace poświęcone językowi polskiemu generalnie i na Bukowinie Karpackiej w szczególności13.
W tym miejscu należy także wymienić publikacje dotyczące kontaktów języków polskiego i niemieckiego na Bukowinie14, języka macedońskiego i innych języków południowych Słowian15, wpływów rumuńskiego na polski16 oraz dialektu śląskiego17. Ponadto, opracowania o charakterze porównawczym18 i kulturoznawczym19.
Pod koniec życia, kiedy był już ciężko chory, odwiedził Czerniowce, żeby pożegnać się ze swoim ukochanym miastem i pozostałymi w nim
znajomymi i przyjaciółmi. Wówczas podobno wielokrotnie powtarzał, że

12

Np.: Relacja „język a polityka” w najnowszych dziejach starego – nowego języka
słowiańskiego, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 1999, 35, s. 141-162; Funkcje form kategorii liczby w polskiej grupie imiennej, Warszawa 1980, s. 105.
13 Język polski na Bukowinie do roku 1945. Zarys problematyki, „Studia nad polszczyzną kresową”, t. VI, Wrocław 1991, s. 1-26; Integracja językowa Polaków bukowińskich [w:] Bukowina. Wspólnota kultur i języków, praca zbiorowa pod red. K. Feleszki i J. Molasa, Warszawa 1992, s. 67-73; „Rumuni” czy „Słowacy”? Czyli droga
Górali bukowińskich nad Gwdę, „Rocznik Nadnotecki” 1993, 24, s. 91-105; O legendzie bukowińskiej – prozą (czyli kilka pojęć socjologicznych) [w:] Bukowina po stronie dialogu, pod red. K. Feleszki, Sejny 1999, s. 49-64; Język polski na ziemiach rumuńskich i południowosłowiańskich [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku.
Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, t. 2, Wrocław 1993, s. 563-567;
Der Umbruch in Osteuropa und die Auswirkungen auf die Polen (aus) der Bukowina, „Kaindl-Archiv”, 14/6, Augsburg 1993, s. 61-65; Die Polen in Czernowitz [w:]
Czernowitz, Die Geschichte einer ungewöhnlichen Stadt, von H. Heppner, Böhlau
Verlag, Köln-Weimar-Wien 2000, 129-144.
14 Zum Kontakt des Polnischen und des Deutschen als Inselsprachen..., s. 43-56.
15 Stosunki temporalne w macedońskim zdaniu podrzędnie złożonym, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 1977, 16, s. 217-224.
16 Funkcje rumunizmów w polszczyźnie bukowińskiej [w:] Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe, „Polono-Slavica Varsoviensia”, 13, Warszawa 1992, s. 55-61.
17 O próbie zapisu tekstów śląskich w międzynarodowej transkrypcji API [w:] „Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1980, Seria B, 18, Opole 1983,
s. 9-15; Śląska wspólnota językowa (i jej obraz literacki) [w:] Śląsk – etniczno-kulturowa wspólnota i różnorodność, pod red. B. Bazielich, Wrocław 1995, s. 61-71.
18 Kategoria liczby w językach południowosłowiańskich i w języku polskim. Szkic
konfrontacji [w:] „Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1978, Seria B, 18, Opole 1981, s. 15-35.
19 Європа й „Мала Європа” – кількісні чи якісні різниці?, „Буковинський журнал”, 1-2, Чернівці 1996, s. 102-108.
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jesteśmy dziećmi kraju, który zawsze szczycił się otwartością
swych mieszkańców na wszystkie występujące w nim języki
i kultury, bo ta wzajemna otwartość wszystkich nas wzajemnie wzbogaca. Takimi byliśmy i takimi pozostańmy20.

Zmarł 3 lipca 2001 r. w Warszawie. Nie doczekał już druku książki, być może najważniejszej w swoim życiu – „Bukowina – moja miłość”.
Pochowany został – i to też jakiś paradoks historii – ani nie w Czerniowcach, ani nie w Prudniku, ale w Grabowie k. Mrągowa. Ale to już wskutek
dalszych losów rodzinnych.
Reasumując, pozwolę sobie na ogólniejszą refleksję. Im bardziej
poznaję życiorysy takich ludzi jak Kazimierz Feleszko, tym mocniej utwierdzam się w przekonaniu, że „historyczny projekt” pod nazwą „Rzeczpospolita Polska” był jednak projektem wielkim i wizjonerskim, choć
niestety przez naszych przodków, jeszcze sprzed rozbiorów Polski, niewystarczająco uświadomionym. Bohater mojego referatu jest jednak najlepszym dowodem na to, że ów „projekt” był na swój sposób udany. Szkoda,
że ów „projekt” nie mieści się dzisiaj w świadomości przeciętnego Polaka.
Taki stan rzeczy poniekąd można zrozumieć, ponieważ trauma, jaka
w XX w. dotknęła Polaków, spowodowana masowymi deportacjami,
eksterminacją, zmianami granic państwowych i w końcu fałszerstwami
historycznymi w okresie Polski Ludowej, nie mogła pozostać bez wpływu
na poziom świadomości historycznej naszych rodaków. Ale nawet tak,
zdawać by się mogło, skuteczny w eliminowaniu z życia społecznego poszczególnych narodowości w Związku Radzieckim i krajach ościennych
system komunistyczny, nie dał rady zatrzeć wszystkich śladów dziedzictwa kulturowego tychże narodowości. Oto potwierdzenie tego faktu. Przygotowując się do wystąpienia na sympozjum w 2013 r., z okna pokoju
hotelowego usłyszałem dźwięki organów dochodzące z pobliskiego kościoła. Nie byłoby w tym nic dziwnego. Organy w kościele to rzecz normalna. Ale kiedy chodzi o kościół św. Jana Nepomucena w Suczawie, to jest
z nim związana postać Kajetana Theodorowicza. Dwa kroki dalej stoi
pomnik Cipriana Porumbescu, dawniej Gołębiowskiego, a nieopodal za
kościołem znajduje się Dom Polski, z ponad stuletnią tradycją. Czyż to
nie znamienne? Okoliczności te utwierdziły mnie w przekonaniu, że to
najlepszy dowód, iż związki Polaków z Bukowiną Karpacką mają za sobą
długą historię. Jestem również przekonany, że Kazimierz Feleszko zajmuje wśród tych Polaków poczesne miejsce.

20

H. Krasowska, Naukowiec rodem z Bukowiny...
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Kazimierz Feleszko –
un patriot polonez al Bucovinei carpatice
Rezumat

Kazimierz Feleszko, unul dintre remarcabilii polonezi ai sec. XX
originar din Bucovina, merită, sub toate raporturile, interes şi amintire.
Prin viaţa sa, petrecută aproape în totalitate în afara Bucovinei,
a dovedit cât de puternică a fost tradiţia Bucovinei multinaţionale înainte
de intervenţia lui Stalin în anul 1940.
S-a născut la 18 septembrie 1939, în Cernăuţi. În ziua când, cum
a remarcat eleva şi studenta sa Helena Krasowska, acest oraş a devenit
„capitala de o zi a Poloniei” prin prezenţa în acest oraş a guvernului polonez care se evacua în Apus.
Fenomenul multiculturalităţii lipsite de duşmănia faţă de alte naţionalităţi s-a dovedit atât de puternic, încât Kazimierz Feleszko, deşi
aproape toată viaţa şi-a petrecut-o în Polonia „etnică”, a cultivat iubirea
pentru Bucovina pe care a moştenit-o de la înaintaşii săi. A exprimat
aceasta în lucrările sale ştiinţifice şi în publicistică. Românii, evreii, polonezii, ucrainenii şi germanii, locuind în această ţară de generaţii, au trăit
în înţelegere, adeseori întemeind între ei familii. Se poate spune că au
practicat, în fiecare zi, modelul vieţii sociale care astăzi rămâne obiectul
dorinţei Uniunii Europene. Familia Feleszko este cel mai bun exemplu.
În final, a moştenit de la înaintaşii săi gene poloneze, germane, române şi
ucrainene.
Dar Kazimierz Feleszko nu înseamnă doar sentimente bucovinene şi tradiţie. Acest profesor, ca slavist şi lingvist, a lăsat peste o sută de
publicaţii ştiinţifice – cărţi şi articole închinate limbilor polonă şi slave de
sud, interferenţelor polono-germane în Silezia Superioară precum şi
multilingvismului în Bucovina. De asemenea, timp de mai mulţi ani
a fost cercetător şi cadru didactic la Universitatea din Varşovia şi a participat la diferite forme ale vieţii ştiinţifice (congrese şi conferinţe).

prof. dr Constantin Geambaşu
Universitatea din Bucureşti

Czesław Miłosz în România

Până în momentul decernării Premiului Nobel în anul 1980, Czesław Miłosz era un nume necunoscut în România, datorită, printre altele,
trecerii lui la index în urma solicitării azilului politic în Franţa, în anul
1951. De altfel, acelaşi lucru se întâmpla cu celălalt confrate, W. Gombrowicz care la vestea atacării Poloniei la 1 septembrie 1939 de către Germania fascistă, nu s-a mai întors din călătoria turistică organizată în Argentina, o perioadă îndelungată, după care a revenit în Europa. Atât Miłosz, cât şi Gombrowicz nu erau traduşi şi nici nu figurau în programele
şcolare sau universitare. În Polonia, datorită Institutului Polonez de la
Paris şi revistei „Kultura”, patronate de Jerzy Giedroyć, operele lor erau
publicate în polonă şi textele ajungeau uneori în ţară în mod clandestin1.
Aşadar, nu trebuie să ne mirăm că primele semnale despre poezia lui Miłosz în România au apărut odată cu decernarea Premiului, când în presa
literară au fost publicate primele poezii traduse şi câteva cronici2. A urmat apoi o îndelungată tăcere, mai ales că în anul 1980, în Polonia au început demonstrațiile organizate de sindicatele libere „Solidaritatea”, iar
deschiderea către spațiul polonez a fost obturată. Printre altele, a fost
suspendată chiar şi participarea studenţilor şi a cadrelor didactice la cursurile de limbă şi cultură polonă, organizate în timpul verii de diferite
universităţi din Polonia.
Abia după cedarea regimului comunist, odată cu eliminarea cenzurii, au început să apară primele articole şi studii critice despre eseistica
şi poezia remarcabilului scriitor. Ca polonist mi-a revenit onoarea şi
oportunitatea de a inaugura şi a continua procesul de promovare şi receptare a creaţiei lui Miłosz în limba română, atât în privinţa traducerilor, cât şi a studiilor critice.

1

Vezi Dorota Sieroń-Galusek, Czesław Miłosz sau atitudinea faţă de cultură, în Czesław Miłosz la Bucureşti. Materialele colocviului internaţional – 7-8 octombrie 2011,
Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p 89-104.
2 O dovadă a cenzurării apariţiei textelor lui Miłosz o constituie impunătoarea antologie Panorama poeziei universale contemporane a lui A. E. Baconsky (Bucureşti, Albatros, 1972), în care autorul l-a inclus pe Oscar L. Miłosz, o rudă îndepărtată a lui
Czesław, care pătrunsese, ce-i drept, de mult în conştiinţa culturii franceze.
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Traduceri
Un an important, de cotitură, în procesul de receptare a lui Czesław Miłosz a fost anul 1999, când România a participat ca oaspete de
onoare la Târgul anual de Carte, organizat la Varşovia, prilej de a expune
în cadrul standului de carte cât mai multe traduceri din literatura polonă.
Dincolo de alte apariţii editoriale (antologii de nuvele, romane, versuri
etc.), au fost traduse cu acest prilej două volume cunoscute, şi anume:
„Gândirea captivă”, însoţită de o densă postfaţă semnată de criticul şi
istoricul literar Włodzimierz Bolecki, la editura Humanitas3, şi „Europa
natală”, la editura Univers4. Apariţia în limba română a „Gândirii captive”, importantă radiografie a sistemului totalitar, a însemnat un remarcabil eveniment editorial, cu un puternic impact asupra cititorilor. La
scurt timp de la apariţie, TVR Cultural a organizat o dezbatere pe marginea cărţii, la care au participat, printre alţii, criticii N. Manolescu5 şi
M. Mihăieş. În acelaşi an au apărut două recenzii consistente în presa
literară, semnate de Z. Ornea, O. Paler şi Caius Dobrescu. Din păcate, de
un ecou mai mic s-a bucurat „Europa natală”, deşi a fost deseori citată
mai ales în contextul redefinirii Europei globalizate. Prin efortul de a
înţelege şi a redescoperi formaţia spirituală a Europei, dar şi a modelării
propriei personalităţi, autorul insistă asupra fizionomiei intelectualului din est:
Într-un anume fel mă pot considera un european estic tipic. Este
adevărat, se pare că specificul acestuia s-ar putea reduce la absenţa formei – exterioare şi interioare. Calităţile sale – aviditatea
intelectuală, pasiunea în discuţii, intuiţia ironiei, prospeţimea
sentimentelor, imaginaţia spaţiului – provin dintr-un esenţial
cusur: el rămâne totdeauna un imatur, fiind guvernat de un
brusc aflux sau reflux al haosului interior. Dar forma se dobândeşte în societăţile stabilizate. Exemplul meu este concludent
pentru a constata ce mare efort necesită însuşirea unor tradiţii
contrare, a unor norme şi impresii exagerat de bogate, adică aşezarea lor într-o oarecare ordine6.

3

Czesław Miłosz, Gândirea captivă, traducere de Constantin Geambaşu, Bucureşti,
Humanitas, 1999; reeditare, 2008, cu o prefaţă de Vladimir Tismăneanu şi postfaţă
de Włodzimierz Bolecki.
4 Idem, Europa natală, traducere de Constantin Geambaşu, Bucureşti, Univers, 1999.
5 De altfel, N. Manolescu a prezentat cartea în timpul lansării la librăria Kretzulescu,
în prezenţa ambasadorului Poloniei la Bcureşti, Bogusław Luft, şi a unui numeros
public.
6 Europa natală..., p. 73.
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Incursiunile autorului prin Europa de Est şi raportările frecvente
la Occident au inaugurat o temă generoasă, care va reveni în scurt timp:
globalizarea europeană, relaţia dintre identitate şi alteritate, indiciile
mentalităţii europene etc.
În anul următor, editura Univers a tipărit romanul „Valea Issei”,
în traducerea a doi traducători excepţionali, Olga Zaicik şi Stan Velea.
Acest roman autobiografic aduce în atenţia publicului conceptul de „mica
patrie”, prezent în majoritatea textelor literare polone ale scriitorilor descendenţi din spaţiul limitrof răsăritean. Lumea de pe malurile Issei este
evocată într-o aură mitologizată, naratorul reuşind o impresionantă reconstrucţie axiologică. Cartea a apărut în cadrul colecţiei „A Treia Europă”, iniţiată şi coordonată de Adriana Babeţi şi Cornel Ungureanu, pe baza unui grant de promovare a romanului central-european7.
După alţi doi ani, editura Allfa a publicat cunoscutul volum de
eseuri „Ţinutul Ulro”, sintagmă preluată de la William Blake, pentru
a desemna „intelectul dezmoştenit în sens ontologic, sfâşiat pe dinăuntru, convins în acelaşi timp că omul nu este nimic în imensitatea unui
universum ostil şi, întrucât acest lucru răneşte grav mândria umană,
omului îi atribuie importanţa supremă. De aici se naşte lupta neîncetată
dintre aroganţă şi umilinţă, luptă specifică întregii literaturi moderne,
aşadar lui Nietzsche, Dostoievski, Kafka, Proust, Sartre…”8. Remarcabilă
ca nivel de interpretare comparată într-un amplu context cultural-literar,
cartea nu s-a bucurat totuşi de rezonanţă, fie ca urmare a unei slabe difuzări, fie a unei totale lipse de promovare. Cu toate acestea, în calitate de
traducător am continuat demersul de popularizare a eseisticii miłosziene
în limba română şi am înaintat editurii Paralela 45 oferta traducerii unui
alt volum important: „Privind dinspre Golful San Francisco” („Widzenia
nad zatoką San Francisco”), de data aceasta o încercare de a surprinde
specificul culturii şi atitudinii americane (Miłosz pune în discuţie spaţiul
american, omul american, atitudinea faţă de religie şi natură, utopie şi
alienare, emigraţie şi inegalitate socială etc.). Ca şi în „Europa natală”
transpar numeroase date autobiografice, demersul fiind marcat de un filtru personal şi în mare măsură original. Versiunea românească a apărut
în anul 2007, în colecţia Odiseu, dar, în lipsa cronicilor şi a recenziilor,
este greu să cunoaştem impactul pe care l-a avut în rândurile cititorilor.

7

În această colecţie din literatura polonă au mai apărut: Andrzej Szczypiorski, Frumoasa Doamnă Seidenman, Iaşi, Polirom, 2001; Olga Tokarczuk, Călătoria oamenilor Cărţii, Iaşi, Polirom, 2001; Iuri Andruhovîci, Andrzej Stasiuk, Europa mea,
Iaşi, Polirom, 2003.
8 Apud ks. Józef Sadzik, Inne niebo, inna ziemia, prefaţă la Czesław Miłosz, Ziemia
Ulro, Cracovia, 2000, p. 24.

323
În afară de cele patru volume de eseuri, au mai apărut fragmente
din „Căţelul de lângă drum”, o carte interesantă şi densă în reflecţii de
antropologie culturală, pe care Olga Zaicik o aduce în atenţia publicului
românesc în paginile revistei „România literară”9.
Paradoxal, deşi Miłosz a primit Premiul Nobel pentru poezie, la
fel ca în Occident, el nu este receptat în primul rând ca poet, ci ca eseist şi
prozator, numele său fiind asociat cel mai adesea cu „Gândirea captivă”.
În pofida traducerii unor poezii care au apărut în diferite reviste literare,
au trecut trei decenii până la pregătirea pentru tipar a unei antologii
consistente din versurile sale. De altfel, tentativa de a publica o asemenea
antologie s-a manifestat încă în timpul vieţii poetului. La iniţiativa noastră, editura Paralela 45 a pregătit demersurile necesare în vederea obţinerii drepturilor de autor. În anul 2004, Czesław Miłosz s-a stins din viaţă şi, timp de doi ani, cât a durat succesiunea drepturilor, proiectul nu
a mai putut avansa. Între timp s-au produs anumite schimbări în cadrul
editurii. Ideea antologiei nu a fost însă abandonată. Am înaintat oferta
editurii Art care, prin strădania redactorului şef, Laura Albulescu, a obţinut drepturile şi a trecut la pregătirea cărţii pentru tipar. Noi am asigurat
traducerea filologică, iar poeta Passionaria Stoicescu s-a ocupat de latura
tehnică a versificaţiei. Sărbătorirea centenarului naşterii poetului în 2011
s-a bucurat de nenumărate manifestări ştiinţifice, culturale şi editoriale.
La Cracovia a avut loc Festivalul Miłosz, o acţiune de anvergură, în care
s-au implicat Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Institutul
Cărţii, Universitatea Jagiellonă, editura Znak şi alte organizaţii naţionale
şi internaţionale. Şi antologia în limba română, pregătită cu sprijinul financiar al Institutului Cărţii, se înscrie în suita acestor manifestări. Antologia cuprinde o sută de poezii de diferite dimensiuni, fiind urmărite etapele evoluţiei tematice şi prozodice. Un mare sprijin în pregătirea selecţiei l-au constituit volumele de poezie publicate de editura Znak în cadrul
seriei Czesław Miłosz, „Opere alese” („Dzieła zebrane”)10, precum şi impunătorul volum de peste 1400 de pagini, în format mare, „Poezii. Ediţie
integrală” („Wiersze wszystkie”)11. Drumul spre completarea imaginii
poetului polonez în spaţiul românesc nu se opreşte însă aici. În continuare se vor depune eforturi în vederea apariţiei volumului de eseuri
„Abecedarul” („Abecadło”) şi, eventual, a „Istoriei literaturii polone”
(„Historia literatury polskiej”) în cadrul seriei laureaţilor Nobel, iniţiată
anul acesta (2012), de „Jurnalul Naţional”.

9

„România literară”, 2001, nr. 12.
Czesław Miłosz, Wiersze, t. 1-5, Cracovia, Editura Znak, 2009.
11 Idem, Wiersze wszystkie, Cracovia, Znak, 2011.
10
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Comunicări, articole, studii critice
În anul 1990, la Sesiunea ştiințifică anuală a Facultățiii de Litere,
am ținut prima comunicare despre Miłosz: „Ipostaze ale intelectualului în
sistemul totalitar”, pe care am publicat-o inițial în revista „Polonus” de la
Suceava, editată de Dom Polski, iar ulterior, într-o formă modificată şi
adăugită, într-un volum de studii literare12. De asemenea, am pregătit şi
publicat pentru prima dată în limba română un studiu critic despre volumul de poezii „Ocalenie”, o analiză detaliată a viziunii poetului în perioada imediat următoare războiului13, în care se împletesc strâns dorinţa de
a exprima liber bucuria vieţii şi obligaţia morală de a reveni la tragedia
războiului şi a victimelor pe care le-a generat.
Traducerile volumelor de eseuri au generat reflecţii şi aprecieri
care au prins contur în forma prefeţelor însoţitoare. „Gândirea captivă”
a beneficiat de o amplă postfaţă semnată de cunoscutul istoric şi critic
literar Włodzimierz Bolecki. Dincolo de indispensabile date biografice,
prezentate într-un dezvoltat context istoric-literar, autorul atrage atenţia
asupra temei cărţii: „«convertirea la marxism» sau fascinaţia intelectualilor faţă de ideologia comunistă, fenomen numit de Miłosz «muşcătura
hegeliană»”. În pofida analizei din zona ideologică, „Gândirea captivă”
este un „remarcabil tratat literar”, în care psihologia omului, caracterele,
filosofia şi istoriosofia sunt componente esenţiale. Bolecki consideră, de
asemenea, că „Gândirea captivă” „este un tratat moral camuflat: cititorilor occidentali le explică mentalitatea intelectualilor est-europeni din
perioada stalinistă”, precizând că nimeni înainte şi după Miłosz nu a arătat atât de exact, din interior, în ce a constat infestarea comunistă a nihilismului în rândurile oamenilor liberi, în rândurile elitei intelectuale.
La următoarea ediţie, din cadrul seriei „Zeitgeist”, V. Tismăneanu, coordonatorul seriei, adaugă o scurtă, dar instructivă prefaţă („Perversul miraj al ideologiei”14) pe care o încheie cu o afirmaţie categorică:
„«Gândirea captivă» rămâne una dintre piesele de rezistenţă ale literaturii demnităţii într-un veac dominat de cruzime, barbarie, neruşine şi
amnezie, o copleşitoare mărturie şi o analiză de o scăpărătoare luciditate
a mirajului ideologic totalitar”15.

12

Vezi Constantin Geambaşu, Ipostaze lirice şi narative, Bucureşti, Editura Medro,
1999; ediția a II-a, Bucureşti, Editura Universității din Bucureşti, 2010.
13 Idem, Ocalenie de Czesław Miłosz sau salvarea identității?, „Romanoslavica”,
1991; republicat în volumul Scriitori polonezi (sec. XX), Bucureşti, Paideia, 2003.
Numeroase fragmente din acest studiu au fost reluate în prefața la prima antologie
Miłosz, Podul de catifea, pe care am pregătit-o în colaborare cu poeta Passionaria
Stoicescu, Bucureşti, Editura Art, 2012.
14 Vezi Gândirea captivă, Bucureşti, Humanitas, 2008.
15 Ibidem, p. 9.
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„Europa natală” dispune de o prefaţă semnificativ intitulată „Czesław Miłosz în căutarea identităţii culturale”16, în care am atras atenţia
asupra condiţiei de emigrant şi a implicaţiilor sale în diferite spaţii culturale şi asupra mecanismului de formare a stereotipurilor şi prejudecăţilor naţionale şi culturale, fenomen vizibil cu precădere în spaţiile limitrofe multietnice. Miłosz este preocupat în mare măsură de stereotipiile
care acţionează în domeniul cultural. În comparaţiile pe care le face între
cultura din estul Europei şi cea occidentală sau americană se întrezăreşte
prezenta unui stereotip, de manifestare a atitudinii”. Europeanul din Est
dovedeşte adesea o anumită timiditate în raport cu cultura occidentală.
În locul unei abordări îndrăzneţe şi originale a acesteia, predomină reflectarea şi preluarea ei. Cu alte cuvinte, admiraţia faţă de cultura occidentală acţionează stereotipic, manifestându-se chiar înainte ca europeanul estic să vină în contact cu ea. Printre altele, Miłosz atrage atenţia în
paginile cărţii asupra antinomiei dintre civilizaţie şi istorie, proprie îndeosebi spaţiului răsăritean. De asemenea, am subliniat importanţa demersului axiologic în paginile cărţii, a efortului autorului de a se concentra asupra valorilor individuale17. Am semnalat totodată latura utopică
a viziunii lui Miłosz asupra sacrificiului şi tragismului din Europa de Est
(vezi sintagma „elixirul tinereţii”)18. Un loc important în cadrul volumului îl deţine capitolul „Rusia” (p. 131-154), care a constituit baza de la care
am pornit în alcătuirea comunicării cu caracter imagologic „Rusia văzută
de Miłosz”, ţinută la sesiunea organizată de Catedra de Filologie rusă în
noiembrie 2008 şi publicată în revista „Filologie rusă”19. Eseurile din
„Europa natală” nu au rămas totuşi fără ecou în rândurile tinerei generaţii. Criticul Iulia Popovici a scris o cronică publicată în „România literară20” despre iniţiativele grupului „A Treia Europă”.
De altfel, observaţii şi reflecţii cu privire la spaţiul european au
fost formulate de Miłosz însuşi după 1990, când a revenit mai des în
Europa Centrală şi de Est. Textul „Atitudini central-europene”, tradus
din engleză şi publicat în volumul „Europa centrală. Nevroze, dileme,
utopii”, din cadrul colecţiei „A Treia Europă” încearcă să definească specificul atitudinilor central-europene, arătând că „trăsătura cea mai evidentă a literaturii central-europene o reprezintă conştiinţa istoriei”21. De

16

Retipărită în Geambaşu, Scriitori polonezi..., p. 66-78.
Vezi şi versiunea polonă, Czesław Miłosz w poszukiwaniu tożsamości kulturowej,
în W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego
u progu XXI wieku, red. Władysław Miodunka şi Anna Seretny, Cracovia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
18 Constantin Geambaşu, Czesław Miłosz în căutarea identităţii culturale, prefaţă la
Czesław Miłosz, Europa natală, Bucureşti, Univers, 1999, p. 11.
19 „Filologie rusă”, 2009.
20 „România literară”, 2001, nr. 33.
21 Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii, Iaşi, Polirom, 1997, p. 257 (sub red. Adrianei Babeţi şi a lui Cornel Ungureanu).
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asemenea, în Europa Centrală timpul are o altă curgere, mai năvalnică,
fiind asociat totdeauna cu un „pericol care ameninţă identitatea comunităţii naţionale din care scriitorul face parte”. Printre alte consideraţii interesante, referitoare la puterile imperiale din această zonă a Europei,
Miłosz reia problema intelectualului în societatea totalitară, dominată de
marxism, cu frecvente raportări la situaţia din Occident. Spre sfârşitul
volumului se conturează o schiţă despre identitate şi cultură în Europa
Centrală, luând cuvântul, printre alţii, H.C. Artman, Peter Eszterhazy,
Danilo Kiš, György Konrad, Claudio Magris, Paul-Erik Rummo, Adam
Michnik. În enunţul său, Miłosz remarcă faptul că „una dintre deosebirile
fundamentale între cele două jumătăţi ale Europei o constituie diferenţa
dintre memorie şi absenţa memoriei”, riscând una din definiţiile simple
ale Europei Centrale: „toate ţările care în august 1939 au devenit obiectul
real sau ipotetic al unei tranzacţii între Uniunea Sovietică şi Germania
aparţin zonei central-europene. Aceasta nu reprezintă numai zona asociată în mod obişnuit ideii de centralitate, ci include şi statele baltice –
adică spaţiul în care m-am născut”22. „Decenii de durere şi umilinţă, iată
ce deosebeşte ţările Europei Centrale de omoloagele lor vestice”, adaugă
scriitorul care, nici de această dată, nu evită să sublinieze „nevoia de istorie – o istorie a valorilor, a formelor şi a stilurilor”23.
Un rol dinamizator în popularizarea lui Miłosz şi a lui Gombrowicz
în România i-a revenit profesorului universitar Aleksander Fiut de la
Universitatea Jagiellonă din Cracovia, care a fost invitat la o dezbatere
asupra literaturii central-europene la Uniunea Scriitorilor, unde a ţinut
comunicarea „Jocul cu formele” (un excelent studiu comparat între Gombrowicz şi Miłosz). La iniţiativa poetului Ioan Vieru, directorul revistei
„Contrapunct”, am pregătit un număr special, monografic, consacrat profesorului Fiut24. În „Jocul cu formele”, criticul afirmă, printre altele:
„Gombrowicz, produs al omogenităţii culturale şi religioase – polonez şi
catolic – îşi simţea individualitatea ameninţată de omogenitate; Miłosz,
pe de altă parte, ridicându-se dintr-un amalgam multinaţional, a simţit
mereu nevoia de forme omogene în conformitate cu care să-şi poată modela personalitatea”25. Forma, concept esenţial la Gombrowicz, nu se manifestă totuşi cu obstinaţie la Miłosz. Pornind de la studiul lui Aleksander
Fiut, în cadrul preocupărilor legate de imagologie, s-a impus întrebarea
referitoare la polonitate, respectiv identitate polonă. Am publicat în acest

22

Europa centrală – identitate şi cultură, în Nevroze…, p. 318.
Ibidem, p. 321.
24 „Contrapunct”, 1999, nr. 5-6 (vezi, printre altele, traducerea studiilor Starea de încercuire, A fi (sau a nu fi) cetăţean al Europei Centrale, Postmodernism à la polonaise, Gombrowicz şi Miłosz: Jocul cu Formele; majoritatea acestor studii au fost publicate ulterior în volumul Aleksander Fiut, A fi (sau a nu fi) central-european, Bucureşti, Editura Dominor, 2007, în traducerea lui Constantin Geambaşu şi a Cristinei
Godun).
25 Jocul cu formele..., p. 28.
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sens studiul comparat „Conceptul identitar la Gombrowicz şi Miłosz”, în
„Romanoslavica”, 2003, XXXIX (vezi şi varianta polonă, Mit polskości
u Gombrowicza i Miłosza, în vol. Wrocławska dyskusja o języku polskim
jako obcym, Wrocław, 2002). De altfel, se impune să precizăm că, în acelaşi an (2003), am prezentat acest studiu sub forma unei comunicări în
cadrul seminarului „Confluenţe culturale româno-polone”, organizat de
Institutul Polonez din Bucureşti împreună cu ICR, în luna iulie.
La rândul său, romanul „Valea Issei” a fost însoţit de o densă prefaţă semnată de Marius Lazurca, din Grupul de cercetare interdisciplinară din Timişoara „A Treia Europă”, şi o postfaţă aparţinând cunoscutului
polonist S. Velea. După ce face o incursiune prin cele două volume anterioare („Gândirea captivă” şi „Europa natală”), Lazurca trece în finalul
studiului la mini-analiza romanului pe care îl consideră „o cronică privată”, „un roman al adolescenţei”. În pofida afirmaţiilor lămuritoare, prefaţa nu pătrunde însă în sensurile mai adânci ale cărţii, trecând în grabă
peste rostul şi funcţia memoriei. În schimb, suntem de acord că şi aici
Miłosz face recurs la Istorie şi istoricitate. În postfaţă, S. Velea insistă pe
începuturile poetice ale lui Miłosz, trecând apoi cronologic la volumele de
eseuri. Ajungând, în sfârşit, la romanul „Valea Issei” remarcă tehnica
artistică folosită: „fluxul sincopat al memoriei şi tehnica naraţiei convergente”26, romanul înscriindu-se în paradigma prozei moderne. Nu am întâlnit nici la S. Velea conceptul „mica patrie”, propriu, aşa cum menţionam, spaţiului răsăritean, generator de proză reflexiv-nostalgică, aură
mitologică, imaginaţie prolifică. Postfaţa va fi retipărită în volumul „Siluete literare din Ţara Vistulei”, sub forma unui medalion „Czesław Miłosz”
(p. 382-391)27.
În anul 2002, am pregătit şi publicat prefaţa la volumul „Ţinutul
Ulro”28. După o trecere în revistă a preocupărilor anterioare ale autorului, am încercat să surprind premisa esenţială a demersului acestuia, şi
anume „influenţa gândirii ştiinţifice asupra imaginaţiei religioase” care
a declanşat criza conştiinţei europene. Miłosz consideră iluminismul
drept perioadă de răscruce în istoria spirituală a umanităţii. Confruntarea dintre limbajul raţionalist al ştiinţei şi cel religios, teologic, a condus la declanşarea unei crize culturale de proporţii cu consecinţe grave
asupra conştiinţei spirituale, supuse dedublării. În susţinerea acestei
teze, autorul aduce în discuţie numeroase argumente, expunând în prim
plan câteva figuri reprezentative din spaţiul literaturii şi al teologiei:
W. Gombrowicz, F.M. Dostoievski, A. Mickiewicz, O.W. Miłosz, E. Svedenborg, W. Blake, Simone Weil şi S. Beckett, cărora le acordă un spaţiu
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Stan Velea, postfaţă la Czesław Miłosz, Valea Issei, Bucureşti, Univers, 2000,
p. 261.
27 Idem, Siluete literare din Țara Vistulei, Bucureşti, Pegasus Press, 2004.
28 „Ţinutul Ulro” – în căutarea sensului pierdut, prefaţă la Czesław Miłosz, Ţinutul
Ulro, Bucureşti, Allfa, 2002, p. 5-15.
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mai mult sau mai puţin generos în paginile cărţii. Am subliniat în finalul
prefeţei necesitatea unor forme concrete, în care Miłosz vede o expresie
de continuitate culturală („Formele – în ochii lui Miłosz , spre deosebire
de confratele său Gombrowicz – sunt purtătoare de sens”). În această direcţie îl susţine în mod categoric filosoful Leszek Kołakowski: „A te elibera absolut de orice sens… înseamnă a atârna în gol sau, pur şi simplu,
a crăpa. Iar sensul provine doar din sacrum, fiindcă el nu poate fi produs
de nicio căutare empirică”29.
În acelaşi an, editura Paideia a publicat volumul „Cracovia. Pagini
de cultură europeană”, alcătuit din trei secţiuni: I. Cracovia – configuraţii
culturale şi artistice; II. Autori cracovieni; III. Relaţii şi confluenţe româno-polone. În cadrul celei de a doua secţiuni, Miłosz a beneficiat de un
medalion dens, precum şi de traducerea a cinci poeme din ciclul „Lumea.
Poeme naive” („Regăsire”, „Speranţa”, „Credinţa”, „Iubire”), traduse împreună cu poeta Passionaria Stoicescu. De asemenea, în traducere proprie, în afară de cunoscutul „Campo di Fiori”, am transpus pentru prima
dată în română câteva poezii din ultimele volume ale autorului („La Cracovia”, „Celălalt spaţiu”, „Acest ceva”), precum şi un întins fragment din
„Ţinutul Ulro” ce urma să apară la scurt timp la editura Allfa.
Moartea poetului, în anul 2004, a generat o suită de articole şi traduceri în presa literară („România literară”, „Observatorul cultural”, „Tribuna”, „Steaua”) semnate de C. Geambaşu, S. Velea, N. Mareş.
A urmat promovarea volumului de eseuri „Privind dinspre Golful
San Francisco”, o radiografie a spaţiului american, pe care Miłosz o face
în cunoştinţă de cauză, locuind în America începând din anul 1960. Sugestiv intitulată („America văzută de un est-european”), prefaţa încearcă
să aducă în atenţia cititorului probleme din biografia spirituală a autorului (integrarea, atitudinea faţă de Occident, atitudinea faţă de Istorie,
conceperea identităţii naţionale etc.), precum şi aspecte specifice modului de viaţă şi de gândire american:
„Vocaţia Americii ar consta – după părerea autorului – într-o anumită dualitate: disperarea şi succesul”30. În jurul acestei dualităţi converg
ideile din majoritatea eseurilor. Succesul Americii a fost posibil datorită
unor calităţi incontestabile: lucrul bine făcut şi respingerea autosuficienţei. Virtutea americană, practicată în fiecare zi, înseamnă o anumită distanţare faţă de ceea ce realizezi, fiind sinonimă cu conştientizarea limitelor proprii şi a posibilităţilor de perfecţionare continuă. În lumea americană – şi nu numai acolo – două elemente au caracter dominant: religia
şi ştiinţa sau spiritul biblic şi tehnologia. Şi în aceste eseuri se observă
efortul consecvent al lui Miłosz de a depăşi impasul generat de incongruenţa dintre limbajul religios şi cel ştiinţific. În acest sens se impune
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Apud ks. Józef Sadzik, op. cit., p. 25.
Cf. Constantin Geambaşu, America văzută de un est-european, prefaţă la Czesław
Miłosz, Privind dinspre Golful San Francisco, Piteşti, Paralela 45, 2007, p. 8.
30
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reconfigurarea imaginaţiei noastre spaţiale, care are permanentă nevoie
de „credinţa într-o umanitate mai bună”, manifestând repulsie faţă de nimicnicie şi haos. Autorul face observaţii nuanţate şi originale cu privire la
peisajul geografic american, abordează problema violenţei, a nihilismului
şi a Răului, a alienării şi a inechităţii sociale. Fireşte, un permanent punct
de referinţă în valorizările sale îl constituie spaţiul european. În acest
sens, ni se pare interesantă remarca privitoare la esenţa capitalismului
american care s-a realizat prin anvergură, inventivitate şi risipă, spre
deosebire de capitalismul european, bazat pe o puternică pasiune şi avariţie („Generozitatea capitalului privat a iniţiat în America dezvoltarea
universităţilor şi a institutelor de cercetare, la care s-au adăugat ulterior
bani din impozite. Avariţia capitalului privat în Europa a împiedicat aşezarea unor asemenea temelii şi este îndoielnic dacă vistieria statelor va
reuşi vreodată să recupereze o întârziere care în loc să se reducă, creşte şi
mai mult”31). Considerăm că, dincolo de un anumit grad de subiectivitate,
inerent acestui gen de lucrări, Miłosz a reuşit, alături de „Europa natală”,
să dezvolte bazele ştiinţei imagologice. Înainte de apariţia traducerii la
editura Paralela 45, am prezentat prefaţa cărţii în forma unei comunicări
în cadrul sesiunii ştiinţifice „Mai aproape unii de alţii, Polonezii şi românii raportaţi la patrimoniul istoric şi cultural al Europei” la Zilele Culturii
Polone (Suceava, iulie 2006) şi am publicat-o apoi în revista „Romanoslavica” (XLI, 2006). Mai târziu, cu prilejul centenarului naşterii
poetului, o parte din acest studiu, cu mici modificări, a apărut în limba
polonă32.
Deşi nu au mai apărut alte traduceri în volum, scriitorul a continuat să se afle în atenţia critică a specialiştilor şi a cititorilor. În volumul
„Texte şi contexte. Incursiuni critice în literatura polonă”33 am republicat
patru dintre studiile precedente cu scopul de a pune la dispoziţia studenţilor de la secţia de polonă materiale critice care să înlesnească însuşirea
operelor literare discutate la curs. De asemenea, în cadrul cursului opţional al masteratului de Strategii comunicaţionale interculturale am ţinut
timp de un semestru un curs monografic, consacrat poeziei lui Czesław
Miłosz. De curând, la Facultatea de Ştiinţe politice a Universităţii din Bucureşti, în anul 2010, Florin Mitrea a susţinut teza de doctorat intitulată
„Intelectualii în totalitarism. Fundamentele culturale ale criticii poloneze
a comunismului (1945-1989)”. Doctorandul acordă un spaţiu destul de
întins poetului şi eseistului Czesław Miłosz, pus în relaţie cu alţi gânditori
europeni (R. Aron, R.G. Collingwood, O. Spengler etc.), ceea ce îmbogăţeşte şi nuanţează în acelaşi timp demersul interpretativ. Ca şi în cazul lui
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Czesław Miłosz, Privind…, p. 195.
Constantin Geambaşu, Ameryka widziana oczyma Czesława Miłosza, „Postscriptum”, 2011/1 (7), p. 47-53.
33 Idem, Texte şi contexte. Incursiuni critice în literatura polonă, Editura Universităţii Bucureşti, 2009, p. 99-122.
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Kołakowski, analiza eseurilor lui Miłosz îl conduce pe autorul tezei la
concluzia că „fenomenul totalitar nu e un accident întâmplător în secolul
al XX-lea, ci reprezintă consecinţa degradării conştiinţei religioase
a umanităţii şi întronarea ştiinţei ca idol al omului modern” (p. 248). Fireşte, densitatea ideilor analizate în teză generează numeroase observaţii
şi opinii. Ne permitem doar câteva: a) ideea întâlnită atât la Soljeniţîn,
cât şi la Miłosz, cu privire la superioritatea morală şi spirituală a Europei
Răsăritene faţă de cea Apuseană este discutabilă. Ierarhia care are drept
principiu de bază experienţa suferinţei ca sursă a maturităţii şi înţelepciunii (ne păstrăm în paradigma creştină a suferinţei) nu s-a verificat în
practică (vezi situaţia ambiguă şi confuză – citeşte lipsa de maturitate –
din mai multe ţări postcomuniste). b) Miłosz a nutrit speranţa „renaşterii
gândirii religioase în Polonia” prin promovarea unui dialog creator între
Biserică şi intelectuali (vezi şi atitudinea lui Michnik), dar în „Ţinutul
Ulro” a constatat anacronismul limbajului religios, dificultăţile de comunicare ale Bisericii în societatea modernă, tendinţa catolicismului polonez de a neglija dimensiunea relaţiei personale ca formă de practicare
a credinţei etc., aşadar, tot atâtea stavile în faţa dialogului invocat.
Florin Mitrea a ţinut, de asemenea, două prelegeri despre Miłosz
în cadrul cursului de masterat: Literatura antitotalitară. Între utopie şi
antiutopie şi a publicat două studii în revista „Romanoslavica”. Anul trecut, în revista „Timpul” de la Iaşi, lect. dr. Gabriela Gavril Antonesei
a publicat un interesant comentariu critic despre traducerea poemului
„Campo di Fiori” în română şi engleză.
Cu prilejul centenarului Miłosz, în urma câştigării unei burse de
participare la seminarul de traduceri organizat la Cracovia, am participat
la analiza „Tratatului poetic” alături de alţi colegi traducători din diferite
ţări europene şi din SUA. La începutul lunii decembrie, Universitatea
Sapienza, împreună cu Institutul Polonez din Roma şi Institutul Cărţii
din Cracovia au organizat o sesiune ştiinţifică internaţională „Miłosz la
Roma”. În ultima zi a sesiunii a avut loc seminarul de traduceri, în cadrul
căruia au fost discutate şi analizate două poezii, „Cafe Greco” şi „Epitafium”. Am participat din partea României, alături de colegi din Albania,
Ucraina, Polonia şi Italia.
În luna octombrie 2011, Departamentul de filologie rusă şi slavă,
împreună cu Institutul Polonez din Bucureşti şi Institutul Cărţii din Cracovia a organizat sesiunea internaţională „Miłosz la Bucureşti”, ale cărei
comunicări au fost publicate într-un volum distinct34. Revista „Observator cultural”35 a publicat, cu prilejul centenarului, o parte din comunicările sesiunii, fiind puse la dispoziţia cititorilor chiar în timpul desfăşurării
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Czesław Miłosz la Bucureşti, Materialele colocviului internaţional – 7-8 octombrie
2011, coord. Constantin Geambaşu, Bucureşti, Editura Universităţii, 2012.
35 „Observator cultural”, 2011, nr. 337, p. I-XVI.
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evenimentului. Câteva luni mai târziu, revista „Contrafort”, de la Chişinău, a consacrat la rândul său un număr special poetului.
În concluzie, se poate afirma că, în ultimele două decenii, Czesław Miłosz a pătruns în conştiinţa românească, pe o cale ascendentă.
Bogăţia şi diversitatea operei sale vor constitui cu siguranţă un puternic
impuls pentru noi traduceri şi cercetări.

prof. dr Constantin Geambaşu
Uniwersytet w Bukareszcie

Czesław Miłosz w Rumunii
Streszczenie

Pierwsze informacje o Czesławie Miłoszu i tłumaczenia jego poezji pojawiły się w Rumunii w 1980 r., kiedy przyznano mu Nagrodę Nobla. W rumuńskiej prasie literackiej ukazały się wówczas jego wiersze. Po
krótkim czasie jednak, w związku z powstaniem „Solidarności” i sytuacją
zaistniałą w Polsce, rumuńsko-polskie kontakty kulturalne i naukowe
ustały i również o Miłoszu nastała cisza. Ponowne pojawienie się Miłosza
w świadomości Rumunów miało miejsce dopiero w 1999 r., wraz z przetłumaczeniem na rumuński „Zniewolonego umysłu”, który ukazał się
w Wydawnictwie Humanitas. Książka okazała się sukcesem i zdobyła
ogromną popularność wśród rumuńskiej inteligencji. W tym samym roku
Wydawnictwo Univers opublikowało „Rodzinną Europę” przy okazji Targów Książki w Warszawie, na które Rumunia została zaproszona jako
gość specjalny. Rok później, w ramach serii „Trzecia Europa”, to samo
wydawnictwo opublikowało „Dolinę Issy”. Powołanie w Krakowie Instytutu Książki miało ogromny wpływ na popularność twórczości Miłosza
w Rumunii. Na propozycję autora niniejszego referatu Wydawnictwo
Allfa podjęło starania o uzyskanie grantu na tłumaczenie i publikację esejów z tomu „Ziemia Ulro”; ukazały się one w 2003 r. Inny grant przyczynił się do wydania w 2007 r. przez Wydawnictwo Paralela 45 z Piteşti
esejów „Widzenia nad zatoką San Francisco”. Rok później w serii „Zeitgeist” ponownie ukazał się „Zniewolony umysł”. Można zaryzykować więc
stwierdzenie, że Czesław Miłosz znany jest Rumunom bardziej jako eseista niż poeta. Dopiero w 2012 r., dzięki kolejnemu grantowi, ukazała się
w Wydawnictwie Art antologia poezji „Podul de catifea” (Aksamitny
most) w tłumaczeniu Passionarii Stoicescu i Constantina Geambaşu.
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Druga część artykułu to przegląd i ocena opracowań krytycznych
poświęconych twórczości Czesława Miłosza oraz prezentacja nieocenionego wkładu autora artykułu w promowanie Miłosza w Rumunii. Constantin Geambaşu, tłumacz wszystkich wymienionych wyżej tomów, za
wyjątkiem „Doliny Issy”, oraz autor poprzedzających je przedmów, opublikował także serię artykułów i studiów krytycznych w różnych specjalistycznych czasopismach, wygłosił liczne komunikaty na krajowych i zagranicznych sesjach naukowych (Bukareszt, Suczawa, Timişoara, Kraków,
Wrocław, Rzym). W 2011 r., w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin
Miłosza, z jego inicjatywy Wydział Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu
w Bukareszcie, wraz z Instytutem Polskim z Bukaresztu i Instytutem
Książki z Krakowa, w dniach 7-8 października zorganizował sesję naukową pod tytułem „Czesław Miłosz w Bukareszcie”, której pokłosie opublikowało Wydawnictwo Uniwersytetu w Bukareszcie. Tom ten jest pierwszym tak ważnym przyczynkiem do analizy i interpretacji porównawczej
twórczości Czesława Miłosza w języku rumuńskim.

dr Elżbieta Steczek-Czerniawska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Utwory Tadeusza Różewicza w Rumunii.
Rekonesans edytorsko-literaturoznawczy

Utwory literatury polskiej bardzo mocno osadzone są w rodzimym klimacie, podejmują często tematy znane i rozumiane przez Polaków, często też korzystają z charakterystycznej poetyki danego okresu literackiego i naszej tradycji literackiej. Wydaje się, że niewielu twórców
potrafiło wyjść poza polskość, podjąć tematy dotyczące egzystencji, dylematów filozoficznych. Zapewne uczynili to współcześnie: Czesław Miłosz,
Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert czy Tadeusz Różewicz, a wcześniej laureaci Nagrody Nobla – Henryk Sienkiewicz czy Władysław Stanisław Reymont. Trzeba też przyznać, że najlepszym sposobem propagowania każdej literatury za granicą są przekłady. Ważne by były one dokonywane bezpośrednio z języka oryginału i przez właściwie przygotowanych
specjalistów. Jednym z najchętniej tłumaczonych twórców literatury polskiej, reprezentującym pokolenie Kolumbów ocalonych, jest Tadeusz Różewicz. Przekłady jego tekstów odnaleźć można w 50 różnych językach,
m.in.: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, a także chińskim,
japońskim, arabskim, wietnamskim, tureckim, katalońskim czy jidisz.
Niektóre teksty tłumaczone były pośrednio poprzez język np. angielski
czy rosyjski. W całej bogatej bibliografii przekładów nie mogło zabraknąć
języka rumuńskiego.
Kim jest Tadeusz Różewicz? To nie tylko poeta, ale i dramaturg,
prozaik oraz scenarzysta. Urodził się w 9 października1921 r. w Radomsku. Jego starszy brat Janusz również był poetą (zginął w czasie wojny),
natomiast młodszy, Stanisław, to ceniony autor scenariuszy filmowych
i reżyser. Tadeusz chciał uczęszczać do Liceum Pedagogicznego w Piotrkowie Trybunalskim, ale nie został przyjęty, bo nie zdał egzaminu ze śpiewu. Myślał także o kontynuowaniu nauki w Liceum Leśnym w Żyrowicach lub Szkole Marynarki Handlowej w Gdyni, ale w tym przeszkodziła mu wojna.
Musiał podjąć pracę (rodzina przechodziła wtedy problemy finansowe). Był magazynierem, gońcem w Zarządzie Miejskim w Radomsku,
a później rzeczoznawcą w stolarni fabryki mebli „Thonet”. Działał również w podziemnych strukturach AK, w 1942 r. brat Janusz zaprzysiągł
Tadeusza w Armii Krajowej (używał pseudonimu Satyr). Po półrocznym
szkoleniu w 1943 r. przeniesiony został do oddziałów leśnych, walczył
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z bronią w ręku do listopada 1944 r. na terenie powiatów radomszczańskiego, koneckiego, włoszczowskiego, opoczyńskiego i częstochowskiego.
Koniec wojny zastał Różewiczów w Częstochowie. W 1945 r. zdał
egzamin dojrzałości. W międzyczasie napisał list do Juliana Przybosia,
który w odpowiedzi zaprosił go do Krakowa, gdzie podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (historia sztuki), których jednak nigdy nie
ukończył. Kraków opuścił w 1947 r. Latem 1949 r. przeniósł się do Gliwic.
Poślubił wówczas Wiesławę, w Gliwicach urodzili się też ich synowie –
Kamil (1950) oraz Jan (1953). W roku 1957 Różewiczowi udało się wyjechać na stypendium do Paryża. Była to jego pierwsza podróż na zachód,
wcześniej widział Pragę oraz spędził rok na Węgrzech, latem 1956 r. odbył wyprawę do Mongolii. W 1968 r. przeprowadził się do Wrocławia,
gdzie mieszkał do śmierci. Od lat 60. wiele zagranicznych wyjazdów Różewicza wiązało się z jego rosnącą popularnością, jak i kolejnymi edycjami przekładów. Zmarł 24 kwietnia 2014 r.
Choć pisał już przed rokiem 1939, to prawdziwy debiut Różewicza
nastąpił po wojnie i od razu uznany został za rewolucyjny. Próbował też
swoich sił jako krytyk literacki. Pisał z jednej strony realistyczne dramaty,
z drugiej jego antydramat „Kartoteka” nawiązuje do teatru absurdu Samuela Becketta, ale Różewicz wyraźnie realizuje swoją własną koncepcję
teatru, choćby poprzez wprowadzenie biernego bohatera czy fragmentaryczność tekstu i elementy autobiograficzne. Poezja natomiast kontynuuje tradycję awangardy. W jego dorobku przeważają wiersze wolne
i wiersze zdaniowe. Często mówi się o tzw. wierszu Różewiczowskim.
Tomiki „Niepokój” (1947) i „Czerwona rękawiczka” (1948) stanowiły na pewno przełom w polskiej poezji.

Ilustracja 1. Pierwsze wydanie zbiorku „Niepokój” (Kraków 1947, nakładem
Wydawnictwa „Przełom”)
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Ilustracja 2. Okładka wydania zbiorku „Niepokój” w języku rumuńskim
(egzemplarz pochodzi z Biblioteki Jagiellońskiej)

Do najbardziej popularnych wierszy należy „Ocalony”. To niejako
głos pokolenia, podmiot liryczny to człowiek młody, dwudziestoczteroletni, któremu udało się przeżyć wojnę, ale wyszedł z niej ocalony, niestety jedynie fizycznie. Wojna (tak jak u większości ludzi) dokonała spustoszenia psychiki. Podmiot liryczny zbyt dużo widział, zatracił granice
między dobrem a złem, miłością a nienawiścią. „Człowiek i zwierzę”,
„wróg i przyjaciel” dla niego znaczyło to samo. Jednak chciał swój świat
na nowo odbudować. Woła:
Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.
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Ilustracja 3. Karta ze zbiorku „Nelinişte” (egzemplarz pochodzi z Biblioteki
Jagiellońskiej)

Twórczość Różewicza wyraża tragizm człowieka okaleczonego
okrucieństwem wojny i zagubionego w świecie. Bohater utworów jednak
próbuje odnaleźć swoje miejsce. O wojnie nigdy nie zapomina, od ludzi
oczekuje życzliwości i dobroci. W całej twórczości Tadeusza Różewicza
odnaleźć można wszelkie problemy, z jakimi boryka się człowiek współczesny, stąd zapewne tak wielkie zainteresowanie tłumaczy jego poezją
i tak szeroki oddźwięk we współczesnym świecie.
Pierwszy tekst – wiersz „Prędzej” – został opublikowany w języku
rumuńskim w roku 1959 przez Dana Grigorescu, potem dołączyli kolejni
tłumacze: Valeriu Butulescu czy Lucian Butulescu. Najwięcej tekstów
przełożył Nicolae Mareş.
Najchętniej poezje Różewicza przekładano na język rumuński.
Utwory Tadeusza Różewicza w języku rumuńskim zamieszczane były
także w antologiach wśród innych polskich poetów. Jak wiele odnaleźć
można utworów tłumaczonych na rumuński, świadczy poniższy wybór bibliografii.
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Bibliografia utworów tłumaczonych na język rumuński (opracowana na
podstawie publikacji: Irena Burkot, Małgorzata Bieda, Utwory Różewicza w świecie. Bibliografia przekładów do 2007 roku, wyd. I, Warszawa
2007.


Mai repede ca-n vis [tł.] Dan Grigorescu//Luceafărul. – 1959, nr
14, s. 2 wiersz Prędzej.



Martorii sau mica noastră stabilitate/[tł.] Rodica Ciocan Ivănescu
// Secolul XX. – 1966 Świadkowie albo Mała stabilizacja.



Poeme / T…R…; prefaţa şi traducere de Nicolae Mareş. – Iaşi:
Editura Junimea, – 1973. – 165, [2]. wybór wierszy z różnych
zbiorów
wybór wierszy z 11 tomików T…R… Pasăre de chihlimbar (Bursztynowy ptaszek), Roza (Róża), Salvat (Ocalony), Fruct mort
(Martwy owoc), Rămas bun (Pożegnanie), Lamentaţie (Lament), Visătorul (Marzyciel), Nu vă ruşinaţi (Oczyszczenie),
Castanul (Kasztan), Străin (Obcy), Zidul (Ściana), Întoarcere
(Powrót), Movila (Kopiec), Luna străluceşte (Księżyc świeci),
Căsuţă din cărţi (Domek z kart), Cuib părăsit (Gniazdo opuszczone), Ce bine (Jak dobrze), Posibil (Możliwe) Din autobiografie (Z życiorysu), Soare nou (Nowe słońce), Glasul anonimului (Głos anonima), Întoarcerea în pădure (Powrót do lasu),
Răspuns (Odpowiedź), Voi da uitării trecutul (Obietnica), Nu
îndrăznesc (Nie śmiem), Gura mea (Moje usta), Aripi şi mîini
(Skrzydła i ręce) Poetică (Poetyka), Amintiri din copilărie
(Wspomnienie dzieciństwa), Martor (Świadek), Cunoaştere
(Wiedza), La moartea poetului (Na odejście poety), Muntele de
aur (Złote góry), Confesiune (Wyznanie), Dorinţă (Pragnienie),
Cîmpia (Równina), Încercare (Próbuję), Amor 1944 (Miłość
1944), Tata (Ojciec), A reușit iarăşi… (Udało się), Suprauman
(Nad wyraz), Firul de păr al poetului (Włosek poety), Ditiramb
în cinstea soacrei (Dytyramb na cześć teściowej), Transformări
(Przemiany), Păcate (Grzechy), Mars (Mars), Atît de larg deschise (Rozwarte), Vizita bunicului (Odwiedziny dziadka), Forme
(Formy), Se poate (Można), Cu tăcere şi cu vorbe (Głos), Cortina
fragm. (Zasłony), Poate aceasta n-a fost casă (Może to nie był
dom), Pîine (Chleb), Daţi-ne pace (Zostawcie nas), În priviri
(Wodzę oczami), Demolat (Rozebrany), ***statuile noastre
(Pomniki Nasze pomniki) Mai repede (Prędzej), Banca (Ławka),
Scrisoare necunoscută (Nieznany list), De la o vreme (Od jakiegoś czasu) Printre alte obligaţii (Wśród wielu zajęć), Capitulaţie
(Kapitulacja), Picăţele albe (Białe groszki), Întoarcere (Powrót
Nagle otworzy się okno), Persuasiune (Perswazja), Trandafirul
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verde (Zielona róża), Împlinire (Dopełnienie), Hrănind Pegasul
(Karmienie Pegaza), Iarba (Trawa), În plină viaţă (W środku
życia), Lupta cu îngerul (Walka z aniołem), ***Mi-a legat cineva
mîinile… (Kto mi związał ręce), Despre anumite proprietăţi ale
aşa-zisei poezii (O pewnych właściwościach tak zwanej poezji),
***în catedrală ***(W katedrze), Rîsete (Śmiech), Rezumat
(Streszczenie), Lirică din Lausanne (Liryki lozańskie), Leda (Leda), Radioskopie (Prześwietlenia), Poezia mea (Moja poezja).


Poeme / T…R…; trad. de Irena Harasimowicz; cuvînt înainte de
Ştefan Aug. Doinaş. – [Bucureşti]; Editura Albatros, 1976. – 169,
[2] s., rys. – (Cele Mai Frumoase Poezii; 155) wybór wierszy z 12
tomików poezji T…R… Biografie (Z życiorysu), Castanul (Kasztan), Lamento (Lament), Mama spînzuraţilor (Matka powieszonych), Două sentinţe (Dwa wyroki), Iubire 1944 (Miłość 1944),
Celui ce-a murit (Do umarłego), Gura roşie larg deschisă
(Szerokie czerwone usta), Versuri de toamnă (Jesienny wiersz),
Iubire (Miłość), Zidul (Ściana), Întoarcerea (Powrót Nagle
otworzy się okno), Gîtlejul libertăţii (Krtań wolności), Camere
de hotel (Pokoje hotelowe), Răul (Krzywda), Autobuzul negru
(Czarny autobus), Căldura (Ciepło), ***iată un om ***(oto człowiek…), Mărturie (Wyznanie), Aripi şi mîini (Skrzydła i ręce),
Soartă (Dola), Turnul de fildeş (Wieża z kości słoniowej), Cap în
vid (Głowa w próżni), Răspuns (Odpowiedź), Moartea micului
burghez (Śmierć mieszczańska), Cîmpie [fragment de poeme]
(Równina) [fragm. wiersza], Încearcă (Próbuje), Gura mea (Moje usta), Fără exagerare (Bez przesady), Pictoriţa de la Stary
Sacz (Malarka w Starym Sączu), Carusel (Karuzela), Succes
(Udało się), Trupul (Ciało), Am ţipat noaptea (Krzyczałem w nocy), Lemn (Drewno), Scrisoare către antropofagi (List do
ludożerców), Chaskiel (Chaskiel), Lăsaţi-ne (Zostawcie nas), Cuvîntul (Słowo), În mijlocul vieţii (W środku życia), Numesc tăcere (Nazywam milczeniem), N-am curajul (Nie mam odwagi),
Dezgolit (Rozebrany), Sînt un realist (Jestem realistą), Jocuri
(Zabawy), Buline albe (Białe groszki), Monumentele noastre
(Pomniki), Mică publicitate lirică (Drobne ogłoszenia liryczne),
Un străin (Obcy człowiek), La lumina zilei (W świetle dziennym), Pînă la inimă (Do serca), Propunerea a doua (Propozycja
druga), Mars (Mars), Măscăriciul (Błazen), Despovărare (Zdjęcie ciężaru), Copii (Dziatwa), Scriam (Pisałem), Nimic (Nic), Uşi
(Drzwi W ciemnym pokoju), Şi calul ar fiputut sărîdă (Końbysięuśmiał), Construiesc (Buduję), Tăinuit rămîne cel dintîi
(Pierwsze jest ukryte), Eva (Ewa), ***Trupul meu… ***(Ciało
moje), Leda (Leda), Pîrîul (Strumień), Poezie sarisă în zori de zi
(Wiersz pisany o świcie), Schiţă pentru o erotică a zilelor
fragment (Szkic do erotyku współczesnego fragment), Rîsul
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(Śmiech), De la o vreme (Od jakiegoś czasu), Cu atîtea preocupări (Wśród wielu zajęć), Capitulare (Kapitulacja), Vocea din
Croisset (Głos z Croisset), Corectură (Korekta), În teatrul umbrelor (W teatrze cieni), Un nou poem (Nowy wiersz), Poveste
despre femeile bătrîne, (Opowiadanie o starych kobietach), Cortina în piesele mele (Kurtyny w moich sztukach), Franz Hals
(Franz Hals), Ieşire (Wyjście), Poezia mea (Moja poezja), Naşterea unui nou poem (Powstanie nowego poematu), Amintirea
unui vis din 1963 (Wpomnienie snu z roku 1963), Aceeaşi față
(Twarz ta sama), Spin (Cierń), Corrida afiş (Corrida afisz),
Akutagawa (Akutagawa), ***Am ţipat la Ea… ***(krzyknąłem
na Nią), ***Mai durează somnul… ***(jeszcze we śnie), Nu îndrăznesc (Nie śmiem), Desăvîrşită (Doskonała), Noapte… (Bez
tytułu), Ucenicul vrăjitor (Uczeń czarnoksiężnika), Pinteni
(Ostroga).
•

Banchetul; nuvele polone contemporane / trad. sel., pref. şi prezentări de Olga Zaicik. – Bucureşti: Editura Minerva, 1976. –
IX, [3], 324, [4] s. – (Biblioteca Pentru Toţi; 908) w antologii polskiej noweli współczesnej znalazło się opowiadanie Wycieczka do
muzeum Vizită la muzeu.

•

Roza vînturilor; poeme din lirica secolului XX / în româneşte de
Petre Stoica; il. de Kritján Davidsson. – Bucureşti; Editura Univers, 1977. – 342, [2] s. w antologii liryki XX wieku Róża wiatrów
znalazł się wiersz T…R… Moja poezja Poezia mea.

•

Zece poeţi polonezi contemporani / sel. și trad. de Nicolae Mareş;
pref. de Ion Petrică; grafica de Dumitru Cionca. – Bucureşti:
Editura Univers, 1978. – 107, [1] s. zbiór Współcześni poeci polscy zawiera: Glasul anonimului (Głos anonima), Răspuns (Odpowiedź), Scrisoare către kanibali (List do ludożerców), La plecarea poetului (Na odejście poety), Poetică (Poetyka), Păcate
(Grzechy), Dorinţa (Pragnienie), Hrănind Pegasul (Karmienie
Pegaza).

•

Poetică / [tł.] Nicolae Mareş // Lumina (Pančevo). 1980, nr
11/12, s. 722-723 wiersz Poetyka.

•

Poezia poloneză contemporanǎ; antologie / traducere şi note bibliogafice de Nicolae Mareş; pref. de Vasile Igna. – Cluj-Napoca:
Editura Dacia, 1981. 343, [1] s., 32 tabl. w antologii znalazły się
wiersze T…R… Daţi-ne pace (Zostawcie nas), Zidul (Ściana),
Fruct mort (Martwy owoc), Statui (Pomniki), Vizita bunicului
(Odwiedziny dziadka), Păcate (Grzechy), Poetică (Poetyka),
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Răspuns (Odpowiedź), Din autobiografie (Z życiorysu), Posibil
(Możliwe), Întoarcere (Powrót Są pomiędzy…).
•

Povestire despre femeile bătrîne / [tł.] Marin Sorescu // Ramuri
– 1982, nr 1, s. 7 wiersz Opowiadanie o starych kobietach.

•

Motivaţie; Fraţii din piatra; Urare / [tł.] Nicolae Mareş // Steaua
– 1983, nr 11, s.53 wiersze Uzasadnienie, Kamienni bracia,
Życzenia.

•

Nelinişte / T…R…; traducere, selecţia, prefaţă şi tabel cronologic
de Nicolae Mareş. – Bucureşti: Editura Minerva, 1984. – 270 s. –
(bpt: Bilioteca Pentru Toţi. Seria Noua; 1185) Nielinişte (versuri din anii 1945-1946): Pasărea de chihlimbar (Bursztynowy ptaszek), Roza (Róża Róża to kwiat…), Lamentaţie (Lament), Mama spînzuraţilor (Matka powieszonych), Soarta (Dola), Visătorul (Marzyciel), Două sentinţe (Dwa wyroki), Salvat
(Ocalony), Omul care nu se întoarce (Człowiek, który nie wróci),
Banca (Ławka), Prietenului mort (Do umarłego), Anul 1939
(Rok 1939), Ai fost (Był), Gura roşie larg deschisă (Szerokie
czerwone usta), Ucenicul vrăjitor (Uczeń czarnoksiężnika),
Fruct mort (Martwy owoc), Rămas bun (Pożegnanie), Cînd pleci
(Kiedy odchodzisz), Nu vă ruşinaţi (Oczyszczenie), Împlinire
(Dopełnienie); Mănuşa roşie (versuri din anii 1947-1948):
Văd nebuni (Widzę szalonych), Urmărit (Ścigany), Perfecţiune
(Doskonała), Iubire (Miłość), Cuib părăsit (Gniazdo opuszczone), Gîtlejul libertăţii (Krtań wolności), Vizita (Odwiedziny),
Castanul (Kasztan), Străin (Obcy), Zidul (Ściana odwróciła
twarz do ściany), Întoarcere (Powrót Nagle otworzy się okno),
Movila (Kopiec), Luna străluceşte (Księżyc świeci), Căstuța din
cărţi (Dom z kart), Dacă o va vedea cineva… (Ale kto zobaczy),
Camere de hotel (Pokoje hotelowe); Zîmbete (versuri din anii
1945-1956): Firul de păr al poetului (Włosek poety), Trandafirii verzi ai poetului (Zielone róże poety), La moartea poetului
(În amintirea lui K.I. Gałczyński) (Na odejście poety Pamięci
K.I. Gałczyńskiego), Fără exagerare (Bez przesady), ***Noapte
albă…***(biała noc…), Prăpastia (Przepaść), Carusel (Karuzela), Cu tacere și cu vorbe (Głos), Copac făcut (Drzewo żalu),
***În viaţa mea Au fost… Poetyka [fragm. od słów Były w moim
życiu…], Îl zic tacere (Nazywam milczeniem), N-am plecat
(Krzywda), Poate aceasta n-a fost casă (Może to nie był dom),
Ramură de măslin [fragmente] (Gałązka oliwna cz. 1-4
[fragm.]), Măscăriciul (Błazen), Soare nou (Nowe słońce), Voi da
uitării trecutul (Obietnica Ja to odejmę przeszłości), Printre
multe obligaţi (Wśród wielu zajęć), Alfa (Alfa), Reeducare (Reedukacja), Akutagawa (Akutagawa), ***realitatea la care mă
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uitam… ***(rzeczywistość którą oglądałem), Ditirambă în cinstea soacrei (Dytyramb na cześć teściowej), Vedenie (Widzenie), Transformări (Przemiany), Păcate (Grzechy), Autobuzul
negru (Czarny autobus), Vizita bunicului (Odwiedziny dziadka), Căldură (Ciepło),***iată un om… ***(oto człowiek), Albuş
(Białko); Cinci poeme (versuri din anii 1948-1949): Confesiune (Wyznanie), Cosiţa (Warkoczyk), Masacrul copiilor
(Rzeź chłopców), Aripi şi braţe (Skrzydła i ręce), În liniştea atît
de scump răscumpărata [fragmente] (W ciszy tak drogo okupionej) [fragmenty]; Timpul care vine (versuri din anul
1950): De deasupra (Widzę oczami), Întoarcerea din pădure
(Powrót do lasu), N-am curaj (Nie śmiem); Versuri şi imagini
(versuri din anii 1953-1954): Poetică (Poetyka) [fragm.],
Yenderan (Yenderan), Amintiri din copilărie (Wspomnienie
dzieciństwa), Martor (Świadek), Moartea micului burghez
(Śmierć mieszczańska), Dorinţa (În memoria lui Tadeusz Borowski) (Pragnienie. Pamięci Tadeusza Borowskiego); Cîmpia
(versuri din anii 1953-1954): Prima dragoste (Pierwsza
miłość), Cîmpia [fragmente] (Równina [fragment cz. 1-5], Încercare (Próbuje), Gura mea (Moje usta) [fragm.], Amor 1944 (Miłość 1944), Tata (Ojciec), Suprauman (Nad wyraz), Pictoriţa din
Stary Sacz (Malarka w Starym Sączu), A reușit iareși (Udało
się), Fraţii din piatră (Kamienni bracia), Din vîrful muntelui
(Stałem na stoku góry), Turnul de fildeş (Wieża z kości słoniowej), Cap în vid (Głowa w próżni), Răspuns (Odpowiedź);
Poem deschis (versuri din anii 1955-1957): Prima amintire
(Wspomnienie pierwsze), Zidul (Mur), Lume lume (Ludzie ludzie), Glasuri (Głos), Cortine (Zasłony), Mai repede (Prędzej),
Pîine (Chleb), Trupul (Ciało Wyniosłem moje ciało), Lemn
(Drewno), Urare (Życzenia), Muntele de aur (Złote góry), Chaskiel (Chaskiel), Lăsaţi-ne în pace (Zostawcie nas), Cuvîntul (Słowo), În plină viaţă (W środku życia), Reabilitat post-mortem
(Rehabilitacja pośmiertna); Forme 1958: Forme (Formy), Vers
neclar [fragmente] (Niejasny wiersz) [fragm.], Iov 1957 (Hiob
1957), Demolat (Rozebrany), În grabă (W pośpiechu), Sînt un
realist (Jestem realistą), Scrisoare către kanibali (List do ludożerców), Întîlnire (Spotkanie), Atît de larg deschise (Rozwarte),
Jocuri (Zabawy); Convorbire cu prinţul 1960: ***Mi-a legat
cineva mîinile… (Kto mi związał ręce), Motivaţie (Uzasadnienie), Întoarcere (Powrót Są pomiędzy...), Se poate (Można), Om
nou (Nowy człowiek), Posibil (Możliwe), Picăţele albe (Białe
groszki), Frica (Strach), Solicitudine (Życzliwość), Statui
(Pomniki Nasze pomniki), Completare (Dopełnienie), Moartea
(Śmierć), Pasărea (Ptak), Mică publicitate lirică (Drobne ogłoszenia lirczne), Persvasiune (Perswazja), Comparaţii noi (Nowe
porównania), Străinul (Obcy człowiek); Trandafirul verde
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1961: Lupta cu îngerul (Walka z aniołem), Trandafirul verde
(Zielona róża), Mormîntul lui Dante la Ravenna (Grób Dantego
w Rawennie), Pînă la inimă (Do serca), Propunerea a doua
(Propozycja druga), ***Am aruncat peste sicriu pămînt…
***(Ziemię rzucali na trumnę…), Marte (Mars), Coliba (Domek),
Despovărare (Zdjęcie ciężaru), Prichindeii (Dziatwa), Am scris
(Pisałem); Glasul anonimului 1961: Glasul anonimului (Głos
anonima), Et in Arkadia ego [fragment] Et in Arkadia ego [fragment]; Nimic în mantaua lui Prosper 1963: Cine-i poet (Kto
jest poetą), Despre anumite proprietăţi ale aşa-zisei poezji
(O pewnych właściwościach tak zwanej poezji), Hrănind Pegasul (Karmienie Pegaza), ***În catedrală… ***(W katedrze…); Al
treilea chip 1968: Din autobiografie (Z życiorysu), Rîsete
(Śmiech), Poem scris în zori de zi (Wiersz pisany o świcie),
Primul este ascuns (Pierwsze jest ukryte), Leagăn (Kolebka),
Lirică din Lausanne (Liryki lozańskie), Şi calul ar fi rîs
(Końbysięuśmiał), Eva (Ewa), ***Trupul meu… (Ciało moje), Leda (Leda), Într-o limbă necunoscută (W nieznanej mowie), Nimic (Nic), Străpungere (Przenikanie), De la o vreme (Od jakiegoś czasu), Pe motive mexicane (Na motywach meksykańskich),
Capitulaţie (Kapitulacja), Poem patetic (Poemat patetyczny),
Corectură (Korekta), În teatrul umbrelor (W teatrze cieni), Vers
nou (Nowy wiersz), Despre femeile bătrâne (Opowiadanie o starych kobietach), Larvă (Larwa), Rezumat (Streszczenie), Cortinele în piesele mele (Kurtyny w moich sztukach), Méliès (Méliès), Franz Hals (Frans Hals), Găselniţă (Wyjście), Naşterea
unui nou poem (Powstanie nowego poematu), Radioscopie
(Prześwietlenia), Am închis (Zamknąłem), Cunoaştere (Wiedza),
La plecarea poetului şi-a trenului personal (Na odejście poety
i pociągu osobowego) [fragment], Poezia mea (Moja poezja);
Regio 1969: Amintirea unui vis din 1963 (Wspomnienie snu
z 1963), Ghimpele (Cierń) La suprafaţa poemului şi în mijloc
[fragment Predoslovie la poem] (Na powierzchni poematu
i w środku [fragment Posłowie do poematu]), Iarba (Trawa),
Geanta (Torba), Acelaşi chip (Twarz ta sama), ***Realitatea pe
care am zǎrit-o… ***(rzeczywistość którą oglądałem…), Bocanci
şi versuri (Buty i wiersze), Povestire traumatică (Opowiadanie
traumatyczne), Cartoteca (Kartoteka).
•

Nelinişte / T…R…; traducere, selecţie, prefaţă şi tabel cronologic
de Nicolae Mareş. – Bucureşti: Editura Minerva, 1984. – 270 s. –
(bpt: Biblioteca Pentru Toţi. Seria Noua; 1185).

•

Et in Arcadia ego / [tł.] Nicolae Mareş // Luceafărul. – 1984, nr
26, s. 8 Et in Arcadia ego.
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•

Păcate; Vizita bunicului / [tł.] Nicolae Mareş // Lumina (Pančevo). 1984, nr 1, s. 42-45 wiersze Păcate Grzechy, Vizita bunicului Odwiedziny dziadka.

•

Primul este ascuns; Despovărare / [tł.] Nicolae Mareş // Orozont.
– 1984, nr 26, s. 8 wiersze Pierwsze jest ukryte, Zdjęcie ciężaru.

•

Într-o limbă necunoscută; La suprafaţa poemului şi în mijoc /
[tł.] Nicolae Mareş // Orient. – 1985, nr 17, s. 8.
W nieznanej mowie, Na powierzchni poematu i w środku.

•

Castanul / [tł.] Irena Harasimowicz // Lumina (Pančevo). – 1987,
nr 8, s. 23-26.
Wiersz Kasztan.

•

Cîmpie / [tł.] Irena Harasimowicz // Lumina (Pančevo). – 1987,
nr 8, s. 23-26.
Wiersz Prędzej.

•

İntoarcera / [tł.] Irena Harasimowicz // Lumina (Pančevo). –
1987, nr 8, s. 23-26.
Wiersz Powrót.

•

Trupul meu; Trandafirii verzi ai poetului / [tł.] Nicolae Mareş //
Contemporanul (Bucureşti). – 1987, nr 27, s. 16.
Wiersze: Zakatrupiony Zielone róże poety.

•

Istoria literaturii polone: literatura contemporană: proză, poezie,
dramaturgie. T. 3 / Stan Velea. – Bucureşti: Editura MEDRO,
1995. – 435, [1] s., [4] s. tab. zawiera Poezia mea (Moja poezja),
Mortului (Do umarłego), Salvat (Ocalony) [fragment], Purificare (Oczyszczenie), Turnul de fildeş (Wieża z kości słoniowej)
[fragment].

•

Lirică poloneza / sel. şi trad. din limba pol. Valeriu Butulescu;
note bibliografice Lucian Butulescu. – Petroşani: „I.D. Sîrbu:
„Lumină şi Cultura”, 1996. – 83, [1] s. oprócz utworów innych
poetów wiersze T…R… Tata (Ojciec), Văd nebuni (Widzę szalonych), Ce bine (Jak dobrze), De la un timp (Od jakiegoś czasu).

•

Am supravieţuit: [Versuri] / [trad.] Nicolae Mareș // Lettre Internationale (Ed. Română). – 1999, nr 30, p. 76 wiersz Na powierzchni poematu i w środku (opis BN Rumunii nie podaje nazwiska tłumacza).
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•

Plouă în Cracovia; Poarta: [Versuri] / prezentera şi traducere de
Ileana Ionescu // Jurnalul Literar (Bucureşti). – An. 12 (2001),
nr 1/4, p. 30 wiersze: Deszcz w Krakowie, brama.

•

Povestea femeilor bătrâne; Roza: [Versuri] / traducere de Angela
Sterpu // 13 Plus. – An. 4, nr 4 (2001) p. 11 wiersze: Opowiadanie o starych kobietach, Róża.

•

În memoria lui Konstanty Puzyna; Poarta; Vaporul stafie…: [Versuri] / traducere de Nicolae Mareş // Lettre Internationale (Ed.
Română). – 2003, nr 46, p. 80 wiersze ***(Czas na mnie…), Pamięci Konstantego Puzyny, brama, Statek widmo (w opisie BN
Rumunii informuje się o pięciu wierszach, dwóch pozostałych
tytułów nie podano).

•

Francis Bacon sau Diego Velazquez în scaunul stomatologic; Zori
de noapte și zi cu trandafir roşu; Poartă; Vaporul stafie / traducere de Nicolae Mareş // Oglinzi Paralele. – 2005, nr 3-4, s. 191206 wiersze: Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym, Świt dzień i noc z czerwoną różą, brama, Statek
widmo.

•

Daţi-ne pace; Zidul; Fruct mort; Statui; Poetică; Răspuns; Din
autobiografie; posibil; Întoarcere; Zori zi şi noapte cu o roză roşie; Vaporul stafie; Poartă [oraz jeden bez tytułu nierozpoznawalny]: [Versuri] / în româmeşte de Nicolae Mareş // România Literară. – 2006, nr 48 grupa wierszy, poprzedzona okolicznościowym esejem tłumacza pt. La o 85-a aniversare: Tadeusz
Różewicz, zyskała zapisy w wersji elektronicznej i tradycyjnej.
Pierwsza wersja upowszechnia wraz z esejem cztery wiersze: Zostawcie nas, Ściana, Martwy owoc, Pomniki, Poetyka, a w wersji
tradycyjnej pisma, według informacji tłumacza, oprócz wymienionych, są: Grzechy, Odpowiedź, Z życiorysu, możliwe, powrót
(Są pomiędzy…), Świt dzień i noc z czerwoną różą, Statek widmo, brama.

•

Privire asupra poeziei lui Tadeusz Różewicz / Cristina Sîrbu //
Romanoslavica. – R. 37 (2001), s. 118-130.

345
dr. Elżbieta Steczek-Czerniawska
Înalta Şcoală de Meserii de Stat
„Președintele Stanisław Wojciechowski” din Kalisz

Creaţiile lui Tadeusz Różewicz în România.
Recunoaşterea editorial-literară
Rezumat

Tema intervenţiei este legată de unul dintre cei mai cunoscuţi
creatori în viaţă din literatura polonă, care reprezintă generaţia Columbilor salvaţi – Tadeusz Różewicz.
Tadeusz Różewicz, născut în 1921, este nu doar poet, ci şi dramaturg, prozator şi scenarist. Creaţia sa exprimă tragismul individului mutilat de atrocităţile războiului, pierdut în lume. Eroul creaţiilor este personalitatea care încearcă să se găsească în haosul general, care, totodată,
are nevoie de semnul bunăvoinţei şi bunătăţii.
Din punct de vedere formal, poezia lui Różewicz continuă tradiţia
avangardei. În creaţia sa predomină versul liber şi versul propoziţie. Adeseori se vorbeşte de aşa-numitul vers Różewicz. Iar drama reprezintă
o concepţie proprie a teatrului (a lui Samuel Beckett), pe de altă parte
a teatrului realist, dar mai ales realizează o privire a autorului însuşi
asupra realităţii, de aici frecventa fragmentaritate a creaţiilor în legătură
cu poeticitatea şi elementele autobiografice.
În întreaga creaţie a lui Tadeusz Różewicz pot fi găsite toate problemele cu care se confruntă omul contemporan, de aici, cu siguranţă, interesul traducătorilor pentru poezia sa şi răsunetul ei în lumea de azi.
Creaţiile lui Tadeusz Różewicz sunt traduse în limbile: engleză, germană,
franceză, rusă, dar şi în chineză, arabă, vietnameză sau turcă. În bogata
bibliografie de traduceri nu putea lipsi limba română. Primul text – poezia „Prędzej” (Mai repede) a fost publicat în anul 1959 de către Dan Grigorescu, apoi au urmat alţi traducători: Nicolae Mareş, Valeriu Butulescu
sau Lucian Butulescu. În special poezia a fost tradusă în limba română.
Intervenţia urmează să prezinte traduceri ale creaţiilor lui Tadeusz Różewicz în limba română, indicându-se ce texte s-au bucurat de cel mai mare
interes şi încercând să răspundem la întrebarea de ce.

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

Jurnalul nomadului Sławomir Mrożek
(...înainte de următoarea plecare)

În ciuda titlului său, „Dziennik powrotu”1 (Jurnalul întoarcerii)
nu este nici jurnalul intim al lui Sławomir Mrożek (sau măcar o suită de
însemnări de călătorie), nici nu a reuşit să fie documentul revenirii acestuia, pentru totdeauna, la Cracovia. Cum aveam să vedem în 6 iunie
2008, ceea ce, în 1996, părea „întoarcerea definitivă” a scriitorului rătăcitor pe meleagurile natale s-a dovedit a fi doar o şedere mai îndelungată,
înainte de următoarea plecare, spre sudul Franţei, de data aceasta2.
Falsul „jurnal”, împărţit în două secvenţe, „Mexic” şi „Cracovia”,
cuprinde foiletoanele cu tentă autobiografică găzduite săptămânal, în
1996, de „Dziennik Polski” şi tabletele apărute în „Gazeta Wyborcza”, în
perioada 1997-1999, la rubrica „Uwagi osobiste” (Observaţii personale).
Sunt aşadar mici texte scrise special pentru publicul din Polonia, nicidecum însemnări strict intime. „Notaţiile acestea” – recunoaşte scriitorul –
„îmi fac bine, însă cu o condiţie, să fie citite de cineva” (p. 8). Cum declară în mai multe rânduri şi chiar într-unul dintre fragmentele de început
ale volumului, a abandonat ideea de scrie numai pentru sine însuşi. Şi
pare a privi cu neîncredere producerea de pagini menite să rămână „în
sertar”: nu ar fi altceva decât o irosire a energiei creatoare.
Dar ce anume îl împinge ca, după treizeci şi trei de ani de exil, din
care şapte petrecuţi în Mexic, retras la ranchul său cu nume sugestiv, „La
Epifania”, să caute să revină în publicaţiile din Polonia şi, implicit, în
atenţia compatrioţilor săi? Ar fi eronat să-l bănuim pe autorul satiric –
care, în scrisorile sale, era mai mult decât ireverenţios faţă de icoanele
culturii poloneze, comenta maliţios obsesiile literaţilor dependenţi de slava, de recunoaşterea dobândite „acasă” şi analiza „polonitatea”, lansând

1

Sławomir Mrożek, Dziennik powrotu, Noir sur Blanc, Warszawa, 2000.
La întrebările ziariştilor de la „Gazeta Wyborcza”, oarecum nedumeriţi de hotărârea
aceasta, Sławomir Mrożek a răspuns sec: „În Franţa am trăit 21 de ani, pe urmă am
plecat în Mexic, pe urmă a fost Polonia. Acum mă întorc în Franţa (...) Pentru că
acolo clima este foarte bună” Şi, chestionat de Andrzej Nowakowski, directorul
editurii „Universitas” din Cracovia, în legătură cu ce are de gând să facă acolo, din
moment ce declarase că îşi consideră cariera scriitoricească încheiată, autorul
„Tangoului” a ripostat cu destul umor: „Mă voi uita la oameni. Acolo sunt atât de
coloraţi...” („Gazeta Wyborcza”, 6 iulie 2008). Traducerile fragmentelor din limba
polonă ne aparţin.
2
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formule memorabile – de vreun nemăsurat dor de ţara natală şi de mediul ei cultural. Dimpotrivă, una dintre binefacerile incontestabile ale
emigraţiei, ce-a făcut să pălească multe neajunsuri, i s-a părut întotdeauna faptul că nu mai este nevoit să-şi întâlnească „nici unul dintre
«colegi». La cantină, la cafenea, nicăieri nu trebuie” (p. 163). Sławomir
Mrożek nu a ţinut legături foarte strânse cu mediul polonez din diaspora,
cu excepţia relaţiilor cordiale cu revista „Kultura”. A căutat să impună
imaginea unui scriitor care nu are „rădăcinile naturale” (în sens herderian) retezate, nu este atins de blestemul alienării. A scris întotdeauna
în limba „auzită de la mamă”, singura care „rămâne în om”, cum spune
într-un interviu, convins că numai în această limbă poate crea3. Dar, subliniază, totul depinde de datele individuale ale scriitorului, de biografia
sa şi de împrejurări, astfel încât orice generalizare ar conduce la falsificări. Vladimir Nabokow, de pildă, a ales să scrie în engleză, dar din acest
exemplu sau din altele nu ar putea trage nicio concluzie. „Nu înseamnă
nimic pentru mine”, punctează Mrożek, destinul lui Nabokow a fost cu
totul altul.
Un cititor român, atât de obişnuit cu teoria de sorginte herderiană a intraductibilităţii specificului, a duhului naţional, mereu prezentă
în cultura românească şi în discursul public, din veacul al XIX-lea şi până
astăzi, poate fi chiar surprins că, pentru autorul „Emigranţilor”, problema imposibilităţii de a tălmăci şi de a înţelege polonitatea din opera sa
rămâne una întrucâtva secundară. Scriind în limba maternă, Mrożek se
adresează atât publicului polonez4, cât şi celui universal, aproape în egală
măsură. Poate fi înţeles sau neînţeles, acceptat sau respins – şi în Polonia, şi în orice altă ţară. În fond, cum avea să observe ironic şi autoironic
în epistole şi-n mai multe interviuri, publicul are dreptul la neînţelegere,
nu i se poate cere ca, într-o oră, ţintuit pe un scaun incomod în sala de
spectacol, să pătrundă tot ce a gândit ani în şir dramaturgul.
Chiar dacă, mai ales în anii de început ai exilului său, scriitorul
a trecut prin numeroase crize şi perioade de depresie, cu nelipsite descurajări, insomnii, revolte, s-a îndoit de rostul literaturii, de talentul personal, chiar dacă a fost câteodată stăpânit de sentimentul eşecului, cu umorul său adesea amar, cu sensibilitatea sa deosebită la ceea ce este strident
şi absurd, a fost înclinat aproape întotdeauna să parodieze lamentaţiile
pe tema blestemului ce apasă asupra celui fără de ţară5. Convingerea că,

3

„Dacă aş fi început să scriu într-o limbă străină, cu siguranţă nu mi-ar fi reuşit”, în
Nie odpowiadam za Polskę (Nu sunt răspunzător pentru Polonia), interviu cu Sławomir Mrożek realizat de Małgorzata I. Niemczyńska, „Gazeta Wyborcza”, 17 aprilie
2007.
4 Situaţia scriitorilor polonezi din exil a fost fundamental diferită de cea a autorilor
români. Chiar dacă a existat cenzura, scriitorii polonezi din exil au avut, totuşi, posibilitatea de a publica în Polonia.
5 Ceea ce nu înseamnă absolut deloc că scriitorul ar fi refuzat meditaţia asupra exilului sau nu a surprins absurdul şi tragicul condiţiei de exilat. Numai că Sławomir
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în exil, scriitorul ar asista neputincios la secătuirea limbii – şi, de aici,
încredinţarea că, inevitabil, cel aflat departe de „ai săi” este condamnat la
sterilitate, se va rata în cele din urmă, îşi va pierde identitatea – îi provoacă, poate, cele mai multe reacţii ironice, chiar sarcastice. Ricanează la
„mărturisiri” şi „anateme” de felul celor cioraniene, respinge încercările
de a impune un portret-robot al scriitorului în exil şi teoria pierderii „geniului limbii”. Opune consideraţiilor generale, poate seducătoare prin aerul lor filosofic, de sorginte romantică, nevoia de a discuta cazuri concrete: „Cărui scriitor [îi slăbeşte emigraţia limba]? Nume, adresă. Unuia
îi slăbeşte, altuia nu-i slăbeşte” (p. 164).
Mai mult, este mereu atent la instrumentarea ideologică a unui
asemenea tip de discurs. Resuscitată de naţionalişti, de câte ori a fost nevoie, prejudecata alterării limbii scriitorului expatriat a fost întreţinută
de propaganda comunistă, pentru a-i descuraja pe autorii dornici să treacă dincolo de Cortina de Fier. Dar, în cazul scriitorului fugit din lagărul
comunist, îndepărtarea de „limba de lemn” atotstăpânitoare acolo, necontaminarea cu mărcile propagandei sunt chiar o condiţie a gândirii libere şi a regăsirii normalităţii: „Nici nu trăiesc în cultura lor, nici nu mă
interesează să descifrez hieroglife ca o artă de dragul artei” – îi scrie de la
Paris lui Wojciech Skalmowski, în 24 septembrie 1973. „Sunt foarte, foarte ocupat. Să-mi vorbească în limba pe care-o înţeleg, dar poate că ei nu
mai sunt în stare de asta”6.
Clişeele şi generalizările comode, miturile „polonităţii” îi alimentează lui Mrożek verva polemică: declanşează ironia cea mai tăioasă şi,
folosind formula lui Andrzej Borowski, îi aprind pofta de a scrie „lucruri
cât mai incorecte politic”. De pildă, iritat de opinia răspândită că „peste
tot e acelaşi lucru şi la fel”, dramaturgul oferă în „Dziennik powrotu”
o soluţie simplă, la îndemână, pentru dezvăţarea de ideile „de-a gata”,
pentru redobândirea simţului critic şi perceperea nuanţelor:
le propun celor care aşa consideră să se aşeze cu fundul gol
pe o tablă încălzită la treizeci de grade Celsius, iar, mai apoi,
pe o tablă încinsă la o sută de grade – şi pe urmă vor şti să
aprecieze diferenţa (p. 26).

Mai mult prin accident decât din raţiuni literar-estetice reajunge
scriitorul, după o îndelungată perioadă de tăcere, în paginile celor două
gazete importante din Polonia. Familia Mrożek se decide să părăsească
Mexicul, unde, după crah-ul financiar, se instaurase haosul, unde răpiri-

Mrożek schimbă perspectiva impusă de discursul comun. Piesa „Emigranţii”, în mod
premonitoriu, recunoaşte chiar autorul ei, are în centrul său tema „întoarcerii” (generatoare de non-sens) ca boală incurabilă, fatală.
6 Sławomir Mrożek, Wojciech Skalmowski, Listy, Wydawnictwo Literackie, Kraków,
2007, p. 124.
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le, atacurile şi devastările erau la ordinea zilei. Pentru un gringo, proprietar de ranch pe deasupra, situaţia devenise extrem de periculoasă.
Şi astfel, pur şi simplu, s-a hotărât destinul nostru pe mai departe. Mai ales al meu. Pentru că mă întorc la Cracovia. (...)
Să scriu acest „Jurnal al întoarcerii” mi-a trecut prin minte
acum jumătate de oră, când stăteam la computer (p. 7).

Revenirea s-a produs, cracovienii l-au întâmpinat cu mult entuziasm şi
curiozitate pe autorul „Emigranţilor”, la început ziarele au relatat aproape fiecare mişcare a sa, „prima pâine cumpărată într-un magazin polonez”, „prima gazetă citită într-o cafenea din apropiere”, „prima plimbare
prin Planty”, toţi s-au mirat de umbrela sa uriaşă, pe care-o deschidea la
cel mai mic semn de ploaie, de pălăria şi trench-ul său, a fost invitat la
nenumărate întâlniri, reuniuni, discuţii, festivităţi. Dar scriitorul, vestit
pentru tăcerile sale încăpăţânate, pentru credinţa că fiecărui om ar trebui
să i se limiteze porţia zilnică de cuvinte, a sfârşit prin a nu mai suporta
atât de multe dovezi de prietenie şi semne de apropiere şi, ceea ce a provocat stupoare, de nu chiar indignare, a anunţat că mai nu doreşte să fie
contactat decât prin intermediul avocaţilor. „Nu e deloc omul care să fi
putut lua parte la viaţa socială, de cafenea din Cracovia...”, constata regizorul Bartosz Szydłowski.
Desigur, anecdotele şi amintirile contemporanilor se cuvin tratate
cu prudenţă; formula „e ca-n Mrożek” circulă printre polonezi ca „e ca-n
Caragiale”, la români. A căpătat un grad de imprecizie similar, devenind
o etichetă pentru toate manifestările oarecum absurde, în accepţia cea
mai laxă a absurdului. Semnificative pentru relaţia lui Mrożek cu Polonia
contemporană sunt însă cele declarate de el însuşi, atât de scump la vorbă de obicei (insistând asupra libertăţii sale, de cetăţean francez de decenii, de a spune ce crede):
Trece timpul, eu îmbătrânesc, mă schimb. Vreau totuşi să
subliniez că nu pot să fiu răspunzător pentru Polonia, cum
este ea în momentul acesta, pentru că, timp de 33 de ani, eu
n-am fost aici. Nu ştiu cine este cine. Poate doar teoretic ştiu.
Nu-mi voi asuma responsabilitatea pentru Polonia. Nu există
nici o raţiune pentru aceasta. (...) Nu-mi place catolicismul
de-aici, de acum. Mă abţin să dezvolt, pentru că – aşa cum
spuneam mai devreme – nu vreau să vorbesc despre cum
este Polonia acum7.

7

Nie odpowiadam za Polskę...
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Dacă „Jurnalul întoarcerii” a fost gândit de scriitor şi ca un exerciţiu terapeutic (înregistrând despărţirea de Mexic, acesta se obliga să revină „acasă” prin scris, să „închidă cercul”), atunci parcursul său biografic îi dovedeşte, cel puţin în parte, eşecul. Dar această nouă plecare a „nomadului” – care nu ascundea faptul că se simte „în emigraţie” la Cracovia
– impune o modificare a contextului de interpretare a fragmentelor mai
pregnant sau mai vag autobiografice. Uneori, ceea ce, acum câtva vreme,
părea efect de stil sau joc retoric nu mai poate fi atât de lesne catalogat
astfel. În plus, citind volumele de corespondenţă cu Jan Błoński şi Wojciech Skalmowski, descoperim că, deşi par a fi scrise sub impulsul momentului, foiletoanele şi tabletele din „Dziennik powrotu” au în centrul
lor multe dintre temele şi obsesiile dintotdeauna ale autorului.
Fără a se considera un adevărat aventurier, ci mai curând un ins
„domestic”, Sławomir Mrożek se simte totuşi unul dintre ultimii urmaşi
ai europenilor din secolul al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea, care,
împinşi de dorinţa de a cunoaşte, de inconştienţa vârstei sau scârbiţi de
Europa, „au fugit cât mai departe de ea”. Chiar dacă faptele sale, într-o
epocă „slabă”, de „moleşeală”, cum o numeşte, par mărunte, nesemnificative în comparaţie cu cele ale exploratorilor de odinioară, regăseşte
în el însuşi ceva din spiritul lor: „îi înţeleg foarte bine şi, presupun, şi ei
m-ar înţelege”, notează autorul (p. 34). Iar destinul său este, păstrând
proporţiile, asemănător celui al marilor călători din trecut: a părăsit Europa, pentru a merge cât mai spre departe.
Plecând de la mărturisiri de felul acesta, am putea să-i găsim predecesori nestatornicului Sławomir Mrożek în romantismul timpuriu polonez. „Rătăcirea” ca respingere a instituţiilor stabile, a establismentului, descoperirea unicităţii prin „migrarea continuă”, prin depăşirea graniţelor politice, dar şi a celor culturale ce definesc polonitatea erau de întâlnit şi la autorii romantici. Recunoscând deosebirile majore (de epocă,
de mentalitate şi de tip de discurs), putem sesiza atât la Mrożek, cât şi la
romantici conştiinţa unei esenţiale diferenţe culturale între Polonia şi
Europa8. Dacă însă, la aceştia din urmă, conştiinţa diferenţei poate da
naştere, în spiritul veacului, la proiecţii mitice, ce implică redescoperirea
„patriarhalitaţii populare a strămoşilor slavi”9, la Mrożek întreţine satira
şi demascarea alienării contemporane. Dar atât crearea de mituri, cât şi
satirizarea retoricii, a gesticulaţiei pretins eroice şi a clişeelor pleacă de la
denunţarea inadecvării modelelor urmate la fondul polonez şi a pericolului de a reduce identitatea colectivă la câteva formule simpliste. Romanticul care-şi clamează păgânismul în mijlocul catolicismului cracovian şi
autorul „Tangoului” s-ar putea întâlni atât în dezvăluirea crizei de iden-

8

Vezi Maria Janion, Niesamowita Słowiańczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków,
2007, p. 50 şi urm.
9 Jerzy Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują, Wydawnictwo W.A.B., Wydawnictwo CiS, Warszawa, 2002, pp. 63-73.
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titate a polonezilor, cât şi în constanta dorinţă de evadare dintr-o lume
care-i închide. Într-o scrisoare trimisă de la Cracovia lui Ludwig Kropiński, în 1817, Chodakowski se prezenta drept „un migrator sălbatic” între
zidurile unui oraş vechi10. Aproape două veacuri mai târziu, citim în
„Dziennik powrotu”: „Voiam să fiu nomad, să am puţine lucruri şi totul
asupra mea, gata de fugă” (p. 129).
La prima vedere, deconstrucţia miturilor de sorginte romantică,
parodierea eroismului de tip „sarmatic”, atât de caracteristice operei lui
Mrożek, par să contrazică orice apropiere a sa de tipul romantic. Şi, totuşi, cum se observă în „Zabawa” („Jocul”) sau în „Śmierć porucznika”
(„Moartea locotenetului”), ţinta atacurilor dramaturgului o constituie
mai puţin valorile romantice în sine, cât pastişarea şi trecerea lor în grotesc în perioada comunistă. Ca în indicaţiile de decor din „Zabawa” (toate
mobilele „sunt stil, deşi amestecate”), anii şaizeci- şaptezeci ai secolului
trecut au propus în Polonia un amestec uimitor de propagandă comunistă şi de recuperare a tradiţiei „nobile”, „sarmate”. În această perioadă
este ecranizată „Trilogia” lui Henryk Siekiewicz şi se bucură de succes de
public. Aşadar, în procesul de forjare a „omului socialist”, propaganda
comunistă se foloseşte intens de recuperarea (şi de modificarea, „adaptarea”) tradiţiei „sarmate” şi transformă opera laureatului Nobel în instrument ideologic11. Mrożek nu duce aşadar un război declarat cu tradiţia –
în manieră avangardistă, să spunem –, ci unul împotriva modului în care
trecutul este „reconstruit”, readaptat din punct de vedere ideologic, propagandistic, pentru a fi livrat maselor. Neadecvarea modelelor din trecut
la prezentul comunist, mimarea valorilor, pe fondul degradării societăţii,
a limbajului şi a pierderii individualităţii, sunt obiect de satiră şi sursă
a comicului absurd, vecin cu tragicul12.
Din perspectiva „nomadismului” asumat de Mrożek, întoarcerea
se dovedeşte, în esenţa ei, absurdă. Este mişcare în sens invers celui legitim pentru aventurier, pentru emigrant şi, în consecinţă, una negativă,
periculoasă. Cel pentru care a fi presupunea „a merge cât de departe se
poate” se vede silit să revină asupra propriilor urme. Viitorul său – marcat de nonsensul repetabilităţii – reînvie umbrele trecutului. De aceea,
întoarcerea seamănă cu o trezire din morţi, iar insul reajuns în punctul
de unde-a plecat, căruia i se anulează astfel, cel puţin la modul simbolic,
existenţa de până atunci, pare să-şi piardă identitatea şi consistenţa.
„Oare eu mai exist?”, se întreabă Mrożek. „Sau poate sunt doar o nălucă,
o reflectare în oglinda memoriei?” (p. 130).
Atâta vreme cât rătăcitorul se află departe, tocmai distanţa ce-l
separă de „acasă” devine măsura vieţii sale, a ratărilor şi a reuşitelor lui.

10

Apud Maria Janion, op. cit., p. 49.
Vezi Przemysław Czapliński, Konstruowanie tradycji, în „Przegląd Polityczny”,
nr. 87, 2008, pp. 56-78.
12 Vezi Jan Błoński, Polak jaki jest każdy widzi, „Znak” 1971, nr. 196.
11
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Chiar atunci când se va opri într-un loc, cu gândul că nu-l va mai părăsi
vreodată, condiţia sa de străin, de marginal, îi conferă situaţiei un aer
cvasi-provizoriu. Oriunde s-ar stabili, e „de nicăieri”, ceea ce înseamnă în
acord cu sine însuşi. Ridicând zidurile ce împrejmuiesc ranchul „La Epifania” şi turnuleţul unde-şi va petrece multe ceasuri citind şi meditând,
scriitorul îşi construieşte, ca un senior, spaţiul închis în care va stăpâni.
Aşa cum le scria, în decursul anilor, prietenilor săi Błoński şi Skalmowski, numai printre străini, lipsit de false proximităţi şi legături, de limitările ce decurg de aici, îşi regăseşte echilibrul. Pentru cel care recunoştea
că, încă din copilărie, se simţea un străin printre ai săi, condiţia de exilat
este singura care corespunde cu adevărat naturii sale. Pentru a se izola,
rătăcitorul are nevoie de plecarea în lume.
Calea-ntoarsă suprimă însă potenţialităţile şi închide „figura geometrică a bătrâneţii” (p. 18), cercul. Poate fi întoarcerea deghizată, asemeni celei a lui Ulisse, pentru a se sustrage ameninţării morţii, poate fi
marşul prizonierului eliberat către un „acasă” ce i s-a şters aproape din
minte şi unde a fost uitat, poate fi revenirea exploratorului într-o lume ce
nu mai are trebuinţă de poveştile sale de la capătul lumii. Pentru Mrożek,
ca în „Tinereţe fără bătrâneţe...”, cel care străbate drumul înapoi nu mai
are ceva esenţial de împlinit sau de ratat, ci se-ndreaptă doar spre întâlnirea cu bătrâneţea şi moartea. În spatele experienţelor individuale, al diferitelor scenarii de întoarcere, scriitorul descoperă aceeaşi traumă:
Întoarcerile lor au fost de tot felul. Tragice sau nu, liniştite
sau furtunoase, dar triumfale – niciodată. Întotdeauna i-a
însoţit sentimentul înfrângerii, conştiinţa că tot ceea ce trebuiau să întâlnească în viaţă mai important le ieşise deja în
cale şi, din acel moment, vor merge dinspre ce e însemnat
spre tot mai puţin (p. 35).

Gândindu-ne la importanţa temei „Marii Emigraţii” în literatura polonă
a secolului al XIX-lea şi, mai târziu, la iluzia „întoarcerii triumfale” întreţinută pe-atunci de presa din emigraţie, la impactul operei lui Adam
Mickiewicz asupra unor întregi generaţii de creatori13, sesizăm în paginile
din „Dziennik powrotu”, chiar dacă mai discretă, aceeaşi pornire de
a demitiza „emigraţia”, de a parodia patetismul şi retorica patriotismului,
a „sarmatismului” la polonezi din piesele sale din anii ’60-’70 ai secolului trecut.
Întoarcerea îl sileşte pe rătăcitor să accepte regulile „sedentarului” – importanţa poziţiei sociale, canoanele de „respectabilitate” ale locului, necesitatea construcţiei în comunitate etc. – , deşi nomadul s-a revoltat deseori împotriva constrângerilor şi s-a considerat pe sine însuşi

13

Vezi Alina Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniem Polaków, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, 1997, p. 19.
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singura operă demnă de înfăptuit. Îi oferă perspectiva unui spaţiu limitat, deşi graniţele, de orice fel, l-au îndemnat întotdeauna să le depăşească. Îl readuce într-o comunitate aproape uniformă din punct de vedere
etnic, cu nenumăratele ei obsesii identitare şi ritualuri politico-sociale de
autolegitimare, deşi s-a obişnuit să fie de nicăieri şi este marcat de toate
locurile prin care a trecut, de toate întâlnirile avute. Îl obligă să trăiască
printre „ai săi”, deşi nu se mai defineşte în principal prin naţionalitate,
iar singurătatea asumată a devenit starea sa firească.
Pentru Mrożek (ca pentru multe dintre personajele lui Elie Wiesel), revenirea în punctul de plecare instituie anormalitatea. Este un
scandal trecut sub tăcere, o tulburare a ordinii pe care societatea preferă
să o ignore sau să o reducă la tulburările de personalitate sau de temperament ale repatriatului. Este o fractură interioară greu de mărturisit de
către acesta din urmă. Cei întorşi nu mai pot fi cei care-au plecat, s-au
transformat, sunt deja „molipsiţi de spaţiu şi de schimbare” (p. 35),
lumea în care (re)ajung s-a schimbat şi ea. De aceea, regăsirea de sine
într-o lume fals familiară devine imposibilă, iar recunoaşterea celorlalţi,
poate cândva apropiaţi, este iluzorie.
„Acasă” a devenit un univers îndepărtat, care doar seamănă cu lumea părăsită cândva, iar falsa familiaritate a celui aflat din nou printre
„ai săi” cu oamenii şi locurile ascunde, în fapt, o înstrăinare profundă.
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Sławomir Mrożek – dziennik „nomady”
(...przed kolejną wędrówką)
Streszczenie

Wbrew swojemu tytułowi, „Dziennik powrotu” nie jest intymnym
dziennikiem Sławomira Mrożka (lub przynajmniej utrzymanymi w pokrewnej tonacji zapiskami z podróży). Nie stanowi też dokumentu jego
powrotu na zawsze do Krakowa. 6 czerwca 2008 r. przekonaliśmy się, że
to, co w 1996 r. wydawało się „definitywnym powrotem” pisarza zbłąkanego w rodzinnych stronach, okazało się jedynie dłuższym pobytem przed
kolejną wędrówką, tym razem na południe Francji.
Ten „niby” dziennik, który został podzielony na dwie części –
„Meksyk” i „Kraków”, jest zbiorem felietonów o zabarwieniu autobiograficznym. Zebrane felietony i krótkie teksty w 1996 r. gościły co tydzień na
łamach „Dziennika Polskiego”, a w latach 1997-1999 ukazały się w „Gazecie Wyborczej”, w rubryce „Uwagi osobiste”. Nie miały charakteru zapisków wyłącznie osobistych. Zostały napisane głównie z myślą o polskich
czytelnikach.
Lektura „Dziennika powrotu”, czytana równolegle z korespondencją prowadzoną z Janem Błońskim i Wojciechem Skalmowskim, pozwala
nam dostrzec, że felietony i teksty zebrane w „niby” dzienniku, chociaż
wydaje się, że były pisane pod wpływem chwilowego impulsu, dotykają
spraw i obsesji od zawsze dręczących autora. W swoich rozważaniach
autorka referatu pochyla się nad trzema z nich: odrzuceniem metody,
w której przeszłość jest „zrekonstruowana” (ponownie zaadoptowana na
potrzeby ideologii i propagandy), „nomadyzmem” oraz „powrotem”, rozumianym jako porażka, spotkanie ze starością i śmiercią.

mgr Eryka Drelicharz
Kraków

Ikona Matki Boskiej Hodegetrii z I poł. XVI w.
z cerkwi Archanioła Michała we wsi Florynka.
Problematyka przedstawień Matki Boskiej w mandorli
w sztuce wschodniochrześcijańskiej

1. Wstęp
Przedmiotem pracy jest szesnastowieczna ikona Matki Boskiej
Hodegetrii pochodząca z cerkwi pw. Michała Archanioła we wsi Florynka. Ikonografia tej ikony jest niezwykła, gdyż Matka Boska jest na niej
ukazana w mandorli, po bokach zaś znajdują się prorocy Starego Testamentu. Nadal nieznane jest żadne dzieło – ikona, malowidło ścienne czy
też miniaturowe, które mogłoby być bezpośrednim wzorem dla tej ikony.
Obecność mandorli i proroków oraz oryginalna kompozycja całości każą
szukać inspiracji dla jej powstania bardzo szeroko1.
2. Dzieje i stan badań nad ikoną Matki Boskiej z Florynki
Ikona Matki Boskiej Hodegetrii z cerkwi Michała Archanioła we
Florynce obecnie przechowywana jest w Muzeum Historycznym w Sanoku. Wieś Florynka pierwszy raz jest wzmiankowana pod nazwą Flornikowa w dokumencie Władysława Jagiełły z 1391 r. Następnie znika na długo
z zachowanych do naszych czasów źródeł. Dopiero z 1529 r. pochodzi kolejna informacja źródłowa. Ludność Florynki płaciła wówczas 45 groszy
czynszu i wraz z okolicznymi wsiami tzw. obiedne na rzecz biskupa krakowskiego2. Ponowna lokacja wsi nastąpiła w 1574 r. Biskup krakowski
Franciszek Krasiński osadził ją wówczas na prawie wołoskim. Z prawnego
punktu widzenia doszło wówczas nie tyle do lokacji wsi, co do jej restytucji. Dokument biskupi mówi bowiem, że poprzednie prawa zgorzały3.

1

Artykuł niniejszy stanowi streszczenie głównych wątków mojej pracy magisterskiej
poświęconej ikonie Matki Boskiej Hodegetrii z Florynki, napisanej w Insytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Temat ten otrzymałam od śp.
prof. Anny Różyckiej-Bryzek, zaś po Jej śmierci kontynuowałam badania pod kierunkiem prof. Małgorzaty Smorąg-Różyckiej.
2 Słownik geograficzno-historyczny województwa krakowskiego w średniowieczu,
cz. 1, oprac. Z. Leszczyńska-Skrętowa i F. Sikora, Wrocław 1980-1986, s. 683.
3 W. Bębynek, Starostwo muszyńskie, własność biskupstwa krakowskiego, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, t. 42, 1914-1916, s. 611-612.
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Prawo wołoskie stanowiło całkowicie odrębny od prawa magdeburskiego
system prawny, właściwy dla osad o charakterze pastersko-hodowlanym.
Dopiero z czasem ludność tych wsi zajęła się rolnictwem, a wówczas i organizacja wsi na prawie wołoskim ulegała zmianom4. Zdaniem badaczy,
ta zmiana form organizacyjnych życia wiejskiego wiązała się niewątpliwie
z napływem elementu etnicznego wołoskiego ze wschodu w XVI w.5
Ikona Matki Boskiej z Florynki była prezentowana na kilku wystawach, mianowicie w roku 1959 w Krakowie, w roku 1964 w Krakowie
i Wrocławiu oraz w 1966 r. w Recklinghausen na wystawie ikon z Polski6.
3. Opis ikony Matki Boskiej z Florynki
Ikona Matki Boskiej z Florynki namalowana jest na desce z drzewa lipowego o wymiarach 119,5 cm na 86 cm. Centrum kompozycji stanowi przedstawienie tronującej Matki Bożej w mandorli z siedzącym na
Jej kolanach Dzieciątkiem Jezus, ujęta po bokach dwoma pionowymi szeregami ośmiu proroków, po czterech z każdej strony. Maria podtrzymuje
Dzieciątko lewą ręką, zaś dłoń prawą złożyła na Jego prawym kolanku.
Dzieciątko unosi prawą rączkę w geście benedictio graeca, w lewej zaś
trzyma zwój. Głowy Marii i Dzieciątka oraz proroków okalają nimby.
Maria ma na sobie suknię w zielonym kolorze ze złotymi mankietami i takim samym złotym wykończeniem pod szyją. Na głowie Marii widać przykrywający dokładnie Jej wszystkie włosy welon koloru zielonego
– identycznego z kolorem sukni. Na suknię nałożony jest duży, luźny
płaszcz – maforion w kolorze ciemnobordowym, okrywający całą postać
od głowy do stóp. Na maforionie osłaniającym głowę Marii widoczna jest
złota gwiazda nad czołem i takaż sama na prawym ramieniu. Cały maforion obszyty jest złotą szeroką taśmą w części okrywającej głowę i ramiona i węższą poniżej. Spod zielonej sukni Marii lekko wyglądają Jej czerwone pantofle. Dzieciątko ubrane jest w biały chiton, a na to nałożony ma
himation koloru starego złota; stopy bose.
Twarz Marii jest pociągła, oczy migdałowego kształtu, usta małe,
nos długi, łuki brwiowe szerokie, mocno zaznaczone; prawy łuk brwiowy
łączy się z linią nosa, którego skrzydełka podkreślone są dodatkowo czerwonym kolorem. W kącikach oczu lekkie rozjaśnienia białym kolorem.
Cała twarz łagodnie stonowana – nawet miejscowe czerwone rumieńce
nie są tu namalowane jako coś odrębnego – nie ma właściwie wyraźnego
stosowania linii, a jedynie łagodne modelowanie bryły kolorem, tonem.

4

Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa polskiego od połowy
XV w. do r. 1795 [w:] Historia państwa i prawa Polski, red. J. Bardach, t. 2, Warszawa 1957, s. 57.
5 K. Baczkowski, Dzieje Grybowa i wsi podgrybowskich w XIV-XVI wieku [w:] Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu, t. I, red. D. Quirini-Popławska, Kraków 1992,
s. 84.
6 J. Kłosińska, Ikonen aus Polen, Recklinghausen 1966, s. 64, nr 7.
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Dłonie Marii – bardzo delikatne, o smukłych, długich palcach. Twarz
Dzieciątka okrągła, z wysokim czołem, kręconymi włosami; podobnie jak
u Marii lekko zaznaczone rumieńce, silnie zaś łuki brwiowe.
Nimby okalające głowy Marii i Dzieciątka wykonane są inną techniką, mianowicie dekoracyjne ornamenty wypełniające kręgi są wgłębione, wyciśnięte w płaszczyźnie deski, są to kropki i piętrzące się w stylizowane promienie.
Całą postać Marii z Dzieciątkiem obejmuje owalna, sferyczna
mandorla, pokryta wiązkami promieni, spoza której widać cztery rogi
rombu. Owalna mandorla, pierwotnie zapewne błękitna, obecnie w kolorze zielonym, powtarzającym kolor sukni Marii, podzielona jest na trzy
sfery zaznaczone białym obrysem (dokładnie: dwie sfery skrajne są w ten
sposób zaznaczone). Na mandorli widoczne są wiązki promieni koloru
ciemnego borda (podobnego do koloru maforionu Marii), regularnie rozchodzących się od obu postaci. Niebieska mandorla ma zapewne symbolizować niebo lub kosmos, w przeciwieństwie do wystających spoza niej
czerwonych fragmentów rombu, oznaczającego ziemię.
Po prawej i lewej stronie Marii w czterech rzędach rozmieszczeni
są parami starotestamentowi prorocy. Są to od lewej do prawej: w pierwszym rzędzie – Mojżesz i Aaron, w drugim rzędzie – Dawid i Salomon,
w trzecim rzędzie – Gedeon i Ezechiel, w czwartym rzędzie – Micheasz
i Zachariasz. Wszyscy prorocy zwracają się w stronę Marii z Dzieciątkiem.
Ubrani są w chitony i himationy.
Mojżesz przedstawiony jest jako dojrzały mężczyzna z czarną brodą. Nie trzyma żadnego atrybutu, a jedynie obie dłonie złożone w modlitewnym geście zwraca w stronę Marii. Naprzeciw Aaron w bogatych kapłańskich szatach i czerwonych pantoflach z różdżką w prawej ręce.
W rzędzie drugim król Dawid w otwartej pięciolistnej koronie
z modelem świątyni trzymanym owiniętą płaszczem lewą ręką i ze zwojem w prawej ręce. Salomon zaś, syn Dawida, również w koronie otwartej
z podniesionym w górę rozwiniętym zwojem. O ile Dawid miał czerwoną
spodnią szatę, a zielony płaszcz, to Salomon odwrotnie – ma zieloną szatę
spodnią i czerwony płaszcz, obaj zaś obuci są w czerwone trzewiki.
W trzecim rzędzie Gedeon oburącz trzyma runo, Ezechiel zamkniętą bramę w kształcie ostrołukowego, laskowanego portalu w prawej
dłoni, w lewej rozwinięty zwój.
W ostatnim, czwartym rzędzie namalowany jest Micheasz, trzymający oburącz rozwinięty zwój, naprzeciw prorok Zachariasz z różdżką
w prawej dłoni i w lewej, podobnie jak i inni prorocy, rozwinięty zwój. Na
wszystkich zwojach widoczne są inskrypcje.
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4. Przedstawienia Matki Boskiej w mandorli
w sztuce bizantyńskiej
W teologicznej doktrynie Kościoła wschodniego status Marii został jednoznacznie określony przydanym Jej na soborze w Efezie (431 r.)
określeniem Theotokos – Matka Boga. Kult Matki Boskiej w Bizancjum
miał charakter chrystologiczny, unaoczniał bowiem człowieczą naturę
Chrystusa i zbawczy sens Wcielenia. Ikonograficznym wyróżnikiem tych
pierwszych stała się od wieku IV mandorla, pojmowana jako obłok lub
nadnaturalne światło7.
Z tego punktu widzenia ujęcie mandorlą Matki Boskiej, znane
z wielu dzieł w sztuce tak wschodniego, jak i zachodniego chrześcijaństwa, wydaje się zaskakujące.
W sztuce bizantyńskiej można wydzielić kilka tematów charakteryzujących się przedstawieniem Marii w mandorli. Generalnie można je
podzielić na: 1) przedstawienia teofaniczne, osnute na wątkach biblijnych, które można też określić jako przedstawienia reprezentacyjne; 2)
ilustracje maryjnych hymnów liturgicznych; 3) przedstawienia inspirowane literaturą apokryficzną i homiletyczną. Do pierwszej z tych kategorii trzeba zaliczyć tematy: a) Maria w asyście anielskiej, b) Maiestas Mariae, c) Matka Boska Krzew Gorejący (gr. Theotokos tes Batou, rus. Nieopalimaja Kupina). Do drugiej z nich należą (w porządku chronologicznym, tzn. w kolejności ich pojawiania się w znanych nam dziełach sztuki
bizantyńskiej): a) Akatyst, d) Hymn Bożonarodzeniowy, zwany Soborem
Bogurodzicy, c) Tobą cieszy się wszelkie stworzenie (rus. O Tiebie radujetsja wsiakaja tvar), d) Zaprawdę godna jesteś (rus. Dostojno jest).
Trzecią wreszcie kategorię stanowi temat Zaśnięcie Marii Panny (gr.
Koimesis).
4.1. Przedstawienia teofaniczne osnute na wątkach biblijnych
4.1.1. Maria w asyście anielskiej
Wspomniane wyżej postanowienia soboru powszechnego w Efezie w 431 r., który obronił dla Marii tytuł Theotokos – Bogurodzicy, miały
także ważne znaczenie dla rozwoju ikonografii maryjnej. Tym też tłumaczy się nowe zjawisko, a mianowicie to, że „mandorlą, znakiem teofanii,
uświetniać zaczęto jej wizerunek z Dzieciątkiem8”.

7

O genezie i ikonografii mandorli zob.: G.W. Elderkin, Shield and Mandorla, „The
American Journal of Archeology”, t. 42, 1938, s. 227-236; O. Brendel, Origin and
Meaning of the Mandorla, „Gazette des Beaux-Arts”, t. 25, 1944, s. 5-24.
8 A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie małowidła ścienne w kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu, „Studia do Dziejów Wawelu”, t. 3, 1968, s. 221-223.
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Najstarszym znanym przedstawieniem Marii w mandorli jest mozaika w apsydzie kościoła Panagia Kanakaria w Lythrankomi na Cyprze
z VI w. Matka Boska występuje tutaj z Dzieciątkiem, w owalnej mandorli,
w asyście dwóch aniołów9. Drugim w kolejności chronologicznej przedstawieniem Matki Boskiej w mandorli są malowidła w kościele w KizilCukur w Kapadocji z początku X w.10
Na Wschodzie kult Marii cały czas był silnie związany z tym, że
była Ona Bożą Matką, niewiastą wybraną spośród córek Izraela, aby urodzić Odkupiciela ludzkości. Maria stała się także opiekunką i protektorką
państwa bizantyńskiego. Kult ten owocował wielkim bogactwem liturgicznych hymnów maryjnych, świąt i nieustannym rozwojem ikonografii.
Niemniej cały czas kult Marii pozostawał złączony z kultem Jej Syna. Natomiast na Zachodzie mariologia rozwijała się w kierunku uwydatnienia
osoby Marii, akcentowaniu Jej roli w dziele zbawienia i odkupienia rodzaju ludzkiego. Wraz z rozwojem zachodnioeuropejskiej mistyki nastąpiło połączenie roli Matki Boga z rolą Współ-Odkupicielki w ekonomii
zbawienia11.
Zaniknięcie tego motywu w sztuce bizantyńskiej można tłumaczyć pojawieniem się kolejnego wielkiego sporu, jaki rozdzierał chrześcijaństwo wschodnie w V-VI w., mianowicie sporu z monofizytyzmem. Tak
więc na kilkaset lat przedstawienie Matki Boskiej w mandorli w ogóle zniknęło ze sztuki bizantyńskiej. Maria w mandorli pojawiła się ponownie
w sztuce bizantyńskiej najpierw w malowidłach ściennych z XIV w. w południowej części państwa serbskiego, czyli w dzisiejszej Macedonii, ale
tam wystąpiła już nie w asyście aniołów czy symboli Ewangelistów, lecz

9

J.I. Smirnow, Christianskije mozaiki Kipra, „Wizantijskij Wremiennik”, t. 4, 1897,
s. 65-93; N.P. Kondakov, Ikonografija Bogomatieri, t. 1, Sankt Petersburg 1914,
s. 240-241; R.L. Freytag, Die autonome Theotokosdarstellung der frühen Jahrhunderte, München 1985 (Beitrage zur Kunstwissenschaft, Bd. 51), s. 371, 435, 446448, 490, 495; M. Sacopoulo, La Théotokos à la mandorle de Lythrankomi, Paris
1975. Po zajęciu przez armię turecką w 1974 r. wschodniej części Cypru i proklamowaniu tam przez mniejszość turecką separatystycznej republiki, kościół Panagia Kanakaria w Lythrankomi, który znalazł się po stronie okupowanej, został obrabowany, zaś
mozaika wywieziona w 1979 r. z Cypru i sprzedana. Od 1988 r. znajduje się w zbiorach Peggy Goldberg; zob.: J. Młynarczyk, Sztuka Cypru [w:] Sztuka świata, t. 11,
Warszawa 2002, s. 141; Mother of God. Representations of Virgin in Byzantine Art,
red. M. Vassilaki, Athens-Mediolan 2000.
10 Malowidła ta datowano dawniej na lata między 842 i połową X w., potem na VIIVIII w., to znów dopiero na X-XI w.; zob.: C. Jolivet-Levy, Les églises byzantines de
Cappadoce. Le programme iconographique de l’abside et de ses abords, Paris 1991;
M. Sacopoulo, La Théotokos à la mandorle..., s. 38.
11 Podkreślano zwłaszcza, że Maria – Nowa Ewa jest tą, która otwiera bramy raju zamknięte z powodu grzechu Ewy. Akwinata pisał m.in.: „To Ona sama zdjęła klątwę,
przyniosła błogosławieństwo i otworzyła bramę niebios”; Św. Tomasz z Akwinu, Wykład pozdrowienia Anielskiego, tłum. Wojciech Giertych [w:] Św. Tomasz z Akwinu,
Wykład pacierza, Poznań 1987, s. 97. Por. również: S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, Warszawa 1997, s. 154-155.
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w cyklu akatystowym oraz w kilku innych tematach inspirowanych maryjnymi hymnami liturgicznymi. Największą popularność motywy te zdobyły dopiero w XV-XVI w.
4.1.2. Maiestas Mariae
Przedstawienie Matki Boskiej w mandorli z czterema istotami
apokaliptycznymi12, niekiedy bardzo podobne do typu Maiestas Domini13, stąd zwane przez niektórych badaczy Maiestas Mariae. Obrazowane
było sporadycznie, przede wszystkim w Europie Zachodniej.
Geneza tematu Maiestas Mariae łączona jest w literaturze przedmiotu z formułą ikonograficzną Maiestas Domini14. Za najstarsze przedstawienie Marii w mandorli w otoczeniu czterech istot apokaliptycznych
uchodzi malowidło w apsydzie kościoła w Akwilei z 1031 r.15

12

Jedyną jak do tej pory próbą ujęcia tematu Marii w mandorli, lecz opartą na dość
ubogiej podstawie, w tym prawie zupełnym pominięciu zabytków Kościołów wschodnich (jeśli nie liczyć wczesnobizantyńskich mozaik), jest praca André Grabara. Z kolei
Charles Grosset omówił grupę zabytków, w których występuje Matka Boska wraz
z czterema istotami apokaliptycznymi, zlekceważył jednak zupełnie występowanie,
bądź nie w tych scenach mandorli, tak jakby była ona bez większego znaczenia; zob.:
A. Grabar, The Virgin in a Mandorla of Light [w:] A. Grabar, L’Art de la fin de
l’Antiquité et du Moyen Age, t. 2, Paris 1968, s. 536-541; Ch. Grosset, La Vierge et le
tétramorphe. Étude d’iconographie médievale [w:] Melanges offerts à Rene Crozet
à l’occasion de son soixante-dixieme anniversaire, édités par P. Gallais et Y.-J. Riou,
t. 1, Poitiers 1966, s. 549-555.
13 Najszersze omówienie tematu Maiestas Domini, wraz z bardzo bogatą ikonografią
w: T. Dobrzeniecki, Maiestas Domini w zabytkach polskich i obcych z Polską związanych, cz. 1-3, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, t. 17, 1973, s. 5-86; t. 18,
1974, s. 215-308; t. 19, 1975, s. 5-263.
14 Temat Maiestas Mariae nie doczekał się jeszcze monograficznego opracowania.
Prace, w których temat ten był jakoś wzmiankowany cytuję w następnym przypisie.
Natomiast najnowsze syntetyczne omówienie tematu Maiestas Domini, z podaniem
aktualnej literatury przedmiotu i ze szczególnym uwzględnieniem sztuki bizantyńskiej, zob. w: M. Smorąg-Różycka, Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy.
O kontekstach ideowych i artystycznych sztuki Rusi Kijowskiej XI wieku, Kraków
2003, s. 88-96.
15 Zwierzęta apokaliptyczne towarzyszą już tutaj Matce Boskiej z Dzieciątkiem, siedzącej na tronie, w podwójnej, owalnej mandorli. Także dalsze dzieje tego tematu we
wczesnym i dojrzałym średniowieczu związane są ze sztuką zachodnioeuropejską, karolińską i przedromańską (malowidła w opactwie San Vincenzo al Volturno), a następnie romańską (malowidła w apsydach kościołów w Esterii i w Tahull w Katalonii,
rzeźba tympanonu w Corneilla-de Conflant w Pirenejach czy kapitel z Saint-Pons-de
Thomières w Prowansji) oraz gotycką (m.in. w wielkim witrażu z Chartres i w rzeźbie
portalu kościoła św. Stefana w Korbei koło Amiens). Niekiedy też temat ten podlegał
redukcji, bądź przemianom, ograniczając się jedynie do przedstawienia tronującej
Marii w mandorli (bez symboli Ewangelistów, a nawet bez Dzieciątka Jezus – jak
w jednej ze scen w Volturno), ukazywanej indywidualnie, bądź wraz z analogicznym
przedstawieniem Chrystusa w mandorli (jak np. w malowidłach Campo Santo w Pizie.
Zob.: P. Skubiszewski, Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973,
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Zaś za najstarsze zachowane przedstawienie typu Maiestas Mariae w sztuce bizantyńskiej uchodzi fresk w kaplicy Świętokrzyskiej na
Wawelu z 1470 r. i jest – jak wykazała Anna Różycka-Bryzek – dziełem
malarzy ze szkoły pskowskiej, pracujących na zlecenie Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety Rakuszanki. Gotycki, zachodnioeuropejski
charakter tej trójprzęsłowej, salowej budowli, przylegającej do katedry
wawelskiej, wymusił zmiany programu ikonograficznego przeznaczonego
dla wnętrza kopułowej świątyni bizantyńskiej. Artyści, mając do dyspozycji tylko jedno miejsce centralne – szerokie pole sklepienne ponad wejściem z nawy do kaplicy, „dokonali wyboru między zwykłym dla kopuły
wizerunkiem Pantokratora a stosowanym w konsze apsydy obrazem Matki Boskiej16”. Co więcej, sięgnęli oni po nader oryginalny, rzadko spotykany typ ikonograficzny, określany w literaturze, per analogiam do Maiestas Domini, mianem Maiestas Mariae17. W tym centralnym miejscu sklepienia kaplicy Świętokrzyskiej, przed umieszczoną nieco dalej Etimazją,
znajduje się mianowicie statyczna kompozycja: Maria z małym Jezusem
przedstawiona jest na tle okrągłej mandorli, którą otaczają cztery symbole Ewangelistów z księgami. Mandorla sferyczna usiana jest gwiazdami, co dodatkowo ma nam przybliżyć wyobrażenie nieba, zaś z mandorli
na zewnątrz rozchodzą się promienie światła.
Brak wcześniejszych przykładów Maiestas Mariae zdaje się dowodzić, iż w krakowskiej fundacji królewskiej doszło do genialnej syntezy
sztuki Wschodu i Zachodu, poprzez przejęcie typu ikonograficznego wywodzącego się jeszcze z okresu jedności Kościoła, lecz rozwiniętego już
w sztuce zachodniej i włączenie go do programu ikonograficznego malowideł przynależnych artystycznie i ideowo do sztuki Kościoła wschodniego.

s. 123-126; tenże, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001, s. 185186; A. Grabar, The Virgin in a Mandorla of Light..., s. 537-539; Ch. Grosset, La
Vierge et le tétramorphe..., s. 551, 553-554; Y. Christe, Les grands portails romans.
Études sur l’iconologie des théophanies romanes, Genève 1969, s. 144; M. Skubiszewska, Malarstwo w Italii w latach 1250-1400, Warszawa 1980, s. 128.
16 A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne w kaplicy Świętokrzyskiej..., s. 257.
17 C. Osieczkowska, La „Majestas Domini” et les rélations d’art entre la France et la
Pologne, Collection de l’Institut Française de Varsovie, vol. 7, Paris 1939, s. 1-46;
A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne w kaplicy Świętokrzyskiej..., s. 178, 200, 221,223.
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4.1.3. Matka Boska Krzew Gorejący
Przedstawienie Marii z Dzieciątkiem w mandorli spotykamy w typie ikonograficznym Matka Boska Krzew Gorejący, zwanym w języku
greckim Theotos tes Batou, zaś w rosyjskim Nieopalimaja Kupina. Typ
ten ukształtował się na kanwie widzenia Mojżesza, opisanego w Księdze
Wyjścia (Wj 3, 2), oraz komentarzy Grzegorza z Nyssy i Teodoreta18. Według tych komentarzy patrystycznych, Krzew Gorejący to symbol i prafigura Bogarodzicy, która poczęła i pozostała dziewicą. Dzięki tej tradycji
topos Marii jako „Krzewu, który nie spłonął” wszedł do liturgii święta
Zwiastowania.
Typ ten przedstawia Marię ukazaną w półpostaci, z Dzieciątkiem
na lewym ramieniu, na tle mandorli złożonej z dwóch nałożonych na siebie, krzyżujących się rąbów – zielonego (rzadziej błękitnego) i czerwonego. Dzieciątko Jezus przedstawiane było jako Emmanuel, unoszący prawicę w geście błogosławieństwa, podczas gdy w lewej trzyma zwój.
W polach zielonego rąbu umieszczano wyobrażenia archaniołów lub serafinów i cherubinów, zaś wewnątrz czerwonego rąbu było miejsce na symbole Ewangelistów. Pomiędzy ramionami utworzonej w ten sposób złożonej mandorli przedstawiano aniołów z symbolami żywiołów przyrody
(wiatr, powietrze, błyskawica, mrok, grom, grad, śnieg i deszcz), inspirowane pismami Ojców Kościoła oraz tekstem Physiologus’a Epifaniusza
z Salaminy. Przy krawędziach lub w narożach ikony wyobrażano sceny
wizji proroków Starego Testamentu, zapowiadających macierzyństwo
Marii. Były to cztery z pięciu tematów: 1) Mojżesz przed krzewem gorejącym, w którego płomieniach widać okrąg z Matką Boską Znamienie,
2) Jakub z drabiną, 3) Izajasz z Serafinem z obcęgami, 4) Ezechiel przed
zamkniętą bramą, 5) Gedeon z runem. Na piersi Marii lub w Jej prawej
ręce umieszczano niekiedy jakiś inny symbol Jej dziewiczego macierzyństwa, najczęściej górę, od której oderwał się kamień, mimo że nie został
tknięty ludzką ręką, nawiązujący do proroctwa z Księgi Daniela (Dn
2,45). Na maforionie Marii przedstawiano czasem stylizowane obłoki, zaś
w miejsce trzech gwiazd nad Jej czołem i na ramionach medaliony
z główkami aniołów, oznaczających trzy osoby Trójcy Świętej i ich współdziałanie w tajemnicy Wcielenia19.
W szesnastowiecznych programach malarskich prawosławnych
kościołów na Bukowinie prawie zawsze z cyklem Akatystu złączone jest
przedstawienie Matka Boska Krzew Gorejący20. Na Rusi północnej ten

18

G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, Bd. IV, Gütersloh 1971.
A. Prasał, Mały słownik ikon maryjnych, Warszawa 1996, s. 62-63 i il. 29.
20 P. Henry, Quelques notes sur la répresentation de l’hymne Akathiste dans la
peinture murale exterieure de Bucovine, Bibliothèque de l’Institut Français des
Hautes-Études en Roumanie, fasc. 2: Melanges 1928, Bucarest 1929, s. 48; tenże, De
l’originalité des peintures bucoviniennes dans l’application des principes byzantins,
„Byzantion”, t. 1, 1928, s. 295; I.D. Stefanescu, L’évolution de la peinture religieuse
19
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typ ikonograficzny pojawił się prawdopodobnie jeszcze w XVI w.21, natomiast spopularyzował się w XVII-XVIII w.22 Największą popularność
uzyskał w malarstwie ikonowym, a do naszych czasów zachowało się bardzo dużo ikon tego typu23.
4.2. Ilustracje liturgicznych hymnów maryjnych
4.2.1. Akatyst
W VI w. w Bizancjum powstały szczególnie uroczyste hymny zwane akatystami, śpiewane zawsze w pozycji stojącej (gr. akathistoj – „nie
na siedząco”). Twórcami ich byli do IX w. melodowie. Terminem tym
określano poetę i muzyka w jednej osobie, który pisał tekst poetycki
i komponował melodię24.
Akatyst maryjny składa się z 24 strof (ikosów i kondakionów),
poprzedzony jest wstępem w formie dwunastowersowej pieśni (troparionu), zamkniętej aklamacją „Chajre” – „Witaj”. Kolejne strofy tworzą
akrostych alfabetyczny, tzn. każda z nich zaczyna się od jednej z kolejnych 24 liter alfabetu greckiego. Pierwsza część hymnu mówi o tajemnicy
Wcielenia i Zwiastowania, o narodzinach i dzieciństwie Jezusa aż do
ucieczki do Egiptu, ma więc charakter narracyjny (zasadniczo w oparciu
o Ewangelię św. Łukasza). Druga jest rodzajem komentarza lirycznego
i refleksyjnego25. Wśród zachwytów i zdumień nad tajemnicą Wcielenia
snuje poeta – teolog refleksje o pełni zmiłowań Pańskich nad biednym
człowiekiem. Zamknięciem tej części, a zarazem zakończeniem całego
utworu, jest wezwanie do chwalenia Maryi jako świątyni duchowej i gorąca prośba do Niej, by strzegła „od wszelakich złych przygód”26. Hymn
stał się akatystem, pieśnią dziękczynną śpiewaną na stojąco, jak w kościołach zachodnich Te Deum laudamus. Powstał w atmosferze gorącego kultu Bogarodzicy.

en Bucovine et en Moldavie depuis les origines jusqu’au XIXe siècle, Paris 1929
(Orient et Byzance. Études d’art médiévale, publiées sous la direction de G. Millet,
t. 6), s. 158-159; W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach Bukowiny, Lwów
1912, Archiwum Naukowe. Wydawnictwo Towrzystwa dla Popierania Nauki Polskiej,
dział 1, t. 5, z. 2, tabl. II, i. 3 (Suczawica).
21 E. Kokorzyna, Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego z przydatkiem ikon maryjnych, Warszawa 2001, s. 116-117.
22 A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne w kaplicy Świętokrzyskiej..., s. 223
23 M. Donadeo, Icônes de la Mère de Dieu, Paris 1984, s. 101-103, il. 8; Ikony. Przedstawienia maryjne z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2004,
s. 188-193, il. 69-72.
24 O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej. Zarys, Wrocław 1984, s. 87.
25 Tamże, s. 89.
26 A. Bober, Światła ekumeny. Antologia patrystyczna, Kraków 1965, s. 512.
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Cykl akatystowy zajął szczególne miejsce w sztuce bizantyńskiej.
Jego część historyczną ilustrują sceny ewangeliczne. Natomiast część filozoficzno-dogmatyczną, nasyconą metaforami i paralelami, charakteryzuje
o wiele bardziej złożona ikonografia. Ilustracje te zostały rozdzielone
zgodnie z ikosami i kondakami na 24 sceny, tak aby każdemu z nich odpowiadało osobne wyobrażenie. Oprócz tego często cykl poprzedza ilustracja do dedykacji sławiącej Matkę Boską jako Bożą Hetmankę, która
wyswobodziła swoje miasto. Pierwsza, historyczna część Akatystu, od
Zwiastowania do Ofiarowania w świątyni, zilustrowana została dwunastoma scenami odpowiednich przedstawień apokryficznych i dodekaortonu. Artyści na ogół posługiwali się gotowymi wzorami. Natomiast dla
drugiej części, filozoficzno-dogmatycznej, redagowano nowe, oryginalne
formuły obrazowe, podążając przede wszystkim za tokiem narracji tekstowej, ale korzystając z szeroko rozumianej tradycji obrazowej.
Ustalenie dokładnej historii przedstawień Akatystu nastręcza
wiele trudności. Według Władysława Podlachy, cykl ten najpierw pojawił
się w kodeksach iluminowanych, a stąd przeszedł w XVI w. do repertuaru
malarstwa ściennego27.
Najstarsze zachowane przykłady przedstawień Akatystu znajdują
się w kościołach Grecji, Macedonii, Serbii i południowej Rumunii (Wołoszczyzny)28.
Na cały niemal XVI w. i początek XVII w. przypada powstawanie
malowideł Akatystu w kościołach Mołdawii i Bukowiny: Probota (1532 r.,
cykl akatystowy bardzo źle zachowany), Humor (1535 r.), Mołdowica
(1537 r.), Arborea (1541 r.), Suczawa (1568 r.), Woroniec (1547 r.), Suczawica (1601 r.). Co charakterystyczne, o ile w przypadku malowideł
z XIV-XV w. mieliśmy na ogół do czynienia z dziełami zdobiącymi wnęt-

27

W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach Bukowiny..., s. 24.
Za najstarsze zachowane monumentalne cykle Akatystu uznaje się freski w kościołach Hagios Nicolaos Orfanos (1315 r.) i Panagia ton Chalkeon (I ćwierć XIV w.) w Tesalonikach. Przedstawienie Marii w mandorli najwcześniej pojawia się w malarstwie
monumentalnym w klasztorze w Matejču, w scenie 16, ilustrującej kondak 9. Rozwój
tematu Akatystu w malarstwie monumentalnym Bizancjum i południowej Słowiańszczyzny omówiła szczegółowo A. Pätzold, Der Akathistos Hymnos. Die Bilderzyklen
in der byzantinischen Wandmalerei des 14. Jahrhunderts, Stuttgart 1989 (Forschungen zur Kunstgeschichte und christlichen Archäologie, Bd. 16). Tam też starsza
literatura. Jedynym znanym cyklem Akatystu z terenu Rusi Koronnej są zachowane
fragmentarycznie malowidła z cerkwi w Ławrowie koło Sambora, pochodzące z połowy XVI w. W poszczególnych scenach obiektem adoracji jest Matka Boska siedząca
lub stojąca, ewentualnie ikona Bogurodzicy. Na żadnej spośród zachowanych scen tego zespołu nie ma jednak przedstawienia Matki Boskiej w mandorli. Zob.: A.I. Rogow,
Freski Ławrowa [w:] Wizantija, jużnyje Sławianie i drewniaja Ruś, zapadnaja Jewropa. Isskustwo i kultura. Zbornik statiej w cziest W.N. Łazariewa, Moskwa 1973,
s. 339-351; Wasilianskij monastir swiatowo Onufrija u Ławrowi. Istorija ta kultura
duchownowo osieriedku Boikiwskich Karpat, Lviv 2007, s. 52-59.
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rze świątyni29, o tyle teraz malowidła umieszczone zostały tam zarówno
wewnątrz świątyń, jak i na ich zewnętrznych ścianach30. Dzięki temu
swoistemu „rozszerzeniu pola freskowego” kościoły te w istotny sposób
odróżniają się od innych świątyń prawosławnych31.
Wśród malowideł pokrywających zewnętrzne ściany tych świątyń
znajduje się cykl Akatystu32. Jest to oczywiście jeden z wielu tematów pokrywających dokładnie, niczym dywan, całe powierzchnie ścian tych budowli. Kompozycje mają tu ogromną skalę i podporządkowują sobie całe
przestrzenie ścian, które traktowane są tutaj jako swoiste malarskie
podobrazie33. W większości cykl Akatystu jest umieszczony na południowej ścianie, niedaleko wejścia (Humor, Mołdowica, Arborea, kościół
św. Jerzego w Suczawie), jedynie w Worońcu znajduje się na ścianie północnej34. Stan zachowania tych malowideł jest bardzo różny. W Probocie
jest bardzo zły, natomiast stosunkowo najlepiej Akatyst zachował się
w Humorze, Suczawicy i Mołdowicy oraz w Worońcu35.
Analizując poszczególne sceny Akatystu w rękopisach i malowidłach ściennych, szczególną uwagę trzeba zwrócić na przedstawienia Matki
Boskiej z Dzieciątkiem w mandorli.
Przedstawienie Marii w mandorli najwcześniej pojawia się w malarstwie monumentalnym w klasztorze w Matejču36, w scenie 16, ilustującej kondak 9: „Podziwiali aniołowie dzieło twojego wcielenia, widzieli jak
nieprzystępny Boże, stałeś się przystępnym dla wszystkich człowiekiem.
Zamieszkałeś między nami słuchając wołania: Alleluja!”. W centrum
kompozycji stoi Matka Boska z Dzieciątkiem na rękach, w owalnej mandorli, po bokach zaś archaniołowie. Całkowicie inaczej rzecz się przedstawia w przypadku szesnastowiecznych malowideł w kościołach Mołdawii
i Bukowiny, w których Maria w mandorli występuje bardzo często. Malo-

29

Wyjątek to malowidła w Ochrydzie, gdzie Akatyst został umieszczony na fasadzie
kościoła i przylegającej do niego kaplicy św. Jerzego. Zob.: C. Grozdanow, Ilustracija
himni Bogorodiczinog Akatista u cerkwi Bogorodice Periwlepte u Ochridu [w:]
Zbornik Svietozara Radojcziċia, Belgrad 1969, s. 40.
30 I.D. Stefanescu, L’évolution de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie..., passim; P. Henry, Les églises de la Moldavie du Nord, Paris 1930, passim;
W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach..., passim.
31 W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach..., s. 21.
32 P. Henry, De l’originalité des peintures bucoviniennes..., s. 291-303; tenże, Quelques notes sur la répresentation de l’hymne Akathiste..., s. 33-49; A. Grabar, L’Origine des fasades peintes des églises moldaves [w:] A. Grabar, L’art de la fin de
l’Antiquité et du Moyen Age, t. 2, Paris 1968, s. 903-910.
33 R. Brykowski, T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Rumunii, Wrocław 1979, s. 82.
34 W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach..., s. 23.
35 V. Vatasianu, Kunstdenkmaler in Rumanien. Ein Bildhandbuch, Leipzig 1986,
s. 37-41, 398-399, 457-460; 463-464; W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach..., s. 24.
36 Pomijam tutaj z braku miejsca analizę ikonografii Matki Boskiej w bizantyńskim
malarstwie miniaturowym.
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widła te cechuje zasadniczo jednolity pod względem doboru scen, ich rozmieszczenia schemat, z pewnymi wariantami w poszczególnych zespołach37. Tylko w Humorze uderza rozbudowanie cyklu i szczególne wyróżnienie Bogurodzicy na tle innych kościołów Bukowiny. Maria z Dzieciątkiem w mandorli występuje tutaj częściej: w ilustracji 17 do ikosu 9 („Retorzy, słów wielu miłośnicy”), w scenie 23 do ikosu 12 („Wielbiąc pieśniami Twego Syna, chwalimy hymnem wszyscy też i Ciebie jako świątynię
duchową Bogurodzico! Ten który mieszkał w Twoim łonie trzymając
w dłoni wszystkie rzeczy, Pan nasz, uświęcił Cię i nauczył nas wołać do
Ciebie...”) i wreszcie w scenie 16, ilustrującej kondak 9 („Podziwiali aniołowie wielkie dzieło Twojego wcielenia”)38. Ponadto Maria w mandorli
występuje tutaj w ilustracjach jeszcze innych hymnów liturgicznych: Tobą się cieszy każde stworzenie i Matka Boska Krzew Gorejący.
Z kolei w Mołdowicy w scenie 17 do ikosu 9 spotykamy oryginalną
innowację: w górnej części kompozycji Matka Boska z Dzieciątkiem na
ramieniu siedzi na tronie, ujęta podwójną mandorlą, złożoną z dwóch
romboidalnych form nałożonych jedna na drugą. U Jej stóp, na tle górskiego pejzażu, czterej retorzy padają na wznak. Ich ruch przypomina
upadek apostołów w scenie Przemienienia. Motyw ten występuje następnie w nieco tylko późniejszych Akatystach w Arborea i w Suczawie39.
4.2.2. Hymn Bożonarodzeniowy,
zwany Soborem Bogurodzicy
Osobną grupę stanowią przedstawienia określane jako Sobór Bogurodzicy (gr. Synaxis tes Theotoku), osnute na wątkach Hymnu Bożonarodzeniowego (serb. Bożićna himna, rus. Rożdiestwienskaja stichira).
Jest to piękny, poetycki hymn poświęcony narodzinom Zbawiciela, śpiewany w liturgii w następny dzień po Bożym Narodzeniu.
W ilustracji tego hymnu Matkę Boską z Dzieciątkiem, w centrum
kompozycji, wychwalają aniołowie, magowie, pasterze, monarchowie
i ich żony, dostojnicy duchowni i świeccy, mnisi i święte niewiasty oraz
całe stworzenie, ukazane pod postacią personifikacji ziemi (mężczyzna
trzymający w rękach skałę z widocznym wejściem do groty) i personifikacji pustyni (niewiasta trzymająca na głowie prostokątny żłóbek).
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W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach…, s.13; A. Grabar, L’Origine des fasades peintes des églises moldaves…, s. 907.
38 P. Henry, Quelques notes sur la répresentation de l’hymne Akathiste..., s. 40, 42,
il. 1-2. Zwłaszcza w tej ostatniej scenie widoczne jest uderzające podobieństwo do ikony Matki Boskiej z Florynki: Maria z Dzieciątkiem siedzi na tronie otoczona owalną,
sferyczną mandorlą, spoza której widać romby drugiej mandorli.
39 Tamże, s. 40; W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach..., il. 26. W Suczawicy
w scenie tej przedstawiono tronującą Matkę Boską bez mandorli. Zob.: O Tafrali, Le
monastère de Sucevitsa – architecture, peinture, trésor (osobna nadb. z: „Arta şi Arheologia”), Iaşi 1933, s. 11, przyp. 4.
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Zachowało się kilka czternastowiecznych przedstawień Hymnu
Bożonarodzeniowego. We fresku w kościele Zbawiciela w Žičy w Serbii,
datowanym na ok. 1313 r., widać tronującą Matkę Boską z Dzieciątkiem
na lewym ręku, ukazaną, co ważne, w okrągłej mandorli. Nieco inny wariant prezentuje fresk w Rawanicy, datowany po 1377 r. albo ok. 1387 r.
Uwagę zwraca przede wszystkim siedząca poza zwróconej w prawo Matki
Boskiej z Dzieciątkiem przy jednoczesnym braku tronu, a więc podobnie
jak na ikonie z Florynki. Otacza Ją owalna, sferyczna mandorla, przesłonięta lekko spływającym z nieba promieniem światła40.
W kręgu sztuki ruskiej na uwagę zasługują przede wszystkim malowidła cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny klasztoru św. Teraponta (Terapontowego monastyru) z lat 1502-1503. Ich program skupiony jest na pochwale Bogurodzicy i obejmuje, oprócz scen z życia Marii,
także ilustracje maryjnych hymnów liturgicznych41. W ilustracji Hymnu
Bożonarodzeniowego Marię z Dzieciątkiem otacza podwójna mandorla:
wpierw mała, owalna, a następnie duża, okrągła.
Temat ten dość wcześnie pojawił się także w malarstwie ikonowym. Najstarsza znana ikona ilustrująca Hymn Bożonarodzeniowy pochodzi z końca XIV w. i znajduje się obecnie w Galerii Tretiakowskiej
w Moskwie, dokąd dostała się z cerkwi Pokrowy w Pskowie42.
4.2.3. Tobą cieszy się wszelkie stworzenie
Kolejną odrębną grupę przedstawień stanowi ilustracja hymnu
zwanego od początkowych słów Tobą cieszy się wszelkie stworzenie (rus.
O Tiebie radujetsja vsjakaja tvar lub krócej: O Tiebie radujetsja). Słowa
te rozpoczynają jeden z maryjnych hymnów liturgicznych: „Tobą cieszy
się, Łaski Pełna, wszelkie stworzenie, chóry aniołów i cały ludzki ród.
O święta Świątynio i Raju duchowy”.
Ikonografia tego hymnu powstała w XIV w. W ogólnym schemacie ikonograficznym centrum kompozycji zajmuje Maria siedząca na tronie z Emmanuelem, otoczona okrągłą mandorlą. Wokół mandorli zgrupowane są zastępy archaniołów, a w tle wznoszą się mury pięciokopułowej cerkwi, symbolizującej Niebieską Jerozolimę.
W cerkwi klasztoru św. Teraponta, w ilustracji hymnu O Tiebie
radujetsja widzimy Marię z Dzieciątkiem na tronie w okrągłej mandorli.

40

N.K. Moran, Muziczki gestowi u wizantijskom slikarstwu poznog srednieg weka,
„Zograf. Czasopis za sredniowekownu umetnost”, t. 14, 1983, s. 57.
41 E. Georgijevskij-Drużinin, Les fresques du monastère de Thérapon. Étude de deux
thèmes iconographiques [w:] L’art byzantin chez les Slaves. Les Balcans. Recueil
dédié à la memoire de Théodore Uspenskij, t. 5, cz. 1, Paris 1932, s. 128-132 i tabl.
XVI.
42 N.K. Moran, Muziczki gestowi u wizantijskom slikarstu..., s. 57; W.J. Antonowa,
N.E. Mniewa, Katalog drewnierusskoj żiwopisi, t. 2, Moskwa 1963, s. 190 (nr 149 –
Sobor Bogomatieri).
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Z 1536 r. pochodzi ilustracja hymnu O Tiebie radujetsja w klasztorze Molivoklisia na Athosie. Na fresku tym tronująca Maria z Dzieciątkiem na tronie jest jak zwykle ukazana w okrągłej, dwubarwnej mandorli.
W Humorze na Bukowinie scena ilustrująca hymn O Tiebie radujetsja została dosłownie włączona w cykl Akatystu, wymalowany w roku 1535 na zewnętrznej ścianie kościoła od strony południa. Ogromna
kompozycja, około czterokrotnie większa od przeciętnej sceny Akatystu,
została umieszczona przed ostatnimi scenami tego cyklu. Co ciekawe,
w malowidłach, którymi w 1601 r. ozdobiono kościół w leżącej niedaleko
Humoru Suczawicy, scena O Tiebie radujetsja jest wiele bliższa pierwotnej ikonografii greckiej. Tronującą Marię z Dzieciątkiem na kolanach otacza tłum aniołów i wraz z nimi otoczona jest Ona okrągłą mandorlą. Wokół znajduje się druga mandorla, czy też niewielki złoty pierścień, w którego górnej części namalowano świątynię, rajskie drzewa, zaś po bokach
i poniżej Marii serafiny. Korowód wiernych różnych stanów został
umieszczony poza tym pierścieniem, ale za to na tej samej wysokości co
i tronująca Maria43.
W zbiorach Muzeum Czartoryskich znajduje się chorągiew moskiewska, tzw. carów Szujskich, z przedstawieniem na awersie tematu
O Tiebie radujetsja. Scena na chorągwi charakteryzuje się wertykalnym
rozmieszczeniem postaci wokół ukazanej w mandorli ukoronowanej Matki Boskiej z berłem w prawej ręce, co stanowi istotne novum ikonograficzne w dziejach tego tematu44.
4.2.4. Zaprawdę godna jesteś
Kolejną grupę przedstawień Matki Boskiej w mandorli stanowią
ilustracje hymnu zwanego w języku rosyjskim Bogomatier Miłojuszczaja
Dostojno jest lub częściej krócej, po prostu: Dostojno jest, czyli Zaprawdę godna jesteś. Ten hymn liturgiczny śpiewany jest w anaforze liturgii
św. Jana Chryzostoma. Brzmi następująco: „Zaprawdę godna jesteś tego,
aby błogosławiono Ciebie, Bogurodzicę, wielce błogosławioną i nieskalaną [przeczystą] Matkę naszego Boga. Czcigodniejszą od cherubinów i bez
miary dostojniejszą od serafinów, Ciebie, Która nietknięta Słowo Boże
porodziłaś, jako prawdziwą Bogurodzicę, uwielbiamy”45.
Schemat ikonograficzny hymnu Zaprawdę godna jesteś powstał
na przełomie XV i XVI w., a jego największe rozpowszechnienie przypada
na drugą połowę XVI w. Ikonografia tego hymnu ukształtowała się pod
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T. Velmans, Une illustratione inédite de l’Acathiste et l’iconographie des hymnes
liturgiques à Byzance, „Cahiers Archeologiques”, t. 22, 1972, s . 162, 165, il. 39.
44 I. Kowalik-Gran, Chorągiew moskiewska tzw. carów Szujskich w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, „Folia Historiae Artium”, t. 29, 1993, s. 95-128.
45 Św. Jan Chryzostom, Wybór pism, tłum. ks. W. Kania, Warszawa 1974 (Pisma
Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 13), s. 100.
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wyraźnym wpływem przedstawień cyklu Akatystu oraz ilustracji hymnu
Tobą cieszy się wszelkie stworzenie.
W malarstwie ikonowym zwykle stosowano czterodzielny schemat kompozycyjny: w polu ikony umieszczano cztery równomierne
przedstawienia ilustrujące jeden wers hymnu, przy czym głównym motywem każdego z nich jest postać Matki Boskiej w mandorli, otoczona przez
anioły, hymnografów, proroków czy inne postaci46.
Schemat ten prezentuje m.in. ikona z soboru Uspieńskiego w klasztorze Sołowieckim (obecnie w Muzeum Kremlowskim), namalowana
w latach 1550-156047. Niekiedy poszczególne sceny malowano na czterech osobnych deskach lub na dwóch deskach, łącząc po dwie sceny. Taką
parę podwójnych ikon, tworzących pełen cykl typu Zaprawdę godna jesteś, posiada Muzeum Narodowe w Krakowie48.
4.3. Przedstawienie Matki Boskiej w mandorli
w scenie Zaśnięcia
Oprócz wymienionych tematów z wyobrażeniem Marii w mandorli, można wyróżnić jeszcze kilka innych grup przedstawień maryjnych
tego typu. Najważniejszym w tej grupie jest temat Zaśnięcia Marii (gr.
Koimesis). Inne pojawiły się znacznie później i nie mogły wywrzeć
wpływu na ukształtowanie się ikonografii ikony Matki Boskiej z Florynki.
Temat ten jest jednym z najważniejszych w cyklu maryjnym.
W sztuce bizantyńskiej ikonografia tej sceny ukształtowała się w IX w.49,
inspirowana tekstami apokryficznymi. Stałymi elementami tej sceny są:
w centrum kompozycji ciało Marii leżące horyzontalnie na łożu, za którym stoi Chrystus z duszą Marii, przedstawioną jako niewielka figurka
w powijakach, w górze zaś unoszące się w powietrzu zastępy aniołów.
Od początku XIV w. na niektórych malowidłach tego typu, najpierw w malarstwie monumentalnym w Serbii i Macedonii, a nieco później w ruskim malarstwie ikonowym, zaczęto dodawać w górnej części
kompozycji postać Marii siedzącej na tronie, na tle podwójnej lub potrójnej okrągłej mandorli, unoszonej przez anioły, jak np. we freskach w Sta-
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J. Myslivec, Liturgické hymny jako námety ruských ikon, „Byzantinoslavica”, t. 2,
1931, z. 2 [druk.: 1932], s. 493-494.
47 E. Smirnowa, Icônes de l’école de Moscou XIVe-XVe siècles, Leningrad 1989,
s. 304-305, il. 186.
48 J. Kłosińska, Ikony, Kraków 1973 (Muzeum Narodowe w Krakowie. Katalogi zbiorów, t. 1), s. 276, il. 179. Ikona pochodzi z XIX w. Każda ze scen posiada własny kowczeg i inskrypcję. W katalogu umieszczono przez pomyłkę ikonę ze scenami 3 i 4
przed ikoną ze scenami 1-2, jak wynika z treści inskrypcji oraz ikonografii ikon.
49 G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, Bd. IV, Gütersloh 1971, s. 92-95;
M.P. Kruk, Koimesis [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002, szp. 300-302;
M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej.
Problem kanonu, Warszawa 2001, s. 421-458.
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ro Nagoricane (1317-1318) w Macedonii i w Gracanicy (1318-1321) w Serbii50 oraz na ikonie z 1479 r. z Soboru Uspieńskiego na Kremlu, na ikonie
z ok. 1497 r. z klasztoru św. Cyryla (obecnie w Galerii Tretiakowskiej)
oraz na ikonie z końca XV w., przypisywanej mistrzowi Dionizemu (obecnie w Muzeum Andreja Rublowa w Moskwie)51. Wątek Wniebowzięcia
Marii z ciałem ujętej mandorlą pojawia się również w ikonach zachodnioruskich, jak np. na ikonie Zaśnięcia Matki Boskiej z 1547 r. ze Smylnika,
przechowywanej obecnie w Muzeum Sztuki Ukraińskiej we Lwowie52, na
ikonie Zaśnięcia Matki Boskiej z drugiej połowy XVI w. z Terła na Łemkowszczyźnie, przechowywanej obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie53, oraz ikonie Zaśnięcia Matki Bożej z XVI w. ze wsi Nakoniecznoje koło Jawora, przechowywanej obecnie w Muzeum Sztuki Ukraińskiej we Lwowie54.
Na zakończenie tego przeglądu musimy po raz kolejny odwołać
się do ikonografii prawosławnych świątyń Bukowiny z XVI w. Oprócz
znajdujących się tam tak licznych scen z Matką Boską w mandorli, w czterech miejscowościach spotykamy jeszcze jedno przedstawienie Matki
Boskiej w mandorli. Otóż w Worońcu i w Suczawicy, jak również w Hurezi i w Mamu znajduje się wyobrażenie Matki Boskiej w typie Znamienie, ukazanej w potrójnej mandorli na sklepieniu. Mandorla jest złożona
z dwóch romboidalnych mandorli nałożonych jedna na drugą, nałożonych następnie na trzecią, większą, okrągłą mandorlę. Co więcej, w Suczawicy, już poza mandorlą, widoczne są ponadto przedstawienia symboli
czterech Ewangelistów, zaś w Worońcu okrągłą mandorlę podtrzymują
anioły znajdujące się w obrębie czwartej, również okrągłej mandorli, poza
którą przedstawiono czterech Ewangelistów z rozwiniętymi rotulusami
z inskrypcjami.
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A. Karłowska-Kamzowa, Assumptio corpris Mariae w serbskich malowidłach
przełomu XIII i XIV w., „Balcanica Posnaniensia”, t. 4, 1989, s. 201-212; M.P. Kruk,
Koimesis…, szp. 301.
51 E. Smirnowa, Icônes de l’école de Moscou..., s. 285-287, il. 124,130, 131-132. Zob.
również: K. Onasch, Ikonen, Berlin 1961, s. 103, 116.
52 M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona, przeł. ks. H. Paprocki, Białystok 2001,
s. 206, il. 69.
53 J. Kłosińska, Ikony (Muzeum Narodowe. Katalog zbiorów, t. 1)..., s. 145, il. 21.
54 V.I. Święcicka, O.F. Sidor, Spadszczina vikiv. Ukrainske maliarstvo XIV-XVIII stolit u muzeinich kolekcjach Lvova, Lviv 1990, s. 57, il. 51; Patriach Dmitrij (Jarem),
Ikonopis zachidnoj Ukraini XII-XV st., Lviv 2005, s. 73-77, il. 59 (oraz il. barwna bez
numeracji na s. 72).
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5. Geneza ikonograficzna przedstawienia
Matki Boskiej na ikonie z Florynki
Ikonografia ikony Matki Boskiej z Florynki jest zdecydowanie odmienna od współczesnych jej ikon, w tym również od najbliższych jej stylistycznie ikon zachodnioruskich55.
Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie poszczególnych tematów
w Europie Wschodniej i Południowej, jak również ich ikonografię, za najbardziej prawdopodobne trzeba uznać wpływ na ikonę Matki Boskiej
z Florynki malowideł ilustrujących hymn Akathistos. W znanych malarskich cyklach Akatystu obejmujących 25 scen, przedstawienie Marii
w mandorli występuje niekiedy w jednej lub w kilku z czterech scen. Malarz ikony z Florynki przedstawienie Marii zaczerpnął z ilustracji Akatystu, połączył je jednak z niezwykle popularnym na obszarze zachodniej
Rusi tematem Matki Boskiej Hodegetrii z prorokami.
Poszukując możliwie najbliższych wzorów ikony z Florynki, należy wziąć pod uwagę malowidła cerkiewne na Bukowinie, gdzie odnaleźć
można najwięcej tego typu przedstawień56. Szczególne miejsce zajmują
w nich malowidła z 1537 r. w Humorze. W malowidłach Humoru z jakimś
szczególnym nasileniem występuje Maria w mandorli. W Humorze, nawet na tle innych kościołów Bukowiny, uderza rozbudowanie cyklu Akatystu i wyjątkowo silne wyróżnianie Matki Boskiej. Maria z Dzieciątkiem
w mandorli występuje tutaj częściej niż gdzie indziej, widoczne jest uderzające podobieństwo do ikony Matki Boskiej z Florynki: Maria z Dzieciątkiem siedzi na tronie otoczona owalną, sferyczną mandorlą, spoza
której widać romby drugiej mandorli. Dodajmy, że w Humorze Maria
w mandorli występuje ponadto w ilustracjach jeszcze innego maryjnego
hymnu liturgicznego, a mianowicie hymnu Tobą się cieszy każde stworzenie oraz w temacie Matka Boska Krzew Gorejący.
Na znaczenie fresków w Humorze zwrócił uwagę W. Podlacha,
który podkreślał, że szczególnie charakterystyczną cechą programów kościołów bukowińskich jest dążenie do uświetnienia Bogurodzicy57. Zauważył przy tym w malowidłach tego regionu tendencję do „obstawiania
sceny Zwiastowania” prorokami Starego Testamentu, których proroctwa
miały typologiczny związek z tajemnicą Wcielenia i macierzyństwa Marii.
Są to, zwykle zestawiani parami: Dawid i Salomon, Izajasz i Dawid,
Aaron i Mojżesz, Zachariasz i Habakuk58. Warto w tym miejscu przypomnieć także o fresku w apsydzie kościoła w Suczawicy, gdzie poniżej Chrystusa – Emmanuela została przedstawiona Maria na tronie z Dzieciątkiem,
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w otoczeniu dwóch aniołów oraz proroków z rozwiniętymi zwojami. Najbliżej stoją Mojżesz i Aaron, zaś nieco dalej Dawid i Salomon59. Mogłoby
to sugerować, że także pomysł ustawienia wokół Marii proroków, zamiast
retorów czy innych postaci obecnych w scenach Akatystu, pochodzi
z malowideł cerkwi bukowińskich. Wydaje się jednak, że główną rolę odegrał tutaj wpływ popularnego na terenach Rusi Koronnej tematu Hodegetrii w otoczeniu proroków, znanej z wielu ikon zachodnioruskich
z XV-XVI w.60
W ikonie Matki Boskiej z Florynki przedstawieni zostali w czterech rzędach prorocy starotestamentowi. Pominięto archaniołów i cały
dolny rząd postaci (tj. hymnografów i rodziców Marii) oraz zmniejszono
liczbę proroków z dwunastu do ośmiu i nieco zmieniono ich zestaw.
Całopostaciowe przedstawienie Matki Boskiej na ikonie z Florynki, zgodne z ikonografią Akatystu, odmienne jest od przedstawień Hodegetrii w otoczeniu proroków na zachodnioruskich ikonach z XV-XVI w.,
na których na ogół występuje popiersiowe przedstawienie Bogurodzicy.
Na ikonie z Florynki mamy następujących proroków w dwóch
pionowych rzędach:
Mojżesz
Dawid
Gedeon

Aaron
Salomon
Ezechiel

Punktem wyjścia dla zestawu i ikonografii proroków w tym archetypie
była tradycja miejscowa, zachodnioruska.
Pominięcie hymnografów i apokryficznych rodziców Marii dokonało się jednak prawdopodobnie nie z przyczyn technicznych (wydłużenia
ikony w wyniku umieszczenia w jej polu całopostaciowego przedstawienia Matki Boskiej, zamiast tylko pół postaci), które to wytłumaczenie nasuwa się niejako automatycznie, lecz z innych powodów. Wydaje się, że
zadziałał tutaj wpływ tradycji malarstwa ikonowego z terenu Mołdawii
i Wołoszczyzny. Otóż, na terenie hospodarstw naddunajskich ikony
przedstawiające Matkę Boską Hodegetrię w otoczeniu proroków były
również znane, chociaż nie aż tak popularne jak na Rusi Koronnej. Na
szesnastowiecznych ikonach mołdawskich i wołoskich o tym temacie pomijano jednak zarówno hymnografów, jak i apokryficznych rodziców Marii, poprzestając na dwunastu prorokach i dwóch archaniołach. Zarówno
Matka Boska, prorocy, jak archaniołowie ukazywani byli w pół postaci.
Prorocy trzymali przy tym zawsze karty z tekstem proroctw, nie mieli zaś
na ogół atrybutów61.

59

Tamże, s. 28.
M.P. Kruk, Zachodnioruskie ikony..., s. 77-145
61 C. Nicolescu, Rümanische Ikonen, Bucureşti 1976, s. 41-43 (nr 13 i 17), il. 21 (ikona
z klasztoru w Pingarati), 25 (ikona z klasztoru w Humorze).
60

373
6. Artystyczny rodowód ikony Matki Boskiej z Florynki
Dotychczasowe badania, zwłaszcza R. Biskupskiego, W.I. Święcickiej, M.P. Kruka i W. Ałeksandrowycza, pozwoliły na wyodrębnienie grupy ikon łączonych stylistycznie z ikoną Matki Boskiej Hodegetrii z Florynki. Są one datowane na ogół na lata 1500-1540.
Szczególnie ważne miejsce wśród nich zajmuje ikona Matki Boskiej z Krempnej62 oraz ikona Matki Boskiej z Łańcuta.
Analizę podobieństwa, łączącego obie te ikony z ikoną z Florynki
rozpocznijmy od tego, że już samo całopostaciowe przedstawienie Matki
Boskiej w otoczeniu proroków jest czymś niezwykłym. W znanych mi zabytkach malarstwa ikonowego nie natrafiłam poza tymi trzema ikonami
na inny zabytek, w którym Maria z Dzieciątkiem w otoczeniu proroków
byłaby pokazana całopostaciowo. Generalnie w przytłaczającej większość
ikon tego rodzaju Matka Boska jest przedstawiona w typie Hodegetrii
ukazanej w pół postaci.
W ikonie z Florynki i w ikonie z Krempnej wielce podobny jest
także układ postaci, sposób przedstawienia szat (zwłaszcza widać to na
przykładzie płaszcza Marii). W ikonach z Krempnej i z Łańcuta Maria siedzi na widocznym tronie, złożywszy stopy na podnóżku, natomiast na
ikonie z Florynki brak tronu (materialnego), mimo iż układ postaci jest
taki sam, ze sprofilowaną Marią i Jezusem ukazanym en face. Mamy tutaj
natomiast złożoną, owalno-romboidalną mandorlę.
Pomimo dzielących je różnic, wszystkie trzy ikony z całopostaciowym przedstawieniem Matki Boskiej w otoczeniu proroków mają jedną
wspólną cechę, będącą niewątpliwie wynikiem naśladowania wspólnego
archetypu. Otóż, we wszystkich tych ikonach Matka Boska jest zawsze
zwrócona w prawą stronę, to jest tak samo jak na ikonach, na których
Matka Boska została przedstawiona w pół postaci. Tymczasem na malowidłach z cyklu Akatystu i innych ilustracji maryjnych hymnów liturgicznych, na których Matka Boska była przedstawiana całopostaciowo, jest
ona ukazywana albo frontalnie (jak w przedstawieniach reprezentacyjnych), albo lekko sprofilowana, z twarzą i stopami zwróconymi w lewo.
Ikona Matki Boskiej z Florynki wiązana jest stylistycznie nie tylko
z ikoną Matki Boskiej z Krempnej, lecz również z kilkoma ikonami przedstawiającymi Hodegetrię ukazaną w pół postaci i w otoczeniu proroków,
hymnografów oraz apokryficznych rodziców Marii. R. Biskupski wymieniał tutaj ikony maryjne z Nowej Wsi, Podhorodców, Brzegów Dolnych,
Paniszczowa, Uhrzec i Trepczy. Podkreślał przy tym takie samo upozowanie postaci proroków we wszystkich tych ikonach, co może nawet świad-
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czyć o istnieniu jednego wspólnego im pierwowzoru63. Z kolei M.P. Kruk
łączy z ikoną z Florynki ikony pochodzące z Krempnej, Nagórzan, Paniszczowa i z Żeleźnicy (tzw. Matkę Boską Rudecką), ikonę Hodegetrii w otoczeniu archaniołów z Krościenka64. Jak zauważył M.P. Kruk, charakterystyczną cechą tych ikon jest podobna stylizacja włosów i bród proroków65.
Wspólne ikonom z Florynki, Żeleźnicy i Paniszczowa jest także sposób
ujęcia postaci proroków i świętych oraz skala użytych barw. Bardzo charakterystyczny jest wreszcie – wspólny ikonom z Florynki i z Żeleźnicy –
modelunek maforionu nad głową Marii. Do tego dochodzi identyczny
sposób opracowania gwiazd na maforionie na ikonach z Żeleźnicy, Paniszczowa i Florynki66. Podobny jest wreszcie sposób wypełnienia nimbów, o charakterystycznym podwójnym okonturowaniu. Nimby Marii
i Jezusa w ikonach z Florynki i Paniszczowa zostały ponadto pokryte serią
nakłuć, tworzących oryginalny ornament geometryczny. Z kolei nimby
proroków na tych ikonach mają charakterystyczne podwójne obwódki.
7. Podsumowanie
Podsumowując stwierdzić należy, iż liczne podobieństwa łączące
ikonę Matki Boskiej z Florynki z jednej strony z ikoną Matki Boskiej
z Krempnej i ikoną Matki Boskiej z Łańcuta, z drugiej zaś z takimi ikonami maryjnymi, jak ikony z Nowej Wsi, Paniszczowa, Żeleźnicy, Uherzec, Podhorodców i Krościenka, z trzeciej zaś z ikoną Zstąpienia do
otchłani z Witryłowa, potwierdza jej pochodzenie z zachodnich ziem Rusi
Koronnej, najprawdopodobniej z terenu Łemkowszczyzny. Malarz, który
namalował ikonę z Florynki był albo Mołdawianinem działającym na Rusi
Koronnej, albo też Rusinem znającym dobrze programy ikonograficzne
cerkwi bukowińskich, zwłaszcza cerkwi w Humorze. Miejsce, gdzie tworzył, musi jednak pozostać nieznane, jeśli nie chcemy tworzyć piętrowych
hipotez, nie podpartych konkretnymi źródłami. Próby identyfikacji tego
warsztatu, podobnie jak i innych działających w XVI w. na Rusi Koronnej
będą zawsze, z racji braku źródeł, naukowo jałowe. Stąd też w pracy świadomie pominięto ten wątek, jako niemerytoryczny, koncentrując się za to
na aspektach ikonograficznych.
Dzięki zarysowaniu kontekstu ikonograficznego przedstawienia
Matki Boskiej w mandorli w sztuce bizantyńskiej okazało się, iż ikona
z Florynki jest oryginalnym i unikalnym połączeniem dwóch istniejących
już wcześniej tematów ikonograficznych pochodzących spoza terenu Rzeczypospolitej. Temat Matki Boskiej Hodegetrii ukazanej w pół postaci,
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w otoczeniu proroków, hymnografów i apokryficznych rodziców Marii,
który wcześniej pojawił się na Rusi Koronnej i cieszył się tam ogromną
popularnością w malarstwie ikonowym, został wpierw zmieniony przez
wprowadzenie całopostaciowego przedstawienia Matki Boskiej, przy równoczesnym pominięciu hymnografów oraz Joachima i Anny. Ten zaginiony archetyp posłużył jako wzór ikon maryjnych z Florynki, Krempnej
i Łańcuta. Malarz, który wykonał pierwsze dwie ikony z tej trójki dokonał
oryginalnego przetworzenia pierwowzoru, zastępując realny tron i podnóżek złożoną, owalno-romboidalną mandorlą, inspirując się tutaj przedstawieniem Marii w ilustracjach maryjnych hymnów liturgicznych, zwłaszcza cyklem Akatystu, znanym mu w wersji obecnej w dekoracji wielu
cerkwi Mołdawii i Bukowiny, ze szczególnym wskazaniem na cerkiew
w Humorze.
W wyniku tej artystycznej syntezy motyw tronującej Matki Boskiej w mandorli, pojawiający się od XIV w. w coraz liczniejszych tematach
ikonograficznych i ich realizacjach w malarstwie miniaturowym oraz
ściennym na terenie Bałkanów, Mołdawii i Rusi, w tym wielokrotnie
w cyklu akatystowym, został połączony ze starszym tematem Matki Boskiej w otoczeniu proroków. W ikonie z Florynki zostały tym samym scalone różne motywy ikonograficzne malarstwa zachodnioruskiego i mołdawskiego, wywodzące się niezależnie ze znacznie starszej tradycji bizantyńskiej. Trzeba przy tym podkreślić, że to oryginalne dzieło, będące dowodem odważnych poszukiwań nowych form ikonograficznych dla wyrażenia nasilającego się wówczas w Kościele wschodnim kultu maryjnego,
dokonało się na terenie Rusi Koronnej, zapewne na Łemkowszczyźnie.
Tym samym ta pojedyncza ikona stanowi istotny argument na rzecz tezy,
że zajęcie Rusi Halicko-Włodzimierskiej przez Kazimierza Wielkiego
i włączenie jej jako województwa ruskiego w normalne struktury administracyjne Królestwa Polskiego przeprowadzone za panowania pierwszych
Jagiellonów oraz towarzyszące tym procesom zmiany społeczne związane
z osadnictwem wołoskim i polskim, stosunkowo szybko zaowocowało nową jakością artystyczną na Rusi. Ikona Matki Boskiej z Florynki jest tego
mianowicie jednym z najlepszych przykładów.
Ikona Matki Boskiej z Florynki okazuje się dziełem unikalnym.
Z niewiadomych względów ikona z Florynki pozostała bowiem rozwiązaniem jednostkowym, nie wydając naśladownictw.
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Eryka Drelicharz
Cracovia
Icoana Maicii Domnului Călăuzitoare din I jum. a sec. XVI
din biserica Arhanghelului Mihail din satul Florynka.
Reprezentările Maicii Domnului cu aureolă
în arta creştină răsăriteană
Rezumat
Obiectul referatului îl constituie icoana Maicii Domnului Călăuzitoare din biserica ortodoxă cu hramul Sf. Mihail, din satul Florynka.
Iconografia icoanei Maicii Domnului Călăuzitoare este neobişnuită, ea
având o aureolă (în formă de migdală). În prezent ea se află în colecţiile
Muzeului de Istorie din Sanok. Interesantă este căutarea izvoarelor care
au influenţat compoziţia ei, forma artistică şi elocvenţa ideii.
În centrul compoziţiei icoanei Maicii Domnului din Florynka se
află reprezentarea Maicii Domnului cu aureolă pe tron cu Pruncul Isus pe
genunchi, pe părţi cu două şiruri verticale de opt proroci. Figura Mariei
cu Pruncul este înconjurată de o aureolă ovală, sferică.
În referat, icoana din Florynka reprezintă introducerea în analiza
reprezentărilor Maicii Domnului cu aureolă în arta bizantină. Prima grupă este cea a reprezentării teofanice având la bază fire biblice. Acestea
sunt: Maria şi cortegiul îngerilor, Maiestsa Mariae, Maica Domnului
a Arborelui ce Arde (gr. Theotos tes Batou). A doua grupă reprezintă ilustraţiile liturgice ale imnurilor mariane: Acatist, Imn de Crăciun numit
Soborul Maicii Domnului (gr. Synaxis tes Theotoku), Cu tine se bucură
orice făptură (rus. O tobie radujetsja), Cu adevărat demnă eşti (rus. Dostojno jest). Cel de al treilea tip de reprezentare este Maica Domnului cu
aureolă în scena Adormirii (gr. Koimesis). Acest amplu context al reprezentării permite determinarea complicatei geneze iconografice a reprezentării Maicii Domnului în icoana de la Florynka. De aceasta se leagă şi
problema genealogiei artistice a acestei icoane.
Se pare că artistul autor al operei descrise a avut drept model atât
reprezentările Maicii Domnului Călăuzitoare înconjurate de proroci, cât
şi reprezentările Mariei în ilustraţiile imnurilor liturgice mariane. Cel mai
interesant este, mai ales, ciclul Acatist cunoscut de artist în versiunea
prezentă în decoraţiunile multor biserici ortodoxe din Moldova şi Bucovina. În icoana discutată au fost înglobate diferite motive iconografice ale
picturii ruseşti de apus şi moldoveneşti. Iconografia acestei icoane constituie o sinteză a reprezentărilor care îşi au geneza în diverse curente ale
artei bizantine şi ale liturghiei Bisericii Ortodoxe care, dintr-o parte prin
Balcani şi apoi prin Ţara Românească şi Moldova, iar pe de altă parte
prin Rusia au ajuns în Regatul Polonez din perioada ultimilor Jagielloni.

dr hab. Ewa Andrysiak
prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Bibiloteki polskie w Rumunii
w świetle pracy Edwarda Chwalewika
„Zbiory polskie”

Edward Chwalewik i jego dzieło
Tematem artykułu są biblioteki polskie działające na terenie Rumunii, odnotowane przez Edwarda Chwalewika w pracy pt. „Zbiory polskie...” wydanej w latach 20. XX w.
Autor – bibliotekarz, bibliofil i historyk książki – zajmował się
polskimi zbiorami literackimi gromadzonymi w bibliotekach, archiwach
i muzeach w kraju i poza jego granicami, rejestrował i opisywał księgozbiory instytucji i osób prywatnych. Inspiracją do badań były opublikowane wcześniej prace Franciszka Radziszewskiego „Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych
i prywatnych...” (Kraków 1875) i Hieronima Wildera „Polskie archiwa, biblioteki, muzea, zbiory i zbieracze, ułożone według miejscowości” („Rocznik Naukowo-Literacko-Artystyczny (Encyklopedyczny) na r. 1905”,
Warszawa 1905).
W dwutomowej, drugiej edycji „Zbiorów polskich...” Chwalewik
wymienił miejscowości w Rumunii, w których notowane były biblioteki
i czytelnie polskie, odnosił się także do ich zawartości. Informacja ta dzisiaj ma wymiar historyczny, bowiem wymienione przez Chwalewika placówki działały w większości do wybuchu II wojny światowej.
Edward Chwalewik (1873-1956)1 z książką miał kontakt już w domu rodzinnym, gdzie był niewielki księgozbiór beletrystyki polskiej.
W czasach nauki w siedleckim gimnazjum przechowywał tajną biblioteczkę uczniowską. Razem z kolegą był redaktorem i wydawcą pisma uczniowskiego „Promień”, w latach 1894-1895 ukazały się dwa numery.
W latach 1895-1899 studiował w Warszawie prawo, równocześnie
pracował społecznie w bezpłatnych czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, zbierał książki i środki na zorganizowanie w stolicy
biblioteki publicznej. W latach 1899-1900 studiował w Moskwie. Za dzia-
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łalność polityczną został zesłany na Syberię Wschodnią; przebywał wraz
z rodziną w Krasnojarsku (był tam pracownikiem kolejowym) i Tomsku
(1902-1905).
W roku 1903 Chwalewik zetknął się z Aleksym Babinem – kierownikiem działu słowiańskiego Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, który
do Krasnojarska przyjechał w celu obejrzenia i pertraktacji w sprawie zakupu przez Stany Zjednoczone blisko stutysięcznej biblioteki krasnojarskiego kupca Gennadija Judina. Chwalewik znalazł się w grupie kilku
osób zaangażowanych przez Aleksego Babina do oceny zawartości zbiorów Judina.
Po powrocie z zesłania w 1906 r. rozpoczął pracę w nowo powstałym w Warszawie Antykwariacie Polskim, którym kierował Hieronim
Wilder (antykwariat działał w latach 1906-1931). W antykwariacie pracował 16 lat (1906-1922), w tym czasie gromadził dokumentację dotyczącą
losów polskich zbiorów, był współautorem 27 katalogów zaliczanych do
najlepszych katalogów antykwarskich w historii książki polskiej, zainteresował się również ekslibrisem – jego kolekcjonerstwem, dokumentacją
i poświęconą tej problematyce literaturą. Sam ogłosił szereg prac na temat ekslibrisu.
W latach 1919-1939, poza rokiem 1922, kiedy przebywał w Moskwie, oraz po wojnie (1945-1952) Chwalewik pracował w Ministerstwie
Pracy i Opieki Społecznej. Był twórcą i od roku 1920 kierownikiem biblioteki (także po wojnie). Od 1921 r. redagował kwartalnik „Praca i Opieka
Społeczna”, od roku 1935 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej”, pełnił też funkcję kierownika działu wydawnictw ministerstwa.
W 1922 r. Edward Chwalewik został jednym z ekspertów Mieszanej Komisji Specjalnej, której zadaniem była realizacja postanowień traktatu ryskiego, w tym zwrot polskich zbiorów bibliotecznych z Petersburga i Kijowa. Uczestnicząc w pracach komisji nawiązywał kontakty z miłośnikami książki i kolekcjonerami ekslibrisów w Moskwie, poznawał radzieckie bibliotekarstwo, a na rynku antykwarskim wyszukiwał polonika.
Pobyt w Moskwie i trudne rozmowy związane ze zwrotem mienia
kulturalnego zrabowanego w czasie zaborów, praca w Antykwariacie Polskim, gdzie miał do czynienia z cennymi kolekcjami bądź ich fragmentami, a także pierwsza próba opublikowanego w 1916 r. wykazu polskich
księgozbiorów skłoniły go do pracy nad kolejnym wydaniem „Zbiorów
polskich...”.
W roku 1921 Chwalewik włączył się w ruch bibliofilski, był współzałożycielem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie, w którym
pełnił funkcję sekretarza, następnie wiceprezesa (do 1936). Trzy lata później (1924) był współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Exlibrisu
w Warszawie, w latach 1934-1936 – jego prezesem. Działał również
w Związku Bibliotekarzy Polskich, w latach 1922-1924 pełnił w nim funkcję prezesa.
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Czas okupacji Edward Chwalewik wraz z rodziną spędził w Bielawie niedaleko Warszawy. Czasami przyjeżdżał do stolicy, uczestniczył
wówczas w konspiracyjnych spotkaniach bibliofilów, kolekcjonerów ekslibrisów i grafików, organizowanych m.in. w mieszkaniu Stefana Rygla.
Na jednym ze spotkań (1943) wygłosił pogadankę pt. „Moje zbieractwo
książkowe”. W 1944 r. spłonęły jego zbiory prywatne, zarówno biblioteka
(ok. 2 tys. tomów), jak i kolekcja ekslibrisów (ok. 3 tys. egzemplarzy).
Zmarł 18 lutego 1956 r., w wieku 83 lat.
Pierwsze wydanie pracy Chwalewika pt. „Zbiory polskie. Archiwa,
biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości
w ojczyźnie i na obczyźnie w zestawieniu alfabetycznym według miejscowości”2 ukazało się w 1916 r., było to, jak sam później napisał, „vademecum zbieracza polskiego, zawierające opisy, a często nawet drobne tylko
wzmianki o zbiorach pamiątek naszej przeszłości”3.

Ilustracja 1. E. Chwalewik, Zbiory polskie..., Warszawa 1916 – okładka
Źródło: http://delta.cbr.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=567

Wydawnictwo, liczące 297 stron (razem ze skorowidzami nazwisk
s. 253-294 i zestawieniem rzeczowym ważniejszych zbiorów s. 295-297),
spotkało się z uznaniem i przychylnymi recenzjami wskazującymi na konieczność uzupełnień, a cały nakład rozszedł się w ciągu „niespełna roku”.

2

Warszawa, z zapomogi Kasy Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im.
J. Mianowskiego, 1916 (Warszawa, Druk. Naukowa).
3 E. Chwalewik, Zbiory polskie..., t. 1, Warszawa-Kraków 1926, s. V.
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Autor podjął więc decyzję o ponownym wydaniu „Zbiorów polskich...”,
stawiając sobie za cel przygotowanie nie tylko wydawnictwa podręcznego
dla zbieraczy i badaczy książki, ale także rozpoczęcie prac nad inwentaryzacją polskich zabytków przeszłości.
Wiązało się to z przejrzeniem literatury dotyczącej zabytków przeszłości w Polsce („przeorałem prawie całą dostępną mi literaturę”)4.
Chwalewik wziął pod uwagę także zbiory rękopiśmienne, pozostające
w rękach prywatnych, zwrócił uwagę na dzieła sztuki, pamiątki i zabytki
przechowywane w świątyniach, zbierał informacje o pomnikach stawianych zasłużonym Polakom. Włączył też informacje o wielu bibliotekach
gimnazjalnych. W zbiorach bibliotek zagranicznych odnotowywał polonika, zaznaczając w jaki sposób tam trafiły, uwzględniał straty poniesione
przez archiwa i biblioteki w czasie I wojny światowej.
Drugie, dwutomowe wydanie „Zbiorów polskich...”, z nieznacznie
tylko zmienioną końcówką podtytułu: „...w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone” (w wydaniu pierwszym: „...w zestawieniu alfabetycznym według miejscowości”), ukazało się w latach 1926-1927.
Tom pierwszy obejmuje litery A-M i liczy 490 stron, drugi – litery N-Ż
(559 s.). Łącznie z przedmową oba tomy to 1050 stron druku5, w formacie
19 cm. Część haseł opatrzył autor źródłami.
W swojej autobiografii – „Moja autobiografia” – Edward Chwalewik napisał, że do druku przygotował także tom trzeci, zawierający skorowidz obejmujący około 10 tys. nazwisk. Niestety śmierć wydawcy „Zbiorów polskich...” Jakuba Mortkowicza w 1931 r. przeszkodziła jego opublikowaniu. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej autor podarował
ten tom Bibliotece Narodowej (do dziś nie zachował się)6.
Po wydaniu drugiej edycji „Zbiorów polskich...” Chwalewik nadal
zbierał i uzupełniał materiały do kolejnych wydań, pracę kontynuował
także podczas okupacji niemieckiej. Zgromadził 6 tys. kart dokumentacyjnych, ze zbioru tego ocalało 2517 kart, przechowywanych obecnie
w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej (Zbiory polskie. Kartoteka
uzupełnień / Edward Chwalewik)7; kartoteka obejmująca materiały z lat
1935-1942 dostępna jest także na mikrofiszach.
Dzieło Edwarda Chwalewika przypomniane zostało w roku 1991 –
dwutomową edycję „Zbiorów polskich...” wydała w formie przedruku fotooffsetowego Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie, a nakład trafił
zarówno do bibliotek, jak i kolekcjonerów prywatnych.

4

Tamże, s. VI.
Warszawa, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie;
Kraków, druk W.L. Anczyca, 1926-1927, 2 t. (IX, [1], 490; [4], 559, [1] s., err).
6 H. Łaskarzewska, M. Figiel, Edward Chwalewik – człowiek książki, polityk i społecznik..., s. 18.
7 Tamże, s. 18-19; A. Jopkiewicz, „Zbiory polskie...” – Edwarda Chwalewika [w:]
Z warsztatu bibliografa, Warszawa 1991, s. 22.
5
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Ilustracja 2. E. Chwalewik, Zbiory polskie..., t. 2, Warszawa 1927 –
strony tytułowe. Egzemplarz ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej
im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Biblioteki i czytelnie polskie w Rumunii
W drugim wydaniu „Zbiorów polskich...” Edward Chwalewik zarejestrował blisko 1440 miejscowości z całego świata, z czego 15 w Rumunii, przy których podał krainy historyczne, np. Kiszyniów, w Besarabii,
w Rumunii.
Ponieważ przedmiotem rozważań są biblioteki i czytelnie, pominięto miejscowość Baia Mare (Nagybanya)8 w okręgu Marmarosz, w której Chwalewik odnotował „Pomnik poległych tu w r. 1914 legionistów polskich”9 oraz Putna – tu z kolei są informacje o klasztorze oo. Bazylianów,
który posiadał małe muzeum lokalne oraz cerkiew z bogatym skarbcem,
pełnym „cennych darów hospodarów, biskupów i bojarów wołoskich”10,
ale brak informacji o zbiorach bibliotecznych.

8

W przypadku miejscowości zastosowano nazwę obecnie obowiązującą, w nawiasie
zaś nazwę wymienioną przez E. Chwalewika.
9 E. Chwalewik, Zbiory polskie..., t. 2, s. 1.
10 Tamże, s. 134.
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W Bukareszcie wymienił Chwalewik Bibliotekę Koła Polskiego im.
Adama Mickiewicza, którą określił jako „przeważnie beletrystyczną”11.
Z odnotowanych w „Zbiorach polskich...” bibliotek siedem działało na Bukowinie. W miejscowości Măneuţi (Andrasfalva) cenną bibliotekę posiadał ksiądz Antoni Wiśniewski, były w niej stare druki, prace z zakresu lingwistyki i orientalistyki. Ksiądz Wiśniewski księgozbiór ten zgromadził przed I wojną światową12. Losów biblioteki nie udało się ustalić.
Dwie biblioteki funkcjonujące w Czerniowcach założone zostały
w drugiej połowie XIX w. W roku 1869 z inicjatywy Aleksandra Morgenbessera powstało Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelnia Polska wraz z Biblioteką (otwarcie 20 listopada13), która gromadziła i udostępniała głównie publikacje polskie. W pierwszym roku istnienia księgozbiór liczył 497 dzieł w 736 tomach. Kompletowaniem księgozbioru biblioteki Czytelni Polskiej w roku 1886 zajmowała się sekcja dobroczynna
Towarzystwa, w tymże roku liczył on 4934 woluminy14. Zbiory powiększały się dzięki nadsyłanym bezpłatnie polskim pismom, darom książkowym i legatom pieniężnym. Księgarz Andrzej Juszyński (właściciel Księgarni Uniwersyteckiej w Czerniowcach) w roku 1888 ofiarował bibliotece
ponad 1500 tomów książek polskich15. W roku 1892 zbiory wzrosły do
5241 dzieł w 8078 tomach. W roku 1884 ukazał się „Katalog Biblioteki
Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach”, w 1888 r. jego uzupełnienie. Dublety biblioteki wykorzystano m.in.
przy organizacji biblioteki polskiej w Suczawie, ponad 200 tomów trafiło
do Czytelni Polskiej w Waszkowcach16.
Od grudnia 1905 r. czerniowiecka Czytelnia Polska funkcjonowała
we wzniesionym Domu Polskim, w którym utrzymywała bibliotekę i czytelnię oraz wypożyczalnię. Biblioteka, oprócz książek, gromadziła ryciny,
fotografie, obrazy, numizmaty i czasopisma, udostępniała kilkadziesiąt
tytułów dzienników i czasopism. Jej zbiory, poprzez zakupy i dary, w okresie od 1869 do 1914 r. osiągnęły ponad 10 tys. tomów (ok. 7800 dzieł)17.
Zniszczony częściowo w czasie I wojny światowej księgozbiór, po
uporządkowaniu, na koniec roku 1924 liczył 5462 dzieła18. W tymże roku
biblioteka otrzymała 20 dzieł w darze, poza tym uzyskała środki na zakup

11

Tamże, t. 1, s. 38.
Tamże, t. 1, s. 3.
13 M. Petraru, Polacy na Bukowinie w latach 1775-1918, Kraków 2004, s. 158.
14 Tamże, s. 159.
15 Z. Kosiek, Juszyński Andrzej [w:] Słownik pracowników książki polskiej..., s. 382.
16 A. Knot, Morgenbesser Aleksander [w:] Słownik pracowników książki polskiej...,
s. 603.
17 J. Bujak, Książka, czasopismo i czytelnia w życiu Polaków na Bukowinie w XIX
i XX wieku [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku,
t. 5, pod red. J. Jarowieckiego, Kraków 2001, s. 573.
18 E. Chwalewik podaje, że biblioteka liczyła ok. 10 tys. tomów „o treści przeważnie
naukowej”.
12

383
książek i czasopism. W roku 1935 zbiory wzrosły o 175 dzieł (zakup i dary), ogółem liczyły 6186 książek (prace naukowe, literatura piękna). 327
dzieł przybyło w roku 1937, biblioteka przeznaczała też środki na prenumeratę czasopism i oprawę19. Przy bibliotece był gabinet numizmatyczny20.
Liczne polonika posiadała w swoich zbiorach czerniowiecka Biblioteka Uniwersytecka (zał. 1875 r.)21, której kustoszem, a następnie (od
5 listopada 1879 r.) dyrektorem był Karol Reifenkugel22.
Biblioteki i czytelnie zakładało w Rumunii Towarzystwo Szkoły
Ludowej; do końca 1903 r. założyło 9 czytelni. Ostatnią, utworzoną
13 grudnia 1903 r., była Biblioteka i Czytelnia w Nowym Sołońcu. Posiadała około tysiąca tomów „różnej treści, przeważnie beletrystycznych”
oraz bezpłatny abonament na „Niedzielę” i dwa tygodniki („Ojczyzna”,
„Przewodnik Kółek Rolniczych”)23. Podobnie, około tysiąca tomów liczyła
Biblioteka i Czytelnia TSL w Pleszy, „głównie z zakresu beletrystyki”24.
Swoje biblioteki organizowało Towarzystwo Bratniej Pomocy
i Czytelni Polskiej. Obok Czerniowiec biblioteka tej organizacji działała
w Suczawie, gdzie mieściła się we wzniesionym w 1907 r. Domu Polskim,
a w księgozbiorze przeważała literatura beletrystyczna25.
Wiele cennych dzieł sztuki i zabytków przeszłości odnotował
Chwalewik w cerkwi i klasztorze oo. Bazylianów w Suczawicy, fundacji
Jerzego Mohyły z 1578 r. Choć nie ma tu informacji o bibliotece, to w bogatym skarbcu, obok wielu zgromadzonych darów, było „sporo ksiąg kościelnych w stylowych srebrnych oprawach bizantyńskich z XVI i XVII w.,
pochodzących częściowo ze Lwowa, częściowo z Wenecji i Konstantynopola; pięknie zdobiony miniaturami Ewangeliarz z r. 1607”26.
Cztery placówki biblioteczne wymienił Chwalewik w Siedmiogrodzie (Braszow, Alba Julia, Kluż, Târgu Mureş). Rzadkie druki polskie,
w tym nieznane Karolowi Estreicherowi, posiadała biblioteka gimnazjum
saskiego w Braszowie (Kronstadt). Było tam kilkadziesiąt prac luterańskiego teologa Abrahama Caloviusa z lat 1640-1699, druków nieznanych
Estreicherowi.
Poza tym, do druków nieznanych w Polsce należały prace Jana
Adami’ego „Miscellaneorum decadis II” (Gdańsk 1636) oraz Stanisława
Herakliusza Lubomirskiego „Adverbia moralia” (Koloszwar 1701). Z szeregu bardzo rzadkich druków polskich Chwalewik wymienił: P.E. Jabłoń-

19

J. Bujak, Książka, czasopismo i czytelnia..., s. 577-578.
E. Chwalewik, dz. cyt., t. 1, s. 56.
21 Tamże.
22 K. Lewicki, Reifenkugel Karol [w:] Słownik pracowników książki polskiej..., s. 747.
23 E. Chwalewik, dz. cyt., t. 2, s. 18; J. Bujak, Gazeta Polska 1883-1914, Kraków 2013,
s. 250.
24 E. Chwalewik, dz. cyt., t. 2, s. 55.
25 Tamże, s. 219.
26 Tamże.
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skiego „Institutiones historiae christianae” (Frankfurt 1766), J. Jonstona
„Idea higieines recensita” (Jena 1661) oraz „Idea universae medicinae
practicae” (Amsterdam 1652), Mikołaja Kopernika „De revolutionibus”
(Norymberga 1543), a z rękopisów papierowy dokument z XVIII w. z opisem wyboru Stefana Batorego na króla Polski.
Archiwum miejskie w Braszowie z kolei posiadało dokumenty
polskie, m.in. oryginały z podpisem Stefana Batorego, a także dokumenty
dotyczące Polski z XIV-XVI w.27
Interesujące rękopisy posiadała w Alba Julia (Gyualaféhervár,
Karlsburg) biblioteka biskupia, tzw. Bathyaneum, które trafiły tam ze
Lwowa i Koszyc. Chwalewik wymienił tu m.in.:
– „Passiones lub sermones de sanctis” z 1371 r., zawierające ważne polskie szczegóły obyczajowe,
– kodeks „Epistolae ad hussitas” z 1418 r., w okładce którego zachowały
się „szczątki rachunkowe” dworu Władysława Jagiełły.
– traktat „Ordo agendorum in Sinodo”, pokazujący sposób odprawiania
synodu i – według Chwalewika – jedyny tego rodzaju pomnik pochodzenia polskiego,
– cały szereg aktów dotyczących Polski, głównie z czasów Jana Łaskiego
i Stefana Batorego,
– odpis synodu z czasów Zygmunta Oleśnickiego,
– kodeks zawierający statuty synodalne Jana biskupa tuskulańskiego, legata na Niemcy, Polskę i inne kraje północne itd.
W bibliotece było też sporo druków bardzo rzadkich, pośród których, według Chwalewika, na uwagę zasługiwały m.in.:
– „Turrecremata Explanatio in Psalterium” (Cracis 1475),
– Cicero „Ad Marcum Ciceronem filium suum officiorum liber incipit”
(Kraków 1507),
– Jana Głogowczyka „Introductorium astronomiae” (Kraków 1514) oraz
„Tractatus praeclarissimus” (Kraków 1514),
– Grzegorza Knapskiego „Polono-latino-graeci thesauri tomus secundus”
(Krak. 1644),
– „Biblia Naujas Testamentas” (Królewiec 1727),
– Allegrini Alderani „De laudibus S. Stanislai Kostkae” (Rzym 1727).
Z kolei pośród druków nieznanych Estreicherowi Edward Chwalewik wymienił tylko dwa: Biblię „Ta swehta Grahmata” wydaną w Rydze
w 1689 r. oraz „Sacra rituum” Aldrovandiego Pompei (Rzym 1745)28.
Szereg dokumentów, dotyczących czasów Stefana Batorego, znajdowało się w Alba Julii w zasobach archiwum kapitulnego, m.in. ory-

27
28

Tamże, t. 1, s. 32.
Tamże, s. 119-120.
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ginał listu Fausta Socyna29, pisanego z Krakowa w 1581 r., w którym popierał środowisko religijne skupione w Rakowie30.
Wiele druków i rękopisów dotyczących okresu reformacji w Polsce posiadało archiwum i biblioteka Kolegium Unitariańskiego w Klużu
(Koloszwar, Kolozsvár, Klausenburg), m.in.:
– krótki diariusz 14 dysput arian polskich z katolikami przeprowadzonych w latach 1579-1620, zawierających bogate informacje obyczajowe do
dziejów reformacji w Polsce,
– katalogi rękopisów i książek, które do Klużu przywiózł z Polski minister
Joachim Stegmann,
– dwa oryginalne listy Fausta Socyna: pisany z Krakowa w 1593 r. do
Andrzeja Voidoniusa z informacjami o zapowiedzianych dysputach
i z 1602 r. z Błonia, pisany do Walentego Radeckiego w Rakowie.
– listy Stanisława i Władysława Lubienieckich, Jonasa Schlichtinga,
Achacego Taszyckiego, Jana Ludwika Wolzogena i in.,
– akta synodów ariańskich w Polsce z lat 1561-1569 w języku polskim,
– protokoły synodów ariańskich polskich w Siedmiogrodzie z lat 17131780 pt. „Sprawy zboru polskiego exulantskiego koloszwarskiego”,
– relacje z dziejów arian po wypędzeniu ich z Polski do końca wieku
XVII,
– Piotra Lubienieckiego „Reiestr spraw zboru Kisielińskiego y bereskiego
na Wołyniu”,
– historia o Iwanie Tyszkowicu, ściętym w Warszawie w 1611 r. i in.
W bibliotece było także szereg polskich rzadkości bibliograficznych pozostałych po arianach:
– „Psałterz Dawida” w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego z 1586 r.,
– psałterz i kancjonały ariańskie z 1614 r. i 1626 r., wydane w Lubczu
i Rakowie,
– konfesje kościołów chrześcijańskich polskich (Baranów 1628 i 1632)
i modlitewniki ariańskie,
– „Apologia” Alberta Novicampianusa (1559) i in.,
– dzieła wszystkich wybitniejszych arian (Giorgio Blandrata [Biandrata],
Crellius [Jan Crell], Jonasz Schlichtyng, Adam Gosławski z Bebelna, Hieronim Moskorzowski, Smalcius [Walenty Szmalc], F. Socyn i in.), pochodzące z księgozbiorów J. Stegmanna, Adama Francoisa i Józefa Józefowicza31.

29

Faust Socyn (właśc. Fausto Sozzini, Faustus Socinus, Faustus Socyn; 1539-1604) –
włoski reformator religijny, zagorzały polemista wyznaniowy, teolog, pisarz i poeta,
przybył do Polski w 1579 r., zamieszkał w Krakowie, w 1598 r. wyjechał do Lusławic
koło Tarnowa. Autor licznych publikacji, pośród których ok. 40 wymienianych jest
jako ważniejsze.
30 E. Chwalewik, dz. cyt., t. 1, s. 119.
31 Tamże, s. 165-166; tenże, Zbiory polskie..., Warszawa 1916, s. 40.
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Dwie biblioteki wymienił Chwalewik w Târgu Mureş (Maros
Vasarhely). Druki polskie, nieznane Estreicherowi, posiadała biblioteka
kolegium kalwińskiego. Jako przykład takiego druku podał Chwalewik
pracę S. Bala „Positiones politicae”, wydaną w Heidelbergu w 1617 r.
W bibliotece i archiwum hr. Telekich z kolei znajdowały się dokumenty rękopiśmienne dotyczące Polski niemal wyłącznie z XVI i XVII w.
Uwagę Chwalewika zwrócił m.in. rękopis papierowy z XVII w. pt. „Elogium regis Poloniae Joannis III”, „wysławiający Jana III za walkę i zwycięstwo nad Turkami”. Poza tym, w zbiorach było sporo starych druków
polskich, w tym egzemplarz dzieła Jana Długosza „Vita b. Stanislai” (Kraków 1511), „wspaniale oprawny”, z notatką informującą, że oo. Jezuici
otrzymali go we Lwowie w darze od Stanisława Grochowskiego. Także
w tej bibliotece było kilka starych druków nieznanych Estreicherowi,
m.in. Valentína Ecchiusa „Insunt huic libro” (Kraków, Wietor, 1524)
i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego „De vanitate consiliorum” (Tyrnaviae 1701)32.
W Kiszyniowie, w Besarabii funkcjonowała Biblioteka i Czytelnia
„Stowarzyszenia Polskiego”, z przewagą zbiorów beletrystycznych33.
Organizatorem Czytelni, przy założonej wcześniej gminie polskiej
w Mihalenach, był w roku 1866 lekarz i działacz społeczno-polityczny Julian Łukaszewski34, który osiadł w Rumunii w 1865 r., otwierając tu praktykę lekarską. Łukaszewski opracował statut Czytelni, pozwalający także
na tworzenie filii w miejscach, gdzie były skupiska polskich emigrantów.
Powstały jednak nieliczne, krótko działające czytelnie terenowe. Czytelnia
mihaleńska natomiast, której podstawę stanowił 300-tomowy zbiór przekazany przez księgarzy ze Lwowa (Karol Kazimierz Wild), Krakowa i Poznania, dzięki darom nadsyłanym z kraju i od emigracji na Zachodzie, stale się rozwijała. W roku 1870, kiedy Łukaszewski przeniósł ją do Jass, liczyła tysiąc tomów. Z inicjatywy Łukaszewskiego, w 1872 r. przy Czytelni
powstało Towarzystwo pn. Biblioteka Polska w Rumunii, któremu przez
wiele lat prezesował jego inicjator. W latach 80. księgozbiór wzrósł do ponad 4 tys. tomów, w roku 1890 liczył 3702 dzieła w 4342 tomach; zawierał dzieła z różnych dziedzin wiedzy, druki socjalistyczne, literaturę popularnonaukową i piękną oraz czasopisma. Na łamach czasopism Łukaszewski publikował sprawozdania z działalności biblioteki. Ukazały się też
dwa drukowane katalogi biblioteki (1882, ok. 1888) oraz kronika biblioteki („Biblioteka Polska w Rumunii 1866-1891. Książka pamiątkowa,
1891”). W roku 1892, przed opuszczeniem Rumunii, Łukaszewski prze-

32

Tamże, t. 1, s. 450-451.
Tamże, s. 162.
34 J. Łukaszewski brał udział w powstaniu styczniowym, był pełnomocnikiem Rządu
Narodowego na zabór pruski, po aresztowaniu w 1864 r. uciekł z więzienia i przedostał się do Szwajcarii, a następnie Rumunii.
33
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kazał zbiory wraz z funduszem bibliotecznym Górnośląskiemu Towarzystwu Literackiemu w Bytomiu35.
Do bibliotek wymienionych przez Chwalewika w „Zbiorach polskich...” można dopisać szereg niewielkich miejscowości, w których działały czytelnie polskie tworzone przez wymieniane już Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej (Waszkowce, Wyżnica), Towarzystwo
Szkoły Ludowej (m.in. czytelnie na przedmieściach Czerniowiec: Kaliczanka, Klokuczka; Nowa Żadowa) czy Sodalicje Mariańskie.
W rozwoju Towarzystwa Szkoły Ludowej, działającego na Bukowinie od początku lat 90. XIX w., najważniejszą rolę odegrało utworzone
w listopadzie 1903 r. czerniowieckie Koło Mieszane TSL, dzięki staraniom którego przed końcem stycznia 1909 r. utworzono czytelnie w 26
miejscowościach36. Od 1907 do 1912 r. KM TSL założyło 28 nowych
czytelni i czuwało nad 46 czytelniami i wypożyczalniami. Do roku 1907 na
Bukowinie było 11 czytelni TSL, w 1914 – 3937.
Różne koleje przechodziła Czytelnia Polska w Waszkowcach nad
Czeremoszem, założona w 1879 r. przez dr. A. Jaworskiego – prof. Uniwersytetu Lwowskiego. Funkcjonowała jako czytelnia Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej. Nowy okres rozpoczął się dla niej w roku
1904, kiedy zaczęła funkcjonować jako pierwsza czytelnia czerniowieckiego KM TSL, zaopatrzona „w książki i czasopisma najprzystępniejsze
dla ludu”. Poza wypożyczaniem książek, w czytelni odbywało się m.in.
zbiorowe czytanie38.
W okresie od 1 sierpnia 1906 do 9 stycznia 1907 r. czerniowieckie
Koło TSL przekazało swoim 11 czytelniom 1110 książek i 44 egzemplarze
czasopism, najwięcej – po 200 książek i 5 czasopism – otrzymały czytelnie w Kaliczance (przedmieście Czerniowiec) i w Pojanie Mikuli39.
Jedna z czytelń TSL powstała w Nowej Żadowie, wsi z największym odsetkiem mieszkańców narodowości polskiej zarówno pod rządami austriackimi do 1918 r., jak i pod panowaniem rumuńskim w latach
1918-194440. Otwarcie Czytelni Polskiej nastąpiło 13 października 1907 r.
Zbiory były jednak bardzo skromne (kilkadziesiąt książek, kilka-kilkanaś-

35

E. Chwalewik, dz. cyt., t. 1, s. 135; tenże, Zbiory polskie..., Warszawa 1916, s. 34;
W. Jabłońska, Łukaszewski Julian Ksawery [w:] Słownik pracowników książki polskiej..., s. 544-545; A. Wojciechowska, Aktualizacja wzorca gatunkowego protokołu
w rękopisach Towarzystwa Biblioteki Polskiej w Rumunii, „Język Polski” 2009,
nr 4/5, s. 300.
36 Tamże, s. 251, 256-257.
37 J. Bujak, Książka, czasopismo i czytelnia..., s. 575. Informacje o czytelniach w poszczególnych miejscowościach patrz: J. Bujak, Gazeta Polska..., s. 257-298.
38 J. Bujak, Gazeta Polska..., s. 212, 294-295.
39 Tamże, s. 576.
40 J. Bujak, Czytelnia Polska w Nowej Żadowie (1907-1945), „Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2009,
[z.] 7, s. 245.
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cie tytułów czasopism). W czytelni odbywało się m.in. zbiorowe czytanie
czasopism, książek, dyskusje, odczyty (oświatowe i okolicznościowe), instytucja posiadała swój sztandar41.
Pomieszczenia czytelni i księgozbiór uległy zniszczeniu podczas
I wojny światowej. Gromadzenie zasobu bibliotecznego rozpoczęło się od
nowa po zakończeniu wojny, kiedy Nowa Żadowa znalazła się w granicach Rumunii. Książki pozyskiwano głównie drogą darów od mieszkańców42. Pierwsze powojenne lata były dla Czytelni Polskiej bardzo trudne.
W roku 1926 Czytelnię i Szkołę Polską Towarzystwa Szkoły Ludowej przeniesiono do wybudowanego Domu Polskiego. Działająca w niesprzyjających warunkach Czytelnia Polska w roku 1929 organizowała się od nowa,
przyjęła wówczas nazwę Towarzystwo Czytelni Polskiej w Nowej Żadowie. Towarzystwo liczyło początkowo 24 członków; funkcjonowało na
pewno w latach 1926-1936. Na początku lat 30. bibliotekarzem był Władysław Bujak, w roku 1936 – Adolf Hamielec. W 1936 r. Towarzystwo,
w związku z trudnościami związanymi z utrzymaniem Czytelni i Domu
Polskiego, część Domu przeznaczyło na kwaterę dla księdza proboszcza43.
Zbiory biblioteczne – podobnie jak w innych prowincjonalnych
Czytelniach Polskich – były bardzo ubogie (zaledwie kilkadziesiąt książek
i kilka tytułów czasopism). W 1934 r. biblioteka czytelni liczyła 60 tomów
i 70 członków. Książki opatrywano owalną pieczątką z napisem „Czytelnia
Polska w Nowej Żadowie” lub pieczątkami Polskiego Związku Szkolnego
w Rumunii, który w latach 30. zaopatrywał czytelnie prowincjonalne44.
W roku 1910 własną bibliotekę założyła Sodalicja Mariańska Pań
Polskich w Czerniowcach. Zbiory, umieszczone w Domu Polskim, udostępniano bezpłatnie członkom wszystkich towarzystw polskich. Ponadto
w bibliotece „udzielano także wszelkich pożądanych informacji”45.
Prywatną bibliotekę dla młodzieży i nauczycielstwa polskiego założył prawdopodobnie w 1913 r. Mateusz Kasprzak – czerniowiecki inspektor szkolny do nauczania języka polskiego. Na listy z prośbą o przekazywanie wydawnictw odpowiedziało wiele różnych instytucji i osób
z całej Polski, m.in.: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (126 książek), Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie (46 książek), Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie (41 książek)46.

41

Tamże, s. 245, 247-249.
Tamże, s. 250.
43 Tamże, s. 251-253.
44 Tamże, s. 254.
45 J. Bujak, Gazeta Polska..., s. 249.
46 Tamże, s. 417-418.
42
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Podsumowanie
Dzieło Edwarda Chwalewika, oceniane współcześnie jako najważniejsze w jego życiu, do dziś stanowiące źródło wiedzy dla badaczy kultury w Polsce, przyczyniło się do uzupełnienia bibliografii druków polskich
i Polski dotyczących, będących w posiadaniu bibliotek polskich poza granicami kraju, w tym także na terenie Rumunii.
Chwalewik pominął w „Zbiorach polskich...” małe księgozbiory
prowincjonalne (czego przykład stanowi m.in. Nowa Żadowa czy Waszkowce); zebranie informacji o wszystkich, często niewielkich biblioteczkach i zbiorach wykraczało poza przyjęte przez autora założenia.
Biblioteki polskie, działające w różnych krajach, powstawały w celu gromadzenia i przechowywania pamiątek narodowych dla współczesnych i potomnych, ale także by przeciwdziałać wynaradawianiu się polskiej emigracji politycznej i zarobkowej. Gromadzone przez dziesięciolecia księgozbiory zaczynają się jednak zmniejszać, co wynika m.in. z faktu, że dzisiejsza emigracja to przede wszystkim ludzie wyjeżdżający w poszukiwaniu lepszej pracy, którzy nie są zainteresowani zbiorami o charakterze historycznym, choć tworzą nowe biblioteki47.
Dziś w Rumunii funkcjonuje tylko kilka bibliotek polskich. Według informatora „Współczesne księgozbiory polskie za granicą”48 są to
placówki o charakterze publicznym: Biblioteka Instytutu Polskiego w Bukareszcie, licząca ok. 3 tys. pozycji (książki, zbiory audiowizualne), Biblioteka Domu Polskiego w Nowym Sołońcu (oddanego do użytku w roku
1995), posiadająca „pokaźny księgozbiór polski”, Biblioteka Polska w Pojanie Mikuli, istniejąca od lat 50. ubiegłego wieku oraz Biblioteka Polska
w Suczawie49, przejęta ze szkoły polskiej. Poza wymienionymi, w Bukareszcie działa Biblioteka Ambasady Polskiej oraz Biblioteka Slawistyczna
na Uniwersytecie w Bukareszcie.

47

Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator. 1, Polskie i polonijne
księgozbiory instytucji, oprac. B. Bieńkowska, E. Maruszak, J. Puchalski, Warszawa
2009, s. 7.
48 Współczesne księgozbiory... – wydawnictwo przygotowane przez Departament
dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
prac nad programem Rejestracja zbiorów polskich za granicą ze specjalnym uwzględnieniem dziedzictwa zagrożonego.
49 Tamże, 382-385.
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Biblioteci poloneze în România
în lumina lucrării lui Edward Chwalewik
„Zbiory polskie”
Rezumat

Tema intervenţiei o reprezintă bibliotecile poloneze existente pe
teritoriul României pe care le-a menţionat Edward Chwalewik în lucrarea intitulată „Zbiory polskie” (Colecţii poloneze).
Autorul – bibliotecar, bibliofil şi istoric al cărţii – a cercetat colecţiile literare poloneze din biblioteci, arhive şi muzee din ţară şi străinătate, a înregistrat şi descris atât colecţii de cărţi din instituţii, cât şi ale
persoanelor particulare. În lucrarea în două volume „Colecţii poloneze”,
Chwalewik enumeră localităţile din România în care erau notate biblioteci şi săli de lectură poloneze, menţionând şi conţinutul lor. Această informaţie are astăzi o dimensiune istorică, fiindcă unele dintre ele nu mai
există, altele putem să le comparăm cu ceea ce există astăzi.
Bibliotecile poloneze din România au reprezentat o parte a activităţii socio-culturale a minorităţii polone din această ţară şi un fragment
principal şi interesant al problematicii convieţuirii şi coexistenţei celor
două naţionalităţi. De asemenea, sunt şi un fragment, în sens larg, al
moştenirii culturale a României cu întreaga sa bogăţie multinaţională.
Lucrarea lui Chwalewik reprezintă, până astăzi, fundamentul cercetării destinului colecţiilor de cărţi poloneze, între acestea şi cele din
afara hotarelor Republicii. Lucrarea apreciată de cercetătorii istoriei bibliotecilor şi arhivelor are şi lacune pe care autoarea prezentului referat
încearcă să le completeze, descoperind alte colecţii de cărţi poloneze existente pe teritoriul României interbelice, dar care nu sunt descrise de autorul lucrării „Colecţii poloneze”.

dr Jan Bujak
Kraków

Polskie organizacje studenckie w Czerniowcach
przed I wojną światową

W przeciągu stu lat rządów austriackich na Bukowinie ogromnie
wzrosła liczba jej mieszkańców. Z 71750 w 1775 r. doszła do 543426
w 1875 r1. Natomiast oświata niewiele postąpiła, czyniąc ten kraj najbardziej zacofanym w cesarstwie austriackim. Niewielka liczba szkół parafialnych, względnie ludowych i jedno niemieckojęzyczne gimnazjum czerniowieckie nie były w stanie zaspokoić wielkiego zapotrzebowania na
urzędników niższego szczebla. Ratowano się zatrudnianiem ludzi wykształconych i fachowców z innych krajów austriackich, m.in. z sąsiedniej
Galicji. Ale i to nie zadowalało ani rządzących, ani społeczeństwa pozbawionego szerszego dostępu do oświaty na różnych szczeblach. Mocno dawał się odczuwać niedostatek ludzi z wyższym wykształceniem. Zaczęto
zabiegać o utworzenie Uniwersytetu Czerniowieckiego. I rzeczywiście,
m.in. dzięki staraniom Polaków, do powstania uczelni doszło w stulecie
rządów austriackich na Bukowinie, tj. w 1875 r.
Towarzystwo Akademików Polskich „Ognisko”
Z chwilą otwarcia Uniwersytetu w 1875 r. pojawili się na nim liczni studenci polscy. O ich obecności m.in. świadczy zawiązane jeszcze
w tym samym roku na poufnym zgromadzeniu, zatwierdzone decyzją
Rządu Krajowego 27 grudnia 1876 r., a ożywione w 1885 r.2, Towarzystwo
Akademików Polskich „Ognisko” i materiały publikowane w „Gazecie Polskiej”3. Jednakże, jak inne organizacje polskie, nie dość skutecznie zabie-

1

Liczby mieszkanców Bukowiny powtórzono za: M. Petraru, Polacy na Bukowinie
w latach 1775-1918, Kraków 2004, s. 45, 72.
2 Wg W Czerniowcach, 5 marca, „Gazeta Polska” 1885, nr 19, s. 1. zebrało się kilku
studentów (Kurcer, Mokrzycki, Resch, Syniewski, Tobiaszek, Zucker i Żukowski), którzy postanowili albo odrodzić istniejące „Ognisko”, albo założyć nową organizację
czerniowieckich studentów polskich. Ostatecznie reanimowano Towarzystwo Akademików Polskich „Ognisko”.
3 Niektóre artykuły i notatki o jubileuszowych obchodach Towarzystwa Akademików
Polskich „Ognisko”: Jubileusz „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1907, nr 99, s. 2; K. Kołakowski, Prolog, „Gazeta Polska” 1907, nr 95, s. 2; Komers jubileuszowy, „Gazeta Polska” 1907, nr 94, s. 3; Komers jubileuszowy, „Gazeta Polska” 1907, nr 95, s. 3; Kronika „Ogniska”. (Chronologiczne zestawienie), „Gazeta Polska” 1907, nr 95, s. 1-2,
nr 100, s. 1, nr 104, s. 2-3; List wydziału „Ogniska” do JE. Ks. Arcybiskupa Dra
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gało o to, aby władze uczelniane liczyły się z faktem tej obecności i uwzględniały w programowaniu funkcjonowania Uniwersytetu. Skutkiem tego urobił się wygodny dla rządzących zwyczaj nieuwzględniania Polaków
nawet w oficjalnych urzędowych sprawozdaniach władz uniwersyteckich.
Gdy więc „Gazeta Polska” dość skrupulatnie notowała wszystko, co wiązało się z Polakami na Uniwersytecie Czerniowieckim i Towarzystwem Akademików Polskich, władze uniwersyteckie starym, bo kilkudziesięcioletnim zwyczajem przemilczały to, nie bacząc że polskim studentom zaczęło zależeć na równym traktowaniu z innymi narodowościami reprezentowanymi na Uniwersytecie Czerniowieckim. Nieliczenie się z realiami doprowadziło do tego, iż 2 grudnia 1909 r. podczas inauguracji urzędowania nowego rektora po raz kolejny w sprawozdaniu rektorskim prof.
dr. Zelinki pominięto studentów polskich jako odrębną grupę narodowościową, co doprowadziło do zdecydowanej reakcji polskich akademików,
którzy na znak protestu gremialnie opuścili aulę uniwersytecką. Fakt ten
spotkał się ze stanowczym posunięciem senatu uniwersyteckiego, a cała
sprawa stała się przedmiotem artykułów w „Gazecie Polskiej”: „Pominięcie Polaków na uniwersytecie czerniowieckim”, „Epilog protestu”4.
„Gazeta Polska” udostępniała czytelnikom wszelkie inne opracowania5 i drobne informacje o „Ognisku”. Na przykład w numerze 77.
z 24 września 1903 r. opublikowała rezolucję wszystkich członków „Ogniska”, zwracającą uwagę na niepolski charakter powstałego przed dwoma
laty katolickiego towarzystwa „Unitas”, do którego zaciągnięto sporo nieświadomej polskiej młodzieży gimnazjalnej6, w numerze 12. z 11 lutego
1900 r. podano sprawozdanie ze zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego z 8 lutego 1900 r. i wynik konstytuowania się wydziału w dniu następnym7, u schyłku 1903 r. podała kilka artykułów, odezw, kronikarskich

Józefa Bilczewskiego, „Gazeta Polska” 1907, nr 95, s. 2-3; List wydziału Ogniska” do
p. Kołakowskiej, „Gazeta Polska” 1907, nr 96, s. 3; Na jubileusz „Ogniska”, „Gazeta
Polska” 1907, nr 95, s. 1; Praca młodzieży kresowej [Słowo] prof. d-ra Alfreda Halbana wygłoszone na wieczorze jubileuszowym [„Ogniska”] dnia 23 b.m. w sali Domu Polskiego w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1907, nr 96, s. 1; Program obchodu
30-letniego jubileuszu istnienia Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko”
w Czerniowcach w dniach 23 i 24 bm., „Gazeta Polska” 1907, nr 94, s. 2-3; Trzydziestolecie „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1907, nr 96, s. 1-3, nr 97, s. 2, nr 98, s. 2, nr 99,
s. 2; Walne zgromadzenie Tow. Akad. Polskich „Ognisko”, „Gazeta Polska” 1907,
nr 82, s. 2; Z „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1907, nr 98, s. 3, nr 99, s. 3; Z „Ogniska”
(Zgromadzenie klubu b. członków), „Gazeta Polska” 1907, nr 92, s. 2; Program obchodu 30-letniego jubileuszu istnienia Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko”, „Gazeta Polska” 1907, nr 92, s. 2-3.
4 Pominięcie Polaków na uniwersytecie czerniowieckim, „Gazeta Polska” 1909, nr 97,
s. 1; Epilog protestu, „Gazeta Polska” 1909, nr 101, s. 1.
5 „Ognisko”, „Gazeta Polska” 1913, nr 89, s. 2.
6 F. Charwat: Z „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1903, nr 77, s. 1-2.
7 B. Kryczyński: Akadem. młodzież polska w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1900,
nr 12, s. 1-2; Wydział „Ogniska”, tamże, s. 2.
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notatek i telegramów o urządzanym przez „Ognisko” obchodzie mickiewiczowskim 14 grudnia 1903 r. na fundusz mającej powstać Bursy Polskiej8,
w numerze 37. z 1904 r. poinformowała o powstaniu Klubu byłych Członków „Ogniska” i powołaniu jego władz na walnym zgromadzeniu we
czwartek 5 maja 1904 r.9, z okazji walnego zgromadzenia 5 października
1907 r. przedstawiła niektóre szczegóły ze sprawozdania, jak choćby to, że
w roku sprawozdawczym po raz pierwszy w dziejach organizacji przyjęto
aż 20 nowych członków, powołano komisję organizacyjną (Bohosiewicz,
Stanisław Kosikowski, Antoni Negrusz, Stanisław Sołtyński, Stanisław
Wład) do opracowania kilku punktów regulaminu, postanowiono ściślej
współpracować z byłymi członkami, tzw. starymi strzechami, i wybrano
nowy wydział na rok akademicki 1907/1908 (Stanisław Kosikowski –
prezes, Albin Grabowski – wiceprezes, Józef Dutkowski – sekretarz,
Franciszek Rużyłowicz – bibliotekarz, Antoni Negrusz – skarbnik, Józef
Skobielski – gospodarz)10, podawała wiadomości o współpracy czerniowieckiego Koła TSL i Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko”,
przejawiającej się w delegowaniu członków „Ogniska” jako prelegentów
w czytelniach prowincjonalnych11 i do zbierania składek na „Dar Grunwaldzki”12, donosiła o balach, zabawach, wieczornicach oraz innych imprezach urządzanych przez to towarzystwo, np. w 1910 r. zapowiedziała
uroczystość przyjmowania nowych członków, później zdała sprawę z jej
przebiegu13, w numerze 101. z 18 grudnia 1910 r. zrelacjonowała przebieg

8

Tej sprawy dotyczą m.in.: K. Kołakowski, wydawca „Gazety Polskiej” w Czerniowcach, A. Cieński, prezes „Sokoła” w Horodence: Bursa Polska w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1903, nr 100, s. 1; Obchód mickiewiczowski, „Gazeta Polska” 1903,
nr 100, s. 2-3; Obchód mickiewiczowski w Czerniowcach, „Gazeta Polska” 1903,
nr 101, s. 1-2; W. Sołtyński, wiceprezes Czytelni Polskiej: Podziękowanie, „Gazeta Polska” 1903, nr 101, s. 3.
9 Klub byłych członków „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1904, nr 37, s. 2.
10 Walne zgromadzenie Tow. Akad. Polskich „Ognisko” w Czerniowcach, „Gazeta
Polska” 1907, nr 82, s. 2; Wydział Tow. Akad. Polskich „Ognisko”, „Gazeta Polska”
1907, nr 80, s. 3.
11 W kronikarskiej notatce Z czynności Koła TSL w Czerniowcach („Gazeta Polska”
1910, nr 37, s. 3) podano wiadomość, że wzorem lat ubiegłych członkowie czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko” będą wygłaszali referaty
o Konstytucji 3 Maja: Dihm – w Baniłowie, Bułaju i Milijowie, Józef Dutkowski –
w Stróżeńcu i Zastawnej, Gębarowicz – w Dunawcu, Laurence, Waszkowcach i Wyżnicy, Grabowski – w Mikułowej Polanie i w Pleszy, Latawiec – w Bojanie, Lesiecki –
w Żadowie i Piotrowicach, Oleksiewicz – w Sadogórze, Łużanach i Solce, Ostapowicz
– w Paltynosie i Opryszenach, Żuryk – w Starej Hucie.
12 Np. w 43. numerze „Gazety Polskiej” z niedzieli 29 maja 1910 r. (s. 3) ukazała się:
Lista składek na „Dar Grunwaldzki”, zebranych przez członków akademickiego „Ogniska”.
13 Według dwóch kronikarskich notatek (Uroczyste przyjęcie w „Ognisku”, „Gazeta
Polska” 1910, nr 62, s. 3; C., Uroczyste przyjęcie w „Ognisku”, „Gazeta Polska” 1910,
nr 64, s. 3), w salach czerniowieckiego Domu Polskiego w sobotę wieczorem 6 sierpnia 1910 r. odbyło się uroczyste przyjęcie nowych członków „Ogniska”, połączone
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sobótki urządzonej 10 grudnia przez „Ognisko” i zdała krótko sprawę
z przebiegu zebrania lwowskiej młodzieży w Domu Akademickiem, gdzie
Józef Dutkowski 13 grudnia wygłosił odczyt „Siły polskie na Bukowinie”14, aby w kolejnym numerze obszernie streścić ów odczyt15, w numerze 31. z 1911 r. donosiła o udanym wieczorze muzykalnym i amatorskim
przedstawieniu dla zgromadzenia młodzieży polskiej i wzbudzenia w niej
solidarności narodowej oraz o 100 koronach darowanych „Ognisku”
przez abpa dr. Józefa Bilczewskiego tudzież „naddatkach” Kazimierza
Piątkiewicza i dyrektora Michała Trzcińskiego16, w innym artykule z tegoż
numeru zawarła wiadomość o uczestnictwie członków Józefa Dutkowskiego i Franciszka Rużyłowicza w lwowskim zjeździe „Ogniwa” w dniach
7-10 kwietnia 1911 r., gdzie zreferowali sprawę Gimnazjum Polskiego
w Czerniowcach17, w numerach 91. i 93. z 1911 r. podawała nieco szczegółów o przygotowywanej zabawie z tańcami urządzanej w Domu Polskim
na św. Katarzynę 25 listopada tr.18, w numerze 93. z 21 listopada 1912 r.
donosiła o planowanym komersie z okazji przyjmowania na członka Libuszy Latczerówny 23 listopada 1912 r.19, w numerze 90. z 1913 r. podała
do wiadomości, iż członkowie „Ogniska” zamiast wieńców na groby zmarłych kolegów złożyli 10 koron na Gimnazjum Polskie w Czerniowcach,
a sekcja oświatowa tegoż towarzystwa „ze względu na zbliżającą się rocznicę powstania listopadowego wysyła na prowincję kolegów prelegentów
z odpowiednimi wykładami lub odczytami”20.
Niektórzy członkowie towarzystwa należeli równocześnie do TSL,
pełnili funkcje w wydziałach kół, a jako przynależni do czerniowieckiego
Koła, w charakterze delegatów tegoż asystowali przy zakładaniu kół
prowincjonalnych, przy otwieraniu nowo powstających Czytelni Polskich
w terenie. Tak na przykład Bolesław Słowik i Stanisław Wład 13 października 1907 r. z ramienia czerniowieckiego Koła TSL brali udział w uroczy-

z komersem i tańcami. Po złożeniu przyrzeczenia wg przyjętego ceremoniału wobec
licznie zgromadzonych świadków z Czerniowiec i całej Bukowiny na członków „Ogniska” zostali przyjęci: Czernichowski, Duzinkiewicz, Gajdziński, Grabowski, Padowicz, Sandorski i Żukowski. Pośród zgromadzonych znajdowali się dwaj delegaci wiedeńskiej „Jagiellonii”, zawiązanej początkowo jako filia czerniowieckiego „Ogniska”.
Od nie mogących wziąć udziału w uroczystości napłynęły telegramy z życzeniami,
m.in. od Tytusa Czerkawskiego, Tadeusza Dihma, dr. Stanisława Kwiatkowskiego.
14 Z życia naszej młodzieży, „Gazeta Polska” 1910, nr 101, s. 3.
15 Tamże, nr 102, s. 1.
16 Z „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1911, nr 31, s. 3.
17 Kresowiec, IX. Zjazd „Ogniwa”, Związku Towarzystw Kształcącej się Młodzieży
Polskiej, „Gazeta Polska” 1911, nr 31, s. 3.
18 Wieczorek „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1911, nr 91, s. 3; Z „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1911, nr 93, s. 3.
19 Z „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1912, nr 93, s. 3.
20 Dobroczynność, „Gazeta Polska” 1913, nr 90, s. 3; Sekcja oświatowa Towarzystwa
Akademików Polskich „Ognisko”…, tamże.

395
stym otwarciu Czytelni Polskiej w Nowej Żadowie21, a Stanisław Wład ponadto, pełniąc funkcję prefekta Bursy Polskiej im. Adama Mickiewicza,
z polecenia Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko” zajmował się
sprzedażą cegiełek, mających pomnożyć skromne finanse tejże instytucji22. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu prowincjonalnych Czytelni Polskich, w lutym 1913 r. powołało sekcję oświatową z liczniejszą grupą prelegentów, którzy w większym stopniu mieli zaspokajać
oczekiwania, byle tylko zgłaszano zapotrzebowanie z kilkudniowym wyprzedzeniem23.
Towarzystwo Akademików Polskich „Ognisko” współpracowało
z innymi organizacjami miejscowymi i terenowymi w urządzaniu uroczystości narodowych i środowiskowych. Wspólnie z czerniowieckim „Sokołem” urządzało bardzo udane wieczory sylwestrowe dla polskich rodzin
w miejscowym Domu Polskim (np. 31 stycznia 1911 r.)24. Wspierało poczynania słabych organizacji terenowych. Rodakom w Radowcach dopomogło urządzić zabawę taneczną 13 stycznia 1912 r.25 Jak inne organizacje bukowińskich Polaków, Towarzystwo Akademików Polskich „Ognisko” solidaryzowało się z uczestnikami II Kongresu Maryjańskiego w Przemyślu w dniach 26-28 sierpnia 1911 r., do których skierowało następujący telegram:
Przesyłamy wyrazy hołdu dla wzniosłych celów Kongresu
Maryjańskiego i życzenia tryumfu. Za wydział Józef Czownicki, prezes, Władysław Grabowski, sekretarz26.

W „Ognisku” zrodziła się myśl zbudowania polskiego domu akademickiego w Czerniowcach. Wiosną 1912 r. na jednym z walnych posiedzeń jego członków podjęto uchwałę w tej sprawie, a wnioskodawca Stanisław Udrycki zadeklarował ze swej strony 2000 koron na ten cel27.
W tymże roku nadal intensywnie realizowali swój program streszczony w haśle „Przez oświatę do wolności”. Aby te zadania wypełniać
coraz lepiej i bardziej skutecznie, powołana została sekcja oświatowa oraz
własny chór, które świadczyły usługi na miejscu i na prowincji. Członkowie „Ogniska” w dalszym ciągu organizowali zabawy karnawałowe,
wieczory czwartkowe w kręgielni na boisku „Sokoła”, uczestniczyli
w urządzaniu obchodów narodowych, a ponadto doskonalili sprawność

21

B., Żadowa, dnia 15-go października, „Gazeta Polska” 1907, nr 84, s. 1; Z Koła TSL,
„Gazeta Polska” 1907, nr 82, s. 1-2.
22 Z „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1907, nr 83, s. 2.
23 Wydział „Ogniska”, Sekcja oświatowa „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1913, nr 18, s. 3.
24 Wieczór sylwestrowy „Sokoła”, „Gazeta Polska” 1911, nr 104, s. 3.
25 Z „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1911, nr 104, s. 3.
26 Na Kongres Maryjański…, „Gazeta Polska” 1911, nr 69, s. 3.
27 Piękna myśl – poparcia godna (Polski Dom Akademicki w Czerniowcach), „Gazeta Polska” 1912, nr 36, s. 1-2.

396
fizyczną przez uprawianie szermierki. Wyniki pracy za rok sprawozdawczy 1912/1913 wydział zamknął w sprawozdaniu rocznym zaprezentowanym członkom podczas dorocznego walnego zgromadzenia w dniu 3 października 1913 r., kiedy to także wybrano nowy wydział w składzie: słuchacz praw Bolesław Klemensiewicz – prezes, słuchacz praw Adam Warteresiewicz – wiceprezes, słuchacz filozofii Edward Czernichowski – sekretarz I, słuchacz praw Karol Wirth – sekretarz II, słuchacz filozofii Józef Strutyński – bibliotekarz, słuchacz praw Antoni Awakowicz – skarbnik, słuchacz filozofii Jagiełło Janiszewski – gospodarz. Ponadto w skład
wydziału wchodziło dwu członków tzw. Klubu Starych Chat28.
Kilka miesięcy później, 14 marca 1914 r., walne zgromadzenie
członków wysoko oceniło dokonania wydziału, który skupił wysiłki nad
wzmocnieniem finansowym i rozbudzeniem życia towarzyskiego w Czerniowcach przez urządzanie „sobótek”, „wieczorów śmiechu”, „wieczorów
kabaretowych”, „wieczorów batystowych”, pikników i przedstawień amatorskich z wykorzystaniem Kółka Miłośników Sceny. W tym samym kierunku wydział „Ogniska” działał na prowincji, zreorganizowawszy w tym
celu swoje Kółko Oświatowe. Wybrano również nowy zarząd (kandydat
praw Kazimierz Janson – prezes, kandydat praw Karol Wirth – wiceprezes, kandydat praw J. Ornatowski – I sekretarz, słuchacz filozofii Jagiełło
Janiszewski – II sekretarz, kandydat praw Adam Warteresiewicz –
skarbnik, słuchacz filozofii Remigiusz Strutyński – bibliotekarz, słuchacz
filozofii Edmund Jarosiewicz – gospodarz)29.
Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XX w. powstało drugie towarzystwo studentów polskich „Lechia”. Pomiędzy „Ogniskiem” a „Lechią” dochodziło do poważnych zadrażnień, które próbował rozwiązać
Związek Towarzystw Kształcącej się Młodzieży Polskiej „Ogniwo”. O bardzo poważnym zaognieniu stosunków między tymi organizacjami świadczy m.in. rozstrzygnięcie „Ogniwa”, które zostało przyjęte przez „Ognisko” i odrzucone przez „Lechię”, a znalazło wyraz w paru publikacjach30.

28

Z „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1913, nr 82, s. 3.
Z „Ogniska”, „Gazeta Polska” 1914, nr 10, s. 3.
30 Mamy tutaj na myśli podpisany przez sekretarza A. Warteresiewicza i prezesa
E. Biedrzyckiego Wyrok „Ogniwa”, „Gazeta Polska” 1912, nr 21, s. 3 oraz dotyczący tej
sprawy Wyrok „Ogniwa”, podpisany w Czerniowcach 16 marca 1912 r. przez Prezydium „Lechii”, „Gazeta Polska” 1912, nr 23, s. 3.
29
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Towarzystwo Akademików Polskich „Lechia”31
Drugie polskie towarzystwo akademickie powstało trzydzieści parę lat po „Ognisku”. Była nim w jakimś stopniu konkurencyjna, ale działająca w podobnym kierunku „Lechia”. Powstała ona w październiku roku
191032. W tym bowiem czasie zaczęły się pojawiać informacje w „Gazecie
Polskiej” na jej temat. Pierwsza notatka kronikarska ukazała się w 104.
numerze „Gazety Polskiej” z czwartku 29 grudnia 1910 r. Donoszono
w niej mianowicie, iż odbyły się wybory prezydium Towarzystwa Akademickiego „Lechia” na zimowe półrocze 1910/1911 i ukonstytuowało się to
prezydium następująco: słuchacz praw Franciszek Rużyłowicz – prezes,
słuchacz praw Feliks Lesiecki – wiceprezes, słuchacz praw Tadeusz Dihm
– sekretarz, słuchacz praw Józef Machowski – skarbnik33.
Już kilka dni później ogłaszano, iż to młode Towarzystwo planuje
cykl odczytów popularnych, które będą wygłaszane w sali „Gwiazdy” Domu Polskiego34 i w Bursie Rękodzielniczej im. J. Kilińskiego. Według tej
zapowiedzi, Gottesmann miał mówić o „Życiu i legendach Wschodu”, Feliks Lesiecki – o „Tajemnicach skorupy ziemskiej”, Franciszek Rużyłowicz
– o „Podróży w wszechświat” oraz o „Pamiątkach polskich na Bukowinie”, J.W. Żuryk – „O aeroplanach i balonach” oraz o „Cudach elektryczności”, ponadto Tadeusz Dihm i Józef Machowski na tematy zastrzeżo-

31

W roku 2008 na konferencji w Suczawie Patryk Tomaszewski wygłosił komunikat
Polska akademicka korporacja „Lechia” w Czerniowcach 1910-1940 [w:] Polska
i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa, Suceava
2009, s. 401-405, w którym mówił o „Lechii” głównie o okresie międzywojennym.
Niedosyt, jakiego doznałem po przeczytaniu tego tekstu, spowodował, że postanowiłem wrócić do tematu i wypowiedzieć się szerzej o pierwszych latach tej organizacji
w oparciu o źródła prasowe bukowińskich Polaków.
32 W notatce kronikarskiej Echa zaburzeń na Uniwersytecie Krakowskim („Gazeta
Polska” 1911, nr 12, s. 3) jest mowa o „trzechmiesięcznym istnieniu »Lechii«”, natomiast artykuł „Lechia” przed wojną światową („Kurier Polski w Rumunii” 1932,
nr 79, s. 2) podając wiadomość, iż „pierwszy zarząd „Lechii” ukonstytuwał się w październiku 1910 r.” potwierdza tę wiadomość i pozwala przyjąć, że organizacja studencka powstała nie później niż w październiku 1910 r.
33 Polskie Towarzystwo Akad. „Lechia”, „Gazeta Polska” 1910, nr 104, s. 2.
34 Według notatki kronikarskiej Z „Gwiazdy”, „Gazeta Polska” 1911, nr 20, s. 3 powodowane solidarnością narodową Towarzystwo Rękodzielników Polskich „Gwiazda”
udostępniło swój lokal w Domu Polskim świeżo powstałemu Towarzystwu Akademickiemu „Lechia” do czasu, aż Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej będzie
mogło jedno z pomieszczeń przeznaczyć dla „Lechii”. Stąd wykłady popularne „Lechii” mogły być wygłaszane w sali „Gwiazdy”.
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ne35. W ślad za tym poszła realizacja zapowiedzi, o czym redakcja donosiła w następujących po sobie notatkach „Odczyty »Lechii«”, poświęconych kolejnym wykładom36.
Do głównych zadań programowych „Lechii” należało zajmowanie
się polską młodzieżą gimnazjalną w szkołach niemieckich, werbowanie jej
oraz akademików polskich, należących głównie do niemieckich lub
międzynarodowych korporacji, praca społeczno-narodowa, współpraca ze
starszym społeczeństwem, wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
Aby zostać członkiem „Lechii” najpierw należało się zapisać, aby
otrzymać status „żaka lechickiego”. W myśl statutu żak lechicki po roku
intensywnej pracy nad własną sprawnością fizyczną i wykształceniem, na
koniec po pomyślnym zdaniu egzaminów z regulaminu korporacji, historii oraz literatury ojczystej tudzież z szermierki mógł zostać prawdziwym „lechitą”.
„Lechia” początkowo miała problemy lokalowe. Z biegiem czasu,
7 marca 1911 r., została przygarnięta przez Towarzystwo Rękodzielników
Polskich „Gwiazda” i odtąd jej prezydium informowało, że
lokal Towarzystwa przeniesiony został z dniem 7 bm. do Domu Polskiego, gdzie znalazł tymczasowo pomieszczenie
w wielkiej sali „Gwiazdy” (parter na lewo). Wszelkie pisma
i druki zasyłać należy pod adresem: Polskie Towarzystwo
Akad. „Lechia” Dom Polski37.

U schyłku 1911 r. kolejny raz zmieniła adres, przenosząc się do domu przy
ul. Józefa nr 1938.
Nowe towarzystwo musiało cieszyć się dużym poparciem przynajmniej części czerniowieckich Polaków. Jednym z nich był zapewne
dr Stanisław Kwiatkowski, który jako pierwszy otrzymał tytuł honorowego członka tej organizacji. Niektórzy z rodaków, nawet z dalekiego Wiednia, zostali obdarowani godnością honorowego członka. Jedna z uroczystości nadania honorowego członkostwa odbyła się w Wielką Niedzielę
1911 r. Stosunkowo szczegółowa wiadomość kronikarska o niej pojawiła
się kilka dni później i głosiła:
W niedzielę wielkanocną, tj. 16. kwietnia 1911, „Lechia” urządziła komers poświęcony przyjęciu na członka honorowego
i ku uczczeniu dr. Rudolfa Frieda, notariusza wiedeńskiego.

35

Odczyty „Lechii”, „Gazeta Polska” 1911, nr 3, s. 3. Tutaj należy dodać, że Tadeusz
Dihm w ramach cyklu odczytów popularnych 5 lutego 1911 r. w sali „Gwiazdy” czerniowieckiego Domu Polskiego wygłosił prelekcję „O powstaniu styczniowym”, a tydzień później odczyt pt. „Słowackiego rozmowa z piramidami”.
36 Odczyty „Lechii”, „Gazeta Polska” 1911, nr 3, s. 3, nr 10, s. 3, nr 11, s. 3, nr 12, s. 3.
37 Z „Lechii”, „Gazeta Polska” 1911, nr 21, s. 3.
38 Tamże, nr 101, s. 3.
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Przemawiali: Feliks Lesiecki – prezes „Lechii”, Franciszek
Rużyłowicz, dr R. Fried, inż. Walewski – delegat „Sokoła”,
Walerian Skwarnicki – delegat „Gwiazdy”, Rudolf Janiszewski – delegat Koła TSL i polskiego nauczycielstwa, Włodzimierz Segda – członek „Lechii”. Przy okazji dr R. Fried ofiarował 1000 kor. na rzecz „Lechii” oraz 100 kor. na Gimnazjum Polskie w Czerniowcach39.

Inne wręczenie dyplomu honorowego członka „Lechii” odbyło się
w domu posła i prezesa Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej,
dr. Stanisława Kwiatkowskiego, w dniu św. Stanisława 8 maja 1911 r.
Wówczas to delegacja „Lechii”, wraz z przedstawicielami innych czerniowieckich stowarzyszeń polskich, udała się do domu solenizanta z wyrazami czci i życzeniami, przy okazji przekazując dyplom, o czym napisano
w „Gazecie Polskiej”40.
Podczas lwowskiego IX Zjazdu Związku Towarzystw Kształcącej
się Młodzieży Polskiej „Ogniwo” czerniowiecka „Lechia” została przyjęta
do tegoż Związku. Na ten temat w „Gazecie Polskiej” napisano:
Ostatni Zjazd obrała tutejsza „Lechia” za forum dla wydania
o niej opinii. Sprawę tę rozstrzygała osobna komisja, wybrana z łona Zjazdu. Na podstawie relacji tej komisji, a po przesłuchaniu delegatów tutejszego „Ogniska”, zostało tutejsze

39

Hojny dar, „Gazeta Polska” 1911, nr 31, s. 3; W.S. [Walerian Skwarnicki?], Z „Lechii”, „Gazeta Polska” 1911, nr 33, s. 3.
40 W dniu św. Stanisława 8 maja 1911 r. w gronie reprezentantów organizacji i środowiska czerniowieckiego oddających cześć dr. Stanisławowi Kwiatkowskiemu w jego
domu znaleźli się również delegaci „Lechii”. O nich w artykule Dzień św. Stanisława
(„Gazeta Polska” 1911, nr 38, s. 2-3) napisano: „W dniu tym stawiła się też delegacja
»Lechii«, by p. dr. Stanisławowi Kwiatkowskiemu jako swemu pierwszemu członkowi
honorowemu wręczyć dyplom. Imieniem »Lechii« przemówił w nader barwnych słowach prezes p. Lisiecki, dając wyraz przywiązaniu, jakie naszą młodzież akademicką
łączy z osobą p. dr. Kwiatkowskiego. Między innymi przemówił następująco:
Własną pracą zbożną, a wytężającą zająłeś stanowisko w naszym społeczeństwie najpierwsze, stałeś się osobą najdroższą. Te codzienne objawy miłości i przywiązania ze
strony całego społeczeństwa świadczą, iżeś sztandar narodowej oświaty wysoko dzierżył, iżeś jak kresowy rycerz kwiatem Narodu był, krwią z męczeńskiej krwi jego i kością z jego kości.
Wzorem przeczystym obywatela-Polaka nam młodzi byłeś. Sprawiałeś nasze szyki
i dowodziłeś nam w narodowej pracy, ucząc jak kochać sprawę i jak jej służyć. To też
w duszach naszych młodzieńczych i gorących sercach chowamy dla Cię, Panie Pośle,
cześć prawdziwą, głęboką miłość i przywiązanie do Twojej osoby i idei, którą reprezentujesz. Dyplom, który Ci, Panie Pośle, ofiarujem, niech będzie widomym wyrazem
tych serdecznych uczuć i umiłowania Twojej osoby, jakie przechowamy w długie lata
w naszych sercach i w sercach, wśród których pracować nam wypadnie.
Dyplom, który przy tej sposobności ofiarowała »Lechia«, zasługuje z powodu nader
pięknego i gustownego wykonania na szczególną wzmiankę”.
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polskie Towarzystwo Akademickie „Lechia” jednogłośnie do
„Ogniwa” przyjęte.
O licznych sympatiach, jakie sobie „Lechia” w czasie swego
krótkiego istnienia u ogółu młodzieży polskiej zyskała świadczy fakt, że przyjęcie „Lechii” powitał Zjazd długotrwałymi
oklaskami. „Lechii” przyznano prawo reprezentacji przez
dwóch delegatów. Bliższy stosunek obu tutejszych Towarzystw Akademickich rozpatrzyć ma w Czerniowcach osobna
komisja wybrana przez Zjazd41.

Rozstrzygnięcie owej komisji okazało się niekorzystne dla „Lechii”, co znalazło wyraz w opublikowanych przez obydwie czerniowieckie
organizacje studenckie – „Ognisko” i „Lechię”, a następnie na walnym
zgromadzeniu członków „Lechii” na początku kwietnia 1912 r. oświadczeniach42. Na tymże zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym odcięto się
od lwowskiego „Ogniwa”, zaprzeczono pogłoskom, jakoby członkowie
„Lechii” uczestniczyli w studenckich bójkach ulicznych, przyjęto do wiadomości, iż w ostatnim półroczu obracano kwotą 1433,05 koron, wysłano
93, a otrzymano 142 listy. Wreszcie wybrano prezydium (Tadeusz Dihm
– prezes, J.W. Żuryk – zastępca prezesa, Władysław Michniewicz – sekretarz, Józef Machowski – skarbnik), komisję egzaminacyjną (Tadeusz
Dihm – prezes, stara chata Macieliński, Franciszek Rużyłowicz), komisję
do rewizji statutu i opracowania regulaminu (Tadeusz Dihm, Feliks Lesiecki, Franciszek Rużyłowicz). Uchwalono dopuszczenie do egzaminu
nowych członków: Bohosiewicza, Branowitzera, Kaczkowskiego i Żukowskiego.
„Lechia” mocno zaangażowała się w pracę oświatową wśród ludu
czerniowieckiego i na prowincji. W niedzielę 30 lipca 1911 r. w sali
„Gwiazdy” czerniowieckiego Domu Polskiego urządziła obchód pamiątki
stracenia na Hyclowskiej Górze we Lwowie męczenników za swobody
obywatelskie i wolność narodu – Teofila Wiśniewskiego i Józefa Kapuścińskiego. Uroczystość zagaił Franciszek Rużyłowicz, a przebieg ruchu
wolnościowego przedstawił Włodzimierz Segda. Zgromadzeni oddali hołd
powieszonym bohaterom przez powstanie i odśpiewanie chorału Kornela
Ujejskiego43. Wspólnie z zarządem Czytelni Polskiej TSL w Baniłowie nad
Czeremoszem Towarzystwo Akademików Polskich „Lechia” urządziło wycieczkę i wieczorek 6 czerwca 1911 r.44, we współpracy z waszkowieckim
„Sokołem” zorganizowało 13 sierpnia 1911 r. festyn ogrodowy dla okolicz-

41

Kresowiec, IX Zjazd „Ogniwa”, Związku Towarzystw Kształcącej się Młodzieży
Polskiej, „Gazeta Polska” 1911, nr 31, s. 3.
42 Prezydium „Lechii” [brak s. 2 uniemożliwił ustalenie tytułu notatki], „Gazeta Polska” 1912, nr 28, s. 2-3.
43 Obchód pamiątkowy, „Gazeta Polska” 1911, nr 62, s. 3.
44 Członkowie Czytelni Polskiej TSL w Baniłowie Ruskim, Baniłów Ruski, dnia
18 czerwca 1911, „Gazeta Polska” 1911, nr 52, s. 3.
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nych Polaków, z którego dochód przeznaczono na fundusz powstającego
w Czerniowcach Gimnazjum Polskiego45, a 2 września tr. wspólnie z zarządem miejscowej Czytelni Polskiej w sali Związku Kupieckiego w Nowosielicy doprowadziło do skutku wieczorek taneczny, ubogacony występem swojego chóru, za co mieszkańcy tych miejscowości wyrazili należną
wdzięczność i podziękowanie za pojawianie się „na każde zawołanie
u nas, niosąc to ciepło i poczucie narodowe”46.
„Lechia” włączała się w życie środowiska polskiego możliwie we
wszystkich jego przejawach. Gdy więc w Przemyślu w dniach 26-28 sierpnia 1911 r. odbywał się II Kongres Maryjański, podobnie jak inne czerniowieckie organizacje polskie, wysłała okolicznościowy telegram:
Z młodzieńczym sercem łączy się polskie Towarzystwo Akademickie „Lechia” w Czerniowcach z Kongresem. Oby mężnie i silnie wytrwał naród nasz przy wierze praojców naszych,
a cześć dla Panienki, co broniła mury Częstochowy, przenikła
wszystkie warstwy narodu naszego, wzmacniając silnie patriotyzm i myśl o wolnej przyszłości naszej ukochanej i drogiej Ojczyzny47.

Wszystkie działania wydziału rychło zaowocowały powiększeniem
się organizacji o 10 nowych członków. W 1911 r. „lechici”, we współpracy
z Kołem Polskim oraz innymi polskimi organizacjami, uczestniczyli
w spisie ludności i wyborach do Sejmu bukowińskiego, zakończonych wyborem dwu Polaków – dr. Stanisława Głąbińskiego i dr. Stanisława
Kwiatkowskiego. Ponadto przyczynili się do stworzenia polskiej drużyny
piłkarskiej z zawodników dotąd grających pod obcymi barwami. Odtąd
w barwach „Lechii” wystartował klub sportowy piłki nożnej „Lituania”,
który wybijał się na czoło miejscowych zespołów piłkarskich. „Lechici”
wydatnie przyczynili się do zorganizowania w Czerniowcach polskiej
drużyny harcerskiej, na czele której stanął Tadeusz Dihm. Prócz tego
współdziałali z miejscowym „Sokołem” w organizowaniu półkolonii, zwanych korpusami wakacyjnymi48.
W roku następnym na obchody jubileuszu 250-lecia Uniwersytetu
Lwowskiego im. Jana Kazimierza „Lechia” wysłała pięcioosobową delegację z prezesem Tadeuszem Dihmem na czele. Delegacja była goszczona
przez akademickie towarzystwo niepodległościowe „Kuźnica” i brała
udział w nabożeństwie odprawionym w katedrze, w akademii urządzonej
w sali Towarzystwa Muzycznego, w pochodzie oraz w komersie49.

45

Festyn ogrodowy, „Gazeta Polska” 1911, nr 61, s. 3.
Członek czytelni w Nowosielicy, Z Nowosielicy donoszą, „Gazeta Polska” 1911,
nr 74, s. 3.
47 Na Kongres Maryjański…, „Gazeta Polska” 1911, nr 69, s. 3.
48 „Lechia” przed wojną światową, „Kurier Polski w Rumunii” 1933, nr 79, s. 2.
49 Z „Lechii”, „Gazeta Polska” 1912, nr 45, s. 3.
46

402
Po wybuchu I wojny światowej członkowie „Lechii” zostali zmobilizowani do armii austriackiej i wskutek tego działalność korporacji
ustała, a na dodatek, w czasie wojny zaginął niemal cały inwentarz „Lechii”. Oprócz tego „Lechia” poniosła znacznie większe straty personalne.
Pierwszy jej prezes Franciszek Rużyłowicz, ranny pod Husiatynem, dostał
się do niewoli rosyjskiej i trafił aż na Syberię, gdzie po wybuchu rewolucji październikowej, jako żołnierz piątej polskiej dywizji syberyjskiej,
zginął w walce z bolszewikami. W dalekiej Azji na pograniczu perskorosyjskim w roku 1921 śmierć dosięgła Kamila Bohosiewicza, pełniącego
obowiązki kierownika szpitala wojskowego w Bajram-Ali. Zaś na ziemi
bukowińskiej żołnierską śmiercią zginęli dwaj inni „lechici”: Juliusz Przybyła i Kornel Specjał50.

dr. Jan Bujak
Cracovia

Organizaţiile studenţeşti poloneze în Cernăuţi
înainte de primul război mondial
Rezumat

Cernăuţiul era oraş universitar din anul 1875, iar faptul că aici locuiau cam jumătate din polonezii stabiliţi în Bucovina, aceştia, până la un
punct, aveau influenţă asupra a ceea ce se petrecea în această instituţie
de învăţământ superior. Unii dintre polonezii cernăuţeni şi bucovineni
erau studenţi ai Universităţii din Cernăuţi. De la înfiinţare, anual aici studiau, de obicei, câteva zeci de polonezi născuţi şi locuind permanent în
Bucovina sau provenind din Galiţia sau alte ţări ale statului austriac. Unii
dintre ei obţineau grade ştiinţifice la această universitate. Printre profesorii acestei universităţi, timp de câţiva ani, s-a aflat prof. dr. Alfred Halban profesor de drept, iniţiatorul construirii casei studenţilor şi organizator al jubileului de 25 de ani al Universităţii, în anul 1900.
Studenţii polonezi, încă din primul an al existenţei universităţii,
au înfiinţat propria organizaţie cu numele de Societatea Universitarilor
Polonezi „Ognisko” care a fost recunoscută oficial în anul următor.

50

Wiadomości o „lechitach” poległych podczas wojny podano za: W okresie wojennym, „Kurier Polski w Rumunii” 1932, nr 79, s. 3.
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Organizaţia „Ognisko” cuprindea doar tineri polonezi şi îi direcţiona spre colaborarea cu alte asociaţii poloneze din Cernăuţi, întreaga
Bucovină precum şi cu organizaţiile studenţeşti poloneze din Uniunea
Asociaţiilor Educative ale Tineretului Polonez „Ogniwo” în organizarea
vieţii sociale şi păstrarea spiritului naţional şi patriotismului.
Organizaţia cernăuţeană „Ognisko” colaborând cu Asociaţia Polonă de Ajutor Frăţesc şi de Lectură, cu Asociaţia de Gimnastică „Sokół”, cu
Asociaţia Meşteşugarilor Polonezi „Gwiazda”, cu Cercul politic Polonez,
cu Asociaţia Şcolii Populare, cu forţe proprii organiza conferinţe în oraş
sau provincie, iar propriul cor evolua la sărbătorile naţionale din întreaga
Bucovină. Iar în Cernăuţi organiza cele mai frumoase petreceri de carnaval, numite „baluri poloneze”. În perioada interbelică, în noile condiţii
nefavorabile ale României Mari, „Ognisko” funcţiona în continuare şi îşi
îndeplinea propriile prevederi statutare.
În istoria de câteva decenii, Societatea Universitarilor Polonezi
„Ognisko” şi-a sărbătorit jubileurile.
A doua organizaţie a studenţilor polonezi din Cernăuţi a apărut la
sfârşitul anului 1910, cuprinzând o parte dintre foştii membri ai Societăţii
„Ognisko”. Spre deosebire de aceasta, se numea Societatea Universitarilor Polonezi „Lechia”. Şi ea activa în acelaşi spirit şi în aceeaşi direcţie
ca „Ognisko”. Colabora cu alte instituţii şi organizaţii poloneze, organiza
conferinţe pentru toţi, se implica în activitatea altor asociaţii, mai ales de
învăţământ. Unul din scopurile ei era atragerea în rândurile sale a elevilor polonezi de gimnaziu pentru a-i apăra de aderarea la organizaţiile altor naţionalităţi, mai ales germane.
Activitatea organizaţiei „Lechia” a fost întreruptă pentru câţiva
ani de izbucnirea primului război mondial. După încheierea războiului
„Lechia” ca şi „Ognisko” a început să activeze în condiţii schimbate, nefavorabile. A fost nevoie să îşi schimbe statutul şi să activeze în noile
realităţi.
Deoarece tema referatului o constituie organizaţiile studenţilor
polonezi din Cernăuţi dinainte de I război mondial închei aici expunerea
mea. Menţionez totuşi că există izvoare privitoare la „Lechia” (nu cum
a afirmat unul dintre referenţi, cu câţiva ani în urmă). Izvoare există în
presa poloneză din Bucovina.

dr Urszula Wróblewska
Uniwersytet w Białymstoku

Relacje i związki kulturowe
pomiędzy Tatarami z Polski i z Rumunii
w okresie międzywojennym z perspektywy działalności
kulturalno-oświatowej Tatarów II Rzeczypospolitej

Wprowadzenie
We wstępie niniejszego tekstu należy wyjaśnić formy i metody
działalności kulturalno-oświatowej Tatarów w II Rzeczypospolitej, które
stanowiły płaszczyznę współpracy i budowania wzajemnych relacji pomiędzy Tatarami zamieszkującymi od XIV w. tereny Wielkiego Księstwa
Litewskiego, a społecznością tatarską zajmującą obszar nadmorskich terenów Rumunii – Dobrudżę.
Tatarzy jako potomkowie z kipczackiej grupy językowej1 i wyznawcy islamu sunnickiego (szkoły hanafickiej), na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego przybyli za sprawą księcia Witolda pod koniec XIV w.
z nękanej wewnętrznymi konfliktami Złotej Ordy2. Na ziemie Litwy prze-

1

Pojęcie Tatarzy jest wieloznaczne, gdyż nazwa Tatarzy nie oznacza jednego narodu,
lecz pare grup etnicznych, objętych wspólną nazwą. Geneza terminu „Tatar” wiąże się
z nazwą jednego ze szczepów mongolskich, lecz już od XIII w. określenie to staje się
niejednoznaczne, przestaje być terminem li tylko etnicznym, a staje się nazwą polityczną, obejmującą wszystkie plemiona i ludy wchodzące w skład olbrzymiego państwa,
utworzonego na stepach nadwołżańskich przez Czyngis Chana. Określenie „Tatar”
w późniejszym czasie odnosiło się do obszaru geograficznego, na którym zamieszkiwali potomkowie wielkiej armii Czyngis Chana. W ten sposób powstały określenia np.
Tatarzy krymscy, Tatarzy astrachańscy, Tatarzy kazańscy itd. W literaturze przedmiotu społeczność tatarska, której poświęcony jest niniejszy artykuł, nazywa się Tatarami: litewskimi, polskimi, białoruskimi, polsko-litewskimi, litewsko-polskimi, a wreszcie – Tatarami (muzułmanami) Wielkiego Księstwa Litewskiego. W pracy świadomie
nie stosuję określenia grupy, gdyż w II Rzeczypospolitej oprócz Tatarów WKL zamieszkiwali także Tatarzy, uchodźcy i emigranci z Powołża czy Krymu. Na temat genezy
i przemian etnonimu Tatarzy, jako grupy zamieszkującej tereny Wielkiego Księstwa
Litewskiego, zob. m.in.: Cz. Łapicz, Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografia.
Grafia. Język), Toruń 1986; tenże, Trzy redakcje językowe muzułmańskiej legendy
w piśmiennictwie Tatarów polsko-litewskich, ,,Acta Baltico-Slavica”, t. 20 z 1991 r.
2 Czytelników zainteresowanych pogłębieniem tematu osadnictwa w tatarskiego odsyłam do prac m.in.: S. Kryczyńskiego, Tatarzy litewscy Próba monografii historyczno
etnograficznej, Gdańsk 2000 (reprint z 1938 r.); J. Tyszkiewicza, Tatarzy na Litwie
i w Polsce; P. Borawskiego, Tatarzy w miastach i Jurydykach Radziwiłłów, „Przegląd Historyczny”, t. 82 z 1991 r., J. Sobczaka, Położenie prawne ludności tatarskiej
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nieśli swój tradycyjny podział społeczny, oparty na systemie rodowo-plemiennym, gminie religijnej oraz organizacji wojskowej3. Osiedlając się
dobrowolnie, cieszyli się opieką książąt litewskich i uzyskali prawo wyznawania swojej religii i posiadania meczetów4. Pochodząc z różnych
stron Złotej Ordy i chanatów, nie rozumieli się wzajemnie, ponieważ posługiwali się wieloma różnymi narzeczami (dialektami) kipczackimi.
W XVI w. utracili w większości swoje stepowe dialekty etniczne, zastępując je językami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Natomiast język arabski miał charakter wyłącznie religijny i nigdy nie był Tatarom – muzułmanom znany w stopniu czynnym5.
Tatarzy, jako waleczne wojsko, stosujące znane sobie techniki
walki, wpisali się też w karty historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
walcząc o jej interesy i niepodległość6.
Niewątpliwie, do zachowania przez tyle wieków odrębności kulturowej Tatarów przyczyniły się procesy oświatowe, szczególnie zintensyfikowane w okresie międzywojennym. Wówczas Tatarzy w zróżnicowanym

w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa-Poznań 1984; K. Grygajtisa, Osadnictwo
Tatarów hospodarskich w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV-XVIII w., „Rocznik
Tatarów Polskich”, t. VIII z 2003 r.
3 Szerzej o tym, zobacz m.in.: P. Borawski, Struktura społeczna Tatarów w Wielkim
Księstwie Litewskim, ,,Acta Baltico-Slavica”, t. XIX z 1990 r., s. 311-340 oraz
A.B. Zakrzewski, Struktura społeczno-prawna Tatarów litewskich w XV-XVIII w.
Próba nowego ujęcia [w:] Inter Orientem et Occidentem. Studia z dziejów Europy
Środkowowschodniej ofiarowane Profesorowi Janowi Tyszkiewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej, red. T. Wasilewski, Warszawa 2002.
4 Osoby zainteresowane pogłębieniem tej problematyki odsyłam do książki A. Konopackiego, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego
w XVI-XIX w., Warszawa 2010.
5 S. Szapszał, O zatracaniu języka ojczystego przez Tatarów w Polsce, „Rocznik Tatarski”, t. I z 1932 r., s. 34-38; A. Woronowicz, Język muślinów polskich, „Życie Tatarskie”, nr 1 z 1932 r., s. 9-11; tenże, Resztki językowe Tatarów litewskich, „Rocznik
Tatarski”, t. II z 1935 r., s. 351-367.
6 P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa 1986; P. Borawski, Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1984;
V.B. Jedigar, Zarys historii wojennej Tatarskiego Pułku Ułanów imieniem Pułkownika Mustafy Achmatowicza, Warszawa 1933; S. Kryczyński, Kronika wojenna Tatarów litewskich, oprac. J. Tyszkiewicz, Gdynia 1998; J. Sobczak, Położenie prawne
ludności...; tenże, Położenie prawne wyznawców islamu w II Rzeczypospolitej [w:]
„Przegląd Historyczny”, tom LXXXIX, 1988, zeszyt 3; J. Tyszkiewicz, Dorobek historyczny Leona i Stanisława Kryczyńskiego [w:] Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. II, pod red. J. Maternickiego, Warszawa 1987; tenże, Tatarzy na Litwie
i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., Warszawa 1989; tenże, W stulecie Leona
Kryczyńskiego. Sylwetka badacza i społecznika, „Orient Sokólski”, 31 V 1987 r.;
tenże, Z historii Tatarów polskich 1794-1944, Pułtusk 2002; S. Kryczyński, Tatarzy
litewscy...; U. Wróblewska, Etos wychowania tatarskiego na przykładzie Aleksandra Sulkiewicza [w:] Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX
i XX wieku, t. I, red. E. J. Kryńska, Białystok 2006, s. 242-252.
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etnicznie państwie polskim7 stanowili jedną z najmniejszych grup wyznaniowych8 i zamieszkiwali głównie tereny Kresów Wschodnich. W 1925 r.
w Polsce mieszkało ponad 5,5 tys. wyznawców islamu9. W większości
w grupie muzułmańskiej byli Tatarzy wywodzący się z terenów Wielkiego
Księstwa Litewskiego, ale również Tatarzy z Kaukazu, Idel-Uralu czy Krymu, którzy mieszkali głównie w Warszawie10.

7

Wówczas ponad 30% społeczności stanowiły mniejszości narodowe i wyznaniowe,
które również dążyły do zachowania swojej odrębności kulturowej. Do grup wyznaniowych prawnie uznanych zaliczano wyznania: rzymskokatolickie, grekokatolickie,
ewangelicko-augsburskie, staroobrzędowe, prawosławie, judaizm, islam oraz karaimskie. Według Jerzego Tomaszewskiego w II RP było 35,4% mniejszości, zaś Janusz
Żarnowski podaje 34%. Henryk Chałupczak i Tomasz Browarek szacują liczbę mniejszości na 11,2 mln, stanowiącą 35,1% społeczeństwa, w tym Ukraińców około 5 mln,
Żydów 3,1 mln, Białorusinów 1,9 mln, Niemców 830 tys., Litwinów 180 tys., Rosjan
100 tys., Czechów 40 tys., Cyganów 30 tys., Słowaków 7 tys., Ormian 5,5 tys., Tatarów
5 tys. oraz Karaimów 1 tys., zob.: J. Żarnowski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1973; tenże, Społeczeństwo polskie Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1973; tenże, Społeczeństwo Polski międzywojennej, Warszawa 1969; tenże,
Polska 1918-1939. Praca – technika – społeczeństwo, Warszawa 1990; tenże, Społeczeństwo i kultura II Rzeczypospolitej, Warszawa 1982; J. Tomaszewski, Rzeczypospolita wielu narodów, Warszawa 1985; tenże, Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w latach 1918-1939, Warszawa 1985; tenże, Mniejszości narodowe
w Polsce w XX wieku, Warszawa 1991; H. Hołuszko, Mniejszości narodowe i etniczne
w Polsce, Warszawa 1992; H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000, s. 22.
8 Podanie precyzyjnej liczebności społeczności tatarskiej jest skomplikowane i trudne
z kilku powodów. Pierwszy spis powszechny w 1921 r. nie obejmował swoim zasięgiem terytorialnym Wileńszczyzny, o którą przez ponad pięć lat od odzyskania niepodległości toczono spór z Litwą. Zjednoczenie Litwy Środkowej z Rzeczpospolitą nastąpiło dopiero w kwietniu 1922 r., czyli po przeprowadzeniu spisu powszechnego. Tatarzy, jako grupa znacznie zasymilowana, nie posiadali swojego macierzystego języka,
który zatracili już w XVI wieku, wobec czego podczas spisu w 1931 r., kiedy zadawano
pytanie o język ojczysty, Tatarzy deklarowali język polski, białoruski lub litewski, traktując język arabski wyłącznie jako liturgiczny, przez co zaliczani zostawali do większości polskiej lub mniejszości narodowej.
9 Według danych Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Wilnie oraz Związku Muzułmańskiego miasta st. Warszawy z 1925 r., Polskę zamieszkiwało wówczas 5 805 wyznawców islamu. Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: AAN, MWRiOP), sygn. 1473, s. 54.
10 Według danych muftiatu z 1925 r., w samej stolicy mieszkało 300 muzułmanów.
Spośród wszystkich muzułmanów trudno wyłonić samych Tatarów litewsko-polskich,
gdyż w Warszawie czasowo lub na stałe mieszkali również muzułmańscy emigranci
z Rosji, jak: Tatarzy kazańscy, Tatarzy krymscy, Czerkiesi, Azerowie i Osetyńczycy.
W skład gminy wyznaniowej w Warszawie wchodzili więc muzułmanie o różnym pochodzeniu etnicznym. AAN, MWRiOP, sygn. 1473, k. 54.
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Życie społeczno-religijne skupione było wokół gmin wyznaniowych w województwie wileńskim i nowogródzkim11. Aktywność religijna
społeczności tatarskiej skupiona była w ramach Muzułmańskiego Związku Religijnego (dalej: MZR), powołanego w 1925 r. Na jego czele stał doktor orientalistyki, Jakub Szynkiewicz, który jako muftii reprezentował
całą muzułmańską społeczność i odpowiadał za kwestie religijne. Do podstawowych zadań MZR-u należało reprezentowanie muzułmanów wobec
władz państwowych i przedstawicieli innych rządów, nadzór nad praktykami religijnymi, przygotowywanie duchowieństwa, organizowanie edukacji religijnej oraz powoływanie i wizytowanie gmin muzułmańskich.
W Wilnie w 1925 r. powołano również Związek Kulturalno-Oświatowy
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: ZKOTRP), którego głównym celem działalności, zgodnie ze statutem, była poprawa sytuacji gospodarczej, społecznej, moralnej i kulturowej zjednoczonego społeczeństwa tatarskiego12. Prezesem Rady Centralnej ZKOTRP od 1928 r. przez dziesięć
kolejnych lat był Olgierd Najman Mirza Kryczyński, a od 1938 r. funkcję
tę pełnił jego brat, Leon Najman Mirza Kryczyński. Rada Centralna z siedzibą w Wilnie reprezentowała ZKOTRP wobec władz rządowych, samorządowych, instytucji społecznych i prawnych w sprawach ogólnozwiązkowych. W okresie międzywojennym w ponad dwudziestu oddziałach
ZKOTRP Tatarzy organizowali spotkania, odczyty, bale i wspólne spotkania integrujące społeczność tatarską13. Do podstawowych form działalności ZKOTRP należało m.in.: wydawanie prasy tatarskiej („Życie Tatarskie”, „Rocznik Tatarski”)14, organizowanie muzeum tatarskiego w Wilnie

11

W województwie nowogródzkim skupiska tatarskie były liczniejsze, gdzie wieś Orda
czy Murawszczyzna miały charakter osiedli czysto tatarskich. Słonim po Nowogródku
i Iwiu w okresie międzywojennym stanowił trzecie co do wielkości skupisko Tatarów
w Polsce (414 osób). Słonim w większości zamieszkiwała społeczność żydowska, Tatarzy stanowili jedynie 2,02% ogólnej liczby wszystkich mieszkańców. Tatarzy zamieszkiwali również tereny województwa białostockiego, w samym Białymstoku w okresie
międzywojennym mieszkało jedynie 35 osób, w Grodnie było 38 muzułmanów, natomiast w Sokółce mieszkało 78 osób. W 1925 r. w gminach w Bohonikach i Kruszynianach było 878 muzułmanów. AAN, MWRiOP, sygn. 1473, k. 50.
12 Statut Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Litewskie Centralne Archiwum w Wilnie (dalej: LCAP), sygn. f. 53, ap. 23, b. 1798, k. 7-13.
13 Działalność kulturalna była możliwa dzięki strukturze organizacyjnej. ZKOTRP rozwinął nowe formy działalności oświatowej i zaktywizował 21 oddziałów ,,terenowych”.
Według danych zawartych w prasie muzułmańskiej adres i siedzibę posiadały oddziały ZKOTRP w: Wilnie, Sorok-Tatary, Niemieżu, Widzach, Dokszycach, Miadziole, Nowogródku, Słonimie, Lachowiczach, Murawszczyźnie, Niekraszuńcach, Klecku,
Osmołwie, Mirze, Łostajach, Grodnie, Kruszynianach, Bohonikach, Skidlu, Kownie
i Warszawie. W praktyce jednak nie we wszystkich oddziałach praca kulturalnooświatowa była tak efektywna jak chociażby w Wilnie, Słonimie, Nowogródku, Murawszczyźnie czy Wilnie. „Przegląd Islamski”, nr 1 z 1938 r., s. 12.
14 Rada Centralna ZKOTRP wydawała „Rocznik Tatarski”, oddział wileński Związku
redagował miesięcznik „Życie Tatarskie”, a w Warszawie Tatarzy wydawali kwartalnik
„Wschód – Orient”. Zob.: J. Tyszkiewicz, Leon Kryczyński jako redaktor „Rocznika
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i bibliotek oddziałowych, przygotowanie zebrań, odczytów i uroczystości
tatarskich. W wielu ośrodkach tatarskich rozwinęła się działalność artystyczna15.
W działalności oświatowej Tatarzy korzystali z doświadczeń innych społeczności tatarskich czy grup muzułmańskich z Europy i krajów
pozaeuropejskich. W związku z brakiem własnych szkół teologicznych,
Tatarzy szukali innych możliwości zdobywania wiedzy religijnej, aby zasilić merytorycznie swoją kadrę duchownych i nauczycieli. Przy znacznej
pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Instytutu Wschodniego
w Warszawie w 1934 r. dwóch Tatarów (Mustafa Aleksandrowicz i Ali
Ismail Woronowicz), absolwentów orientalistyki lwowskiej, wyjechało na
studia na Uniwersytet Al-Azhar do Egiptu16. W latach 30. czterech Tatarów wyjechało po naukę do Medresy im. Gazi Husrevbegova w Sarajewie
(Omar Eksanow, Ismail Assanowicz, Jan Lebiedź i Jusuf Konopacki)17.
Intensywnym bodźcem w działalności kulturalno-oświatowej Tatarów były działania podejmowane przez społeczność tatarską w Europie Wschodniej. Dodatkowo kontakty z muzułmanami na świecie, a szczególnie
z krajów Europy Wschodniej, były cenne dla wspólnego realizowania idei
prometeizmu18. Rada Centralna ZKOTRP organizowała wiele spotkań
z przedstawicielami rządu i ważnymi osobistościami Wschodu19. W okre-

Tatarskiego” w latach 1930-1939, „Życie Muzułmańskie”, nr 8 z 1988 r.; B.H. Bladoch, Analiza treści prasy islamskiej w II RP, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. VII
z 2001/2002 r.; S. Milczarek, „Przegląd Islamski” (Prasa muzułmańsko-tatarska
w Polsce, cz. II), „Rocznik Tatarów Polskich”, t. II z 1994 r.
15 Największą popularnością cieszyło się: Amatorskie Koło Teatralne ze Słonimia, Koło Dramatyczne przy Tatarskim Związku Strzeleckim w Nowogródku, sekcja teatralna
Koła Młodzieży Tatarskiej w Wilnie. Krótkie formy teatralne lub muzyczne przedstawiano w Skidlu, Niekraszuńcach, Klecku oraz Mirze.”,Życie Tatarskie”, nr 4 z 1935 r.,
s. 24; „Życie Tatarskie”, nr 8 z 1938 r., s. 22; „Rocznik Tatarski”, t. II z 1935 r., s. 476;
„Życie Tatarskie”, nr 10 z 1934 r., s. 16; „Życie Tatarskie”, nr 9 z 1936 r., s. 209.
16 „Życie Tatarskie”, nr 1 z 1934 r., s. 15.
17 Wybór Jugosławii nie był przypadkowy, tam bowiem średnie szkoły teologiczne –
medresy były na wysokim poziomie. Również współorganizujące wyjazd Ministerstwo
Spraw Zagranicznych zamierzało zacieśnić więzi polityczne z rządem Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, w imię realizowanej przez Józefa Piłsudskiego idei
Międzymorza.
18 W ramach idei prometeizmu rząd polski udzielał wsparcia narodom ZSRR dążącym
do suwerenności, w 1926 r. Tadeusz Hołówko, współpracownik Marszałka, zorganizował w Paryżu jednolitą antyradziecką organizację pod nazwą „Le Promethée” (Prometeusz), jednoczącą emigracje ukraińską, gruzińską, azerbejdżańską, turkmeńską, Tatarów krymskich i kazańskich, Kozaków kubańskich z Kubania, górali Kaukazu, jako
emigrację Republiki Północnego Kaukazu, wychodźców karelskich i fińskich. I. Werschler, Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko. Życie i działalność, Warszawa 1984, s. 218; K. Grygajtis, U źródeł koncepcji prometejskiej (1920 r., lata 19251926), „Rocznik Tatarów Polskich”, t. VII z 2001/02 r.
19 Prezes Rady Centralnej ZKOTRP wygłosił przemówienie podczas oficjalnej wizyty
w Polsce Jego Królewskiej Mości króla Afganistanu Amanullaha, „Rocznik Tatarski”,
t. I z 1932 r., s. 324; 29 III 1934 r. Olgierd Kryczyński wydał przyjęcie z okazji przy-
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sie międzywojennym Tatarzy nawiązywali kontakty również ze społecznością muzułmańską zamieszkującą tereny ówczesnej Rumunii.
Kontakty Tatarów z Polski z Tatarami z Rumunii
w okresie międzywojennym
Analizując relacje pomiędzy Tatarami w Polsce a Tatarami w Rumunii należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na przekazywaną wiedzę o muzułmanach rumuńskich. Tatarzy polscy, jako wyznawcy islamu,
byli geograficznie oddaleni od centrów religii muzułmańskich, dlatego na
łamach „Życia Tarskiego” zamieszano artykuły, które przybliżały społeczności tatarskiej przestrzeń kulturową innych społeczności muzułmańskich na świecie20. Tatarzy czytając „Życie Tatarskie” dowiadywali się
o zwyczajach, obrzędach panujących i przestrzeganych w innych społecznościach muzułmańskich21 O sytuacji politycznej i działalności kulturalnej mniejszości tatarskiej w Rumunii informowano na łamach „Życia Tatarskiego”. W 1935 r. ukazał się artykuł I. Kirimila Arslanoglu, w którym
autor omówił etnogenezę ludności pochodzenia tureckiego, która zamieszkiwała jeden z nadmorskich rejonów Rumunii – Dobrudżę. Obszar
pomiędzy zakolem i deltą Dunaju a wybrzeżem Morza Czarnego zasiedlała ludność pochodzenia tureckiego, wywodząca się z trzech grup etnicznych: Gagauzów22, Turków osmańskich23 i Tatarów krymskich24. We-

bycia do Wilna jugosłowiańskiego działacza muzułmańskiego Smail-Agi Czemelowicza, „Rocznik Tatarski”, t. II z 1935 r., s. 478.
20 J. Szynkiewicz, Sprawozdanie muftiego Jakuba Szynkiewicza z podróży do Egiptu, Hadżesu i Palestyny od 18.03.1930 r. do 18.07.1930 r., „Życie Tatarskie”, nr 1
z 1935 r.; A. Woronowicz, Garść wrażeń z Egiptu, „Życie Tatarskie”, nr 1 z 1935 r.;
[b.a.], Sprawozdanie z podróży do Indji w grudniu 1936 r., „Życie Tatarskie”, nr 12
z 1936 r.; E. Szynkiewicz, Podróż do Iranu, „Życie Tatarskie”, nr 10 z 1937 r.; [b.a.],
Wrażenia z podróży do Indji Wschodnich Dr J. Szynkiewicza, „Życie Tatarskie”, nr 8
z 1938 r.; T.M. Nitterman, Kasablanka i Magazem, „Życie Tatarskie”, nr 10 z 1935 r.,
Czarodziej w Oazie Marakesz, „Życie Tatarskie”, nr 10 z 1935 r.; H.T. Baranowska,
Algieria i Oazy Saharyjskie, Abisynia, „Życie Tatarskie”, nr 9 z 1935 r.; S. Tuhan-Baranowski, Południowo-zachodnia Azja, „Życie Tatarskie”, nr 9 z 1935 r.; Este, Tunis –
Bizerki, „Życie Tatarskie”, nr 4 z 1935 r.; F.A. Ossendowski, O Tunisie, „Życie Tatarskie”, nr 8 z 1938 r.; W Saharze, „Życie Tatarskie”, nr 9 z 1937 r.; Tajemnice Afryki,
„Życie Tatarskie”, nr 8 z 1939 r.
21 O Czerkiesach w Jugosławji, „Życie Tatarskie”, nr 8 z 1936 r.; S. Bazarewski, Muzułmanie w Jugosławii „Życie Tatarskie”, nr 2 z 1937 r.; I. Kirimil Arslanoglu, Tiurcy
w Rumunji, „Życie Tatarskie”, nr 1 z 1935 r.
22 Gagauzowie byli przez Bułgarów, którzy nadali im chrześcijańską – prawosławną
religię, uważani na naród pokrewny Bułgarom. Plemię turskie „Uz” pod naciskiem
Kumanów przeszło ze Złotej Ordy przez Dunaj i osiedliło się na terenach Dobrudży.
Później przyjęli od Bułgarów chrześcijaństwo. W okresie międzywojennym (1934 r.)
w Bałczik i Pazarczik 20 tys. Gagauzów, dalej na północ w dzielnicy Buczak do
120 tys. Wszyscy Gagauzowie posługiwali się narzeczem języka tureckiego i zachowy-
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dług danych podanych przez autora artykułu, w latach 30. XX w. ogólna
liczba ludności turecko-tatarskiej w Rumunii wynosiła 340 tys. Z czego
140 tys. stanowili Gagauzi (chrześcijanie – prawosławni), 120 tys. Turcy
osmańscy i 80 tys. Tatarzy krymscy (muzułmanie). Ludność muzułmańska (Turcy i Tatarzy) zajmowała się głównie rolnictwem (85%) i zamieszkiwała takie rejony jak: Medzidije (Medgidia), Bazarczyk, Kiostendzie
(Constanța), Silistrji (Silistra) i Tuldża (Tulcea)25. W czasie panowania
króla Karola I zostało przyznane Tatarom prawo samoistnego rozwoju
kulturalnego i zrównano ich w prawach z ludnością rumuńską. W okresie
międzywojennym bardzo silnie rozwijała się działalność kulturalnooświatowa skupiona wokół dżemaaty islamije (gmin muzułmańskich),
zakładanych przez społeczność muzułmańską we wszystkich powiatach.
Wszystkie muzułmańskie szkoły i duże medresy (szkoły koraniczne)
w miastach były nadzorowane przez gminy muzułmańskie. W rejonie
Medżidije były muzułmańskie seminaria nauczycielskie i jako szkoły
średnie znajdowały się pod bezpośrednim nadzorem rządu rumuńskiego,
który w programie szkolnym zalecał uwzględnianie wiedzy i wychowania
narodowego. Autor w artykule zamieszczonym w „Życiu Tatarskim” dużo
uwagi poświęcił kwestiom zawiązanym z działalnością kulturalno-oświatową Tatarów krymskich. Uważał, że jako
lojalni wobec rządu rumuńskiego nie zapomnieli o swojej ojczyźnie i uciśnionym Krymie i jako Tatarzy muzułmanie dbali o swój język i zwyczaje, liczyli na powrót do swojej ojczyzny26.

Po 1918 r. wśród rumuńskich Tatarów krymskich wzmocnił się i rozwinął
ruch narodowy, którego celem była pomoc w uzyskaniu niepodległości
tym, którzy pozostali na Krymie:

wali zwyczaje tureckie. K.A. Ibrahim, Tiurcy w Rumunji, „Życie Tatarskie”, nr 1
z 1935 r., s. 4-5.
23 Na terenach Dobrudży pojawili się podczas napływu z Małej Azji Turków – Osmanów z południa na Bałkany. Szczególnie wielu Turków – Osmańców osiedliło się w
Rumunii w 1350 r., K.A. Ibrahim, Tiurcy w Rumunji, „Życie Tatarskie”, nr 1 z 1935 r.,
s. 4-5.
24 Od 1783 r., z chwilą zajęcia Krymu przez Rosję, rozpoczęła się emigracja Tatarów
krymskich. Początkowo emigrowali do Turcji, a od 1854 r. również do Rumunii, do
Dobrudży. K. A. Ibrahim, Tiurcy w Rumunji, „Życie Tatarskie” nr 1 z 1935 r., s. 4-5
25 W tekście podano pisownię nazw geograficznych zastosowaną przez K.A. Ibrahim
w artykule w „Życiu Tatarskim”, natomiast w nawiasie podano współczesne nazwy
geograficzne.
26 K. A. Ibrahim, Tiurcy w Rumunji, „Życie Tatarskie”, nr 1 z 1935 r., s. 6.
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nie ma w Rumunii Tatara krymskiego, który by nie dążył, by
stać się w przyszłości wolnym obywatelem niepodległego
Krymu27

Autor w artykule podał liczne przykłady świadczące o zainteresowaniu
i wspieraniu dążeń separatystycznych Tatarów na Krymie. Tatarzy w Rumunii licznie uczestniczyli w spotkaniach dotyczących sytuacji politycznej
na Krymie. Na odczyt wygłoszony w 1933 r. przez wodza krymskiego ruchu narodowego Dżafara Bej Sejdameta na temat Izmaiła Bej Gaspryńskiego, do Konstancy przybyło 2,5 tys. osób z całej Rumunii28. Natomiast
w 1934 r. do Rumunii przyjechała grupa młodych Tatarów krymskich
z Konstantynopola, która urządziła odczyty i wieczory poświęcone Krymowi. Tatarzy rumuńscy przyjęli ich entuzjastycznie i aktywnie brali
udział w proponowanych przez nich przedsięwzięciach kulturalnych29.
Również w 1934 r. na wystąpieniu Dżafara Bej Sejdameta na temat „Dlaczego my, Tatarzy powinniśmy być nacjonalistami” było kilka tysięcy słuchaczy30. Sami Tatarzy krymscy mieszkający w Rumunii podejmowali
działania, których celem było wspieranie współbraci na Krymie. W Dobrudży tatarska grupa teatralna przygotowała przedstawienie dotyczące
dążeń wolnościowych na Krymie, które wzbudziło duże zainteresowanie
wśród Tatarów. W klubach Tatarów krymskich w Dobrudży organizowano szereg odczytów dotyczących historii Krymu i krymskiego ruchu narodowego, o których informowała również prasa codzienna31. Na początku
1934 r. powstał w Dobrudży „Związek Kulturalny Tiurków”, który już
w 1935 r. posiadał 150 oddziałów. Związek był silną organizacją krymskich Tatarów mieszkających w Rumunii i swoje działania koncentrował
nad rozwojem narodowego ruchu Tatarów rumuńskich32.
W „Życiu Tatarskim”, w dziale poświeconym sprawom politycznym na świecie, informowano społeczność tatarską o przebiegu zjazdu
duchowieństwa muzułmańskiego w 1934 r. w Bukareszcie, podczas którego omawiano kwestie związane z cofnięciem przez rząd Rumunii uposażenia osobom duchownym i uchwalono zebrać się ponownie w czasie obrad parlamentu. Tatarzy w Polsce byli informowani o aktualnych wówczas wydarzeniach kulturalnych wśród Tatarów w Rumunii.
W Dobrudży pod przewodnictwem muftiego Islam Aliefendiego odbył się zjazd Tatarów emigrantów. Sprawę emigracji
referował Dżafar Bej Sejdamet. Zjazd uchwalił program kul-

27

Tamże.
Tamże.
29 Tamże
30 Tamże.
31 Tamże.
32 Tamże.
28
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turalno-oświatowy organizacji muzułman i obrał zarząd, którego prezesem został adwokat Fazil Bey, redaktor czasopisma „Emel”33.

Działalność kulturalno-oświatowa Tatarów w Rumunii była równie intensywna co działania społeczne podejmowane przez Tatarów
mieszkających w Polsce. Tatarzy krymscy mieszkający w Rumunii poprzez narodowo-niepodległościowe działania przyczyniali się do podniesienia kulturalno-oświatowego poziomu całej społeczności muzułmańskiej w Rumunii. Natomiast Tatarzy w Polsce poprzez artykuł zamieszczony w „Życiu Tatarskim” mogli zapoznać się z sytuacją społeczno-polityczną Tatarów krymskich w Rumunii oraz dowiedzieć się o ich zaangażowaniu w ruchy narodowościowe Tatarów w Europie Wschodniej.
Tatarzy mieszkający w Polsce wspierali działania narodowościowe
podejmowane przez współplemieńców. W okresie międzywojennym Mufti muzułmański, doktor orientalistyki Jakub Szynkiewicz, kilkakrotnie
wyjeżdżał do Rumunii, aby zapoznać się z działalnością kulturalno-oświatową mieszkających tam Tatarów. Szczególnie zaangażowaną osobą
w działania narodowościowe ludów tureckich był kuzyn muftiego, Edige
Szynkiewicz – młody działacz krymsko-tatarski, który przyjechał do Wilna w grudniu 1933 r.34 Zaczął inicjować spotkania, których celem było
upowszechnianie wiedzy dotyczącej sytuacji społeczno-politycznej walczących o wolność Tatarów na Krymie. Działalność Edige Szynkiewicza
wśród społeczności tatarskiej była w dużej mierze podyktowana jego doświadczeniami i poglądami35. Wśród społeczności tatarskiej w Polsce
poszukiwał on wsparcia dla walczącego o niepodległość Krymu. Nawiązywał kontakty z ośrodkami tatarskim w Polsce i Europie Wschodniej,
a w 1935 r. udał się w dłuższą podróż do Rumunii, aby zapoznać się
z sytuacją Tatarów w Dobrudży, którzy byli potomkami Tatarów krymskich. W latach 1934-1935 na łamach „Życia Tatarskiego” Edige Szynkiewicz opisywał swoje wrażenia z pobytu w Rumunii. 1 grudnia 1935 r.

33

Ze świata, „Życie Tatarskie”, nr 9 z 10934 r., s. 14-15.
Jedno z opracowań podaje rok 1934 jako moment przybycia E. Szynkiewicza do
Polski, por.: S. Arykan, Dr Edige Kirimal, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. III z 1995 r.,
s. 135. W oparciu o sprawozdania z działalności wileńskiego oddziału ZKOTRP, można przypuszczać, że był on już w Polsce w grudniu 1933 r., kiedy pierwszy raz wygłaszał tam swój odczyt na temat „Stan materialny i duchowy muzułmanów w ZSRR”,
por.: LCAP, sygn. f. 53, ap. 23, b. 1798, k. 24.
35 W czasie studiów w Wyższym Instytucie Pedagogicznym w Akmescit zaangażował
się w ruch narodowościowy Turków krymskich. Wobec represji Stalina, jakie spotkały
studentów walczących o niepodległość Krymu, wyjechał do Azerbejdżanu, następnie
do Iranu, a w 1932 r. dotarł do Stambułu. Z Turcji przyjechał do Wilna do swojego
stryja, dr. Jakuba Szynkiewicza, który pełnił funkcję muftiego muzułmanów w Polsce.
Edige Szynkiewicz w Wilnie rozpoczął studia w Szkole Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej. S. Arykan, dz. cyt.; U. Wróblewska,
Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 126-127.
34
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w oddziale wileńskim ZKOTRP wygłosił odczyt na temat „Wrażeń z podróży po Rumunii”, a w październiku 1937 r. opowiadał o wrażeniach
z podróży do Turcji i Rumunii. Rumunię odwiedził także polski Tatar,
Mustafa Aleksandrowicz, który na łamach „Życia Tatarskiego” opisywał
Konstancę w porze zimowej:
Stutysięczne miasto, ujęte z trzech stron w ramę morza Czarnego. Śródmieście zdobi jedyny tutaj pomnik Ovidiusa oraz
cerkiew stylu bizantyjskim. Długie ulice, upstrzone obficie
sztandarami o barwach narodowych i krzyczącymi reklamami, rozbrzmiewają gwarem wielojęzycznego tłumu. Obok
Rumunów spotyka się tutaj Turków, Greków, Żydów i Rosjan. Dużo hoteli, kilka kasyn gier hazardowych, mnóstwo
dancingów, restauracji, szynków i barów. W dusznych kawiarniach, przesyconych oparami taniego wina i mocnej, gęstej kawy po turecku, rozwija się szeroko hazard – gra w kości i karty. Na każdym miejscu spotyka się wojskowych i marynarzy, tworzących barwną mozaikę przesadnie zdobionych
mundurów. Rzuca się w oczy jeden szczegół – kalosze. Wszyscy prawie są w nie zaopatrzeni, nie wyłączając wojskowych.
Widziałem nawet oficerów marynarki w dużych niezgrabnych śniegowcach36.

Ilustracja 1. Wycieczka zespołu artystycznego Tatarów krymskich w Słonimie, 1937 r. Źródło: własność prywatna

36

M. Aleksandrowicz, Z podróży do Egiptu, „Życie Tatarskie”, nr 2 z 1934 r., s. 5.
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Społeczność tatarska chętnie spotykała się z młodzieżą muzułmańską z innych państw Europy. W listopadzie 1937 r. tatarska młodzież
gościła w Wilnie i Słonimie dwudziestojednoosobową wycieczkę Tatarów
z Dobrudży, która zaprezentowała program artystyczny. Wówczas pierwszy raz Tatarzy ze Słonimia zetknęli się z autentycznym folklorem swoich przodków, co ułatwiło im interpretację utworów tatarskich. Podjęto
próbę wspólnego przygotowania koncertu muzycznego w Sali Konwersatorium w Wilnie. Przedstawienia z zakresu kultury tatarskiej dla młodych
aktorów były trudne do zrozumienia i nieautentyczne. Również widzowie
mieli problemy z odbiorem treści tatarskich, gdyż Tatarzy polscy, wraz
z zatraceniem własnego języka, utracili sferę związaną z folklorem.
Młodzież tatarska poprzez działania inicjowane przez Edige Szynkiewicza w 1937 r. otworzyła w Wilnie świetlicę, która była miejscem,
gdzie „promienie miały przenikać do duszy i serca młodzieży”37. Świetlica
posiadała kilka działów, poświęconych kolejno: młodzieży tatarskiej
w Polsce, Tatarom w Rumunii, na Krymie oraz z Idel-Uralu. Wiszące na
ścianach mapy krajów muzułmańskich, fotografie i emblematy z historii
Tatarów krymskich, zamieszkujących Kaukaz, oraz szerokie stepy IdelUralu świadczyły o znacznym zainteresowaniu ideą panturkizmu wśród
młodzieży.
W świetlicy urządzono także bibliotekę. Imponująca biblioteka
Koła Młodzieży Tatarskiej dysponowała ponad 500 egzemplarzami książek, miesięczników, broszur, tygodników i gazet. Wszystkie dzieła zgromadzone w bibliotece poświęcone były problematyce Wschodu. W celu
powiększania swych zasobów, Koło Młodzieży Tatarskiej nawiązywało
kontakty z redakcjami z kraju i z zagranicy38 Z Rumunii otrzymywali
bezpłatnie numery: „Emelu” (Nadzieja), miesięcznika wydawanego od
1929 r. pod redakcją prawnika Miustedzi H. Fazyl Beja39.
Podsumowanie
Tatarzy, jako mała grupa o znacznym stopniu asymilacji, nie wykazywali dążeń separatystycznych i nie stanowili zagrożenia odśrodkowego. Rząd polski, doceniając ich lojalność i historyczne zasługi wobec Rzeczypospolitej, sprzyjał rozwojowi kulturalno-oświatowemu społeczności
tatarskiej w okresie międzywojennym. Tatarzy poprzez swoje pochodze-
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Uroczyste otwarcie świetlicy Koła Młodzieży Tatarskiej w Wilnie, połączone
z walnym zebraniem Młodzieży Tatarskiej, „Życie Tatarskie” nr 3 z 1937 r., s. 17-21;
„Wschód – Orient”, nr 1-2 z 1937 r., s. 102.
38 Bezpłatnie młodzież tatarska pozyskiwała do swojej biblioteki numery: „Przeglądu
Islamskiego”, „Rocznika Tatarskiego”, „Wschodu”, „Północnego Kaukazu”, „Emilu”
(Rumunia), „Milii Bajraku” (Maneżu-Go) i wielu innych. „Życie Tatarskie”, nr 5
z 1937 r., s. 21-23. K. A. Ibrahim, Tiurcy w Rumunji, „Życie Tatarskie”, nr 1 z 1935 r.,
s. 6.
39 K. A. Ibrahim, Tiurcy w Rumunji, „Życie Tatarskie”, nr 1 z 1935 r., s. 6.
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nie i kontakty z krajami muzułmańskimi byli również jednym z elementów polityki zagranicznej państwa polskiego, która wpisywała się w realizowaną ideę prometeizmu czy Międzymorza. Stąd też intensywny rozwój
kultury tatarskiej w okresie międzywojennym można określić jako swoisty renesans etniczności tatarskiej. Rozumiano, iż tylko przez wolność
dotychczas uciśnionych narodów w Rosji Sowieckiej można uzyskać bezpieczeństwo granic wschodnich Polski. Wiele zaplanowanych i celowych
działań oświatowych było wspieranych przez rząd polski, dla którego Tatarzy polscy mieli stanowić pomost pomiędzy Polską a Orientem, przyczynić się do pełnej realizacji idei Międzymorza, realizowanej w ramach
ruchu prometeizmu. W II Rzeczypospolitej Tatarzy podejmowali szereg
inicjatyw, aby rozbudzić własną świadomość etniczną i w tym celu nawiązywali kontakty kulturowe z Tatarami z Rumunii. Przedstawiciele Rady
Centralnej ZKOTRP podczas wyjazdów zagranicznych realizowali strategię polityki zagranicznej państwa, akcentując pozytywny stosunek rządu
do nich, jako społeczności muzułmańskiej mieszkającej w Polsce.
Wymienione formy współpracy pomiędzy Tatarami z Polski i Tatarami z Rumunii świadczą o znaczeniu i potrzebie budowania tatarskiej
wspólnoty kulturowej. Na podstawie zróżnicowanych inicjatyw, w obszarze działalności kulturalnej w okresie międzywojennym, można ukazać
relacje pomiędzy Tatarami z Wileńszczyzny a Tatarami z Rumunii. Odradzający się i rozwijający ruch religijny był doceniany przez polskich muzułmanów, którzy również byli na etapie tworzenia swoich struktur religijnych i oświatowych. Działania młodzieży zmierzały do upowszechnienia wiadomości o Wschodzie poprzez wykorzystanie akcji odczytowych,
badawczych i wydawniczych.
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Relaţii şi legături culturale
ale tătarilor din Polonia și România
în perioada interbelică din perspectiva activităților
cultural-educative ale tătarilor celei de a II-a Republici
Rezumat

Tătarii de confesiune islamică sunnită au venit pe teritoriul Marelui Ducat Lituanian în sec. XIV din hanatul Crimeii tulburat de conflicte
interne. În a II-a Republică, tătarii au luat o serie de iniţiative pentru
a trezi propria conştiinţă etnică. În acest scop au stabilit contacte culturale cu tătarii din alte ţări.
În perioada interbelică Muftiul musulman, doctor în orientalistică Jakub Szynkiewicz a venit de câteva ori în România pentru a cunoaşte activitatea culturală şi în învăţământ a tătarilor de aici. Şi-a expus impresiile sale în timpul conferinţelor ţinute la Uniunea Culturală şi de Învăţământ din Vilnius, iar relaţii din călătorie au apărut în coloanele publicaţiei lunare „Życie Tatarskie”.
Comunitatea tătară se întâlnea cu plăcere cu tinerii musulmani
din alte ţări ale Europei. În decembrie 1936 la Słonim şi Vilnius au venit
la sărbătoarea musulmană tineri tătari din Dobrogea care au prezentat
un program artistic. În noiembrie 1937, tinerii tătari au primit la Vilnius
excursia tătarilor din România şi au pregătit împreună un concert în Sala
Conservatorului din Vilnius. Scopul întâlnirilor era stabilirea de contacte
şi cunoaşterea reciprocă a tradiţiilor şi culturii înaintaşilor comuni.
În decembrie 1936, Cercul Tineretului Tătar a organizat o bibliotecă care, în anul următor, număra 500 de cărţi, publicaţii lunare, broşuri, publicaţii săptămânale şi ziare. Toate erau dedicate problematicii
Răsăritului. În scopul creşterii numărului de publicaţii Cercul Tineretului
Tătar a stabilit contacte cu redacţii din România de unde se primeau
gratuit numere din „Emilu”. Iar în 1937 tinerii tătari din Vilnius au organizat o sală de lectură, o parte din încăperi au fost destinate tătarilor din
România.
Formele de colaborare enumerate dovedesc importanţa şi necesitatea edificării comunităţii culturale tătare. Pe baza diversificării iniţiativelor în domeniul activităţii culturale în perioada interbelică pot fi prezentate relaţiile dintre tătarii din ţinutul Vilnius şi tătarii din România.

ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB
Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie

Problemy duszpasterstwa
dla Polaków na Bukowinie i w Besarabii
w latach 30. XX w. w świetle korespondencji
Kancelarii Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda

Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości poza terytorium odrodzonego państwa polskiego znalazło się
wiele terenów, które przed rozbiorami będąc w granicach ówczesnej Rzeczypospolitej, przynależały do kościelnej jurysdykcji polskich metropolii.
W dwudziestoleciu międzywojennym powodowało to wiele utrudnień natury duszpasterskiej, z którymi radzono sobie różnymi sposobami. Przykładowo, na granicy zachodniej z parafii należących do archidiecezji poznańskiej i diecezji chełmińskiej, które znalazły się poza granicami II Rzeczypospolitej, stolica apostolska utworzyła Wolną Prałaturę Pilską1.
Nieco inaczej rozwiązano problem na Bukowinie i w graniczących
z Polską parafiach w Besarabii, pozostającymi po I wojnie światowej, aż
do 1929 r. pod jurysdykcją arcybiskupa lwowskiego. Pod koniec 1918 r.
Bukowina została przyłączona do Rumunii i dlatego utworzono dla niej
w 1922 r. wikariat generalny, przekształcony w 1926 r. na administraturę
apostolską, zarządzaną przez arcybiskupa lwowskiego. Pełniący wówczas
funkcję wikariusza generalnego ks. Józef Steinbach otrzymał od arcybiskupa lwowskiego Bolesława Twardowskiego nadzwyczajne pełnomocnictwa. Wikariuszem generalnym dla Bukowiny został w 1926 r. proboszcz z Kaczyki i superior domu zakonnego ks. Wojciech Grabowski
CM2. W 1928 r. przeniósł się on do Czerniowiec i tam urządził rodzaj ku-

1

Na temat Wolnej Prałatury Pilskiej zob. więcej: F. Westpfahl, Die Apostolische
Administratur Schneidemühl. Ein Buch für das katolliche Volk, Schneidemühl 1928;
G. Marschall, Die Praelatura Nullius Schneidemühl als kirchliche Rechtsform der
Grenzmark Posen – Westpreußen, Schneidemühl 1937; G. Waberski, Wolna Prałatura Pilska, „Kronika Wielkopolski”, nr 1 (2001), s. 36-46; R. Prejs OFMCap, Prałatura Pilska w świetle schematyzmu z 1940 r., „Roczniki Teologiczne”, 55 (2008)
z. 4, s. 31-48.
2 Ks. Wojciech Grabowski CM (1873-1939) – urodził się w Michałkowicach. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy wstąpił w 1891 r., pierwsze śluby zakonne złożył 9 października 1893 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1898 r. W latach 18981899 pracował w Witkowie w Małopolsce, następnie w latach 1899-1902 był ekonomem i prefektem Małego Seminarium Arcybiskupiego we Lwowie, w latach 19021906 był kapelanem szpitala i więzienia we Lwowie. W 1906 r. otrzymał nominację na
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rii dla prowincji bukowińskiej. Natomiast 19 maja 1927 r. Rumunia zawarła konkordat z Watykanem, który został ratyfikowany w 1929 r. Jednym z jego postanowień było reorganizacja administracji kościelnej,
w wyniku której włączono Bukowinę oraz Besarabię do diecezji Jassy. Decyzją bpa Michała Robu, ks. Grabowski nadal pozostał na swoim stanowisku3.
Tematyka polskiego duszpasterstwa wśród Polaków w Rumunii
okazała się wdzięcznym tematem dla wielu badaczy, stąd też dysponujemy już literaturą w tym zakresie4. W niniejszym opracowaniu poruszo-

administratora parafii Kaczyka w Rumunii. Zapisał się w pamięci jako gorliwy duszpasterz, który rozwijał także wśród Polaków na Bukowinie miłość do Ojczyzny, kultury i języka. W 1911 r. wybudował w Kaczyce schronisko dla pielgrzymów. W 1925 r.
został prowikariuszem generalnym Bukowiny, następnie w 1926 r. mianowany wikariuszem generalnym z pełną władzą ordynariusza, połączoną z godnością infułata. Na
stanowisku wikariusz wystarał się u rządu polskiego o stałe zasiłki pieniężne na cele
kulturalno-oświatowe Polonii rumuńskiej. W 1937 r. został Odznaczony Orderem Polonia Restituta. Zmarł w Czerniowcach 19 lipca 1939 r. Por.: S. Janaczek, Grabowski
Wojciech CM (1873-1939), proboszcz, wikariusz generalny Bukowiny, duszpasterz
i działacz polonijny [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, pod red. M. Patera, Katowice 1996, s. 119; A. Schletz, Grabowski
Wojciech (1873-1939), misjonarz, wikariusz generalny Bukowiny, działacz na emigracji, „Nasza Przeszłość”, 17 (1963), s. 237-238.
3 Gdy rząd rumuński w 1928 r. wydał dekret zabraniający kongregacjom i zakonom
komunikowania się z przełożonymi prowincjalnymi za granicą, ks. inf. Wojciech Grabowski CM otrzymał również nominację na wicewizytatora polskich misjonarzy w Rumunii. Podlegały mu odtąd placówki duszpasterskie w Czerniowcach, Bojanowie, Kaczyce, Sołońcu, Chocimiu, Pojanie Mikuli i w Żadowej. Polscy księża misjonarze opuścili północną Bukowinę po przyłączeniu jej do Związku Sowieckiego w 1945 r. Por.:
W. Umiński, Polska prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 19181939, Kraków 2009, s. 248-250; B. Kołodziej, Opieka duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939, Poznań 2003, s. 269-277.
4 W tym miejscu warto chociażby przypomnieć wybrane opracowania, jakie ukazały
się w publikacjach będących pokłosiem sympozjów o kontaktach polsko-rumuńskich
na przestrzeni wieków, organizowanych w Suczawie przez Związek Polaków w Rumunii: J. Bujak, Bukowińczycy na miarę czasów. Na przykładzie ks. Franciszka Krajewskiego [w:] Relacje polsko-rumuńskie, pod red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewskiej, Suceava 2003, s. 232-242; tenże, Ksiądz infułat Wojciech Grabowski – superior Księży Misjonarzy, proboszcz w Kaczyce i Czerniowcach i wikariusz generalny Bukowiny [w:] Kontakty polsko-rumuńskie na przestrzeni wieków. Materiały
z sympozjum, pod red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewskiej, Suceava 2001, s. 125-130;
tenże, Bukowina – rzymskokatolickie obiekty sakralne [w:] Świat relacji polskorumuńskich. Materiały z sympozjum, pod red. S. Iachimovschi, E. WieruszewskiejCalistru, Suceava 2012, s. 319-336; E. Ślęp, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
w Czerniowcach w latach 1884-1945 [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne dziedzictwo Europy. Materiały z sympozjum, pod red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewskiej, Suceava 2007, s. 113-122; M.L. Opiela, Ślady myśli pedagogicznej
bł. Edmunda Bojanowskiego na Bukowinie realizowanej przez Siostry Służebniczki
NMP [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe. Materiały z sympozjum, pod red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewskiej-Calistru, Suceava 2013, s. 459-461.
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ne zostaną główne problemy, z jakimi przyszło się zmagać polskiemu
duszpasterstwu na Bukowinie i w Besarabii w latach 30. XX w., w świetle
korespondencji miejscowych księży z Kancelarią Prymasa Polski kard.
Augusta Hlonda, zebranej przez ks. Stanisława Kosińskiego SDB w zbiorze „Acta Hlondiana”. Całość zbioru tworzy 105 tomów, z których każdy
liczy w maszynopisie średnio 300 stron. Ks. Kosiński sporządził pięć
oprawionych kompletów zbioru „Acta Hlondiana”, które znajdują się dzisiaj w następujących archiwach: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie;
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu; Archiwum Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, Archiwum Salezjańskie Inspektorii Krakowskiej;
Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej, które jednocześnie jest właścicielem praw autorskich do tego zbioru5.
Wykorzystana w poniższym opracowaniu dokumentacja, dotycząca polskiego duszpasterstwa w Rumunii, znajduje się w tomie 5, cz. 26,
zatytułowanym „Korespondencja z Kardynałem Augustem Hlondem prymasem Polski 1930-1939”6. Na tom złożyły się dokumenty, które w oryginale znajdują się w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, w zespole
Archiwum Prymasa Polski, pod sygnaturą 87. Ksiądz Kosiński zebrał je
w latach 80. XX w. w ramach „Act Hlondiana”, z myślą o badaczach prymasowskiego protektoratu nad Polonią. Oprócz Rumunii, tematyka korespondencji zebranej w tomie 5 w cz. 24-26 dotyczy problemów Polaków
w Jugosławii, na Łotwie, w Peru, Szwecji, Szwajcarii7.
W ramach uzupełnienia niniejszych rozważań, w aneksie zaprezentowana zostanie niepublikowana dotąd relacja dominikanina o. Gundysława Franciszka Junika8 z misji, jakie przeprowadził w Besarabii wraz

5

Więcej na temat zbioru „Acta Hlondiana” zob.: M. Babicz, Biblioteka [w:] 50 lat
Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad
Wartą (1952-2002), pod red. ks. M.T. Chmielewskiego, Ląd 2002, s. 181-182; M. Banaszak, Acta Hlondiana [w:] Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny
światowej, T. 3, Materiały i studia ATK, pod red. F. Stopniaka, Warszawa 1978, s. 7173; M. Hołownia, Ksiądz Stanisław Kosiński (1923-1991) – Twórca zbioru Acta
Hlondiana, praca magisterska z Historii Kościoła napisana pod kierunkiem ks. dr.
hab. Stanisława Wilka na Wydziale Teologii KUL w Lublinie, Lublin 1994, mps.
(Zbiory Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego
w Lądzie).
6 Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej (dalej: ASIP), „Acta Hlondiana” (dalej:
AH), Korespondencja z Kardynałem Augustem Hlondem prymasem Polski 19301939, t. 5, cz. 25, Ląd nad Wartą 1984.
7 Tamże, S. Kosiński, Nota bibliograficzna, s. III.
8 O. Gundysław Franciszek Junik (1880-1954) – urodził się w Kamionce Strumiłowej.
W latach 1898-1902 odbył studia teologiczne we Lwowie, 1902-1905 w Chieri (Włochy), gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1905-1913 oraz 1921-1923 był
wykładowcą prawa kanonicznego, historii Kościoła, Pisma św., apologetyki, teologii
moralnej w Studium zakonnym. W latach 1918-1924 oraz 1939-1943 był przeorem
konwentu we Lwowie. W latach 1918-1919 był redaktorem miesięcznika „Róża Duchowa”. W latach 30. wyjeżdżał z misjami do Rumunii. Po wybuchu wojny w 1939 r.
został wikariuszem prowincjała dla klasztorów pozostających na terenie ZSRR.

420
z o. Kalikstem Świątkiem w okresie 28 marca-27 kwietnia 1935 r. Znajduje się ona w przywołanym tomie zbioru utworzonego przez ks. Stanisława Kosińskiego. Została sporządzona na potrzeby prymasa Polski
kard. Augusta Hlonda9.
Starania o duszpasterzy
Ze zgromadzonej w Kancelarii Prymasa Polski korespondencji
wynika, iż największą bolączką wikariatu generalnego na Bukowinie był
brak odpowiedniej ilości kapłanów, którzy mogli by zapewnić wiernym
narodowości polskiej należytą opiekę duszpasterską10. Zwłaszcza w Besarabii znajdowały się takie skupiska Polaków, do których księża docierali
bardzo rzadko. Powodowało to proces wynarodowienia oraz odchodzenia
wielu wiernych od Kościoła katolickiego do Cerkwi prawosławnej. Polacy
na tych terenach korzystali ewentualnie z katolickiego duszpasterstwa
księży rumuńskich, niemieckich albo węgierskich, co w efekcie, zwłaszcza
wśród młodzieży, przynosiło zanik polskich tradycji, szkodliwe było także
dla pielęgnowania ojczystego języka11.

W 1946 r. wyjechał ze Lwowa i został skierowany do Tarnobrzegu, następnie w latach
1950-1953 pracował w Lublinie, 1953-1954 w Poznaniu, gdzie zmarł.
9 ASIP, AH, t. 5, cz. 26, O.G. Junik, Wspomnienia z misji w Besarabii 28 III-27 IV
1935 r., s. 80-90. W edycji uwspółcześniono język, poprawiono drobne błędy. Zgodnie
z instrukcją dla edycji źródeł z historii najnowszej, zaopatrzono ją w miarę możliwości
w przypisy biograficzne.
10 Problem ze znalezieniem duszpasterzy dla parafii, gdzie znajdował się spory odsetek Polaków, nie polegał tylko na braku chętnych, lecz związany był także z ograniczeniami rządu rumuńskiego, który wymagał w takim przypadku obywatelstwa rumuńskiego, uzyskać je zaś można było po co najmniej dziesięcioletnim pobycie na terytorium tegoż państwa i przy biegłej znajomości języka. ASIP, AH, t. 5, cz. 26, Pismo Poselstwa Rzeczpospolitej Polskiej w Bukareszcie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Bukareszt 9 lipca 1934 r., s. 60-61. Kancelaria Prymasa Polski starała się różnymi sposobami zaradzić problemom, m.in. wysyłała polskie podręczniki teologiczne do
seminariów rumuńskich, m.in. dla kleryków narodowości niemieckiej z Bukowiny.
ASIP, AH, t. 5, cz. 26, Pismo alumna Norberta Gaschlera do kard. Augusta Hlonda
prymasa Polski, Jassy 17 stycznia 1935 r., s. 67.
11 Tamże, Pismo ks. Mieczysława Gieszczykiewicza do ks. Stanisława Janickiego, Czerniowce 27 marca 1933 r., s. 35; tamże, ks. Mieczysław Gieszczykiewicz do Kancelarii
Prymasa Polski, Zakopane 26 sierpnia 1933 r., s. 40-46; tamże, Pismo o. Gundysława
Junika do kard. Augusta Hlonda, Żółkiew 30 października 1935 r., s. 76-79; tamże,
Sprawozdanie ks. Klemensa Średzińskiego z pracy duszpasterskiej wśród wychodźstwa polskiego w Rumunii, Bydgoszcz 15 września 1936 r., s. 100-102; tamże, Memoriał Polskiego Związku Szkolnego w Rumunii do kard. Augusta Hlonda prymasa Polski, Cernăuți 29 października 1937 r., s. 111-115; tamże, Pismo ks. Infułata W. Grabowskiego do kard. Augusta Hlonda, Cernăuți 13 grudnia 1937 r., s. 116-118; tamże,
Pismo ks. Infułata W. Grabowskiego do Kancelarii Prymasa Polski, Cernăuți 8 czerwca 1938 r., s. 120-121. Zob. także: Katolicyzm i polskość w Besarabii i na Bukowinie, „Dzień Polski”, nr 87, 27 marca 1928 r. oraz sprawozdanie z misji w Besarabii zamieszczone w aneksie do niniejszego opracowania. Kościół na Bukowinie miał duży
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Dla zobrazowania, jak sporym problemem było znalezienie księży
do przejęcia parafii polskich niech stanie się przykład Chocimia, który
znalazł się zaledwie trzy kilometry za granicą II Rzeczypospolitej. Polscy
parafianie w tej miejscowości przez wiele lat zabiegali u prymasa Hlonda
o polskiego księdza. Od 1928 r. byli oni pozbawieni regularnego duszpasterstwa12. Dorywczo posługiwał im proboszcz z parafii Bojany, jednak, jak
pisali w swoim liście do prymasa przedstawiciele „Gminy Polskiej”13:
w czasie Świąt Bożego Narodzenia i innych, Polacy – Katolicy
nie mogą wysłuchać Mszy św. w swoim kościele, grzebią
zmarłych bez ostatniej posługi i oddalają się duchowo od naszego Kościoła14.

Parafia w Chocimiu posiadała własny kościół, plebanię z ogrodem
i kościelną ziemią (18 ha). „Gmina Polska” szacowała ilość wiernych na
3 tys. osób, którzy zamieszkiwali Chocim oraz częściowo byli rozrzuceni
po obszarze powiatu15. Pomimo wysiłków Kancelarii Prymasa Polski,
przez długi czas nie udało się znaleźć księdza, który podjąłby się w chocimskiej parafii stałej posługi duszpasterskiej16. W międzyczasie wysyłano

wpływ na pielęgnowanie polskich tradycji religijnych i języka. Por.: J. Gorzelana,
M. Delost, Troska o język jako przejaw świadomości narodowej Polaków na Bukowinie (do II wojny światowej) [w:] Meandry tożsamości, pod red. G. Cyrana, E. Skorupskiej-Raczyńskiej, Gorzów Wielkopolski-Szczecin 2010, s. 102-105.
12 Co jakiś czas do chocimskiego kościoła dojeżdżał z Czerniowiec jezuita ks. Antoni
Szydłowski. Dopiero w drugiej połowie lat 20. tutejsza parafia uzyskała stałego kapłana, ks. Michała Hellona, który pracował w Chocimiu w latach 1926-1928.
13 „Gmina Polska” powstała w Chocimiu w 1920 r. Na jej czele stanął dr Bolesław Ambrożewicz, człowiek niezwykle oddany polskiej społeczności. W latach 30. XX w. działało tu także Katolickie Towarzystwo Dobroczynności, filia Polskiego Związku Szkolnego w Rumunii, Polska Macierz Szkolna. Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej oceniało, iż w Chocimiu wśród polskiej ludności znajduje się duży odsetek inteligencji i „jednostek wyrobionych narodowo”, zaś „Gmina Polska” jako jedyna organizacja polska rozwija żywą działalność. ASIP, AH, t. 5, cz. 26, Pismo Apoloniusza Zarychta z Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
do Kancelarii Prymasa Polski, Warszawa 6 sierpnia 1932 r., s. 15.
14 Tamże, Pismo Bolesław Ambrożewicza ze Zjednoczenia Polskiego „Gmina Polska”
z miasta i powiatu Chocim do kard. Augusta Hlonda prymasa Polski, Chocim 1 czerwca 1932 r., s. 12.
15 Tamże, s. 12; tamże, Pismo Bolesława Ambrożewicza ze Zjednoczenia Polskiego
„Gmina Polska” do kard. Augusta Hlonda prymasa Polski, Chocim 5 lipca 1932 r.,
s. 14. Polacy zamieszkiwali przede wszystkim takie wsie, należące do powiatu chocimskiego, jak: Nielipowce, Markowce, Bałkowce, Tyrnowo, Bulbeka, Wołczyniec, Michałkowa, Łomaczyńce i inne.
16 ASIP, AH, t. 5, cz. 26, Pismo ks. H. Zborowskiego do Bolesława Ambrożewicza Prezesa Zjednoczenia Polskiego „Gmina Polska”, Poznań 17 czerwca 1932 r., s. 13; tamże,
Pismo Bolesława Ambrożewicza Prezesa „Gminy Polskej” w Chocimiu do kard. Augusta Hlonda prymasa Polski, Chocim 1 listopada 1932 r., s. 27; tamże, Pismo Bolesława Ambrożewicza Prezesa „Gminy Polskej” w Chocimiu do kard. Augusta Hlonda
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do Chocimia kapłanów z Polski z posługą świąteczną, m.in. na Wielkanoc
1933 r. posługiwał tam ks. Stanisław Lison z Poznania17. Ostatecznie
w 1934 r. parafię przejęli pod opiekę Misjonarze św. Wincentego á Paulo,
zaś proboszczem został ks. Józef Chrucki CM18.
Prośby o polskich księży napływały nawet z miejscowości znacznie oddalonych od Bukowiny. Przykładowo, mieszkańcy miejscowości
Lupeny (rum. Lupeni) w Siedmiogrodzie poprzez wikariat generalny
w Czerniowcach zabiegali u prymasa Polski w 1932 r. o przeznaczenie im
duszpasterza, który byłby opłacany przez rząd Rzeczypospolitej. Petycję
skierowaną do kard. Augusta Hlonda podpisały 62 osoby, które skupione
były w miejscowym Polskim Związku Szkolnym19. Z zachowanej dokumentacji widać, że Kancelaria Prymasa Polski zareagowała na nią. Świadczy o tym pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wśród informacji,
o które w MSZ zabiegał prymas znajdziemy dane, iż w Lupenach mieszka
ok. 800 Polaków, dodatkowo zaś w okolicy, w miejscowościach Medjasz
(rum. Mediaș) i Turda zamieszkują polscy górnicy z rodzinami, razem ok.
300 osób20. Z informacji departamentu konsularnego wynika także, że
rzeczywiście byli oni zupełnie pozbawieni duszpasterstwa. Zaproponowano Kancelarii Prymasa Polski o zwrócenie się do biskupa w Alba Julia, na
terenie którego diecezji znajdowała się parafia w Lupenach, aby zapewnił
utrzymanie polskiego księdza, gdyż nasi rodacy odprowadzają podatek
kościelny do parafii węgierskiej, a sytuacja finansowa Ministerstwa
Spraw Zagranicznych nie pozwalała wówczas na ufundowanie takiego
stypendium21. Sprawa polskiego księdza w Lupenach ciągnęła się przez
kolejne lata, ostatecznie w 1934 r. osiadł tam w charakterze wikariusza
parafii ks. Piotr Klimko22.

prymasa Polski, Chocim 13 grudnia 1933 r., s. 47; tamże, Pismo Bolesława Ambrożewicza Prezesa „Gminy Polskej” w Chocimiu do kard. Augusta Hlonda prymasa Polski,
Chocim 13 listopada 1933 r., s. 47.
17 Tamże, Sprawozdanie ks. Stanisława Lisona z pobytu w Rumunii, Poznań 10 maja
1933 r., s. 30-31.
18 Tamże, Pismo ks. Józefa Chruckiego do kard. Augusta Hlonda, Chocim 15 kwietnia
1936 r., s. 96-97.
19 Tamże, Pismo Polskiego Związku Szkolnego do kard. A. Hlonda, Lupeni 31 stycznia
1932 r., s. 2.
20 Według pisma wikariusza generalnego diecezji Alba Iulia ks. Daniela Zamora do
prymasa Polski, parafia rzymskokatolicka w Lupenach liczyła 89% Węgrów, 8% Polaków, 3% Niemców i przedstawicieli innych narodowości. ASIP, AH, t. 5, cz. 26, Pismo
Daniela Zamora wikariusza generalnego diecezji Alba Iulia do kard. Augusta Hlonda
prymasa Polski, Albae Iuliae 6 lutego 1934 r., s. 55.
21 Tamże, Pismo Apoloniusza Zarychta z MSZ do Kancelarii Prymasa Polski, Warszawa 4 kwietnia 1932 r.
22 Tamże, Pismo ks. Piotra Klimki do kard. Augusta Hlonda, Lupeny 9 sierpnia
1938 r., s. 126.
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Aby zminimalizować braki duszpasterskie, za pośrednictwem
Kancelarii Prymasa Polski starano się w Rumunii organizować co raz wyprawy rekolekcyjne kapłanów z Polski, którzy starali się z posługą dotrzeć
do wiosek, gdzie od lat nie było polskiego księdza. Częściowo koszty tych
wypraw pokrywało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Księża z Polski
chętnie spędzali na Bukowinie wakacje, poświęcając swój urlop na katechizację i posługę sakramentalną w polskich wioskach23.
Nadzieją na uzupełnienie kadrowych braków w duszpasterstwie
były powołania ze społeczności Polaków na Bukowinie. W ramach pomocy dla wikariatu generalnego Bukowiny w Polsce przyjmowano do seminariów kleryków narodowości polskiej z terenu diecezji Jassy. Najczęściej
kierowani byli do seminarium duchownego w Gnieźnie i Poznaniu, ale
Polacy z Bukowiny studiowali również w seminarium diecezji częstochowskiej w Krakowie. W większości przypadków z funduszu prymasa
Polski organizowano im stypendia lub umożliwiano znaczne ulgi w opłatach za pobyt w seminarium24.
Prośby o zapomogi finansowe dla polskich duszpasterzy
Kolejną bolączką była bieda panująca w polskich wioskach, co odbijało się nie tylko na uposażeniu księży, ale opóźniało konieczne remonty i inwestycje w parafiach. Zarówno wikariat generalny, jak i pojedynczy
kapłani osobiście, zwracali się w tym okresie do Kancelarii Prymasa Polski o wsparcie finansowe25. W 1931 r. o jednorazową zapomogę wystąpił
przykładowo ks. Jan Walniczek z parafii Zastawna, który w liście do prymasa w lutym 1932 r. tak opisywał swoje trudne położenie materialne:
Ludność parafii Zastawna do czerwca 1931 r. płaciła mi miesięcznie na utrzymanie 175 zł, zaś od czerwca nic mi nie płaci,
gdyż nastała tu straszna bieda. Ludność polska Zastawny to

23

Tamże, Pismo o. Gundysława Junika do kard. Augusta Hlonda, Żółkiew 30 października 1935 r., s. 79; tamże, Pismo ks. Infułata W. Grabowskiego do ks. Klemensa
Średzińskiego, Cernăuți 6 marca 1936 r., s. 94; tamże, Sprawozdanie ks. Klemensa
Średzińskiego z pracy duszpasterskiej wśród wychodźstwa polskiego w Rumunii, Bydgoszcz 15 września 1936 r., s. 100-102.
24 Tamże, Pismo ks. W. Grabowskiego do kard. A. Hlonda, Czerniowce 16 października 1930 r., s. 1; tamże, Wykaz opłat związanych z utrzymaniem w Arcybiskupim
Seminarium Duchownym w Gnieźnie alumnów z Rumunii, s. 18-19; tamże, Pismo
ks. Infułata W. Grabowskiego do kard. Augusta Hlonda, Cernăuți 27 września 1935 r.,
s. 73; tamże, Pismo rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu do
Kancelarii Prymasa Polski, Poznań 11 grudnia 1935 r., s. 93; tamże, Pismo ks. Infułata W. Grabowskiego do kard. Augusta Hlonda, Cernăuți 13 grudnia 1937 r., s. 116118.
25 Tamże, Pismo ks. Józefa Chruckiego do kard. Augusta Hlonda, Chocim 15 kwietnia
1936 r., s. 96-97; tamże, Pismo ks. Eugeniusza Nowaka CM do kard. Augusta Hlonda, Zastawna 8 października 1935 r., s. 74-75.
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sami rzemieślnicy, robotnicy i komornicy, nie mający w teraźniejszych ciężkich czasach wcale żadnego zarobku i dlatego nie są w stanie księdza utrzymać. Dochodów z parafii nie
mam żadnych, najmniejszych. Od lipca do dziś dnia nie było
ani jednego ślubu, a było parę pogrzebów, to musiałem za
darmo pochować (…), zaś na msze św. nie ma absolutnie nic.
Zostając w nędzy nie możliwej do pojęcia do opisania, zwracam się do Waszej Eminencji, jako Opiekuna księży pracujących na emigracji wśród Polaków w Europie i proszę gorąco
o pomoc doraźną, chociażby jakąś zapomogę jednorazową26.

Okazało się, że w podobnej sytuacji z powodu biedy ludności było także trzech innych kapłanów. Wikariat generalny na Bukowinie, potwierdzając złą sytuację ks. Walniczka, prosił jednocześnie Kancelarię
Prymasa Polski o wsparcie ks. Emanuela Dziewiora w Nowym Sołońcu,
ks. Józefa Kaing Ba w Wyżnicy oraz ks. Wiktora Skrabela w Bojanach27.
Starano się również o pomoc na odnowienie kaplic i świątyń. W tych
przypadkach również odwoływano się do biedy wiernych z polskich parafii, a także do zobowiązań Polski do opieki nad rodakami żyjącymi poza
jej granicami. W tym tonie został zredagowany list proboszcza z Chocimia, który podjął się odrestaurowania spalonej świątyni i zabiegał u prymasa Polski o finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia:
Przed 4 laty pożar dokonał zniszczenia kościoła jedynego na
cały duży powiat; skutków tego pożaru do dziś nie mamy możności usunąć. Gdym tu przed 2 laty zajechał, zastałem jeszcze bardzo smutny widok zewnętrzny, wstyd było wobec Żydów i innowierców przyznać się do polskiej katolickiej wiary.
Bogu dzięki za użebrany na miejscu grosz udało się zmienić
zewnętrzny wygląd, na odrestaurowanie zaś wnętrza zdobyć
się nie jesteśmy i nie będziemy nigdy w stanie. Kosztorys samego tylko ołtarza bez obrazów, bez organu podano na
80.000 lei, suma ta na polską walutę jest znacznie mniejsza.
Kościół z braku środków nie ma nawet i najskromniejszej fisharmonii.
Nam Polakom nie wolno dopuścić do zagrzebania w pamięci
i opuszczenia świątyni drugiego Kalenbergu – Chocimia, tuż
nad granicą Polski strażnicy i ostoi świętej Wiary i miłości
Ojczyzny. Co niedziela i święto przed sumą myśmy się za Polskę modlimy i prosimy Boga o przywrócenie jej dawnej mocarstwowej świetności, całą piersią starzy i młodzi śpiewamy
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Tamże, Pismo ks. Jana Walniczka do kard. Augusta Hlonda, Zastawna 22 lutego
1932 r., s. 3.
27 Tamże, Pismo wikariatu generalnego na Bukowinie do Kancelarii Prymasa Polski
w sprawie wsparcia dla ks. Walniczaka i innych księży polskich, Cernăuți 9 kwietnia
1932 r., s. 6.
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„Boże coś Polskę”. Dzięki temu jest już i uświadomienie większe i duch lepszy. Mamy nadzieję, że i Macierz nasza zechce
nie platonicznie nas kochać i pamiętać, że poda nam macierzyńską rękę i zechce przyjść z materialną pomocą28.

Działalność narodowa i społeczna duchowieństwa
Duchowieństwo polskie otaczające opieką duszpasterską rodaków na Bukowinie i w Besarabii było również zaangażowane na tym terenie w narodową działalność oświatową, kulturalną i społeczną29. Zatroskane zwłaszcza było o polskie dzieci i młodzież. Dużą aktywnością w pierwszej połowie lat 30. na polu wychowawczym wykazywał się ks. Mieczysław Gieszczykiewicz CM30, zatrudniony w wikariacie generalnym Bukowiny w charakterze sekretarza. Pełnił on przez jakiś czas funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Szkolnego w Rumunii31. Nie długo jednak, gdyż
poprzez swoje zaangażowanie zaniedbał obowiązki w wikariacie i musiał
z tej funkcji zrezygnować32. Szybko też podupadł na zdrowiu. Pomimo rezygnacji z wiceprezesostwa PZS, wciąż był żywo zainteresowany tworzeniem młodzieżowych stowarzyszeń o charakterze katolickim i narodowym. Wysuwał liczne projekty, które przedstawiał korespondencyjnie
w Kancelarii Prymasa Polski. Przykładowo, w obszernym memorandum,
napisanym w szpitalu klimatycznym w Zakopanem, omawiając sytuację
duszpasterstwa na Bukowinie, postulował, aby młodzieży nie organizować pod nazwą Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, lecz w formie kół młodzieży przy lokalnych oddziałach Polskiego Związku Szkolnego w Rumunii. Ponadto zwracał szczególną uwagę, aby pilnować wychowania młodzieży w duchu polskim i katolickim, gdyż w tym względzie dostrzegał
wiele zagrożeń natury wewnętrznej (świeccy działacze i nauczyciele o antykościelnych poglądach), jak i zewnętrznej (księża niemieccy, którzy
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Tamże, Pismo ks. Józefa Chruckiego do kard. Augusta Hlonda, Chocim 15 kwietnia
1936 r., s. 96-97.
29 Więcej na ten temat zob.: B. Kołodziej, Opieka duszpasterska nad wychodźcami
polskimi…, s. 276. J. Albin, Aktywność narodowa Polaków na Bukowinie i w Mołdawii w latach 1919-1939 [w:] Polacy w Mołdawii, pod red. E. Walewandra, Lublin
1995, s. 126-127; Stan szkolnictwa polskiego zagranicą [w:] Walka o szkołę narodową dla Polaków Zagranicą, Warszawa 1936, s. 14-15; E. Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie, Warszawa-Kraków 1973, s. 99-193.
30 ks. Mieczysław Gieszczykiewicz CM (1898-1934) – urodził się w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 marca 1921 r. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy wstąpił
jako kapłan diecezjalny 30 października 1923 r., wieczyste śluby zakonne złożył 7 listopada 1924 r. Por.: W. Umiński, Polska prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy…, s. 249.
31 ASIP, AH, t. 5, cz. 26, Pismo ks. M. Gieszczykiewicza do ks. H. Zborowskiego, Zakopane 8 października 1932 r., s. 20-21.
32 Tamże; tamże, Pismo ks. M. Gieszczykiewicza do ks. Leopolda Biłki, Cernăuți
29 października 1932 r., s. 22-25.
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z rozmachem pracowali z młodzieżą na Bukowinie, przejmując do swoich
stowarzyszeń wielu młodych polskiej narodowości). Proponował, aby powoływać patronaty nad takimi kołami, które tworzyliby: ksiądz katolicki,
wyznaczony przez Zarząd Główny PZS, delegat Zarządu Głównego PZS
i zarządu lokalnego, przedstawiciel nauczycielstwa. Podobnie do Rady
Naczelnej tych kół mieliby wchodzić: delegat Zarządu Głównego PSZ,
ksiądz polski, delegowany przez władzę duchowną w porozumieniu z Zarządem PZS, delegat Polskiego Komitetu Wychowania Fizycznego w Rumunii, dwóch delegatów kół lokalnych33.
Z korespondencji ks. Gieszczykiewicza wynika, że problemem
w zakładaniu polskich stowarzyszeń młodzieżowych stało się politykierstwo niektórych działaczy czy też przedstawicieli konsulatu. Konsul Marian Uzdowski w Czerniowcach, nieprzejednany zwolennik Piłsudskiego,
miał się dopatrywać wszędzie wpływów endeckich, sprzeciwiając się m.in.
prenumeracie „Przewodnika Katolickiego”, jako „gazety endeckiej” i zakładaniu jakichkolwiek stowarzyszeń mających swoje centrale w Poznaniu, bo to „awangarda endecji”34. Konsul kontestował m.in. działalność
ks. Filipa Bibrzyckiego, który w gimnazjum czerniowieckim, jako katecheta, założył organizację młodzieży polskiej na wzór poznański, sprowadzając z centrali Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej odznaki i miesięcznik. W momencie przejęcia tej placówki szkolnej
w Czerniowcach spod jurysdykcji Polskiej Macierzy Szkolnej pod zarząd
Polskiego Związku Szkolnego, konsul chciał wyeliminować tegoż kapłana
ze stanowiska prefekta gimnazjum35. Ostatecznie ks. Bibrzycki zakończył
pracę w Czerniowcach w 1936 r.36
Ksiądz Gieszczykiewicz cały czas zabiegał także o przysłanie kapłana, który byłby przy wikariacie generalnym specjalnie oddelegowany do
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Tamże, Pismo ks. M. Gieszczykiewicza do Kancelarii Prymasa Polski, Zakopane
26 sierpnia 1933 r., s. 41-42, 44-45.
34 Tamże, s. 42.
35 Tamże, s. 43.
36 Tamże, Odpis listu K. Pirożyńskiego do księdza Foreckiego, Czerniowce 12 listopada 1936 r., s. 108. W liście tym czytamy: „Mamy garstkę męskiej i żeńskiej młodzieży zorganizowaną w KSM, którą dotychczas kierował umiejętnie z całym zapałem
przewielebny ks. Filip Bibrzycki. Zazdrosnym okiem patrzyło na tę młodzież inne
stronnictwo naszych rodaków. Knuło niecne intrygi, aż do tego doprowadzono, że
władze kościelne zmuszone były przenieść stąd tego nieocenionego kapłana – organizatora. Nikt go tu nam nie zastąpi. Młodzież rozszlochana za jej ojcem i przyjacielem
domaga się i błaga o jego powrót. I cóż ją czeka, jeśli się rozprószy? Dziewcząt ulice,
chłopców karczma. Dotąd zbierali się na małej salce przy parafii i tu, pod ojcowskim
okiem kierownika ukochanego spędzali cały czas poza roboczy. Próby, ćwiczenia, czytelnie, zabawy itp. A żmudna to praca takiego kierownika tam, gdzie język wykoślawiać trzeba, ducha narodowego utrzymać i pilnować, ażeby swojej wiary nie tracili.
On jeden potrafił zgodnie rozniecać i utrzymać tego ducha religijno-patriotycznego.
Czy na to pracuje Związek Polaków z Zagranicy, ażeby usuwać kapłanów spomiędzy
młodzieży? Smutne to bardzo”.

427
opieki nad stowarzyszeniami młodzieżowymi. Dbano o formację kapłanów i nauczycieli, którzy mogliby w przyszłości angażować się w działalność młodzieżową. Z referatami na temat organizowania stowarzyszeń
młodzieży zapraszano znanych z zaangażowania w tej materii kapłanów
z Polski. Z kraju sprowadzano do wikariatu także pomocną przy animacji
takich stowarzyszeń literaturę37.
W dniach 18-21 lipca 1932 r. w Czerniowcach odbył się kurs duszpasterski, następnie w dniach 22-24 lipca kurs katechetyczny, które prowadził ks. Leopold Biłko, dyrektor Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej i Żeńskiej z Poznania38. Na kursach rozprowadzano literaturę sprowadzoną z Księgarni św. Wojciecha z Poznania. Ponadto ks. Biłko odwiedził Polaków w Chocimiu, Bojanie, Sadogórze i Głębokiej, gdzie spotkał
się z młodzieżą. Jego pobyt w Rumunii okazał się niezwykle owocny,
o czym w piśmie do Kancelarii Prymasa Polski donosił z entuzjazmem wikariusz generalny Bukowiny ks. Grabowski:
Ks. Prałat Biłko wygłosił na kursie duszpasterskim dwa interesujące i treściwe referaty o ustroju i organizacji stowarzyszeń młodzieży, które wywołały niemałe zainteresowanie wśród słuchaczy i ciekawą dyskusję. Nadto korzystając
z urządzonego w dniach 22-24 lipca kursu katechetycznego
dla nauczycieli, wygłosił ks. Prałat dla nauczycielstwa dwa
referaty (o pracy oświatowej nauczyciela poza szkołą, o organizacji młodzieży pozaszkolnej), które również wywołały duże zainteresowanie oraz obszerną i pouczająca dyskusję.
W kursie duszpasterskim wzięło udział 16 księży polskich

37

ASIP, AH, t. 5, cz. 26, Pismo ks. Leopolda Biłko do ks. Infułata W. Grabowskiego,
Poznań 4 lipca 1932 r.
38 ks. Leopold Biłko (1892-1955) – po ukończeniu gimnazjum polskiego w 1911 r.
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Widnawie. Święcenia kapłańskie
przyjął 26 lipca 1915 r. W 1919 r. decyzją cieszyńskiego wikariatu generalnego został
oddelegowany z pracy duszpasterskiej do pracy w Sekretariacie Generalnym Towarzystw Kulturalno-Oświatowych z siedzibą w Cieszynie. W 1922 r. na osobistą prośbę
kard. Edmunda Dalbora został oddelegowany do Poznania, gdzie został dyrektorem
centrali Zjednoczenia Młodzieży Polskiej, od 1933 r. asystentem kościelnym Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. Funkcję tę pełnił do 1 grudnia 1938 r.,
następnie powrócił do pracy na Śląsku Cieszyńskim, został proboszczem w Karwinie.
W czasie okupacji aresztowany i więziony w obozach koncentracyjnych Buchenwald,
Mauthausen, Dachau. Doczekał uwolnienia i powrócił do pracy w swojej parafii.
Publikował w prasie regionalnej i katolickiej, m.in. w „Zaraniu Śląskim”, „Tygodniku
Warszawskim”, „Tygodniku Powszechnym” „Homo Dei” i „Gościu Niedzielnym”.
Por.: M. Banaszak, Biłko Leopold [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, pod red. M. Patera, Katowice 1996, s. 33-35; tenże,
Biłko Leopold [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, Lublin 1985, kol. 564; M. Banaszak, J. Mandziuk, Biłko Leopold [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1918-1981, pod red. L. Grzebienia,
Warszawa 1983, t. 5, s. 113-118.
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(w tym jeden z Besarabii), a w kursie katechetycznym wzięło
udział ok. 40 nauczycieli i nauczycielek polskich z Rumunii.
(…) Polski Związek Szkolny w Rumunii, w myśl ustalonego
z ks. Prałatem Biłką planu – utworzył osobną sekcję dla młodzieży pozaszkolnej, mając za wzór statut Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. Sekcja ta będzie niejako filią Zjednoczenia
w Poznaniu. Mam w Bogu nadzieję, że ziarno rzucone przez
ks. Prałata wyda obfity plon i że wkrótce powstanie szereg
stowarzyszeń polskiej młodzieży pozaszkolnej w Rumunii,
opartych na zasadach katolickich39.

Zakończenie
Analiza korespondencji kierowanej do Kancelarii Prymasa Polski
kard. Augusta Hlonda z wikariatu generalnego na Bukowinie oraz różnych ośrodków polonijnych w Rumunii w latach 30. XX w., pozwala dostrzec gorliwość duszpasterzy pracujących wśród rodaków na tych terenach, ich troskę o wiernych i obiekty sakralne powierzone im w administrację. Podkreślić należy również zaangażowanie duchowieństwa
w polskie instytucje oświatowe i kulturalne, a także podejmowane przez
nich próby aktywizacji młodych Polaków z Bukowiny i Besarabii w działalność narodowych stowarzyszeń. Kościół na tych terenach odegrał poprzez takie patriotyczne zaangażowanie polskich księży dużą rolę w podtrzymywaniu polskiej świadomości narodowej.
Za największą zaś bolączkę uznać należy ciągły niedobór kapłanów, co znacznie wpływało na jakość duszpasterstwa, gdyż wielu z nich
musiało wykonywać pracę w normalnych warunkach rozdzieloną pomiędzy kilku kapłanów. Natomiast dla wiernych sytuacja taka oznaczała brak
możliwości regularnego przystępowania do sakramentów świętych.
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ASIP, AH, t. 5, cz. 26, Pismo ks. Wojciecha Grabowskiego do Kancelarii Prymasa
Polski, Cernăuți 19 sierpnia 1932 r., s. 17-18.
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Aneks
Wspomnienia z misji w Besarabii
28/III-27/IV 193540
W styczniu b.r. o. Jacek Bock z Zakonu św. O. Franciszka, misjonarz apostolski w Rumunii, w porozumieniu i na żądanie Najprzewielebniejszego Ks. Prałata Dra Marka Glasera41, proboszcza w Kiszyniowie
i dziekana Besarabii – zwrócił się do O. Prowincjonała z prośbą o przysłanie dwóch Ojców, celem przeprowadzenia misji wśród ludności polskiej w Besarabii. Zbożna ta praca przypadła w udziale piszącemu i O. Kalikstowi Świątkowi42.
Trudności piętrzyły się rozmaite, zdawało się, że sprawa misji nie
dojdzie do skutku. Przy pomocy jednak Bożej przeszkody zostały zwyciężone i dnia 28 marca wyruszyliśmy ze Lwowa w drogę przez Śniatyn,
Czerniowce, Lipnik do Bielc (Bálti) [Bălți].
Była to pierwsza placówka pracy misyjnej, którą rozpoczęliśmy
w sobotę dnia 30 marca. Bielce – miasto powiatowe, liczące około 60 tysięcy mieszkańców, niegdyś handlowe i przemysłowe – po wojnie podupadło. Brudne, niechlujne, pozbawione bruków i chodników, bez kanalizacji, albo tonie w błocie – albo spowite tumanami kurzu. Czyszczenie
miasta z rozmaitych odpadków pozostawione czworonogom pewnym,
których całe stada wałęsają się po głównych nawet ulicach.
Wszędzie słychać mowę rosyjską lub szwargot żydowski, rumuński język jedynie w urzędach, ludności katolickiej, a więc polskiej, 340 rodzin, około 1240 dusz.

40

W tekście dokonano zmian interpunkcyjnych i ortograficznych.
bp Marek Glaser (1880-1950) – urodził się w Landau na Ukrainie w rodzinie niemieckiej. Studia seminaryjne odbywał w Saratowie oraz Kolegium „Germanicum”
w Rzymie, zdobywając tytuł doktora teologii i filozofii. 24 lipca 1907 r. przyjął w Mińsku święcenia kapłańskie. W latach 1907-1916 wicedyrektor i profesor w Seminarium
Teologicznym w Saratowie. Od 1916 r. został przeniesiony do Kiszyniowa, gdzie został
mianowany proboszczem i dziekanem. W 1924 r. mianowany tajnym kamerdynerem
papieża Piusa XI, a w 1930 r. – prałatem papieskim. Od 1922 r. wikariusz generalny
Besarabii. W 1933 r. został katechetą w Polskiej Szkole Powszechnej w Kiszyniowie.
1 kwietnia 1939 r. mianowany rektorem seminarium w Jassach; od 26 lipca 1942 r.
superior Misji Katolickiej w Naddniestrzu, z siedzibą w Odessie. 25 lipca 1943 r. przyjął sakrę biskupią w katedrze św. Józefa w Bukareszcie. We wrześniu 1944 r., po
śmierci biskupa z Jass Mihaia Robu, bp Glaser został mianowany przez Stolicę Apostolską administratorem apostolskim diecezji w Jassach. Od 1950 r. był regularnie
przesłuchiwany i nękany przez Służbę Bezpieczeństwa z Jass. Wskutek tych przeżyć
zmarł na zawał serca 25 maja 1950 r. w okolicznościach do dzisiaj nie wyjaśnionych.
Por.: D. Doboş, Biskup męczennik Marek Glaser, „Jutrzenka. Pismo Polaków w Mołdawii”, nr 2 (2007).
42 o. Kalikst Świątek OP (1888-1936) – dominikanin, wieloletni duszpasterz w klasztorach na Kresach, prowincjał, zmarł w 1936 r., pochowany w Jarosławiu.
41
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W pierwszej połowie XIX wieku rozpoczęto budowę kościoła
parafialnego – a gdy budowę ukończono, rząd rosyjski zabrał go na cerkiew prawosławną. Obecny kościół – to raczej duża kaplica, niski, niepozorny, położony na krańcu miasta wśród bagien. Parafia bielecka obejmuje dwa powiaty: bielecki i sorocki. W Bielcach proboszczem jest staruszek ks. Maciej Szydagis43. Pomaga mu dzielnie O. Jacek Bock, franciszkanin, misjonarz apostolski. Jest on proboszczem w Sorokach nad
Dniestrem – ale z powodu podeszłego wieku proboszcza bieleckiego rezyduje w Bielcach.
Podziwienia godną jest iście apostolska (praca) gorliwość O. Jacka, który nieustannie objeżdża wioski należące do parafii bieleckiej –
a jest ich 167 – niosąc im Słowo Boże i udzielając Sakramentów św. Parafia cała liczy przeszło pięć tysięcy [wiernych] narodowości polskiej i w
małej liczbie narodowości ruskiej.
Poza miastem Bielce, gdzie jest większe skupienie ludności polskiej, rozrzuceni są garstkami wśród morza prawosławnych, posiadających swe cerkwie w najmniejszych osiedlach. Rząd rosyjski po zajęciu Besarabii masowo wysiedlił ludność polską z Podola, zwłaszcza szlachtę zagonową, i rozmieszczał ją po kilkanaście lub kilka rodzin wśród prawosławnych, by tam łatwiej wydrzeć im wiarę katolicką i ducha narodowego.
Przyznać trzeba, że w ciągu wieku udało się w pewnej mierze dopiąć swego celu.
Ludność polska, pozbawiona szkół polskich, powoli zatracała swą
mowę ojczystą i dziś wielu jest takich, co poczuwając się jeszcze do polskiego pochodzenia, po polsku jednak mówić nie umieją. Wielu również
porzuciło wiarę ojców swoich. Przyczynił się do tego brak opieki duchownej, oddalenie od kościoła po kilkadziesiąt kilometrów drogi wśród stepów, mała garstka księży, często obcej narodowości z diecezji saratowskiej. Nade wszystko zaś wchodzenie w związki małżeńskie z prawosławnymi.
Na tym tle dobitnie okazało się, jak potężnym czynnikiem do zachowania wiary i polskości jest pacierz, pieśni religijne i nabożeństwa.
Ludzie ci, rozmawiający między sobą po rosyjsku, spowiadający się w tym
języku, czystą polszczyzną śpiewali pieśni religijne, godzinki do Matki
Boskiej, Różaniec święty! Trudno doprawdy było powstrzymać się od łez,
słuchając tych śpiewów, czy w zapadłej wiosce parafii bieleckiej, czy nad
limanem Dniestru w Akermanie.
Gdy rozeszła się wieść, że z Polski przyjechali Ojcowie misjonarze,
biali Ojcowie, z dalekich stron, po kilkadziesiąt kilometrów spieszyli, aby
posłuchać Słowa Bożego, przystąpić do Sakramentów świętych. Nie odstraszała ich droga wiosenna, błotnista ani zimno i deszcze. „Ojcowie –
mówili do nas – myśmy czekali na was, jak na aniołów z nieba”.
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ks. Maciej Szydagis – był kapłanem narodowości polsko-litewskiej. Więcej danych
brak.
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We wtorek, dnia 2 kwietnia na pracę misyjną w Bielcach pozostał
sam O. Kalikst, ja zaś po południu wyjechałem do wioski Styrczy
(Stárcea) [Stârcea], oddalonej o 35 kilometrów od Bielc. Jechałem wózkiem rosyjskim, zaprzężonym w dwie pary rysaków, wśród wichru i deszczu, przez stepy, pozbawione nie tylko lasów, ale nawet jakiegokolwiek
zadrzewienia. Tu i ówdzie tylko kilka suchotniczych drzewek akacjowych,
a od czasu do czasu żuraw studzienny na pustkowiu. Wioski rzadko
rozsiane, nieraz bardzo duże, ukryte w jarach, z dala od głównego traktu.
Po pięciogodzinnej jeździe bez przerwy dotarłem późnym wieczorem do Styrczy. Wioska dość duża, zamieszkała prawie przez samych Polaków, katolików, potomków szlachty drobnej z okolic Kamieńca Podolskiego, jak Boguccy, Tomaszewscy, Kotulewicze, Poniatowscy i Monasterscy, niestety już prawosławni. Rodzin katolickich 94. Nauki i nabożeństwa odbywały się w izbie Jana Boguckiego, przemienionej na prowizoryczną kaplicę. Mimo zimna i deszczu, gorliwie gromadzili się na nauki
i nabożeństwa, jak również do Sakramentów świętych.
Wieczorem dnia 4 kwietnia, po zakończeniu nauk w Styrczy, wyjechałem do pobliskiego miasteczka Glodeni, by tam wyspowiadać tych,
którzy nie mogli przychodzić do Styrczy i wzmocnić ich słowem Bożym.
Nabożeństwo odprawiałem w domu p. Józefa Jaszczyńskiego, który własnym kosztem w jednym pokoju swego domu urządził stałą kaplicę,
urządził ołtarz i zakupił wszystkie przybory liturgiczne.
Zaraz po moim przybyciu zjawił się żandarm rumuński i oświadczył, że nie zezwala na żadne nabożeństwa, ponieważ kaplica nie jest
„urzędowo zarejestrowana”. Nawiasem mówiąc, w kaplicy tej od dłuższego czasu odprawiał nabożeństwa O. Jacek Bock podczas swoich misyjnych objazdów. Udałem się z p. Jaszczyńskim do miejscowego prefekta.
Przyjął nas bardzo grzecznie, mimo że nie była to godzina urzędowa –
a wysłuchawszy sprawy powiedział: „Jestem mahometanin, ale mam żonę katoliczkę, Ormiankę. Cenię religię waszą i cieszę się, że moja żona
i jedyna córka będą miały sposobność wysłuchać nabożeństwa swej religii. Chciałbym koniecznie moją córkę umieścić w jakim pensjonacie katolickim w Polsce”. Żandarmerii wydał rozkaz, by pod żadnym pozorem nie
przeszkadzała. Mimo to, na drugi dzień przed moim odjazdem nagabywał
mnie, a widząc, że nie wymusi łapówki – zadowolił się flaszką wina ofiarowaną przez gospodarza i moim własnoręcznym podpisem po polsku
w jego książce służbowej „na pamiątkę”, jak powiedział.
Z Glodeni wróciłem dnia 5 kwietnia wieczorem do Bielc. W tym
dniu O. Kalikst zakończył misje w Bielcach. Nader rzewna była to chwila,
gdy procesjonalnie niesiono Krzyż misyjny, by ustawić go przed wejściem
do kościoła. Rzewne modlitwy i pienia mieszały się z serdecznym płaczem
tego ludu, stęsknionego za Słowem Bożym i pociechą w smutnej doli. Ludzie z dalszych okolic wołali na klęczkach: „Ojcowie, przyjedźcie do nas!”.
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Niestety – zezwolenie na pobyt w Rumunii opiewało na jeden tylko miesiąc, plan pracy misyjnej ustalony, niemożliwą więc było rzeczą
zadośćuczynić ich prośbie. Może jednak Bóg pozwoli i do nich kiedyś
dotrzeć.
Serdecznie żegnani przez ks. proboszcza Macieja Szydagisa
i O. Jacka, misjonarza apostolskiego, wyjechaliśmy z Bielc w sobotę rano
o godz. 6 do Kiszyniowa, dokąd przybyliśmy o godz. w pół do pierwszej
w południe. Na stacji oczekiwał nas prałat dr Marek Glaser, miejscowy
proboszcz i dziekan Besarabii.
Kiszyniów, stolica dawnej Besarabii, co do ludności pierwsze zajmuje miejsce w obecnej Rumunii po Bukareszcie. Centrum miasta i główne ulice mają wygląd europejski – ale już za nimi, o kilkadziesiąt kroków,
zarówno zabudowania, jak ulice – a nade wszystko brud, przypominają
charakter wschodni – rosyjski.
Cerkwie prawosławne (obrządek rumuński) wspaniałe, lśnią bogactwem i przepychem bizantyńskim. Kościół katolicki przy bocznej ulicy
obszerny i bardzo starannie utrzymany. Ludność katolicka składa się
z rozmaitych narodowości: Polaków, Niemców, Francuzów, Rumunów
i Rosjan. Przy głównej ulicy zauważyłem kilka sklepów polskich, których
właściciele na szyldach nazwiska swoje umieścili w pisowni rumuńskiej –
jak p. Kowalski „Covalschi”. Toteż pasterzowanie proboszcza wymaga dużo trudu i roztropności, by wszystkim dogodzić.
Kiszyniów jest siedzibą konsulatu polskiego na Besarabię. Konsulem polskim jest obecnie Aleksander Poncet44, Francuz z pochodzenia,
urodzony w Besarabii, niestety kalwin. W ostatnich czasach, na tle wychowania młodzieży polskiej zaszły przykre nieporozumienia między proboszczem, pragnącym utrzymać młodzież w duchu religijnym i katolickim
– a między czynnikami konsulatu, pragnącymi zagarnąć szeregi młodzieży pod swe wyłączne władztwo i wychowywać ją w duchu państwowotwórczym. Rozdźwięk ten wpływa bardzo ujemnie na młodzież. Brak zrozumienia u danych czynników, że jeśli zachwieje się w sercach młodzieży
polskiej – żyjącej garstką wśród obcoplemieńców zasadami wiary katolic-
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Aleksander Poncet de Sandon (1895-?) – polski wojskowy i dyplomata. W latach
1919-1922 w Ministerstwie Wojny, w latach 1923-1926 w Sztabie Głównym, w latach
1926-1927 w Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych, w 1929 r. delegat na Zgromadzenie Ligi Narodów, członek stałej komisji wojskowej Ligi, od 1932 r. w służbie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 1933 r. mianowany szefem polskiego konsulatu
w Kiszyniowie. Pracował tu przez siedem lat, aż do zamknięcia placówki w 1940 r.
Miał on pewne związki rodzinne z Besarabią – jego żona Anna była córką jednego
z kilkudziesięciu polskich właścicieli ziemskich, posiadających swoje majątki między
Dniestrem a Prutem. W rękach jej rodziny znajdowała się przed 1914 r. niewielka
posiadłość w Văratic (w okolicach Costeşti nad Prutem). Ich ślub odbył się wiosną
1919 r. w kiszyniowskim kościele rzymskokatolickim. Por.: J. Ber, Besarabia w polskiej polityce zagranicznej okresu międzywojennego, http://www.tpr.pl/post/2369/
jakub-ber-besarabia-w-polskiej-polityce-zagranicznej-okresu-miedzywojennego/
(dostęp 5.06.2013)
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kiej – to i najszczytniejsze hasła patriotyzmu nie uratują jej ducha narodowego. Gorzkie owoce tego rozdźwięku już się okazują w rozłamie i walkach wzajemnych, co przynosi wielką szkodę stowarzyszeniu młodzieży
polskiej, szkodę moralną i materialną. Doszło do tego, że część młodzieży,
zbałamuconej przez pewne czynniki, zbojkotowała nauki misyjne, jakie
specjalnie dla niej głosiłem, a nawet usiłowała w czasie nabożeństwa
urządzić gry w piłkę nożną przed samym kościołem.
Poza tym smutnym objawem ze strony obałamuconej młodzieży –
ludność katolicka bardzo gorliwie uczęszczała na nauki przez nas głoszone i nabożeństwa. Bardzo piękny przykład dał konsul francuski, który
chociaż jako rodowity Francuz bardzo mało rozumiał po polsku, bywał na
wszystkich naukach i nabożeństwach i przystąpił do Sakramentów świętych. Konsul polski nie uważał za stosowne choćby raz – z obowiązku czy
dla przykładu – pokazać się w kościele. Gdyśmy byli u niego z wizytą wyznał, że ojciec jego był katolikiem, lecz dla miłości swej żony, kalwinki,
przeszedł na kalwinizm.
Misje w Kiszyniowie trwały od soboty wieczora 6 kwietnia do niedzieli palmowej 14 kwietnia. W dniu tym rano odbyła się wspólna Komunia święta – poprzedzona nauką – a po Mszy świętej nauka na zakończenie Misji i poświęcenie się Najsłodszemu Sercu Jezusowemu i Najświętszej Pannie Maryi. Przed sumą odbyła się procesja do Krzyża misyjnego,
ustawionego na cmentarzu kościelnym, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił O. Kalikst.
Tegoż dnia, w niedzielę palmową w południe, wyjechał O. Kalikst
do Bender nad Dniestrem, nad granicą bolszewicką, obecnie po rumuńsku nazywa się ta miejscowość Tighina. Jak wszystkie dawne miasteczka
rosyjskie – brudne, zamieszkałe przeważnie przez Żydów. Kościółek mały, ale bardzo czysto utrzymany, światło elektryczne, podłoga froterowana. Proboszcz ks. Mikołaj Szczurek45, z dawnej diecezji sewastopolskiej,
poświęca dużo pracy wychowaniu sierot. W założonym przezeń sierocińcu znajduje się około 50 sierót w różnym wieku, od lat 2 aż do uczniów
rzemieślniczych. Polaków – katolików niewiele, bardzo jednak gorliwie
uczęszczali na nauki i przystąpili do Sakramentów świętych.
W Wielki Czwartek zakończył O. Kalikst misje w Benderach –
Tighinie i powrócił do Kiszyniowa, by w sobotę w południe udać się do
wioski Krykoi (Critoia) [Crețoaia] Wioska oddalona około 8 kilometrów
od stacji Mireni, położona wśród pagórków. Ludność prawosławna,
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Ks. Mikołaj Szczurek (1875-1948) – urodził się w Odessie w polskiej wielodzietnej
rodzinie. Ukończył seminarium duchowne w Saratowie. Był długoletnim proboszczem
parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Benderach, gdzie oprócz zwykłej posługi
duszpasterskiej zorganizował przytułek dla blisko 40 biednych dzieci. W latach 19391948 pracował jako proboszcz w Kiszyniowie. Po II wojnie światowej walczył o utrzymanie wielu parafii w Mołdawii (ZSRR). Do ostatniej chwili swojego życia służył posługą kapłańską wiernym. „Święty polski kapłan”, jak zwykło go nazywać wielu, umarł
na ulicy w Kiszyniowe, wracając od chorego parafianina.
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wśród której 47 rodzin polskich, około 160 dusz. Posługują się oni językiem ruskim, mowy polskiej zapomnieli, rozumieją jednak i czują się Polakami. Jest tu liczna rodzina Blicharskich spod Płoskirowa na Podolu.
Ojciec rodziny Blicharskich wybudował kaplicę, nie doczekał się jednak
wizytacji biskupiej ani naszych misji. Radość z przyjazdu Misjonarza była
bardzo wielka, tym bardziej, że po raz pierwszy mieli u siebie księdza na
Święta Wielkanocne. W poniedziałek wrócił O. Kalikst do Kiszyniowa.
W Wielką Środę dnia 17 kwietnia rano o godz. 9 wyjechałem do
dawnego Akermanu, obecnie Catatea Alba [Cetatea Albă]. Poza stacją Besarabeasca – rozpoczynają się stepy akermańskie. Z okien pociągu widać
na tych żyznych obszarach ogromne wsie kolonistów niemieckich, protestantów, jak Paris, Arcis, Gnadental i inne. Uwagę zwracają na siebie
ogromne, na wzgórzach położone kościoły protestanckie w stylu gotyckim. Jak mię poinformowano, są to wioski bardzo bogate o zwartej ludności niemieckiej. Mają swe szkoły niemieckie, nie doznają żadnych trudności ze strony rządu rumuńskiego, owszem cieszą się jego opieką.
W Akermanie spotkałem nauczyciela z pobliskiej kolonii niemieckiej, p. Hulewicza. Jak z dokumentów z czasów polskich, które mi pokazał, wynika – pochodzi z rodziny szlacheckiej Hulewiczów z okolic Kamieńca. Ojciec jego wywędrował do Besarabii, osiadł wśród Niemców
i dzieci wychował po niemiecku. Nauczyciel wspomniany, jakkolwiek zachował wiarę katolicką, mowy polskiej nie zna, a ożeniony z Niemką,
dzieci również wychowuje w niemczyźnie.
Do Akermanu przybyłem o godzinie 9 wieczorem i do zebranej
garstki wiernych wygłosiłem pierwszą naukę.
Miasto Akerman (Catatea Alba) [Cetatea Albă], dawniej bardzo
ruchliwe i handlowe, posiadało port dla okrętów, dziś zubożałe, liczy około 20 tysięcy mieszkańców, w 2/3 Żydów, reszta Moskale, Rumuni, Grecy, potomkowie Tatarów, w ogóle mieszanina narodów. Polaków zaledwie
150 do 200. A i z tej małej liczby wielu zapomniało mowy polskiej – niektórzy porzucili nawet wiarę katolicką. Przyczyną brak opieki narodowej
i religijnej.
Akerman należy obecnie do parafii w Benderach. Jeśli się weźmie
pod uwagę, że w Benderze jest tylko jeden ksiądz, który ma do obsługi
kilka placówek bardzo nieraz odległych od siebie, że do Akermanu ma
12 godzin jazdy pociągiem, można sobie wyobrazić, jak rzadko widzą
księdza u siebie. Jeśli zaś chodzi o główne uroczystości, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, to nigdy księdza nie mają. Uczęszczają więc do prawosławnych cerkwi i razem z prawosławnymi obchodzą święta w rodzinie,
małżeństwa mieszane dokonują reszty zagłady polskości i katolicyzmu.
Gdym w Wielką Sobotę powiedział, by wieczorem przynieśli do poświęcenia dary wielkanocne, patrzyli na mnie ze zdumieniem, nie rozumiejąc
o co chodzi. Dwoje tylko staruszków z płaczem zaczęło mię całować po rękach i mówili: „Ojcze! Co to za szczęście dla nas. Myśmy już trzydzieści
pięć lat nie mieli święconego na Wielkanoc”. Prosili, by do nich zagościć
w dniu Wielkanocy.
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Z chęcią uczyniłem zadość ich prośbie. Rzewne to było święcone,
na które przybyło młode pokolenie owego państwa i grono znajomych.
Przy dzieleniu się święconem, staruszkowie ze łzami w oczach przypominali święcone w domu rodzinnych w radomskiem, w byłej Kongresówce. Młodzież patrzyła z podziwem, jako na rzecz widzianą po raz pierwszy
w życiu.
Przykry jednak rozdźwięk w nastrój tej uroczystości wnosił fakt,
że trzy córki tych państwa, które przybyły ze swoimi mężami, wyszły również za prawosławnych: jedna za Moskala, druga za Rumuna, trzecia za
Greka. Wszystkie, z wyjątkiem najstarszej, która jednak nieźle mówi po
polsku, nie znają mowy ojczystej, a z przekonań religijnych może zaledwie jaka iskierka została na dnie duszy. Czy jednak w takich warunkach
i ona nie zgaśnie?
Kaplica dość pięknie urządzona mieści się w piętrowym domu,
podarowanym przed kilkudziesięciu laty przez wdowę po aptekarzu.
W przykrym sąsiedztwie znajduje się kaplica na piętrze, gdyż na dole
mieszka rodzina żydowska. Często więc woń kadzidła mieszała się z zapachem cebuli i ryby. Gdym zapytał komitetowych, dlaczego wynajęli mieszkanie Żydowi, odpowiedzieli: „mieliśmy lokatora katolika, ale nic nie
płacił, musieliśmy go więc usunąć sądownie”.
Dni nauk misyjnych i nabożeństw wielkotygodniowych były prawdziwą ucztą duchowną dla tej garstki Polaków – katolików, żyjących z dala od ojczyzny, pozbawionych koniecznej opieki duchowej. Mimo woli
przychodziły na myśl słowa Jezusa Chrystusa: „Żal mi tego ludu” (Mk 7,
2) i słowa proroka Jeremiasza (Jr 4, 4) „Dzieci prosiły chleba, a nie było,
kto by im ułamał”.
Smutna dola tego ludu, jak smutne, brudne fale wód lemanu
dniestrowego, jak smutne przeciwległe brzegi krainy niegdyś miodem
i mlekiem płynącej, a dziś sponiewieranej ohydą bolszewicką.
Ze smutkiem w sercu wyjeżdżałem z Akermanu w niedzielę wielkanocną wieczorem, by na rano zdążyć do Kiszyniowa z kazaniem na sumie. Z żalem żegnano mnie – a chociaż padły słowa „Do widzenia!”,
brzmiała jednak w nich nuta beznadziejna. A może?... wszystko w ręku
Boga, u którego nie ma nic niepodobnego.
W Kiszyniowie spotkałem się z O. Kalikstem, który tegoż dnia
wrócił z misyjnej pracy w Krycoji46. Miesiąc dozwolonego pobytu w Rumunii dobiegał końca, trzeba było myśleć o wyjeździe. Przezacny ks. Prałat Glaser koniecznie jednak żądał, byśmy przynajmniej zostali do czwartku dnia 23 kwietnia, gdyż był to dzień jego imienin – i w tym dniu parafianie kiszyniowscy pragnęli nas pożegnać.
Pożegnanie gremialne odbyło się po nabożeństwie ranem przed
kościołem, wieczorem zaś w ściślejszym gronie delegatów w mieszkaniu
ks. prałata. Spośród licznych mów wygłoszonych przy tej okazji, zwróciły
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Wcześniej nazwa tej miejscowości pojawiła się w relacji w formie Krykoi.
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na się uwagę dwie, obie wygłoszone po rosyjsku. Jedna to mowa byłego
pułkownika rosyjskiego, który podkreślił, że przemawia w imieniu najmłodszych parafian, do których siebie zalicza, gdyż dopiero przed kilku
laty porzucił schizmę, a przyjął wiarę katolicką. Druga – była mowa pewnej pani, Rosjanki, która zaznaczyła, że jakkolwiek jest dotychczas prawosławną, to jednak słuchała nauk misyjnych z najżywszą radością, gdyż
takich słów prawdy Chrystusowej, natchnionych miłością Boga i bliźniego, nigdy nie słyszała z ust duchowieństwa prawosławnego. Oby ta iskierka zapalona w jej duszy – zabłysła dla niej światłem prawdziwej wiary.
Przy sposobności nadmieniam, że na nauki misyjne uczęszczali
wszędzie i prawosławni – a w Bielcach i Kiszyniowie nawet dostojnicy
cerkiewni.
Po krótkim odpoczynku wyjechaliśmy w piątek rano o godz. 4 –
z Kiszyniowa. Obraliśmy drogę na Jassy, by złożyć wizytę J. E. ks. biskupowi Michałowi Robu47, do którego diecezji należy Besarabia.
Jassy – miasto duże – bardzo pięknie rozłożone na wzgórzach –
ma wygląd już bardziej europejski. Czyni wrażenie – jakby leżało na progu między wschodem a zachodem. Wobec kolosalnych cerkwi, soborów,
pełnych przepychu, lśniących od złota – jakże ubożuchno wygląda katedra biskupia. Schowana w podwórzu, dojście przez bramę kamienicy, czyni wrażenie ubogiego naszego kościółka wiejskiego. Ołtarz główny, dwa
maleńkie ołtarzyki boczne, kilka ławek – oto całe jego urządzenie. Tron
biskupi bez żadnych ozdób, drewniane stołki zamiast foteli – prawdziwe
bogactwo biskupa misyjnego.
Po odprawieniu Mszy świętej zaproszono nas do jadalni biskupiej.
Jadalnia sklepiona, niska, ciemna robi wrażenie małego refektarza
w ubogim klasztorku. J.E. ks. biskup Robu przyjął nas bardzo serdecznie.
Z jego polecenia jeden z księży najętym autem obwoził nas po mieście,
pokazując wszelkie osobliwości godne widzenia. Zwiedziliśmy również
szkołę katolicką i ochronki utrzymywane z ofiar i drukarnię diecezjalną.
Wszędzie uderza w oczy ubóstwo i duch misyjny.
Żegnani serdecznie przez ks. biskupa i księży wyjechaliśmy po południu do Czerniowiec, dokąd przybyliśmy o godz. 9 wieczorem. Przenocowawszy w Czerniowcach, wyjechaliśmy w sobotę o godz. 9 rano, by za
godzinę stanąć na ziemi polskiej w Śniatynie. Odetchnęliśmy z ulgą, nie
tyle na myśli, że praca misyjna się skończyła, ile raczej z przeświadczenia,
żeśmy się wydobyli z dusznej atmosfery rumuńskiej. Jakkolwiek bowiem
nie spotkaliśmy się z większymi trudnościami policyjnymi podczas pobytu w Rumunii, to jednak ciągła obawa, by się na nic nie narazić, jak zmora
ciążyła nad nami.
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Bp Mihai Robu (1884-1944) – był ordynariuszem diecezji Jassy w latach 19251944. Był bardzo życzliwy wiernym narodowości polskiej, mieszkającym na terenie jego diecezji.
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Na zakończenie kilka ogólnych uwag. Przyzwyczailiśmy się do
nazwy Rumunii „państwa zaprzyjaźnionego z Polską”. Objawów jednak
tej przyjaźni nie mogliśmy się jakoś dopatrzeć w odnoszeniu się rządu rumuńskiego do Polaków, zamieszkałych czy to w dawnej Bukowinie, czy
w Besarabii. Przeciwnie – na każdym kroku spotyka się z zarządzeniami,
dążącymi do zgnębienia i wynarodowienia Polaków. W Rumunii muszą
wszyscy być Rumunami – to ich hasło, do zrealizowania którego niezmordowanie dążą. Nie będę wspominał – jak rząd rumuński odnosi się
do szkół polskich, gdyż znaną jest to rzeczą z dzienników, jak systematycznie tępi je rozmaitymi zarządzeniami.
Wspomnę o drobnym na pozór zdarzeniu, które jednak jaskrawe
światło rzuca na kagańcowe zarządzenia. Do jednego z konduktorów
zwróciliśmy się po polsku o informacje. Odpowiedział nam po rumuńsku,
że nie rozumie. Dopiero później, przechodząc korytarzem, gdy zauważył,
że jesteśmy sami w przedziale, wyznał, oglądając się na wszystkie strony,
że jest Polakiem rodem spod Rzeszowa. Przed wojną jeszcze był konduktorem na Bukowinie, przy pospiesznych pociągach na głównej linii. Rumuni wszystkich konduktorów Polaków usunęli na linię boczną. Nie wolno im odezwać się ani na zapytanie odpowiedzieć po polsku, pod grozą
najpierw kary pieniężnej, a potem wydalenia ze służby.
Pod względem religijnym stosunki na Bukowinie jeszcze są znośne, dopóki są jeszcze księża starsi, wychowywani w seminarium duchownym we Lwowie. Pogorszy się jednak sprawa, gdy rządy parafii przejdą
w ręce młodych księży, wychowywanych w seminarium rumuńskim,
w duchu patriotyzmu rumuńskiego, nie władających językiem polskim.
Gorzej przedstawia się sprawa na ogromnym obszarze Besarabii,
gdzie czterech zaledwie księży, choćby nawet apostolską pałających gorliwością, nie jest w stanie zaspokoić potrzeb religijnych ludności polskiej,
rozrzuconej garstkami pośród zwartej masy prawosławnych. Brak szkół,
pism, styczności z silniejszymi ośrodkami polskimi odbiera im język polski; brak kościołów, księży, trudny dostęp do parafii, oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów, pcha ich na łono prawosławia. Najgorszą bolączką są
małżeństwa mieszane z prawosławnymi. Takie rodziny giną dla kościoła
katolickiego i polskości, jak np. szlachcice polscy Poniatowscy, Monasterscy we wsi Styrcza.
Często zdarzały się nam wypadki, że małżonek czy żona katoliczka, którzy zawarli po r. 1918 małżeństwo w cerkwi prawosławnej i tamże
ochrzcili dzieci, na klęczkach wśród spazmatycznego płaczu błagali o rozgrzeszenie i pozwolenie przystąpienia do Sakramentu Ołtarza. Niestety –
ponieważ nie mogli wypełnić warunków wymaganych przez Kościół, gdyż
strona prawosławna nie godziła się na ponowienie ślubów małżeńskich
przed kapłanem katolickim i na wychowanie dzieci w wierze katolickiej,
z bólem serca musieliśmy im odmawiać rozgrzeszenia w myśl otrzymanej
instrukcji. Trzeba przeżywać te chwile, by poznać tragedię tych biednych
dusz, które zachowały przywiązanie do wiary św., łakną pokarmu duchowego, a jednak dostąpić go nie mogą. Zaiste dura lex – sed tamen lex. Są
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to przykre następstwa niezachowania praw Kościoła, wydanych dla ochrony katolików przez niebezpieczeństwami utraty wiary przez zawieranie
małżeństw z katolikami. Każde pogwałcenie prawa rodzi gorzkie owoce
i wymaga naprawy złego kroku. Jak bolesnym było dla nas słuchać skargi:
„spodziewaliśmy się, że Ojcowie misjonarze pojednają nas z Bogiem
i Kościołem, przybyliśmy z daleka, musimy wracać z niczym. Chyba sam
Bóg zlituje się nad naszą niedolą”.
Wiele jeszcze pozostało osiedli polskich, do których nas wzywano
– nie mogliśmy jednak zadośćuczynić ich prośbie z powodu ograniczonego przez konsula rumuńskiego czasu pobytu. Obiecaliśmy przyjechać
do nich na przyszły (1936) rok, czy się to jednak stanie, Bóg jeden wie.
O. Gundysław Junik
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pr. dr. Jarosław Wąsowicz SDB
Arhivele Saleziene Inspectoriei din Piła
Seminarul Mare a Societății Saleziene din Ląd

Problemele pastorale pentru polonezii
din Bucovina şi Basarabia în anii '30 ai sec. XX
în lumina corespondenţei Cancelariei Primatului Poloniei
cardinalul August Hlond
Rezumat

După încheierea I-lui război mondial şi dobândirea de către Polonia a independenţei, dincolo de teritoriul statului polonez renăscut s-au
aflat multe teritorii care înainte de dezmembrare se găseau în graniţele
Republicii de atunci, ele fiind sub jurisdicţia bisericească a metropoliilor
poloneze. În anii '20 ai perioadei interbelice acest fapt provoca numeroase dificultăţi de natură pastorală care erau rezolvate în diferite moduri.
La graniţa apuseană, din parohiile ce aparţineau arhidiecezei de Poznań
şi Chełm aflate în afara graniţelor celei de a II-a Republici capitala apostolică a înfiinţat Prelatura Liberă din Piła. Puţin altfel a fost rezolvată
problema în Bucovina şi în parohiile din Basarabia la graniţa cu Polonia
care au rămas, după I război mondial, sub jurisdicţia episcopului de
Lvov. În Cernăuţi s-a înfiinţat Vicariatul General al Bucovinei cu largi
prerogative. În anul 1926, pr. infulat Wojciech Grabowski a devenit vicar
general.
În prezentul referat vor fi abordate principalele probleme cu care
avea să se confrunte biserica poloneză din Bucovina şi Basarabia în anii
’30 ai sec. XX în lumina corespondenţei preoţilor locali cu Cancelaria Primatului Poloniei – card. August Hlond, adunată de pr. Stanisław Kosiński (SDB) în colecţia „Acta Hlondiana”.

dr hab. Helena Krasowska
prof. Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie
dr Magdalena Pokrzyńska
Uniwersytet Zielonogórski

Ćwierć wieku „Bukowińskich Spotkań” –
idea integracji narodów Europy Środkowej i jej realizacja

Tytułowe „Bukowińskie Spotkania” to międzynarodowy festiwal
folklorystyczny, jedno z największych transgranicznych przedsięwzięć
kulturalnych, jakie w ostatnich dekadach cyklicznie odbywa się w Europie Środkowej. Historia festiwalu sięga roku 1990. Uczestnikami pierwszej edycji były polskie zespoły o rodowodzie bukowińskim, grupa polonijna z Rumunii i ukraiński zespół z Czerniowiec (dziewięć zespołów).
W kolejnych latach festiwal rozrastał się i rozwijał swoją formułę;
uczestnikami „Bukowińskich Spotkań” zostały zespoły reprezentujące
wszystkie grupy etniczne związane z historyczną Bukowiną. Współrealizatorami projektu były i są instytucje i społeczności lokalne z Rumunii
(1999), Ukrainy (1999), Węgier (2000) i Słowacji (2008). Festiwal realizowany jest zatem rokrocznie w pięciu edycjach (tzn. w pięciu krajach).
Wyjątkowo i jednorazowo w 2003 r. festiwal odbył się również w Monachium w Niemczech i w Skalitem na Słowacji.
Pomysł, opieka merytoryczna i koordynacja tego całego międzynarodowego przedsięwzięcia pozostają od samego początku w gestii Pilskiego Domu Kultury1. Do głównych celów wyznaczanych przez organizatorów należą m.in.: promocja wieloetnicznej bukowińskiej kultury ludowej i jej wspieranie (również w grupach postmigracyjnych), integracja
grup narodowościowych Bukowiny oraz prezentacja i propagowanie ponadnarodowościowego systemu wartości Bukowiny. Z festiwalem wiązane są bowiem następujące cele:
a. „ukazanie bogactwa bukowińskiej kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie (przegląd zespołów prezentujących
śpiew, taniec, muzykę, obrzędy i zwyczaje ludowe Bukowiny);
b. integracja grup narodowościowych Bukowiny poprzez prezentacje artystyczne i bezpośrednie kontakty uczestników festiwalu;

1

Od 2013 r. Pilski Dom Kultury zmienił nazwę na Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji”.
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c. prezentacja ponadnarodowościowego systemu wartości Bukowiny przejawiającego się w zrozumieniu i poszanowaniu oraz
tolerancji we wzajemnym dobrosąsiedzkim współżyciu grup
narodowościowych;
d. propagowanie Bukowiny jako przykładu możliwości istnienia
harmonijnego porozumienia i współpracy przy jednoczesnym
poszanowaniu i zachowaniu własnej tożsamości kulturowej;
e. zbliżenie i poznanie narodów europejskich poprzez reprezentujące je zespoły;
f. zachowanie folkloru bukowińskich emigrantów – w Polsce, na
Węgrzech, Słowacji i Niemczech – dla których Bukowińskie
Spotkania stwarzają możliwość kontaktu z Bukowiną oraz jej
obecnymi mieszkańcami”2.
Od 1991 r. festiwal w Jastrowiu i Pile zinstytucjonalizował się,
wpisując się tym samym w kalendarz wielu społeczności lokalnych, instytucji społecznych i organizacji, szczególnie zespołów zrzeszających Bukowińczyków. Co roku w festiwalu bierze udział około 100 grup artystycznych (biorąc pod uwagę wszystkie edycje) z Polski, Słowacji, Rumunii,
Ukrainy, Węgier oraz z Bośni i Niemiec (patrz tabela 1 – aneks).
Festiwal jest fenomenem, (re)konstruującym idee regionalizmu
bukowińskiego sprzed ponad stu lat. Promuje wartości tolerancji i porozumienia oraz mit homo bucovinensis, tj. „człowieka otwartego na wszelkie otaczające go kultury oraz czynnie w nich uczestniczącego”3. Również
grupy artystyczne biorące udział w festiwalu są pod wieloma względami
odmienne, reprezentując różne „przestrzenie” kulturowe. O zróżnicowaniu tym świadczą między innymi4:


2

narodowość i pochodzenie etniczne
Festiwal ma być nawiązaniem do rzeczywistości historycznej Bukowiny, realizacją idei bukowińskich, wyrażanych w metaforycznych określeniach tej krainy: „Szwajcaria Wschodu”, „Europa
w miniaturze”, „rodzina narodów”, w związku z tym uczestnikami
„Bukowińskich Spotkań” są osoby przynależące do pejzażu etnicznego dawnej Bukowiny, np. „Wianeczek” – zespół z Ukrainy skupiający nie tylko Polaków, ale również Ukraińców i Rumunów,

Z. Kowalski, Bukowińskie Spotkania [w:] Polacy z Bukowiny. Ich losy i kultura –
źródłem tożsamości narodowej, pod red. Cz. Osękowskiego, Żary 2002, s. 97. Por.:
tenże, „Bukowińskie Spotkania” w Jastrowiu – historia i perspektywy [w:] Bukowina. Blaski i cienie „Europy w miniaturze”, pod red. K Feleszki, J, Molasa, W. Strutyńskiego, Warszawa 1995, s. 16-17.
3 Bukowina po stronie dialogu, pod red. K. Feleszki, Sejny 1999, s. 4-5.
4 Lista ta nie jest wyczerpująca, zawiera jedynie najistotniejsze, zdaniem autorek, cechy wpływające na wewnętrzne zróżnicowanie zbiorowości festiwalowej.
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„Kajor” – żydowski zespół z Ukrainy, „Mała Pojana” – zespół
z Rumunii skupiający Polaków;
kraj zamieszkania
Na festiwal przyjeżdżają zespoły głównie z Europy Środkowej, ale
także z Europy Południowej i z Ameryki, np.: „Luca Arbore”, „Hora” – zespoły z Rumunii, „Weseli Babusi”, „Merciszor”, „Echo
Prutu” – zespoły z Ukrainy, „Mikulanka”, „Lúčik”, „Slnovrat” –
zespoły ze Słowacji, „Bukovinai Szekely”, „Bukovinai Szekely
Nepdalkör”, „Sebestyén Ádám”, „Bataszeki Szekely Korus” – zespoły z Węgier, „Trachtengruppe der Landsmannschaft der Buchenländer”, „Pumpernickel” – zespoły z Niemiec, „Dawidenka”,
„Dolina Nowego Sołońca” – zespoły z Polski, „Mak” – grupa z Bośni i Hercegowiny, „Dolina Sawy” – zespół ze Słowenii, „Emigranci” – grupa z USA;
pochodzenie i związki z Bukowiną
Festiwal skupia zarówno obecnych mieszkańców współczesnej
Bukowiny, jak również wychodźców i ich potomków – osoby
o bukowińskich korzeniach żyjące w różnych krajach (głównie
Europy Środkowej, ale nie tylko, bo echa pochodzenia bukowińskiego można odnaleźć również w innych częściach świata, np.
w Ameryce Północnej i Południowej) oraz sympatyków kultury
bukowińskiej, np.: „Jastrowiacy”, „Jodełki”, „Echo Bukowiny” to
zespoły funkcjonujące w bukowińskich zbiorowościach postmigracyjnych w Polsce, „Dolinianka”, „Mała Pojana” to polskie zespoły funkcjonujące na terenie Bukowiny (Ukraina, Rumunia),
„Pumpernickel” – zespół z Niemiec skupiający osoby o bukowińskim rodowodzie, „Emigranci” – grupa z USA skupiająca migrantów z Bukowiny i ich potomków, „Syrba” – zespół z Polski, wykonujący muzykę bukowińską złożony z osób o niebukowińskim rodowodzie;
wyznanie religijne
Osoby biorące udział w festiwalu należą nie tylko do różnych grup
etnicznych, ale i do różnych tradycji religijnych5, np.: „Dżereło” –
zespół z Ukrainy skupia prawosławnych i grekokatolików, „Wianeczek” – polonijny zespół z Ukrainy skupia katolików i prawosławnych;
wiek uczestników
Podczas prezentacji festiwalowych można oglądać wszystkie kategorie wiekowe, zarówno zespoły dziecięce, młodzieżowe, zespoły
składające się z osób w wieku średnim, jak i grupy tworzone przez
seniorów, np.: „Dolinianka”, „Dziordanki” to zespoły skupiające

Konfesja i religijność uczestników festiwalu nie były jak dotąd badane, podane przykłady pochodzą z wiedzy autorek.
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dzieci i młodzież, „Czerwona Kalina” stanowi grupę mieszaną
skupiającą dzieci, młodzież i osoby w wieku średnim, „Arcanul” to
zespół składający się ze studentów Uniwersytetu Stefana Wielkiego w Suczawie, „Piatra Şoimului” skupia jedynie osoby dorosłe,
„Mak” to przykład wielopokoleniowej grupy rodzinnej;
miejsce zamieszkania
Na festiwal przyjeżdżają zespoły reprezentujące różne środowiska zamieszkania – zarówno miejskie, jak i wiejskie – i związane z nimi style życia, np.: „Dolina Nowego Sołońca”, „Sołonczanka” są zespołami wiejskimi, podczas gdy „Hołos”, „Czerniwczanka” – miejskimi;
wykonywany repertuar
Podczas prezentacji występujący wykorzystują nie tylko repertuar
należący do różnych kultur i subkultur, ale także różne środki
ekspresji, np.: „Watra”, „Florile Bucovinei”, „Harghita” to zespoły
śpiewaczo-taneczne, „Syrba” – zespół wokalno-instrumentalny,
„Dunawiec”, „Wichowianki” – zespoły śpiewacze a capella, „Czerniwczanka” prezentuje inscenizacje teatru obrzędowego;
staż
Zespoły biorące udział w „Bukowińskich Spotkaniach” mają różnorodne doświadczenie sceniczne, niektóre z nich mogą pochwalić się długą historią, inne natomiast powstały w ostatnich latach
i rozpoczynają swoją karierę (można zauważyć pozytywny wpływ
festiwalu na powstawanie zespołów bukowińskich w Polsce), np.
wśród zespołów z Polski: „Jutrzenka” działa od 1947 r., „Pojana”
działa od 1958 r., „Watra” od 1969 r., w latach 80. powstały m.in.
zespoły „Dunawiec”, „Dolina Nowego Sołońca”, „Dawidenka”,
„Jastrowiacy” i „Podgrodzianki”, do najmłodszych należą m.in.
„Jodełki”, działające od 2003 r., i „Rosa” od 2005 r.;
stopień profesjonalizmu wykonawstwa
Osoby biorące udział w festiwalu w większości są amatorami i samoukami (tzw. autentyczne zespoły ludowe, zespoły „na pniu”),
ale spora ich część posiada wykształcenie artystyczne (szczególnie
dotyczy to muzyków), a niektóre z zespołów mają profesjonalny
charakter (zespoły prezentujące folklor stylizowany)6; np.: „Ciprian Porumbescu”, „Dżereło”, „Hołos” – członkami tych zespołów są zawodowi śpiewacy, muzycy lub aktorzy, „Mała Pojana”,
„Podgrodzianki”, „Mak”, „Emigranci” to zespoły, których członkowie zajmują się muzyką amatorsko; niektóre z zespołów amatorskich posiadają instruktora opiekującego się stroną wokalno-ta-

Ten aspekt funkcjonowania zespołu wiąże się m.in. z ważną dla tradycji kwestią
wewnątrz- lub zewnątrzsterowności.
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neczną wykonania (np. „Jutrzenka”), podczas, gdy inne takiej
profesjonalnej opieki nie mają (np. „Źródełko”, „Mała Pojana”);
liczebność grupy
Niektóre zespoły biorące udział w festiwalu stanowią duże kilkudziesięcioosobowe formacje, a inne to małe kilkuosobowe grupy;
taka rozpiętość w liczebności poszczególnych zespołów ma znaczenie w kontekście nawiązywanych interakcji wewnątrz- i zewnątrzgrupowych, np. „Czeremszyna” liczy ok. 40 osób, podczas
gdy „Syrba” i „Mak” zrzeszają poniżej dziesięciu osób.

Od lat festiwalowi towarzyszą międzynarodowe konferencje naukowe, które stanowią ważne uzupełnienie w kontekście poznawczych
walorów całego przedsięwzięcia. Wszystkie referaty opublikowane są
w książkach:










Feleszko K., Molas J. (red.), Bukowina. Wspólnota kultur i języków, Zakład Języków Słowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Pile, Warszawa 1992;
Feleszko K., Molas J., Strutyński W. (red.), Bukowina. Blaski
i cienie „Europy w miniaturze”, wyd. Energeia, Warszawa 1995;
Feleszko K. (red.), Bukowina po stronie dialogu, wyd. „Pogranicze”, Sejny 1999;
Feleszko K. (red.), O Bukowinie. Razem czy oddzielnie?, Pilski
Dom Kultury, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Piła-Warszawa 2000;
Kowalski Z., Krasowska H., Makar J., Strutyński W. (red.), Bukowina. Tradycje i współczesność, wyd. Pilski Dom Kultury, Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowicza, Związek Polaków
w Rumunii, Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza w Czerniowcach, Piła-Czerniowce-Suczawa 2006;
Kłosek E., Kowalski Z., Krasowska H., Pokrzyńska M. (red.), Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu, wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa-Wrocław-Zielona Góra-Piła 2010.

Inicjatorem konferencji był prof. Kazimierz Feleszko – człowiek
pogranicza pod względem genealogicznym, etnicznym, kulturowym,
językowym. Od początku brał udział w organizowaniu festiwali „Bukowińskie Spotkania”. W 1992 r. zorganizował pierwszą z serii konferencji
naukowych poświęconych fenomenowi Bukowiny, w których uczestniczą
reprezentanci wszystkich narodowości zamieszkujących dawną Bukowinę. Konferencje te stanowią w zamyśle organizatorów płaszczyznę międzynarodowego, interdyscyplinarnego spotkania naukowców z Polski
i z Bukowiny – tj. z Ukrainy i Rumunii, ale także z innych miejsc, w których „bukowińskość” jest na tyle istotnym aspektem życia społecznego, że
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stała się przedmiotem dociekań naukowych. Do tej pory w konferencjach
brali udział naukowcy z Austrii, Irlandii, Niemiec, Serbii, Stanów Zjednoczonych, Polski, Rumunii, Serbii, Ukrainy i Węgier. Spotkania te mają
charakter interdyscyplinarny. Dyskusje obejmują problemy historyczne,
etnograficzne, językoznawcze, jak również popularnonaukowe.
Pomimo upływu czasu, pierwotna formuła konferencji zaproponowana przez Kazimierza Feleszkę zachowuje w oczach kontynuatorów
aktualność i pozostaje ciągle ta sama. Dotyczy fenomenu integracji społecznej w sytuacji wielokulturowości. We wstępie do pierwszego tomu bukowińskiego opracowania pokonferencyjnego Kazimierz Feleszko pisał:
To pierwsze spotkanie przedstawicieli z podzielonej Bukowiny nabrało wymowy symbolu wobec narastającej fali nacjonalizmów i nietolerancji w naszej części Europy. W wyniku
wzajemnych uprzedzeń i nieustępliwości oraz nieposzanowania grup mniejszościowych przez narody, które same aspirują do samodzielnego bytu, toczy się przecież bratobójcza
wojna w Jugosławii, a na oczach całego świata rozpada się
kraj, który – wyłamawszy się z bloku sowieckiego – swego
czasu tak się zasłużył w łagodzeniu napięć na świecie. Omawiana w naszym tomie Ugoda Bukowińska z 1910 roku dowodzi, że przy pewnym nakładzie dobrej woli można się
wszędzie wznieść ponad podziały narodowościowe, językowe, religijne, kulturowe7.

Bukowina przyciąga zainteresowanie badaczy z powodu szczególnego
„ducha” tego regionu. W toku dziejów ukształtował się tutaj specyficzny
typ kultury regionalnej (a jednocześnie transgranicznej, wielonarodowej)
i charakterystyczny rys osobowościowy mieszkańców – „Bukowińczyków”
– ludzi o różnorodnej przynależności etnicznej, charakteryzujących się
szerokim zakresem kompetencji kulturowej i językowej (można powiedzieć, że ich wiedza i umiejętności „wychodziły” poza kulturę własnej grupy, dając możliwość interakcji o transgranicznym charakterze)8. Na określenie mieszkańca tego regionu ukuty został metaforyczny termin homo
bucovinensis, stanowiący wytwór XIX-wiecznej idei „bukowinizmu”; ideologii dążącej do zintegrowania wieloetnicznej i wielowyznaniowej Bukowiny w ramach jednej zbiorowości terytorialnej.
Cykl konferencji bukowińskich wraz z festiwalem stanowi pewną
całość, rodzaj jednego przedsięwzięcia naukowo-kulturalnego. Oba projekty bukowińskie – artystyczny i naukowy – zazębiają się i wzajemnie na
siebie wpływają. Jego dwudziestoczteroletnia historia skłania do zadania

7

Bukowina. Wspólnota kultur i języków, pod red. K. Feleszki, J. Molasa, Warszawa
1992, s. 5.
8 M. Pokrzyńska, Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty
regionalnej, Zielona Góra 2010.
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pytania o efekty tego wielkiego przedsięwzięcia animacyjnego. Autorki
niniejszego artykułu od kilku lat podejmują próbę znalezienia sposobu na
udzielenie odpowiedzi na pytanie o społeczno-kulturowe konsekwencje
festiwalu. W latach 2009 i 2010 przeprowadziły wstępne badania wśród
polskich i ukraińskich dorosłych uczestników festiwalu w Pile i Jastrowiu9. W bieżącym roku opracowały projekt badawczy. Przy założeniu, że
uzyska on akceptację Narodowego Centrum Nauki, badania będą przeprowadzone w jubileuszowym roku 2014 (dwudziestopięciolecie festiwalu) podczas wszystkich edycji festiwalu, w każdym kraju biorącym
udział w jego organizacji. Głównym celem projektu jest całościowa analiza tytułowego przedsięwzięcia: jego rozwoju, idei mu przyświecających
oraz znaczenia kulturowego i społecznych funkcji. Naczelnym założeniem
projektu, który potwierdziły badania wstępne prowadzone podczas festiwali, jest teza o wielokierunkowym wpływie festiwalu na rzeczywistość
społeczno-kulturową na Bukowinie oraz poza Bukowiną we wszystkich
środkowoeuropejskich państwach, w których żyją migranci z Bukowiny
i ich potomkowie. Festiwal ma niewątpliwie znaczenie dla szeroko rozumianej tradycyjnej i współczesnej kultury ludowej Europy Środkowej
i różnych zbiorowości ją zamieszkujących.
Podstawowe pytania projektu, stanowiące zarazem cele szczegółowe, dotyczą idei festiwalu i obszarów życia społecznego i kultury, w jakich zaznacza się jego wpływ. Wypływają stąd zasadnicze pytania badawcze. Pierwsze odnosi się do idei badanego zjawiska, drugie i trzecie do obszarów wpływu.
1.
2.
3.

9

Jaka jest idea festiwalu – jakie czynniki ją kształtowały i jak
ewoluowała przez lata realizacji? Jak dzisiejsze uwarunkowania mogą wpłynąć na jego przyszłość?
Jak postrzegany jest festiwal przez jego uczestników? Czy zachodzą jakieś różnice w zakresie jego rozumienia przez poszczególne kategorie (m.in. etniczne i wiekowe) uczestników?
Jakie funkcje są przypisywane festiwalowi? Jakie znaczenie
ma festiwal dla życia poszczególnych społeczności lokalnych
goszczących w swoich miejscowościach imprezy festiwalowe

Wyniki badań opublikowane w: H. Krasowska, M. Pokrzyńska, Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”
(na podstawie opinii polskich uczestników) [w:] Bukowina. Integracja społecznokulturowa na pograniczu, pod red. H. Krasowskiej, E. Kłoska, M. Pokrzyńskiej,
Z. Kowalskiego, Warszawa-Wrocław-Zielona Góra-Piła 2010; też, Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” (na podstawie opinii ukraińskich uczestników) [w:] Polska i Rumunia – związki
historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum, Suceava 2011.
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(w Polsce, Rumunii, na Słowacji, Ukrainie i Węgrzech), a jakie dla wielowymiarowo pojmowanej zbiorowości bukowińskiej?
Wymiernym efektem badań będzie raport końcowy w języku angielskim, zawierający wnioski z wszystkich etapów badań oraz dokumentację fotograficzną. Ponadto, ważnymi (z praktycznego i popularyzatorskiego punktu widzenia) efektami projektu będą planowane w ostatnich
latach trwania projektu publiczne prezentacje wyników badań we wszystkich krajach biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Bukowińskie Spotkania”. Wyniki badań będą też przedstawiane podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,
publikowane w czasopismach naukowych i popularyzatorskich w kraju
i za granicą.
Pomysł badań wiąże się z historią festiwalu, który odbywa się corocznie od 1990 r., ukazując wielonarodowościową tradycję Bukowiny.
Wcześniejsze badania nad festiwalem miały przyczynkarski charakter10.
Nie prowadzono żadnych badań porównawczych, międzykrajowych, dających całościowy obraz festiwalu. W tym znaczeniu projekt ma całkowicie
nowatorski charakter, odpowiadając na pytanie o celowość i efektywność
tego typu przedsięwzięć zbiorowych, wskazując na możliwości i ograniczenia kształtowania rzeczywistości społeczno-kulturowej i wpływania na
postawy i integrację mieszkańców Europy Środkowej.
Badania nad wydarzeniami kulturalnymi stanowią jeden z wątków podejmowanych m.in. przez antropologów kultury, kulturoznawców, socjologów kultury. W kręgu ich zainteresowań leżą również wydarzenia transgraniczne. Analizy ograniczają się zwykle do badania imprez
lokalnych, organizowanych przez dwoje lub troje partnerów. Trudno jednak znaleźć precedens dla badań wydarzenia organizowanego przez pięciu partnerów z pięciu krajów, rokrocznie odbywającym w pięciu edycjach (tj. w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, Słowacji i Ukrainie), w którym uczestniczą osoby zajmujące bardzo różnorodne miejsce w strukturze społecznej (w odniesieniu do stratyfikacji społecznej i przynależności
do grup terytorialnych, etnicznych, językowych). W związku z tym projekt
miałby charakter transgraniczny i międzykulturowy.
Projekt stanowi propozycję zastosowania socjologicznej, teoretycznej koncepcji stawania się społeczeństwa do analizy wydarzenia kulturalnego11. W istniejącej literaturze przedmiotu brakuje tego typu podejścia do analizy wydarzenia kulturalnego. Jego głównym atutem jest cało-

10

A. Tomczak, „Bukowińskie Spotkania” miejscem prezentacji kultury i integracji
bukowińskiej [w:] „Bliżej siebie”. Relacje polsko-rumuńskie. Materiały z sympozjum,
Suceava 2003.
11 P. Sztompka, Pojęcie struktury społecznej: próba uogólnienia, „Studia Socjologiczne” 1989, nr 3; tenże, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.
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ściowe i wieloaspektowe spojrzenie na dane przedsięwzięcie. Zgodnie
z przyjętą propozycją, struktura społeczna jest abstrakcyjną kategorią wyjaśniającą, dzięki której można analizować procesy zachodzące w życiu
społecznym – kształtowanie się całości społecznych i zmiany w ich obrębie. W związku z przebiegiem morfogenezy (tj. wytwarzaniem struktur)
można mówić o takich procesach cząstkowych, jak: instytucjonalizacja
struktury normatywnej, artykulacja struktury idealnej, ekspansja struktury interakcyjnej, krystalizacja struktury interesów12. Przyglądając się
strukturze społecznej z perspektywy jednostki, można zauważyć, że wokół
jej pozycji społecznej aktualizują się elementy wszystkich czterech wymiarów. Do każdej pozycji odnoszą się bowiem specyficzne dla niej: rola
społeczna, mentalność pozycyjna, opcje interakcyjne i status społeczny.
Badania będą przykładem praktycznego zastosowania w badaniach tej
teorii socjologicznej. Możliwości i potencjał analityczny, tkwiące we
wspomnianych koncepcjach teoretycznych zostały wykazane już wcześniej, podczas badań nad tradycją bukowińską w życiu postmigracyjnej
zbiorowości bukowińskiej w Polsce13.
Wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu pomogą wskazać organizatorom festiwalu nowe możliwości i wyzwania, płynące z oczekiwań przed nim stawianych. Można zauważyć, że Międzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” oddziałuje na prężność środowiska bukowińskiego. Dowodzą tego obserwacje autorek projektu i wstępne badania ankietowe wśród Ukraińców z Bukowiny i Bukowińczyków z Polski, przeprowadzone w latach 2009 i 2010 w Jastrowiu i Pile14. Projekt ma znaczenie dla rozwoju dyscypliny, stanowiąc
praktyczne przełożenie koncepcji teoretycznych na język empiryczny, badawczy. Jego realizacja wpłynie na pogłębienie wiedzy w zakresie szans
i ograniczeń związanych z animowaniem życia społecznego w wymiarze
transgranicznym.
Na realizację badań będą się składać trzy główne etapy, w których
wykorzystane będą zarówno techniki jakościowe, jak i ilościowe:
1.

12

badania ankietowe (2014 r.) wśród uczestników festiwalu
w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, Słowacji i Ukrainie, przeprowadzone w pięciu językach (w sumie ok. 3800 respondentów), z posłużeniem się kwestionariuszem zawierającym pytania zamknięte i półotwarte; pozyskany materiał zostanie poddany analizom z wykorzystaniem programu SPSS (obliczenie
rozkładu częstości odpowiedzi i wskazanie ich korelacji);

Tenże, Socjologia..., s. 63-64.
M. Pokrzyńska, Bukowińczycy w Polsce...
14 H. Krasowska, M. Pokrzyńska, Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego
Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”...
13
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2. wywiady pogłębione z organizatorami – tzw. wywiady eksperckie z osobami odpowiedzialnymi za festiwal w poszczególnych krajach (prowadzone z udziałem tłumacza) (2015 r.),
dające możliwość zrozumienia idei i przesłanek przyświecających działaniom „profestiwalowym”;
3. kwerenda, mająca na celu pozyskanie dokumentów urzędowych (statystyki i historia festiwalu), pozwalająca na ukazanie
rozwoju festiwalu, jego zasięgu i punktów zwrotnych.
Na 2016 r. przewidziana jest weryfikacja uzyskanych danych empirycznych. Jednocześnie prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna, ukazująca sytuacje społeczne i kulturowe, ważne w kontekście założeń
teoretycznych projektu. Pomimo zróżnicowanego charakteru materiału
empirycznego, analizy będą prowadzone według jednego klucza – w kontekście podmiotowości działań zbiorowych ((współ)organizowanie festiwalu) i ich wpływów strukturalnych, prowadzących do ewentualnych modyfikacji rzeczywistości społeczno-kulturowej. Przyjęte techniki badawcze
będą się wzajemnie uzupełniały, dając wiedzę nie tylko o sensie i idei festiwalu z instytucjonalnego punktu widzenia (wywiady eksperckie), ale
również o odczuwanym jego znaczeniu z perspektywy jednostek (badania
ankietowe). Dzięki ankiecie będzie można dotrzeć do skali badanych zjawisk (które z opinii dominują, a które mają charakter marginalny). Dokumentacja fotograficzna z kolei przyczyni się do możliwości analizy zachowań nieformalnych, które stanowią ważny wskaźnik mówiący o rzeczywistych (a nie tylko deklarowanych w ankiecie) wartościach realizowanych przez uczestników festiwalu.
Szczegółowe założenia projektu:
Wpływy festiwalu są dalekosiężne i zaznaczają się we wszystkich wymiarach struktury społecznej:
1.
2.

3.

w ramach szeroko rozumianej zbiorowości bukowińskiej –
w obrębie bukowińskiej zbiorowości transnarodowej;
w strukturach bukowińskich związanych z pochodzeniem narodowym (np. dla Polaków bukowińskich: w ramach transgranicznej zbiorowości Polaków z Bukowiny i w ramach postmigracyjnej zbiorowości Bukowińczyków w Polsce);
w strukturach niebukowińskich (miejscowości festiwalowe
i niebukowińskie miejscowości, w których działają zespoły
biorące udział w festiwalu).

Cele szczegółowe będą osiągane poprzez przyjęcie dwóch perspektyw postrzegania Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”:
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1.

grupową (znaczenie festiwalu dla życia zbiorowego Bukowińczyków i społeczności lokalnych zamieszkujących miejscowości festiwalowe w różnych krajach Europy Środkowej);
2. jednostkową (znaczenie festiwalu dla poszczególnych osób,
które biorą w nim aktywny udział lub są jego odbiorcami, np.
osoby należące do publiczności festiwalowej, poszczególni
mieszkańcy festiwalowych miejscowości).
W badaniach wykorzystane będą koncepcje dotyczące zmiany
społecznej i działania podmiotowego oraz problemu sytuacji tzw. kultury
ludowej we współczesnym świecie. Wykorzystane będą m.in. pojęcia tradycji, folkloryzmu, tradycji wynalezionej, pamięci i tożsamości społecznej. Z punktu widzenia badanej problematyki ważne jest też zwrócenie
uwagi na dyskurs międzyetniczny i wielokulturowy w wymiarze ideologicznym i duchowym.
Badania wstępne, które stanowiła ankieta przeprowadzona wśród
wybranych kategorii uczestników polskiej edycji festiwalu w latach 2009
i 2010, wskazują na trafność takiego spojrzenia na fenomen festiwalu.
Zarówno otwarty panel dyskusyjny podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Bukowińskie Spotkania Naukowe”, która towarzyszyła
festiwalowi w Jastrowiu w 2009 r. oraz prezentacja wyników przeprowadzonych badań wstępnych spotkały się z żywym zainteresowaniem organizatorów, uczestników i sympatyków festiwalu. Okazuje się np. m.in., że
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” rozumiany jest przez jego polskich uczestników jako ważne wydarzenie
przede wszystkim w kontekście struktury idealnej i wymiaru szans życiowych. W ich opinii festiwal wpływa na kształtowanie się bukowińskiej
symboliki i postaw względem niej zajmowanych (przez członków zbiorowości bukowińskiej, jak i szerszego społeczeństwa), wpływa na stan wiedzy o Bukowinie i zmienia ocenę bukowińskiej kultury i zbiorowości. Wydarzenie to pełni również istotną funkcję w życiu indywidualnym poszczególnych jego uczestników. Wpływ festiwalu zaznacza się szczególnie
w sferze tożsamościowej członków wspólnoty regionalnej (pozytywny
autowizerunek Bukowińczyka). Należy również wspomnieć o funkcji ludycznej i estetycznej festiwalu. Zaznaczyć jednak trzeba, że są to tylko badania wstępne, przeprowadzone wśród wybranych kategorii osób biorących udział w badanym wydarzeniu.
Ćwierć wieku festiwalu może być traktowane jako wskaźnik pewnego stopnia integracji narodów Europy Środkowej. Określając ten stopień należy brać pod uwagę „strefy wpływów”, tj. obszarów, na które oddziałuje festiwal. Należy rozpatrywać to całościowo, z uwzględnieniem
różnych wymiarów szeroko rozumianej struktury społecznej, czyli:
1.
2.
3.
4.

sposobów myślenia o świecie, w tym o sobie i innych;
systemu przekonań w sferze wartości i norm;
zachodzących interakcji międzyludzkich oraz
poziomu zajmowanej pozycji społecznej.

451
Już pobieżna analiza wydarzeń i dokumentów festiwalowych daje możliwość wysunięcia wstępnej tezy o oddziaływaniu festiwalu na więzi międzykulturowe i międzygeneracyjne społeczne, co wiąże się z aspektem poznawczym „Bukowińskich Spotkań” (przełamywanie stereotypów i sposobów konceptualizacji świata).
Jednostki czy grupy związane z „Bukowińskimi Spotkaniami” dają możliwości zrozumienia innym ich poglądów, racji, zachowań, akceptacji, szacunku dla inności i odmienności, ale też nie dopuszczają do odrzucenia innych czy narzucania innym własnych poglądów, schematów.
Uczą współistnienia, współpracy, życzliwości, otwartości, tym samym
stwarzając mniejsze przyzwolenie na nietolerancję i obojętność. Takie zachowania pozwalają na wypróbowywanie, pielęgnację, wypracowanie nowych strategii, na dokonywanie przekształceń w schematach myślenia, na
modyfikację i reorientację, na przemianę myśli i usposobienia. Dla młodego pokolenia jest to pewien drogowskaz.
Bukowińczycy są zakorzenieni w przeszłości poprzez historyczne
dziedzictwo. W przypadku etnosów bukowińskich przeszłość jest wyróżnikiem i posiada moc sakralizującą. Podsumowując rozważania dotyczące „Bukowińskich Spotkań”, warto wskazać na osiągane wartości poza
postawionymi celami festiwalu. Zwłaszcza młodemu pokoleniu „Bukowińskie Spotkania” ukazują świadomość wspólnej przeszłości, widoczny
jest przekaz wartości i wzorów zachowań. Pieśni ludowe każdego bukowińskiego narodu są pełne powagi, dostojeństwa, melancholii, ale wzbogacone są także dynamicznymi tańcami, kolorowymi i oryginalnymi dla
każdej grupy strojami ludowymi, i te przechowane z dalekiej przeszłości
i te nowe, mające sporo pożyczek od sąsiadów. Każdą grupę cechuje zespół znaków identyfikacyjnych, pomagających odróżnić ją od innych, ponadto każda grupa posiada także cechę Bukowińczyka. Dalsza realizacja
tego przedsięwzięcia jest niezbędna.
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1990

Polska

7

1

1

1995

Polska

7

2

6

10

7

2

8

2000

Polska
Rumuni
a
Węgry
Ukraina

3

22

1

6

1
1

2
4

24
2

2
22

Polska
Rumuni
a
Węgry
Ukraina

11

5

2

8

2

29

2

3

1
1

2
2

21
2

2
35

17

6

1

7

3

56

2

3

2010

Polska
Rumuni
a
Węgry
Słowacja
Ukraina

1
1
3

1
3
2

26
1
1

1
1
35

14

5

1

4

4

49

1

5

1

2013

Polska
Rumuni
a
Węgry
Słowacja
Ukraina

1
1
3

2
1
3

22
2
1

2
1
24

2
5
2

2005

Razem

Zespoły
z Jugosławii

Zespoły
z Bośni
i Hercegowiny

Zespoły
z Serbii
i Czarnogóry

Zespoły
z Niemiec

Zespoły
z Polski
Zespoły
z Rumunii
Zespoły
z Węgier
Zespoły
z Ukrainy
Zespoły
ze Słowacji

Kraj, w którym
odbywał się
festiwal

Rok festiwalu

Aneks
Tabela 1. Statystyka festiwalowa w wybranych latach

9
1

16
1

1

121
2

1

1
127

2

2

1
187

3
6
2
1

1

158
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Un sfert de veac al „Întâlnirilor Bucovinene” –
ideea integrării popoarelor Europei Centrale şi realizarea ei
Rezumat

Titlul „Întâlniri Bucovinene” înseamnă un festival folcloric internaţional, unul din cele mai mari evenimente culturale transfrontaliere ce
se desfăşoară ciclic în ultimele decade, în Europa Centrală. Istoria festivalului începe în anul 1999. Participanţi la prima ediţie au fost ansambluri poloneze cu genealogie bucovineană, un grup polonez din România
şi unul ucrainean din Cernăuţi (în total nouă ansambluri). În anii următori, festivalul a crescut şi şi-a dezvoltat formula; participanţi la festival
au devenit ansamblurile respectând toate grupurile etnice legate de Bucovina istorică. Corealizatori ai proiectului au fost şi sunt instituţii şi comunităţi locale din România (1999), Ucraina (1999), Ungaria (2000) şi
Slovacia (2008). Festivalul se desfăşoară an de an, în cinci ediţii (adică în
cinci ţări). În anul 2003, festivalul s-a desfăşurat şi în Germania şi Slovacia (în Skalite). Dovadă a dimensiunilor festivalului este printre altele,
numărul de ansambluri participante. În fiece an, la el participă aprox.
100 de grupuri artistice (luând în considerare toate ediţiile). Iniţiativa,
fondul şi coordonarea acestui proiect internaţional sunt, de la început, în
sarcina Casei de Cultură din Piła.
Dintre scopurile principale fixate de organizatori sunt, printre altele, promovarea culturii populare multietnice bucovinene şi sprijinirea
ei (şi în grupurile post-migratoare), integrarea grupurilor naţionalităţilor
din Bucovina precum şi prezentarea şi propagarea sistemului extranaţional de valori ale Bucovinei. De mai mulţi ani, festivalul este însoţit de
conferinţe ştiinţifice internaţionale care vin în completare, în contextul
valorilor cognitive ale manifestării.
Autoarele referatului încearcă de câţiva ani să găsească o modalitate de a răspunde la întrebarea despre efectele socio-culturale ale festivalului. În anii 2009 şi 2010 au realizat cercetări preliminare în rândul
participanţilor adulţi polonezi şi ucraineni la festivalul din Piła şi Jastrowie. În acest an au elaborat un proiect de cercetare. În cazul în care el va
fi aprobat de Ministerul Ştiinţei şi Învăţământului Superior, cercetările
vor fi făcute în anul jubiliar 2014 (la 25 de ani ai festivalului), în timpul
tuturor ediţiilor, în fiecare ţară organizatoare.

dr Maria Radziszewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kolonie letnie dla dzieci Polonii rumuńskiej
na Mazurach (1949-1950)

Wstęp
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuje się, że kolonie to
forma wczasów organizowanych poza miejscem zamieszkania,
forma spędzania czasu wolnego od nauki szkolnej, umożliwiająca oderwanie się od codziennych obowiązków szkolnych i domowych. Wczasy to okres pełnego odprężenia psychofizycznego, dający poczucie radości, zadowolenia i szczęścia oraz stwarzający okazję do zabawy, rozwoju nowych
i kontynuacji już rozwiniętych zainteresowań i zamiłowań1.

Tradycje kolonii dla dzieci i młodzieży Polonii zagranicznej sięga
okresu międzywojennego. Od roku 1923 wypoczynek dla dzieci polonijnych organizował Związek Obrony Kresów Zachodnich (od 1934 r. Polski
Związek Zachodni) we współpracy ze Związkiem Polskich Towarzystw
Szkolnych w Niemczech. Akcją polonijną obejmowano dzieci z Niemiec,
Wolnego Miasta Gdańskiego i województwa śląskiego. W II RP kolonie
letnie były dziełem organizacji społecznych i osób prywatnych2. Patronowała im małżonka prezydenta RP Michalina Mościcka3.
Po II wojnie światowej organizację wypoczynku letniego dla dzieci polonijnych rozpoczęto w 1948 r. na podstawie decyzji Prezydium Rządu PRL. Bezpośrednią pieczę nad organizacją i przebiegiem kolonii letnich sprawowały dwa resorty: Ministerstwo Oświaty i Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. Od 1956 r. wspomagało je także Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”4.

1

K. Czajkowski, Wychowanie na placówkach wczasów dziecięcych, Warszawa 1977,
s. 13.
2 H. Chałupczak, Kolonie letnie dla dzieci polskich z Niemiec w latach 1923-1938,
„Rocznik Polonijny” 1981, s. 63-82.
3 A. Gąsiorowski, Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim 14661939, Olsztyn 2005, s. 261.
4 J.M. Kupczak, Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży Polonii Zagranicznej w Polsce w latach 1948-1966, „Przegląd Zachodni”, nr 2, 1974, s. 323 i 327.
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Pierwsze kolonie dla dzieci Polonii w powojennej Polsce zorganizowano w 1947 r. Uczestnikami tych kolonii było 291 dzieci członków
Związku Polaków w Niemczech5. Z oficjalnych danych MO i MSZ wynika,
że najwcześniej pod patronatem tych dwóch resortów zorganizowano
kolonie dla dzieci z Francji, czyli w 1948 r.6 W kolejnym roku na wczasy
letnie do Polski przyjechały dzieci polonijne z dziesięciu państw, w tym
także z Rumuńskiej Republiki Ludowej (zob. tabela 1).
Janusz Kupczak wyróżnia cztery etapy rozwojowe „akcji polonijnej” w latach 1948-1966, a mianowicie: etap pierwszy – lata 1948-1950,
etap drugi – lata 1951-1956, etap trzeci – lata 1957-1959, etap czwarty –
lata 1960-19667.
Choć każdy z etapów różnił się m.in. poziomem przygotowania,
rodzajem zadań czy narodowością państwową uczestników, to ważne jest,
że w latach 1948-1966 udało się objąć akcją polonijną około 22 tys. dzieci
i młodzieży8. Uczestnicy wypoczynku letniego w PRL pochodzili z państw
europejskich, jak i pozaeuropejskich takich jak: Austria, Belgia, Czechosłowacja, Dania, Francja, Holandia, Kanada, Norwegia, NRD, RFN, Wielka Brytania, Węgry, Rumunia, Szwajcaria, USA. Dzieciom polonijnym na
koloniach towarzyszyli ich rówieśnicy krajowi. Do 1956 r. stosunek ten
wynosił 1:1.
W latach 1948-1950 w Polsce, czyli w pierwszym okresie „akcji
polonijnej”, szczególnego znaczenia nabierały działania mające na celu
objęcie akcją kolonijną jak największej liczby dzieci polonijnych pochodzących jak z największej liczby państw. Władze polityczne poprzez akcję
kolonijną starały się pogłębić i wzmocnić więzi uczuciowe dzieci Polaków
przebywajacych na obczyźnie z krajem poprzez bliższe jego poznanie oraz
wytworzenie pozytywnej postawy wobec Polski Ludowej.

5

M. Pasztor, D. Jarosz, Kolonie dla dzieci polonijnych jako instrument polskiej polityki zagranicznej w latach 1947-1956, „Mazowickie Studia Humanistyczne”, nr 1,
2001, s. 10-11.
6 Tamże, s. 10.
7 J.M. Kupczak, dz. cyt., s. 323-326.
8 Tamże, s. 323.
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3059

2852

2158

1918

750

291

Polska

Austria
9
1

Ogółem

Anglia

Szwajcaria
19

1

Luksemburg
13
1

Rumunia
21
10

Węgry
15

Czechosłowacja
495

9

Holandia
25
5

Belgia
326
161

750

291

Niemcy
997
357

Francja
1175
1312

1950*

1949

1948

1947

Rok

Nazwa państwa

* brak szczegółowych danych o dzieciach Polonii z tzw. krajów demokracji ludowej
Tabela 1. Liczba uczestników kolonii letnich dzieci Polonii i Polaków w latach 1947-1950. Źródło: M. Pasztor, D. Jarosz, Kolonie dla dzieci polonijnych jako instrument polskiej polityki zagranicznej w latach 1947-1956,
„Mazowieckie Studia Humanistyczne”, nr 1, 2001, s. 11.

Dzieci rumuńskie na koloniach na Mazurach
W latach 1949-1950 dzieci z Rumuńskiej Republiki Ludowej uczestniczyły w koloniach letnich w Polsce. Przygotowania do wyjazdu odbywały się w obu krajach.
Zgodnie z Instrukcją Ministerstwa Oświaty z dnia 7 maja 1949 r.
Nr VII Op-1539/49 należało podjąć szereg działań wstępnych przed uruchomieniem kolonii w Polsce. Ważnym czynnikiem było wytypowanie
miejsca kolonii, dobór kadry pedagogicznej i personelu, selekcja uczestników. Te zagadnienia stały się przedmiotem konferencji przygotowawczych. Odnośnie konferencji przygotowawczej w 1949 r., dotyczącej organizacji kolonii dla dzieci rumuńskich, brak jest danych. Natomiast na
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konferencji przygotowawczej w Warszawie, która odbywała się w 10 i 11
lipca 1950 r.9 ustalono m.in. miejsce kolonii, czas jej trwania, środek
transportu i przebieg podróży, liczbę i skład uczestników. Zaplanowano,
że kolonie odbędą się na Mazurach w miejscowości Szczytno i będzie to
grupa męska. W tej grupie kolonistów miało uczestniczyć 31 osób z zagranicy, w tym: 11 chłopców z Węgier, 7 z Austrii i 13 z Rumuńskiej Republiki Ludowej10. Oto lista uczestników rumuńskich:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sanicki Bolesław
Slavn Grzegorz
Mayer Wilhelm
Kauczarek Konrad
Kauczarek Stefan
Drapak Leon
Sokalski Roman
Passowicz Mieczysław
Prucznal Franciszek
Skowroński Mieczysław
Łojewski Aleksander
Kuklin Eugeniusz
Wójcicki Zygmunt11

Na wychowawcę grupy zagranicznej wybrano Marcelego Pustelniaka z Rumuńskiej Republiki Ludowej12.
Na etapie przygotowawczym kolonii ważna była selekcja uczestników. Stosowano inne kryteria doboru dzieci zagranicznych i krajowych.
W przypadku uczestników rumuńskich, dzieci i młodzież polonijną na kolonie do Polski kierowały Domy Polskie z Bukaresztu i Suczawy. Z danych
Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego wynika, że przynależność
członkowską Domu Polskiego deklarował przynajmniej jeden z rodziców
dzieci13. Odnośnie uczestników z Polski, brano pod uwagę aktywność
w Związku Młodzieży Polskiej (ZMP), w harcerstwie. Polscy kandydaci to

9

Archiwum Państwowe w Olsztynie, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie
(dalej: AP w Olsztynie, KOS), sygn. 495/93, Sprawozdanie z konferencji w Warszawie
w dniach 10 i 11 VII 1950 r. organizowanej przez Ministerstwo Oświaty w sprawie
kolonii Polonii Zagranicznej, k. 7-8.
10 Tamże, k. 31.
11 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Placówka w Szczytnie, planowana lista chłopców z Rumunii, k. 31.
12 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie z konferencji w Warszawie
w dniach 10 i 11 VII 1950 r. organizowanej przez Ministerstwo Oświaty w sprawie kolonii Polonii Zagranicznej, k. 26.
13 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/92, Wykaz imienny dzieci Polonii Zagranicznej
w Ostródzie, k. 15-19.
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wyróżniający się przodownicy czy uczniowie szkół TPD (szkół świeckich
prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci).
Na placówki kolonijne wybierano starannie przygotowane Państwowe Domy Wczasów Dziecięcych, Domy Dziecka czy budynki szkolne14. Dla dzieci Polonii rumuńskiej kolonie dwukrotnie organizowano na
Mazurach. Odbywały się one w Szczytnie i w Ostródzie – w specjalnie
przygotowanej na potrzeby kolonii placówce TPD15.
Organizacją i przebiegiem kolonii dla dzieci polonii rumuńskiej
na terenach mazurskich zajmowało się przede wszystkim Kuratorium
Oświaty w Olsztynie. Jednak głównym organizatorem było Ministerstwo
Oświaty i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wsparcie materialne otrzymywano także od UNICEF-u czy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
W latach 1949-1950 dla dzieci Polonii rumuńskiej zorganizowano
kilkutygodniowy pobyt w Polsce w pięknym otoczeniu mazurskiej przyrody. Kolonie dla grupy żeńskiej odbyły się w Ostródzie w placówce TPD.
Turnus ten rozpoczął się 15 lipca, a zakończył ok. 27 sierpnia 1949 r.
Wzięły w nim udział 22 osoby z Rumunii (w tym wychowawczyni). Natomiast grupa męska przebywała w Szczytnie. Uczestniczyło w niej
10 chłopców z Rumunii wraz z wychowawcą oraz 9 z Węgier, jak również
19 miejscowych chłopców – aktywistów harcerstwa i ZMP. Turnus odbywał się w terminie od 21 lipca do 19 sierpnia 1950 r.16
Do ośrodka w Szczytnie dzieci Polonii rumuńskiej delegowane
przez Dom Polski w Suczawie i Dom Polski w Bukareszcie przybyły pociągiem w towarzystwie wychowawcy. Zgodnie z zaleceniem ministerialnych
władz oświatowych17, obowiązkowo należało zorganizować uroczyste powitanie uczestników kolonii. W województwie olsztyńskim pierwsze powitanie miało miejsce w Olsztynie, gdzie, jak donosi korespondent:
W Olsztynie bawiła przejazdem grupa dzieci z Rumunii. Na
dworcu powitano dzieci orkiestrą i kwiatami, a Liga Kobiet
częstowała je podwieczorkiem. Po krótkim pobycie w Olsztynie dzieci zostały skierowane na kolonie letnią do Domu
Dziecka w Szczytnie18.

14

J.M. Kupczak, dz. cyt., s. 330.
Ostródzkie TPD rozwija się dobrze, ale potrzebuje opieki władz wojewódzkich,
„Życie Olsztyńskie” 1949, nr 199, s. 4.
16 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie powizytacyjne wizytatora wydziału Oświaty w Olsztynie Julii Jankowskiej z dn. 8 VIII 1950, k. 39.
17 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie z konferencji w Warszawie
w dniach 10 i 11 VII 1950 r. organizowanej przez Ministerstwo Oświaty w sprawie kolonii Polonii Zagranicznej, k. 16.
18 (oz), Dzieci z Rumunii, „Życie Olsztyńskie”, z dn. 28 VII 1950, s. 4.
15
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Na dworcu w Szczytnie czekali na dzieci przedstawiciele miasta, z którymi współpracowało „Prezydium Pow. Rady Narodowej, rada związków
zawodowych i Liga Kobiet”19, i oni również dokonali uroczystego powitania Polonii rumuńskiej.
O przyjeździe dzieci polonijnych należało w kraju powiadomić
Ministerstwo Oświaty, kuratorium, inspektorat szkolny, lekarza powiatowego, milicję obywatelską. Wyżej wymienione instytucje zostały zawiadomione m.in. przez kierownika kolonii w Ostródzie Annę Kułakowską20.
Dzieci kolonijne na Mazurach kwaterowano w domach dziecka.
Dziewczęta z Rumunii, które brały przybyły w 1949 r. do Polski zostały
skierowane do Ostródy, gdzie na czas kolonii w Polsce przebywały w placówce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostródzie. Natomiast grupa męska została zakwaterowana w Państwowym Domu Dziecka w Szczytnie.
Chłopcy mieli do dyspozycji obszerny budynek, w którym mieściły się sypialnie, łazienka z prysznicami, ubikacje wewnętrzne, kuchnia oraz jadalnia i świetlica, „udekorowane portretami, obrazami i gazetkami”21. Dom
obsadzony był drzewami i kwiatami, a w odległości 300 m znajdowało się
zabezpieczone jezioro.
Kadrę kolonii letniej stanowili wychowawcy/opiekunowie z Polski
i z zagranicy oraz personel administracyjny. Jak wynika z zaleceń ministerialnych, „personel na placówkę Polonii Zagranicznej, ze względu na
ważność akcji, winien być dobrany ze szczególną uwagą”22.
W Ostródzie funkcję kierownika kolonii sprawowała Anna Kułakowska. Była to kierownik Państwowego Domu Młodzieżowego w Ostródzie, posiadająca wykształcenie średnie – 6 klas państwowego gimnazjum, 3-letnią szkołą gospodarczą oraz kurs instruktorek gospodarstwa
na Buczu23. Wychowawczynią z zagranicy była 20-letnia Zofia Krzyżanowska24.
W ośrodku kolonijnym w Szczytnie kadra liczyła 11 osób, w tym:
- personel pedagogiczny (4 osoby): kierownik Jadwiga Chreszczyńska
(kierownik Domu Dziecka w Szczytnie); wychowawca z Rumunii Marceli
Pustelniak (student II roku Politechniki w Bukareszcie, delegowany przez

19

AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie opisowe kierownika kolonii
w Szczytnie Jadwigi Chreszczyńskiej z dn. 17 X 1950, k. 55.
20 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Ostróda Pismo do KOS w Olsztynie z dnia
28 VII 1949, k. 33.
21 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie powizytacyjne wizytatora Wydziału Oświaty w Olsztynie Julii Jankowskiej z dn. 8 VIII 1950, k. 40.
22 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie z konferencji w Warszawie
w dniach 10 i 11 VII 1950 r. organizowanej przez Ministerstwo Oświaty w sprawie kolonii Polonii Zagranicznej, k. 7.
23 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/131, Dom Dziecka w Ostródzie, Karta rejestracyjna
k. 2.
24 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/92, Wykaz imienny dzieci Polonii Zagranicznej
w Ostródzie, k. 16.
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Dom Polski); instruktor wychowania fizycznego; nauczyciel języka polskiego Roman Jamka (bezpartyjny),
- personel administracyjno-gospodarczy (6 osób),
- personel higieniczno-lekarski (2 osoby) – higienistka stała oraz lekarz
dochodzący25.
Uczestnicy kolonii, podobnie jak personel kolonii, również byli
poddawani kwalifikacji Ministerstwa Oświaty w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Po wstępnej rekrutacji następował przydział dzieci do określonych okręgów szkolnych. Do Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego trafiły dzieci z Czechosłowacji, Francji, Węgier i Rumunii.
Stąd też struktura dzieci kolonijnych była również zróżnicowana m.in.
pod względem płci, wieku, przynależności państwowej. Biorąc pod uwagę
przynależność państwową, to w Ostródzie przebywało 21 dziewcząt z Rumuńskiej Republiki Ludowej oraz 11 dziewcząt z Polski. Natomiast
w Szczytnie grupa chłopców liczyła 38 osób i składała się z 19 miejscowych oraz 19 z zagranicy, w tym 10 dzieci rumuńskich i 9 węgierskich.
Lista uczestników w Ostródzie:
1. Adach Helena
2. Bleżan Regina
3. Gawrilescu Katarzyna
4. Hornung Helena
5. Janowicz Irena
6. Caslaru Janina
7. Kołodziej Margareta
8. Koczik Helena
9. Kuda Helena
10. Materna Viorika
11. Orzechowska Jadwiga
12. Roszka Jadwiga
13. Soczko Albina
14. Świetłoń Stefania 15. Szumilas Eleonora
16. Szumilas Eugenia
17. Swoboda Jadwiga
18. Słobodzian Anna
19. Stein Sylwia
20. Trykulicz Katarzyna
21. Witowska Marianna26

25

AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie powizytacyjne wizytatora Wydziału Oświaty w Olsztynie Julii Jankowskiej z dn. 8 VIII 1950, k. 39.
26 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/92, Wykaz imienny dzieci Polonii Zagranicznej
w Ostródzie, k. 15-19.
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Struktura uczestników kolonii ze względu na pochodzenie społeczne przedstawia się następująco. W Ostródzie dzieci polonijne to 16 z rodzin robotniczych i 5 z rodzin inteligencji pracującej, brak informacji odnośnie dzieci miejscowych27. W Szczytnie wśród Polonii zagranicznej było
18 dzieci robotników, jedno inteligencji pracującej, zaś w grupie polskiej
19 dzieci robotników28.
Ministerstwo Oświaty ustaliło, że wiek uczestników kolonii powinien oscylować między 10 a 16/18 rokiem życia. Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że w Szczytnie granice te zostały przekroczone. Również na
koloniach w Ostródzie wiek dziewcząt z Polski wahał się w granicach od
15 do 19 lat29.
Miejscowość

Wiek

Płeć

Razem

Termin turnusu

Ostróda*

12-17

K

21

15.07-27.08.1949

Szczytno

10-19

M

10

21.07-19.08.1950

* nie udało się ustalić daty zakończenia turnusu
Tabela 2. Wiek i płeć dzieci z Rumuńskiej Republiki Ludowej na koloniach
letnich na Mazurach w latach 1949-1950 z wyszczególnieniem miejscowości
i terminu turnusu

Plan kolonii letniej miał swój określony harmonogram. Rozpoczynał się pobudką o 7.00, a kończył ciszą nocną o 22.00. Poniżej zaprezentowano szczegółowy harmonogram kolonii.
7.00 – pobudka
7.05-7.30 – gimnastyka
7.30-8.00 – mycie, ubieranie
8.10-8.20 – apel
8.30-9.00 – śniadanie
9.00-13.00 – zajęcia programowe
13.00-14.00 – obiad
14.00-15.30 – odpoczynek
15.30-16.00 – podwieczorek
16.00-18.45 – zajęcia czasu wolnego
19.00-19.45 – kolacja
19.45-21.15 – zajęcia w grupach (świetlica, kominek)
21.15-22.00 – mycie
22.00 – cisza nocna

27

AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Wykaz dziewcząt w Ostródzie, k. 35.
Tamże.
29 Tamże.
28
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Szczególnie ważnym miejscem w harmonogramie dla Polonii zagranicznej były zajęcia programowe. W ramach zajęć programowych prowadzono systematyczną, wręcz codzienną naukę języka polskiego. Dla
przykładu, w ośrodku kolonijnym w Szczytnie nauka języka polskiego odbywała się codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00 w dwóch zespołach.
Zespół I to dzieci z Węgier, zespół II to uczestnicy z Rumunii. Ponieważ
dzieci Polonii węgierskiej nie znały języka polskiego, więc rozkład materiału został opracowany dla dwóch grup oddzielnie30. W trakcie turnusu
zrealizowano 72 godziny lekcyjne31.
W harmonogram kolonii wpisywała się również praca wychowawcza. Każda kolonia miała swój plan pracy wychowawczej. W ośrodku
w Szczytnie plan ten kilkakrotnie modyfikowano. Ten z 26 lipca 1950 r.
zakładał następujące działania:
1. wyrobienie sprawności fizycznej, wzmocnienie i uodpornienie
organizmu – sposób realizacji: codzienna gimnastyka, gry i zabawy towarzyskie,
2. wzbudzenie uczuć patriotycznych przez poznanie kraju, przyrody, kultury – wycieczki,
3. wprowadzenie młodzieży w świat kultury i piękna, wyrobienie
uczuć estetycznych – ład, porządek i czystość,
4. uspołecznienie młodzieży, wyrobienie umiejętności podporządkowania interesów jednostki dobru ogólnemu,
5. wzbudzenie miłości do Polski i narodu polskiego przez odpowiednie pogadanki, ćwiczenia w mowie i piśmie,
6. ugruntowanie ludowego patriotyzmu, pogłębianie świadomości
narodowej jej postępów demokratycznych tradycji. Wzmocnienie
więzów emocjonalnych łączących młodzież z Polski Ludowej
i krajami zdążającymi do socjalizmu – pogadanki, referaty,
7. zorientowanie młodzieży w obecnej sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej świata32.
W ramach pracy wychowawczej na koloniach na Mazurach prowadzono zajęcia sportowe, krajoznawczo-turystyczne i kulturalno-oświatowe. Dziewczęta Polonii rumuńskiej na kolonii letniej w Ostródzie w ramach zajęć krajoznawczo-turystycznych uczestniczyły w trzydniowej wycieczce statkiem MS „Ostróda” do Elbląga, Gdyni, Gdańska i Sopotu33.
Integrowały się też z polską młodzieżą średnich i licealnych szkół zawo-

30

AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie powizytacyjne wizytatora Wydziału Oświaty w Olsztynie Julii Jankowskiej z dn. 8 VIII 1950, k. 40.
31 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie opisowe kierownika kolonii
w Szczytnie Jadwigi Chreszczyńskiej z dn. 17 X 1950, k. 55.
32 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie z kontroli kolonii letniej
w Szczytnie 21 i 26 VII 1950, k. 45, 53.
33 (mr), Nasi korespondenci donoszą, „Życie Olsztyńskie”, z dn. 21 VIII 1949, s. 6.

463
dowych, przebywających również na obozie letnim w Ostródzie. Spotkania integracyjne obfitowały we wspólne lekcje tańca34. Natomiast chłopcy
na kolonii w Szczytnie grali m.in. w siatkówkę na boisku i w sali gimnastycznej, w ping-ponga, w szachy, warcaby35. W trakcie pobytu uczestniczyli w wycieczkach: Pojezierze Mazurskie, Ruciane, Mikołajki – Giżycko
statkiem – wycieczka dwudniowa, wycieczka samochodem przez Elbląg,
Malbork, Gdańsk, Sopot do Gdyni i wycieczka do Muzeum Mazurskiego
w Szczytnie36. Ponadto do dyspozycji uczestników kolonii były czasopisma – „Świetlica Dziecięca”, „Trybuna Ludu”, „Sztandar Młodych”, „Płomień”, Drużnyje Rebiata”, „Pionier”, „Murziłka”37 oraz zasoby biblioteki
Domu Dziecka w Szczytnie i Wydziału Oświaty w Szczytnie. Większość
zajęć kulturalno-oświatowych organizowano w świetlicy, w której również korzystano z pianina, fortepianu czy skrzypiec. Podczas kolonii
w Szczytnie wychowankowie mogli zwiedzać wystawę książek, zorganizowaną na pierwszym piętrze czytelni Państwowego Domu Dziecka, w którym przebywali38.
Żeby akcja kolonijna miała sens, a zwłaszcza został zrealizowany
plan pracy wychowawczej, należało przygotować do niej wychowawców.
Stąd też wychowawców zagranicznych kierowano na kursy ideologiczne.
Na taki kurs trafiła wychowawczyni kolonii w Ostródzie: „Wychowawca
Zofia Krzyżanowska natychmiast ze Szczecina po przekazaniu nam dzieci
została skierowana do Otwocka na kurs, gdzie dotąd przebywa”39.
Wychowankom zaś starano się wpajać treści ideologiczne podczas
zajęć świetlicowych, apeli, pogawędek, które odbywały się każdego dnia
po kolacji i dotyczyły:
poznanie godła, dostojnicy państwowi (…) braterstwo Armii
czerwonej, (…) Przyjaźń polsko-rumuńska, przeobrażenia
gospodarcze, społeczne i polityczne w Polsce Ludowej, (..)
współzawodnictwo, (…) PGR, (...) sprawy młodzieży w Polsce i na świecie, ZHP, ZMP, SP – młodzież ZSRR40.

34

(mr), Młodzież szkół zawodowych pożytecznie i przyjemnie spędza czas na obozie
w Ostródzie, „Życie Olsztyńskie”, z dn. 23 VIII 1949, s. 4.
35 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie powizytacyjne wizytatora Wydziału Oświaty w Olsztynie Julii Jankowskiej z dn. 8 VIII 1950, k. 40.
36 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie opisowe kierownika kolonii
w Szczytnie Jadwigi Chreszczyńskiej z dn. 17 X 1950, k. 53.
37 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie z konferencji w Warszawie
w dniach 10 i 11 VII 1950 r. organizowanej przez Ministerstwo Oświaty w sprawie kolonii Polonii Zagranicznej, k. 26.
38 Tamże.
39 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/92, Wykaz imienny dzieci Polonii Zagranicznej
w Ostródzie, k. 16.
40 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie opisowe kierownika kolonii
w Szczytnie Jadwigi Chreszczyńskiej z dn. 17 X 1950, k. 55.
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Na odcinku wyrobienia właściwego stosunku do ZSRR dzieci i młodzież
kolonijna przez dwa dni pracowali porządkując groby radzieckich bohaterów. Wydarzenie to, zdaniem kierowniczki kolonii, opisywali w następujący sposób: „tak daleko leżą od swoich”; „Oni polegli w walce o pokój’,
„Polska jest dla nich ojczyzną”41. Ciekawym zabiegiem ideologicznym było też pokazywanie kolonistom podczas wycieczek kraju i wypytywanie
ich o wrażenia na temat realizacji planu 6-letniego. Zygmunt Wójcicki
z grupy rumuńskiej stwierdził: „musim wrócić do Rumunii i powiedzieć
tacie wszystko co widzieliśmy”42.
Nawet upominki wręczane kolonistom na zakończenie turnusu
miały charakter ideologiczny. W Szczytnie na upominki dla chłopców zebrano 94 tys. zł,
z czego zakupiono książki „Krzyżacy” i „W pustyni i w puszczy”, gry i pasy harcerskie, odznaki ZHP i ZMP, zdjęcia fotograficzne i po dwa i pół kilograma suszonej kiełbasy jako
upominek dla rodziców43.

Warto zwrócić uwagę na żywienie dzieci podczas kolonii. Z danych zawartych w sprawozdaniach wynika, że jadłospis na kolonii był
urozmaicony. Dzieci, np. w Szczytnie, otrzymywały pięć razy w ciągu dnia
posiłek o określonych porach.
Dożywianie dzieci było racjonalne i odbiegało in plus od
norm żywieniowych (…), obfitujące w znaczną ilość białek
i soli mineralnych. (…) Kaloryczność posiłków wysoka, wahała się w granicach 3.500 do 4.300 kalorii44.

Stąd też niektórzy uczestnicy kolonii przybrali na wadze ok. 4 kg. Podsumowując należy podkreślić, że ustalone przez Ministerstwo Oświaty
koszty wyżywienia w wysokości 250 zł na osobę 45, na placówce w Szczytnie wynosiły 260 zł46.
Biorąc pod uwagę opiekę lekarską i higieniczną podczas pobytu
w Polsce na koloniach letnich, to zarówno dziewczęta, jak i chłopcy mieli
dostęp do usług medycznych. W ośrodku w Szczytnie

41

Tamże.
Tamże, k. 54.
43 Tamże.
44 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie powizytacyjne wizytatora Wydziału Oświaty w Olsztynie Julii Jankowskiej z dn. 8 VIII 1950, k. 41.
45 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie z konferencji w Warszawie
w dniach 10 i 11 VII 1950 r. organizowanej przez Ministerstwo Oświaty w sprawie kolonii Polonii Zagranicznej, k. 12.
46 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie powizytacyjne wizytatora Wydziału Oświaty w Olsztynie Julii Jankowskiej z dn. 8 VIII 1950, k. 41.
42
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Apteczka zaopatrzona bogato – izolatka urządzona bez zarzutu. (…) Dzieci (…) nie chorowały w ogóle47.

I jak stwierdził wizytator z Wydziału Oświaty uczestnicy kolonii byli weseli, zadowoleni i wyglądali zdrowo. Ponadto każde dziecko posiadało
kartę, w której odnotowywano badania lekarskie i wagę dzieci48.
W peerelowskiej rzeczywistości oświatowej realizacji planu wychowawczego na koloniach służyły częste wizytacje. Miały one charakter
typowo roboczy (np. w Szczytnie pięciokrotnie placówkę odwiedził wizytator z Wydziału Oświaty w Olsztynie, raz z Inspektoratu Kontroli Wewnętrznej) oraz oficjalny (trzykrotnie kurator Władysław Spurek, delegat
premiera Feliks Smiela, minister oświaty Witold Jarosiński i delegat ministerstwa oświaty Franciszek Pawuła49). Oprócz kontroli z zewnątrz, stałym punktem kolonii była kontrola wewnętrzna. Dotyczyła ona korespondencji uczestników z ich bliskimi. Ze sprawozdań wizytatora Wydziału
Oświaty w Olsztynie wynika, że
dzieci prowadziły korespondencje z rodziną z Rumunii i Węgier oraz przebywającą w Polsce. W wielu przypadkach czytały je kierowniczce50.

Należy też przypuszczać, że odwiedziny rodzin dzieci Polonii rumuńskiej
w ośrodku w Szczytnie były również obserwowane przez personel kolonii.
Podczas pobytu w Szczytnie trzech chłopców z Rumunii miało wizytę rodziny mieszkającej w Polsce i, jak zanotowała wizytator, rodziny były
zadowolone ze spotkania51.
Uroczysty charakter miało samo zakończenie kolonii. Zazwyczaj
dzieci polonijne przygotowywały część artystyczną dla społeczności,
w której przebywały. Prasa lokalna z wyprzedzeniem informowała o tym
wydarzeniu i zachęcała do wzięcia w nim udziału, pisząc:
Niewątpliwie społeczeństwo miasta i okolic zainteresuje się
tą imprezą i poprze szlachetną inicjatywę naszych młodych
gości52.

47

Tamże.
Tamże.
49 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie opisowe kierownika kolonii
w Szczytnie Jadwigi Chreszczyńskiej z dn. 17 X 1950, k. 55.
50 AP w Olsztynie, KOS, sygn. 495/93, Sprawozdanie powizytacyjne wizytatora Wydziału Oświaty w Olsztynie Julii Jankowskiej z dn. 8 VIII 1950, k. 41.
51 Tamże, k.42.
52 (mr), Nasi korespondenci donoszą, „Życie Olsztyńskie”, z dn. 25 VIII 1949, s. 4.
48
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Przy okazji tej imprezy zbierano datki na określony cel. Przebieg spotkania pożegnalnego dziewcząt w Ostródzie tak relacjonował na łamach
prasy korespondent:
Dzieci Polonii rumuńskiej, które przebywały na kolonii letniej w Ostródzie, urządziły w sali kina „Świt” wieczór pożegnalny, z którego dochód przeznaczyły na odbudowę szkoły
w naszym mieście. Na program złożyły się tańce ludowe polskie i rumuńskie, pieśni i recytacje w wykonaniu dziatwy polskiej z Rumunii. Wykonawcy nagrodzeni zostali gorącymi
oklaskami licznie zebranej publiczności53.

Reasumując, akcja kolonii letnich dla Polonii zagranicznej na
Mazurach w latach 1949-1950 zgromadziła 31 dzieci polskich z Rumuńskiej Republiki Ludowej. Dzieci przebywały wraz z wychowawcą zagranicznym na placówkach w Ostródzie i w Szczytnie. Podczas pobytu zostały włączone w program zajęć obowiązkowej i systematycznej nauki języka polskiego oraz różnych form pracy wychowawczej.

53

(mr), Dzieci polskie z Rumunii pożegnały Ostródę, „Życie Olsztyńskie”, z dn.
27 VIII 1949, s. 6.
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Tabere de vară pentru copiii diasporei poloneze din România
în regiunea Mazuria (1949-1950)
Rezumat

În anii 1948-1950, în Polonia, adică în prima perioadă a „acţiunii
pentru diaspora poloneză”, o însemnătate deosebită o aveau acţiunile care aveau drept scop cuprinderea în tabere a unui număr cât mai mare de
copii din cât mai multe ţări. Autorităţile prin tabere se străduiau să aprofundeze şi să consolideze legăturile afective ale copiilor polonezilor din
străinătate cu ţara printr-o mai apropiată cunoaştere şi formare a unei
atitudini pozitive faţă de Polonia Populară.
Deja în anul 1948 s-a organizat o tabără pentru copiii din Franţa.
Anul următor au venit copii din diaspora poloneză, printre altele, din
Austria, Slovacia şi România. Copiii comunităţilor poloneze din România
delegaţi de Dom Polski din Suceava şi Bucureşti au fost trimişi în tabără
la Lacurile Mazuriene. Au sosit acolo cu trenul însoţiţi de instructori. Şederea de o lună în Polonia au petrecut-o în mijlocul splendidei naturi şi
a localnicilor.
Cu organizarea şi desfăşurarea taberei pentru copiii din România
în regiunea Warmia-Mazury s-a ocupat, mai ales, Inspectoratul Şcolar
din Olsztyn. Totuşi principalul organizator a fost Ministerul Învăţământului şi Ministerul Afacerilor Externe. Sprijin material a fost obţinut şi de
la UNICEF sau Asociaţia Prietenilor Copiilor.
Tabăra avea programul său, în care, pe lângă învăţarea limbii polone, erau activităţi sportive, turistice şi cultural-educative.
Despre cât de importantă era organizarea odihnei pentru copiii
din diaspora poloneză stau mărturie titlurile de pe primele pagini ale ziarelor. Valoroase sunt şi informaţiile din izvoare arhivale, pe baza cărora
poate fi stabilită lista copiilor diasporei poloneze din România – participanţi la taberele din Ostróda sau Szczytno.

