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Słowo wstępne

Związek Polaków w Rumunii oddaje do rąk Czytelników 16. tom
zawierający materiały poświęcone relacjom polsko-rumuńskim na przestrzeni wieków zarówno w historii, jak i kulturze oraz dotyczące badań na
temat polskiej mniejszości na Bukowinie. Jedyna organizacja polonijna
w Rumunii, zrzeszająca osoby polskiego pochodzenia zamieszkujące Rumunię, zajmuje się głównie działaniami na rzecz zachowania polskiej tożsamości. Posiada jednak także duży potencjał mogący przysłużyć się polsko-rumuńskiemu zbliżeniu.
Dni Polskie pod hasłem „Bliżej siebie”, sympozjum naukowe
z udziałem badaczy przeróżnych dziedzin z Polski i Rumunii oraz doroczne publikacje materiałów dotyczących szeroko pojętych relacji polsko-rumuńskich w wielu ich przejawach – to główne przedsięwzięcia Związku
Polaków w Rumunii mające popularyzować Polskę i jej dziedzictwo w Rumunii, przypominać o dawnych relacjach historycznych, ale także współcześnie zbliżać Polaków i Rumunów.
Relacje polsko-rumuńskie na przestrzeni wieków to wciąż niewyczerpana i budząca zainteresowanie tematyka. Dowodem na to są chociażby kolejne publikacje, wydawane przez Związek Polaków w Rumunii,
które cechuje duża różnorodność tematyczna i rozpiętość czasowa poruszanych zagadnień. Także materiały prezentowane w niniejszym tomie
czasowo sięgają najdawniejszych relacji polsko-mołdawskich, ale dotyczą
również zagadnień z czasów nam współczesnych.
Zawarte w tomie teksty podzielone są na dwie części: „W kręgu
historii” oraz „W kręgu kultury i problematyki bukowińskiej”. Dominuje
tematyka historyczna, dotycząca różnorodnych aspektów i okresów historycznych, począwszy od najdawniejszych relacji polsko-mołdawskich, poprzez okres Wiosny Ludów, niezwykle bogate w kontakty polsko-rumuńskie dwudziestolecie międzywojenne, lata II wojny światowej i powojenne, a skończywszy na czasach nam współczesnych. Poruszana w tomie tematyka poświęcona szeroko pojętej kulturze i mniejszości polskiej na Bukowinie również prezentuje się niezwykle ciekawie i różnorodnie.
Wszystkie opublikowane w tomie materiały stanowią bezpośrednio nowy i ważny wkład w zgłębianie, odkrywanie i dokumentowanie
dawnych relacji polsko-rumuńskich oraz pośrednio, co nie mniej ważne,
w budowanie relacji najnowszych. Związek Polaków w Rumunii od 16 już
lat, między innymi poprzez tę i wcześniejsze publikacje, stara się stwarzać
ku temu okazję.
Elżbieta Wieruszewska-Calistru
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Cuvânt introductiv

Uniunea Polonezilor din România le oferă cititorilor cel de al
XVI-lea volum de studii dedicate relațiilor istorice și culturale polono-române de-a lungul vremii, precum și cercetărilor despre minoritatea poloneză din Bucovina.
Reunind persoane de origine polonă din România, organizația își
propune în principal, prin toate acțiunile sale, păstrarea tradițiilor și
a identității acestei minorități etnice. Grație activității sale susținute,
Uniunea Polonezilor din România are, de asemenea, un important rol în
dezvoltarea relațiilor polono-române.
Zilele Culturii Polone, defășurate sub deviza „Mai aproape unii de
alții”, simpozionul științific la care participă cercetători din diferite domenii din Polonia și din România, precum și publicațiile anuale, ce conțin materiale consacrate, în sens larg, relațiilor polono-române în diferite
ipostaze sunt principalele acțiuni ale Uniunii Polonezilor prin care se
popularizează Polonia și patrimoniul ei în România, se readuc în atenție
vechile relații istorice dintre cele două țări și se înlesnesc contactele dintre polonezi și români.
Relațiile polono-române de-a lungul istoriei rămân un subiect incitant și, desigur, inepuizabil. Publicațiile editate de către Uniunea Polonezilor din România, extrem de bogate din punct de vedere tematic și ca
situare temporală a problemelor discutate, dovedesc acest lucru.
Volumul de față este împărțit în două secțiuni: „În lumea istoriei”
și „În lumea culturii și a problematicii bucovinene”. Prima secțiune conține texte ce tratează diferite aspecte și perioade istorice, de la cele mai
timpurii relații polono-moldave, continuând cu Primăvara Popoarelor,
epoca interbelică (extrem de bogată în contacte polono-române), Cel
de-Al II-lea Război Mondial, perioada postbelică, până în contemporaneitate. Cea de a doua, dedicată culturii în sens larg și minorității poloneze din Bucovina, se remarcă de asemenea prin varietate și prin caracterul
provocator al articolelor cuprinse.
Studiile publicate în volum contribuie la descoperirea, documentarea și aprofundarea vechilor relații polono-române, precum și – ceea ce
nu este mai puțin important – la stabilirea de noi legături între polonezi
și români. De mai bine de 16 ani, inclusiv prin aceste publicații, Uniunea
Polonezilor din România caută să creeze un climat care să ne aducă „Mai
aproape unii de alții”.
Trad. Iuliana Dascălu

W kręgu historii
________________________________
În lumea istoriei

dr Katarzyna Niemczyk
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Przyczynek do relacji polsko-mołdawskich w XVI w.
Geneza konfliktu z 1506 r.1

Jednym z zasadniczych problemów, który kształtował relacje polsko-mołdawskie w okresie późnego średniowiecza, była kwestia przynależności politycznej Pokucia. Sprawa ta miała swój początek pod koniec
XIV w., kiedy Władysław Jagiełło pożyczył od ówczesnego hospodara
mołdawskiego – Piotra I – 4000 rubli na potrzeby wojny z Krzyżakami2,
zobowiązując się przekazać stronie mołdawskiej m.in. Pokucie, w wypadku gdyby pożyczonych pieniędzy nie oddał. Pożyczka zapewne nie została
zwrócona, jako że w 1400 r. Iwanko – następca Piotra I – oznajmił, że daruje Jagielle dłużną kwotę3. Na tym jednakże pożyczki się nie skończyły.
Już w 1411 r. Jagiełło był bowiem winien hospodarom mołdawskim 1000
rubli, które pożyczyć mu mieli przodkowie Aleksandra (kolejnego z hospodarów mołdawskich). Sumę tę król polski zobowiązywał się zwrócić
w dwa lata. Gdyby zaś tego nie uczynił, Pokucie oraz Śniatyń i Kołomyję
miał przekazać stronie mołdawskiej4. Pożyczki najpewniej nie spłacił
w całości, bowiem od tego momentu hospodarowie raz po raz domagali
się przekazania im wspomnianej ziemi5. Sprawa nabrała wagi pod koniec

1

Artykuł ten stanowi jedynie zarys problemu i skupia się raczej na genezie konfliktu
z 1506 r. Szczegółowo problem Pokucia przedstawiony został przeze mnie w artykule:
K. Niemczyk: Problem Pokucia, spornego terytorium polsko-mołdawskiego w końcu
XV i początku XVI wieku, „Studia Historyczne”, R. 57 (2014), z. 2. Artykuł jest także
częścią szerszych badań, których zwieńczeniem będzie przygotowywana praca poświęcona roli Mołdawii, Wołoszczyzny i Transylwanii w polityce Jagiellonów przełomu XV i XVI w.
2 Oprócz Pokucia zastawiona została ziemia halicka wraz z przynależnościami, zob.:
B. Розов, Українські грамоти, t. 1, Kиїв 1928, nr 19, s. 36-37; ostatecznie pożyczone zostało jednakże 3000 rubli, nie zaś 4000, zob.: Materiały dla istorii vzaimnych
otnošenij Rossii, Polši, Moldavii, Valachii i Turcii v XIV-XVI w., wyd. V. A. Uljanicki,
Moskwa 1887 (dalej: Uljanicki), nr 3; I. Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec
Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku, Poznań 1996, s. 57, p. 145.
3 Uljanicki, nr 13; A. Borzemski, Sprawa pokucka za Aleksandra, „Przegląd Powszechny”, t. 24 (1889), z. 10, s. 173.
4 Uljanicki, nr 22; A. Borzemski, Sprawa pokucka…, s. 173.
5 Podobnych roszczeń nie wysuwali wobec pozostałych ziem zastawionych przez Władysława Jagiełłę, stąd przypuszczenie, że pożyczka nie została spłacona w całości. Sumy zaciągnięte pod zastaw owych ziem miałyby zostać spłacone, zaś te pod zastaw Pokucia nie. Por.: A. Borzemski, Sprawa pokucka…, s. 173-174. Borzemski wątpi, że to
właśnie kwestie pożyczek były podstawą mołdawskich roszczeń do Pokucia. Nie jest
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XV w. W traktacie pokojowym kończącym sławetną wojnę Jana Olbrachta ze Stefanem Wielkim ten ostatni wysunął roszczenia dotyczące zwrotu
Pokucia. Do końca życia tego wielkiego hospodara mołdawskiego trwały
liczne zjazdy graniczne, mające rozwiązać problem przynależności politycznej wspomnianej krainy. Bez powodzenia. Kiedy po śmierci Stefana
Wielkiego władzę w Mołdawii objął Bogdan III Ślepy, sytuacja uległa
zmianie. Bogdan nie posiadał bowiem na tyle silnej pozycji zarówno
w kraju, gdzie zmagać się musiał z opozycją, jak i na arenie międzynarodowej, stawiając czoło rosnącym wpływom tureckim, by pozwolić sobie
na otwarty konflikt z Polską. Tym bardziej, że w 1504 r. Polska wysłała do
Konstantynopola posła Bernarda Goławińskiego, który miał wybadać stanowisko tureckie wobec ewentualnego ataku Polski na Pokucie6. Poseł
miał także ruszyć do władcy Wołoszczyzny, zachęcając go do wystąpienia
przeciw Bogdanowi mołdawskiemu7. Przyparty do muru Bogdan III, obawiający się sojuszu polsko-tureckiego, postanowił pójść na kompromis.
Zamiast wojny z Polską wolał sojusz, zaś Pokucie postanowił wykorzystać
jako kartę przetargową. Zaproponował zatem dobrowolne zrzeczenie się
praw do spornej krainy w zamian za małżeństwo z siostrą króla polskiego
Aleksandra – Elżbietą. Hospodar zakładał, że związek ten otworzy mu
drogę do pozyskania solidnego sojusznika i tym samym umocnienia pozycji Mołdawii względem Turcji; w zamian gotów był zrezygnować z Pokucia8. Toteż w marcu 1505 r.9 na sejm w Radomiu przybyło poselstwo
mołdawskie, prosząc w imieniu Bogdana o rękę siostry Aleksandra Elż-

jednak w stanie wskazać innej przyczyny owych roszczeń, stwierdzając, iż pewnym
jest jedynie to, że Pokucie należało niegdyś (przed 1395 r.) do Mołdawii. Szerzej na
ten temat: K. Niemczyk, Mołdawia Bogdana III Ślepego w polityce Aleksandra
(w druku).
6 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Libri Legationum (dalej: LL) 2, k. 18-20, Akta Aleksandra króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego
(1501-1506), wyd. F. Papée, Kraków 1927 (dalej: AAleks), nr 261; Z. Spieralski, Z dziejów wojen polsko-mołdawskich. Sprawa pokucka do wstąpienia na tron Zygmunta I, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 11, cz. 2. (1965), s. 106; szerzej na
ten temat w artykule: K. Niemczyk, Problem Pokucia, spornego terytorium polsko-mołdawskiego w końcu XV i początku XVI wieku...; taż, Mołdawia Bogdana III
Ślepego w polityce Aleksandra...
7 AAleks, nr 262; Z. Spieralski zarzuca A. Borzemskiemu, iż ten celowo nie wspomniał
o owej – stawiającej działania Polski w nie najlepszym świetle – kwestii, kierując się
zapewne obroną „dobrego imienia” państwa polskiego (Z. Spieralski, Z dziejów wojen..., s. 106). Nie jest to jednak zgodne z prawdą. Borzemski wspomina bowiem
o tym wydarzeniu, tyle że przypisuje to zadanie już kolejnemu posłowi Janowi Balińskiemu (A. Borzemski, Sprawa pokucka…, s. 375).
8 Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 103-109.
9 M. Bobrzyński, Sejmy polskie za Olbrachta i Aleksandra [w:] tegoż, Szkice i studia
historyczne, t. 1, Kraków 1922, s. 244-257; F. Papée, Aleksander Jagiellończyk, Kraków 2006, s. 100; Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 108.
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biety10. Propozycja ta wywołała jednak spore kontrowersje w Polsce. Sojusz z Mołdawią mógłby bowiem negatywnie odbić się na relacjach polsko-tureckich. Gdyby zaś Mołdawii sojuszu odmówić, wówczas niewątpliwie pchnęłoby się ją w ręce tureckie. Do zdecydowanych przeciwników
owego mariażu należała także matka Elżbiety – królowa Elżbieta Rakuszanka. Chcąc zatem przekonać do siebie przyszłą teściową, Bogdan III
Ślepy szukał porozumienia z człowiekiem, któremu królowa Elżbieta bezgranicznie ufała – Stanisławem z Chodcza. Wysłał zatem do niego posła –
Łukasza Dracza, proponując spotkanie w Suczawie. Jako że zgodę wyraził
przychylny temu pomysłowi Aleksander, Dracz pospieszył do Suczawy11.
Niestety źródła milczą na temat przebiegu spotkania w Suczawie. Analizując późniejsze wydarzenia, możemy jednak wywnioskować, iż zakończyło się ono potwierdzeniem wcześniej złożonych propozycji: Bogdan zobowiązał się do opuszczenia Pokucia, w zamian zaś otrzymać miał rękę
Elżbiety. We wrześniu 1505 r. hospodar mołdawski zwrócił bowiem Pokucie stronie polskiej12, czekając na wywiązanie się teraz drugiej strony ze
zobowiązań, a zatem na rękę królewskiej siostry. Jako że w międzyczasie
zmarła niechętna małżeństwu Elżbieta Rakuszanka, sprawa wydawała się
osiągać finalizację13. Tymczasem na przeszkodzie w realizacji planów
Bogdana stanęła część możnych koronnych. Obawiali się oni bowiem, iż
realizacja planu małżeńskiego zdecydowanie pogorszy relacje Polski
z Turcją, narażając tę pierwszą na zupełnie zbędne niebezpieczeństwo14.
Również sama kandydatka na żonę – Elżbieta – daleka była od zachwytu
nad planowanym mariażem. Według Bernarda Wapowskiego, zarzekała
się nawet, iż raczej wstąpi do klasztoru, niż wyjdzie za „jednookiego barbarzyńcę”15. Wobec tak nieprzychylnych nastrojów panujących w Polsce
Bogdan postanowił na zwołany 15 stycznia 1506 r. do Lublina sejm16
przysłać posłów w celu przekonania monarchy o celowości zawarcia owego układu małżeńskiego. Spotkanie z królem przebiegło pomyślnie. Aleksander zatwierdził wstępny układ małżeński, a dla uzgodnienia szczegółów mieli zostać wysłani do Mołdawii polscy posłowie: Mikołaj Firlej,

10

AAleks, nr 257, Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. III, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1908 (dalej: MRPS III), nr 2048; Z. Spieralski, Z dziejów wojen…,
s. 105-108.
11 ADAD, LL 2, k. 48-49; AAleks, nr 294; A. Borzemski, Sprawa pokucka..., s. 378;
Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 108.
12 AAleks, nr 298; A. Borzemski, Sprawa pokucka…, s. 379.
13 Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 109.
14 Tamże, s. 110.
15 B. Wapowski, Kroniki Bernarda Wapowskiego część ostatnia, czasy podługoszowe
obejmująca (1480-1535), ed. J. Szujski [w:] Scriptores rerum Polonicarum, t. 2, Kraków 1874 (dalej: Wapowski), s. 62-63; 279.
16 MRPS III, nr 2519; Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 110.
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Stanisław z Chodcza i Bernard Wilczek17. Niestety, do realizacji planów
nie doszło, bowiem 19 sierpnia 1506 r. zmarł Aleksander. Śmierć monarchy, sprzyjającego planom matrymonialnym Bogdana mołdawskiego,
rozwiązała z kolei ręce przeciwnikom tego pomysłu. Do największych
przeciwników zacieśnienia więzi polsko-mołdawskich należeli Spytek
z Jarosławia i Jan Feliks z Tarnowa. Tymczasem to właśnie oni po śmierci króla zaczęli odgrywać decydującą rolę w państwie18. Co więcej, najazd
tatarski na Litwę, mający miejsce jeszcze w lipcu 1506 r.19, utwierdził ich
w przekonaniu, jak istotne dla stabilności państwa polskiego są poprawne
stosunki z Turcją. Z planów matrymonialnych zatem zrezygnowano, zaś
Elżbieta wydana została w 1515 r. za księcia legnickiego Fryderyka. Reakcja Bogdana była natychmiastowa. W połowie września zajął zbrojnie
Pokucie20.
Na to strona polska w żadnym wypadku przystać nie mogła. Mikołaj Kamieniecki, ówczesny hetman koronny, objął dowództwo w organizowanej wyprawie. W starszej literaturze przypisywano staroście halickiemu i kasztelanowi lwowskiemu Ottonowi z Chodcza rolę dowódcy
w wyprawie21, jednakże poglądowi temu przeczą źródła. Mikołaj Kamieniecki został w czasie sejmu lubelskiego (1503) mianowany przez króla
Aleksandra hetmanem koronnym i objął najwyższe dowództwo wojskowe22. Ponadto sam fakt, że to Kamieniecki rozliczał się z szafarzami z kosztów wyprawy, świadczy o jego pozycji wodza naczelnego23. Zadanie Kamienieckiego nie było jednak łatwe. Mimo werbunku trwającego od
kwietnia, Kamieniecki zdołał zebrać jedynie około 2500 zaciężnych do
odebrania Pokucia24. Było to związane z problemami wojskowymi, z jaki-

17

AGAD, dokument pergaminowy, nr 5407; AAleks, nr 317; Z. Spieralski, Z dziejów
wojen…, s. 110.
18 Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 111.
19 S. Herbst, Kleck 1506 [w:] „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1934, s. 21-38; L. Fac,
Południowo-wschodni teatr działań wojennych w latach 1497-1509, „Rocznik Przemyski”, t. 43 (2007), s. 76-80; Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 111; M. Plewczyński, Wojny i wojskowość polska w XVI w., Tom. 1. Lata 1500-1548, Zabrze 2011,
s. 112.
20 Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 112.
21 J. Kamiński, Otto z Chodcza. Wojewóda krakowski: próba monografii historycznej, Złoczów 1911, s. 9; W. Pociecha, Otto Chodecki [w:] Polski Słownik Biograficzny,
t. 3, Kraków 1937, s. 350.
22 AAleks, nr 154, 157; szerzej na ten temat: K. Niemczyk, Kamienieccy herbu Pilawa.
Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej na ziemiach ruskich do połowy XVI
wieku (w druku); taż, Kamienieckis Geschlecht und seine Beziehungen zu Moldau am
Ende des 15. Und zu Beginn des 16. Jahrhunderts im Überblick (w druku); taż,
Wojskowa emanacja władzy królewskiej w osobie hetmana na przełomie XV i XVI
wieku (w druku) – tam omówienie literatury i źródeł.
23 Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 117.
24 Liczba taka wynikałaby z zapisów rozliczeń Kamienieckiego, zob.: AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego (dalej: ASK), oddz. 86, nr 6, k. 6-16; Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 316; R. Przybyliński, Hetman wielki koronny Mikołaj Mielecki (ok.
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mi borykała się Polska od końca XV w., a związanymi z próbą zreorganizowania wojska i wprowadzeniem tzw. relucji, czyli zmianą obowiązku
służby wojskowej na podatek płacony w celu utrzymania stałej armii
zawodowej. Ściąganie podatków napotykało jednak spore problemy,
w efekcie wojska zaciężnego było mało, a szlachta w pospolitym ruszeniu
służyć nie chciała25. Odtworzenie przebiegu wyprawy, jak i miejsca samej
bitwy nastręcza sporych trudności, ze względu na niedostatek informacji
źródłowych26. Z całą pewnością dowodzący armią hetman Kamieniecki,
zdając sobie sprawę z niewielkiej ilości zgormadzonego wojska, próbował
wykorzystać element zaskoczenia. Opierając się bowiem na jednym
z istotniejszych dla nas źródeł, a zatem kronice Miechowity, możemy
stwierdzić, iż już trzy tygodnie po zagarnięciu Pokucia przez Bogdana,
a więc około 29 września, wojsko Kamienieckiego przekroczyło Dniestr27.
Następnie, wnioskując z kolejnego źródła, jakim są rozliczenia Kamienieckiego, wojsko polskie napotkało większy opór Mołdawian w Czesybiesach (obecnie Jezupol na Ukrainie), toteż hetman koronny zostawił tu
część wojska (jak sugeruje Spieralski, najpewniej piechotę i artylerię),
sam zaś wkroczył do Mołdawii28. Wówczas napotkał jednak spore problemy. Otóż przednia straż, dowodzona przez Jerzego i Feliksa Strusiów,
została rozbita, zaś Jerzy Struś pojmany i wraz z kilkoma innymi jeńcami ścięty w Suczawie. Mołdawianie dowodzeni przez niejakiego Kopacza
stawiali zacięty opór i dopiero starcie z nimi głównych wojsk Mikołaja
Kamienieckiego przesądziło o sukcesie wyprawy. Natychmiast po rozbiciu przez Kopacza straży przedniej Kamieniecki uderzył bowiem na wojska mołdawskie, uniemożliwiając wykorzystanie Kopaczowi dogodnego
ukształtowania terenu do ataku na boki bądź tyły armii polskiej, jak to
miało miejsce chociażby w pamiętnej wyprawie bukowińskiej w 1497 r.
Rewanżując się z kolei za ścięcie Jerzego Strusia, rozkazał uśmiercić

1549-1585), Toruń 2003, s. 24; choć Wapowski, s. 276-279 i Miechowita (Chronica
Polono-rum), s. 378 przytaczają liczbę 4000, podobnie M. Bielski, Kronika polska
Marcina Bielskiego nowo przez Joachima Bielskiego syna jego wydana, Kraków
1597 (dalej: Bielski), s. 932; L. Finkel, Elekcyja Zygmunta I, Kraków 1910, s. 159,
który liczbę jeź-dźców mołdawskich, przepędzonych z Pokucia, szacuje na 600.
25 Razem z nim w wyprawie uczestniczył jego brat Jan Kamieniecki, stojący na czele
25 jeźdźców, a także chorągwie Stanisława Hynka i Iwana Prokyta, liczące po 60 jeźdźców, kniazia Wiśniowieckiego i Michała Raca, liczące po 50 jeźdźców, Stanisława
Lanckorońskiego, Iwana Barynowskiego, wojewody podolskiego Piotra Koli po 20,
braci Iskrzyckich po 12, Andrzeja Ormiańczyka 10 i Stanisława z Chodcza 30, zob.:
AGAD, ASK, oddz. 86, nr. 6, k. 16, 17v, 18-19, 21, 23v, 25-25v, 28v-29v, 32v, 42v,
45-46, 47v; zob. też: Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 116.
26 Analizę możliwego marszu armii „okiem” historyka wojskowości przeprowadził
Z. Spieralski (Z dziejów wojen..., s. 119); mnie interesują bardziej polityczne aspekty
wyprawy.
27 Miechowita, cap. 85, s. 377-379.
28 Co można wywnioskować z rozliczeń Kamienieckiego, AGAD, ASK, oddz. 86, nr 6a,
k. 53, 58; Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 118.
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50 mołdawskich jeńców29. Ustalenie miejsca owej bitwy nie jest sprawa
łatwą. Źródła żadnej nazwy nie wymieniają, zaś pojawiająca się w literaturze (po raz pierwszy u Władysława Pociechy) nazwa Chocimia jest oczywistą pomyłką i najpewniej przeniesieniem „w czasie” wyprawy Kamienieckiego z 1509 r., która faktycznie miała miejsce pod Chocimiem30.
Przyjmując bowiem za Miechowitą, że 29 września Kamieniecki przekroczył Dniestr, a następnie zostawił część wojska w Czesybiesach, mamy
pewność, że znajdował się już po prawej stronie Dniestru i miał drogę
otwartą na Pokucie. W moim przekonaniu odrzucić należy możliwość
(biorąc pod uwagę położenie Chocimia), że Kopacz czekał na Kamienieckiego właśnie pod Chocimiem, zostawiając mu otwartą drogę tak na Pokucie, jak i w głąb samej Mołdawii. Nawet gdyby Kopacz zakładał, że to
pod Chocimiem wojsko polskie będzie przeprawiało się przez Dniestr (co
jest wykluczone, bo jak wiemy, najpierw stanęło w Czesybiesach już po
prawej stronie Dniestru, więc przeprawić musiało się najpewniej w okolicach Halicza), to na wieść o wcześniejszym miejscu przeprawy nie czekałby pod Chocimiem, który zupełnie nie znajdował się na linii marszu
wojska polskiego, ale starałby się zajść Kamienieckiemu drogę na Pokucie. Do bitwy musiało zatem dojść na linii marszu wojska polskiego z Czesybiesów w stronę Pokucia, a zatem na linii Czesybiesy – Kołomyja –
Śniatyn – Czerniowce – Koźmin31, najpewniej 4 października32. Po zwycięskiej bitwie wojsko polskie spustoszyło przyległe tereny, po czym powróciło do kraju33.
Bitwa problemów i sporów polsko-mołdawskich oczywiście nie
rozwiązała. Podobnie jak nie zakończyła niedoszłych planów matrymonialnych Bogdana III, które za sprawą papieża Juliusza II powróciły na
arenę międzynarodową w 1509 r. Wtedy też rozpoczął się kolejny rozdział rywalizacji o Pokucie.

29

Wapowski, s. 63; M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej
Rusi, Warszawa 1846, s. 320; G. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti-Chişinău 2003, s. 82; Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 118-119; K. Pułaski, Kronika
polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki,
t. 1, Warszawa 1911, s. 210; M. Plewczyński, Wojny i wojskowość…, s. 151-152.
30 W. Pociecha, Stanisław Chodecki [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków
1937, s. 353.
31 Z. Spieralski opowiadał się za miejscem bitwy „na zachód od Czerniowiec”, zob.:
tenże, Z dziejów wojen..., s. 120; z kolei M. Plewczyński nazywa starcie bitwą „pod
Czerniowcami”, zob.: M. Plewczyński, Wojny i wojskowość…, s 152.
32 Kronika od r. 1507 do 1541 spisana [z rękopisu 1549 r.] [w:] Biblioteka starożytna
pisarzy polskich, t. 6, wyd. K. W. Wojcicki, Warszawa 1854, s. 3.
33 Z. Spieralski, Z dziejów wojen…, s. 120; L. Fac, Południowo-wschodni teatr działań…, s. 82.
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Contribuţie la relațiile moldo-polone din sec. XVI.
Geneza conflictului din anul 1506
Rezumat

Referatul priveşte una din principalele probleme care a format relaţiile polono-moldave în perioada Evului Mediu târziu, adică apartenenţa politică a Pocuţiei şi necunoscuta bătălie din anul 1506. Această problemă are începutul său în sec. XIV, iar la confluenţa sec. XV şi XVI
a atins punctul culminant. Atunci problema apartenenţei teritoriului pomenit a devenit unul din principalele aspecte ale politicii atât a Poloniei
cât şi a Moldovei. Cu cât voievodul moldovean Ştefan cel Mare a încercat
să rezolve problema pe calea întâlnirilor la graniţă unde, împreună cu delegaţii polonezi, a încercat să obţină o înţelegere satisfăcătoare, cu atât
mai mult urmaşul lui – Bogdan al III-lea cel Chior, neposedând o poziţie
consolidată în propria ţară şi confruntându-se cu tot mai marea influenţă
turcească, în loc de război cu Polonia a vrut o alianţă, iar Pocuţia a decis
să o folosească asemeni unui atu. Deci a propus să renunţe benevol la
drepturile asupra ţinutului controversat în schimbul căsătoriei cu sora
regelui polonez Alexandru – Elisabeta. Voievodul s-a bazat pe faptul că
această legătură îi va deschide drumul către un aliat puternic şi, totodată,
va întări poziţia Moldovei faţă de Turcia.
Poziţiile puternicilor polonezi privitoare la această propunere
erau totuşi împărţite. Le era teamă de reacţia Turciei faţă de o eventuală
alianţă cu Moldova. Favorabil acestei idei a fost totuşi regele Alexandru,
iar în anul 1505 s-a ajuns la întâlnirea la Suceava a lui Bogdan cu Stanisław din Chodcza – omul de încredere al reginei-mamă. Întâlnirea s-a
încheiat cu confirmarea celor stabilite anterior: Bogdan s-a obligat să părăsească Pocuţia, în schimbul mâinii Elisabetei. Achitându-se de acest
acord, în septembrie 1505 voievodul moldovean a înapoiat Pocuţia părţii
polone, aşteptând ca şi cea de a doua parte să se achite de obligaţii, deci
mâna Elisabetei. Totuşi la aceasta nu s-a ajuns, iar moartea regelui polonez a dat mână liberă adversarilor căsătoriei. Cârma puterii în Polonia
a trecut în mâinile adversarilor mariajului. Bogdan al III-lea, dându-şi
seama de acest lucru – că la realizarea acestei înţelegeri nu se va ajunge,
la jumătatea lui septembrie 1506 a ocupat cu forţa Pocuţia. Ca răspuns
s-a pus în mişcare armata polonă sub comanda hatmanului Coroanei Mikołaj Kamieniecki. Locul înfruntării armatelor polonă şi moldovenească
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nu este cunoscut. Izvoarele nu pomenesc despre el, dar în literatura
veche se pomeneşte de Hotin în contradicţie cu traseul reconstituit al
marşului armatei polone.
Bazându-ne pe cronica lui Miechowita şi pe calculele lui Mikołaj
Kamieniecki se poate afirma că traversarea Nistrului a avut loc la 29 septembrie, în împrejurimile Haliciului. Apoi armata polonă a întâmpinat
o mai mare rezistenţă din partea moldovenilor în Tîsmenîțea, atunci Kamieniecki a lăsat aici o parte din armată, iar singur a intrat în Moldova.
Avangarda condusă de Jerzy şi Feliks Struś a fost învinsă, iar Jerzy Struś
prins şi împreună cu alţi prizonieri decapitat la Suceava. Moldovenii conduşi de un oarecare Copaci au opus o dârză rezistenţă şi abia contactul cu
ei al principalei armate a lui Mikołaj Kamieniecki a decis succesul campaniei. Imediat după înfrângerea avangărzii de către Copaci, Kamieniecki
a lovit armata moldavă, făcând imposibilă folosirea de către Copaci
a unor condiţii favorabile ale terenului pentru atac din părţi sau din spatele armatei lui Kamieniecki, aşa cum a avut loc în memorabila expediţie
bucovineană din anul 1497. Bătălia probabil a avut loc undeva pe linia
Tîsmenîțea-Colomeea-Sneatîn-Cernăuţi-Cosmin, în ziua de 4 octombrie.
În urma victoriei obţinute, armata polonă a pustiit împrejurimile, după
care s-a întors în ţară. Totuşi bătălia problemelor şi disputelor polonomoldave nu s-a rezolvat. Tot aşa cum nu s-au materializat planurile matrimoniale ale lui Bogdan care datorită papei Iulian al II-lea au revenit pe
arena internaţională în anul 1509. Tot atunci a început următoarea etapă
a bătăliei pentru Pocuţia.

dr. Lilia Zabolotnaia
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chișinău

Viața privată a Mariei (Lupu) Radziwiłł
oglindită în imagini de epocă

Istoria în imagini ne oferă un cadru vizual al cronografiei evenimentelor istorice, prezentate din perspectiva unor personalități și personaje ilustre. Indubitabil, imaginile feminine ale epocii, care s-au păstrat
în picturile murale (fresce) și portretele păstrate în muzeele din străinătate (Polonia, Lituania, Belarus, Rusia, Ucraina etc.) sau în colecțiile particulare ne oferă posibilitatea unică de a vizualiza istoria în toată culoarea
și nuanțele sale, astfel completând lacuna textului descriptiv, care uneori
are un caracter subiectiv sau lipsește în general. De asemenea, folosirea
aspectului ilustrativ în metodologia de cercetare istorică permite autorului să combine litera și imaginea, ridicând valoarea documentelor materiale – izvoare narative și obiecte de artă, pentru a crea portretul profund
și multiaspectual în detalii atât ale epocii în termeni generali, cât și ale
modului de viață privată de zi cu zi, spiritualitatea și morala epocii.
Un interes particular în acest sens prezintă diferitele imagini ale
Mariei (Lupu) Radziwiłł în gravuri și tablouri din secolele XVII-XVIII.
În acest studiu propunem unele fragmente din viaţa privată
a principesei Maria (Lupu) Radziwiłł1 elaborat în baza analizei obiectelor
de artă care s-au păstrat în colecțiile muzeale. Maria a fost născută din
prima căsătorie a lui Vasile Lupu cu Tudosca, fata vornicului Costea Bucioc (Băcioc)2, măritată cu vestitul principe Janusz Radziwiłł. Nunta
a avut loc la 5 februarie 1645 în capitala Țării Moldovei, Iași. S-au păstrat
diverse menţiuni despre această nuntă, în care este descrisă frumuseţea
Mariei3 și inteligenţa ei („fată învăţată)”4.

1

Maria, fiica lui Vasile Lupu, a fost a doua soţie a principelui Janusz Radziwiłł. Prima
soţie a fost Katarzyna Potocka, fiica Mariei Movilă din căsătoria cu Ştefan Potocki,
nepoată a lui Ieremia Movilă.
2A fost unul dintre cei mai influenţi boieri din vremea sa. A comandat oastea Moldovei în lupta contra turcilor, după care s-a retras în Polonia. Vezi: Nicolae Stoicescu,
Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Secolele XIV-XVII, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971, p. 347-348.
3 Eberhard Werner Happel (1647-1690) a descris nunta lui Janusz Radziwiłł cu fiica
lui Vasile Lupu, Maria, pe baza informaţiilor cuprinse într-un manuscris latin pe care-l citează în cursul relatării şi care pare să fi fost opera unui martor ocular. Vezi:
Eberhard Werner Happel, Căsătoria principelui Radziwiłł cu o domniţă din Moldova, în: Călători străini despre Ţările Române, vol. V, Volum îngrijit de Maria Hol-
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În contextul problemei abordate, vom încerca să urmărim cronologic istoria portretelor și a imaginilor Mariei din diferite muzee și colecții din străinătate, deorece în Moldova contemporană nu s-a păstrat
niciun obiect de artă cu imaginea feminină din secolul al XVII-lea, fără
a mai vorbi separat de portretele doamnelor și domnițelor din epocă.
În acest moment se cunosc câteva efigii (efigie-chip) din pictura
votivă din Biserica Trei Ierarhi (Iași, România), de asemenea portrete și
gravuri ale Mariei.
Din fragmentele frescei din biserica Trei Ierarhi (Iași), observăm
că Maria este ilustrată stând în spatele mamei sale biologice Tudosca5 (şi
nu Ecaterinei Cerchezoiaca)6. Ambele sunt zugrăvite în căciuli asemănătoare, garnisite cu blană, cu cercei, ansmablul vestimentar prezentând un
stil similar (similitudini stilistice).

ban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Paul Cernovodeanu, Editura Științifică,
Bucureşti, 1973, p. 643.
4 Călătoria lui Paul de Aleр, în: Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, Volum îngrijit de Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Paul Cernovodeanu, Editura Științifică și Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 25-35.
5 În literatura istorică s-a strecurat greşeala că în imagine este Ecaterina Cerchezoiaca, mama vitregă. Vezi la: Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte în țările
române, secolele XIV-XVII, București, 1970, pl. CCIII.
6 Această greşeală a incitat unii cercetători să afirme că Ecaterina ar fi fost mama Mariei Lupu. Georg Kraus, descriind nunta Mariei cu Janusz Radziwiłł, a scris greşit că
Maria este „născută dintr-o cercheză tânără”, în Georg Kraus, Cronica Transilvaniei
1608-1665, Traducerea şi studiul introductiv Gh. Duzinchevici, E. Reus-Mîrza, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1965, p. 122. O concepţie similară greşită precum că
Ecaterina era mama fiicelor lui Vasile Lupu o găsim în descrierea unui autor german
anonim, care a fost prezent în 1652 la nunta Ruxandrei cu Timuş Hmelniţki: „după
nuntă… când domnul lua rămas bun cu ginerele [Timuş – L. Z.], tânăra [Ruxandra
– L. Z.] stătea cuprinsă cu mama sa şi plângea amar”, în: Lilia Zabolotnaia, Сведения
современников о свадьбе Руксандры и Тимуша Хмельницкого. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні, Материалы XX Международной конференции в центре Памяткознавства в Киеве 23-24 марта, том 2, Институт Национальной Истории Украины, Киев, 2011, p. 293-305. Această informaţie nu poate fi
veridică din simplul motiv că după 5 ani de căsătorie cu Vasile Lupu, Ecaterina nu
putea avea o fiică adultă. Se poate presupune că toate informaţiile eronate ale contemporanilor precum că Ecaterina era mama Mariei şi Ruxandrei au o explicaţie
simplă. Relaţia dintre mama vitregă şi fiice aparent a fost atât de bună şi frumoasă, că
nu constituia un motiv de răspândire a zvonurilor. Până în prezent, în literatura istorică găsim opinia greșită despre originea Mariei. Drept exemplu servește articolul
Hanna Widacka, Mołdawska małżonka Janusza Radziwiłła, http://www.wilanowpalac.pl/moldawska_malzonka_janusza_radziwilla.html (data accesării: 15.03.2015)
care scrie că Maria era fiica lui Vasile Lupu (de origine albaneză) și a doamnei Grillo
din Veneția – Bazylego Lupu (z pochodzenia Albańczyka) i Wenecjanki Grillo.
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Merită o atenție particulară colierul de mărgăritar la gât, care este
prezent în toate portretele ulterioare ale Mariei, ceea ce ne face să presupunem originea lui, și anume provinit prin moștenire de la mama ei. Devotamentul Mariei față de mama ei este de asemenea remarcat de autorii portretelor.
Fig. 1. Fragmente ale frescei din biserica Trei Ierarhi (Iași)

Sursa: Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte în țările române,
secolele XIV-XVII, București, 1970, pl. CCIII.
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Fig. 2. Doamna Tudosca, prima soție a lui Vasile Lupu
(frescă din biserică Trei Ierarhi, Iași)

Sursa: Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte..., pl. CLXXIX.
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În continuare vom prezenta două portrete asemănătoare ale Mariei (Lupu) Radziwiłł. Primul portret a fost interpretat de un autor necunoscut după lucrarea lui Matthäus Merian (junior) (1621-1687)7.
Fig. 3. Maria (Lupu) Radziwiłł.
Autor necunoscut după lucrarea lui Matthäus Merian (junior)

Sursa: Dział Dokumentacji Wizualnej i Digitalizacji.
Muzeum Narodowe w Warszawie.

7

Răspunsul din Muzeum Narodowe w Warszawie: Malarza nieokreślonego, ok. 1733-37, wg grafiki Matheusa Meriana. Portret Marii z Lupulów Radziwiłłowej – z serii
165 portretów Radziwiłłów, zwanej obecnie „w wieńcu laurowym”, namalowanej na
zamówienie Anny z Sanguszków Radziwiłłowej, olej, płótno 106,5 x 71 cm. Nr inw.
MP 4481.
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Fig. 4. Autorul necunoscut8.
Portret autorstwa holenderskiego malarza Abrahama Westerfelda [? – L.Z.]

Sursa: https://www.google.MariaRadziwill
(data accesării: 15.03.2015).

Acest tablou evidențiază următoarele detalii: Maria (Lupu) Radziwiłł e pictată într-un costum pe atunci la modă, în stil mixt (comportând
elemente tradițional-locale, dar și europene) (spaniol – sic!), ajustat pe
corp, care subliniază eleganța figurii suple. Observăm că Maria avea niște
sprâncene frumos arcuite și buze senzuale, o față cu un zâmbet fermecător. Atrage atenția o cruce masivă, brodată (atârnată) pe haină – aspect
relevând apartenență religioasă și semn că Maria era o persoană profund
credincioasă. Pe cap poartă o maramă albă, care cădea în fliuri pe umeri.
Acest fel de acoperământ pe cap le dădea femeilor din acele timpuri
o anumită grandoare, subliniind totodată modestia lor, mai ales când culoarea albă se armoniza cu rochia neagră și părul negru.

8

La acest portret face referinţă la N. Iorga, Istoria românilor în chipuri şi icoane.
Vezi: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/199 (data accesării: 15.03.2015).
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Deasupra acestui acoperământ se punea o bonetă din catifea,
bogat ornamentată cu perle, pietre scumpe și, în partea dreapta a scufiei,
cu o egretă. Colierul de la gât, dublat în șiruri, este deosebit de atrăgător,
la fel și mărgelele de mărgăritar, în trei șiruri împletite în șuvițe, îmbinate cu pietre prețioase, diamante și medalioane cu ornament floral, încrustate cu diamante. Aceste bijuterii impunătoare înfrumusețează și evidențiază pieptul, ajungând până la brâu.
Al doilea portret de asemenea este realizat de un autor necunoscut. Anume această imagine o întâlnim la N. Iorga cu trimitere: „Reproducere făcută de cheltuiala «Societăţii femeilor române»” (după un
portret contemporan)9. În viziunea specialiştilor în artă, posibil copie era
făcută după un portret din secolul al XVII-lea, deorece acest portret prezintă o anumită afinitate cu precedentul (Fig. 3).
Îndrăznim să presupunem, cu mare probabilitate (? – L. Z.) că
portretul a fost realizat de pictorul Abraham Westerfeld10. Vizibil, se
aseamănă cu primul (Fig. 3) – costumul doamnei denotă aceeași splendoare. Maria este reprezentată într-o cu o cămașă brodată cu ornamente
florale, pe cap cu bonetă cu pietre preţioase, o năframă și o coafură foarte
elegantă.
Observăm că în ambele portrete nu numai straiele Mariei sunt
aproape identice. La fel arată și bijuteriile de la gât, mărgăritarele în trei
şiraguri și altele. Cu toate aceastea, tabloul reliefează o deosebire marcantă și anume faptul că Maria pare foarte tânără, deosebit de frumoasă,
feminitatea acesteia fiind în special conturată cu ajutorul privirii gingașe
și blânde, într-o anumită măsură cochetă.
Admitem că anume această imagine a fost trimisă princepelui Janusz Radziwiłł la încheiere logodnei, prin solii lui Vasile Lupu, în 1644.
Despre aceasta relatează Eberhard Werner Happel: „după primirea consimţământului de către trimişii în numele stăpânului lor, principele şi
după săvârşirea logodnei cu ceremonialul domnesc, la înapoierea lor cu
bine ei au adus chipul sau portretul tinerei mirese domneşti”11.

9

http://digitallibrary.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/199 (data accesării:
15.03.2015).
10 Wzmiankowany obraz z 1644 r., może autorstwa malarza holenderskiego Abrahama Westerfelda (o którym wiadomo, że portretował na pewno Bazylego Lupu) zaginął, lecz skopiował go w 1652 r. w miedziorycie niemiecki grafik Matthäus Merian
Młodszy (1621-1687), a sztych odbito w tomie szóstym dzieła Theatrum Europaeum,
wydanego we Frankfurcie nad Menem, în Zygmunt Batowski, Abraham van Westervelt, malarz holenderski i jego prace w Polsce, în: „Przegląd Historii Sztuki”,
1990/31, t. 2, z. 3-4, p. 115-129; Teresa Sulerzyska, Galeria obrazów i „gabinety sztuki” Radziwiłłów w XVII w., în: „Biuletyn Historii Sztuki”, Warszawa, 1961, Nr. 2,
p. 87-95; Aistė Paliušytė, „Jonušo Radvilos mecenatystė”, in: Lietuvos kultūros
tyrinėjimai, t. 1, p. 165; Lietuvos dailininkų žodynas, t. 1: XVI-XVIII a. (editor Aistė
Paliušytė), Kultūros filosofijos ir meno institutas, Vilnius, 2005, p. 269-270.
11 Eberhard Werner Happel, op. cit., p. 643.

30
Fig. 5. Gravură din colecţia lui M. Berson

Sursa: Kolekcja Grafiki Polskiej. Gr. Pol. 1994. Merian, Mattäus
(1621-1687; mł.), Westerfeldt, Abraham van (ca 1620-1692).

Al treilea portret reprezintă o gravură realizată de pictorul Merian Mattäus12. Maria apare într-o rochie cu ornament floral, după moda
spaniolă (conform stilului spaniol – L. Z.). Pe cap e aceeași maramă acoperită de o bonetă din catifea brodată cu perle. În ceea ce priveste bijute-

12

Kolekcja Grafiki Polskiej. Gr. Pol. 1994. Merian, Mattäus (1621-1687; mł.),
Westerfeldt, Abraham van (ca 1620-1692). Portret Marii z Lupów Radziwiłłowej, żony
Janusza XI Radziwiłła. Rycina z wydawnictwa: Theatrum Europaeum, Frankfurt am
Mayn, t. 6, 1652. Datowanie: 1652. Wymiary: 16,1 x 11,2. Technika: miedzioryt. Tworzywo: papier.
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riile, „depistăm” același colier de perle în șirag dublu, precum și salba de
mărgăritar în trei rânduri, revarsându-se pe piept, până la brâu. Fața Mariei denotă gingășie, însă privirea divulgă o notă de melancolie, profilând un sentiment de dor și singurătate. Prezența crucii este din nou
marcant accentuată.
Se știe că Maria, după căsătorie cu Janusz Radziwiłł13, care era
evanghelic, nu a trecut la altă confesiune religioasă, rămănând o creștinăortodoxă fidelă și, până la sfârșitul vieții sale, a acordat ajutoare bisericilor din averile sale. Suntem tentați să presupunem că Maria avea o predilecție pentru culoarea neagră – culoarea eleganței14. S-a păstrat o scrisoare a Mariei din 1651 unde ea îl roagă pe croitorul ei să-i aducă o pânză
scumpă și neapărat de culoare neagră15. O dovadă că prefera culoarea
neagră este și tabloul lui Johannes Shretter din 1646. Presupunem că
această culoare neagră a fost aleasă tot de ea.
Următoarea imagine (gravură) este realizată de un gravor iscusit
Hirsz Leybowicz, care a semnat contractul cu Michał Kazimierz Radziwiłł
„Рыбонькой” pe 16 octombrie 1747 pentru realizarea galeriei de 90 portrete din neamul Radziwiłł16. Acest album a fost finisat în 175617. Cu siguranță putem constata că Leybowicz a folosit în gravura sa portretul lui
Matteus Merian18. Fața fiicei de domn e deosebită (destul de originală)
– e frumoasă, elegantă, grațioasă, cu o ținută aristocratică (nobilă) și privire distinsă, plină de demnitate.
Totuși, un decalaj de reprezentare poate fi remarcat între gravurile și portretele originale. În gravură, Maria este reprezentată cu un nas
relativ mare, cu toate că picturile și gravurile la comandă ascundeau de
regulă neajunsurile (în deosebi, cele fizice – L. Z.).

13

Mai mult ca atât, cununia a fost oficializată de mitropolitul Petru Movilă după canoanele bisericești ortodoxe.
14 Rūta Guzevičiūtė, Tarp Rytų ir Vakarų: XVI-XIX a. LDK bajorų kostiumo formavimosi aplinkybės ir pavidalai, Versus aureus, Vilnius, 2006, p. 234.
15 Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas (LVIA), F. 1280. Radivilos 1416-1939.
16 Hanna Widacka, Działalność Hirsza Leybowicza i innych rytowników na dworze
Nieświeskim Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” w świetle badań archiwalnych, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1977, nr. 1, p. 62-72.
17 Ольга Баженова, Город Мир и альбом фамильных портретов князей Радзивиллов 1758 года издания, Мірскі замак і замкі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, Праблемы рэстаўрацыі і музеефікацыі, Минск, 2006; B. Бажэнава, Ляйбовiч
Гiрш, Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т., Минск, Беларуская
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2005,Том 2, Кадэцкі корпус – Яцкевіч, p. 235.
18 B. Бажэнава, Ляйбовiч Гiрш..., p. 235; Hanna Widacka, Działalność Hirsza Leybowicza...; Julian Kołaczkowski, Słownik rytowników polskich, Lwów, 1874, s. 34;
Ольга Баженова, Город Мир и альбом фамильных портретов князей Радзивиллов 1758 года издания...; idem, Радзивилловский Несвиж, Минск, Харвест,
2010; Віктар Ф. Шматаў, Беларусcкая кнuжная гравюра XVI-XVIII стагоддзяў,
Минск, 1984, p. 170-175.

32
Fig. 6. Maria (Lupu) Radziwiłł

Sursa: după gravura Hirsz Leybowicz,
Icones familiae ducalis Radivilliane (1758).

Ultimul portret al Mariei, operă a unui autor necunoscut19, o înfățisează pe Maria, foarte probabil, în ultimii ani ai vieții, luând în considerare diferența dintre imaginile remarcabile ale autorilor precedenți
(Abraham Westerfeld, Matthäus Merian şi M. Berson). Cu toate aceastea
(și este surprinzător), Maria este ilustrată în veșminte asemănătoare
(aceeași haină ca și în portretele și gravurile precedente), cu aceleași bijuterii, la fel coafată etc. Afinitatea materială nu ascunde însă diferenţa

19

Există tendință denaturată de a considera că acest portret aparține Mariei Vladimir
Starițkaya, regina suverană (legitimă, titulară) a Livoniei, văduva regelui Magnus
a Livoniei. În acest context atributiv, portretul a fost publicat în lucrarea Сергей
П. Бартенев, Московский кремль в старину и теперь (в двух томах), Издание
Министерства Императорскаго Двора, Москва, Синодальная типография, 1912-1916, în al doilea volum, p. 237 (fig. 257). Portetul a fost la un moment dat păstrat în
Armurăria Moscovei, http://ermonn.livejournal.com/1458.html
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aspectului fizic: Maria este în etate, cu o expresie morbidă, bolnăvicioasă
și întristată. Probabil, acest portret a fost realizat în ultimii ei ani de viață. Se știe că ea suferea de o boală pulmonară (atrofiere/tuberculoză) incurabilă în acea perioadă, ce a constituit de altfel cauza decesului ei. Maria a murit în 1660 (14 ianuarie), conform atestării medicale20. Elementul
fiziologic este și el puternic accentuat, în particular prin întermediul mâinilor Mariei, ce par evident emfatice. Merită menționat faptul că portretele precedente nu profilau mâinile Doamnei. În acest portret imaginea
mâinilor, în special mâna stângă în care Maria ține un batic, este încovoiată (mâinile sunt ușor încovoiate). Maria poartă în acest portret o verigă
pe degetul mare al mâinii stângi. În mâna stângă, care este îndoită la cot,
ține o băsmăluță, iar pe deget are un inel masiv.
Fig. 7. Portretul Mariei (autor necunoscut)

Sursa: https://www.google.MariaRadziwill
(data accesării: 15.03.2015).

20

Tadeusz Wasilewski, Radziwiłłowa z Lupulów Maria, Polski Słownik Biograficzny, tom XXX, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1987, p. 399-401.
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Portretul cu cele doua soții (Katarzyna Potocka și Maria Voloska)
este de o valoare istorică și artistică deosebită în ceea ce privește cercetarea portretelor și tablourilor în cadrul studiului ilustrativ al istoriei.
Fig. 8. Katarzyna Potocka şi Maria Radziwiłł (Johannes Shretter, 1646)

Sursa: Т. А. Карпович, Портреты из Несвижа и Гродно в собрании
Государственного художественного музея БССР, în: Музей 1,
Художественные собрания СССР, Минск, 1980.

Lucrarea a fost realizată în anul 1646 (în ulei, dimensiuni 201 х
122), la comanda lui Janusz Radziwiłł, de către pictorul baroc Johannes
Shretter (?-1685) și era destinată, probabil, pentru noul castel din Vilnius21. Actualmente acest renumit dublu portret este păstrat în Muzeul
Naţional de Istorie şi Cultură din Belarus22.

21

Т. А. Карпович, Портреты из Несвижа и Гродно в собрании Государственного художественного музея БССР, în: Музей 1, Художественные собрания
СССР, Минск, 1980 p. 136-155; Idem, Второе рождение портретов из Несвижа
и Гродно, Минск, 1981; Jerzy T. Petrus, Taisija A. Karpowicz, Portrety osobistości
dawnej Rzeczypospolitej w zbiorach mińskich. Kraków, 1991; Вяртанне-7. Нясвіжскія зборы Радзівілаў. Минск, 2002; Ольга Баженова, Радзивилловский Несвиж, Минск, 2007.
22 Надежда Высоцкая, Инвентарь XVII в. коллекции Радзивилловских портретов, опубликованный Т. Сулежицкой в 1962, Нясвiжскiя зборы Радзiвiлау iх
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Pe fundalul Katarzynei, suplă și feminină, Maria denotă o înfățășare măreață, într-o anumită măsură trufașă, dezvăluind originile regale.
Aceasta ține capul sus, sprâncenele proeminente crelevă asemănarea cu
tatăl său (cunoscut pentru ambiție și perseverență) – Vasile Lupu, domnul Moldovei.
Fața ei nu exprimă nicio stare afectivă. Culoarea neagră a rochiei
îi dă o imagine fastuoasă. Portretul lui Johannes Shretter nu ilustrează
colierul de mărgăritare, iar părul este aranjat într-o cascadă de bucle bogate, deși toate celelalte portrete înfățisează aranjamentul părului în coc,
cu fruntea liberă.
Aici asemănarea cu tatăl ei e absolut vizibilă: forma ovală a feței,
nasul, ochii mari, negri și privirea volitivă, sprâncenele arcuite, culoarea
părului și fruntea lată.
Fig. 9. Vasile Lupu
(frescă din biserică Trei Ierarhi, Iași)

Sursa: Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte..., pl. CLXV.

фармiраванне, гiстарычны лёс, цяперашняе месцязнаходжанне i шляхi выкарыстання, Мiнск, 2002, p. 128; Jerzy T. Petrus, Taisija A. Karpowicz, op. cit.
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Este remarcabil faptul că ambele soții (decedată și în viață) sunt
îmbrăcate în rochii asemănătoare ca și croială și model – strânse în talie
și largi în poale, bogat ornamentate cu nasturi și brodate cu găitan, cu gulere și manșete albe. Alegerea culorilor rochiilor, de către pictor (sau
a acceptat condiția? – L. Z.) prezintă de asemenea interes. Katarzyna Potocka, răposata, e îmbracată în culori roșii, aprinse, iar Maria (Lupu) Radziwiłł, vie și sănătoasă (plină de viață), în culori negre (de doliu), dar care arată sobru și elegant. Această discordanță de culori nu pune femeile
în antiteză, ci într-o poziție de complementaritate: ambele au aceleași
coafuri, ambele au un evantai, poziția mânilor fiind asimetrică, pe mâni
poartă brățări, pe degete – inele. Unica deosebire e că răposata soție nu
poartă salbă și are un singur inel, iar actuala, Maria, are două inele.
Din punctul nostru de vedere, acest portret compoziţional este
unic prin însuşirea unui sens profund strident, cu deosebită pondere şi
o schiţare vizual subtilă. Janusz Radziwiłł a comandat acest portret imediat după nunta cu Maria Lupu, adică peste un an – în 1646. Cert, portertul este excepţional şi inimitabil, o îmbinare a corectitudinii și armoniei.
Evident, prin acest tablou Janusz Radziwiłł a încercat să exprime şi să
materializeze devotamentul său faţă de prima lui soţie, imortalizând astfel memoria ei în inima sa. În acelaşi timp, a dorit să evidenţieze respectul faţă de a doua soţie. Pictura denotă în mod remarcabil ataşamentul
său faţă de tradiţii şi familie. Dublul portret este de altfel o simplă ilustrare a principiilor şi valorilor directoare în viaţă: amintiţi-vă/pomeniţi
morţii; ocrotiți, îngrijiți şi respectaţi pe cei vii; el reprezintă eufemismul
antinomic al vieţii: viața și moartea, continuitatea, eternitatea și nemurirea dragostei.
Tabloul este semnficativ atât din punct de vedere artistic, cât şi
istoric, întrucât „oglindeşte” aspectele cotidiene, valorile spirituale şi morale ale societăţii epocii. Incontestabil, portretul este incomparabil și
excepțional prin stilul său, prezentând atât o operă de artă cât și un
exemplar unic de izvor istoric.
Acest studiu este o tentativă de edificare a imaginilor de epocă
salvate, din diverse puncte de vedere: opere de artă, tehnici de pictură
temporale sau ale patrimoniului istoric în general, pentru a reda, în mod
particular, importanţa valorilor morale. Conform propriului punct de vedere, anume acest tip de surse istorice permite descoperirea şi studierea
unor domenii neglijate de specialişti: comportamentul şi modul de gândire, file din viaţa cotidiană privată a familiei în ansamblu, spiritualitatea și
moravurile epocii, şi al femeilor, în particular.
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dr Lilia Zabolotnaia
Muzeum Narodowe Historii Mołdawii w Kiszyniowie

Odbicie życia prywatnego Marii (Lupu) Radziwiłł
w malowidłach z epoki
Streszczenie

Artykuł stanowi kontynuację podejmowanej przez autorkę tematyki kobiecych postaci epoki (XVII-XVIII w.). Tym razem prezentuje ona
aspekty z życia prywatnego księżnej Marii Radziwiłł (Lupu) na podstawie
jej wizerunków – fresków i portretów zachowanych w muzeach i kolekcjach prywatnych.
Tekst, zawierający liczne ilustracje, w oparciu o kontekst historyczny i bogatą bibliografię omawia poszczególne wizerunki w porządku
chronologicznym na tle realiów z epoki.

Cristian Antim Bobicescu
Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române

Câteva observaţii despre tiran şi tiranie
la cumpăna secolelor XVI şi XVII

Perioada cuprinsă între 1595 – anul urcării pe tron a lui Ieremia
Movilă – şi anul 1616 – cel al înfrîngerii lui Alexăndru Movilă – a creşterii şi descreşterii influenţei polone asupra Moldovei corespunde unui număr sporit de apariţii ale termenului de tiran sau a referinţelor la tirania
unor domni din Moldova şi Ţara Românească, atât în documente externe
cât şi în documente interne, de cancelarie sau de provenienţă boierească.
Demersul nostru priveşte chestiunea occidentalizării limbajului
politic în Ţările Române în urma receptării termenului de tiran. Pe de
o parte, se constituie într-o încercare de a analiza mizele imediate ale utilizării termenilor de tiran, tiranie sau a reprezentărilor care trimiteau la
tiranie, în esenţă a acuzaţiei de tiranie aduse unor domni. Pe de altă parte, vom încerca să aruncăm o nouă lumină asupra momentului în care
termenul tiran a fost utilizat atât în scris cât şi în comunicarea orală în
mod comun, în spaţiul extracarpatic, moment pe care literaratura istorică
existentă îl plasează spre sfârşitul secolului al XVII-lea1. Totodată vom
avea în vedere identificarea mediilor care utilizau termenii de tiran sau
tiranie.
Documentaţia fragmentară la care am avut acces, precum şi caracterul acesteia – în bună măsură corespondenţă – nu permite tragerea
unei concluzii definitive, ci doar emiterea unor ipoteze.
Spre deosebire de demersul existent, care tratează separat documentele interne şi cele externe cu privire la tirania din Ţara Românească
şi Moldova, noi considerăm aceste documente complementare, mediile
lor emitente fiind deseori în contact.
Lucrarea sus-menţionată, privind reprezentările tiraniei în cultura politică română, a ajuns la concluzia că termenul de tiran a pătruns pe
filieră diplomatică, mai întâi în rândul elitelor poliglote, care erau familiarizate cu sensul iniţial al acestuia. Aceeaşi anchetă arată că, deşi tribu-

1

Constantin Dobrilă, Entre Dracula et Ceauşescu. La tyrannie chez les Roumains,
Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2006, p. 56. Vezi şi observaţiile despre termenul tiran din articolul nostru Cristian Antim Bobicescu, Între integrare şi păstrarea
autonomiei. Modelul polonez şi controlul domnilor în Moldova şi Ţara Românească
la cumpăna secolelor XVI-XVII, în: Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească,
II, Ieremia Movilă. Domnul. Familia. Epoca, Sfânta Mănăstire Suceviţa, 2006,
p. 239, 240, nota 51 şi urm.
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tar reprezentărilor bizantine ale tiraniei, prin accentul pus pe tirania de
guvernământ şi interpretarea tiraniei de uzurpare prin prisma celei de
guvernământ, este dificil de exclus o origine latină în favoarea uneia
greco-slavone pentru pătrunderea cuvântului în limbajul politic românesc. Această interpretare vorbeşte mai degrabă despre „o dublă filieră”
a aproprierii acestuia2.
Prima menţionare a tiraniei într-un document de cancelarie din
zona extracarpatică i se datorează lui Despot Vodă, domnul Moldovei3,
sau adăugăm noi, pisarului cancelariei moldovene. Primul document în
limba română în care apare termenul este o scrisoare care datează din
1599 şi are drept autori un grup de boieri din Muntenia care se declarau
a fi în opoziţie faţă de Mihai Viteazul4.
Despot, în scrisoarea adresată boierilor săi, ar fi putut într-adevăr
să ia în calcul limbajul politic al elitelor moldoveneşti, adresându-se acestora „pe limba lor”, deci printr-un cod care utiliza termeni inteligibili
pentru boierii săi, după cum presupune Constantin Dobrilă5. Totuşi, în
acest stadiu al documentării este tot atât de justificată şi interpretarea
conform căreia domnul Moldovei s-a adresat acestora în termeni care
erau inteligibili doar pentru el. Această problemă nu face obiectul prezentei comunicări, ea urmând a fi discutată cu altă ocazie6.
În urma cercetării documentelor, am constatat că menţionarea
termenului de tiran şi referiri explicite sau nu la gesturi tiranice ale prinţilor în perioada Movileştilor apar în discursul polon şi românesc cu privire la trei domni: Ştefan Răzvan, Mihai Viteazul şi Ştefan Tomşa.

2

Constantin Dobrilă, Entre Dracula et Ceauşescu..., p. 52-53.
Ibidem, p. 51-52. Totuşi, trebuie remarcat că nu dispunem decât de o copie în italiană a acestei scrisori, la care Constantin Dobrilă nu a făcut o trimitere exactă. Domnia sa mai menţioneză şi o scrisoare privată a unor boieri moldoveni adresată lui
Castaldo şi Stefan Báthory, prin care aceştia justificau asasinarea „tiranului” Ştefan
Rareş. Vezi Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, vol.
II, p. I, 1451-1575, Bucureşti, 1891, Boieri moldoveni către Castaldo şi Báthory, 1 septembrie 1552, p. 288.
4 Arhiva Principală a Actelor Vechi, Arhiva lui Zamoyski (AGAD, AZ), 3028, f. 146149; Ştefan Ştefănescu, Ştiri noi cu privire la domnia lui Mihai Viteazul, în: SMIM,
V, București, 1962, p. 12-14 (transcriere), 15-18 (text chirilic); Documenta Romaniae
Historica, B, Ţara Românească, vol. XI, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1975,
p. 485-487; Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea, ed. Al. Mareş,
Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1979, p. 111-113.
5 Constantin Dobrilă, Entre Dracula et Ceauşescu..., p. 52.
6 Anunţând această discuţie adăugăm încă un document la dosarul problemei: Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, vol. II, p. I, 1451-1575, Boierii şi mitropolitul Moldovei (senatores terrae Moldaviae) către Ferdinand I, 1560, p. 385-386. Acestă scrisoare, după cum arată analiza lui Gheorghe Pungă, nu este un fals: Gheorghe Pungă, Ţara Moldovei în timpul lui Alexandru Lăpuşneanu, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1994, p. 107.
3
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Un prim grup de izvoare care fac referinţă la o guvernare tiranică
apare fie în timpul, fie în legătură cu campania polonă în Moldova din
1595, în urma căreia Ştefan Răzvan a fost înlocuit cu Ieremia Movilă7.
Joachim Bielski menţioneză „panii trimişi la închisoare” de către Răzvan
când a plecat spre Transilvania8. Heidenstein în „Rerum Polonicarum”
menţionează şi el „tiraniile” cărora le erau supuşi moldovenii, precum şi
cruzimea principilor lor9. Documentul principal însă este o scrisoare
a cancelarului polon adresată lui Sigismund Báthory prin care acesta
justifica noua situaţie a Moldovei, poziţia lui Ieremia Movilă şi raporturile lui cu Polonia, în faţa celui care avusese cel mai mult de pierdut prin
înlocuirea clientului său în Moldova.
Astfel, vorbind despre Răzvan, Zamoyski face trimitere la acţiuni
ale acestuia de pe vremea când nu era decât supusul10 lui Aron: „pe mulţi
i-a ucis, i-a despuiat de bunuri, i-a copleşit cu biruri şi, tăind urechi şi
spintecînd nasuri ori tăind capete, a prigonit până şi oameni de-ai noștri”11. Aceste măsuri pe care Zamoyski le pune pe seama lui Răzvan sunt
măsuri de care uzează tiranii, ele fiind o manifestare a cruzimii lor. Efemerul domn al Moldovei nu este numit în mod expres tiran. Cancelarul,
uzitând un procedeu întâlnit în limbajul politic polon, face trimitere la un
tiran fără a-l numi pe acesta astfel12.
În viziunea prezentă în scrisoare, consecinţa faptelor lui Răzvan
este aceea că moldovenii, fiind nemulţumiţi de domn şi, în acelaşi timp,
neavând încredere în forţa lui, şi-au ales un altul şi au cerut ajutorul regelui polon: „De aceea n-a putut el [Răzvan – n.n.] strînge oaste dintre
moldovenii, care îl urau şi mai curând îşi puneau nădejdea în ascunză-

7

Cele mai recente articole, care totuşi nu ţin seama de ceea ce s-a scris în România:
Dariusz Milewski, A Campaign of the great hetman Jan Zamoyski in Moldavia
(1595). Part I. Politico-diplomatic and military preliminaries, în: „Codrul Cosminului”, XVIII, 2012, nr. 2, p. 261-286, şi idem, Part II. The battle of Ţuţora and the
aftermath, în: „Codrul Cosminului”, XIX, 2013, nr. 1, p. 57-76.
8 Joachim Bielski, Joachima Bielskiego Dalszy ciąg kroniki polskiej, ed. F. M. Sobieszczański, Warszawa, 1851, p. 238.
9 Reinholdi Heidensteinii Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti Libri
XII, Francoforti ad Moenum, 1672, p. 315 (tirania), 317 (cruzimea principilor).
10 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românescă şi Moldova, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971, Ştefan Răzvan, p. 324.
11 Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone.
Secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2001, Jan
Zamoyski către Sigismund Báthory <înainte de 4 septembrie 1595>, p. 86-87.
12 Szymon Brzeziński, Tyran i tyrania w staropolskim języku politycznym (XVI-XVII
w.), în: Społeczeństwo staropolskie, Seria nowa, tom I, Społeczeństwo a polityka,
Warszawa, 2008, p. 305, 313-314.
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tori decât în el. De aceea, şi-au ales un alt domn şi au trimis soli la preasenina Măria Sa [regele Poloniei – n.n.]” (s.n.)13.
Tema cruzimilor lui Răzvan este reluată într-un document care
provine de la Curia papală, instrucţiile episcopului de Caserta, Benedetto
Mandina care urma să fie trimis ca sol în Polonia. Acestea au fost redactate în primele zile ale lui ianuarie 159614. Conform documentului, Zamoyski intrând în Moldova „a fost de acord ca poporul, scandalizat de fuga15 neaşteptată a lui Răzvan ca şi de cruzimile de care făcuse dovadă în
puţinele zile ale domniei sale, să-l aclame domn pe Ieremia Movilă”16.
Observăm că dacă în mesajul către Sigismund Báthory Zamoyski
ezită să vorbească de acţiuni ale lui Răzvan care pot fi caracterizate drept
tiranice, din timpul domniei lui, în instrucţiile episcopului de Caserta ele
sânt prezentate drept un fapt sigur. Această certitudine a Romei, cu privire la caracterizarea faptelor lui Răzvan, este cu siguranţă rezultatul unei
distorsionări voite care se făcuse pe drumul de la Varşovia către Peninsula Italică17. Scopul acesteia a fost delegitimarea domniei efemerului
domn proardelean şi implicit legitimarea celui nou, propolon în ochii Curiei Papale.
Am putea considera cruzimea lui Răzvan – neconfirmată de
izvoare independente de o sursă polonă – drept o invenţie a lui Zamoyski
care să justifice, în plan intern şi extern, „părăsirea” lui de către moldoveni, prin alegerea unui alt domn şi chemarea în ajutor a polonilor.
Cancelarul polon încerca astfel să dea mai multă legitimitate acţiunii
polone din Moldova, acţiune care se afla sub „tirul” diplomatic al membrilor Ligii.

13

Ilie Corfus, Documente XVI-XVII..., Jan Zamoyski către Sigismund Báthory <înainte de 4 septembrie 1595>, p. 86-87. În acelaşi fel sunt prezentate faptele şi în Joachim Bielski, Joachima Bielskiego Dalszy ciąg kroniki Polskiej..., p. 238.
14 Ştefan Andreescu, La Pologne, la Moldavie et la Sainte Ligue en 1596: une nouvelle source, în: „Revue Roumaine d’Histoire”, XXII, 1983, 3, p. 15.
15 Fuga lui Ştefan Răzvan din Moldova este o temă propagandistică dezvoltată de cancelar în care unii istorici poloni cred până astăzi, vezi Dariusz Milewski, A campaign,
part I..., p. 281.
16 Ştefan Andreescu, La Pologne..., p. 8, Instruttione d’ordine di nostro Signore Papa
Clemente VIII al Vescovo di Caserta per la Guerra di Ungheria, 7 gennaio 1596:
„consenti che’l popolo, scandalizzato della intempestiva fuga di Rozvano et delle
crudelta da lui usate ne’brevi giorni del suo regno (...) gridasse prencipe Hieremia
Moila”.
17 Ibidem, „Arrivato poi il Cancelliere nella Podolia con l’esercito dice egli…” şi apoi
opoziţia construită de Zamoyski dintre „crudul” Răzvan şi Ieremia „di casa reale, care
per l’opinione di valore et di virtu et per merito di nobilita, descendendo dalla Casa
Flavia degl’ imperiali di Constantinopoli”.
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În scrisoarea din 5 septembrie 1599, adresată exilaţilor munteni
de la curtea Moldovei, aceştia erau rugaţi să întreprindă toate demersurile pentru înlocuirea lui Mihai Viteazul cu Simion Movilă, fratele domnului Moldovei. Acest lucru în viziunea autorilor scrisorii ar fi trebuit să
aducă Ţara Românească în aceeaşi situaţie faţă de Polonia în care se găsea Moldova18.
Scrisoarea ridică problema destinatarilor şi a autenticităţii sale.
Primul editor al scrisorii o considera autentică. Aceeaşi opinie a fost susţinută şi de către alţi autori19. Petre P. Panaitescu a fost şi el în posesia
unei fotografii a traducerii acestei scrisori pe care însă nu a introdus-o în
cercetările sale20. Există, de asemenea, şi opinia mai veche, a lui Ion Ionaşcu, care considera că scrisoarea a fost compusă de către exilaţii munteni de la curtea Moldovei cu scopul de a-l convinge pe regele polon că
boierii munteni, care îl sprijineau pe Mihai Viteazul, îl doreau ca domn
pe Simion Movilă21.
Intenţia noastră este de a interpreta acest document într-un context documentar şi evenimenţial mai larg, cu scopul de a surprinde noi
aspecte legate de caracterizarea lui Mihai ca tiran precum şi de utilizarea
termenului de tiran în epocă, în spaţiul românesc. De asemenea, o vom
privi având în vedere interesele şi politica pe care mesajul scrisorii le
susţineau – fără a exclude posibila ei redactare de către boierii „credincioşi” sau de către adversarii politici ai lui Mihai Viteazul.
Semnificativ este faptul că acestă scrisoare a fost descoperită de
către editorul ei în arhivele polone, mai precis în Archiwum Zamoyskiego, care păstrează corespondenţa cancelarului Jan Zamoyski şi a urmaşilor săi, unde se mai găseşte şi o traducere polonă a ei22.
Deşi destinatarii menţionaţi în scrisoare erau boierii munteni
aflaţi în jurul lui Dan vistierul şi Vintilă clucerul23 la curtea lui Ieremia
Movilă, mesajul acesteia, conform autorilor scrisorii, trebuia să ajungă
nu doar la domnul Moldovei, ci şi la regele şi cancelarul polon. Aceştia
din urmă trebuie consideraţi adevăraţii destinatari ai mesajului scrisorii:
„măcar să roage domniie lui [Ieremia Movilă – n.n.] şi prea luminatului

18

Ştefan Ştefănescu, Ştiri noi cu privire..., p. 14: „şi într[a]cel chipu să fimu şi
noiplecaţi şi să fimu suptu arepile luminatului măriii craiului leşescu cumu e şi domnul Erimie voevoda cu teara Moldovei”.
19 Constantin Rezachevici, Poziţia marii boierimi din Ţara Românească faţă de Mihai Viteazul şi Simion Movilă (noiembrie 1600-august 1601), în: „Studii”, 26, nr. 1,
p. 50-53.
20 Ştefan Ştefănescu, Ştiri noi cu privire.., p. 2, nota 1.
21 Ion Ionaşcu, Mihai Viteazul şi boierii trădători, în: „Magazin istoric”, II, 1968,
nr. 1, p. 82-83.
22 AGAD, AZ 3029, f. 1-4.
23 Pentru drumurile pe care aceştia le-au făcut în Polonia vezi Ştefan Ştefănescu, Ştiri
noi cu privire..., p.6-8; pentru atitudinea lui Dan Danilovici faţă de Mihai vezi Ştefan
Andreescu, Boierii lui Mihai Viteazul, în: idem, Restitutio Daciae. Studii cu privire la
Mihai Viteazul, III, Albatros, Bucureşti, 1997, p. 396-398, 405-410.
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măriii sale craiului leşescu [Sigismund III – n.n.] şi mării sale cancelarului [Jan Zamoyski – n.n.]”, sau în încheierea scrisorii „Ci forte ne rugămu domniilor voastre, ca iubiţi fraţilor noştri, să nu pregetaţi, ci să umblaţi şi să mergeţi şi la luminatul craiul leşescu şi la mărie sa canţelarul şi
pre la toţi cine veţi şti şi nevoiţi şi cum veţi tocmi şi de la noi să fie
tocmit”.
Aceste două indicii ar trebui să îndrepte privirile cercetătorilor
către spaţiul polon şi discursurile acestuia despre tiranie, aspect pe care-l
vom atinge mai jos.
Scrisoarea face trimiteri cât se poate de explicite la tirania lui
Mihai. Acesta este numit tiran în patru rânduri: „O, vai de noi cine ne va
scoate de în mîna acestui tiranu!”, „Ci dereptu aceia, una mulţemim lu
dumnezeu căci v-au scosu dumnezeu [pe boierii aflaţi în exil în Moldova
– n.n] de în mîna acestui tiranu”, ”Şi cum veţi face, nevoiţi să faceţi curându în ce veţi face curîndu în ce chip veţi face, ca să poată eşi acestu
tiranu de în mijloc”, „să ne ia [Sigismund al III-lea şi Zamoyski – n.n] pre
cestu tiran de în spinarea noastră”24. Menţionarea faptelor lui Mihai
Viteazul, care permit o asemenea caracterizare, este destul de lungă:
„dec-au spartu ţeara, elu acumu va să fugă cu acei hoţi ci ţine. Ci vedemu
că se teme de noi că-l vomu prinde, ci ne aruncă acumu năpăşti şi face
hochimure turceşti şi va să ne pieiarză şi pre noi, şi să ne ia bucatele
noastre cumu au pierdut şi pe alalti. ...ci acum ne face şi Mihaiu vodă atîta mare rău şi mai mare năpăşti ne face... iară de dânsul noi perimu
acum” (s.n.). Vorbind despre câţiva boieri scrisoarea spune că „i-au băgat
la temniţă”. A torturat pe aga Leca: „l-au muncitu şi l-au arsu şi l-au căznit până va şi muri”. Concluzia este clară: „ne iaste Mihaiu vodă acuma ca
şi turcii. O vai de noi cine ne va scoate din mâna acestui tiranu!”25. Să fie
aceasta doar o exclamaţie retorică?
În viziunea celor care solicitau polonilor şi lui Ieremia înlocuirea
lui Mihai Viteazul cu Simion Movilă, acest gest ar fi trebuit să ia forma
unui act de caritate creştină („să facă mare pomană cu noi”), aşa cum
prezentase cancelarul polon intervenţia din 1595 din Moldova, lucru pe
care cel puţin moldovenii îl cunoşteau26.
Având în vedere mesajul scrisorii, aceasta trebuie poziţionată la
intersecţia a cel puţin trei interese politice majore: al lui Ieremia Movilă,
al boierilor aflaţi în exil şi al lui Zamoyski. Boierii exilaţi aveau nevoie de

24

Ştefan Ştefănescu, Ştiri noi cu privire..., p. 13-14. Termenul tiran apare de cinci ori
în traducerea polonă, AGAD, AZ, 3029, f. 3-4.
25 Ştefan Ştefănescu, Ştiri noi cu privire..., p. 13.
26 Hurmuzaki XII, Cancellarrii Regni Poloniae ad Valachos et illorum Principem
sermo, pe la 27 august 1595, p. 99; Cristian Antim Bobicescu, Vorbe şi fapte: „binefaceri, favoruri şi servicii” în raporturile polono-moldoveneşti în timpul Movileştilor,
comunicare susţinută la simpozion „Bogația multiseculară a legăturilor istorice și culturale polono-române” organizat la Suceava de Uniunea Polonezilor din România în
zilele 5-6.09.2013.
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Ieremia pentru a se reîntoarce la situaţiile lor anterioare, Ieremia avea
nevoie atât de Zamoyski cât şi de boieri pentru îndeplinirea planurilor
sale dinastice. Zamoyski nu era de acord cu Ieremia Movilă, din diferite
considerente, cu privire la identitatea celui cu care ar fi urmat să fie înlocuit Mihai Viteazul. În timp ce Ieremia îl dorea pe fratele său pe tron,
cancelarul polon oscila între mai mulţi candidaţi şi nu dorea ca Simion
Movilă să ajungă pe tronul Ţării Româneşti27. Boierii semnatari ai scrisorii, în cazul în care ei ar fi fost autorii acesteia, ar fi putut dori să îl înlocuiască pe Mihai Viteazul cu Simion Movilă pentru a trăi în „pace”28 cu
turcii ca şi Ieremia Movilă. În sprijinul acestei opţiuni vin analizele lui
Bogdan Murgescu care a arătat că pentru Ţara Românească pacea cu Imperiul Otoman costa mai puţin decât războiul29.
Fie produsă de boierii consideraţi a fi „credincioşi” lui Mihai Viteazul, fie doar de cei aflaţi în exil în Moldova, Ieremia Movilă trebuie să
fi fost factorul principal care a influenţat redactarea scrisorii. Funcţia
acesteia a fost nu doar aceea de a-l convinge pe Sigismund al III-lea că
sprijinitorii lui Mihai Viteazul îl doresc domn pe Simion Movilă, ci şi de
a-l pune pe Jan Zamoyski în faţa unui fapt împlinit în privinţa identităţii
viitorului domn al Munteniei, pe tronul căreia cancelarul polon ar fi dorit
poate pe un Báthory30 sau pe un polon31. În acelaşi fel trebuie privită dorinţa exprimată în scrisoare ca Muntenia să ajungă faţă de Polonia în aceleaşi raporturi în care se afla Moldova32. Acest lucru trebuie înţeles din
perspectiva situaţiei în care aceste state se aflau în anul 1599, fapt care
venea tot în sprijinul intereselor lui Ieremia Movilă, deoarece raporturile
Moldovei cu Polonia erau obiectul unor dispute ce porneau de la planurile cancelarului care, susţinut de rege, urmărea integrarea ei în statul
polon33, ceea ce ar fi atras după sine o erodare a poziţiei domnului
moldav.
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Ilie Corfus, Documente XVI-XVII..., Jan Zamoyski către Ieremia Movilă, <înainte
de 24 mai 1599>, p. 135-136; Ilona Czamańska, Caracterul legăturilor lui Jan Zamoyski cu Movileştii, în: Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească, vol. I, „Casa
noastră movilească”, Sfânta Mănăstire Suceviţa, 2006, p.120; Petre P. Panaitescu,
Mihai Viteazul, Fundaţia Regele Carol I, Bucureşti, 1936, p. 230, enumeră pretendenţii aduşi de cancelar în campania din 1600.
28 Ştefan Ştefănescu, Ştiri noi cu privire..., p. 14.
29 Bogdan Murgescu, Aspecte financiare ale participării Ţării Româneşti la Războiul
de 15 ani, în: Ţările Române între Imperiul Otoman şi Europa creştină, Polirom,
Iaşi, 2012, p. 105.
30 Ildikó Horn, Andrzej Batory, Wydawnictwo Neriton, Warszawa, 2010, p. 219. Cancelarul îl dorea pe tron pe Ştefan Báthory.
31 Ilie Corfus, Mihai Viteazul şi Polonii, Bucureşti, 1937, Piotr Tylicki către Jan Zamoyski, 11 septembrie 1601, p. 384.
32 Vezi mai sus nota 18.
33 Cristian Antim Bobicescu, Între integrare şi păstrarea autonomiei..., p. 227-239;
idem, Unia, inkorporacja czy lenno? Kilka uwag o stosunkach Mołdawii z Rzecząpospolitą podczas panowania Jeremiego Mochiły (1595-1606), p. 224-238, în:
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Scrisoarea este considerată ca făcând parte din corespondenţa
privată boierească, însă în intenţia autorilor ea are un caracter „public”.
Autorul sau autorii au construit o opoziţie34 între ţara politică („de la
noi, de la toţi”, „şi de la mitropoliţi şi de la toţi egumenii”,„toţi egumenii
de la toate mânăstirile”, „noi fraţii domnie voastră boiari... şi... toţi allalţi
boieri mari şi mici”)35 şi tiran, pentru răsturnarea şi înlocuirea căruia au
solicitat ajutor extern. Astfel, scrisoarea devine produsul unui act performativ „autorizat”36. Acesta este şi sensul care i-a fost dat scrisorii în mediul aulic moldovenesc deoarece avem de la sfârşitul anului 1599 o scrisoare a lui Simion Movilă către Jan Zamoyski în care acesta semnează, cu
caractere slavone, Simion voevoda37. Prin această semnătură Simion, în
urma scrisorii despre care vorbim, se consideră voievodul „ales” de „ţară”, al cărui loc este ocupat de către „tiranul” Mihai.
Or, acest lucru denota nu numai familiarizarea autorilor scrisorii
cu unele demersuri anterioare ale cancelarului, ci şi cu concepţia dominantă în Polonia cu privire la tiranie: Mikołaj Kazimirski, un arian, i-a replicat lui Stefan Báthory în Seim, că el este „un cetăţean polon care alege
regii şi răstoarnă tiranii”38. Trebuie să remarcăm faptul că „ţara” a solicitat ajutor pentru îndepărtarea tiranului, dintr-o zonă în care discursul

Rzeczpospolita w XVI-XVII wieku. Państwo czy wspólnota?, red. B. Dybaś, P. Hanczewski, T. Kempa, Toruń, 2007. În acelaşi fel trebuie interpretată şi menţiunea „se
strânge toată ţeara pri locurele loru”, care trebuie pusă nu doar în opoziţie cu prezentarea faptelor lui Mihai din scrisoare, ci şi în legătură cu planurile lui Zamoyski şi ale
anturajului său, care vizau colonizarea Moldovei cu poloni, planuri cu care Ieremia
Movilă nu era de acord.
34 Idem, Între integrare şi păstrarea autonomiei..., p. 240, 245. O a doua opoziţie
construită de autorii scrisorii, mai puţin vizibilă dar foarte importantă, este cea dintre
semnatari şi „acei hoţi ci ţine” Mihai Viteazul. Aceştia sunt instrumentele tiranului,
un element constitutiv al discursului despre guvernarea tiranică din Polonia la care
adăugăm: cruzimea, facţionalismul şi guvernarea în interes propriu. Vezi: Szymon
Brzeziński, Tyran i tyrania..., p. 317, 328-329.
35 Cristian Antim Bobicescu, Între integrare şi păstrarea autonomiei..., p. 240.
36 Pierre Bourdieu, Limbajul autorizat: condiţiile sociale ale eficacităţii discursului ritualic, în: idem, Limbaj şi putere simbolică, Editura Art, Bucureşti, 2012,
p. 141-145.
37 Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, Suplimentul II, volumul
I, 1510-1600, I. Bogdan, I. Skupiewski, Bucureşci, 1898, Simion Movilă către Jan
Zamoyski, p. 567-568. Este de remarcat că Simion Movilă a semnat ca domn în
acelaşi fel, spre deosebire de o scrisoare trimisă lui Jan Potocki cu un an mai devreme
în care semnătura este Simion hetman. Vezi: Petre P. Panaitescu, Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1936, Simion Movilă şi Gligorcea Crăciun către Jan Potocki, 10 iulie 1598, p. 47-48.
38 Janusz Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Wiedza
Powszechna, Warszawa, 1983, p. 65. Autorul acestei lucrari dă citatul în limba polonă, dar în original ar fi trebuit să fie în latină, limbă în care Stefan Báthory comunica
cu supuşii săi poloni. Nu am putut identifica citatul în Diariusze sejmowe 1585 r.,
ed. A. Czuczyński, în: Scriptores Rerum Polonicarum, t. 18, Kraków, 1901.
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dominant punea în centrul său înlăturarea acestuia. „Refuzul” tiraniei,
aşa cum arată lucrarea lui Szymon Brzeziński, se află în centrul culturii
politice polone39.
Termenul era în uz spre sfârşitul secolului al XVI-lea când, din
poziţia pe care o ocupa40, pe fondul luptelor politice, Zamoyski îşi acuza
adversarii de tiranie41, iar la adresa sa cădeau acuzaţii similare42. De
asemenea, în plan extern, acuzaţiile de tiranie aduse unor prinţi şi reacţiile supuşilor, cărora le venea în ajutor cancelarul, constituiau un procedeu care făcea parte din arsenalul lui Zamoyski.
În afară de exemplul lui Ştefan Răzvan, acelaşi mesaj, referitor la
reacţia supuşilor manifestată prin revoltă şi oferirea sprijinului unui candidat la tron, determinată de acţiunile tiranice ale unui prinţ, a fost transmis de către „persoane foarte demne de crezare” solului Spaniei care
a participat la Seimul polon din anul 1597. Mesajul se referă la uciderea
lui Baltazar Báthory, de către Sigismund, vărul său, principele Transilvaniei, fapt care i-ar fi împins pe unii nobili ardeleni să plănuiască o revoltă
împotriva sa. Totodată, în cazul unui succes, ei i-ar fi oferit coroana Transilvaniei lui Andrei Báthory, nimeni altul decât protejatul lui Zamoyski!
Conform aceluiaşi izvor, Andrei refuzase, dar interlocutorul polon menţionase solului spaniol că acesta „este atât de îndurerat de moartea fratelui său [Balthazar – n.n.] încât nu toţi cei care îl cunosc s-au liniştit cu
acestea”43. Scopul acestui mesaj transmis de către poloni solilor Spaniei
la seimul din 1597, la care participaseră şi soli ai Moldovei, era, conform
lui Ştefan Andreescu, acela de a-l discredita pe Sigismund Báthory în
ochii Habsburgilor44 şi de a „pregăti spiritele şi pentru o eventuală ma-
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Szymon Brzeziński, Tyran i tyrania..., passim. Lucrarea lui Edward Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej 1587-1652, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa,
1995, atinge doar problema valorilor pozitive.
40 Antoni Mączak, Favourite, Minister, Magnate: Power Strategies in the PolishLithuanian Commonwealth, în: The World of the Favourite, ed. J. H. Elliott and
L.W.B. Brockliss, Yale University Press, New Haven and London, p.143-147; W. Tygielski, Listy – Ludzie – Władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji, Viator,Warszawa, 2007, p. 133-144, 259-292.
41 Unul dintre cei acuzaţi a fost şi Sigismund al III-lea, care nu şi-a ţinut promisiunea
de a-l numi vicecancelar pe Piotr Tylicki, apropiat al lui Zamoyski, ci l-a numit pe Jan
Tarnowski, adversar al cancelarului. În schimbul de replici care a urmat, în cadrul
Seimului din 1592, cancelarul i-a spus regelui: „Ai fost ales rege de către poloni, nu tiran”, ceea ce a atras reacţia regelui şi a Senatului. Pentru aceste evenimente şi consecinţele lor vezi: Henryk Wisner, Zygmunt III Waza, Ossolineum, Wrocław, 1991,
p. 57-58; Leszek Podhorodecki, Wazowie w Polsce, Ludowa Społdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1985, p. 63-64.
42 Szymon Brzeziński, Tyran i tyrania..., p. 322-347.
43 Ion Toderaşcu, Transilvania şi Liga Creştină. O relatare necunoscută din 1597, în:
AIIAI, XIX, 1982, p. 6.
44 Ibidem, p. 6; Polonezul „demn de crezare” care-l informase pe ambasadorul Spaniei cu privire la aceste evenimente era conştient că eliminarea lui Balthazar de către
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nevră în legătură cu Transilvania, care să o aducă... în sfera de obedienţă
politică a Poloniei”45. Ştefan Andreescu consideră că aceasta era poziţia
„curţii regale polone”, dar creatorul politicii polone în această zonă a fost
Jan Zamoyski, în consecinţă demersul menţionat mai sus ar trebui să-i
fie atribuit lui.
În anul 1600, pe parcursul campaniei împotriva lui Mihai, Zamoyski îi scrie nunţiului Claudio Rangone că nobilimea ardeleană s-a
revoltat împotriva lui Mihai Viteazul datorită cruzimii şi tiraniei acestuia46. Fără îndoială, gândindu-se la binele nobililor, cancelarul polon
intenţiona să-l repună pe Sigismund Bathory pe tronul Transilvaniei,
aceasta urmând să intre sub suzeranitatea Poloniei47.
Putem astfel considera că autorii şi inspiratorii scrisorii din 1599
erau familiarizaţi cu locul pe care îl juca tirania şi acuzaţia de tiranie în
Polonia şi în demersurile lui Jan Zamoyski. Folosind un termen „pe înţelesul” acestuia, ei îl invitau să le sprijine propriile lor planuri. În acelaşi
timp, cancelarul polon pune în practică un drept la ingerinţă în sprijinul
celor care se opuneau tiranilor48.
Constantin Dobrilă subliniază că scrisoarea de la 1599 nu consfiinţeşte definitiv asimilarea termenului de tiran în cultura română, ea
reprezentând o excepţie în limbajul politic românesc49. Din această perspectivă, orice utilizare ulterioară a acestui termen „exotic” ar necesita
o atenţie particulară din partea unui istoric.
Următorul domn în legătură cu care apare termenul de tiran este
Ştefan Tomşa al II-lea al Moldovei. Fie numit astfel, fie făcându-se trimitere la actele lui tiranice, termenii de tiran sau tiranie apar în câteva documente: însemnările ambasadorului Ţărilor de Jos de la Poartă din
1615, două scrisori ale lui Alexandru Movilă adresate lui Jan Karol Chodkiewicz şi aceluiaşi ambasador al Ţărilor de Jos de la Poartă din 20 apri-

Sigismund „a părut a unui om viteaz şi prudent [necesară] … şi cu aceasta a căpătat
mult credit în toată Creştinătatea”.
45 Ştefan Andreescu, O reactualizare a tratatului de la Lublau în 1596, în: AIIAI, XX,
1983, p. 109.
46 Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. VI, 1600-1601, Cartea Românească, Bucureşti, 1933, Jan Zamoyski
către nunţiul Claudio Rangone [Bucovel, 23 octombrie 1600], „Viri nobiles ad extremam rerum suarum salutisque desperationem redacti, arma contra tyrannum
sumpserunt”, p. 238.
47 Ilie Corfus, Mihai Viteazul şi Polonii..., p. 150-151, 154.
48 Pentru situaţia europeană vezi: M. Turchetti, Tirania şi tiranicidul. Forme ale
opresiunii şi dreptul la rezistenţă din Antichitate pînă în zilele noastre, Cartier, Chișinău, 2003, p. 478-480.
49 Constantin Dobrilă, Entre Dracula et Ceauşescu..., p. 56: „Le caractère excepţionel
de cette lettre semble attesté par l’absence d’autre document contemporain qui utilize
largement le concept de tyrannie”.
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lie şi 12 mai 1616, la care se adaugă însemnările lui Joppecourt, participant direct la expediţia de înlăturare de pe tronul Moldovei a lui Ştefan
Tomşa.
Cornelius Haga îl numeşte pe Ştefan Tomşa „tiran” şi „tiran însetat de sânge”, menţionînd că avusese loc o revoltă a boierilor împotriva
acestuia, motivată de intenţia domnului de a-i ucide pe neaşteptate50.
În scrisoarea adresată de Alexandru Movilă ambasadorului Ţărilor de Jos, redactată în latină şi păstrată în hârtiile acestuia din urmă, se
vorbeşte despre „crudul Tomşa”, „care în domnie nu a făcut altceva decât
să omoare fără lege”; ea capătă accente dramatice vorbind despre „ochii
sângeroşi ai acestui om funest [care] nu au fost săturaţi de ruina oamenilor” şi care „s-a decis să distrugă-dezrădăcineze toată nobilimea [boierii
moldoveni – n.n.]”51.
În scrisoarea adresată lui Chodkiewicz, redactată în polonă,
Alexandru Movilă îl numeşte pe Ştefan Tomşa „însuşi tiranul”, şi vorbeşte de „îndepărtarea jugului tiranic de pe supuşi”52, referindu-se la moldoveni. Aceeaşi expresie, în limba latină, a fost utilizată în scrisoarea anterioară: „subditorum a quorum cervicibus iugum servitutis tyranicae depulimus”53 (s.n.).
Alexandru Movilă, care trăise în Polonia şi chiar în Moldova,
crescuse într-un anturaj polon, cunoştea cu siguranţă limba şi avea cel
puţin unele noţiuni de latină. Aşa pot fi interpretate semnăturile sale,
Alexander Mohila Princeps Moldaviae, păstrate pe puţinele scrisori pe
care le avem de la el şi la care am avut acces doar în copii. Totuşi, ca şi în
cazul scrisorilor lui Ieremia Movilă sau ale lui Constantin Movilă54, considerăm că şi aici scrierea semnăturii nu ar fi putut fi identică cu cea
a textelor scrisorilor polone păstrate de la el, care erau redactate cu siguranţă de secretari şi doar semnate de domn. Nu avem motive să ne îndoim că în cazul scrisorilor latineşti situaţia ar fi fost alta. Ne aflăm astfel
în faţa unei posibile duble origini a trimiterilor la guvernarea tiranică
a lui Ştefan Tomşa din cele două scrisori semnate de Alexandru Movilă:
pe de o parte, autorul acestor trimiteri ar fi putut fi însuşi domnul, care
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Nicolae Iorga, Doamna lui Ieremia Vodă, Analele Academiei Române, Seria II,
Tom XXXII, Memoriile Secţiunii Istorice, 1910, Raport olandez din Constantinopol,
31 octombrie 1615, p. 44-45.
51 Ibidem, Alexandru Movilă către rezidentul Ţărilor de Jos, 20 aprilie 1616, p. 4647.
52 Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów.
Zespół (fond) 5. Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 5998/III.
Teki Aleksandra Hirschberga. I. Materiały historyczne do dziejów Zygmunta III 15961620 (wypisy i kopie z rękopisów bibliotek polskich), Alexandru Movilă către Jan
Karol Chodkiewicz, Iaşi, 12 mai 1616, k. 716-716v.-717.
53 Vezi nota 51.
54 Cristian Antim Bobicescu, Câteva observaţii pe marginea unor izvoare inedite cu
privire la relaţiile dintre Polonia şi Moldova sub Movileşti, în: Relații polonoromâne în istorie și cultură, Suceava, 2010, p. 109, 112-113.
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ar fi dictat scrisorile, sau cel puţin ideile sale secretarului, pe de alta, ele
ar fi putut reprezenta opţiunea secretarului care le-a redactat. Dacă am fi
foarte stricţi, am putea presupune că între secretarul de limbă polonă sau
latină şi domn, sau anturajul acestuia, nu a existat nicio comunicare, iar
cele două scrisori menţionate mai sus au apărut independent de mediul
aulic moldovenesc.
Ne putem întreba dacă ar fi fost posibil acest lucru. Pentru obţinerea unui răspuns ar trebui să pornim de la observaţia lui Szymon Brzeziński care susţine, pe baza studiului mai multor tipuri de izvoare, că „tirania, totuşi, se pare că aparţine acelor tipuri de expresii care sunt destinate unei receptări mai largi şi formulate în situaţii de conflict argumentativ important. În aceste momente apare de asemenea în corespondenţă”55. Observaţiile acestei lucrări care se bazează în bună măsură pe scrieri polemice şi în care corespondenţa joacă doar un rol complementar,
nu pot fi extrapolate fără reţineri la spaţiul moldovenesc. Putem însă să
ne întrebăm dacă nu cumva pentru perioada în care Alexandru Movilă
semna scrisorile de mai sus nu avem posibilitatea de a documenta menţionarea termenilor de tiran sau tiranie în comunicarea orală.
Există un izvor a cărui interpretare ar putea lămuri această problemă. Este vorba despre textul lui Joppecourt, care a fost unul dintre
participanţii la expediţia lui Korecki şi Wiśniowiecki din 1615-1616. El
vorbeşte despre „planurile tiranice” ale lui Tomşa de a ucide boierii, îl
numeşte pe acesta „tiran”, menţionează „jugul tiraniei” sale56. Să fie aceste referinţe doar rezultatul bagajului cultural al gentilomulul francez fără
a avea vreo legătură cu ce se petrecea în jurul său? Maria Holban, care
a comentat textul pentru volumul IV din colecţia „Călători străini”, face
observaţia, conform căreia Joppecourt „prezintă situaţia din punctul de
vedere al partidei care sprijină pe Movileşti împotriva turcilor” şi noteză
că acesta „are informaţii de mâna întâi de la boierii fugiţi din Moldova de
urgia lui Ştefan Tomşa şi raliaţi Movileştilor”57.
Autorul relatează cum Alexandru Movilă le spune unor moldoveni că a venit (în Moldova – n.n.) chemat de boieri şi asigurat că aceasta
era dorinţa tuturor locuitorilor ţării, pentru a o scăpa de tirania lui Tomşa. Şi a adăugat că va domni „cu blândeţe”, precum tatăl său58.
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Szymon Brzeziński, Tyran i tyrania..., p. 326.
Călători străini despre Ţările Române, IV, vol. îngrijit de Maria Holban, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, Charles de Joppecourt (schiţă biografică de Maria Holban), referinţele la tiranie ale lui Joppecourt sunt numeroase, vezi p. 389, 390, 391,
392, 395, 397, 397.
57 Călători străini despre Ţările Române..., IV, p. 378, 380-381.
58 Ibidem, p. 392, în dialog cu soli ai moldovenilor Alexandru „a răspuns că nu este
gândul lui de a asupri Moldova, ci de a o scăpa de tirania lui Ştefan, aşa precum, fusese chemat de către un însemnat număr de boieri, care se duseseră să-l caute până în
Polonia şi care îl asiguraseră că aceasta era dorinţa tuturor moldovenilor... Va cârmui
cu blândeţe ca răposatul domn Ieremia...”.
56
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Într-un alt fragment, Joppecourt noteză că Alexandru cu boierii
săi a făcut sfat şi s-a luat decizia de a trimite Sultanului o solie care să
explice că scopul expediţiei nu era de a scoate Moldova din mâinile sale,
ci de a-l îndepărta pe domn „din cauza nemaiauzitelor cruzimi ale voievodului Ştefan care se hotărâse să nimicească în întregime boierimea acestei ţări, omorând fără milă un mare număr de boieri şi încă din cei mai de
frunte, fără să-i fi dat nici un motiv întemeiat”59.
Consider că pasajele de mai sus – care prezintă similitudini de
expresie şi ton cu scrisorile lui Alexandru Movilă – arată că existase o comunicare între grupurile pestriţe ce alcătuiau oastea acestuia deoarece,
deşi Joppecourt nu participase la şedinţa sfatului respectiv, era la curent
cu deciziile lui, care fuseseră cu siguranţă împărtăşite, cel puţin membrilor marcanţi ai expediţiei, dacă nu tuturor. Or, conform lui Miron Costin,
în timpul acestei expediţii „toate divanurile era pre Nistor Ureche”60.
Tocmai de la acesta din urmă există o scrisoare adresată lui Sigismund al
III-lea în care se face referire la „acei mari tirani domni” – „z onych wielgich tyranów hospodarów”61.
Deşi avem un număr mic de izvoare, se poate susţine că printre
participanţii poloni, moldoveni şi francezi la expediţia din 1615-1616 circula ideea că aceasta urmărea îndepărtarea unui tiran, la cererea locuitorilor Moldovei, care erau nemulţumiţi de guvernarea lui. În consecinţă,
ne aflăm în prezenţa exprimării, din partea celor interesaţi a unui drept
la ingerinţă justificat de guvernarea tiranică a domnului aflat pe tron. Înlăturarea unui tiran şi împiedicarea apariţiei altuia au constituit şi elemente propagandistice – justificări parţiale ale intervenţiei polone – ale
campaniei lui Zamoyski din Ţara Românească62. Sigismund al III-lea îi
scrie chiar sultanului despre „Ţara Munteniei de tirania lui Mihai eliberată”63.
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Ibidem, p. 397-398.
Miron Costin, Opere, ed. Petre P. Panaitescu, Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, București, 1958, p. 63.
61 Ilie Corfus, Documente, XVII, N. Ureche şi I. Balica către Sigismund al III-lea,
<Octombrie 1611>, p. 67.
62 Ibidem, Mihai Viteazul şi Polonii..., proclamaţia lui Zamoyski către boierii Munteniei, 1 octombrie 1600, p. 334-335; Cristian Antim Bobicescu, Între integrare şi
păstrarea autonomiei..., p. 240.
63 Ilie Corfus, Corespondenţă inedită asupra relaţiunilor între Mihai Viteazul şi Polonia, Cernăuţi, 1935, p. 58-59, „Prescriptum Legationis Sacrae Regiae Maiestatis,
Generosso Christophoro Kochanowski, vexillifero Sandomiriensi – ad Imperatorem
Turcarum”.
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Dinamica creionării spaţiului tiranic din afara Uniunii polonolituaniene are o dimensiune strategică determinată de interesele celor care o pun în practică. Ieremia Movilă, omul polonilor, nu este numit în
vreun izvor polon tiran, în timp ce adversarii Movileştilor şi ai polonilor
sunt caracterzaţi astfel64.
Termenii de tiran şi tiranie se aflau în centrul discursului polon
dominant cu privire la Moldova şi moldoveni, în mai mică măsură la
munteni, care prezintă – pornind de la o bază documentară mai puţin
bogată – locuri comune cu cel construit în Polonia cu privire la spaţiul
moscovit65. Acesta din urmă a fost în ultimul timp interpretat în paradigma orientalismului66.
Ingredientele discursului şi atitudinii polone cu privire la moscoviţi (atitudine plină de dispreţ, construirea unei alterităţi periculoase, toposuri care valorizau în mod negativ societatea, variaţii ale stereotipului
Grecae fidei, cruzimile, tirania prinţilor, falsul creştinism, lipsa virtuţilor) precum şi planurile de răspândire a privilegiilor nobiliare polone
asupra „viitorilor supuşi moscoviţi ai Republicii” [statul polono-lituanian
– n.n.], se înscriu în „sfera gândirii coloniale” care priveşte „expansiunea
spaţiului libertăţii”67. Toate aceste elemente68, la care adăugăm planurile
de colonizare, se regăsesc mutatis mutandis, în discursul şi atitudinile
polone dominante, precum şi planurile privind viitorul politic al Moldovei şi Ţării Româneşti. Locuri comune ale acestui discurs se întâlnesc în
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Un exemplu elocvent îl reprezintă instrucţia soliei lui Kochanowski în care Mihai
este numit tiran, iar Simion Movilă nu. Vezi Ilie Corfus, Corespondenţă inedită…,
p. 57-58, „Prescriptum Legationis Sacrae Regiae Maiestatis, Generosso Christophoro Kochanowski, vexillifero Sandomiriensi – ad Imperatorem Turcarum”.
65 Intevenţiile polone erau făcute în favoarea „adevăraţilor” Dimitrie, în consecinţă
împotriva unor uzurpatori care erau şi tirani. Vezi broşura tipărită în 1609: „Pieśń
o tyraństwie Szuyskiego”, „Kto chce słuszec o okrócieństwo Szuyskiego, ktory zdradą
zamordował Cara Moskiewskiego”. Documentul poate fi accesat la pagina:
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/results?action=DistributedSearchAction (accesat la
data de 10.10.2014).
66 Grzegorz Franczak, Moskwa – polskie Indie Zachodnie. O pewnym mirażu
kolonialnym z początku XVII wieku, p. 155-163: https://www.academia.edu/
5244911/Moskwa_-_polskie_Indie_Zachodnie_o_pewnym_mirazu_kolonialnym
_z_poczatku_XVII_wieku (accesat la data de 8.10.2014); idem, Faex gentium. Polacy w Moskwie wobec rosyjskiej „mniejszości (1606-1612)”, în: Etniczność, tożsamość, literatura. Zbiór studiów, sub redacţia lui Paweł Bukowiec şi Dorota Siwor,
2010, p. 45-67: https://www.academia.edu/5245155/_Faex_gentium_Polacy_w_
Moskwie_wobec_rosyjskiej_mniejszosci_1606-1612_ (accesat la data de 8.10.2014).
67 Ibidem.
68 Ilie Corfus, Corespondenţă inedită…, p. 57, „Prescriptum Legationis Sacrae
Regiae Maiestatis, Generosso Christophoro Kochanowski, vexillifero Sandomiriensi
– ad Imperatorem Turcarum”. Inclusiv planurile de extindere a privilegiilor nobiliare polone în Moldova într-un document ce provine de la rege: „să facem ca sub apărarea noastră şi a Coroanei cetăţenii lor [Moldovei şi Ţării Româneşti – n.n.] să se bucure de aceleaşi podoabe ca şi alte provincii supuse nouă”.
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scrierile celor familiarizaţi cu cultura clasică: Stanisław Bartholan69, Bartosz Paprocki70, Hieronim Ossoliński71, Jan Szczęsny Herburt72 ale căror
texte s-au păstrat.
Elemente ale acestui discurs polon despre valahi ajung să fie preluate de către moldovenii care studiază în Polonia sau de către cei care au
contact cu medii polone. Printre aceştia sunt şi autorii scrisorii din 5 septembrie 1599. Parte a acestui proces este cel de identificare a domnului
moldovean şi muntean cu tiranul. Un indiciu în acest sens poate fi faptul
că, la jumătatea secolului al XVII-lea, în dicţionarul lui Mardarie Cozianul termenul de tiran este tradus prin domn sau muncitoriu73.
Acest lucru este confirmat de diferite pasaje din cronica lui Ureche. În primul, comentând abdicarea lui Petru Schiopul: „Şi aşa Petru vodă putem să-i zicem cel Milostivu, că binile său au lipădat pentru ţară, care ca acesta nu s-au mai aflat”74, cronicarul construieşte o opoziţie între
interesul domnului – „binile său” şi cel al ţării. Iar ceea ce Grigore Ureche
remarcă este că, abdicând din dorinţa de a nu plăti tributul ridicat pe
care îl solicitau turcii, domnul a făcut un ultim act de guvernare prin care
a acţionat în interesul ţării, nu în cel propriu. Dar prinţii care guvernau în
interes propriu, în spaţiul polon, erau consideraţi tirani75. În consecinţă,
ceea ce ne spune Ureche este că Petru Schiopul nu a acţionat ca un tiran,
cum lasă să se înţeleagă că au acţionat toţi cei care au acceptat creşterea
tributului, act care era în defavoarea ţării şi în interesul lor, dacă nu cumva toţi ceilalţi domni despre care el a scris, chiar dacă el nu i-a numit
astfel. În acelaşi sens trebuie interpretată şi afirmaţia care spune că „unde nu-s pravile, din voia domnilor multe strâmbătăţi se fac”76, deoarece
în lumea polonă diferenţa dintre rege şi tiran este dată de atitudinea faţă
de lege. Tiranul nu se supune legilor, iar puterea şi demnitatea regilor se
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Sigismundi III Poloniae et Sveciae Regis, duce Ioanne Zamoiscio, Ex Michale
utriusque Valachaiae et Transilvanae Tyranno INSIGNIS VICTORIA, publicat ca
annexă (Anexa I) de Constantin Rezachevici, Luptele hatmanului Jan Zamoyski cu
Mihai Viteazul într-o tipăritură rară din Biblioteca Zamoyski (Broşura căpitanului
Stanisław Bartholan), în: „Revista de istorie”, 32, nr. 7, 1979, p.12-23.
70 Bartosz Paprocki, Dwie broszury polityczne z lat 1587 i 1588, wyd. Jan Czubek,
Kraków, 1900, passim.
71 Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, Suplimentul II, volumul
I, 1510-1600, Extras din discursul lui Hieronim Ossoliński la dietă, 24 februarie
1553, p. 193-196.
72 Ibidem, Discursul înălţimii sale domnului Jan Szczęsny Herburt staroste de Wiśnic şi Moscicka ţinut la seimicul din Wiśnic după întoarcerea sa din Turcia, cu data
greşită 1589, p. 490-502.
73 Mardarie Cozianul, Lexicon slavo-românesc şi tâlcuirea numelor din 1649, ed. Grigore Creţu, Bucureşti, 1900, p. 263.
74 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. a II-a, revăzută, Petre P. Panaitescu, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, București, 1958, p. 219.
75 Szymon Brzeziński, Tyran i tyrania..., p. 317.
76 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei..., p. 11, 143.
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trag din legi şi sunt mărginite de ele77. Viziunea lui Ureche este şi aici una
care are la bază o schemă78 de gândire caracteristică spaţiului politic
central polon79. Iar pentru a o ilustra cronicarul foloseşte acelaşi pocedeu
ca cel prin care Zamoyski îl definea pe Ştefan Răzvan ca tiran fără a-l numi astfel.
Referirea lui Nestor Ureche şi a lui Isac Balica la tirani şi tiranie,
la fel ca cele ale lui Alexandru Movilă şi Grigore Ureche – toţi indigeni
poloni şi aflaţi în contact cu medii polone – constituie o parte a unui discurs identitar prin care ei, contribuind la, sau solicitând îndepărtarea
unui tiran, sau doar criticând tirania, se autodefineau ca nobili poloni.
Impactul discursului antitiranic în relaţiile internaţionale este
o chestiune care merită un studiu separat şi pe care doar o semnalăm
aici. Sigismund Báthory, în răspunsul către Zamoyski cu privire la Ştefan
Răzvan80, nu menţionează ceva în apărarea protejatului său în privinţa
guvernării sale în Moldova. Acest fapt poate fi interpretat fie ca izvorând
din imposibilitatea lui Sigismund de a răspunde unui argumnet forte –
fapt puţin credibil deoarece, după cum am menţionat, scurta domnie
a lui Răzvan prezinta trăsături tiranice doar în scrieri polone sau aflate
sub influenţa acestora – fie mai degrabă din importanţa secundară a temei. La rândul său Ieremia Movilă, susţinând într-o scrisoare adresată
regelui polon cererile „boierilor” munteni, vorbeşte doar despre apelul
acestora la un gest creştinesc. Argumentul principal al lui Ieremia Movilă
este reprezentat de porunca sultanului de a-l înlocui pe Mihai Viteazul cu
fratele său81. Lipsa referirilor la tiranie din raportul82 lui Vlad şi Vintilă
adresat cancelarului polon poate fi interpretată pornind de la prezenţa
argumentelor mai importante, legate de conjunctura internaţională.
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Szymon Brzeziński, Tyran i tyrania..., p. 298.
David I. Kertzer, Ritual, politică şi putere, Univers, Bucureşti, 2002, p. 91-94.
79 Petre P. Panaitescu, Influenţa polonă în opera şi personalitatea cronicarilor
Grigore Ureche şi Miron Costin, Academia Română, Memoriile Secţiei Istorice,
Seria III, t. IV, 1925, p. 222-224, despre consideraţiile lui Ureche cu privire la „pravilă” care sunt de origine polonă.
80 Claudio Isopescu, Alcuni documenti inediti della fine del cinquecento, în: Diplomatarium italicum, I, Sigismund Báthory către Jan Zamoyski, 18 august 1595, p. 408409.
81 Petre P. Panaitescu, Documente privitoare..., Ieremia Movilă către Sigismund III,
27 august 1599, p. 86-88.
82 Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, Suplimentul II, volumul
I, 1510-1600, Dan vistiernic şi Vintilă clucer către Jan Zamoyski, p. 487-488.
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Kilka uwag na temat tyrana i tyranii
na przełomie XVI i XVII w.
Streszczenie

Począwszy od połowy wieku XVI, Mołdawia określana jest, w różnych polskich opisach, mianem „terytorium tyranii”. Koncentrując się na
epoce panowania Mohyłów (1595-1616), autor próbuje zidentyfikować te
momenty, w których idea rządów tyrańskich wykorzystywana była w relacjach polsko-mołdawskich. „Tyranami” byli hospodarowie, których rządy
Polacy lub Polacy i Mołdawianie chcieli obalić (Ștefan Răzvan, Michał
Waleczny, Ştefan Tomşa). Tyrania stanowiła uzasadnienie ich usunięcia
z tronu. W tym kontekście uwagę zwraca fakt, że pierwsza wzmianka o tyranii w rumuńskim źródle pojawia się na tle relacji z Polską.

dr hab. Tomasz Ciesielski
prof. Uniwersytetu Opolskiego

Granica polsko-mołdawska w czasach saskich.
Przebieg i ochrona granicy przez stronę polską

Początki kształtowania granicy polsko-mołdawskiej przypadają
na XIV-początek XV w., gdy najpierw Ruś Halicka znalazła się w granicach Królestwa Polskiego, a następnie tereny nad Dniestrem zaczęło
przejmować z nadania książąt litewskich rycerstwo polskie (szlachta). Początkowo granica między państwami Jagiellonów i hospodarów mołdawskich ciągnęła się od Pokucia aż po Morze Czarne, a wytyczał ją bieg rzek
Prutu (może Czeremoszy?) i Dniestru, a w końcowym, południowym jej
biegu Liman Dniestrowski. Proces zmiany granicy rozpoczął się w ostatniej ćwierci XV w. wraz z początkami ekspansji osmańskiej na rozległym
obszarze pomiędzy dolnymi biegami Dunaju oraz Bohu i Dniepru. Doprowadziła ona do wyparcia w połowie lat 70. XIV w. Wielkiego Księstwa
Litewskiego z terenów nadczarnomorskich i przesunięcia granicy, ale już
wtedy polsko-litewsko-osmańskiej, ok. 200 km na północ w dolinę rzeki
Kodymy1. Zbiegło się to z zajęciem przez Turków w 1484 r. ważnych portów nadczarnomorskich – Kilii i Białogrodu, a także utrwaleniem się osmańskiego zwierzchnictwa lennego nad hospodarami mołdawskimi (rozpoczętego w 1455 r., gdy Piotr Aron zdecydował się za zgodą króla Kazimierza na płacenie trybutu sułtanowi Mehmedowi II). Rozluźniło to
związki tych ostatnich z Domem Jagiellonów do tego stopnia, że w miejsce przyjaznych do tej pory stosunków pokojowych w latach 90. XV w.
rozpoczął się trwający z górą cztery dekady okres wojen2. W ich trakcie

1

Historia dyplomacji polskiej, t. I: Połowa X w.-1572, pod red. M. Biskupa, Warszawa 1980, s. 436, 459-460, 496-498; O. Górka, Białogród i Kilja, a wyprawa 1497 r.,
„Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, „Wydział II
Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych”, 25, 1932, s. 9 i n. Nie doszło jednak do traktatowego opisania granicy, choć w 1542 r. odbyła się polsko-osmańska komisja demarkacyjna. Nie zakończyła się ona podpisaniem traktatu granicznego wobec
rozbieżności stanowisk obu stron – Polacy obstawali przy przebiegu granicy wzdłuż
Kodymy, podczas gdy Turcy domagali się jej przesunięcia na północ, do doliny rzeki
Sawran: D. Kołodziejczyk (by), Ottoman-Polish diplomatic relations (15th-18th century): an annotade edition of’ahdnames and other documents, Leiden-Boston-Köln-Brill 2000, s. 58-59, 118, 137.
2 Z. Spieralski, Awantury mołdawskie, Warszawa 1967, s. 56-96; Historia dyplomacji polskiej, t. I..., s. 539-544, 552-553, 557-558, 565-566, 655-657, 660-661;
D. Kołodziejczyk (by), dz. cyt., s. 109-113; J. Smołucha, Papiestwo a Polska w latach
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doszło do wyraźnego rozdzielenia stref wpływów politycznych i gospodarczych (własności ziemskiej), co doprowadziło po zakończeniu wojen do
ukształtowania się w 1538 r. granicy na Dniestrze, która po polskiej stronie pozostawiła Pokucie i Podole3. Kolejni hospodarowie potwierdzali
warunki pokoju podpisanego w 1538 r., co sprawiło, że przez ponad
130 lat – choć pogranicze polsko-mołdawskie było kilkakrotnie terenem,
a niekiedy i celem walk zbrojnych – przebieg granicy nie uległ zmianie,
jeżeli pominąć niewielkie korekty spowodowane głównie przez zmiany
własnościowe pogranicznych dóbr ziemskich. Najbardziej stabilny przebieg miała granica na Dniestrze, choć nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy na wschodzie granica polsko-mołdawska kończyła się na wysokości rzeki Sawran czy Kodymy. Zdaniem Dariusza Kołodziejczyka najpóźniej w wyniku demarkacji przeprowadzonej w 1633 r. granica polsko-osmańska została przesunięta na drugą rzekę, a terytorium Polski przy
samym Dniestrze sięgało aż po ujście do niego rzeki Jahorłyk (Jahorlik)4.
Po przegranej przez Polskę wojnie z Turcją w 1672 r. granica
polsko-mołdawska uległa znacznemu skróceniu za sprawą przejścia Podola i Bracławszczyzny pod władzę osmańską na mocy traktatu pokojowego podpisanego w Buczaczu 18 października 1672 r.5 Nową linię graniczną pomiędzy Rzeczpospolitą a Turcją wytyczono wiosną 1673 r.6, ale
kilka miesięcy później wznowione zostały działania wojenne. I choć zaczęły się od znaczących sukcesów oręża polsko-litewskiego – bitwa pod
Chocimiem 11 listopada 1673 r., odwojowanie prawobrzeżnej Ukrainy
1674/1675 r. – to za sprawą ofensyw wojsk osmańskich w latach 1675-1676, na mocy traktatu (rozejmu) podpisanego w Żurawnie 17 października 1676 r., zatwierdzonego układem pokojowym zawartym w Stambule
w 1678 r., przy Turcji pozostało całe południowe Podole7. Nowa granica
polsko-osmańska została bardzo dokładnie wytyczona w wyniku pracy
komisarzy obu stron w 1680 r.8 Na południowym zachodzie zaczynała się
przy ujściu Strypy do Dniestru koło wsi Sokolec (strona polska) i Beremiany (strona osmańska)9. Znacząco skróciło to granicę polsko-mołdawską, która przebiegała od Kut przez Zawałów do Dniestru Zaleszczyk.

1484-1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego, Kraków 1999,
s. 16-17, 28-42, 59-69.
3 Historia dyplomacji polskiej, t. I..., s. 661.
4 D. Kołodziejczyk (by), dz. cyt., s. 59-60, 118, 137.
5 Tamże, s. 147-148, 497-514; tenże, Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672-1699, Warszawa 1994, s. 64-65; M. Wagner, Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676, Zabrze 2009, t. I, s. 228-292.
6 D. Kołodziejczyk (by), dz. cyt., s. 60-61.
7 Tamże, s. 148-149, 515-544; tenże, Podole pod panowaniem..., s. 85-92; M. Wagner,
dz. cyt., t. I, s. 354-407, t. II, s. 7-308.
8 D. Kołodziejczyk (by), dz. cyt., s. 61-66, 152-153, 545-580.
9 Tamże, s. 545.
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Dopiero niepowodzenia Turcji w piętnastoletnich zmaganiach
z siłami Ligii Świętej doprowadziły do odzyskania przez Rzeczpospolitą
wszystkich ziem utraconych w 1672 r. Zawarty w Karłowicach 26 stycznia
1699 r. pokój nie spełnił oczekiwań polskich, gdyż w kwestii terytorialnej
przyjęto w odniesieniu do Rzeczypospolitej i Imperium Osmańskiego zasadę „status quo ante bellum”. Do Rzeczypospolitej powróciły co prawda
Podole i Ukraina Prawobrzeżna, ale nie udało się utrzymać niewielkich
polskich zdobyczy w Mołdawii, okręgów Neamț i Soroka, które wymienione zostały na pozostający w chwili zakończenia wojny pod okupacją
osmańską Kamieniec Podolski10. Turcy tę kluczową twierdzę na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej przekazali Polakom z ponad czteromiesięcznym opóźnieniem 22 września 1699 r., a równocześnie
z Neamț i Soroki wycofane zostały wojska polskie11. Po 27 latach granica
wróciła do stanu sprzed wybuchu wojny polsko-tureckiej 1672 r.
Zgodnie z postanowieniami traktatu karłowickiego wszystkie
kwestie sporne, w tym także określenie przebiegu linii granicznej, miano
rozwiązać w trakcie dwustronnych rokowań. Także i one nie przebiegły
po myśli polskiej. Turcy znakomicie wychwycili, że za sprawą wplątania
się nowego króla polskiego Augusta II w wojnę przeciwko Szwecji pozycja
Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej uległa dalszemu, znacznemu osłabieniu. Na dodatek strona polska mało starannie przygotowała
się do negocjacji z Turkami. Było to już widoczne w 1699 r., gdy wysłany
do Stambułu starosta chełmski Stanisław Mateusz Rzewuski miał problemy z przeprowadzeniem ratyfikacji karłowickiego traktatu pokojowego
oraz uzgodnieniem terminów wzajemnego wydania Kamieńca i zamków
mołdawskich12. W końcu udało mu się załatwić obie kwestie, ale w Polsce
nie wyciągnięto z tego należytych wniosków i równie słabo od strony formalno-dyplomatycznej zostało przygotowane kolejne poselstwo wysłane
do Turcji. Za sprawą rangi posła zyskało ono charakter wielkiego poselstwa i miało doprowadzić do ułożenia na przyszłość stosunków między
Rzeczpospolitą a Turcją. Sam poseł, wojewoda łęczycki i starosta generalny wielkopolski Rafał Leszczyński, starannie przygotował się do misji
i wypełnił ją z wielkim splendorem, ale z wyjątkiem unormowania stosunków handlowych nie był w stanie załatwić innych spornych kwestii13.

10

Tamże, s. 154-155; V. Ciobanu, Relaţiile politice româno-polone între 1699 şi 1848,
Bucureşti 1980, s. 31-32.
11 R. Król-Mazur, Miasto trzech nacji. Studia z dziejów Kamieńca Podolskiego
w XVIII wieku, Kraków 2008, s. 25-38.
12 D. Kołodziejczyk (by), dz. cyt., s. 155-156; Historia dyplomacji polskiej, t. II: 15721795, pod red. Z. Wójcika, Warszawa 1982, s. 349-350.
13 D. Kołodziejczyk (by), dz. cyt. s. 156; Historia dyplomacji polskiej, t. II..., s. 350.
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Kwestie przebiegu granicy polsko-tureckiej (a tym samym i części
wschodniej granicy polsko-mołdawskiej) uregulowane zostały jesienią
1703 r., gdy nad Dniestrem w końcu zebrała się komisja delimitacyjna.
Opóźnienie, wynikające w dużej mierze z opieszałości strony polskiej, doprowadziło jedynie do usztywnienia stanowiska strony osmańskiej. Na
szczęście polscy komisarze powołani przez senat: wojewoda podolski
Franciszek Dzieduszycki, wojewoda bracławski Marcin Chomentowski,
koniuszy koronny Jerzy Koniecpolski i stolnik koronny Stefan Humiecki
starannie przygotowali się do wypełnienia misji. Zaopatrzyli się w stosowne dokumenty przechowywane w archiwum koronnym, które dowodziły polskich praw do pogranicznych terenów. Pozwoliło to uporać się
z pretensjami tureckimi do położonego na lewym brzegu Dniestru terytorium Raszkowa i Kamionki (komisarze osmańscy domagali się, aby zostało uznane za własność osmańską na podstawie roszczeń sułtańskich do
schedy po Ruxandrze Lupu-Chmielnickiej, która z kolei otrzymała te ziemie od Aleksandra Koniecpolskiego jako zastaw pożyczki w wysokości
60 tys. złotych polskich). Przeprowadzona jesienią 1703 r. delimitacja zasadniczo przywróciła granicę do stanu sprzed 1672 r. Sporządzone zostały
dwa dokumenty – osmański „temessik”, podpisany przez komisarzy tureckich 12 października 1703 r., oraz w języku łacińskim, sygnowany
14 października 1703 r. tylko przez komisarzy polskich14.
Brak wzajemnego ratyfikowania dokumentów delimitacyjnych
z 1703 r. został wykorzystany przez stronę turecką w czasie poważnego
kryzysu stosunków polsko-osmańskich w 1713 r. Turcy przymierzali się
wtedy nawet do odzyskania Kamieńca i utworzenia na ziemiach ukraińskich należących do Rzeczypospolitej zależnego od siebie państwa. Gdy
zawiodła demonstracja siły, jaką było zgromadzenie przy granicy polskiej
znacznych sił wojskowych, Turcy zaczęli wysuwać żądania korekty przebiegu granicy. Ostatecznie posłowi Rzeczypospolitej Stanisławowi Chomentowskiemu i rezydentowi Augusta II w Stambule Franciszkowi Goltzowi udało się podjąć rozmowy dyplomatyczne. Dzięki wstawiennictwu
przekupionego chana krymskiego Kaplana Giereja oraz wsparciu ze strony ambasadorów Rosji, Austrii i Francji rokowania zakończyły się pomyślnie dla strony polskiej, gdyż podpisując 22 kwietnia 1714 r. krótki traktat, zawierający zaledwie dwa artykuły, i to niepoświęcone wzajemnym
relacjom15, Turcja formalnie zrzekła się roszczeń do rewizji postanowień
pokoju karłowickiego. Rzeczpospolita w zamian pogodziła się z obsadzeniem garnizonem tureckim pogranicznej twierdzy chocimskiej, a także
z utworzeniem nad jej granicą tureckiego okręgu wojskowego – „rai” – na
którego czele stał urzędnik z tytułem paszowskim rezydujący w Chocimiu.

14

D. Kołodziejczyk (by), dz. cyt., s. 66, 157-158, 626-640; Historia dyplomacji polskiej, t. II..., s. 350; V. Ciobanu, dz. cyt., s. 34.
15 D. Kołodziejczyk (by), dz. cyt., s. 160-161; Historia dyplomacji polskiej, t. II...,
s. 365-366; V. Ciobanu, dz. cyt., s. 52-53.
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Twierdza chocimska w tym czasie została zmodernizowana i otoczona potężnymi, w miarę nowoczesnymi fortyfikacjami. Posiadała dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, otrzymała bardzo silną artylerię oraz garnizon, liczący w okresie zagrożenia wojennego nawet ponad 5 tys. żołnierzy16.
Do kolejnego zaognienia stosunków polsko-osmańskich doszło
cztery lata później za sprawą próby włączenia się Rzeczypospolitej do rokowań pokojowych między Austrią i Wenecją a Turcją. Polacy, a może
tylko sam król August II, zamierzali wykorzystać okazję, jaką była przegrana turecka, do wytargowania ustępstw politycznych i terytorialnych
w Mołdawii. Austriacy nie dopuścili jednak latem 1718 r. przedstawiciela
królewsko-elektorskiego, a był nim syn Augusta II Fryderyk August II, do
udziału w kongresie pokojowym w Požarevacu (Passarowitz). W traktacie
pokojowym podpisanym 21 lipca pojawił się jednak zapis, w którym Turcy wyrażali gotowość do podjęcia z Rzeczpospolitą bezpośrednich rokowań w sprawach spornych17. Stało się to jednak dla Polaków jedynie źródłem kłopotów, gdyż Turcy nie byli skłonni do ustępstw, a wręcz przeciwnie – zaczęli demonstrować swoją siłę. Jednym z elementów tego było
ukończenie fortyfikacji Chocimia i wzmocnienie jego garnizonu, co było sprzeczne z postanowieniem traktatu karłowickiego. Kryzys udało się
zażegnać dopiero w 1722 r., gdy wysłany do Stambułu polski poseł, starosta tuczapski Krzysztof Sulima Popiel zdołał wyjaśnić sporne zagadnienia
pograniczne i handlowe, jednak znów przemilczając kwestię chocimskiego okręgu wojskowego, pogodzono się z jego istnieniem18.
Rozwiązało to ostatecznie kwestie przebiegu granicy polsko-mołdawskiej, która, jeżeli pominąć wydzielenie Chocimia z przyległościami,
powróciła w 1699 r. do stanu sprzed 1672 r. i żadna ze stron tego nie kwestionowała. Dzięki zachowanym, niestety nielicznym, polskim raportom
wojskowym można odtworzyć jej przebieg19. Na Pokuciu – Bukowinie
rozpoczynała się w rejonie Kut i przez nieco ponad 40 km jej przebieg wyznaczało koryto rzeki Czeremosz. Po polskiej stronie znajdowały się miejscowości administracyjnie należące do ziemi halickiej: Słobódka, Kobaki,
Rybne, Popielniki, Tuczapy, Drahasymów, Kniaże, Załucze i Zawałów.
Następnie przez kilka kilometrów biegła wzdłuż Prutu, w pobliżu dzisiejszej miejscowości Zapruttia do Kułaczyna (też Kołaczyn, w XVIII w. wieś
w granicach starostwa śniatyńskiego, obecnie część Śniatynia). Tam skręcała w kierunku północnym i z braku naturalnych barier jej przebieg
wyznaczały najpierw od Kułaczyna przez Kliszów i Steców (Steczów) do
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V. Ciobanu, dz. cyt., s. 52; О. Добржанський, Ю. Макар, О. Масан, Хотинщина,
Історичний нарис, Чернівці 2002, s. 112-114.
17 Historia dyplomacji polskiej, t. II..., s. 371.
18 Tamże, s. 372.
19 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Roskie
(dalej: ARos), Militaria (dalej: M), pudło 22 (raporty z 9 XII 1760 i 26 X 1761).
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miejscowości Jasienów Polny granice starostwa śniatyńskiego, a następnie dóbr ziemskich: Serafińce, Probabin i Horodnica (należący w wieku
XVIII do Potockich klucz majątkowy Horodenka). Na tym odcinku granicy najważniejszymi ośrodkami po stronie polskiej były Kuty, Śniatyn
(Śniatyń) i Horodenka. Posiadały one prawa miejskie, a dwa pierwsze były centrami starostw niegrodowych. Kuty stały się miastem w 1715 r. staraniem wojewody kijowskiego Józefa Potockiego, po którym starostwo
jeszcze w 1774 r. dzierżyła jego druga żona, od 1751 r. wdowa, Ludwika
z Mniszchów Potocka. W pobliżu, w Starych Kutach, działały do 1790 r.
żupy solne20. Najstarszym i największym miastem był Śniatyn, centrum
starostwa niegrodowego, którego posesorami przez wiele dekad byli kolejni członkowie rodu Potockich. W latach 60. XVIII w. starostwo przejął
cześnik litewski Michał Aleksander Ronikier. Śniatyn był ważnym ośrodkiem w strukturach kościoła katolickiego, jako siedziba rozległej terytorialnej parafii. W latach 1751-1788 w mieście rezydowali też biskupi bakowscy, przeniesieni tu decyzją papieża Benedykta XIV. Diecezja ta, obejmująca swoją jurysdykcją Mołdawię, Wołoszczyznę i Besarabię, została
zawieszona przez cesarza Józefa II w 1788 r. (a ostatecznie zlikwidowana
w 1818 r.), który w tym samym roku zdecydował o skasowaniu istniejącego od 1643 r. śniatyńskiego klasztoru oo. Dominikanów21. Horodenka była centrum klucza majątkowego należącego do Potockich, a od 1743 r.
także parafii rzymskokatolickiej, ufundowanej staraniem starosty kaniowskiego Mikołaja Potockiego22.
Koło wsi Horodnica, przy ujściu rzeczki Lewica, przebieg granicy
polsko-mołdawskiej zaczynał wyznaczać Dniestr. Pierwszy polski posterunek wojskowy znajdował w odległej o ok. 5 km wsi Pieczarna. Następnie przez ponad 450 km granica biegła krętym korytem Dniestru aż do
ujścia do niego rzeki Jahorłyk. Na odcinku kilkunastu, może kilkudziesięciu kilometrów granica z punktu formalno-prawnego przestawała być
polsko-mołdawską, a stawała się polsko-osmańską. Na pewno odnosi się
to do odcinka pomiędzy ujściem Zbrucza do Dniestru, czyli od Okopów
Świętej Trójcy-Kozaczówki do Babszyna-Hryńczuka.
Tereny nad Dniestrem były po stronie polskiej stosunkowo gęsto
zasiedlone aż do Mohylowa Podolskiego. Na tym liczącym ok. 250 km odcinku znajdowało się kilka miasteczek oraz kilkadziesiąt wsi, będących
jednak co najwyżej siedzibami parafii rzymskokatolickich, centrami dóbr
ziemskich oraz niewielkimi ośrodkami gospodarczymi i wymiany handlowej między terenami polskimi a mołdawskimi. Ważniejszymi z nich były:
Zaleszczyki (prawa miejskie od 1766 r., parafia ewangelicka od 1759 r.,
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Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red.
F. Sulimirski, B. Chlebowski, W. Walewski (dalej: SGKP), t. V, Warszawa 1884, s. 6;
t. XV, cz. 2, Warszawa 1902, s. 204.
21 SGKP, t. X, Warszawa 1889, s. 929-933; t. XV, cz. 2, s. 600-601.
22 SGKP, t. III, Warszawa 1882, s. 134-146; t. XII, Warszawa 1892, s. 831.
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rzymskokatolicka od 1754 r. lub 1784 r., własność Poniatowskich); pozostający nieco w cieniu pobliskich wsi Wołkowce i Trubczyn Dzwinogród
(jeszcze w XVI w. ważny punkt graniczny za sprawą zamku); Uście (przy
ujściu Smotrycza) oraz Stara Uszyca (były w niej dwa młyny i folusz nad
rzeką Uszycą)23. Za Mohylowem Podolskim zaczynał się teren naddniestrzański słabiej zagospodarowany, a rozdzielony między kilka kluczy
majątkowych. Do najważniejszych ośrodków na przestrzeni ok. 200 km
należały: Bronica (własność Sapiehów); Jampol (stanowiący oprawę
urzędu hetmana małorosyjskiego, czyli pozostający pod kontrolą rosyjską, siedziba parafii rzymskokatolickiej i prawosławnej); Cekinówka (należąca do Lubomirskich za sprawą swojego położenia naprzeciw Soroki);
Raszków (w XVIII w. centrum klucza majątkowego Koniecpolskich, a następnie Lubomirskich, złożonego z miasteczka i 15 wsi, siedziba parafii
rzymskokatolickiej); Rybnica (założona pod koniec XVII w. przez Koniecpolskich, następnie własność Lubomirskich; tamtejsza parafia rzymskokatolicka w XIX w. obejmowała swoim zasięgiem całe dawne krańce południowo-wschodnie pogranicza polsko-mołdawskiego) oraz Jahorłyk
(w XVIII w. centrum klucza majątkowego Koniecpolskich, a następnie
Lubomirskich, złożonego z miasteczka i 27 wsi)24.
Najważniejszymi ośrodkami na całej granicy były Mohylów Podolski, Okopy Świętej Trójcy i Żwaniec. Mohylów, powstały na początku
XVII w. za sprawą Jeremiasza Mohyły i Stefana Potockiego przy ujściu
rzeki Derny do Dniestru, zaliczał się do jednych z większych ośrodków
miejskich i handlowych nie tylko na pograniczu polsko-mołdawskim, ale
na całym Podolu. W 1776 r. było w nim 1167 domów. Molyhów był ważnym ośrodkiem wymiany handlowej, także transgranicznej, a ponadto
słynął z uprawy winnej latorośli oraz produkcji safianów, irch i innych
skór. W XVIII w. należał do Potockich, których staraniem w drugiej-trzeciej dekadzie XVIII w. ustanowiona został mohylowska parafia rzymskokatolicka, do której należało 17 miejscowości, głównie położonych na południowy wschód od miasta (rozległy pas wzdłuż Dniestru). W mieście
były też świątynie ormiańska i unicka25.
Założone u schyłku XVII w. Okopy Świętej Trójcy były miastem
państwowym, ale choć posiadały stosowne prawa od 1700 r., to nie miały
praktycznie żadnego znaczenia gospodarczego i handlowego. Odbiło się
to również na ich rozwoju przestrzennym. Przez cały XVIII w. zamknięte
były w obrębie wzniesionych na przełomie 1692 i 1693 r. umocnień kamienno-ziemnych. Zabudowa była bardzo skromna – kilkadziesiąt domów, a wyróżniały się: dwór komendanta, drewniany arsenał, niewielki
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24 SGKP, t. I, Warszawa 1880, s. 378, 530; t. III, s. 372, 394; t. IX, Warszawa 1888,
s. 533-534; t. X, s. 61; t. XII, s. 831; t. XV, cz. 1., Warszawa 1900, s. 234.
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magazyn żywnościowy, dwie-trzy karczmy oraz ukończony w 1749 r. kościół garnizonowy, pełniący także funkcję parafialnego. Zdecydowanie jako funkcjonalny dominował czynnik militarny, gdyż Okopy były najmłodszą, a zarazem najmniejszą twierdzą na południowo-wschodnich kresach
Rzeczypospolitej. Forteca wzniesiona pomiędzy 1692 r. a 1702 r. na skalistym cyplu między rzekami Dniestrem i Zbruczem, jako element systemu najpierw blokującego okupowany przez Turków Kamieniec Podolski,
a następnie wspierającego obronę granicy polskiej, posiadała bardzo
skromne umocnienia. Północną i południową linię fortyfikacyjną stanowiły jedynie dwa długie wały usypane z ziemi. Zachodnią linię fortyfikacji
tworzyły połączone ziemnym wałem dwa półbastiony oraz Brama Lwowska z rawelinem. Od wschodu twierdzy broniły bastion z główną baterią
artyleryjską (wielki rondel), dwa półbastiony oraz Brama Kamieniecka,
zabezpieczona rawelinem. Całą twierdzę otaczała palisada i fosa. Po zakończeniu wojen z Turcją i odzyskaniu Kamieńca Okopy dużo straciły na
znaczeniu, co sprawiło, że przestano należycie dbać o umocnienia twierdzy, jej zabezpieczenie artyleryjskie i garnizon. W latach 20. i na początku 30. XVIII w. artylerię forteczną stanowiło 25 dział, a w latach 1736-1768 tylko cztery armaty. Garnizon liczył na stopie pokojowej 100-127
żołnierzy, a w okresie zagrożenia wojennego powiększany był do 345 ludzi, jak zimą 1733/1734 r. Do lat 60. XVIII w. niemal całkowicie rozpadły się palisady i ziemne wały, fosy zostały faktycznie zasypane, a wzniesione z kamienia bramy były w złym stanie technicznym26. W styczniu
1768 r. generał lejtnant wojska koronnego i komendant kamieniecki Michał Kuczyński ocenił, że forteca okopska była „generalnie wszystka zrujnowana”27. Wkrótce też wyprowadził z niej do Kamieńca całą załogę i niemal wszystkie armaty, a po wycofaniu garnizonu Okopy przestano uważać za obiekt wojskowy. Po raz ostatni odegrały funkcję militarną na początku marca 1769 r., kiedy w oparciu o zrujnowaną twierdzę opór Rosjanom próbował stawić liczący ok. 320 żołnierzy oddział konfederatów barskich, którym dowodził Kazimierz Pułaski. Jednak wojsko rosyjskie bez
problemów złamało opór Polaków28.
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Okopy Świętej Trójcy były nie tyle twierdzą, co niewielkim fortem, który w latach 40. XVIII w. za sprawą nowych potrzeb w zakresie
ochrony granicy stracił znaczenie militarne jako główna polska pograniczna placówka wojskowa, na rzecz położonego 5 km na wschód wzdłuż
Dniestru Żwańca. Była to miejscowość prywatna, powstała najpóźniej
w XV w., która prawa miejskie magdeburskie otrzymała w 1646 r. Początkowo Żwaniec należał do Koniecpolskich, a od drugiej ćwierci XVII w.
do końca przynależności do Rzeczypospolitej do Lanckorońskich. Koniecpolscy wznieśli w pierwszej ćwierci XVII w. nad Żwańczykiem zamek,
który Lanckorońscy przebudowali na początku XVIII w. Założony był on
na planie nieregularnego pięcioboku z basztami i bastionowymi umocnieniami ziemnymi w narożach. Dwie kurtyny murów osłaniał stromy uskok
jaru Żwańczyka, a trzy pozostałe sucha fosa. Zamek jako własność prywatna w XVIII w. utrzymywany był w dobrym stanie technicznym. Okres
dobrej koniunktury gospodarczej w tym stuleciu, aż do wydarzeń wojennych w okresie konfederacji barskiej 1768/1769 r. i zarazy z 1770 r., przeżywało też samo miasto. W latach 40. XVIII w. stało się główną polską
placówką graniczną. Istotny na to wpływ miało położenie przy dogodnej
przeprawie przez Dniestr i bliskie sąsiedztwo z najważniejszą osmańską
fortecą w regionie – Chocimiem. W mieście często zlokalizowana była
kwatera komendantów tzw. partii furwachtowej, a także niemal nieprzerwanie stacjonowało wojsko państwowe – piechota odkomenderowana
z garnizonu kamienieckiego oraz pododdziały jazdy z partii podolskiej29.
Od lat 20. XVIII w. ochrona granicy polsko-mołdawskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w województwie podolskim spoczywały na utworzonej jeszcze w 1717 r. partii podolskiej wojska koronnego. W jej skład wchodziły chorągwie jazdy, tzw. narodowego zaciągu,
których ilość często się zmieniała – na przykład na początku lat 30.
w partii podolskiej było 26 chorągwi, a jesienią 1736 r. aż 49 chorągwi
narodowego zaciągu i 100 dragonów. Po wycofaniu na przełomie
1739/1740 r. dużej części jazdy do województw zachodnich Korony na
Podolu służbę pełniło od 14 do 19 chorągwi – w grudniu 1763 r. 18 pancernych i jedna lekka, w tym silna chorągiew pancerna hetmana wielkiego30. Etatowo powinno w nich było być nawet ponad 900 żołnierzy, ale

Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy, biografie, Warszawa 2006,
s. 116; T. Ciesielski, Na peryferiach..., s. 94.
29 SGKP, t. XIV, s. 871-873; T. Polak, Zamki na kresach. Białoruś, Litwa, Ukraina,
Warszawa 1997, s. 212-213; T. Ciesielski, Armia koronna..., s. 180, 523, 550-553.
30 Listy W. Siedliskiego, 29 VII i 22 IX 1735, Biblioteka im. Książąt Czartoryskich
w Krakowie, sygn. 5941, nr 36826, 36830; Rozkazy J. Potockiego z Stanisławowa
12-15 IX 1736, AGAD, ARos, M, pudło 2; Vilniaus Universiteto Biblioteka, fondas 8,
sygn. 3791, k. 37 i sygn. 4001, k. 7; K. Modzelewski do J. K. Branickiego, Kamieniec
Pod. 28 XI 1756, AGAD, ARos, Korespondencja (dalej: K), pudło XIV, nr 28, s. 141-143; AGAD, ARos, M, pudło 2; AGAD, Zbiór Branickich z Suchej, 68/85, k. 42-45;
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w praktyce za sprawą permanentnej absencji oficerów i dużej części kadry towarzyskiej służbę na Podolu pełniło nie więcej niż 450-500 żołnierzy. Część z nich stacjonowała w głębi województwa i, wypełniając zadania policyjne, zajmowała się głównie zwalczaniem band rozbójniczych
– hajdamaków ukraińskich i mołdawskich, bandytów i opryszków górskich. Druga część, wydzielona w tzw. partię furwachtową, pełniła straż
na granicy polsko-mołdawskiej. Z reguły przydzielano do niej połowę stanu partii podolskiej. Od lat 40. do 60. XVIII w. było to 10-12 chorągwi,
które rozkwaterowane były w starostwach położonych wzdłuż granicy
z Mołdawią – najwięcej w rejonie Żwańca, w którym zlokalizowany był
sztab partii, a koło miasteczka znajdowało się najważniejsze przejście graniczne na Podolu, prowadzące do okręgu chocimskiego, czyli jak wówczas
uważano – do Imperium Osmańskiego. Część żołnierzy pełniła służbę na
samej granicy, w stałych i organizowanych doraźnie posterunkach granicznych. W latach 1759-1761 takich placówek było 23-26 i obsadzali je
żołnierze z sześciu chorągwi pancernych oraz jednej lekkiej, zakwaterowanych w Kutach, Śniatyniu, Czerwonogrodzie, Żwańcu i Uszycy31. Ze
względu na szczupłość sił wojskowych zaangażowanych w ochronę granicy strzeżono tylko tych jej odcinków, na których najczęściej dochodziło do
niepożądanej dla strony polskiej kontrabandy handlowej i zbiegostwa
ludności chłopskiej, a także którymi prowadziły „szlaki zbójnickie”. Bardzo skrupulatnie chroniony był odcinek południowo-zachodni granicy od
Kut do Zaleszczyk. Nad Czeremoszą i Prutem znajdowało się siedem posterunków w: Kutach, Rybnem, Popielnikach, Tuczapach, Załuczu, Zawałowie i Kułaczynie. Kolejne dwa posterunki wystawione były pomiędzy
Śniatyniem a Dniestrem w Stecowie i Horodnicy. Nad Dniestrem funkcjonowało 15-17 posterunków, które oddalone były od siebie o 4-10 km,
w: Pieczarnej, Zaleszczykach, Dobrowlanach, Gródku, Kościelnikach, Zozulińcach, Kołodróbce, Horoszowej, Uściu Biskupim, Chudykowcach,
Wołkowcach, Dźwinogródku, Trubczynie, Olchowcu, Bielowcach, Słobódce i Kozaczówce przy ujściu Zbrucza do Dniestru. Załogi posterunków nie
były zbyt liczne – stan osobowy wynosił od jednego do siedmiu żołnierzy.
Starano się, aby ważniejszymi posterunkami dowodzili towarzysze, ale
nie zawsze udawało się to zapewnić i obsadzone były jedynie przez pocztowych, czyli szeregowców. Na wszystkich posterunkach służyło łącznie
od 80 do 120 żołnierzy. Ponadto partia furwachtowa rozsyłała podjazdy,
i to nie tylko wzdłuż granicy, ale też w głąb Podola i Bracławszczyzny, na

Kronika domowa Dzieduszyckich, Lwów 1865, s. 237; T. Ciesielski, Armia koronna..., s. 522.
31 Raporty z 9 XII 1760 i 26 X 1761, AGAD, ARos, M, pudło 22; T. Ciesielski, Armia
koronna..., s. 523.
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przykład w 1752 r. w okresie wzmożonych rozruchów hajdamackich pod
Krasne, Winnicę i Niemirów32.
Okresowo służbę graniczną pełniło więcej żołnierzy, a podstawowymi powodami powiększania w drugiej i trzeciej ćwierci XVIII w. liczby
tych swoistych „pograniczników” było pogorszenie się sytuacji politycznej
w Europie południowo-wschodniej czy stanu stosunków polsko-tureckich
oraz polsko-mołdawskich, a przede wszystkim zagrożenie epidemiologiczne. Gdy w latach 1736-1739 trwała wojna Turcji z Rosją i Austrią, na
granicy polsko-mołdawskiej wystawiono ok. 40 posterunków obsadzonych przez może nawet 150 żołnierzy, a w 1739 r. aż 57 pocztów rozstawionych od Śniatynia do Sokoła33. Częste w połowie XVIII w. przypadki wybuchu epidemii chorób zakaźnych w okręgu chocimskim, Mołdawii i Wołoszczyźnie, a nawet w Turcji właściwej sprawiały, że na granicę wysyłano dodatkowych żołnierzy, i to nie tylko jazdy, ale też piechoty. Tych ostatnich wydzielano z załogi twierdzy kamienieckiej – na przykład latem-jesienią 1756 r. 94, zimą 1761 r. i na przełomie 1761/1762 r.
62, wiosną 1763 r. ok. 90 żołnierzy34. Ich głównym zadaniem było utworzenie szczelnego kordonu sanitarnego i zadbanie, aby granica była zamknięta i nikt jej nie przekraczał. Tylko wyjątkowo ważne osoby mogły uzyskać zgodę na wjazd do Polski, ale po odbyciu kwarantanny w wyznaczonym miejscu. Gdy nie udało się mimo to zapobiec przedostaniu się zarazy na Podole, partia furwachtowa i odkomenderowany do niej oddział
piechoty izolowały zapowietrzone miejscowości35.
Gdy nie występowały zagrożenia polityczne czy epidemiologiczne,
granica polsko-mołdawska była otwarta i w miarę łatwa do przekraczania. W celu uporządkowania ruchu transgranicznego strona polska dbała,
aby ograniczyć ilość przejść granicznych do miejsc opatrzonych w większe posterunki. Pełniący na nich służbę żołnierze wykonywali zadania typowe dla straży granicznej. Kontrolowali ruch osobowy przez granicę,
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sprawdzając tożsamość „podróżników”, którzy zobowiązani byli okazać
dokumenty zezwalające im na odbycie podróży zagranicznych. W przypadku poddanych szlacheckich takie zaświadczenia wystawiali właściciele
dóbr ziemskich lub zarządzający nimi ekonomowie. Zdarzało się też, że
swoiste paszporty wystawiały osoby dowodzące partią furwachtową. Żołnierze polscy kontrolowali także wozy i przewożone towary, pilnując, aby
nie było wśród nich rzeczy, których nie wolno było wywozić lub przywozić
do Rzeczypospolitej36. Zaliczały się do nich alkohol i broń – przykładowo
wiosną 1761 r. skonfiskowano powracającemu z Wrocławia Żydowi chocimskiemu trzy strzelby i jedenaście par pistoletów37.
W XVIII w., po nastaniu długiego i trwałego pokoju między
Rzeczpospolitą a Imperium Osmańskim, ukształtowana jeszcze w XVI w.
granica polsko-mołdawska zaczęła spełniać ówczesne standardy europejskie. Pojawiła się na niej stała ochrona militarna, choć ze strony polskiej,
ze względu na niewielką liczebność armii koronnej, aż do lat 70.-80.
XVIII w. ograniczona do części zachodniej linii granicznej – początkowo
od Kut po Żwaniec, a później do Uszycy. Ochrona pozostałej części linii
granicznej spoczywała na właścicielach rozległych dóbr ziemskich – latyfundiów, czyli przede wszystkim na przedstawicielach rodu Lubomirskich
i utrzymywanych przez nich milicjach. Prawnie opisano zasady przekraczania granicy, wymagając w przypadku transgranicznego ruchu ludności
stosownych dokumentów. Zaczęto także skrupulatnie kontrolować przewóz towarów, eliminując wyroby niepożądane, limitując wielkość obrotu
towarowego, a okresowo wprowadzając nawet całkowite embargo na wywóz czy wwóz, co zazwyczaj kończyło się konfliktem międzypaństwowym
o podłożu handlowym. Czasowo, gdy wymagały tego względy polityczne
czy sanitarne, całkowicie zamykano granicę. Takie działania doprowadziły w połowie XVIII w. do ostatecznej, realnej delimitacji pomiędzy Rzeczpospolitą a Mołdawią, która okazała się bardzo trwała. Dobitnie świadczy
o tym polsko-rumuńska linia graniczna pomiędzy I a II wojną światową,
której przebieg był zgodny z zachodnim odcinkiem granicy polsko-mołdawskiej w XVIII w.
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Graniţa polono-moldavă în perioada domniei saxone.
Traseul liniei de graniță și protecția ei din partea Poloniei
Rezumat

Graniţa dintre pământul Coroanei Polone şi Principatul Moldovei
s-a stabilizat în anii '30 ai sec. XVI după terminarea războiului cu Petru
Rareş. Pe parcursul următoarelor decenii a suferit corecţii nesemnificative pricinuite de diferiţi factori, în principal ca efect al schimbării proprietăţilor agricole localizate în zona transfrontalieră.
Descrierea noului traseu al liniei de graniţă a avut loc la începutul
sec. XVIII. În baza hotărârilor tratatului de la Karłowice, în anul 1699
toate problemele litigioase, inclusiv definirea traseului graniţei, urmau să
fie rezolvate în timpul negocierilor bilaterale. Partea polonă nu s-a pregătit prea bine, iar turcii au înaintat cereri teritoriale concrete din care
una era o presupusă donaţie către sultan a împrejurimilor localităţii
Raszków de către Ruxandra Lupu-Chmielnicka. În această situaţie se
poate considera un succes al părţii polone rezultatul delimitării încheiate
în anul 1703, care fundamental a restabilit graniţa la starea ei de dinainte
de 1672. Turcii au recunoscut această situaţie de abia în aprilie 1714 – în
tratatul semnat cu Regatul Poloniei au renunţat la pretenţiile privind revizuirea hotărârilor de pace de la Karłowice. Polonia a trebuit totuşi să fie
de acord cu înfiinţarea în apropierea graniţei ei a unei raiele turceşti, regiune militară în fruntea căreia era un funcţionar cu titlul de paşă, rezident la Hotin. Cel din urmă a fost transformat în decada a doua a sec.
XVIII într-o cetate modernă.
Din partea de vest, graniţa polono-moldavă începea pe cursul superior al râului Ceremuş, în regiunea localităţii Putil. Prima localitate
mai mare pe partea polonă a fost Kuty. Linia de graniţă mergea pe râul
Ceremuş până la vărsarea în Prut, lângă Zawałów (în prezent Zawalia).
După aceea mergea câteva zeci de kilometri spre nord cu o mică deviere
spre vest lângă Śniatyń şi Horodenka, ajungând la Nistru lângă Potoczyszcze de astăzi. Mai departe mergea de-a lungul Nistrului, pe lângă
Zaleszczyki, Żwaniec, Jaryszew, Mohyłów Podolski, Busza, Soroki, Raszków până la Jahorlik unde cotea spre nord-est până la Bałta. Pe unele
tronsoane au fost ridicaţi stâlpi de graniţă, de ex. în zona Jahorlik trei,
din care unul avea inscripţia „anno 1703, graniţa, capătul Poloniei”.
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Obligaţia apărării graniţei din partea Poloniei, precum şi asigurarea securităţii publice în voievodatul Podolia aparţinea partidului podolian al armatei regale, înfiinţat înainte de anul 1717. În componenţa lui
intra, la începutul anilor '30 ai sec. XVIII 26 de escadroane, în 1746 – 17,
iar în 1759/1763 – 18 escadroane de cavalerie – maximum până la 800 de
soldaţi. Marea lor majoritate asigura posturile de frontieră, al căror număr era variabil în decursul anilor – de la 26 până la 57. Rolul lor principal a fost de a controla traficul transfrontalier, supravegherea trecerilor
oficiale şi ilegale prin Nistru, combaterea contrabandei (de ex. în primăvara anului 1761 au fost confiscate de la un evreu din Hotin care se întorcea din Wrocław, 3 puşti şi 11 perechi de pistoale).
Graniţa, în general, avea caracter deschis, dar putea fi traversată
pe partea poloneză numai în apropierea posturilor de frontieră, după
prezentarea documentelor corespunzătoare, eliberate de către administraţia locală sau proprietarii domeniilor. De asemenea, circulaţia mărfurilor, în principal a produselor agricole, era liberă. Totuşi în sec. XVIII,
de multe ori traficul transfrontalier a fost limitat, ajungându-se chiar la
închiderea temporară a graniţei.
Cauzele interdicţiei trecerii supuşilor regali şi hospodari au fost:
operaţiuni militare desfăşurate în zona Nistrului: 1738-1739, 1769-1774,
1787-1791 și epidemii de boli contagioase – de ex. 1756, iarna lui 1761, la
confluenţa anilor 1761-1762, primăvara 1763, 1767, 1777.
Periodic, de asemenea, se introducea interdicţia trecerii peste
frontieră a anumitor mărfuri. În perioada războaielor şi calamităţilor
acest lucru se aplica la cereale şi scopul ei a fost prevenirea creşterii
preţurilor. Embargoul se întroducea, de asemenea, din motive economice. La cumpăna anilor '50, '60 ai sec.XVIII s-a ajuns chiar la un război
comercial între Polonia şi Moldova, după introducerea de către domnitorul Moldovei a interdicţiei importului de alcool din teritoriile poloneze.
În general, tot sec. XVIII, relaţiile polono-moldave s-au desfăşurat correct, iar însăşi graniţa a avut un caracter de pace şi aceasta priveşte, inclusiv în secţiunea din raionul Żwaniec-Hotin, unde de fapt era graniţa polono-turcă, ceea ce era vizibil atunci când era traversată de deputaţi polonezi, osmani sau ai oricărui alt stat.

dr. Veniamin Ciobanu
Academia Română – Filiala Iași
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Repercusiuni ale insurecţiei poloneze din noiembrie 1830,
consemnate în rapoarte diplomatice suedeze

Declanşarea, la 29 noiembrie 1830, a insurecţiei poloneze şi evoluţia acesteia au reţinut atenţia puterilor europene, mai mari sau mai
mici, datorită atât împrejurărilor politice internaţionale în care a debutat
şi a evoluat, cât şi implicaţiilor pe care era de aşteptat să le antreneze,
tocmai datorită acelor împrejurări, atât asupra raportului de forţe de pe
Continent, cât şi a celui din problema orientală. Pentru că, de modalitatea în care avea să fie rezolvată problema poloneză depindea poziţia pe
care avea să o dobândească Rusia, în amintitele sisteme politice. Deosebit
de afectate de asemenea perspective s-au dovedit a fi fost, cum era şi firesc, Marea Britanie şi Franţa, rivalele seculare ale Rusiei în acele zone,
motiv pentru care au încercat, dar numai pe cale diplomatică, din cauza
foarte complicatei situaţii internaţionale de la începutul celui de al patrulea deceniu al secolului al XIX-lea, să determine Rusia să adopte o poziţie mult mai conciliantă faţă de insurgenţii poloni1.
O poziţie, oarecum singulară, faţă de problema poloneză a fost
nevoit să adopte un alt stat, cu interese directe în zona Mării Baltice şi cu
altele specifice în problema orientală. Este vorba de Regatul Unit al Suediei şi Norvegiei, creat în litera şi spiritul Convenţiei suedo-norvegiene,
de la Moss, din 14 august 18142.
După anul 1812, Suedia a menţinut, în continuare, relaţiile de prietenie cu Rusia. În politica externă, Karl XIV Johan, regele Suediei-Norvegiei, s-a străduit să promoveze o politică de echilibru între cele două
mari puteri din Europa de Nord, şi anume Rusia şi Anglia, orientându-se,
totuşi, cu precădere, către cea dintâi. De aceea, regele Suediei-Norvegiei,
s-a grăbit să-l asigure pe vicecancelarul Rusiei, că, la aflarea ştirii despre
declanşarea amintitei insurecţii poloneze din noiembrie 1830, „un eveniment atât de întristător” pentru împăratul Nicolae I, a încercat o „impre-
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sie penibilă”3. Această orientare oficială nu s-a bucurat, însă, de popularitate în Suedia, opoziţia politică optând pentru apropierea de Marea Britanie, pe care o considera ca fiind adversara declarată a Rusiei „despotice”4.
De aceea, diplomaţia suedeză şi-a manifestat interesul faţă de starea de
spirit care domnea în Rusia, după reprimarea insurecţiei din Polonia5.
Potrivit opiniei lui Nils Frederik Palmstierna, problemele pe care le avea
de rezolvat guvernul rus, după înăbuşirea insurecţiei poloneze, erau,
într-adevăr dificile, dar nu imposibil de realizat. Deoarece conducerea
statului se afla în mâini sigure şi era imposibil ca „visurile liberale ale câtorva capete înfierbântate să poată produce atât de repede consecinţe
atât de serioase, pentru a exista temerea de unele răsturnări” (s. n.)6.
Totuşi, era de părere diplomatul suedez, dacă nu se luau măsurile necesare la timp, astfel de tulburări se puteau produce pe alte căi, caz în care
acestea ar fi mult mai periculoase, şi, se subînţelegea, favorabile polonezilor. El a ţinut, însă, să precizeze că, „dacă polonezii aşteptau astfel de
şanse, atunci ei ar trebui să aştepte încă mult timp” (s. n.)7. Şi mai făcea
încă o observaţie de care trebuiau să ţină cont diriguitorii politicii externe
suedeze. Anume că, dacă starea de spirit era calmă în Rusia propriu zisă,
nu aceeaşi situaţie era şi în Polonia Rusă. Din contra, „acolo există,
într-adevăr, un ulcer permanent, iar eu nu întrevăd mijloacele curative,
oricâte măsuri paleative, mai mult sau mai puţin eficace, ar fi întreprinse acolo, potrivit evoluţiei evenimentelor din afară” (s. n.)8. Ca urmare, diplomatul suedez a transmis la Stockholm numeroase informaţii
pe această temă, dintre care, pentru prezentarea de faţa, ne-am oprit
doar la două aspecte.
După cum se ştie, după înăbuşirea insurecţiei, ţarul Nicolae I,
a considerat că menţinerea autonomiei Regatului Poloniei nu ar fi servit
decât cauzei revoluţiei. De aceea, a considerat Constituţia Regatului, care
îi asigura individualitatea politică în cadrul sistemului politic şi instituţional al Rusiei, în care îl plasaseră deciziile „Actului Final” al Congresului de pace de la Viena, din 9 iunie 18159, ca nemaifiind obligatorie pentru Rusia, aşa încât, în anul 1832 a promulgat aşa numitul „Statut Organic”, act care limita drastic individualitatea Regatului Poloniei, în
amintitul sistem, pregătind, astfel, terenul pentru încorporarea sa defini-
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tivă în Imperiul Rusiei. Au fost abrogate încoronarea ţarului ca rege al
Regatului Poloniei, seimul, a fost desfiinţată armata polonă; întreaga putere legislativă aparţinea ţarului; pentru moment a fost menţinut Consiliul de Stat, iar Consiliul Administrativ, ale cărui atribuţii au fost mult
diminuate, depindea într-o măsură şi mai mare de guvernatorul Poloniei
Ruse. Au fost păstrate, totuşi, limba polonă ca limbă oficială, legislaţia civilă şi criminală poloneze, precum şi, dar pur formal, libertăţile cetăţeneşti10. Statutul Organic era, însă, prin stipulaţiile sale, pe care le-am
enumerat, o măsură de o importanţă deosebită, pentru viitoarea configuraţie politică a Europei de Nord-Est, deşi nu a fost niciodată aplicat, în
totalitate11, pentru a putea fi trecută cu vederea de către diplomatul suedez, motiv pentru care a analizat-o din diverse puncte de vedere.
Iniţial, diplomatul suedez considera că Statutul Organic „era,
poate, o necesitate politică” şi că dreptul de a fi promulgat putea fi demonstrat şi că, în circumstanţele date, putea fi, chiar, o „binefacere”, dar
că nu era „convenabil” să se ceară polonezilor să-şi exprime mulţumirea
faţă de ţar, aşa cum guvernatorul Poloniei Ruse, mareşalul Ivan Paskievici Erevanski, ceruse delegaţiei poloneze, trimise în acest scop la Petersburg. Bineînţeles, delegaţii polonezi au eludat acea pretenţie şi au încercat să evite şi publicitatea unei audienţe, şi datorită costumelor pe care
trebuiau să le poarte, cu acea ocazie, deoarece, „vechile culori ale uniformmelor lor poloneze au trebuit să fie înlocuite cu culoarea verde, cu
ornamente roşii”, adică uniforma rusă, ceea ce putea semnifica faptul că
aceştia nu mai erau consideraţi ca fiind polonezi, ci ruşi (s. n.)12. În context, diplomatul suedez mai oferea o informaţie care sugera poziţia Franţei şi a Marii Britanii faţă de Regulamentul Organic. Dacă până în ajunul
desfăşurării audienţei la ţar a delegaţiei poloneze se credea că la ceremonie avea să fie invitat şi corpul diplomatic acreditat în Capitala Rusiei,
vicecancelarul şi ministrul de externe rus, Karl (Carol) Vasilievici Nesselrode l-a asigurat pe unul din ambasadori că nu se punea o astfel de problemă, şi chiar dacă, la un moment dat ţarul Nicolae I ar fi avut o astfel

10

Józef Andrzej Gierowski, Historia Polski 1764-1864, PWN, Warszawa, 1985, p. 218.
„În schimb, a început procesul asimilării relaţiilor din Regat celor existente în Rusia. Astfel, în anul 1837 voievodatul a fost înlocuit cu gubernia; în anul 1839, limba
franceză, folosită în deliberările Consiliului de Stat, a fost înlocuită cu cea rusă, iar
problemele privind învăţământul au fost subordonate nemijlocit Ministerului din
Petersburg. Doi ani mai târziu a fost lichidat Consiliul de Stat. S-a introdus, în acelaşi timp, sistemul rusesc monetar, de măsuri şi greutăţi. Din anul 1847 a devenit
obligatoriu în Regat codul penal rusesc. De asemenea, Regatul trebuia să dea recruţi pentru armata rusă, unde serviciul militar dura câţiva ani. În sfârşit, în anul
1851 a fost desfiinţată graniţa vamală dintre Regat şi Imperiul Rus, guvernul ţarist
străduindu-se să definitiveze unificarea economică a ambelor ţări” (s. n.) (Józef Andrzej Gierowski, op. cit., p. 218-219).
12 Raportul lui Nils Frederik Palmstierna, adresat contelui Gustaf Wetterstedt, din
16/4.V.1832, în Europe and the Porte..., doc, nr. 48; pentru alte informaţii, pe această
temă, vezi şi nota 6.
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de intenţie, el şi-a luat libertatea de a-l sfătui să nu o facă13. Comentând
situaţia, Nils Frederik Palmstierna era de părere că, în cazul în care intenţia ar fi fost pusă, totuşi, în aplicare, ar fi rezultat grave inconveniente.
Deoarece, ambasadorul Franţei, prinţul de Treviz, nu ar fi putut participa, precum şi nici ambasadorul Marii Britanii, Sir William a Court 1st Baron Heytesbury, întrucât prezenţa sa ar fi echivalat cu o recunoaştere formală de către guvernul britanic a Regulamentului Organic, ceea ce ar fi
declanşat furtunoase dezbateri în parlamentul şi presa britanice. Pe
scurt, „invitaţia ar fi putut obliga cele două puteri vestice să dea explicaţii supărătoare care ar fi fost provocate în mod gratuit” (s. n.)14.
Revenind asupra subiectului, într-un raport adresat tot contelui
Gustaf Wetterstedt, la 26/14 mai 1832, Nils Frederik Palmstierna nota că
noua organizare a Regatului „nu-i lasă decât o umbră de existenţă politică separată”, deşi, sub raport administrativ, nu se putea vorbi, încă, de
o încorporare, propriu zisă, în sistemul politico-instituţional rus (s. n.)15.
Totuşi, el era de părere că transformările operate de acel act în statutul
juridic al Regatului Poloniei erau considerabile, deoarece „era imposibil
să se lase Poloniei o armată şi o dietă” (s. n.)16. Deoarece, explica el, „era
de neconceput să se redea armele în mâinile unui inamic care s-a dovedit a fi fost de-a dreptul formidabil. Nici să se lase să scape această ocazie pentru a nu anula instituţii a căror existenţă era de neimaginat în
Rusia şi care erau prea apropiate de aceasta, pentru ca, pe termen lung,
să nu fi exercitat o influenţă subversivă pentru liniştea ţării [adică a Rusiei – n. n.]”17. O necesitate impusă, de altfel, de esenţa politicii continentale şi a celei orientale ale Rusiei, afirmată, fără echivoc, de însuşi vicecancelarul şi ministrul de externe al acesteia, contele Karl (Carol) Robert
Vasilievici Nesselrode, cu prilejul unei întrevederi pe care a avut-o cu
Sir William à Court, 1st Baron Heytesbury, ambasadorul Marii Britanii la
Petersburg. Cu acel prilej, el i-a declarat că era vorba de „o chestiune vitală pentru Rusia”, deoarece, „dacă era trebuia, vreodată, să se retragă
dincolo de Düna şi de Nipru, atunci ea trebuia să renunţe, în acelaşi
timp, la preponderenţa europeană, pe care nu o exercită la acel nivel,
decât după ce a intrat în posesia Poloniei”; mai mult, chiar, într-un astfel
de caz, „nu ar mai fi putut dicta legea nici la Constantinopol” (s. n.)18.
Delegaţia poloneză, amintită anterior, mai avusese, însă şi misiunea de a obţine de la ţar amnistierea insurgenţilor polonezi, exilaţi în Rusia, cărora să li se permită să revină în patria lor, tentativă care a eşuat,
însă. Pentru că, explica diplomatul polonez, „atât timp cât liniştea nu
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15 Ibidem, doc. nr. 49.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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este total restabilită în ţară [adică, în Polonia – n. n.]”, nu era posibil să
se permită revenirea celor care au avut o contribuţie majoră la izbucnirea
şi desfăşurarea insurecţiei din noiembrie 1830 (s. n.)19. Or o astfel de situaţie nu se crease, încă, mai ales că, în ultimul timp, „înrolarea de militari în armata rusă a produs în Polonia unele agitaţii, în pofida menajamentelor cu care a fost luată acea măsură” (s. n.)20. În ceea ce privea
Statutul Organic, încă la acea dată, comisia specială, care era compusă, în
totalitate, de ruşi, şi care îl redactase, îşi continua lucrările, „pentru a definitiva organizarea [Poloniei Ruse – n. n.], domeniu în care această lege fundamentală lasă încă mari lacune” (s. n.)21.
O altă măsură, deosebit de păgubitoare pentru polonezi, întreprinsă de ţarul Nicolae I, a fost de natură economică, ale cărei explicaţii
şi implicaţii au fost considerate de diplomatul suedez ca fiind deosebit de
importante pentru a fi analizate şi aduse la cunoştinţa diriguitorilor politicii externe a Suediei-Norvegiei. Iniţial, ţarul silise regatul să contracteze
un împrumut extern de 80 de mil. de florini, destinat, în cea mai mare
parte, a achita reclamaţiile din partea Rusiei. La scurt timp, planul şi
cuantumul împrumutului au fost, însă modificate, astfel încât guvernul
polonez a fost nevoit să încheie cu Casa Frenkel din Varşovia un împrumut de 150 de mil. de florini. Diplomatul suedez nu s-a mulţumit doar să
enunţe sumele, ci a întreprins o analiză detaliată a destinaţiei acelor fonduri, precum şi a sistemului administrativ şi politic ataşate acestuia.
Astfel, potrivit analizei sale22, cele 80 de mil. care, potrivit primului proiect, trebuiau să constituie totalitatea împrumutului, erau destinate, în parte, să ramburseze trezoreriei imperiale sumele avansate, cu
precădere, în timpul domniei lui Alexandru I, pentru construirea de şosele în Regat, precum şi, parţial, pentru fortificarea Meodlin-ului şi a Varşoviei. Deşi Polonia aproape că achitase acea datorie, Rusia a ridicat
o nouă pretenţie care a agravat situaţia financiară a ţării. Este vorba despre pretenţia Rusiei ca Polonia să-i achite datoriile contractate cu prilejul
înzestrării armatei poloneze, atunci când ea a fost înfiinţată, cu armament şi echipamente, deşi armatele ruse au obţinut de la Polonia furnituri considerabile, în timpul campaniilor ruseşti, anterioare formării armatei poloneze. Guvernul rus nu a ţinut cont de acele rambursări şi
a pretins să-i fie achitate doar cheltuielile avansate de el, motiv pentru
care împrumutul de 80 de mil. s-a transformat în unul de 150 de mil.
Reclamarea de către Rusia a unei sume atât de considerabile, destinată să intre aproape în totalitate în trezoreria imperială rusă, a provocat, cum era şi de aşteptat, o mare nemulţumire în rândul polonezilor ca-
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re vedeau în această măsură doar „pretexte pentru a greva Regatul cu
noi datorii, în profitul Imperiului, copleşitoare pentru finanţele sale, şi
pentru a spori sarcinile pe care războiul [se referea la războiul insurgenţilor polonezi cu Rusia – n. n.] şi tot felul de calamităţi s-au acumulat asupra acestei nefericite ţări, în acelaşi timp în care în resursele
care i-au rămas pentru a subzista sunt diminuate de către împrejurări”
(s. n.)23.
În ceea ce priveşte fortificaţiile de la Meodlin şi Varşovia, cărora
trebuia să li se repartizeze o parte din acel împrumut, diplomatul suedez
ştia că acelea figurau pentru alte 13 mil. în bugetul anual. În context, Nils
Frederik Palmstierna făcea însă o observaţie deosebit de importantă care
evidenţia adevăratele obiective urmărite de Rusia, prin impunerea acelui
împrumut atât de împovărător pentru polonezi. Anume că acele fortificaţii nu erau construite „contra unor duşmani din afară”, ci „într-un scop
de apărare contra ţării însăşi [Polonia – n. n.]” (s. n.)24. Astfel încât polonezii „nu se pot convinge că aceasta era o necesitate foarte urgentă,
pentru a se recurge la noi împrumuturi în favoarea acestor lucrări”
(s. n.)25. Diplomatul suedez mai făcea, însă, câteva precizări care sugerau
adevăratele intenţii ale Rusiei faţă de polonezi. După informaţiile sale,
înainte de insurecţia din noiembrie 1830, datoria Poloniei faţă de Rusia
se ridica la 42 mil. de florini; cu cele 25 de mil. împrumutate în anul 1831
şi cu cele 150 de milioane amintite, datoria actuală a Poloniei de ridica la
217 mil., adică de cinci ori mai mare decât era în anul 1830. La acestea
mai trebuiau adăugate alte 150 de mil. de florini, suma la care erau evaluate cheltuielile făcute în timpul insurecţiei. Problema era cu cât mai gravă, cu cât economia Polonei era mult prea slabă pentru a face faţă acelor
împrumuturi. Mai mult chiar, preciza Nils Frederik Palmstierna, şi puţinele resurse provenite din agricultură erau transportate în Rusia, ca
materii prime pentru industria sa. Prin urmare, luând în considerare evidenta diminuare a resurselor naţionale, era cu atât mai surprinzător faptul că Rusia „a ales momentul actual, pentru a impune finanţelor poloneze sarcini care, în mare parte, nu par câtuşi de puţin motivate de
o necesitate absolută” (s. n.)26. Astfel încât, comenta diplomatul suedez
situaţia, „consecinţa naturală a revoltei [a insurecţiei din noiembrie
1830 – n. n.] a fost că s-a luat [de către ruşi – n. n.] decizia de a se face
temuţi, acolo unde nu s-au putut face iubiţi” (s. n.)27. Prin urmare, era
neîndoielnic faptul că, „creând o nouă ordine de lucruri în Polonia, împăratul [Nicolae I – n. n.] a dat satisfacţie imensei majorităţi a supu-
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şilor săi ruşi”28, ceea ce evidenţia starea de spirit ce domnea în societatea rusă, cunoscută, de altfel, de polonezi (s. n.). Din discuţiile purtate de
diplomatul suedez cu personalităţi poloneze avizate, a constatat că unii
dintre ei erau convinşi „că toată această afacere n-a fost pusă la cale,
decât pentru a slăbi şi mai mult Regatul, pentru a nu se mai teme [Rusia
– n. n.] de eforturi [ale polonezilor – n. n.] care ar tinde spre independenţă” (s. n.)29. În schimb, alte personalităţi poloneze, avizate, cu care
Nils Frederik Palmstierna a discutat problema împrumutului, „credeau
că au găsit motivaţia veritabilă a încheierii împrumutului”, şi anume că
„guvernul imperial [rus – n. n.] vizează dintotdeauna să încorporeze
Polonia Imperiului [Rus – n. n.], aşa cum a procedat şi cu alte provincii
cucerite” (s. n.)30. În cazul polonezilor, ruşii aveau, însă „un interes cu
totul particular pentru a acţiona în acest fel”, deoarece, numele lor „colectiv şi naţional este echivalent cu un drapel de insurecţie şi o promisiune de independenţă” (s. n.)31. Iar concluzia la care ajungea diplomatul
suedez este atât de elocventă, încât ne permitem să o reproducem integral: „Regatul Polonei, grevat de datorii grele, încărcat cu impozite strivitoare, înlănţuit printr-o linie de vămi riguroase, ar putea foarte bine
ca într-o zi, să dorească, ca o binefacere, unirea sa efectivă la Imperiul
(Rusiei), şi să nu mai vadă decât ca o povară această administraţie separată care a supravieţuit distrugerii instituţiilor sale naţionale. Procedând astfel, guvernul rus nu face altceva decât să cedeze dorinţei populare, acţionând în conformitate, acţionând în conformitate cu un sistem
stabilit şi cu principiile sale imuabile. Dacă intenţia mai sus menţionată
nu este, încă, astăzi într-un mobil activ şi eficace, este, totuşi, neîndoielnic că ea se află în fondul marii gândiri guvernamentale care, începând
cu fondatorul puterii Rusiei [Petru I – n. n.] a traversat toate domniile
succesorilor săi” (s. n.)32. În ceea ce priveşte efectele practice şi imediate
pentru Rusia, „cele 150 de milioane de florini, împrumutaţi în numele
Poloniei, îi vor furniza mijloacele de a acoperi deficitul şi a restabili
echilibrul necesar în finanţe, fără a aduce vreo atingere creditului
Rusiei, deoarece o constantă probitate şi operaţiunile abile ale contelui
Concrin l-au adus la un nivel la care puţine state oferă un astfel de
exemplu” (s. n.)33.
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Iată, aşadar, doar câteva din consemnările rapoartelor diplomatice suedeze ale unora din repercusiunilor pe care le-a avut asupra polonezilor insurecţia din noiembrie 1830. Deşi restrânse, ca amploare, ele constituie, totuşi, tot atâtea posibilităţi de a completa datele cunoscute, deja,
în acest domeniu şi a contribui, astfel la întregirea istoriei insurecţiei din
noiembrie 1830. Este, de altfel, presupunerea care ne-a determinat să le
punem în circuitul ştiinţific. Ceea ce am reţinut în aceste pagini nu este
decât un crâmpei din numeroasele alte informaţii care se degajă din documentele însumate în amintitul volum al amintitei colecţii de rapoarte
diplomatice.
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Echa powstania listopadowego
w szwedzkich raportach dyplomatycznych
Streszczenie

Wybuch polskiego powstania narodowowyzwoleńczego 29 listopada 1830 r. i jego przebieg zwróciły uwagę mocarstw europejskich, z powodu zarówno międzynarodowych okoliczności politycznych, w jakich się
ono rozpoczęło i rozgrywało, jak i konsekwencji, jakie za sobą pociągało.
Od sposobu rozwiązania problemu polskiego zależała ówczesna pozycja
Rosji. Zainteresowane tym problemem były naturalnie zwłaszcza Wielka
Brytania i Francja – odwieczni rywale Rosji, ze względu na niezwykle
trudną sytuację międzynarodową na początku lat 40. XIX w., próbujący
jedynie drogą dyplomatyczną skłonić Rosję do przyjęcia bardziej ugodowego stanowiska w stosunku do polskich powstańców.
Szczególną pozycję w stosunku do kwestii polskiej zmuszone było
zająć inne państwo o bezpośrednich interesach w obszarze Morza Bałtyckiego, zaangażowane także w kwestię wschodnią. Mowa o Zjednoczonym
Królestwie Szwecji i Norwegii, utworzonym w myśl i w duchu układu
szwedzko-norweskiego z Moss z 14 sierpnia 1814 r.
Spomiędzy licznych odniesień do reperkusji, jakie wywoływało
powstanie listopadowe, zawartych w szwedzkich raportach dyplomatycznych, autor referatu wybrał do analizy dwa, które uznał za szczególnie
ważne dla uzupełnienia stanu wiedzy na temat powstania listopadowego,
a mianowicie: odnoszące się do Statutu Organicznego, wprowadzonego
przez cara Mikołaja I w 1832 r. i znoszącego Konstytucję Królestwa Polskiego z 1915 r. przez ówczesnego cara Aleksandra I (będącą wypełnieniem postanowień kongresu wiedeńskiego) oraz odnoszące się do działań
ekonomicznych wykorzystanych przez rząd rosyjski w celu „ukarania” Polaków z zaboru rosyjskiego za zbrojną próbę uzyskania niepodległości
państwowej i niezależności od Rosji.
Dokumenty, z których pochodzą cytowane fragmenty, zredagowano po francusku. Przetłumaczone zostały przez autora na język rumuński
w celu udostępnienia ich jak największej liczbie zainteresowanych historią powstania listopadowego – bardzo ważnego rozdziału w nowożytnej
historii Polski i jednocześnie historii kwestii wschodniej.
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Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia

Interferențe cultural-revoluționare
româno-polone în perioada 1830-1864

Soarta emigraţiei politice poloneze a stat sub semnul dramatismului unor momente din zbuciumata istorie a Poloniei. După înfrângerea insurecţiei lui Tadeusz Kosściusko (1794), urmată de cea de-a treia
împărţire a Poloniei (1795), mulţi refugiaţi polonezi au trecut în Moldova
şi în Ţara Românească, urmând îndemnul: „Cine îşi iubeşte patria, să
meargă în Valahia”. Cunoscut este faptul că atât emigraţia polonă, cât şi
cea balcanică s-au bucurat de ospitalitatea românească şi au găsit sprijin
politic în perioada 1795-19181.
După împărţirea Poloniei între puterile imperiale vecine, intelectualitatea a devenit noua elită a poporului polonez în lupta pentru independenţă. Momentele de vârf în secolul XIX, în istoria tragică a spaţiului multietnic polonez, au fost constituite de insurecţiile din 1830-1831, 1846 (la Cracovia) şi 1863-1864. În urma insurecţiei din noiembrie
1830, emigraţia poloneză se ridica la cifra de 8-9 mii de oameni. Ea este
alimentată, succesiv, de noi elemente, cu precădere în anii: 1833, 1836 și
1846. „Marea emigraţie”, cum a fost denumită cu timpul emigraţia de după 1831 (subliniindu-se atât numărul, cât şi rolul ei în viaţa politică a poporului polon), era concentrată în proporţie de două treimi în Franţa, unde s-au definitivat şi primele ei forme organizatorice, cristalizându-se două grupări principale: gruparea burghezo-democratică şi gruparea aristocratico-monarhică, condusă de prinţul Adam Czartoryski. Nevoit să emigreze, în anul 1831, prinţul Adam Czartoryski (1770-1861) şi-a stabilit reşedinţa la Paris, strângând în jurul său conducători ai insurecţiei, ofiţeri
superiori și aristocraţia. Czartoryski deschide la Paris biroul diplomatic
polon, manifestând un interes deosebit pentru popoarele din Sud-Estul
Europei, şi stabileşte legături cu tinerii români, bulgari şi sârbi imigraţi
sau aflaţi la studii în capitala Franţei. Simpatiile românilor pentru polonezii care au avut curajul să înfrunte superioritatea armatelor ţariste, în
timpul insurecţiei din 1830, au înlesnit stabilirea unor relaţii strânse cu
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aceştia. Mihail Czajkowski mărturiseşte că i-a cunoscut pe: Ion Ghica, Nicolae Creţulescu, Radu şi Alexandru Golescu şi a discutat cu aceştia despre politică şi le-a făcut cunoştinţă cu mulţi oameni politici ai Franţei. La
rândul său, Ion Ghica precizează că, în 1835, la vânătoare, Czajkowski l-a
prezentat prinţului Czartoryski. Nicolae Creţulescu descrie, în memoriile
sale, vizitele pe care le făceau în rândul tinerilor români, contele Zamoyski, nepotul lui Czartoryski şi Mihail Czajkowski. Contactele românilor cu
emigraţia polonă nu s-au limitat însă în acei ani numai la Czajkowski şi
Zamoyski. Conform unor informaţii provenite de la poliția austriacă, polonezul Edward Berlier şi soția sa, cât și Gorkowski, întrețineau relații cu
„răzvrătiții din Țara Românească, lucrând pentru răsturnarea politică
a acestei țări”, cât și cu frații Golescu. Într-un studiu consacrat activităţii
emigraţiei poloneze în Principatele Române, în perioada 1831-1848, Teodor Holban a stabilit anul 1836 ca dată a începutului activităţii agenţilor
lui Czartoryski în Principate. Referitor la încercările de colaborare între
Czartoryski şi Câmpineanu, menţionăm că între opiniile celor doi existau
mari asemănări. La fel ca și Câmpineanu, în Țara Românească, Czartoryski se baza pe patriotismul poporului polonez și ura împotriva protectoratului tarist. Acesta preconiza eliberarea țării cu ajutorul diplomatic al
Franței și al Angliei, într-o conjunctură europeană favorabilă, insurecția
armată fiind acceptată, în ultimă instanță. Apreciind initiațiva polonezilor, de a stabili bune relații cu românii, Câmpineanu îi scria lui Czartoryski „…cu propunerile ce ne-ați făcut, un adevăr viitor se deschide, fericirea
românilor putând fi asigurată”. Câmpineanu considera cauza polonă ca
fiind într-o strânsă legatură cu situația din Țara Românească. El concepea o Românie cu adevarat liberă, doar cu condiția existenței unei Polonii libere.
Un nou val al emigraţiei poloneze, spre provinciile româneşti, s-a
produs după înăbuşirea insurecţiei naţionale poloneze, din noiembrie
1830. Anul 1831 reprezintă un moment important în cadrul colaborării
directe dintre români şi marea emigraţie poloneză. Cea mai puternică
emigraţie politică poloneză era concentrată în Moldova, unde ajunseseră
mulţi fruntaşi ai mişcării galiţiene, printre care şi Teofil Wiśniowski.
După insurecția națională poloneză, din noiembrie 1830, 2-3 mii de soldați, din trupele de cavalerie ale generalului Józef Dwernicki, au ajuns în
Transilvania și în Moldova. Cu toate intervențiile și persecuțiile austriece,
multi boieri moldoveni i-au adăpostit pe polonezi, organizându-și cu ei
străji înarmate. În urma arestărilor făcute de autoritațile austriece, în
rândul revoluționarilor galițieni, unul dintre funcționarii acestora, Adolf
Dawid, a fost transferat în Transilvania ca inspector de mine, unde a înființat o societate româno-polonă, însușindu-și dezideratele românilor
transilvăneni. Așa cum am subliniat deja, cea mai puternică emigrație
politică poloneză era concentrată în Moldova. Faustyn Filanowicz a organizat chiar un detașament militar, „Legiunea Polonă de sud”, pe care l-a
pus sub comanda lui Ioan Loga (Radziszewski), stabilit la Buda Mică. În
1846, sub comanda lui Teofil Wiśniowski, „Legiunea Polonă de sud”
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a participat la luptele din Galiția. Mișcările populare de la sfârșitul anului
1845 și începutul lui 1846, precum și activitatea „Asociației patriotice” au
creat în Moldova o stare revolutionară, antrenând și un însemnat număr
de emigranți polonezi. Delegatul Asociației democratice polone, Filanowicz, stabilise relații cu aproape toți conducătorii din Moldova, și în special cu Antoni Winkler, care atacase vehement domnia lui Mihail Sturdza.
Alți polonezi veniseră la Iași, de pe moșiile lui: Alecu Moruzi, Costache
Moruzi și ale altor boieri, urmând să se alăture, dacă s-ar fi hotărât recurgerea la forță împotriva domniei. Când Mihail Sturdza a trecut la represalii, ele s-au abătut și asupra emigranților polonezi. Înăbușirea revoluției din Moldova și persecuțiile declanșate de autorități, l-au determinat pe Filanowicz să intre în legatură cu revoluționarii din Țara Românească2.
În 1848 au loc acţiuni revoluţionare de eliberare naţională în toate teritoriile poloneze cu excepţia celui supus Rusiei. Personalităţi marcante au participat la lupta de eliberare naţională poloneză: Adam Mickiewicz, Wojciech Chrzanowski, Wiktor Heltman, Ludwik Mieroslawski,
Franciszek Sznajde, Józef Bem, Henryk Dembiński, Józef Wysocki.
Emigraţia poloneză a desfăşurat o intensă activitate şi în Ţara
Românească, în timpul Revoluţiei de la 1848, mutându-şi centrul la Bucureşti. În preajma lui 1848, se conturează colaborarea democraţilor revoluţionari români şi polonezi, care a stabilit natura relaţiilor românopolone pentru următoarele decenii. La București, au sosit numeroși polonezi, pentru a sprijini revoluția. Din Moldova, „Legiunea Polonă de
Sud”, cu un efectiv de 386 de luptători, a pornit pentru a se pune în slujba Guvernului Provizoriu. Din păcate, detașamentul polonez a fost interceptat de armata țaristă și a fost decimat lângă Buzău. Cele trei luni, cât
a durat revoluția în Țara Românească, au avut o însemnătate deosebită
pentru mișcarea revoluționară a românilor și un puternic ecou internațional. Un document polonez din 1848, remarcând importanța Revoluției
din Țările Române pentru Polonia, arăta că „În Europa s-a crezut întotdeauna că prima lovitură de tun, trasă pe Dunăre, va fi semnalul unei
conflagrații generale”. Solidaritatea polonezilor, cu miscarea revoluționară din Țările Române, a fost atât de puternică, încât ecourile ei au pătruns și în presa poloneză, în pofida măsurilor draconice luate de autoritățile ocupante. „Gazeta Warszawska” publică, în lunile iulie și august,
aproape zilnic, știri despre „mișcările importante care au izbucnit în Țara
Românească”, reliefând legăturile și tendințele de unire ale românilor
din: Țara Românească, Moldova și Transilvania. După intervenţia armatelor ţariste şi turce, în Moldova şi Ţara Românească, Transilvania deve-
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Pentru mai multe amânunte vezi: Confluenţe culturale româno-polone, Ed. Minerva, Bucureşti, 1976; Veniamin Ciobanu, Relaţiile politico-române între 1699-1848,
Bucureşti, 1980; Ion Constantin, Istoria Poloniei şi a relaţiilor româno-polone, Ed.
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nise teritoriul de care îşi legau speranţele atât românii, cât şi polonezii,
astfel încât, centrul de greutate al colaborării româno-polone se deplasează în Transilvania. Acolo se refugiaseră: Magheru împreună cu Zabłocki, Heliade şi Tell, împreună cu Butkiewicz. Eforturile conjugate ale
românilor, polonezilor, cehilor şi ungurilor, în Transilvania, în armata
condusă de generalul polonez Józef Bem, au înregistrat succese împotriva austriecilor. Un memorialist polonez relatează că şeful guvernului
maghiar i-ar fi spus lui Bem: „Generale, dacă vei cuceri Transilvania, jumătate va fi a ta”. Începându-şi campania contra trupelor austriece, cu
o armată de circa 8 mii de oameni, generalul Bem avea sub comanda sa
peste 3 mii de români, restul fiind unguri, polonezi și austrieci. Atitudinea generalului Bem faţă de populaţia Transilvaniei, precum şi succesele
repurtate de el pe câmpul de luptă, au stârnit entuziasmul contemporanilor. Zoe Golescu îl descria astfel pe generalul polonez: „Face singur cât
20.000 de soldaţi. Este, zice-se, teribil când luptă”. Dintre toţi revoluţionarii români, Cezar Bolliac a fost cel mai apropiat de generalul polonez.
Numele lui Bem, pe care Bolliac îl numește „arhanghel al libertații” este
port-drapelul convingerilor exprimate în cele 12 numere ale Espatriatului. Pentru Bolliac, numele lui Bem apare ca o garanţie a victoriei forţelor
revoluţionare şi a năzuinţelor românilor spre unitate. Maiorul de artilerie, din insurecţia poloneză, devine, pentru Bolliac, „zeul artileriei”. Evenimentele de la 1848 au consacrat doi mari conducători de oşti, deveniţi
legendari: Avram Iancu şi Józef Bem. „Marşul lui Dragoş”, scris de Costache Negruzzi în 1838 şi publicat patru ani mai târziu în „Foaia” lui Bariţiu, a dat naştere la două variante închinate celor doi conducători: „Marşul lui Iancu”, foarte popular nu numai printre moţi, ci şi în întreaga
Transilvanie, şi „Marşul lui Bem”, apărut fără îndoială în tabăra acestuia,
ceea ce atestă că în armata generalului polonez erau și foarte mulți români. Astfel, se aducea un omagiu tuturor luptătorilor pentru libertate,
care îşi înscriseseră, pe steagul lor, lozinca: „Pentru libertatea noastră și
a voastră” (lozinca a fost înscrisă pe numeroase drapele ale insurgenților
polonezi în anul 1831 și a însoțit lupta patrioților polonezi și în deceniile
următoare)3.
Adeseori Alexandru Ioan Cuza, om al anului 1848, domn progresist care nu îşi ascundea obiectivele şi care „s-a hotărât să facă din Moldo-Valahia căminul tuturor revoluţionarilor din Europa” şi-a manifestat
public simpatia pentru luptătorii polonezi. În 1864, când Adam Sapieha
a ajuns la Bucureşti, după ce a evadat din închisoarea din Lvov, domnitorul român organizează în cinstea prinţului polonez un banchet la care au
participat cei mai de seamă emigranţi polonezi, consulii Franţei, Angliei
şi Italiei, iar mai apoi a ordonat să fie condus până la graniţă de un plu-

3

Petre P. Panaitescu, Revoluţia română de la 1848 şi alianţa poloneză, în „Romanoslavica”, nr. 8, 1963; Ion Petrică, Confluenţe culturale româno-polone, Ed. Minerva,
Bucureşti, 1976, pag. 59-62.

82
ton de oşti. Pentru mulţi polonezi gestul lui Cuza a fost interpretat ca un
lucru semnificativ pentru viitorul Poloniei mai relevant decât promisiunile marilor puteri europene. La rândul său Zygmunt Miłkowski, fost combatant în revoluţia maghiară, cunoscut mai târziu în literatură sub pseodonimul de Teodor Tomasz Jeż, a refuzat în două rânduri să participe la
acţiuni îndreptate împotriva lui Cuza în folosul lui Mihail Sturdza şi Barbu Ştirbei „Dacă aş fi primit, spune Miłkowski, aş fi slăbit Polonia în viitorul ei şi România în dezvoltarea ei”4.
În urma insurecţiei din 1863-1864 autonomia Poloniei a fost
drastic îngrădită şi s-a intensificat rusificarea. Mulţi reprezentanţi de seamă ai elitei intelectuale poloneze au luat calea exilului implicându-se în
viaţa politică şi culturală a ţării gazdă şi luptând pentru independenţa
statului polonez. În Franţa a fost creat poemul epic naţional „Pan Tadeusz” al lui Adam Mickiewicz. Ideologia luptei pentru independenţa Poloniei se datorează marilor poeţi romantici – Adam Mickiewicz, Juliusz
Słowacki, Zygmunt Krasiński. Ceea ce caracterizează literatura polonă,
cât şi cea bulgară, greacă, albaneză, slovacă este faptul că sunt literaturi
care se desfăşoară în condiţii specifice, născute în emigraţie, în mare parte dispersate pe teritoriul altor naţiuni, dar tocmai în emigraţie sunt anii
cei mai prolifici ai celor mai înalţi reprezentanţi ai spiritualităţii poloneze
şi sunt scrise paginile cele mai strălucite ale literaturii polone. Astfel epocile politice se dovedesc a fi şi cele mai literare sau aşa cum inspirat sintetiza B. P. Hasdeu: „Literatură şi politică, cuvânt şi faptă, ambele strâns
cimentate prin aceeaşi ţintă – nesleita iubire a neamului”.
Atât insurecţia poloneză din 1863, cât şi binecunoscutul patos revoluţionar al emigranţilor polonezi din întreaga Europa au dat un puternic impuls mişcării de emancipare a balcanicilor. Momente de tangenţă
din istoria românilor şi polonezilor în perioada emancipării lor naţionale
s-au reflectat şi în literaturile celor două ţări. În opera literară atât a scriitorilor polonezi – Teodor Tomasz Jeż, Mihail Czajkowski – cât şi a celor
români şi bulgari – Liuben Karavelov, Ilia Blăskov, Todor Peev – apar
oglindite relaţiile complexe româno-polone-balcanice într-o perioadă
istorică care stă sub semnul solidarităţii, cunoaşterii reciproce şi convergenţei idealurilor patriotice.
Un alt exemplu elocvent al cooperării româno-polone-bulgare îl
constituie activitatea talentatului caricaturist polonez, Henryk Dembitzki
(1830-1906), autorul desenelor satirice atât în ziarele româneşti („Asmodeu”, „Daracul”, „Scrânciobul”, „Sarsailă”, „Viespea”), cât şi cele bulgare
apărute în România („Tapan”, „Budilnik”). Astfel frunzărind periodicele
umoristice româneşti şi bulgare ale vremii vom găsi asemănări izbitoare
în desenele satirice ale vremii. Cercul temutului ziarist N. T. Orăşanu, redactorul lui „Nichipercea”, ulterior „Ghimpele” se afla în strânsă legătură

4

Ion Petrică, Legăturile scriitorului polon T. T. Jez cu românii, în „Romanoslavica”,
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cu emigranţii politici bulgari prin Hristo Botev şi cu emigranţii politici
ruşi şi polonezi prin Dembitzki care era bun prieten cu revoluţionarul şi
poetul naţional bulgar Hristo Botev şi socialiştii Constantin DobrogeanuGherea, Zubcu Codreanu, participând astfel şi la începuturile mişcării socialiste din România5. Evervescenţa intelectuală şi agitaţia politică favorizate de emigranţii ruşi, polonezi şi bulgari erau vii în Bucureşti. Constantin Dobrogeanu Gherea scria că „cel mai mare poet pe care l-a produs Polonia e Mickiewicz... şi Mickiewicz e unul dintre cei mai mari poeţi revoluţionari pe care i-a produs lumea. Întreaga creaţiune patriotică a lui
Mickiewicz e o chemare la deşteptare, la luptă”.
Henryk Dembitzki este un caricaturist cu o activitate îndelungată
şi foarte susţinută, care a venit în România ca emigrant politic după insurecţia poloneză din 21ianuarie 1863, a funcţionat ca profesor de desen şi
caligrafie la un liceu din Brăila în perioada 1873-1898. Caricaturist înzestrat, compoziţiile simpliste ale predecesorilor săi se transformă în compoziţii realiste, cu mule personaje, mişcări şi accente veridice sub condeiul lui Dembitzki şi curajos se avântă în caricatura politică tratând cele
mai periculoase probleme ale vremii şi suferind şi rigorile regimului. În
„Asmodeu” (1871-1872) Dembitzki are circa 200 de caricaturi, revista
„Sarsailă” pentru care a lucrat în 1871 a fost oprită de poliţie, iar „Ghimpele” a fost interzis datorită apariţiei unor caricaturi ale miniştrilor Tell,
Creţulescu şi Florescu, Dembitzki gonit din România, întregii redacţii intentându-se proces verbal. După părerea cercetătoarei bulgare Tatiana
Silianovska Dimitrova care s-a ocupat de activitatea lui Botev si Dembitzki în România, caricaturistul polonez i-a influenţat pe confraţii de mai
târziu, Stanisław Vincenz şi Constantin Jiquidi6.
În întreaga perioadă, cuprinsă între anii 1795-1918, refugiaţii polonezi au găsit sprjin politic şi posturi în România, pe care o considerau
„teritoriul cel mai prietenos şi favorabil”.
Tocmai de aceea, ei şi-au expimat, în nenumărate rânduri, simpatia şi loialitatea faţă de poporul care le-a oferit ospitalitate atunci când au
avut nevoie.
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Vezi Nicoleta Ciachir, Bălgarskata literatura v konteksta na duhovnia i politiceskia
jivot v Rumania prez vtorata polovina na XIX vek, Ed. Universităţii Kliment Ohridski, Sofia, în curs de apariţie.
6 Tatiana Silianovska Dimitrova, Pe urmele lui Botev şi Dembitzki în R.P.R., în „Studii”, nr. IV, oct-dec., 1949, p. 90-104.
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Rumuńsko-polskie interferencje
kulturalne i rewolucyjne w latach 1830-1864
Streszczenie

Momenty styczne w historii Rumunów i Polaków w okresie ich
walki o niepodległość odzwierciedla także literatura obu narodów. Znanym jest fakt, że zarówno polska, jak i bałkańska emigracja korzystała
z rumuńskiej gościnności i politycznego wsparcia w latach 1795-1918.
Losy polskiej emigracji politycznej naznaczone były tragizmem trudnych
momentów historii Polski. Po klęsce powstania kościuszkowskiego i trzecim rozbiorze Polski w 1795 r. wielu polskich uchodźców znalazło się
w Mołdawii i na Wołoszczyźnie, w myśl hasła: „Kto kocha ojczyznę, niech
idzie na Wołoszczyznę”.
Nowa fala polskiej emigracji do prowincji rumuńskich nastąpiła
po upadku powstania listopadowego z 1830 r. Rok 1831 jest ważnym momentem dla bezpośrednich kontaktów pomiędzy Rumunami i polską
emigracją. Najważniejszym jej ośrodkiem była Mołdawia. Równie aktywna była polska emigracja na terenie Wołoszczyzny, w okresie Wiosny Ludów przenosząc swoje centrum do Bukaresztu. Wspólne wysiłki Rumunów, Polaków, Czechów i Węgrów w Siedmiogrodzie w wojskach dowodzonych przez generała Józefa Bema owocowały sukcesami w walce
przeciwko Austriakom. Powstanie styczniowe, jak i powszechnie znany
wzniosły charakter rewolucyjny polskiej emigracji z całej Europy dały
mocny impuls ruchom narodowowyzwoleńczym na Bałkanach.
W dziełach literackich zarówno polskich pisarzy – Teodora Tomasza Jeża, Michała Czajkowskiego, jak i rumuńskich czy bułgarskich – Ljubena Karawełowa, Ilji Blaskowa, Todora Peeva oraz bałakańskich odzwierciedlają się złożone relacje rumuńsko-polsko-bałkańskie okresu historycznego stojącego pod znakiem solidarności i zbieżności ideałów patriotycznych. Innym wymownym przykładem kulturalnej współpracy rumuńsko-polsko-bałkańskiej jest postać polskiego karykaturzysty Henryka
Dębickigo, autora satyrycznych rysunków zarówno w rumuńskich, jak
i bułgarskich czasopismach oraz przyjaciela poety i rewolucjonisty bułgarskiego Christo Botewa, a także socjalistów rumuńskich Constantina
Dobrogeanu Gherea czy Zubcu Codreanu.

dr. Nicolae Mareș
Bucureşti

Constantin Stere și Józef Piłsudski
– un român și un polonez exilați în Siberia

Istoriografia românească a consemnat abia prin anii '30 ai secolului trecut un aspect totalmente inedit legat de tinereţea revoluţionară
a lui Constantin Stere, amintind, totodată, şi de contactele conaționalului
nostru cu Józef Piłsudski. Se pare că cei doi s-au întâlnit în Siberia, spre
sfârşitul anilor 1880. Episoadele siberiene ale românului și polonezului
au început a fi dezvăluite în anul 1931 odată cu publicarea interviului
acordat de Stere unui publicist de la „Curentul”1. Romancierul afirmă, fără niciun echivoc, că: „inima şi corpul meu sunt pline de rănile existenţei
de când aveam la dreapta şi stânga mea, tovarăşi de celulă, pe Piłsudski şi
pe Lenin”. La afirmaţia reporterului: „Aţi portetizat, fără îndoială, pe Piłsudski şi pe Lenin, lângă care a trăit Vanea Răutu, cu nevasta lui, în Siberia”, răspunsul lui Stere a fost din nou tranşant. „Nu m-am atins de numele acestor personagii istorice. Dar ele sunt întrupate în unele caracteristici ale eroului meu”. Textul literar nu ne demonstrează convingător
cele de mai sus, dar nu putem afirma că n-ar fi veridică afirmația romancierului de la Bucov, mândru de „apropierea” respectivă, mai ales că Piłsudski era în vogă în România acelor ani.
Pentru orice exeget ar fi suficient dacă ar face o simplă paralelă
între viaţa Mareşalului polonez şi a scriitorului Stere pentru a găsi multe
similitudini în manifestarea lor din perioada exilului. Ambii proveneau
din clase privilegiate ale unor naţiuni înglobate cu forţa în imperiul Rusiei ţariste. Polonia la 1795, Basarabia în 1812. Ambii au fost furaţi de magia curentului revoluţionar de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Piłsudski
„a coborât” în 1918 la staţia Independenţa, Stere era retras în România.
În ipostaza de viţuitori în Siberia îi întâlnim descrişi în romanul fluviu
autobiografic al moldoveanului, în opt volume: „În preajma revoluţiei”,
o epopee care îmbină ficţiunea cu realitatea şi în care sunt oglindite
aspecte siberiene de zi cu zi, cu scene pe care Constantin Stere le-a extras
– cum îi plăcea să spună – din realitate, așa după cum rezultă din naraţie. De aici, părerea noastră că scrierea şi descrierea realistă a diferitelor
episoade din roman se pot constitui în surse demne de a fi luate în seamă
şi peste care nu pot trece biografii de pretutindeni ai lui Piłsudski. Personal, nu cunosc ca vreun scriitor şi politician polonez să fi adus mărturii
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mai verosimile – petrecute la faţa locului – cu privire la manifestarea
dârzului vilnian, a celui care a întruchipat aspirațiile Poloniei din preajma şi mai ales după redobândirea independenţei de stat a acestei ţări, în
noiembrie 1918.
În România, istoricul literar Zigu Ornea, în monografia substanţială pe care i-a consacrat-o vieţii şi operei scriitorului român, menţionează că o lună sau două în timpul petrecut la Krasnoiarsk între cei doi
revoluționari s-a înfiripat și a circulat legenda că scriitorul român „i-ar fi
cunoscut [acolo] pe Lenin şi pe viitorul mareşal al Poloniei”. După cum
am menționat mai sus, legenda aceasta a fost lansată chiar de Stere, ceva
mai devreme însă. Venit în Regat, la începutul secolului al XX-lea, Constantin Stere a vorbit public despre întâlnirea dintre cei doi, nu chiar oriunde, ci la tribuna Camerei Deputaţilor României Mari, la 5 martie 1921,
când îşi apăra mandatul supus discuţiei pentru invalidare. În tulburătoarea lui cuvântare, rostită două zile consecutiv, intervenție care i-a salvat
mandatul, la un moment dat Stere a declarat: „...nu uitaţi, de asemeni, că
am fost în acelaşi timp în Siberia cu doi şefi de stat, rivali astăzi, din fostul imperiu rus, cu Piłsudski şi cu Lenin”2.
Constantin G. Stere sau Constantin Sterea (n. la 1 iunie 1865, în
Ciripcău, județul Soroca, Basarabia – d. 26 iunie 1936, la Bucov, județul
Prahova) a fost om politic, jurist, savant și scriitor român. În tinerețe,
pentru participarea la mișcarea revoluționară narodnicistă, este condamnat de autoritățile țariste la închisoare și surghiun în Siberia (1886-1892). Încă din copilărie s-a dovedit a fi un justițiar și un revoltat, militând pentru reformarea structurilor sociale și politice la care găsim multe
similitudini cu cele pentru care lupta Piłsudski. Dacă s-a întâlnit sau nu
cu acesta în Siberia nu avem încă material faptic suficient. Știm numai că
Stere avea în el, ca și Piłsudski, germenele martiriului. Venit în ţară, executarea surghiunului care coincide cu cel al eroului polonez, a trecut prin
toate treptele profesorale până la cea de rector al Universităţii din Iaşi
din perioada de glorie a acesteia. A fost fondator şi conducător al „Vieţii
Româneşti”. De altfel, Stere a mărturisit: „Eu nu sunt om politic. Eu sunt
un publicist, un om care gândesc asupra lucrurilor importante, de interes
obștesc și care simt chemarea să îndrumez lumea”. A fost al doilea președinte al Sfatului Țării (2 aprilie-25 noiembrie 1918), jucând un rol important în Unirea Basarabiei cu România. În 2010 a fost ales membru
post-mortem al Academiei Române.
Zigu Ornea consideră (corect, părerea mea – N.M.) că episodul
contactelor lui Stere cu Lenin ar fi „o pură invenţie”, precizând fără echivoc: „adevărat este acela al bunei cunoştinţe cu Piłsudski (sublinirea
mea – N.M.), cel care va ajunge, peste două decenii, mareşal al Poloniei
şi şeful acestui stat”. Piłsudski a fost condamnat – spune el – pentru acti-

2

Cf. Constantin Stere, Preludii. Partidul Naţional Ţărănesc şi „cazul Stere”, București, 1930, p. 237.
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vitate revoluţionară la exil în Siberia occidentală, executând pedeapsa între anii 1888-1892, mai exact din toamna anului 1887 până în mai 1892.
Coincide aceasta cu anii în care Stere se afla, tot ca exilat, prin aceleaşi locuri sau în împrejurimi apropiate.
O altă certitudine, literară de data aceasta, este că în romanul fluviu – „În preajma revoluției” – scris de Stere spre sfârșitul anilor '20,
personajul care îl întruchipează pe viitorul mareşal n-ar fi nimeni altul
decât Bolesław Stadnicki. Biograful romancierului, istoricul și criticul literar Zigu Ornea mai apreciază că „cei doi s-au întâlnit mai întâi într-o
închisoare şi apoi la Serghinsk, satul de lângă Minusinsk, unde era deportat Stere”. Din datele poloneze privind biografia tânărului deportat,
traseul respectiv corespunde însă numai parțial.
Revenind la textul literar din roman, Bolesław Stadnicki nu pare
a avea caracterul dârz al tânărului Piłsudski. În episoadele în care este
descris pare a fi un individ preocupat de înfățișare, de cămășile sale bine
apretate și de o frică ieșită din comun când venea în contact cu ploșnițele
care mișunau prin închisorile sau casele din Siberia. Stadnicki apare în
mai multe episoade din roman, inclusiv împreună cu eroul principal
(alter ego al lui Stere, Ion Răutu din Năpădeni), ceea ce ar asigura veridicitatea povestirii. Astfel, în capitolul al XVI-lea, intitulat „Aculina” este
redată descălecarea la Serghinsk a lui Bolesław Stadnicki. Însă datele
prezentate despre viaţa lui Pilsudski sunt inexacte, în sensul că acesta ar
fi fost student la Varşovia (se știe că a făcut un an de studii la Harkov! În
Varșovia încă nu intrase), în niciun caz nu a fost arestat cu prilejul prăbuşirii partidului polonez Proletariatul şi deportat „pe cale administrativă”
în Siberia orientală, cum s-a scris. Romancierul nu i-a cunoscut așadar
biografia exactă! El a fost deportat, ca urmare a așa zisului atentat la
viața țarului Alexandru al III-lea. Realitatea este că Piłsudski a ajuns
pentru prima dată la Varşovia abia după eliberarea lui din detenţie în
1892-1893, când a părăsit meleagurile natale vilniene.
Mititel, tinerel, abia trecuse de douăzeci de ani – frumuşel,
rotunjel la faţă, cu părul castaniu deschis, aproape blond,
lipit lucios de craniu, tăiat just în două de o cărare inimitabilă – părea şi după călătoria cu etape pe drumurile Siberiei – abia scos din cutie – spălăţel şi curăţel.

Mai departe, Stere scrie:
Ca un simptom al vremurilor, el [Piłsudski] profesa un marxism ortodox, feroce şi intransigent, care se potrivea cam rău
cu ochii lui căprui nevinovaţi, cu gulerul lui înalt, rigid amidonat, cu cutele impecabile ale pantalonilor – cu toate manierele lui de băieţel de familie bine crescut şi delicat.
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Aspectul, dar mai cu seamă bagajele lui, îndată au inspirat
respect unor oameni atât de aprigi la câştig, cum erau cetăţenii Serghinskului. Astfel problema locuinţei fu relativ uşor
rezolvată, deşi Stadinicki, în cursul peregrinaţiilor sale până
la locul de destinaţie, prins de oroarea ploşniţelor, punea
o condiţie imposibilă: lipsa unor insecte, fără de care pentru
siberieni nici nu poate fi culcuş confortabil şi plăcut.
Cazat în una din cele mai arătoase case [din localitate], primul disconfort a fost simţit de Stadnicki, în momentul în care gazda i-a adus rufele spălate.
Bietului Pan Stadnicki – pentru care cămaşa amidonată părea un suport indispensabil pentru corp şi suflet – era exasperat. Aşa s-a ajuns ca spălătoresele lui Răutu: Aculina, cu
care acesta făcuse amor, dar şi Lisabeta, să îl deservească, inclusiv pe Stadnicki, după ce le va dota, în urma unei expediţii, la Caratus, din care s-a întors cu amidon şi alte lucruri
trebuincioase spălatului.

Trecând peste povestea Lisabetei – demnă de scenariu cinematografic care ar suprinde dramele amoroase siberiene – descrisă în capitolul al XVIII-lea, în: „O lovitură de vânt”, întâlnim până la urmă și o descriere, pe multe planuri, a ceea ce se petrecea cu revoluţionarii lăsaţi la
cheremul jandarmeriei ţariste, în combinațiile pe care aceasta încerca să
păcălească administraţia gubernială, prin punerea la cale a tot felul de
comploturi fictive aruncate în spatele prizonierilor. Poliția țaristă recurgea la asemenea trucuri pentru a-și adjudeca meritul de a le fi „descoperit” la timp, așteptând răsplata mănoasă a superiorilor soldată în mod
normal cu avansări în grad.
Aşa ajungem să cunoaştem manifestarea zasedatului de poliţie
din Caratuz – care, prin bruta Achim Sunduncov, se deplasase la Minusinsk pentru a-i întemniţa – atât pe Ion Răutu, cât şi pe nevinovatul Bolesław Stadnicki, prezent – din curiozitate – pe uliţele satului, în timp ce
era arestat în plină noapte cel dintâi. Aici, Stere descrie cum pe uliţa
principală a localităţii
ocupată de cetăţenii Serghinskului, adunaţi în masă cu femei
şi copii, în costume improvizate, pitoreşti, dar insuficiente, la
o portiţă stăteau, ca să îi lumineze cărarea spre glorie a zasedatelui, doi străjeri cu felinare, iar unul cu o torţă improvizată în mână.

Aşa s-a ajuns ca atacatorii, veniţi de departe, să îl ridice pe „atentatorul” Răutu, în momentul în care Arhipov, cel care conducea expediţia, era pe punctul de a da ordinul de atac, acesta se va
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trezi în faţa lui cu un tânăr cu borurile largi ale pălăriei à la
Rubens, cu un guler imaculat înalt şi rigid, strâns de o lavalieră roşie – o discretă profesiune de credinţă social democrată – cu necriticabile dungi la pantaloni. Fâsticit, domnul
zasiedatel se adresă în şoaptă primarului:
- Cine-i ăsta, mă?
- Ia, tot un politic – un leah – Sataniţchi - a răspuns, tot în
şoaptă. (...)
- A! Cum politic... leah... Sataniţchi!... Iată „persoana suspectă” din odinul Excelenţei sale!...
Domnul zasiedatel îşi umflă pieptul:
- Pe el, mă! - porunci răguşit secretarului Arhipov.
- Legaţi-mi-l burduf – cot la cot!...
Într-o clipă corectisimul pan Bolesław se putu convinge cât
de efemere sunt nu numai dungile la pantaloni, lavaliera şi
gulerul amidonat, dar şi cărarea impecabilă din cap...

Găsim apoi descrisă într-un stil moldovenesc, sadovenian, felul în
care s-a manifestat
bietul pan Bolesław Stadnicki care, ca musafir neaşteptat, fu
silit să stea la început în aceeaşi cameră, până ce i se pregăti
celula lui; se credea adânc nenorocit, prăpădit de degradarea
în care fu aruncat nu numai că hainele lui pierduseră până şi
amintirea fierului de călcat, dar nu fuseseră lăsat să ia cu
dânsul nici o primeneală, nici măcar o cămaşă de noapte – şi
nici obiecte de aşa însemnătate vitală, cum sunt peria de
dinţi, piaptănul, săpunul şi apa de Colonia!

Aflăm, apoi, cum în cursul nopţii, impacientat la culme, Stadnicki îl va
trezi din somn pe companionul său, Răutu.
- Ploşniţe! Legiuni... grozăvi! - se bocea pan Bolesław - Cum
puteţi dormi?
- A ploşniţe? Pe mine nu mă mănâncă - mormăi plictisit
Răutu. Şi se întoarse cu faţa la părete.
- Cum nu vă mănâncă? Doamne, doamne! - exclamă exasperat novicele exportaţiunii siberiene.
Răutu se ridică brusc şi se aşeză pe marginea patului, înduioşat, plin de compătimire.
Pentru Stadnicki?
Pentru sine?
Îşi aduse aminte de începuturile sale de deportat în Siberia,
cu aproape şapte ani în urmă, în închisoarea din Tiumen,
când avusese loc o scenă aproape identică cu un alt veteran,
defunctul Anton Jbanov...

90
La eliberare, peste vreo două săptămâni, după rezolvarea conflictului grav izbucnit între comandamentul de jandarmi şi administraţia gubernială care între ele se luptau în minciuni pentru a-şi dovedi devoţiunea faţă de ţar, Răutu, eliberat „provizoriu” din închisoare, îl va întâlni
la poartă pe pan Bolesław Stadnicki – din nou ca scos din cutie – care
amesteca, în expansiunea lui ploşniţele, indignarea, că nu fusese chemat
la interogatoriu, măcar o singura dată, că tot nu ştie încă motivul arestării, oroarea zilelor petrecute fără rufărie; bucuria pentru articolul isprăvit, „foarte marxist”, în care ar fi lămurit raporturile de clasă dintre
proletariatul industrial şi „intelighenţia” din aşa zisele profesiuni libere.
Fără îndoială, romanele lui Constantin Stere abundă în descrierile pe care scriitorul le face Siberiei şi oamenilor de pe aceste meleaguri cu
care el a venit în contact, înfățișând caracterul acestora, inclusiv obiceiurile și manifestările lor, îndeosebi pedepsele de tot felul îndurate de ei
etc. Cu lux de amănunte, Stere redă înfăţişarea lor, anostul trai zilnic,
peisajul exotic etc., etc. În accepțiunea mea aceste elemente pot fi complementare la însemnările poloneze existente în memorialistica acelor
vremuri de tristă amintire despre deportările în Siberia, mai ales că cele
relatate de Stere au nuanţe destul de obiective și echidistante cu privire la
Piłsudski, în fond la un erou naţional polonez cu care s-a identificat sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Cu certitutudine mai este nevoie și de alte elemente pentru a confirma că personajul
descris era Piłsudski sau a fost doar o legendă românească despre personalitatea care impresiona lumea în anii 20 ai secolului trecut, care ocupa
pagini întregi ale presei internaționale.
Unul din exegeții Mareșalului polonez, Stanisław Cat-Mackiewicz, preocupat de descifrarea și înțelegerea personalității complexe
a compatriotului său, s-a interesat și de felul în care se prezenta Siberia
anilor în care Pisłudski, deci și Stere, au viețuit pe acele meleaguri. Plecând de la faptul că localnicii siberieni îl asociau pe polonez cu deportatul
politic, taigaua – spune acesta – era plină de cruci cu nume poloneze,
a făcut o investigație pentru a afla cum cum se prezentau acele meleaguri
de gheață spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Concluzia la care a ajuns,
după ce studiază și însemnările făcute de scriitorul rus, Antoni Cehov, în
timpul deplasării dramaturgului la Sahalin, este că „pentru multe din
persoanele condamnate pentru delicte politice locurile de detenție erau
cu mult mai suportabile decât închisorile din statele totalitare” – ceea ce
îl apropie mult de descrierile făcute de Stere în romanul său. Să nu uităm
că unii deținuți, printre care și Bolesław, fratele lui Piłsudski, condamnat
la 15 ani de detenție, pentru participare, ca și Józef, la atentatul împotriva țarului Alexandru al III-lea, nu se va mai întoarce la Vilnius, preferând
să rămână pe acele meleaguri, ca antropolog. Mai mult, s-a căsătorit cu
o indigenă din populația aini. Va fi și autorul unui dicționar al dialectului
respectiv și al altor dialecte siberiene, al culturii acelor popoare. De re-
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ținut că în 1896 pe acele teritorii trăiau 88.459 de bărbați și 10.610 femei3, față de milioanele deportate de Stalin în acele locuri. Concluzia lui
Cat-Mackiewicz este că „detenția și deportarea au fost o universitate pentru Piłsudski”.

dr Nicolae Mareș
Bukareszt

Constantin Stere i Józef Piłsudski
– Rumun i Polak na zsyłce na Syberii
Streszczenie

Constantin G. Stere lub Constantin Sterea (ur. 1 czerwca 1865 r.
w Ciripcău, woj. Soroca, Basarabia, zm. 26 czerwca 1936 r. w Bucov, woj.
Prahova) był politykiem, prawnikiem, uczonym i pisarzem rumuńskim.
W młodości, za udział w rewolucyjnym ruchu narodnickim, skazany został przez władze carskie na zsyłkę na Syberię (1886-1892). Od najmłodszych lat był buntownikiem, socjalistą walczącym o reformy struktur społecznych i politycznych, w czym odnaleźć można wiele podobieństw do
tego, o co walczył Józef Piłsudski.
Czy Constantin Stere i Józef Piłsudski spotkali się podczas zsyłki
na Syberii? Takie pytanie stawia autor artykułu, dodając jednocześnie, że
zdecydowanie zbyt mało jest na to jeszcze dowodów. Przywołuje jednak
wypowiedzi samego Stere, twierdzenia jego biografa, historyka literatury
Zigu Ornea, oraz obraz jednego z bohaterów wielotomowej powieści Constantina Stere „În preajma revoluției” – Bolesława Stadnickiego, mającego uosabiać właśnie Józefa Piłsudskiego – towarzysza Stere podczas
zsyłki na Syberii.

3

Cf. Stanisław Cat-Mackiewicz, Klucz do Piłsudskiego (Cheie pentru Piłsudski), Ed.
Universitas, Kraków, 2013, p. 60.

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

Olgierd Górka – żołnierz, polityk,
polski attaché wojskowy w Rumunii

Olgierd Górka to osoba, którą niełatwo zaszufladkować. W największym skrócie można powiedzieć, że to wybitny historyk, szczególnie
okresu średniowiecza i czasów nowożytnych, polityk, dyplomata, żołnierz
i oficer Wojska Polskiego. Niestety, w polskiej historiografii jego wszechstronność i niesamowita aktywność nie zostały w pełni dostrzeżone.
W poświęconych mu – nielicznych – opracowaniach eksponuje się bowiem jego dokonania historyczne1. To on w 1931 r. opracował i wydał
„Księgę czasów Stefana Wielkiego mołdawskiego”2, którą odnalazł w Monachium. Źródło to stało się podstawą dla licznych prac historyków rumuńskich, a Olgierd Górka powołany został na członka Rumuńskiej Akademii Nauk. On także odkrył w Bibliotèque National w Paryżu nieznany
dotychczas opis Europy Wschodniej z XVI w., który wydał ze swoim komentarzem pt. „Annonymi descriptio Europoe orientalias”3. Wspomina
się też o jego błyskotliwej karierze naukowej: doktorat z filozofii w zakresie historii na Uniwersytecie we Lwowie w 1909 r., habilitacja w 1916 r.
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, profesor tytularny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie od 1930 r.4
Mniej mówi się o jego aktywności dyplomatycznej5, a praktycznie nic o służbie wojskowej – najpierw liniowej, w Legionach Polskich
i Polskiej Sile Zbrojnej, a później sztabowej i dyplomatycznej w Wojsku

1

Do najważniejszych publikacji O. Górki zalicza się: Studya nad dziejami Śląska.
Najstarsza tradycya opactwa cystersów w Lubiążu, Lwów 1911; tenże, Zagadnienia
czarnomorskie w polityce polskiej średniowiecza, cz. I: 1359-1450, Warszawa 1932;
tenże, „Ogniem i mieczem” a rzeczywistość historyczna, Warszawa 1934; tenże, Liczebność tatarów krymskich i ich wojsk, Warszawa 1936; tenże, Naród a państwo
jako zagadnienie Polski, Warszawa 1937; tenże, Legenda a rzeczywistość obrony
Częstochowy w roku 1655, Warszawa 1957.
2 Kronika czasów Stefana Wielkiego mołdawskiego (1447-1499), Kraków 1931.
3 Anonymi descriptio Europae orientalis: „Imperium Constantinopolitanum, Albania, Serbia, Bulgaria, Ruthenia, Ungaria, Polonia, Bohemia”, Kraków 1916.
4 Zob.: K. Piwarski, Górka Olgierd (1887-1955) [w:] Polski Słownik Biograficzny,
T. VIII: 1959-1960, s. 414-416; M. W., Z. R., Górka Olgierd, pseud. A. Rawski [w:]
Słownik historyków polskich, Warszawa 1994, s. 156-157; Z. Romek, Olgierd Górka –
historyk w służbie myśli propaństwowej (1905-1955), Warszawa 1997.
5 Zob. np.: P. Łossowski, Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920, Warszawa
1966, s. 49-55; tenże, Konflikt polsko-litewski 1918-1920, Warszawa 1996, s. 28-30.
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Polskim. Tymczasem bez przedstawienia jego kariery wojskowej, od zwykłego żołnierza po majora dyplomowanego i osiągnięć w dyplomacji wojskowej, w tym także na stanowisku attaché wojskowego w Rumunii, trudno sporządzić całościową ocenę działalności Olgierda Górki.
Fot. 1. Olgierd Górka

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1 – N – 189.

Działalność polityczno-wojskową rozpoczął już w 1912 r., wstępując w Krakowie do Związku Strzeleckiego. Czymś naturalnym więc było,
iż z chwilą wybuchu I wojny światowej Olgierd Górka – podobnie jak to
czynili inni członkowie polskich organizacji paramilitarnych (Związku
Strzeleckiego, „Sokoła”, Drużyn Bartoszowych) – zaciągnął się do polskich oddziałów formowanych w sierpniu 1914 r. w Galicji. Trafił do jazdy
legionowej, gdzie 4 września został plutonowym w 3 szwadronie jazdy Legionów Polskich.
Z inicjatywą sformowania formacji jazdy Legionów Polskich wystąpili członkowie krakowskiego konnego „Sokoła” już na początku sierpnia 1914 r. Działania te nabrały jednak konkretnych kształtów dopiero
po przybyciu do Krakowa por. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza. Przekazał
on dowództwo nad istniejącym już 1 szwadronem kawalerii por. Władysławowi Belinie-Prażmowskiemu, a sam pojechał do Krakowa, gdzie
w stajniach konnego „Sokoła” na Smoleńsku i w Przegorzałach organizowały się dwa szwadrony jazdy. Do nich zgłaszali się krakowscy „sokoli”
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konni, a częściowo także i lwowscy, przybył konny oddział „Strzelca” spod
Miechowa. Najwięcej było jednak ochotników, tak z Królestwa, jak i Galicji, którzy rekrutowali się w znacznej części z inteligencji. Przedstawiali
więc grupę ludzi o bardzo wysokim morale i gorącym patriotycznym zapale, chociaż o dość marnych kwalifikacjach wojskowych, nieprzywykłych
do ciężkiej żołnierskiej służby kawaleryjskiej. Wśród zgłaszających się do
kawalerii ochotników znaleźli się bowiem wykładowcy, asystenci i studenci uniwersytetów i innych uczelni wyższych Krakowa i Lwowa, literaci, artyści malarze i artyści dramatyczni, technicy, obywatele ziemscy.
A obok nich byli górale i rzemieślnicy.
Ci wszyscy ochotnicy, zanim zostali umundurowani, przedstawiali dziwaczny obraz. Obok dobrze skrojonych angielskich marynarek i twardych kapeluszy, widziało się guńki
góralskie, żakiety i kolorowo kraciaste ubrania obywateli
z przedmieść Krakowa – Zwierzyńca i Krowodrzy, jak i siermięgi chłopów okolicznych, a wszyscy owiani byli jedną myślą szybkiego oddania się ofiarnej służbie w szeregach polskiej kawalerii. Mimo braku koni, ekwipunku i uzbrojenia,
zapał był wielki; wszyscy marzyli i pragnęli, by w kawalerii
Legionów Polskich odrodziły się duch, męstwo i brawura historycznych szwoleżerów z pod Somosierry i ułanów z pod
znaku Księcia Józefa6.

Napływ ochotników był tak duży, że po kilkunastu dniach sformowano
2 i 3 szwadron jazdy.
W pierwszych dniach września 1914 r., czyli w chwili gdy pojawił
się w nim dr filozofii Olgierd Górka, dowództwo nad 3 szwadronem objął
por. Juliusz Klasterski. Żołnierzom rozdano broń i umundurowanie oraz
przydzielono konie, które pochodziły z konnego „Sokoła”, z daru ochotników i ziemian oraz z zakupów pośpiesznie dokonanych przez Komendę
Legionów za pieniądze zebrane wśród społeczeństwa na Skarb Narodowy. Uzbrojenie pojedynczego ułana składało się z karabinka kawaleryjskiego Mannlicher wz. 95, o kalibrze 8 mm, z magazynkiem na pięć nabojów, oraz z szabli kawaleryjskiej. Podoficerowie i oficerowie jazdy legionowej posiadali pistolety Steyr lub Browning. Wszyscy otrzymali także
rynsztunek, który w krótkim czasie musieli skompletować i dopasować,
gdyż wiedzieli już o decyzji skierowania możliwie szybko oddziałów polskich na front.
Plutonowy Olgierd Górka, podobnie jak i jego koledzy, był przekonany, że połączą się ze zgrupowaniem Legionów Polskich (pięć batalio-

6

A. Mniszek, K. Rudnicki, Zarys historii wojennej 2-go Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Warszawa 1929, s. 5. Zob też: A. Dąbrowski, 2 pułk ułanów Legionów Polskich, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1964, nr 35, s. 198-210.
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nów piechoty, batalion rekrucki oraz 1 szwadron jazdy7), które pod dowództwem Józefa Piłsudskiego walczyło już na terenie Królestwa Polskiego. Tymczasem 29 września dotarł do nich rozkaz dowództwa austriackiego, który mówił, że:
Polski legion pod komendą gen. Durskiego8 ma być 30 września, po ukończeniu umundurowania i wyekwipowania oraz
uzbrojenia, odtransportowany koleją z Krakowa względnie
Mszany Dolnej do Munkacza, gdzie przechodzi pod rozkazy
miejscowej Komendy Wojskowej, która ma go użyć do małej
wojny na tyłach armii rosyjskiej9.

Zarządzenie to, rozdzielające polskich legionistów na dwie grupy odrębnie walczące, wywołało u młodych żołnierzy rozgoryczenie i przygnębienie, spotęgowane dodatkowo faktem wysłania ich na obcą ziemię10. Od
razu więc miejsce swoich przyszłych bojów określili jako „nowe San Domingo”11.
Nie wiedzieli, że skierowanie ich na front karpacki spowodowane
było krytyczną sytuacją operacyjną wojsk austro-węgierskich, które tylko
z wielkim trudem broniły przełęczy karpackich przed nacierającymi Rosjanami. Wymagały one szybkiego wsparcia, gdyż nacisk Rosjan był potężny. Szczególnie ważne było zasilenie Grupy Operacyjnej (GO) gen. kawalerii barona Karola Pflanzer-Baltina, która broniła się na Bukowinie
i w Czarnohorze. W razie przełamania jej oporu wojska rosyjskie – w znacznej mierze dywizje kozackie – miały szansę sforsowania Karpat i wtargnięcia na teren Węgier, co byłoby dla monarchii habsburskiej nie tylko
dotkliwym ciosem politycznym i prestiżowym, lecz także i militarnym,
gdyż zagrożone zostałoby prawe skrzydło całego wschodniego frontu austriackiego. 1 października zagony 2 Zbiorczej Dywizji Kozackiej12, prze-

7

W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918, Warszawa 1935, s. 54.
Mowa o gen. Karolu Trzaska-Durskim.
9 Drugi pułk piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939, s. 65.
10 A. Mniszek, K. Rudnicki, dz. cyt., s. 5.
11 S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 2007, s. 60.
12 2-я Сводная казачья дывизия. W okresie pokoju stacjonowała w Kamieńcu Podolskim. Składała się z dwóch brygad, każda po dwa pułki. W sumie dywizja miała cztery
pułki: 16 Doński Pułk Kozacki Generała Grekowa 8-go (16-й Донской казачий генерала Грекова 8-го полк), 17 Doński Pułk Kozacki Generała Bakłanowa (17-й Донской казачий генерала Бакланова полк), 1 Liniowy Pułk Kozacki Generała Wieliaminowa z Kubańskiego Wojska Kozackiego (1-й Линейный казачий генерала Вельяминова полк Кубанского казачьего вoйска), 1 Wołżański Pułk Kozacki Terskiego Wojska Kozackiego (1-й Волгский казачий полк Терского казачьего вoйска).
Zob.: K. A. Залесский, Первая мировая война, Биографический энциклопедическнй словарь, Москва 2000, s. 520; A. Smoliński, Organizacja kawalerii i artylerii
konnej gwardii oraz liniowej, kozackiej i ochotniczej armii Imperium Rosyjskiego
8

96
szedłszy przełęcze karpackie, znalazły się już na linii Verecke – Wołowiec
– Oköermezö – Körösmezö, grożąc zejściem w dolinę górnej Cisy. Rosyjska Grupa „Dniestr” dotarła wzdłuż linii kolejowej do Cisy pod Máramaros-Sziget, które zajęła 2 października. Bezpośrednio potem Rosjanie
doszli pod Tecsö, zbliżając się do Huszt13. Postępy rosyjskie wywołały
ogromne zaniepokojenie na Węgrzech. Szef rządu węgierskiego, hrabia
István Tisza, żądał od Naczelnej Komendy Armii (Armee Ober-Kommando – w skrócie AOK) podjęcia skutecznych kroków obronnych, co było
możliwe jedynie po znaczniejszym wzmocnieniu GO gen. Pflanzer-Baltina. Istotnie, w ciągu sześciu tygodni podwoiła się ona, dochodząc w połowie listopada do siły 71 batalionów, ośmiu szwadronów i 23 baterii14.
Pierwsze posiłki, jakie miała otrzymać GO gen. Pflanzer-Baltina,
pochodziły z Galicji. Były to sformowane w Krakowie oddziały legionowe,
które w tym czasie liczyły dwa czterobatalionowe pułki (2 i 3 Pułk Piechoty), dwa szwadrony jazdy i trzy baterie artylerii (w każdej po cztery działa). Jako II Brygada Legionów miały one pojechać w Karpaty Wschodnie,
w celu wzmocnienia prawego, karpackiego skrzydła frontu austro-węgierskiego15.
Gros tych sił 30 września załadowano w Krakowie do wagonów
kolejowych i przez Śląsk oraz północne Węgry skierowano do komitatu
marmaroskiego. Dzień później, tj. 1 października, wyjechały 2, a za nim
3 szwadron jazdy, w którym był plutonowy Górka. W chwili odjazdu na
front stan osobowy 3 szwadronu wynosił czterech oficerów oraz 120 podoficerów i ułanów. Jego dowódcą był por. Juliusz Klasterski, natomiast
plutonami dowodzili: podporucznicy Janusz Pryziński i Zygmunt Rolecki
oraz chorąży Tadeusz Grabowski. Podróż do Huszt trwała aż pięć dni.
W trakcie jazdy wydano żołnierzom brakujące karabinki i amunicję. Ponieważ Rosjanie opanowali już Máramaros-Sziget, a padjazdy kozackie
wysuwały się na dalekie przedpole, niezwłocznie po wyładowaniu 2 szwadron rozesłał własne patrole w kierunku nieprzyjaciela. Od tego momentu cały czas był w akcji bojowej.
Trochę inaczej potoczyły się losy 3 szwadronu, w którym był Olgierd Górka. Po wyładowaniu w Huszt przeszedł do Nagy-Szöllos, gdzie
przez osiem dni był uzupełniany, ekwipowany i doszkalany. Dopiero po
kilkunastu dniach wszedł do akcji bojowej, rozsyłając z Rafajłowej patrole

w przededniu oraz w trakcie I wojny światowej [w:] Do szarży marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii, t. 1, pod red. A. Smolińskiego, Toruń 2010, s. 325.
13 J. Dąbrowski, Wielka wojna 1914-1918, cz. I: 1914-1916, Kraków 1937, s. 245;
M. Zgórniak, 1914-1918. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, Kraków 1987.
14 J. Dąbrowski, dz. cyt., s. 246.
15 T. Pelczarski, Organizacja i pierwsze walki II Brygady Karpackiej [w:] Żołnierz
Legionów i POW, Warszawa 1939, s. 232-235; J. Rzepecki, Rodowód wojska Drugiej
Rzeczypospolitej. Zarys organizacji i działań wojennych polskich formacji wojskowych w I wojnie światowej, Warszawa 1959, s. 71; tenże, Sprawa legionu wschodniego, Warszawa 1966, s. 158-159.
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do Sołotwiny, Delatyna i Pasiecznej. Szwadron po raz pierwszy zetknął się
z większymi siłami rosyjskiej kawalerii dopiero 23 października 1914 r.
pod Sołotwiną, gdzie odrzucił sotnię kozaków16.
Do tego czasu znacznie poprawiła się sytuacja GO gen. Pflanzer-Baltina. Koncentryczne uderzenie batalionów II Brygady Piechoty rozpoczęte 5 października zakończyło się wyrzuceniem w nocy z 6 na 7 października Rosjan z Máramaros-Sziget. Ułatwiło to oddziałom austriackim
oczyszczenie pogranicza z wciskających się tam sił rosyjskich. Kilka dni
później nie było już Rosjan po południowo-zachodniej części Karpat.
W związku z rozpoczęciem ogólnej ofensywy austriackiej w Galicji gen.
Pflanzer-Baltin, po wydzieleniu części swoich sił do osłony Siedmiogrodu,
rozpoczął własną operację zaczepną w kierunku północnym, ku Dniestrowi. Największe sukcesy odniosły operujące na lewym skrzydle oddziały
gen. Petera Hoffmana, które opierając się o austriacką 2 Armię, nacierającą na lewo od nich, dotarły do Stryja. Centrum GO gen. Pflanzer-Baltina stanowiły polskie oddziały legionowe dowodzone przez gen. Karola
Trzaska-Durskiego, skierowane w stronę Nadwornej i Stanisławowa. Aby
przejść przez niedostępne pasmo Gorganów, należało zbudować drogę.
Została wykonana w ciągu pięciu dni. Legioniści, Huculi i przysłana kompania austriacka, kierowani przez ppor. inż. Jana Słuszkiewicza – kilofami, łopatami, siekierami i piłami poszerzyli wąską ścieżkę prowadzącą
przez Przełęcz Pantyrską, zamieniajac ją w siedmiokilometrowy trakt,
nazwany „drogą Legionów”. Prawdopodobnie 23 października 1914 r. żołnierze II batalionu 2 Pułku Piechoty, którzy jako ostatni przechodzili
przez Przełęcz Pantyrską, postawili na szczycie siedmiometrowy biały
krzyż. Na przybitej do niego desce, wyrwanej z taborowego wozu, bagnetem wyryto napis, którego autorem był legionista Adam Szania:
Młodzieży Polska, patrz na ten krzyż!
Legjony Polskie dźwignęły go wzwyż,
Przechodząc góry, lasy i wały
Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały17.

Po przejściu „drogą Legionów” oddziały gen. Trzaska-Durskiego
zaczęły się przesuwać doliną Bystrzycy na północ i – wypierając zaskoczonych Rosjan z pozycji pod Zieloną, Pasieczną i Pniowem – podeszły do
Nadwórnej i Mołotkowa. 24 października śmiałym uderzeniem zajęto
Nadwórną, co oznaczało otwarcie przejścia w dolinę naddniestrzańską
wyprowadzającą w stronę Stanisławowa, do którego po zajęciu Sołotwiny,
Mołotkowa, a wreszcie Bohorodczan zbliżono się na 15 km.

16

A. Mniszek, K. Rudnicki, dz. cyt., s. 12.
Tamże, s. 6; M. Klimecki, K. Filipow, Legiony to… Szkice z dziejów Legionów Polskich, Białystok 1998, s, 76-77; M. Klimecki, K. Filipow, Legiony Polskie. Dzieje bojowe i organizacyjne, Warszawa 2014, s. 95.
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W walkach tych od 24 października brał udział 3 szwadron jazdy,
w którym był Olgierd Górka. Przez trzy dni szwadron, przydzielony do IV
batalionu kpt. Bolesława Roji, toczył boje z kozakami pod Bohorodczanami, Nadwizowem i Tarnawicą Leśną, ponosząc pierwsze krwawe straty18.
26 października w bitwie pod Cucyłowem (14 km od Stanisławowa) krwawy chrzest przeszedł także 2 szwadron, staczając bój na tyłach nieprzyjaciela z przeważającymi siłami 8-10 sotni kozaków.
Sukcesy legionistów, którzy pojawili się na przedpolu Stanisławowa, zaniepokoiły dowództwo rosyjskie. Po skoncentrowaniu w Stanisławowie prawie dwóch dywizji pod dowództwem gen. piech. Ferdynanda
Webla19 (w sumie 16 batalionów piechoty z 32 karabinami maszynowymi,
artylerią oraz kilka kozackich sotni) rozpoczęli natarcie na osiem batalionów polskich i jeden batalion austriackiego pospolitego ruszenia, wyposażonych w 14 przestarzałych dział. W ten sposób doszło do bitwy pod
Mołotkowem, która rozpoczęła się o godzinie 7 rano 29 października.
Przez wiele godzin legioniści odpierali ataki rosyjskiej piechoty i szarże
kozaków. Przewaga rosyjska była jednak zbyt duża. Kiedy okazało się, że
posiłki nie przybędą, dowodzący zgrupowaniem legionowym płk Zygmunt Zieliński dał rozkaz do odwrotu do Pasiecznej. Ostatnie grupy legionistów dopiero następnego dnia dołączyły do zasadniczego zgrupowania20. W bitwie poległo około 200 polskich żołnierzy, 480 odniosło rany, a 200 uznano za zaginionych. Bitwę uznano za klęskę polskich oddziałów21.
W bitwie pod Mołotkowem główną rolę odegrały bataliony piechoty. Jazda pełniła tylko zadania pomocnicze22. Podczas tej bitwy
3 szwadron, w którym był Olgierd Górka, pełnił służbę patrolową i meldunkową23. Dowództwo szwadronu objął por. Jan Dunin-Brzeziński. We
wniosku o oznaczenie Górki Krzyżem Walecznych płk Włodzimierz Zagórski napisał, że w bitwie pod Mołotkowem na ochotnika brał on udział
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A. Mniszek, K. Rudnicki, dz. cyt., s. 12.
Gen. piechoty Ferdynand Webel w latach 1909-1914 był dowódcą 13 Dywizji Piechoty, w latach 1914-1915 dowodził 30 Dywizją Piechoty, a później 34 Korpusem.
Zob.: K. A. Залесский, dz. cyt., s. 546.
20 Więcej na temat bitwy zob.: H. Lenartowski, B. Pochmarski, H. A. Tesla, Szlakiem
bojowym Legionów. Krótki zarys organizacji i dziejów 2 Brygady Legionów Polskich w Karpatach, Lwów 1915, s. 100-110; W. Zagórski, Bitwa pod Mołotkowem,
„Bellona” 1918, z. 5, s. 343-362; M. Szumański, T. Malinowski, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, t. 1: Karpaty, Warszawa 1939, s. 179-185; W. Milewska, J. Nowak,
M. Zientara, Legiony Polskie 1914-1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków 1998, s. 90-93; M. Orłowski, Generał Józef Haller 1873-1960, Kraków 2007,
s. 77-78.
21 M. Klimecki, K. Filipow, Legiony to…, s. 77.
22 Zob.: S. Rostworowski, Udział kawaleryi w bitwie Mołotkowskiej, „Bellona” 1918,
z. 7, s. 511-514.
23 A. Mniszek, K. Rudnicki, dz. cyt., s. 13.
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w ataku na bagnety i w związku z tym został awansowany na chorążego24.
W Karcie Ewidencyjnej, w rubryce „Chronologiczny przebieg służby”, Olgierd Górka własnoręcznie wpisał: „4.XI.1914 do 1.IV.1915 chorąży, komendant detaszowanego plutonu kawalerii sztabowej i oficer ordynansowy komendy Legionów Polskich”25.
Po bitwie pod Mołotkowem oddziały legionowe, zgodnie z rozkazem gen. Pflanzer-Baltina, obsadziły stanowiska na północ od Zielonej,
blokując w ten sposób Rosjanom dostęp do Przełęczy Pantyrskiej. 2 szwadron patrolował okolice Pasiecznej i Zielonej. Działalność bojowa ograniczała się przeważnie do drobnych utarczek patroli legionowych z kozakami. Do jednego z większych starć doszło pod Zieloną. 9 listopada Rosjanie uderzyli na stanowiska 3 Pułku Piechoty znajdujące się po obu stronach Bystrzycy. W trakcie bitwy ranny został dowódca pułku mjr Józef
Haller. Z przytoczonego wcześniej wniosku odznaczeniowego wynika, że
w walce pod Zieloną brał również udział chorąży Olgierd Górka26.
26 listopada 1914 r. siły Legionów Polskich walczące w Karpatach
Wschodnich podzielono na dwa zgrupowania taktyczne. Pierwsze z nich,
pod dowództwem ppłk. Józefa Hallera, składało się z trzech batalionów
piechoty (I i III batalion 3 Pułku Piechoty oraz IV batalion 2 Pułku
Piechoty), półtora baterii artylerii (pół 1 bat. i 2 bat.) oraz pluton ułanów
z 3 szwadronu27. Jego zadaniem była obrona stanowisk w rejonie Zielonej, co blokowało Rosjanom drogę na Przełęcz Pantyrską. Drugie, zwane
grupą gen. Trzaski-Durskiego (w rzeczywistości dowodził płk. Zieliński),
które składało się z pięciu batalionów piechoty (I, II i III batalion 2 Pułku
Piechoty, II i IV batalion 3 Pułku Piechoty), dwóch baterii artylerii
i dwóch szwadronów jazdy (bez plutonu), zostało przegrupowane na Huculszczyznę. Prawdopodobnie chorąży Górka poszedł na Huculszczyznę
wraz z zasadniczą częścią 3 szwadronu.
W marszu na Huculszczyznę, wynoszącym około 100 km, szwadrony musiały znowu przejść trudną dla kawalerii „drogę Legionów”.
Zlodowaciały śnieg uczynił na tej drodze z belek pomostowych nad bagnami gładką powierzchnię, po której nogi koni
ślizgały się jak po lodzie, tak że trzeba było 6 godzin na przebycie 7 kilometrowej przełęczy28.

W przedniej straży grupy gen. Trzaski-Durskiego posuwał się 2 szwadron.
Po dotarciu na Huculszczyznę zajął Jaworów i Sokołówkę29.

24

CAW, Akta Personalne (dalej: AP) mjr. dypl. Olgierda Górki, sygn. 1528, Wniosek
o odznaczenie O. Górkę Krzyżem Walecznych płk. W. Zagórskiego z 13.10.1922 r.
25 CAW, AP mjr. dypl. Olgierda Górki, sygn. 1528, Karta Ewidencyjna.
26 Tamże.
27 M. Orłowski, dz. cyt., s. 80-81.
28 A. Mniszek, K. Rudnicki, dz. cyt., s. 8.
29 Tamże, s. 13.
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Walki na Huculszczyźnie trwały do 8 grudnia 1914 r. Największe
boje stoczono pod wspomnianym Jaworowem, Sokołówką, Ujściem Ryki,
Jasieniowem Górnym, Żabiem i Kosmaczem. Legionistom udało się jednak zatrzymać Rosjan zmierzających na Bukowinę. Ułatwili tym samym
odwrót austriackim batalionom pospolitego ruszenia. Polskim żołnierzom nie dane było jednak odpocząć, gdyż zwiększył się nacisk wojsk rosyjskich w rejonie Ökörmezö – Zugo. Ściągnięto więc grupę gen. Trzaski-Durskiego z Żabiego i wysłano do Ökörmezö. Od 9 grudnia do 10 stycznia 1915 r. legioniści, wzmocnieni austriackim Landsturmem (pospolitym ruszeniem), walczyli pod Ökörmezö, powstrzymując Rosjan, a nawet
odzyskując część utraconego terenu. W bojach tych 3 szwadron, dowodzony przez por. Jana Dunin-Brzezińskiego, w którym był Olgierd Górka,
nie był zbyt mocno angażowany. Stanowił on bowiem odwód gen. Trzaski-Durskiego i tylko w razie konieczności wzmacniał zagrożone stanowiska piechoty pod Ökörmezö.
Fot. 2. Grupa oficerów II Brygady Legionów Polskich (Karpaty Wschodnie –
grudzień 1914 r.). Od lewej stoją: por. Jakubowski z Komendy Legionów, por.
Rittner, Austriak chor. Otto Klein z intendentury Legionów, chor. Olgierd
Górka, por. Kasperlid, Dostal – z Sądu Polowego Legionów Polskich, płk
Witschek – główny intendent II Brygady, por. Dzwonkowski – z Komendy
Legionów, por. Bobrowski – komendant Oddziału Wyw. i Kontrw., por.
Niemczynowski – komendant trenów (taborów) 1 Pułku Piechoty Legionów

Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.340.1.862.
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W połowie stycznia 1915 r. sytuacja wojsk gen. Pflanzer-Baltina
walczących na Bukowinie ponownie się skomplikowała. Pod naciskiem
rosyjskiej 71 Dywizji Piechoty musiały wycofać się na Przełęcz Pryslup.
Aby powstrzymać Rosjan, gen. Pflanzer-Baltin przerzucił na zagrożony
odcinek 13 stycznia transportami kolejowymi oddziały legionowe. 17 stycznia trzy bataliony 2 Pułku Piechoty wyruszyły w kierunku Przełęczy
Pryslup.
Aby dotrzeć na Bukowinę, musiały oddziały legionowe (…)
przejść ważną i trudną do przebycia przełęcz „Pryslop” na
wysokości 1700 m i walczyć w ciężkich warunkach bez ciepłej
strawy i kwater, wśród 20 stopni mrozu i śnieżycy. Na pozycjach straże często zamarzały, gdyż rozpalenie ognisk wywoływało ogień artylerii nieprzyjacielskiej. Po kilkudniowych
walkach zdobyto bramę wypadową na Bukowinę, Kirlibabę,
którą pierwsi zajmują ułani 2-go i 3-go szwadronów, biorąc
do niewoli 50 moskali30.

Zdobycie Kirlibaby oznaczało otwarcie drogi wojskom austro-węgierskim na Bukowinę i do Galicji Wschodniej. Oddziały legionowe ruszyły więc przez Kimpolung – Berhomet – Śniatyń – Kołomyję – Tłumacz,
a po zdobyciu Jezupola i Nizinowa nad Dniestrem osłaniały na stukilometrowym odcinku prawe skrzydło frontu austro-węgierskiego.
Podczas tej ofensywy szwadrony jazdy maszerowały stale w straży
przedniej. Prawdopodobnie dla celów rozpoznawczych i łącznikowych
sformowano w zgrupowaniu gen. Trzaski-Durskiego konny pluton sztabowy, którego dowództwo objął chorąży Górka. Pluton ten pozostawał
w bezpośredniej dyspozycji płk. Zielińskiego. Podczas pościgu za uchodzącymi Rosjanami pluton ten szedł w straży przedniej od Saletyna do
Śniatynia.
W okresie od 18 stycznia do 10 marca zgrupowanie gen. Trzaski-Durskiego stoczyło 24 boje i potyczki. W kilku z nich wzięła udział jazda,
walcząc m.in. pod Tłumaczem, Gruszką, Korolówką i Bortnikami.
W trzech ostatnich bojach uczestniczył także pluton sztabowy Olgierda
Górki. Jego zasadniczym jednak zadaniem było utrzymywanie łączności
między dowództwem zgrupowania a poszczególnymi batalionami, szwadronami i bateriami.
11 marca 1915 r. nadszedł rozkaz odsyłający zgrupowanie legionowe na odpoczynek do Kołomyi. Było to konieczne, gdyż po zimowych walkach prowadzonych w wyjątkowo trudno dostępnych partiach Karpat
Wschodnich kompanie piechoty liczyły zaledwie kilkunastu żołnierzy,
a szwadrony po około 20 ułanów, mogących pełnić służbę. Dwa tygodnie
postoju w Kołomyi wykorzystano na uzupełnienie stanów osobowych
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oraz poprawę ekwipunku. Doszło także do pełnego zespolenia karpackich
oddziałów legionowych w zwartą formację, która zaczęła występować pod
nazwą II Brygada Legionów Polskich. Składała się teraz z dwóch pułków
piechoty (w każdym po trzy bataliony), dwóch szwadronów jazdy, dwóch
baterii artylerii oraz pododdziałów brygadowych i służb31.
W chwili ponownego wymarszu na front, tym razem bukowiński,
co nastąpiło 16 kwietnia 1915 r., II Brygada Legionów Polskich miała następującą organizację: dowództwo i sztab (dowódcą od 23 kwietnia był austriacki oficer, płk Ferdynand Küttner), sztabowy pluton jazdy chorążego
Olgierda Górki (od 1 kwietnia był on także I oficerem ordynansowym brygady32), sztabowy pluton piechoty, pododdział telefoniczny, tabory, 2 i 3
Pułk Piechoty, 2 i 3 szwadron jazdy oraz 2 i 3 bateria artylerii33. Oddziały
legionowe, przemieszane z siłami austro-węgierskimi, zajęły pozycje obronne między Dniestrem a Prutem. Nadal wchodziły w skład GO gen.
Pflanzer-Baltina. Przy granicy z Rumunią, w Kotul Ostricy, rozmieścił się
2 szwadron pod dowództwem rtm. Dunin-Wąsowicza, a niedaleko Rarańczy stanął 3 szwadron rtm. Dunin-Brzezińskiego. Wzgórza obok wsi Toporowce obsadził 3 Pułk Piechoty mjr. Henryka Minkiewicza. Nad Dniestrem zajął stanowiska 2 Pułk Piechoty ppłk. Mariana Januszajtisa. Na
początku maja nastąpiło przegrupowanie brygady. Jej oddziały zostały
skupione na krótszym odcinku frontu, od Dobronowiec po Toporowce.
Szwadrony jazdy przesunięto do odwodu do Mahali i Rarańczy; tylko od
czasu do czasu pełniły służbę w okopach w Dobronowicach34.
W chwili gdy rozstrzygały się losy bitwy gorlickiej35, tworząca karpackie skrzydło frontu rosyjska 9 Armia gen. piech. Platona Leczyckiego
9 maja 1915 r. przeszła do ofensywy na odcinku zajmowanym przez GO
gen. Pflanzer-Baltina (8 maja przekształconą w 7 Armię). Pod komendą
gen. Pflanzer-Baltina była także II Brygada Legionów. W ciągu kilku dni
Rosjanie dotarli do linii Nadworna – Kołomyja – Czerniowce. 14 i 15 maja rozegrały się zacięte boje o linię Prutu. Szczególnie gwałtowny przebieg
miały one w rejonie Kołomyi. Ostatecznie jednak austro-węgierskiej 7 Armii udało się obronić Kołomyję i powstrzymać Rosjan pod Czerniowcami.
W bojach tych przez cały czas brała udział II Brygada Legionów, w której
chorąży Olgierd Górka był nie tylko komendantem detaszowanego sztabowego plutonu jazdy, lecz od 1 kwietnia 1915 r. także oficerem ordynansowym II Brygady Legionów. Pomimo wielkich strat poniesionych w walkach 10-11 maja o utrzymanie stanowisk od Dobronowiec po Toporowce,
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a później podczas odwrotu, II Brygada Legionów nie pozwoliła odciąć się
od Prutu i dotarła do rzeki. Aż do końca maja brygada utrzymywała stanowiska nad Prutem.
Do wznowienia zaciętych walk na froncie wschodnim doszło na
początku czerwca 1915 r. W bojach tych ponownie brała udział II Brygada
Legionów. 8 czerwca, wraz ze współdziałającymi z nią pozostałymi siłami
XI Korpusu Armijnego z austro-węgierskiej 7 Armii gen. Pflanzer-Baltina, przekroczyła Prut i – po bitwach pod Mamajestią, Kocmaniem, Witelówką i Szubrawcem – zajęła Sadogórę i Rarańczę, podchodząc pod Rokitnę. Tutaj jednak, na dobrze przygotowanych do obrony stanowiskach
rosyjskich, polskie natarcie utknęło. Chcąc doprowadzić do rozstrzygnięcia, 13 czerwca dowódca brygady, płk Küttner, rzucił do szarży polski
2 szwadron jazdy rtm. Dunin-Wąsowicza. Ruszył on po odkrytym terenie
na cztery kolejne linie stanowisk rosyjskich. Udało mu się przekroczyć
trzy linie, jednak starty były ogromne. Na koniach pozostało już tylko kilkunastu ułanów, którzy zawrócili, zdając sobie sprawę, że jest ich zbyt
mało, żeby wykonać zadanie. Szarża nie przyniosła więc oczekiwanego
rezultatu, nie przerwano rosyjskiego frontu na odcinku pod Rokitną, z 61
szarżujących ułanów poległo 15 (wśród nich dowódca szwadronu, rtm.
Zbigniew Dunin-Wąsowicz), ośmiu zaginęło, 33 było rannych36. Szarża
pod Rokitną przeszła do annałów oręża polskiego, pozostawiła po sobie
legendę najwspanialszego polskiego legionowego czynu kawaleryjskiego.
Chorąży Górka nie wziął udziału w tej szarży, gdyż pełnił służbę w Komendzie II Brygady.
Kampania besarabsko-bukowińska zakończyła się bez rozstrzygających rezultatów dla walczących stron. II Brygada Legionów pozostała
na swoich stanowiskach w rejonie miejscowości Rokitna – Rarańcza aż
do połowy października 1915 r., kiedy została przeniesiona na Wołyń.
Wysłano ją tam koleją przez Stanisławów, Lwów, Lublin i Kowel.
W dniach od 24 do 26 października poszczególne jej elementy wyładowano na stacji Maniewicze. Niemal bezpośrednio po opuszczeniu wagonów
żołnierze pomaszerowali na pobliski front, gdzie oddziały niemieckie
i austriackie ze zmiennym szczęściem toczyły zacięte walki. W ten sposób
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doszło do połączenia trzech brygad legionowych. Nie zmieniło to sytuacji
chor. Górki – nadal był I oficerem ordynansowym II Brygady Legionów37.
Na początku lipca 1916 r. rozgorzała bitwa o Kostiuchnówkę, która rozszerzyła się na pobliskie miejscowości. 4 lipca bowiem piechota należąca do rosyjskiego 46 Korpusu (77 i 100 Dywizja Piechoty) gen. ltn.
Mikołaja Istomina zdobyła Kostiuchnówkę, a następnie znalazła się pod
Wołczeckiem i Wielką Miedwieżą. W kontruderzeniu wzięła udział część
II Brygady Legionów. Niestety, legioniści nie mieli odpowiedniego wsparcia ze strony austriackiej artylerii. Ich atak załamał się. Straty były ogromne, sięgały 50% stanów kompanii. Dopiero 10 lipca, po skoncentrowaniu około 100 dział różnych kalibrów, których pociski obezwładniły
przeciwnika, kompanie z II batalionu 3 Pułku Piechoty i I batalionu
2 Pułku Piechoty odzyskały Kostiuchnówkę38. Niemieccy towarzysze broni, doceniając bojowe dokonania Legionów, nadali wzgórzu koło Kostiuchnówki (trygonometr 195,45) nazwę Polskiej Góry (Polenberg)39.
W bitwie pod Kostiuchnówką kawaleria odegrała niewielką rolę40.
Największym osiągnięciem 2 Pułku Ułanów współdziałającego z 7 Pułkiem Piechoty Legionów było odparcie szarży 11 szwadronów rosyjskiej
16 Dywizji Kawalerii, które 6 lipca około godz. 14.00 uderzyły w kierunku
Wołczecka z zadaniem wyjścia na tyły oddziałów legionowych i walczących razem z nimi sił bawarskich i austro-węgierskich. Atak kawalerii rosyjskiej został złamany ogniem karabinów maszynowych 7 Pułku Piechoty Legionów i 2 Pułku Ułanów Legionowych41. W Karcie Ewidencyjnej, w rubryce „Chronologiczny przebieg służby”, Olgierd Górka własnoręcznie wpisał, że „W walkach na Polesiu42 służy jako łącznik frontowy
w walkach o Polską Górę, bierze udział w bitwie pod Wołczeckiem, Rafałówką i Gałuzią”43.
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Listopadowe boje w rejonie Kostiuchnówki zakończyły kampanię
jesienną na Wołyniu w 1915 r. Front tam zastygł, przeszedł w fazę walk
pozycyjnych, gdyż wojska państw centralnych, podobnie jak i rosyjskie,
wyczerpane jesiennymi walkami, nie były zdolne do podjęcia działań zaczepnych na większą skalę. II Brygada Legionów miesiące zimowe spędziła w okopach nad rzeczką Garbach, niedaleko Kostiuchnówki. Dopiero
w kwietniu została zluzowana przez bataliony I Brygady Legionów i przeszła do odwodu. Przez cały ten okres Olgierd Górka był nadal I oficerem
ordynansowym II Brygady Piechoty Legionów, trzykrotnie pełniąc zastępczo obowiązki szefa sztabu brygady.
4 czerwca 1916 r. związki operacyjne rosyjskiego Frontu Południowo-Zachodniego, biegnącego od Czartoryska po Czerniowce, rozpoczęły działania zaczepne na wielką skalę, w historiografii określane jako
ofensywa Aleksieja Brusiłowa. Ofensywne wystąpienie Rosjan zaskoczyło
kierownictwo wojskowe państw centralnych. Już drugiego dnia natarcia
Rosjanie rozdarli front austro-wegierski pod Łuckiem. Aby ratować sytuację, II Brygadę ściągnięto pospiesznie z odwodu z Leszniewki i Karasina w rejon Gruziatyna i Hałuzji. Rozpoczęły się zacięte zmagania, w których brygada poniosła znaczne straty, między innymi wskutek odsłaniania jej skrzydeł przez cofające się oddziały austro-węgierskie. Pod koniec
czerwca zaznaczył się pewien zastój w walkach. Nie trwał on długo. Już
4 lipca rosyjskie związki operacyjne wchodzące w skład Frontu Południowo-Zachodniego wznowiły uderzenie. Główny wysiłek skierowali Rosjanie na odcinek Nowy Jastków – Kostiuchnówka, gdzie broniły się I i III
Brygada. Komenda Legionów nomen omen była w miejscowości Legionowo, natomiast wycofana do odwodu po walkach pod Gruziatynem II Brygada stała w okolicach Maniewicz.
Trzy dni, tj. od 4 do 6 lipca, trwała zacięta bitwa w rejonie Kostiuchnówki, gdzie walczyły bataliony I i III Brygady. Już drugiego dnia,
5 lipca groźna sytuacja zmusiła do wprowadzenia do boju II i III batalionu 3 Pułku Piechoty z II Brygady. Zostały one przetransportowane koleją
do Wołczecka, skąd ruszyły w stronę Polskiej Góry, aby ją odzyskać i obsadzić. Około godziny 10.00 zadanie to wykonały. Sukces ten nie był jednak trwały. Późnym popołudniem nastąpiło kolejne uderzenie rosyjskiej
piechoty, która przedarła się na tyły batalionów 3 Pułku Piechoty. Do niewoli trafił dowódca pułku ppłk Henryk Minkiewicz. Tylko resztki z dwóch
batalionów zdołały wycofać się poza drugą linię obrony i zająć pozycje na
wschód od Wołczecka, gdzie znajdowała się pozostała część II Brygady.
Następnego dnia Rosjanie wznowili atak i opanowali rejon Wołczecka.
W tej sytuacji trzeba było zarządzić odwrót całego zgrupowania
Legionów w stronę przepraw przez rzekę Stochód. Dowódca II Brygady,
płk Küttner otrzymał rozkaz zburzenia stacji kolejowej w Maniewiczach

hasła Kostiuchnówka (zob. Kostiuchnówka [w:] Encyklopedia Wojskowa…, s. 536-539). Współcześnie miejscowość ta nosi nazwę Hałuzja.
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i spalenia znajdujących się tam magazynów z żywnością. Zadanie to wykonał dopiero następnego dnia, do tego niezbyt dokładnie. Z tego względu większość zapasów trafiła w ręce Rosjan. Olgierd Górka twierdzi, że
„(…) przy odwrocie Legionów znad Styru prowadzi tylną straż kryjącą odwrót Drugiej Brygady i pali Maniewicze”44.
Odwrót nad Stochód trwał kilka dni. W trakcie odpoczynku w rejonie Czeredoszna nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy II Brygady
Piechoty. Płk Küttner odszedł na stanowisko dowódcy austro-wegierskiej
XXXIX Brygady Piechoty, a 16 lipca dowództwo II Brygady objął płk Józef Haller.
Pauza w działaniach bojowych nie trwała długo. 28 lipca Rosjanie
wznowili ofensywę z głównym wysiłkiem skierowanym na Kowel. Kilkunastodniowe zacięte walki nie przyniosły im jednak sukcesu w postaci
przerwania austro-węgierskiego frontu nad Stochodem. Znacznie lepiej
poszło rosyjskiej „specjalnej armii” pod dowództwem gen. Władymira
Bezobrazowa, której trzon tworzyły trzy elitarne korpusy gwardii: I i II
Korpus Gwardii i Korpus Kawalerii Gwardii. Udało się jej pod Kaszówką
przełamać obronę austriackiego II Korpusu. Na zagrożony odcinek pod
Rudkę Miryńską przerzucono więc II Brygadę Legionów płk. Hallera45.
Doszło do zaciętych walk, w których wzięły udział także pułki III Brygady
Piechoty Legionów. Apogeum zmagań nastąpiło 3 sierpnia 1916 r., kiedy
to dzięki dzielności żołnierzy 2, 3 i 6 Pułku Piechoty oraz wspomagających ich ułanów ze szwadronów 2 Pułku Ułanów i świetnie strzelającej
artylerii legionowej ofensywa rosyjska na tym odcinku została zatrzymana46.
W boju pod Rudką Miryńską brał udział chorąży Olgierd Górka47.
Niecały miesiąc potem – 1 września 1916 r. – został awansowany na podporucznika. Kilka tygodni później Legiony zostały wycofane z Wołynia do
Baranowicz. Podejmując decyzję o przegrupowaniu oddziałów legionowych do Baranowicz, wojskowe władze austriackie miały na celu dokonanie radykalnych zmian organizacyjnych w strukturze tej formacji. Rozkaz
austro-węgierskiej AOK z 20 września przewidywał przekształcenie Legionów Polskich w Polski Korpus Posiłkowy w sile dwóch dywizji piechoty. Pierwszą decyzją Komendy Legionów było dokonanie zmian
w strukturze organizacyjnej brygad. Odpowiedni rozkaz ukazał się
29 września 1916 r. I Brygada pod dowództwem płk. Mariana Januszajtisa składała się teraz z 1 i 2 Pułku Piechoty, II Brygada płk. Józefa Hallera
z 3 i 4 Pułku Piechoty, natomiast III Brygada płk. Stanisława Szeptyckiego posiadała 5 i 6 Pułk Piechoty48. Po nominacji płk. Szeptyckiego na Ko-
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mendanta Legionów przez pewien czas brygada ta pozostawała bez dowódcy. Dopiero 24 grudnia 1916 r. został nim płk Zygmunt Zieliński. Komendzie Legionów podlegały ponadto 1 i 2 Pułk Ułanów, 1 Pułk Artylerii,
kompania techniczna, kompania saperów oraz kilka innych pododdziałów pomocniczych i służby.
Ppor. Olgierd Górka pozostał w komendzie II Brygady na zajmowanym stanowisku I oficera ordynansowego; był nim do 1 sierpnia 1917 r.
Prawdopodobnie, tak jak i jego koledzy z innych oddziałów legionowych,
z entuzjazmem przyjął wiadomość o ogłoszeniu aktu 5 listopada 1916 r.,
gdyż po raz pierwszy padły w nim słowa, która uważano za zapomniane:
Niepodległość Polski, Rząd Polski, Wojsko Polskie49.
Fot. 3. Członkowie Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu
– fotografia grupowa. Pierwszy z lewej Olgierd Górka

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1 – H – 30.

W rejonie Baranowicz oddziały legionowe przebywały do 27-29 listopada 1916 r. Wtedy przewieziono je koleją do Królestwa i rozlokowano: Komendę w Warszawie, 1 Pułk Piechoty w Łomży, 2 – w Różanie,
3 – w Warszawie, 4 – w Modlinie, 5 – w Pułtusku, 6 – w Dęblinie, 1 Pułk
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Ułanów w Ostrołęce, 2 Pułk Ułanów w Mińsku Mazowieckim, dywizjony
artylerii w Górze Kalwarii, Grajewie i Piotrkowie, natomiast saperów
w Modlinie50. Entuzjazm legionistów wywołany aktem 5 listopada szybko
opadł. Okazało się bowiem, że powołana na początku stycznia 1917 r.
Tymczasowa Rada Stanu nie ma praktycznie żadnej władzy sprawczej.
Wyłoniony przez nią Wydział Wykonawczy mógł tylko aspirować do roli
zawiązku przeszłego polskiego rządu. Trochę inaczej wyglądała sytuacja
w Komisji Wojskowej Rady, w której znalazł się Józef Piłsudski. Formalnie zajmował on stanowisko referenta spraw, w rzeczywistości kierował
działalnością Komisji, starając się wpływać na proces organizacji i oblicze
ideowe oddziałów polskich. Bezwzględną lojalność aparatu Komisji zapewnił sobie, obsadzając w niej wszystkie stanowiska członkami Polskiej
Organizacji Wojskowej51.
10 kwietnia 1917 r. ogłoszono, że gen. Hans von Beseler został naczelnym dowódcą wojska Królestwa Polskiego, nazwanego Polską Siłą
Zbrojną. W kwietniu dokonano także kilku zmian w dyslokacji oddziałów,
m.in. 4 Pułk Piechoty przeniesiono do Łomży. W Warszawie przebywał
3 Pułk Piechoty. Z tego też względu kilku oficerów, wybitnych historyków, wygłaszało dla żołnierzy wykłady uniwersyteckie. Obok dr. Wacława
Tokarza i dr. Mariana Kukiela takie wykłady prowadził również dr Olgierd Górka52. Wkrótce jednak je przerwał, gdyż został wysłany ze specjalną misją do Turcji, do Istambułu53. W pisanych później życiorysach
bardzo enigmatycznie odnotowuje swój wyjazd do Turcji54. Trudno więc
ocenić jego dokonania.
W lipcu 1917 r. doszło do tzw. kryzysu przysięgowego. Józef Piłsudski uznał bowiem, że po rewolucji w Rosji rozeszły się drogi Polaków
z państwami centralnymi. Na naradzie oficerów I Brygady powiedział im,
iż „Wszystkie nasze i niemieckie interesy układają się przeciw sobie.
W interesie Niemiec leży przede wszystkim pobicie aliantów, w naszym –
by alianci pobili Niemców”55. Dalej mówił o wojsku polskim tworzonym
przez gen. von Beselera: „Wy do tej armii nie pójdziecie. (…) Im prędzej
Niemcy przegrają tę wojnę, tym lepiej. Właściwie Niemcy tę wojnę już
przegrały”56.
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Zgodnie z zaleceniami Piłsudskiego negatywnie do złożenia przysięgi, m.in. o wiernym dotrzymaniu braterstwa armiom niemieckiej i austro-węgierskiej, ustosunkowali się żołnierze dawnej I Brygady (1 i 5 Pułku Piechoty), 1 Pułku Ułanów oraz 4 i 6 Pułku Piechoty z III Brygady. Odmówiła złożenia przysięgi także większość artylerzystów i saperów. Natomiast legioniści z dawnej II Brygady w większości zdecydowali się jej dopełnić. Podobne stanowisko zajęli kawalerzyści 2 Pułku Ułanów. Aby
mocno zaakcentować swoje negatywne stanowisko wobec decyzji państw
centralnych w sprawie polskiej, Piłsudski postanowił także zrezygnować
z pracy w Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. 10 lipca 1917 r.,
już po złożeniu formalnej dymisji, Piłsudski spotkał się z pracownikami
Komisji, aby omówić perspektywy dalszego funkcjonowania tego organu.
Podczas narady Piłsudski zaproponował kilka rozwiązań. Ostatecznie
zdecydowano się na utrzymanie Komisji, ale pod zmienionym kierownictwem. Nowym referentem został Ludwik Górski, natomiast sekretarzem
generalnym Olgierd Górka, który wrócił już z Istambułu57.
Bardzo trudno wskazać motywy, którymi kierował się Józef Piłsudski, wyrażając zgodę na objęcie stanowiska sekretarza generalnego
Komisji Wojskowej przez Olgierda Górkę. Nie miał on przecież zbyt wysokich kwalifikacji wojskowych ani osiągnięć dowódczo-sztabowych. Być
może dobrze wykonał w Turcji powierzoną mu misję, potwierdzając swoje talenty polityczno-dyplomatyczne, i to wpłynęło na decyzję Piłsudskiego. W każdym razie 1 sierpnia 1917 r. ppor. Olgierd Górka został wicedyrektorem Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. Stanowisko to
zajmował do 1 marca 1918 r. Prawie równocześnie, od 1 listopada 1917 r.
do końca października 1918 r., był adiutantem Rady Regencyjnej.
Jesienią 1918 r., w zmienionej sytuacji polityczno-wojskowej, rozpoczęto tworzenie polskich najwyższych władz wojskowych. 25 października Rada Regencyjna podjęła decyzję o utworzeniu Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego. Prawie natychmiast znalazł się w nim rtm. Olgierd
Górka, który 30 października 1918 r. został oficerem Oddziału V – Adiutantury Sztabu Generalnego. W jednym z dokumentów personalnych zaznaczył, że był od 12 do 22 listopada Pełnomocnikiem Naczelnego Dowództwa do pertraktacji z Ober-Ostem, czyli z niemieckim Naczelnym
Dowódcą Wschodu (Oberbefehlshaber Ost, Ober-Ost)58.
Po zmianie struktury Sztabu Generalnego, dokonanej 21 listopada
1918 r. przez Józefa Piłsudskiego, Olgierd Górka został szefem Oddziału
V – Demobilizacyjnego, który odpowiadał głównie za sprawy powracających z niewoli jeńców – żołnierzy narodowości polskiej zmobilizowanych
do armii dawnych państw zaborczych59. Ale nie tylko. Ze względu na ta-
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lenty dyplomatyczne oraz znajomość kilku języków obcych (niemiecki,
francuski, ukraiński, włoski, turecki i „słabo rosyjski”) został od razu zaangażowany do rozmów i misji dyplomatycznych. M.in. 4 grudnia 1918 r.
wziął udział w Warszawie w konferencji z przedstawicielami poselstwa
niemieckiego na czele z posłem hr. Harrym Kesslerem. Ze strony polskiej
brali w niej udział gen. Stanisław Szeptycki, szef Sztabu Generalnego, Tytus Filipowicz, wiceminister spraw zagranicznych, Witold Jodko-Narkiewicz z MSZ oraz rtm. Olgierd Górka. Delegacja polska postulowała, aby
Niemcy rozpoczęli ewakuację wojsk podległych Ober-Ost, od ziem przylegających do Kongresówki, a potem sukcesywnie ją rozszerzali w stronę
Bałtyku, i żeby ułatwili Polakom na Litwie i Białorusi tworzenie własnych
oddziałów zbrojnych. Hr. Kessler nie był w stanie podjąć w tych sprawach
samodzielnej decyzji, w związku z czym 16 grudnia do Kowna i Wilna pojechał rtm. Górka, w celu prowadzenia pertraktacji z niemieckim Naczelnym Dowódcą Wschodu, którego 8 i 10 Armia oraz Grupa Operacyjna
„Kijów” (w sumie 20 dywizji piechoty i trzy dywizje jazdy) w chwili zakończenia I wojny światowej okupowały ziemie polskie, litewskie, łotewskie, białoruskie i ukraińskie. Chodziło o zawarcie porozumienia w sprawie przepuszczenia przez siły Ober-Ostu wojsk polskich do Wilna. Zgodnie z instrukcjami Tymczasowego Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego rtm. Górka zwracał się do Ober-Ostu o zezwolenie na przetransportowanie do Wilna czterech batalionów piechoty, pułku ułanów i dwóch baterii artylerii. Siły te miały bronić miasta przed nadciągającymi oddziałami Armii Czerwonej. Niemcy, którzy wspierali litewskie przedsięwzięcia niepodległościowe, nie wyrazili jednak zgody na polskie propozycje60.
Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami rtm. Górka próbował także
doprowadzić do porozumienia Polaków z Litwinami, którzy w Wilnie
przystąpili do tworzenia własnych struktur państwowych i formowania
wojska. 19 grudnia spotkał się z litewskim premierem Augustinasem Voldemarasem, proponując wspólną obronę przed zbliżającą się do Wilna
Armią Czerwoną. Jednak wręczona mu 23 grudnia odpowiedź litewska
stwierdzała, że warunkiem współdziałania, a w rzeczywistości przyjęcia
przez Litwę pomocy Polski w walce z bolszewikami, jest uznanie przez
Polskę niepodległego państwa litewskiego ze stolicą w Wilnie. Litwini
podkreślali, że współpraca może się rozpocząć jedynie po wzajemnym
ustanowieniu przedstawicielstw dyplomatycznych w Wilnie i w Warszawie. Litewska rządowa gazeta „Laikinosios Vyriausybės Žinios” twierdziła
później, że rtm. Górka obiecał udzielić rządowi litewskiemu szybkiej odpowiedzi na zgłoszone warunki ewentualnej współpracy. Niestety, do 16
stycznia takiej odpowiedzi Litwini nie otrzymali61. Stąd też działali na
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własną rękę. Ze sprawozdania polskiego komisarza Ziem Wschodnich
wynika, że nota litewska, na skutek trudności komunikacyjnych, nie
mogła być przez Górkę przekazana rządowi polskiemu we właściwym
czasie62.
Tłumaczenie to nie jest wiarygodne, gdyż rtm. Górka powrócił do
Warszawy już pod koniec grudnia i natychmiast spotkał się z Tymczasowym Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim. W trakcie wizyty
przekazał mu rezultaty misji w Wilnie i w Kownie oraz swoje wrażenia
z rozmów z Litwinami. Starał się przekonać Piłsudskiego o bezcelowości
prób porozumienia z Tarybą. Z kolei Naczelny Wódz „(…) długo i łagodnie wyjaśniał rotmistrzowi skomplikowany charakter zagadnienia i konieczność cierpliwego wyczekiwania na lepszą koniunkturę”63.
Chociaż w Kownie i w Wilnie rtm. Górka nie odniósł sukcesu, jego
talenty na polu dyplomacji wojskowej zostały dostrzeżone i docenione,
gdyż już 1 stycznia 1919 r. został wysłany przez Piłsudskiego do Berna,
gdzie objął stanowisko polskiego attaché w Szwajcarii64. Nawiązał tam
kontakt z gen. Józefem Hallerem, dowódcą Armii Polskiej we Francji,
którego informował o sytuacji politycznej i wojskowej w kraju. Znali się
bardzo dobrze jeszcze z czasów wspólnej służby w II Brygadzie Legionów.
7 lutego 1919 r. napisał do niego, że:
W dzisiejszym stanie rzeczy wojsko w Polsce nie tylko, jakby
się zdawało, walczy na granicach, ale jest przede wszystkim
czynnikiem niemalże wyłącznej egzekutywy państwowej
w Polsce. Wskutek tego wojsko to pilnuje wszystkich dróg,
magazynów, budynków państwowych, przeprowadza aresztowania, np. zamykanie dzienników, strzeżenie transportów
kolejowych itd., itp., jednym słowem, obok szeregu funkcji
czysto wojskowych rekrut każdy, niemalże parę tygodni po
wejściu do wojska, pełni zaraz funkcje policji i żandarmerii.
(…) Korpus oficerski cały jest usposobiony na ogół prawicowo, przy czym wielka część korpusu jest na wskroś tendencji
monarchistycznej65.
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Rtm. Górka utrzymywał także kontakt z Komitetem Narodowym
Polskim we Francji i brał udział w trwającej polsko-francuskiej dyskusji
odnośnie do roli Francuskiej Misji Wojskowej w tworzeniu polskich najwyższych władz wojskowych, w tym także Sztabu Generalnego. W swoim
pro memoria, skierowanym do Komitetu 7 lutego 1919 r., wskazywał, że
oficerowie, zaangażowani w tworzenie wojska w kraju, mogą blokować
francuskie pomysły. Pisał:
(…) oficerowie ci, przeszedłszy przez obrobienie wojskowych
rosyjskich, austriackich i wreszcie misji niemieckiej, w ogóle
będą niechętnie się odnosić do jakiejkolwiek nowej Misji
i nowych planów przetworzenia tego, co już zostało zrobione.
Jednym słowem, mówiąc po prostu, trzeba nam przede
wszystkim raczej karabinów i armat francuskich, aniżeli oficerów66.

25 sierpnia 1919 r. rtm. Olgierd Górka skierował do szefa Oddziału V – Prezydialnego67 (zajmował się sprawami kadrowo-personalnymi
wojska) Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa wniosek o przydzielenie go do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Przypominał, że zgodnie z deklaracją ze stycznia 1919 r. gen. Stanisława Szeptyckiego (ówczesnego szefa Sztabu Generalnego), miał taki przydział szybko otrzymać.
Niestety, jego prośba nie została uwzględniona. 15 września szef Oddziału
II, mjr Karol Bołdeskuł, wyjaśnił gen. Stanisławowi Hallerowi, wtedy p.o.
szefa Sztabu Generalnego, że:
Major Górka pełnił dotychczas służbę jako attaché wojskowy
w Bernie bardzo dobrze i został w ostatnim czasie wyznaczony na ważniejsze stanowisko attaché w Bukareszcie. Ukończone studia uniwersyteckie i stopień docenta uniwersytetu
świadczą o jego ogólnym wykształceniu, ponadto posiada
Mjr Górka doskonały zmysł polityczny i bardzo dobre kwalifikacje dyplomatyczne. Pod względem wojskowym, a szczególnie co do kwalifikacji na oficera Sztabu Generalnego nie
miał Oddział II sposobności poznać Mjr. Górkę i popiera
prośbę Mjr. Górki tylko o tyle o ile wykształcenie cywilne dla
tego przydziału miarodajnym być może.

26 sierpnia 1919 r. rtm. Olgierd Górka awansował na stopień
majora (później zweryfikowano jego starszeństwo na dzień 1 czerwca
1919 r.).
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Wbrew oczekiwaniom nie powierzono mu żadnego stanowiska
w Sztabie Generalnym, lecz dość niespodziewanie został mianowany polskim attaché wojskowym w Bukareszcie. Miał trudną sytuację, gdyż jego
poprzednik, ppłk Ferdynand Respaldiza, opuścił Rumunię w atmosferze
dyplomatycznego skandalu w końcu lipca 1919 r. Ppłk Respaldiza zwrócił
się bowiem z prośbą do gen. Constantina Prezana, szefa rumuńskiego
Sztabu Generalnego, o podanie Ordre de Bataille wojska rumuńskiego.
Po otrzymaniu od ppłk. Iona Antonescu, szefa Biura Operacyjnego Sztabu Generalnego, odpowiedzi odmownej, ppłk Respaldiza zasugerował mu
podjęcie zdobywania informacji drogą agenturalną. Jego rozmówca potraktował sugestie polskiego attaché wojskowego w kategorii zniewagi całego rumuńskiego wojska. Gen. Prezan zażądał odwołania ppłk. Respaldizy, co też nastąpiło68.
Przez cztery miesiące obowiązki polskiego attaché wojskowego
w Bukareszcie pełnił rtm. Zygmunt Ołdakowski. Miał on spore rozeznanie w kwestiach rumuńskich, ukraińskich i rosyjskich, gdyż podczas
I wojny światowej w stopniu porucznika kawalerii od 17 grudnia 1916 r.
był pomocnikiem naczelnika Wydziału Tłumaczeń w sztabie rosyjskiego
Frontu Rumuńskiego69. Na tym stanowisku awansował 12 stycznia 1917 r.
na podrotmistrza. 7 czerwca 1917 r. został mianowany adiutantem osobistym głównodowodzącego Frontem Rumuńskim, gen. piech. Dmitrija
Szczerbaczewa70. Od 1 listopada 1918 r. pracował w Kijowie w polskiej
Misji Wojskowej, jako szef Biura Reewakuacyjnego, które zajmowało się
organizowaniem powrotu do kraju polskich oficerów i żołnierzy. W styczniu 1919 r. został członkiem polskiej Misji Wojskowej w Bukareszcie, a po
odwołaniu płk. Raspaldizy, p.o. attaché wojskowego71.
Prowizorka na stanowisku attaché wojskowego nie mogła być
jednak długo utrzymywana, ponieważ ze względu na sytuację polityczno-wojskową w Środkowej Europie pilne i potrzebne stawały się porozumienie i współpraca Warszawy z Bukaresztem w sprawach ukraińskich
i rosyjskich. Dojrzewała także kwestia polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego.
Mjr Górka objął stanowisko attaché pod koniec listopada 1919 r.
Okazało się, że skierowanie go do Bukaresztu było wyśmienitym posunięciem. Jego działania bardzo szybko przyniosły znakomite rezultaty.
W syntetycznej formie opisano je we wniosku ministra spraw wojskowych, gen. dyw. Władysława Sikorskiego, przedstawionym 24 listopada
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1922 r. Radzie Ministrów, o przyznanie mjr. Olgierdowi Górce Orderu
„Odrodzenia Polski” za zasługi na polu działalności polityczno-wojskowej. Gen. Sikorski napisał:
Mjr p.d. Szt. Gen. Olgierd Górka jako Attaché Wojskowy Polski w Rumunii położył dla Kraju ogromne zasługi przez:
1) zorganizowanie uruchomienia w najkrytyczniejszych czasach dla państwa Polskiego transportów przez Rumunię, które umożliwiły w czasie ogólnego braku zaopatrzenie Polski tą
drogą, 2) zorganizowanie i przewiezienie przez Rumunię
Korpusu Bredowa (15 000 żołnierzy), 3) przygotowanie,
udział i zawarcie konwencji wojskowej z Rumunią, której
wartość dla Polski oraz znaczenie na gruncie polityki międzynarodowej jest ogólnie znane72.

Jednym z pierwszych zadań, jakie musiał wykonać nowy polski
attaché wojskowy w Bukareszcie, było wyjaśnienie stanowiska Rumunii
wobec Rosji Sowieckiej i toczącej się wojny polsko-sowieckiej. Rumuni
byli bowiem bardzo nieufni i zaniepokojeni rozmowami prowadzonymi
przez Polaków z „białym” generałem Antonem Denikinem, dowódcą Armii Ochotniczej na południu Rosji. Z niepokojem więc przyjęli wiadomość o wysłaniu do Denikina polskiej Misji Wojskowej pod kierownictwem gen. Aleksandra Karnickiego. Rumuni obawiali się, że może dojść
do porozumienia Polaków z Denikinem i w razie konfliktu zbrojnego oddziały rosyjskiej Armii Ochotniczej wkroczą do Besarabii, a siły polskie
zajmą Bukowinę73. Z tych też powodów nie zgadzali się na przewóz z Polski przez swój kraj Rosjan zamierzających wstąpić do Armii Ochotniczej.
Bardzo szybko mjr Górka zorientował się, iż rumuńskie koła wojskowe, głosząc teoretycznie przyjaźń z Polską, nie wykazują skłonności do
wzięcia udziału w planowanym przez Józefa Piłsudskiego szerokim froncie antybolszewickim. W Bukareszcie bowiem wychodzono z założenia, że
Rosja Sowiecka nie zaatakuje Rumunii, a zatem nie ma potrzeby podejmowania aktywnych działań przeciwko niej. Przywódcy polityczno-wojskowi Rumunii – według oceny polskiego attaché wojskowego – brali pod
uwagę możliwość zbliżenia polsko-rumuńskiego, ale jedynie o charakterze defensywnym, do tego w niezbyt bliskiej perspektywie czasowej. Nie
chcieli bowiem wiązać sobie przedwcześnie rąk w sprawach rosyjskich.
Według Górki ogromny wpływ na taką postawę Rumunów miała kwestia
Besarabii. Rumuni chcieli doprowadzić do międzynarodowego uprawomocnienia posiadania tego obszaru, zależało im więc na akceptacji istniejącego stanu nie tylko przez aliantów, lecz także przez Rosję Sowiecką.
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Z tego powodu nie tylko dystansowali się od przymierza z Polską, lecz
również nie wykazywali zainteresowania powstaniem niepodległej Ukrainy74. Być może obawiali się, że Ukraińcy po utworzeniu własnego państwa przystąpią do scalania w jego granicach wszystkich terenów zamieszkałych przez duże grupy Ukraińców, co groziło konfliktem rumuńsko-ukraińskim o Bukowinę i Besarabię.
Pewna zmiana stanowiska Rumunów nastąpiła pod koniec stycznia 1920 r. Wtedy kierownictwo Rosji Sowieckiej przesłało do Warszawy
swoje propozycje pokojowe. Bukareszt został przez Moskwę pominięty.
Wywołało to zaniepokojenie w Rumunii, co skutkowało wzrostem zainteresowania współpracą polityczno-wojskową z Polską. Mjr Górka w swoich raportach przekonywał gen. Stanisława Hallera, ówczesnego p.o. szefa
Sztabu Generalnego, iż należy wykorzystać obawy Rumunii przed izolacją
wobec Rosji Sowieckiej i wystąpić z inicjatywą umowy polityczno-wojskowej.
W negocjacjach strona polska powinna dążyć do zawarcia
obronnej konwencji wojskowej przeciwko każdej Rosji, zapewnienia wzajemnych gwarancji na wypadek zagrożenia panowania RP w Galicji Wschodniej i Rumunii w Bukowinie,
przeciwdziałania połączeniu Rosji z Czechosłowacją, poprzez
oderwanie Besarabii od Rumunii bądź Galicji Wschodniej od
Polski, podjęcia wspólnej akcji na rzecz stworzenia buforowego państwa ukraińskiego, kooperacji w zakresie zawarcia
pokoju z Rosją Sowiecką i stworzenia odpowiednich struktur
instytucjonalno-organizacyjnych w celu praktycznej realizacji współpracy polityczno-wojskowej między obu państwami75.

Wykorzystując przekazane przez mjr. Górkę informacje, gen. S. Haller
opracował wytyczne dla delegacji polskiej na rokowania z Rumunami
w sprawie zawarcia porozumienia wojskowego.
Rozmowy polsko-rumuńskie przebiegały dość anemicznie, na co
wpływ miała zmieniająca się sytuacja polityczno-wojskowa w Europie
Środkowej i przebieg wojny polsko-sowieckiej. Na początku sierpnia roku
1920, czyli w apogeum tej wojny, kiedy sytuacja militarna Rzeczypospolitej stała się dramatycznie trudna, polski szef Sztabu Generalnego, gen.
Tadeusz Rozwadowski76 uznał, iż trzeba „(…) poczynić możliwie energi-
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czne kroki, które mogłyby spowodować wystąpienie [Rumunii] przeciw
bolszewikom”77. Odpowiednie wskazówki w tej sprawie otrzymali polscy
przedstawiciele w Bukareszcie.
Niezmiernie trudno było jednak skłonić Rumunów do czynnego
wystąpienia po polskiej stronie. Mjr Górka informował swoich przełożonych w Warszawie, iż ogół rumuńskiego społeczeństwa jest przeciwny
wojnie z Rosją Sowiecką. Rumuni są bowiem zmęczeni wojną, mają także
w świeżej pamięci niedawną klęskę poniesioną w 1916 r., po ich zbrojnym
wystąpieniu przeciwko państwom centralnym. Ze względu na pacyfistyczne nastroje chłopstwa oraz ożywioną agitację komunistyczną władze bały
się ogłosić mobilizacji, bo jej ewentualne fiasko obnażyłoby słabość rumuńskich sił zbrojnych i państwa oraz ujawniłoby niewielki autorytet
króla i rządu. Górka wskazywał, że nielicznym rumuńskim politykom
i wojskowym świadomym zagrożenia bolszewickiego trudno było przekonać swoich rodaków do nowej wojny. Tym bardziej, że nie czuli oni sowieckiego zagrożenia, gdyż bolszewicy starali się respektować granice
w Besarabii i na Bukowinie oraz występowali pod adresem Bukaresztu
z inicjatywami pokojowymi.
Mjr Olgierd Górka uważał, że nawet gdyby Rumuni wystąpili
zbrojnie po polskiej stronie, to „(…) początkowo wywołałoby poważną dywersję, odciągając poważną część sił sowieckich, zasadniczo jednak biegu
zapasów polsko-bolszewickich nie zdecydowałyby”78.
Polski attaché wojskowy mjr Górka i poseł RP w Bukareszcie
Aleksander Skrzyński komunikowali do Warszawy, iż Rumunia mogłaby
przystąpić do wojny po polskiej stronie, ale dopiero po spełnieniu kilku
warunków. Najważniejszym było wypowiedzenie wojny Rosji Sowieckiej
przez Wielką Brytanię i Francję. Rumuni musieliby mieć także gwarancje
bezpieczeństwa ze strony Węgier i Bułgarii, a to mogły zapewnić Czechosłowacja i Królestwo SHS. Według Górki i Skrzyńskiego dodatkowym
argumentem mogącym wpłynąć na Bukareszt miała być pomoc wojskowa, finansowa i materialna z Zachodu oraz zabiegi propagandowe, które
miały doprowadzić do pozyskania rumuńskiej opinii publicznej79.
Ostatecznie Rumunia do wojny polsko-sowieckiej nie przystąpiła.
Po zwycięskiej bitwie warszawskiej strona polska już specjalnie na to nie
nalegała. Warszawie wystarczała życzliwa postawa Rumunów, gdyż obecność wojsk rumuńskich na Bukowinie i w Besarabii dawała strategiczną
ochronę polskiemu prawemu skrzydłu walczącemu w Galicji Wschodniej.
Miało ono przez to trwałe oparcie na południowej flance.
Życzliwa postawa Rumunów została zauważona i doceniona przez
Naczelnego Wodza, marszałka Józefa Piłsudskiego, i szefa Sztabu Generalnego, gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Z raportów mjr. Górki wiedzieli
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oni, że rumuński rząd kierowany przez Alexandru Averescu, a w szczególności minister spraw zagranicznych Take Ionescu, udzielać będzie Rzeczypospolitej daleko idącej pomocy. Zdawali sobie bowiem oni sprawę, że
ewentualna klęska Polski może się bardzo negatywnie odbić na sytuacji
polityczno-wojskowej Rumunii. Ze względu na sytuację wewnętrzną oraz
uwarunkowania międzynarodowe będą to jednak robili na tyle dyskretnie, aby nie dać argumentów Rosji Sowieckiej, że Rumunia nie przestrzega neutralności.
Pomoc rumuńska dla Polski przejawiała się głównie w sprawach
tranzytowych i transportowych. Rumuni dawali pozwolenie na przewóz
materiałów wojennych przez swoje terytorium, użyczali taboru kolejowego, ułatwiali załatwienie wszystkich problemów związanych z tranzytem
do Polski materiału wojennego. Ich życzliwość była momentami ogromna. Kiedy czechosłowaccy kolejarze ogłosili strajk, aby nie dopuścić do
przewozu materiałów wojennych z Francji i Włoch do Polski, rumuński
minister spraw zagranicznych Ionescu poinformował czechosłowackiego
posła w Bukareszcie Bohumila Čermáka, iż polecił wstrzymać ewakuację
wojsk rumuńskich, kontrolujących od czasu interwencji przeciwko Węgierskiej Republice Rad trasę kolejową przebiegającą przez Ruś Zakarpacką. Wyjaśnił też, iż Rumuni przejmują czasowo odpowiedzialność za
przechodzące tamtędy transporty kolejowe, m.in. do Polski80. Rumuni
pomagali także w zaopatrzeniu w broń, amunicję i potrzebne materiały
oddziałów gen. Mychajły Omelanowycza-Pawłenki, stanowiących część sił
zbrojnych Ukraińskiej Republiki Ludowej, od kwietnia 1920 r. sojusznika
Rzeczypospolitej w wojnie z Rosją Sowiecką. Mimo początkowych oporów i obaw Rumuni ostatecznie zgodzili się także na przepuszczenie przez
swoje terytorium białogwardyjskiego korpusu gen. Mikołaja Bredowa,
który chciał dołączyć do walczącej na Krymie „białej” armii gen. Piotra
Wrangla. Ewakuacja miała odbywać się partiami liczącymi nie mniej niż
950 ludzi, pociągami składającymi się z 35 wagonów każdy. Trasa transportów wiodła z terenu Polski do rumuńskiego portu Gałacz, a stamtąd
statkami na Krym. Pierwsze transporty z żołnierzami gen. Bredowa
opuściły granice Rzeczypospolitej w końcu lipca 1920 r. i do końca sierpnia przejechały przez terytorium Rumunii81. Mjr Górka bardzo trafnie
pisał w raporcie do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, że wśród
państw tworzących wiosną i latem roku 1920 wokół Rzeczypospolitej
„(…) mur moralnej blokady” pozostawała „(…) jedynie Rumunia jako
praktycznie nam życzliwa”82.
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Ostatecznie do polsko-rumuńskiego porozumienia polityczno-wojskowego doszło dopiero w 1921 r.83 Sojusz wojskowy z Rumunią był
dla Polski ważny nie tylko ze względów operacyjnych, lecz również i logistycznych. W pierwszym przypadku, w razie nowej wojny z Rosją Sowiecką
rozwinięte w Besarabii i w Północnej Bukowinie oddziały rumuńskie dawały mocne oparcie polskiemu związkowi operacyjnemu walczącemu na
Podolu z nacierającą Robotniczo-Chłopską Armią Czerwoną. Sama obecność oddziałów rumuńskich (nie mówiąc o aktywnym współdziałaniu) na
skrzydle zgrupowania sowieckiego atakującego front małopolski ułatwiała polskiemu dowództwu nie tylko prowadzenie operacji obronnej, lecz
również – po wykrwawieniu i powstrzymaniu przeciwnika – wykonanie
kontrofensywy. Dowództwo sowieckie nie mogło bowiem rzucić wszystkich swoich sił przeciwko Polsce, musiało pozostawić sporą ich część na
południowo-zachodnim kierunku strategicznym, celem osłonięcia się od
strony Rumunii84.
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że jednym z najważniejszych architektów sojuszu polsko-rumuńskiego był Olgierd Górka. Szczególnie
aktywny był w ostatnim półroczu przed jego podpisaniem. W listopadzie
1920 r. wskazywał, iż należy wykorzystać obawy Rumunów, że polsko-sowieckie rokowania pokojowe w Rydze mogą zakończyć się podpisaniem
traktatu, a wówczas Rosja Sowiecka może skierować swoje siły zbrojne
przeciwko Rumunii. Polska, po podpisaniu pokoju z Moskwą, nie mając
układu obronnego z Rumunią, miałaby ogromne problemy z przyjściem
jej z pomocą85.
Mjr Górka brał udział w polsko-rumuńskich rozmowach wojskowych, które rozpoczęły się 12 stycznia 1921 r. Na czele polskiej delegacji
stał gen. Stanisław Haller, któremu towarzyszył ppłk Stachiewicz. Po
stronie rumuńskiej główną rolę odgrywał generalny inspektor armii, gen.
Dumitru Strătilescu (przewodniczący delegacji) i zastępca rumuńskiego
szefa Sztabu Generalnego, gen. Nicolae Samsonovici. Decydujące były
jednak spotkania gen. Hallera i mjr. Górki z gen. Alexandru Averescu,
premierem Rumunii86 w dniach 23 i 24 stycznia, gdyż wtedy usunięto
przeszkody utrudniające zawarcie polsko-rumuńskiego porozumienia sojuszniczego. W rozmowach ze strony rumuńskiej, oprócz premiera, brali
udział minister wojny gen. Ioan Răşcanu, zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. Strătilescu oraz zastępca szefa Biura Prezydialnego w Prezydium Rady Ministrów płk Karol Ressel.

83

Szerzej na ten temat zob.: tamże, s. 104-147.
Więcej na temat sowieckich planów zob.: R. Szubański, Plan operacyjny „Wschód”,
Warszawa 1993, s. 50-58.
85 H. Walczak, dz. cyt., s. 117-118.
86 Gen. Alexandru Averescu był premierem od 19 marca 1920 r. do 18 grudnia 1921 r.
84

119
Zgodnie z podpisaną 3 marca 1921 r. konwencją wojskową Rumunia, w razie wojny ze wschodnim sąsiadem, zobowiązywała się wystawić
„(...) przynajmniej 14 dywizji piechoty typu normalnego (à 4 pułki piechoty i 2 pułki artylerii) lub równoważne i 2 dywizje kawalerii dla działań
wojskowych na froncie wschodnim, gdzie mogą one być użyte bądź do
działań defensywnych, bądź ofensywnych”87. Później zobowiązanie to
rozszerzono do co najmniej 17 dywizji piechoty i 2 dywizji kawalerii oraz
200 samolotów. Z tego też względu kierownictwo wojskowe Rzeczypospolitej z ogromną uwagą obserwowało zmiany zachodzące w rumuńskim potencjale wojennym i wojskowym. Niezmiernie ważna była bowiem wartość bojowa rumuńskich związków taktycznych piechoty i kawalerii oraz samolotów, które – zgodnie z sojuszniczymi zobowiązaniami
– mogłyby zostać użyte na froncie przeciwsowieckim.
Zadanie obserwowania rumuńskich sił zbrojnych i meldowania
o wszystkich zachodzących w nich zmianach wykonywał, z racji zajmowanego stanowiska, attaché wojskowy mjr Olgierd Górka. Starał się on także
uzupełnić zapisy polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej o tajny aneks
dotyczący tranzytu wojskowego, którym Polska była bardzo zainteresowana. Aby doprowadzić tę sprawę do pomyślnego załatwienia, w imieniu
polskiego szefa Sztabu Generalnego gen. Władysława Sikorskiego zaproponował rumuńskiemu szefowi Sztabu Generalnego gen. Constantinowi Christescu, aby wraz z delegacją rumuńskiego wojska złożył wizytę
w Warszawie. Niestety, sprawy tej nie udało się wtedy załatwić.
Mjr Olgierd Górka zdawał sobie świetnie sprawę, iż istniejącą
polsko-rumuńską współpracę polityczno-wojskową oraz wytworzenie
przyjacielskiej atmosfery w kręgach wojskowych obu państw mogło
wzmocnić przyznanie polskich odznaczeń rumuńskim dygnitarzom –
politykom i wojskowym, którzy najbardziej zasłużyli się w kwestii
zawarcia sojuszu. W opinii polskiego posła w Bukareszcie Aleksandra
Skrzyńskiego oraz attaché wojskowego Rzeczypospolitej mjr. Górki
…nie tylko stanowiłoby [to] manifestację przyjaźni polskorumuńskiej, ale miałoby wymiar praktyczny, gdyż pomoc odznaczonych osób, zasłużonych już zresztą bardzo dla spraw
polskich, była nadal niezbędna na bukaresztańskim terenie,
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a w ten właśnie sposób mogły być one docenione i jeszcze
bardziej pozyskane88.

Niestety, sprawy tej nie udało się wtedy załatwić. 13 grudnia 1921 r. upadł
rząd gen. Averescu, a parlament został zawieszony przez króla Ferdynanda. Nowy gabinet Take Ionescu miał tylko charakter przejściowy. Nie
wiadomo więc było, kto ostatecznie obejmie władzę w Rumunii.
Skomplikowała się także sytuacja samego mjr. Górki. Na początku 1921 r. wszedł on bowiem w konflikt z MSZ w Warszawie i poselstwem w Bukareszcie. W prasie pojawiły się zarzuty pod jego adresem
o uprawianie hazardu i pobieranie na ten cel wysokich zaliczek z kasy
polskiego poselstwa w Bukareszcie. Mjr Górka reagował na te zarzuty
bardzo emocjonalnie, co w końcu doprowadziło do jego odwołania z placówki, a później skierowania jego sprawy do Sądu Honorowego dla Oficerów Sztabowych89. Na miejsce mjr. Górki marszałek Piłsudski wysłał do
Bukaresztu swego zaufanego oficera, ppłk. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego.
Od 31 grudnia 1921 r. mjr Górka znalazł się w dyspozycji ministra
spraw wojskowych, ale już następnego dnia otrzymał skierowanie do Oddziału II Sztabu Generalnego. 18 maja 1922 r. szef Gabinetu Ministra
Spraw Wojskowych gen. bryg. Edward Szpakowski powiadomił szefa
Oddziału V Sztabu Generalnego, iż minister wydał rozporządzenie „(…)
o niewyznaczanie Mjr. Górki na przedstawicielskie stanowisko za granicą w ciągu 2 lat”.
Podczas pełnienia funkcji attaché wojskowego w Bukareszcie mjr
Górka zajmował się nie tylko sprawami dyplomatyczno-wojskowymi, lecz
także interesował dziejami Rumunii i krajów sąsiednich. Zgromadzona
wiedza i nawiązane wtedy kontakty skutkowały nową fazą twórczości
naukowej – badaniami dziejów krajów Europy południowo-wschodniej
w późnym średniowieczu i okresie nowożytnym oraz ich stosunkami politycznymi i militarnymi z Polską. Sygnałem jego nowych zainteresowań
było wystąpienie na IV Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich
w Poznaniu w 1925 r. z referatem pt. „Stan badań i zadania historiografii
polsko-rumuńskiej”90. Wkrótce pojawiły się wydane przez niego źródła
oraz wcześniej wspomniane opracowania.
W związku z dwuletnim zakazem zajmowania stanowisk w dyplomacji wojskowej 30 czerwca 1922 r. mjr. Górkę przeniesiono na miesiąc
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H. Walczak, dz. cyt., s. 158, przypis 25.
CAW, AP mjr. dypl. Olgierda Górki, sygn. 1528, Pismo attaché wojskowego w Bukareszcie, mjr O. Górki do szefa Oddziału II NDWP z 24 lutego 1921 r.; tamże, Pismo
MSWojsk. do Oddziału V Sztabu Generalnego WP z dn. 18 listopada 1921 r. w sprawie
zarzutów czynionych w prasie pod adresem mjr. O. Górki.
90 O. Górka. Stan badań i zadania historiografii polsko-rumuńskiej [w:] Pamiętnik
IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925, t. I,
Referaty, Lwów 1927, s. 48-52.
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do Kierownictwa Marynarki Wojennej. 1 sierpnia wyjechał na sześciotygodniowy „urlop kuracyjny”. W tym czasie władze wojskowe prawdopodobnie zastanawiały się co do jego dalszych losów. Ostatecznie 3 listopada 1922 r. trafił do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie na kurs doszkolenia, który zakończył w sierpniu 1923 r. jako jeden z 56 słuchaczy.
W sporządzonej 1 września 1923 r. opinii płk Louis Faury, dyrektor nauk
i doradca komendanta szkoły, napisał: „Dobry oficer. Żywa inteligencja
i wielka łatwość asymilacyjna. Dużo podróżował i widział, ale brak mu
doświadczenia wojskowego. Powinien nabyć metody. Klasyf.: trzydziesty
siódmy. Przeciętna: 13,78”91.
Podobną opinię o mjr. Górce miał komendant Wyższej Szkoły
Wojennej gen. Aureli Serda-Teodorski, który napisał: „Dobry oficer, inteligentny, umysł żywy, człowiek kulturalny, jako kawalerzysta za mało
wyszkolony, słaby jeździec”92.
W końcowej, trochę obszerniejszej opinii, wystawionej 15 września 1923 r., gen. Serda-Teodorski stwierdził:
Major Górka Olgierd. Wojskowo wcale nie wyrobiony, choć
dobrze wychowany człowiek, brak mu kawaleryjskiego wyszkolenia i służby w szeregach. O ileby miał pozostać w konnicy musiałby przejść przez Centralną Szkołę Jazdy w Grudziądzu. Bardzo słaby jeździec93.

Prawdopodobnie powyższe opinie sprawiły, iż mimo ukończenia
wspomnianego kursu i otrzymania dyplomu naukowego oficera Sztabu
Generalnego – w celu pogłębienia kwalifikacji liniowych – mjr Górka
23 października 1923 r. dostał przydział do 7 Pułku Ułanów Lubelskich.
Po trzech miesiącach, 11 stycznia 1924 r., został skierowany na 10-miesięczny kurs doszkolenia dla oficerów kawalerii do Centralnej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu. Celem tego kursu było uzupełnienie fachowego wykształcenia oficerów kawalerii w myśl nowych, jednolitych zasad i metod
wyszkolenia oraz przygotowania oficerów kawalerii na instruktorów w zakresie najważniejszych przedmiotów wyszkolenia. Z nieznanych powodów mjr Górka nie odbył tego kursu w całości i już 25 marca powrócił do
7 Pułku Ułanów Lubelskich. Wkrótce jednak ponownie znalazł się w Grudziądzu. 10 czerwca 1924 r. wysłano go Centralnej Szkoły Kawalerii na
trzymiesięczny kurs dla oficerów sztabowych kawalerii.
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CAW, AP mjr. dypl. Olgierda Górki, sygn. 1528, Ocena płk. L. Faury mjr. Górki
z dn. 1 września 1923 r.
92 Tamże, Opinia komendanta WSWoj., gen. dyw. A. Serdy-Teodorskiego o mjr.
O. Górce z dn. 1 września 1923 r.
93 Tamże, Opis tajny – mjr O. Górka, sporządzony przez komendanta WSWoj. gen.
dyw. A. Serdę-Teodorskiego z 15 września 1923 r.
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Fot. 4. Grób historyka i dyplomaty Olgierda Górki
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie,
fot. Mateusz Opaliński

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Olgierd_G%C3%B3rka

W 1925 r. mjr Szt. Gen. Olgierd Górka odszedł z wojska. Stał się
oficerem rezerwy w korpusie oficerów kawalerii z przydziałem do Powiatowej Komendy Uzupełnień Warszawa Miasto III. Zgodnie z dekretem
Naczelnego wodza z 17 maja 1922 r. mjr Olgierd Górka został odznaczony
Orderem Virtuti Militari V kl (nr 5946)94.
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Tamże, Zaświadczenie o odznaczeniu mjr. Olgierda Górki Orderem Wojennym Virtuti Militari V kl. wydane przez szefa Biura Kapituły, kpr. Fr. Sakowskiego 12 grudnia
1933 r.
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prof. dr. Waldemar Rezmer
Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń

Olgierd Górka – soldat, politician,
ataşat militar polonez în România
Rezumat

Olgierd Górka este o persoană complexă. Pe scurt se poate spune
că este un remarcabil istoric, mai ales al perioadei Evului Mediu şi moderne, politician, diplomat, soldat şi ofiţer al Armatei Polone. Din păcate,
în istoriografia poloneză, această universalitate a lui nu a fost pe deplin
remarcată. În nu prea multele redactări dedicate lui sunt expuse realizările lui istorice şi activitatea ştiinţifică, printre altele, în anul 1931, a publicat „Cartea epocii lui Ştefan cel Mare al Moldovei” pe care a găsit-o la
München. Acest izvor a devenit baza a numeroase lucrări ale istoricilor
români, iar Olgierd Górka a devenit membru al Academiei de Ştiinţe. Mai
puţin se vorbeşte de activitatea diplomatică şi practic nimic de serviciul
lui militar – mai întâi pe linia frontului, în Legiunile Poloneze şi Forţa
Armată Poloneză, apoi în Statul Major şi în diplomaţie în Armata Poloneză. Deocamdată fără prezentarea carierei lui militare, de la soldatul
obişnuit până la maiorul diplomat cu realizările militare şi ca ataşat militar în România, Olgierd Górka este dificil de apreciat în totalitate.
Activitatea politico-militară a început-o deja în anul 1912 în Związek Strzelecki. În august 1914 a intrat în Cavaleria Legiunii. La 4 septembrie a devenit comandant de pluton în escadronul ulanilor Legiunilor Poloneze până la 4 noiembrie 1914. Apoi a fost subofiţer – comandant al
plutonului cavaleriei statului major şi ofiţer de ordonanță al Comandamentului Legiunilor Poloneze. De la 1 aprilie 1915 până la 31 iulie 1917
a fost primul ofiţer de ordonanță al celei de a II-a Brigăzi de Infanterie
a Legiunilor. La 1 august 1917 a devenit vicedirector al Comisiei Militare
Provizorii a Consiliului Statului. Această funcţie a ocupat-o până la
1 martie 1918. Paralel, de la 1 noiembrie 1917 până la sfârşitul lui octombrie 1918 a fost adjunctul Consiliului Regenţei.
La 25 octombrie 1918 Consiliul Regenţei a luat hotărârea privind
înfiinţarea Statului Major al Armatei Polone. La 30 octombrie 1918 Olgierd Górka a devenit ofiţer al Secţiei V – a Adjutanţilor. După schimbarea structurii Statului Major General realizate la 21 noiembrie 1918 de
către Józef Piłsudski, Górka a fost numit şef al Secţiei V – de Demobilizare care se ocupa de prizonierii reîntorşi din captivitate. Şi nu numai.
Având în vedere calităţile sale diplomatice şi cunoaşterea câtorva limbi
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străine (germana, franceza, ucraineana, italiana, turca şi slab rusa) a fost
angajat în misiune diplomatică şi convorbiri, printre alţii cu germanii şi
lituanienii la Varşovia, Kovno şi Vilnius.
Au fost remarcate şi apreciate talentele lui Górka în diplomaţia
militară şi deja la 1 ianuarie 1919 a fost trimis în Elveţia unde a ocupat
postul de ataşat militar. La 25 august 1919, Górka a trimis la Comandamentul Central o propunere de acord către Statul Major General. A menţionat că în conformitate cu declaraţia generalului Stanisław Szeptycki,
trebuie să primească acest acord. Din păcate, cererea lui nu a fost luată în
considerare. La 15 septembrie Şeful Secţiei II, maiorul Karol Bołdeskuł
a precizat generalului Stanisław Haller – şeful Statului Major General că:
„Maiorul Górka a îndeplinit până acum funcţia de ataşat militar la Berna
foarte bine şi în ultimul timp a fost numit într-o funcţie mai importantă
ca ataşat la Bucureşti”.
La 26 septembrie 1919, locotenentul Olgierd Górka a fost avansat
la gradul de maior. Totuşi nu i s-a încredinţat o funcţie în Comandamentul General. Destul de neaşteptat a fost numit ataşat militar polonez la
Bucureşti. Avea o situaţie grea, căci predecesorul său locotenent-colonelul Ferdynand Respaldiza a părăsit România în atmosfera unui scandal
diplomatic, la sfârşitul lui iulie 1919. Timp de patru luni obligaţiile ataşatului militar le-a îndeplinit căpitanul de cavalerie Zygmunt Ołdakowski.
Acest provizorat nu putea să fie menţinut, căci urgente şi necesare erau
înţelegerea şi colaborarea Varşoviei cu Bucureştiul în problemle ucrainene şi ruseşti. Se punea şi problema alianţei militare polono-române.
Maiorul Górka a ocupat funcţia de ataşat la sfârşitul lunii noiembrie 1919. S-a dovedit că numirea lui la Bucureşti a fost o avansare reuşită. Acţiunile lui au adus foarte repede rezultate excelente. Într-o formă
sintetică ele sunt descrise în concluziile ministrului pentru problemele
militare, generalul de divizie Władysław Sikorski. Acesta propunea la
24 noiembrie 1922 Consiliului de Miniştri acordarea ordinului „Renaşterea Poloniei” maiorului Olgierd Górka pentru merite în activitatea politico-militară. Generalul Sikorski a scris: „Maiorul Olgierd Górka ca Ataşat
Militar în România a avut uriaşe merite pentru Ţară prin: 1) organizarea,
în cele mai critice momente pentru statul polonez, a transporturilor prin
România care au făcut posibilă aprovizionarea Poloniei în vremuri de
mari lipsuri, 2) organizarea şi transportul prin România a Corpului Bredow (15 mii de soldaţi), 3) pregătirea, participarea la încheierea convenţiei militare cu România a cărei valoare pentru Polonia precum şi însemnătatea pe terenul politicii internaţionale sunt în general cunoscute”.
În toamna anului 1921, maiorul Górka a intrat în conflict cu MAE
din Varşovia. În presă au apărut reproşuri la adresa lui privind jocurile
de noroc şi luarea de sume mari în acest scop din caseria legaţiei poloneze din Bucureşti. Maiorul Górka a reacţionat foarte emoţional la aceste
reproşuri ceea ce a dus la revocarea lui, iar apoi trimiterea problemei la
Tribunalul Onorific pentru Ofiţerii de Stat Major. La 18 mai 1922, şeful
Cabinetului Ministrului pentru Probleme Militare, generalul de brigadă

125
Edward Szpakowski, a informat pe şeful Secţiei V a Statului Major că ministrul a ordonat „Maiorul Górka să nu fie numit în postul de reprezentant peste hotare timp de 2 ani”.
Ca urmare a interdicţiei de doi ani de a ocupa funcţii în diplomaţia militară, maiorul Olgierd Górka a fost trimis la un curs de perfecţionare la Înalta Şcoală de Război din Varşovia pe care l-a urmat în anii
1922-1923. În opinia din 15 septembrie 1923 comandantul şcolii generalul Aureli Serda-Teodorski a afirmat: „Maiorul Górka Olgierd nu este deloc format din punct de vedere militar, deşi este un om bine educat, îi lipseşte formaţia de cavalerist şi serviciul în rangul său. Dacă ar trebui să
rămână în cavalerie ar trebui să treacă prin Şcoala Centrală de Călărie
din Grudziądz. Călăreşte foarte slab”.
Probabil opiniile de mai sus au făcut ca maiorul Górka, la 23 octombrie 1923 să fie repartizat la regimentul 7 al ulanilor din Lublin. După trei luni, la 11 ianuarie 1924 a fost trimis la un curs de 10 luni pentru
ofiţerii de cavalerie la Şcoala Centrală de Cavalerie din Grudziądz. Din
motive necunoscute, maiorul Górka nu a urmat acest curs în totalitate şi
la 25 martie a revenit la al 7-lea Regiment al Ulanilor din Lublin. Totuşi,
în scurt timp s-a aflat din nou la Grudziądz. La 10 iunie 1924 a fost trimis
la Şcoala Centrală de Cavalerie pentru un curs de 3 luni pentru ofiţerii de
stat major de cavalerie.
În anul 1925 maiorul Olgierd Górka a trecut în rezervă în corpul
ofiţerilor de cavalerie.

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

Rumunia wobec wojny polsko-sowieckiej
w świetle wybranych polskich dokumentów
politycznych oraz wojskowych z zimy i wiosny 1920 r.
Kwestia polsko-rumuńskiej konwencji wojskowo-politycznej

Najważniejszym konfliktem odrodzonej w 1918 r. Rzeczypospolitej Polskiej w okresie tzw. „wojen o niepodległość i granice” była wojna
polsko-sowiecka z lat 1919-19201. Jego waga wynika między innymi z faktu, iż nie był to konflikt jedynie o taki bądź inny kształt terytorialny państwa polskiego. W razie polskiej klęski niepodległe narodowe państwo
polskie na powrót uległoby bowiem likwidacji2, zaś ideologia bolszewicka
oraz wszystkie związane z nią patologie uzyskałyby swobodny dostęp do
Niemiec oraz do pozostałych krajów Europy Zachodniej3.
Podczas tego starcia najważniejszą, bo decydującą o losach całej
wojny, była kampania 1920 r. oraz będąca jej częścią inwazja Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej do centrum kraju, na ziemie etnicznie
polskie lub też na obszary szczególnie istotne dla polskiej kultury i poczucia polskiej świadomości narodowej4. Stąd też dla walczącej Polski

1

Szerzej zob. choćby: A. Przybylski, Wojna polska 1918-1921, Warszawa 1930; N. Davies, White Eagle, Red Star. The Polish-Soviet War 1919-1920 and ‘the miracle
on the Vistula’, London 1972; tenże, Orzeł Biały i Czerwona Gwiazda. Wojna polskobolszewicka 1919-1920, przekład A. Pawelec, Kraków 2006; B. Skaradziński, Polskie lata 1919-1920. Tom 1. Polski rok 1919, Warszawa 1993; A. Smoliński, Działania
zbrojne podczas wojny polsko-sowieckiej (styczeń 1919 r. – październik 1920 r.) [w:]
Wojna o wszystko. Opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, praca zbior.,
Warszawa 2010.
2 Obszerniej, poza częścią wcześniej oraz niżej cytowanej literatury, zob. chociażby:
A. Miodowski, Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej 1917-1922, Białystok
2011; K. Zieliński, O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922, Lublin 2013.
3 Zob. choćby: С. П. Мельгунов, Красный террор в России 1918-1923. Чекистский олимп, Москва 2008; С. С. Балмасов, Красный террор на востоке России
в 1918-1922 гг., Москва 2006; B. Musiał, Na zachód po trupie Polski, przekład
M. Falkowski, Warszawa 2009; J. Baberowski, Czerwony terror. Historia stalinizmu,
przekład J. Antkowiak, Warszawa 2009; R. Service, Szpiedzy i komisarze. Bolszewicka Rosja kontra Zachód, przekład M. Bielewicz, Kraków 2013.
4 Obszerniej zob.: A. Przybylski, dz. cyt.; E. V. D’Abernon, The Eigteenth Decesive
Battle of the World: Warsaw 1920, London 1931; tenże, Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. Pod Warszawą 1920 r., przekład S. A. Arnsen, Warszawa
1932; J. A. Goclon, W obronie Europy. Wojna z bolszewicką Rosją w 1920 roku, To-
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ważne było wszelkie możliwe poparcie, i to nie tylko militarne. Ze szczególną uwagą śledzono też i analizowano postawę ówczesnych sąsiadów
Rzeczypospolitej, w tym również Rumunii. Waga i znaczenie stosunku tego państwa do Polski wynikały zaś z faktu, iż Rumunia podobnie jak Polska była zagrożona przez Sowiety5. Poza tym fakt ten mógł mieć istotne
znacznie nie tylko podczas tego konfliktu, ale również po jego zakończeniu. Obydwa państwa mogły bowiem nawiązać formalne stosunki sojusznicze, co zresztą wkrótce, po rzeczywistym6, zwycięskim dla Polski, zakończeniu wojny z Sowietami, stało się faktem7.

ruń 2006; B. Skaradziński, Polskie lata 1919-1920. Tom 2. Sąd Boży, Warszawa 1993;
tenże, Sąd Boży, Warszawa 2002; A. Smoliński, Działania zbrojne podczas wojny
polsko-sowieckiej (styczeń 1919 r. – październik 1920 r.)...
5 Szerzej o tych kwestiach zob. choćby: W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polskosowieckie 1918-1939, Warszawa 1994; tenże, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec
Sowietów 1918-1943, Warszawa 2005, a także: R. C. Raack, Polska i Europa w planach Stalina, przekład P. Kościński, Warszawa 1997; F. Anghel, Przesłanki sojuszu
rumuńsko-polskiego na tle konfliktu zbrojnego między Polską a Rosją Sowiecką
(1919-1921) [w:] Rok 1920 z perspektywy osiemdziesięciolecia, praca zbior. pod red.
A. Ajnenkiela, Warszawa 2001; М. И. Мельтюхов, Советско-польские войны,
Москва 2004; M. Kornat, Polityka równowagi 1934-1939. Polska między Wschodem
i Zachodem, Kraków 2007.
6 Autor pisze o rzeczywistym zakończeniu wojny polsko-sowieckiej, gdyż już od
12 października 1920 r. trwał rozejm, zaś formalny traktat pokojowy zawarto 18 marca 1921 r., a więc 15 dni po podpisaniu polsko-rumuńskiego układu sojuszniczego.
7 Podstawę obronnego sojuszu wojskowego stanowił podpisany 3 marca 1921 r. w Bukareszcie polsko-rumuński układ polityczny, a mianowicie „Konwencja o przymierzu odpornym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii”. Tego samego
dnia podpisano też tajną konwencję wojskową („Tajna konwencja wojskowa polsko-rumuńska”) – zob.: Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939.
Tom I 1918-1932, praca zbior. pod red. naukową T. Jędruszczaka i M. Nowak-Kiełbikowej, Warszawa 1989, s. 146-148 – dok. nr 32, s. 148-150 – dok. nr 33. Obszerniej
o tych zagadnieniach zob. chociażby: Materiały do dziejów sojuszu polsko-rumuńskiego w latach 1921-1931, wstęp i opracowanie H. Bułhak, „Studia Historyczne”
(Warszawa) 1973, Nr 3; H. Bułhak, Początki sojuszu polsko-rumuńskiego i przebieg
rokowań o konwencję wojskową w latach 1919-1921, „Dzieje Najnowsze” (Warszawa) 1973, Nr 3; M. Leczyk, Z dziejów polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego 1926-1932, „Dzieje Najnowsze” (Warszawa) 1994, zeszyt 3; W. Stępniak, Dyplomacja
polska na Bałkanach (1918-1926), Warszawa 1998; A. Jaracz, Działalność attaché
wojskowego Witolda Dzierżykraj-Morawskiego w okresie międzywojennym,
„Mars”. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały, (Warszawa-Londyn) 2001, tom 11; H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej
w latach 1918-1931, Szczecin 2008. Ponadto zob. także: P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981; M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939, Białystok 1997 (drugie wydanie – Warszawa 2004); Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku, praca zbior. pod red. M. Patelskiego, M. Białokura, Toruń-Opole 2010. Wszystkie te prace zawierają także obszerne wykazy literatury dotyczącej polsko-rumuńskich stosunków politycznych, wojskowych i gospodarczych z lat
1921-1939.
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Dlatego też autor, korzystając z części opublikowanych dotychczas przez polskich historyków materiałów źródłowych, podjął się próby
przeanalizowania stosunku Królestwa Rumunii do Rzeczypospolitej
w jednym z najgorętszych momentów wojny polsko-sowieckiej, czyli podczas zimowych i wiosennych miesięcy kampanii 1920 r. Za podstawę jego
rozważań posłużył opublikowany w 1990 r. tom źródeł zatytułowany „Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów”8. Zaprezentowano
tam dokumenty przechowywane w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, w polskiej emigracyjnej placówce naukowej, która zajmuje
się najnowszą historią państwa i narodu polskiego9. Pochodzą one z kilku
zespołów archiwalnych tworzących Archiwum Ogólne Instytutu, mianowicie: „Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza”, „Archiwum Józefa
Piłsudskiego”, „Archiwum gen. Tadeusza Rozwadowskiego”, „Wojny polskie 1918-1920”, „Archiwum Aleksandra Prystora” oraz „Archiwum Karola Wędziagolskiego”. Poza tym w publikacji tej wykorzystano również
pewne dokumenty z zasobów Archiwum Akt Nowych w Warszawie, z zespołu „Gabinet Ministra Spraw Zagranicznych”.
Zarówno Radzie Instytutu Józefa Piłsudskiego, jak i osobie przygotowującej dokumenty do druku oraz wydawcy przyświecał cel opublikowania nieznanych dotąd szerzej źródeł, które zwróciłyby uwagę potencjalnych badaczy oraz czytelników na dyplomatyczne tło wojny polsko-sowieckiej, w szczególności kampanii 1920 r., głównie zaś na złożoną
i trudną sytuację polityczną Polski, w przeważającej mierze otoczonej
wówczas przez nieprzychylnych bądź nawet wrogich jej sąsiadów. Nie należy też zapominać, iż większość elit politycznych i społecznych tych
państw nie zdawała sobie wtedy sprawy z tego, że los części z nich oraz
ich niezależny byt związane były z ewentualną klęską Wojska Polskiego
i ponownym upadkiem polskiej państwowości10. Wtedy bowiem głoszona przez rosyjskich bolszewików idea „europejskiej i światowej rewolucji”11 byłaby możliwa do zrealizowania za pomocą inwazji Robotniczo-

8

Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów, opracował J. Cisek, Londyn
1990.
9 Szerzej zob.: B. Miśkiewicz, Polska historiografia wojskowa. Próba analizy i syntezy, Poznań 1996; Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory, opracował
J. Cisek, Warszawa 1997.
10 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 7 – ze wstępu. Jak słusznie bowiem zauważył Janusz Cisek, najlepiej poznane oraz opisane przez polskich
historyków były wówczas stosunki polsko-sowieckie, kwestia postawy wielkich mocarstw wobec sprawy polskiej, a także polsko-czeskie (raczej polsko-czechosłowackie)
stosunki polityczne. Podobnie było również z wiedzą o przebiegu konferencji w Spa
i zapadłych tam postanowieniach dotyczących Polski i jej granic.
11 Oprócz części dalej cytowanej literatury zob. także: D. Wołkogonow, Trocki, przekład S. Głąbiński, Warszawa 1996.
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-Chłopskiej Armii Czerwonej najpierw do Niemiec, a potem także do pozostałych państw zachodniej Europy12.
Interesującą nas tutaj problematykę, czyli stosunki polsko-rumuńskie, reprezentuje w sumie dziewięć dokumentów powstałych od lutego do maja 1920 r. (do stycznia 1921 r.). Dotyczą one zaledwie kilku
kwestii, przy czym najważniejsza z nich to problem zawarcia polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej. Dwa dokumenty pochodzą z 21 i 26 lutego 1920 r.
Pierwszy z nich to „Raport przedstawiciela polskiego w Bukareszcie na temat inicjatywy francuskiej w kierunku polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej”. Skierowany był do ówczesnego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Stanisława Patka13, jednego z bliskich współpracowników Naczelnika Państwa i realizatorów jego polityki zagranicznej14. Znajduje się on w zespole „Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza” w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.
W jego treści Aleksander hrabia Skrzyński, bo to właśnie on był
autorem tego dokumentu, informuje ministra, iż radca Henri Cambon,
francuski chargé d’affaires w Bukareszcie, zwrócił się do niego z pytaniem, czy rząd polski wobec grożącej możliwej ofensywy sowieckiej nie
uważa za stosowne rozpocząć rozmów z rządem Rumunii, które w konsekwencji doprowadziłyby do ujednolicenia przygotowań defensywnych
obu państw, względnie do zawarcia odpowiedniej konwencji wojskowej.
Takie samo pytanie otrzymał również od generała Victora Petina, ówczesnego francuskiego attaché militaire.
Skrzyński odpowiedział, że Rada Komisarzy Ludowych Rosyjskiej
Federacyjnej Republiki Sowieckiej poprosiła władze polskie o pokój, którego zawarcie oraz poprzedzające go rokowania zależeć będą od przyjęcia
przez Sowiety pewnych warunków stawianych przez stronę polską.
Odmiennie widział natomiast sytuację Rumunii, której nikt pokoju wtenczas nie proponował, zaś jej armia, zdaniem polskiego dyplomaty, była zbyt słaba, by bez oparcia o poważnego sojusznika mogła oprzeć się czterokrotnie silniejszej Armii Czerwonej. Dalej raportował, iż
poinformował Francuzów, że w sytuacji tej Rumunia może być pewna, że
jeśli uzna za stosowne „budować przyjaźń z Polską”, to się nie zawiedzie.
Jednak inicjatywa w tej kwestii, jego zdaniem, musi wyjść ze strony ru-

12

Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob.: E. V. D’Abernon, The
Eigteenth Decesive Battle of the World: Warsaw 1920...; tenże, Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata...; R. Pipes, Russia under the Bolshevik Regime, New
York 1994; tenże, Rosja bolszewików, przekład W. Jeżewski, Warszawa 2005.
13 Oryginalny tytuł tego dokumentu to: „Raport 31a. Inicjatywa francuska w sprawie
ewentualnej konwencji polsko-rumuńskiej” – Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 267 – dok. nr 1.
14 Zob. choćby: K. Wrzos, O Piłsudskim i piłsudczykach. Piłsudski i piłsudczycy. Marszałek Edward Śmigły-Rydz. Pułkownik Józef Beck, przedmowa i opracowanie naukowe P. Cichoracki, Łomianki – b.r.
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muńskiej, albowiem „my”, czyli strona polska, „niczego nie pragniemy
i niczego nie potrzebujemy”. Poza tym położenie Polski uważał za bardzo
dobre15, choć Polska pragnęła pokoju i zamierzała stawiać Sowietom tylko
takie warunki, które pomogą ten pokój zagwarantować. Gdyby zaś miało
stać się inaczej, to „(…) znajdą [Sowieci – przyp. A.S.] naprzeciwko siebie
wojska nasze, które do dawnych zwycięstw nad nimi dodadzą nowe”16.
W związku z tym Skrzyński dał do zrozumienia Francuzom, że ewentualna konwencja wojskowa z Rumunią ma dla Polski wartość tylko wtenczas, gdy poproszą o nią Rumuni. Wówczas bowiem Rzeczpospolita mogłaby uzyskać efektywną korzyść w postaci kilkuset tysięcy karabinów
znajdujących się w alianckich magazynach w Besarabii17, a także natychmiastowe dostawy zboża dla wojska.
Poza tym Skrzyński zauważył, że:
Strategicznie niewiele się można po Rumunach spodziewać.
Ofensywnie dla ewentualnego odciążenia naszego frontu nie
wystąpią nigdy, siłą faktu zaś, czy konwencję podpiszą czy
nie – muszą stanowić nasze prawe skrzydło, broniąc się nad
Dniestrem lub przed Bukaresztem18, co dla nas przedstawia
bardzo małą różnicę19.

15

Pisał bowiem: „Nasze położenie nigdy nie było lepsze” – zob.: Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 268. O ówczesnych polsko-sowieckich stosunkach politycznych oraz o korzystnym wtenczas dla Wojska Polskiego przebiegu
wojny polsko-sowieckiej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: Красная книга. Сборник дипломатических документов о русско-польских отношениях 1918-1920 г., Народный Комиссариат Иносранных Дел Р.С.Ф.С.Р., Москва 1920; Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich. Tom II
listopad 1918 – kwiecień 1920, opracowali W. Gostyńska, T. Kuźmiński, A. Leinwand,
S. Wroński, A. Zatorski, Warszawa 1961.
16 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 268.
17 Z racji drastycznych niedoborów uzbrojenia ówczesnego Wojska Polskiego, w tym
również w zakresie karabinów powtarzalnych, a także braku w owym czasie poważniejszego własnego przemysłu wojennego, kwestia ta dla strony polskiej była niezwykle ważna – szerzej zob.: K. Sandomirski, Polska Misja Wojskowa Zakupów
w Paryżu w latach 1919-1920, „Wojskowy Przegląd Historyczny” (Warszawa) 1978,
R. XXIII, Nr 4 (86); M. Maciejewski, Broń strzelecka wojsk polskich w latach
1717-1945, Szczecin 1991; M. Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921,
Warszawa 1992; J. Gołębiowski, Przemysł zbrojeniowy Drugiej Rzeczypospolitej
1918-1939, Pionki 1993; A. Konstankiewicz, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski
formacji polskich i Wojska Polskiego w latach 1914-1939, Lublin 2003.
18 Dodać tutaj można, że dość nisko rumuński potencjał militarny oraz realną wartość
polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego oceniano także w drugiej połowie lat 30.,
kiedy to kraj ten postrzegano głównie jako bardzo ważny obszar tranzytowy łączący
Rzeczpospolitą z państwami zachodnimi. Przyznać jednak trzeba, że oceny te było
formułowane wtenczas w kontekście ewentualnej wojny Polski z Niemcami – zob.
choćby: Studium planu strategicznego Polski przeciw Niemcom Kutrzeby i Mossora,
wstęp. P. Stawecki, opracowanie i przypisy M. Jabłonowski, P. Stawecki, Warszawa
1987, s. 60. Natomiast w przypadku konfliktu z ZSRS w przygotowywanym na taką

131
Po tej rozmowie generał Petin oświadczył,
(…) iż ma nadzieję oświecić tutejszą Kwaterę Główną o istotnym położeniu militarnym Rumunii i myśli, że doprowadzi
do tego, aby z propozycjami do Polski się zwróciła20.

Zdaniem polskiego dyplomaty konieczna była zmiana sposobu
myślenia Rumunów o tej kwestii, gdyż do tej pory wydawało się im, że to
oni będą dyktowali warunki ewentualnego sojuszu z Polską. Tymczasem
„trzeźwa ocena sytuacji” zdawała się wówczas wskazywać, że sytuacja jest
zupełnie odmienna21.
Kolejny dotyczący tej problematyki dokument to noszący datę
26 lutego 1920 r. „Raport Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego do
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w sprawie projektowanej konwencji wojskowej z Rumunią”22. Podpisał go pełniący wtedy
obowiązki szefa Sztabu Generalnego generał podporucznik Stanisław
Haller23. Także ten dokument pochodzi z zespołu „Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza”, znajdującego się w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.
W raporcie tym generał prosi Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego o wszczęcie za pośrednictwem przedstawiciela polskiego w Bukareszcie kroków w celu zawarcia polsko-rumuńskiej „umowy politycznowojskowej”. Swoją prośbę oparł on na kilku przesłankach. Otóż jego zdaniem „w obecnym stosunku Rumunii do Polski wyczuwa się przyjazne
usposobienie, w miejsce dawnej rezerwy i nieufności”24, zaś przyczyną tego jest pojawienie się możliwości zawarcia przez Rzeczpospolitą pokoju
z Sowietami oraz obawa Rumunii przed koniecznością samodzielnego

ewentualność Planie Operacyjnym „Wschód” zakładano, że Wojsko Polskie wystąpi
przeciwko Armii Czerwonej w sojuszu z Rumunią, „(…) której rola miała polegać na
odciągnięciu jak największych sił sowieckich sprzed frontu polskiego” – zob.: R. Szubański, Plan Operacyjny „Wschód”, Warszawa 2010, s. 93.
19 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 268. Ponadto zob. także: M. Klimecki, Wojska rumuńskie na Pokuciu wiosną-latem 1919 r., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” (Białystok) 2007, tom XLIV (jubileuszowy).
20 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 268.
21 Tamże, s. 267-268 – dok. nr 1.
22 Oryginalny tytuł tego dokumentu to: „Raport Oddziału II Informacyjnego Sztabu
Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego Nr Ew/4 Nr 6825/Iiz” –
tamże, s. 269 – dok. nr 2.
23 O przebiegu służby wojskowej tego oficera i jego roli w przygotowaniu polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej szerzej zob. choćby: T. Kryska-Karski, S. Żurakowski,
Generałowie Polski niepodległej, Warszawa 1991, s. 38; P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994, s. 133-134; A. Wojtaszak, Generalicja Wojska Polskiego 1918-1926, Warszawa 2012, s. 450-451.
24 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 269.
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rozstrzygania konfliktu ze znacznie od niej silniejszą sowiecką Rosją, a co
za tym idzie także kwestii przynależności spornej Besarabii.
W przeciwieństwie do treści poprzedniego dokumentu, zdaniem
generała Hallera, pierwsze formalne kroki w tym kierunku powinien wykonać polski przedstawiciel dyplomatyczny w Bukareszcie, czyli poseł
Aleksander Skrzyński. Winien on wykorzystać ówczesną sytuacją, którą
„(…) należy uważać za bardzo korzystną do zawarcia umowy polityczno-wojskowej z Rumunią (…)”, przy czym według generała: „Potrzeba takiej konwencji wynika z rozbieżnego i niezdecydowanego stanowiska
państw koalicyjnych w sprawie Rosji”25.
Kolejnym argumentem za podjęciem takich działań była potrzeba
wzmocnienia skrzydeł frontu polsko-sowieckiego za pomocą odpowiednich konwencji wojskowych zawartych „z obu sąsiednimi państwami, tak
jak my bezpośrednio zaangażowanymi, co na lewym skrzydle z Łotwą już
zostało zapoczątkowane”26.
Generał Haller wymienił również wytyczne, którymi należało się
kierować w polsko-rumuńskich rozmowach o sojuszu. Miałaby być to bowiem konwencja obronna skierowana przeciwko każdej, nie tylko sowieckiej, Rosji; powinna zawierać specjalne gwarancje wzajemnej pomocy
wojskowej w razie zagrożenia w Polsce Galicji (Małopolski) Wschodniej
oraz Bukowiny w Rumunii; miała uwzględniać przeciwdziałanie przeciwko „połączeniu się Rosji z Czechosłowacją, które dążyłyby z pewnością do
oderwania z jednej strony Besarabii od Rumunii, z drugiej strony Galicji
Wschodniej od Polski”27; winna też zabezpieczać możliwość ewentualnej
wspólnej akcji mającej na celu stworzenie „buforowego” państwa ukraińskiego28 oraz wspólne zawarcie pokoju z Sowietami i wzajemne popie-

25

Tamże.
Tamże. Mowa jest tutaj o przeprowadzonej zimą z 1919 na 1920 r. wspólnej polskołotewskiej operacji wojskowej, której celem było zajęcie Dyneburga – szerzej zob.
chociażby: T. Paluszyński, Walka o niepodległość Łotwy 1914-1921, Warszawa 1999;
A. Petersons, Rok 1920. Sukces strategicznego współdziałania armii polskiej i Łotwy
[w:] Rok 1920 z perspektywy osiemdziesięciolecia...
27 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 270.
28 Mowa jest tutaj oczywiście o popieraniu dążeń Ukraińskiej Republiki Ludowej,
a nie jednoznacznie wrogiej Polsce Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej – szerzej zob. chociażby: Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, praca
zbior. pod red. Z. Karpusa, W. Rezmera, E. Wiszki, Toruń 1997; M. Kuczerepa, Układ
warszawski z 1920 roku: geneza, problemy, następstwa [w:] Rok 1920 z perspektywy osiemdziesięciolecia...; M. Boruta, Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska
i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej, Kraków 2002;
J. Legieć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko-bolszewickiej 1920 roku, Toruń 2002; J. Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska
w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923, Toruń 2013 (pierwsze wydanie:
Wrocław 2004); Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918-1920, praca zbior.
pod red. T. Krząstka, Warszawa 2009; M. Klimecki, Polskie i ukraińskie zabiegi
w Bukareszcie w 1920 r. Rumunia wobec sojuszu polsko-ukraińskiego i Ukraińskiej
Republiki Ludowej [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – prze26
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ranie się w prowadzonych z nimi negocjacjach. Jednocześnie szczegółowe
kwestie dyplomatyczne i wojskowe, w tym także dotyczące współpracy
wywiadowczej29, miały zostać omówione przez „specjalne komisje”30.
Wynika więc z tego, iż oficerowie Sztabu Generalnego Naczelnego
Dowództwa Wojska Polskiego kwestię potrzeby i szans zawarcia ewentualnego polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego oceniali bardziej rzeczowo i realistycznie niż ówcześni polscy dyplomaci, którzy rezydowali w Bukareszcie. Przywołany bowiem wcześniej Aleksander Skrzyński zbytnio
chyba przeceniał możliwości wojskowe Rzeczypospolitej, a także jej rzeczywistą pozycję na arenie międzynarodowej, podobnie jak i ówczesne
możliwości zawarcia korzystnego dla niej pokoju z Sowietami. Warty odnotowania jest też fakt próby wpływania na wojskowe i dyplomatyczne
stosunki polsko-rumuńskie przez Francuzów, zainteresowanych w zagwarantowaniu sobie w tej części Europy odpowiednich politycznych
i wojskowych wpływów31.
Kolejny zawarty w tej publikacji dokument zatytułowany „Raport
polityczny Poselstwa Polskiego w Bukareszcie na temat perspektywy porozumienia polsko-rumuńskiego w przeddzień konferencji w Warszawie”
dotyczy zawarcia porozumienia polsko-rumuńskiego o charakterze cywilno-wojskowym, co związane było z planami szerszego porozumienia pokojowego z Sowietami przy współudziale państw bałtyckich. Nosi datę
6 marca 1920 r. i adresowany był do ministra spraw zagranicznych Stanisława Patka. Jego autorem był, poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie, Aleksander hrabia Skrzyński32. Znajduje się on w zespole „Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza” w Instytucie Józefa Piłsudskiego
w Nowym Jorku.
Skrzyński informuje w nim ministra, że wyjazd do Warszawy „cywilno-wojskowej delegacji rumuńskiej” upoważnionej do wzięcia udziału
w konferencji pokojowej33 jest rzeczą pewną, choć przekonanie Rumu-

szłość i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum (Polonia și România – legături istorice și culturale – trecut și prezent. Materialele simpozionului), praca zbior. pod red.
S. Iachimovschi, E. Wieruszewskiej-Calistru, Suceava 2011.
29 Wspólną centralę wywiadowczą strona polska zamierzała utworzyć w Czerniowcach.
30 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 269-270 – dok. nr 2.
31 Szerzej o tych kwestiach zob. choćby: T. Schramm, Francuskie misje wojskowe
w państwach Europy Środkowej 1919-1938, Poznań 1987, a także: J. Ciałowicz, Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921-1939, Warszawa 1970.
32 Oryginalny tytuł tego dokumentu to: „Raport Nr 34a. Wyjazd delegatów rumuńskich na konferencję warszawską” – Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 270 – dok. nr 3.
33 Miała to być planowana przez ministra spraw zagranicznych Stanisława Patka konferencja państw będących wtenczas w stanie wojny z sowiecką Rosją. Jednak w takiej
formie nie doszła ona do skutku. Prowadzono jednak w Warszawie rozmowy dwustronne z poszczególnymi państwami, które miały wziąć w niej udział, mianowicie
w dniach od 4 do 9 marca 1920 r. z Finlandią, od 8 do 14 marca z Łotwą, 16 marca
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nów do wzięcia udziału w tej inicjatywie wcale nie było rzeczą łatwą,
a związanych z tym trudności Skrzyński upatrywał w „(…) słabości istniejącego rządu, niewyrobieniu młodego parlamentu i [w – przyp. A.S.] narodowej próżności (…)”34. Poza tym, jego zdaniem, władzom i elitom rumuńskim trudno było pogodzić się z przeniesieniem w sprawach wschodnich punktu ciężkości z Bukaresztu do Warszawy oraz „(…) uprzytomnić
sobie rzeczywistą swoją słabość i zmierzyć swoją siłę do naszej potęgi”35.
Poza tym na stanowisko Rumunii wpływ miały sowieckie propozycje pokojowe przekazane w Londynie36, a dotyczące ewentualnego układu bilateralnego. Według Skrzyńskiego spowodowały one bowiem, że część rumuńskich polityków „(…) zaczęła się zastanawiać nad korzyściami, które
wyniknęłyby dla Rumunii z pertraktacji osobnych a tajnych z bolszewikami, przy jawnej wspólnocie z Polską”37. W związku z tym polski dyplomata rozpoczął działania w celu zmiany tego stanowiska.
Jednym z podjętych wówczas przez niego kroków było poinformowanie prasy rumuńskiej, że Polska jako kraj demokratyczny jest zwolenniczką dyplomacji jawnej oraz że pragnie współpracy z Rumunią. Ponadto informował też rumuńską opinię publiczną, że „(…) rząd polski
pragnie szczerze pokoju i (…) jest przeciwny wszelkim aneksjom”38. Jednocześnie Skrzyński stwierdził, iż:
To zaproszenie [z 2 marca 1920 r. delegacji rumuńskiej na
konferencję pokojową do Warszawy – przyp. A.S.], zmierzające do przyjęcia Warszawy jako centrum dla pertraktacji pokojowych z Sowietami, polsko-rumuńsko-bałtyckich, stawia
kwestię całkiem inaczej niż zaproszenie uprzednie. Poprzednio miała być Rumunia tylko świadkiem w Warszawie, dziś
współkontrahentem, wczoraj być obecna jako przedstawiciel

z Estonią oraz od 13 do 24 marca z Rumunią. Ze strony rumuńskiej uczestniczyli
w nich poseł rumuński w Warszawie Alexandru Florescu, ppłk Sztabu Generalnego
Ion Antonescu, attaché wojskowy w Warszawie ppłk Alexandru Bădulescu, a także
doktor Basil Bodnarescu i Ion Baluţa. Jednak delegaci rumuńscy przybyli do Warszawy bez szerszych pełnomocnictw. Wytyczne do dyskutowanej wówczas także polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej 4 marca 1920 r. przygotował gen. Stanisław
Haller – szerzej o tych kwestiach, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob.
także: K. Hovi, Finlandia a wojna polsko-sowiecka (1919-1920) [w:] Rok 1920 z perspektywy osiemdziesięciolecia...
34 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 271.
35 Tamże.
36 Propozycja ta została przekazana Rumunii 24 lutego 1920 r. Ówczesny premier
Alexandru Vaida Voevod 8 marca jako miejsce pertraktacji zaproponował Sowietom
Warszawę, co 17 marca zostało przez nich odrzucone.
37 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 271.
38 Tamże.
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przy załatwianiu spraw polsko-rosyjskich, teraz załatwiać
swoje sprawy w Warszawie39.

W toczonych wtenczas rozmowach dyplomatycznych, między innymi z królem Ferdynandem I, Skrzyński starał się przekonać Rumunów,
że ich rezygnacja ze wspólnego z Polską i państwami bałtyckimi zawarcia
pokoju z Sowietami zmusi ich do samodzielnych pertraktacji, które zakończą nie rzeczywistym pokojem, a „kapitulacją” Rumunii. Poseł obawiał się jednak, że „bolszewicy” mogą przekonać Rumunów do odrzucenia polskiej oferty poprzez zaofiarowanie im Besarabii40, będąc jednocześnie „(…) przekonani, że ją w drodze propagandy rychło odzyskają”41.
Oprócz tego oferowali im wówczas zwrot skarbu państwowego znajdującego się w Moskwie, oczekując jednak oddania materiałów wojskowych
pozostawionych w 1917 r. na terytorium Rumunii przez armię rosyjską42.
Przedstawili też Bukaresztowi „(…) rachunki olbrzymich miliardowych
długów zaciągniętych przez Rumunię w dawnym imperium carów”43.
Pomimo tych obiekcji polskiego posła wydaje się jednak, iż po
rozmowie z królem był przekonany, że Rumunia wyśle jednak swoją delegację do Warszawy i nie będzie zawierała samodzielnego układu pokojowego z Sowietami44.
Warto też tutaj zauważyć, iż z całego raportu przebija głębokie
przekonanie posła Skrzyńskiego, że wśród wszystkich krajów zagrożonych przez Sowiety Rzeczpospolita Polska ma do odegrania rolę szczególną i decydującą oraz że może stanowić najsilniejsze ogniwo ewentualnej
antysowieckiej koalicji politycznej.
Następny, datowany na 11 marca 1920 r., dokument zatytułowany
„Raport posła polskiego w Londynie E. Sapiehy na temat rozmowy z premierem rumuńskim podczas jego bytności w Londynie” także dotyczy

39

Tamże, s. 272.
Ostatecznie, przynajmniej teretycznie, Rumunia uzyskała suwerenność nad Besarabią na mocy protokołu Rady Ambasadorów z 28 października 1920 r. Postanowienie
to nie zostało jednak ratyfikowane przez Włochy i Japonię; nie wykonano go też
w punkcie, który zakładał uzyskanie dlań akceptacji Rosji.
41 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 273.
42 Była to broń, amunicja i wartościowe wojskowe wyposażenie porzucone w 1917 r.
na froncie rumuńskim przez zrewolucjonizowaną, a następnie zbolszewizowaną Armię Rosyjską – szerzej o tych wydarzeniach zob. choćby: Н. Н. Головин, Военные
усилия России в мировой войне, Москва 2001 (pierwsze wydanie: Paryż 1939);
И. И. Ростунов, Русский фронт первой мировой войны, Москва 1976; А. А. Керсновский, История Русской Армии, Москва 1999; М. Френкин, Русская Армия
и революция 1917-1918, Munich 1978; G. E. Torrey, The Revolutionary Russian
Army and Romania 1917, Pittsburgh 1995; A. Dubicki, Kampania letnia na froncie
rumuńskim w 1917 roku, Zabrze 2010.
43 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 273.
44 Tamże, s. 270-274 – dok. nr 3.
40
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kwestii ówczesnych polsko-rumuńskich kontaktów dyplomatycznych45.
Przechowywany jest w zespole „Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza” w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.
Poseł Eustachy książę Sapieha informował wówczas ministra
spraw zagranicznych, że w związku z kwestią ewentualnego pokoju z Sowietami 8 marca 1920 r. będący wtenczas w Londynie rumuński premier
Vaida Voevod46 wyraził chęć widzenia się z nim, wskutek czego odbyła się
dłuższa rozmowa – „konferencja”. Premier Vaida oświadczył, iż zgodnie
z jego życzeniem oraz sugestiami aliantów obydwa państwa, to jest Rzeczpospolita Polska oraz Królestwo Rumunii, powinny dążyć do „bliskiego
porozumienia”, tym bardziej, że zarówno Francja, jak i Anglia odmówiły
mu „gościny dla pertraktacji pokojowych”47. Dlatego też uważa on, że najstosowniejszym miejscem dla tych negocjacji byłaby Warszawa. Stąd też
premier prosił posła o zwrócenie się do władz polskich o wyrażenie zgody.
Gdyby jednak Sowiety nie chciały zaakceptować Warszawy, Vaida zapytał, czy wówczas Polska zgodziłaby się na Kopenhagę.
Poza tym, według posła, „P.[an – przyp. A.S.] Vaida Voevod mówił z wielkim zrozumieniem o naszych granicach wschodnich. Podnosił
znaczenie zarówno dla Polski, jak i dla Rumunii utworzenia niepodległej
Ukrainy pod protektoratem Polski”48. Jednak, według księcia Sapiehy,
optymizm premiera w tej kwestii był „przesadny”, przy czym „przed stworzeniem faktu dokonanego” odradzał on informowanie o tych planach
aliantów. Za ważne poseł uznał też zaznaczenie, że w projekcie rozczłonkowania i osłabienia dawnej Rosji premier Vaida szedł jeszcze dalej niż
ówczesne władze polskie, gdyż pod pojęciem Ukrainy rozumiał nie tylko
prawy brzeg Dniepru, ale także całe południe Rosji49.

45

Oryginalny tytuł tego dokumentu to: „Raport polityczny Nr 29 Londyn Nr 24689/
D.4936/II. V i VII z 11 marca 1920 r.” – zob.: tamże, s. 274 – dok. nr 4. W publikacji
tej przytoczono tylko ten jego fragment, który dotyczy Rumunii.
46 Był on premierem do 13 marca 1920 r., po czym 23 marca na stanowisku tym zastąpił go gen. Alexandru Averescu.
47 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 274.
48 Tamże, s. 275. O ówczesnym stosunku Królestwa Rumunii do kwestii niepodległej
Ukrainy szerzej zob. chociażby: M. Klimecki, Polskie i ukraińskie zabiegi w Bukareszcie w 1920 r. Rumunia wobec sojuszu polsko-ukraińskiego i Ukraińskiej Republiki Ludowej...
49 Ciekawe, jak w kontekście takich planów premier Vaida wyobrażał sobie rozwiązanie kwestii rosyjskiej Kozaczyzny.
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Ponadto premier krytycznie oceniał ówczesną politykę Czechosłowacji, której „intrygi w wysokim stopniu” były przyczynami trudności
Polski w Galicji Wschodniej. Jego zdaniem bowiem jej „(…) panslawistyczna polityka dąży do odcięcia z jednej strony Polski od Rumunii, a z drugiej do wytworzenia korytarza łączącego południe Rosji z Czechami”50.
Kończąc swój raport poseł stwierdził, że: „Pan Vaida Voevod bardzo mocno nalegał na rychłą odpowiedź rządu polskiego w sprawie konferencji warszawskiej”51.
Z powyższego widać więc, iż przedstawione wcześniej obawy
posła polskiego w Bukareszcie Aleksandra Skrzyńskiego, dotyczące postawy Rumunii wobec projektu warszawskiej konferencji pokojowej, mogły
być nieco wyolbrzymione. W każdym razie w pierwszej dekadzie marca
1920 r. ówczesny premier rumuński widział konieczność i korzyści płynące z ewentualnego udziału w tym przedsięwzięciu, a także dostrzegał potencjalne pożytki płynące z zacieśnienia politycznych kontaktów pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Rumunii.
Kolejny dokument, noszący datę 25 marca 1920 r. oraz tytuł „Raport gen. T. Rozwadowskiego na temat rezultatów konferencji polityczno-wojskowej z Rumunią w dniach 13-24 marca 1920 r.”, dotyczy kwestii
wspominanego już tutaj wielokrotnie polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego52. Podobnie jak poprzednie, dokument ten znajduje się w zespole „Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza” w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Jego autorem był ówczesny szef polskiej „Misji Wojskowej w Paryżu”, generał porucznik Tadeusz Rozwadowski, który
z racji swoich wcześniejszych kontaktów i znajomości wśród elit wojskowych i politycznych Rumunii53 został wyznaczony na negocjatora ewentualnego porozumienia polityczno-wojskowego54.
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Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 275. O ówczesnych
mocno napiętych stosunkach polsko-czechosłowackich, głównie z powodu sporu
o Śląsk Cieszyński, szerzej zob. choćby: F. Szymiczek, Walka o Śląsk Cieszyński w latach 1914-1920, Komorów 2010 (pierwsze wydanie: Katowice 1938); M. K. Kamiński,
Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Warszawa 2001.
51 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 274-275 – dok. nr 4.
52 Oryginalny tytuł tego dokumentu to: „Raport Nr 220/A z 25 marca 1920 r. szefa
Misji Wojskowej w Paryżu do Naczelnego Dowództwa WP w Warszawie” – zob.: tamże, s. 276 – dok. nr 5.
53 W okresie od 1 października 1895 r. do 1 listopada 1907 r. jako major Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej był on bowiem w Bukareszcie attaché wojskowym.
54 O przebiegu służby wojskowej tego oficera i jego roli w przygotowaniu polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej szerzej zob. choćby: T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, dz. cyt., s. 25; P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego
1918-1939..., s. 282-284; A. Wojtaszak, dz. cyt., s. 658-660. Ponadto zob. także: Generał Rozwadowski, Kraków 1929; Tadeusz Jordan-Rozwadowski. Generał broni, wybór tekstów, opracowanie i redakcja S. Rozwadowski, Katowice 1993; M. Patelski, Generał broni Tadeusz Jordan-Rozwadowski żołnierz i dyplomata, Warszawa 2002.
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Generał, streszczając zamkniętą dzień wcześniej w Warszawie
konferencję z Rumunami55, konstatował, że ówczesna sytuacja wojskowa
oraz polityczna i ekonomiczna („ogólna”) Rumunii zmusza ją do zaniechania planów prowadzenia akcji wojskowej za linią Dniestru, a także do
przeprowadzenia demobilizacji i zakończenia wojny z Sowietami. Dlatego
też doceniając siłę polskiej armii, pragną oni zapewnić sobie posiadanie
Besarabii oraz zawarcie wspólnie z Polską pokoju z sowiecką Rosją. Poza
tym są też gotowi poprzeć wszelkie żądania strony polskiej zmierzające
„do osłabienia i rozbrojenia Sowietów”, w tym również projekt „(…) obsadzenia gwarancyjnego przez Polskę Kijowa i (…) większych obszarów
Ukrainy, nawet aż po Odessę”56. Jednocześnie ewentualne państwo ukraińskie, podobnie jak Polska, traktowali Rumuni jako swoisty bufor, który
miał odsunąć od Besarabii oraz od wschodniej granicy Rzeczypospolitej
zarówno „czerwoną”, jak i ewentualną zwycięską „białą” Rosję. Nie wierzyli jednak w możliwość zorganizowania przez władze podległe atamanowi Symonowi Petlurze silnych i wartościowych ukraińskich formacji
wojskowych zdolnych do walki zarówno z rosnącymi w siłę Sowietami,
jak i z pozostałościami „białych” wojsk Sił Zbrojnych Południa Rosji57.
Ukrainę, nie bez pewnej racji58, postrzegali zaś jako obszar „zupełnie zanarchizowany”.
Ponadto generał Rozwadowski usłyszał wtenczas od swoich rozmówców, że Rumunia popiera polskie dążenia do osiągnięcia na Wschodzie granicy z 1772 r., żądając w zamian za to uznania swoich praw do Besarabii oraz do granic „dziś już realizowanych”59, w tym także do wschodniej części Rusi Zakarpackiej, co miało zagwarantować połączenie obszaru Siedmiogrodu z terytorium podległym Polsce60. Innym istotnym dla

55

Jego rozmówcami byli wówczas: delegat cywilny poseł Basil Bodnarescu oraz ppłk
Ion Antonescu.
56 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 276.
57 O tym, iż poglądy takie nie były pozbawione racji, świadczyć mogą niepowodzenia,
jakich w 1919 r. Armia Czynna Ukraińskiej Republiki Ludowej doznała zarówno od
Armii Czerwonej, jak i „białych” wojsk Sił Zbrojnych Południa Rosji – szerzej zob.
choćby: В. Д. Матасов, Белое движение на Юге России 1917-1920 годы, Montreal
1990; М. Ковальчук, Невідома війна. Українсько-білогвардійське збройне протистояння, Київ 2006.
58 Zob. choćby: Z. Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919,
przedmowa S. Estreicher, Warszawa 1996 (pierwsze wydanie: Kraków 1922); M. Dunin-Kozicka, Burza od Wschodu. Wspomnienia z Kijowszczyzny (1918-1920), przedmowa S. Estreicher, Łódź 1990 (pierwsze wydanie miało miejsce w 1925 r.); Elżbieta
z Zaleskich Dorożyńska, Na ostatniej placówce. Dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917-1921, Łomianki 2008 (pierwsze wydanie: Warszawa 1925).
59 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 277.
60 O ówczesnej oraz późniejszej polityce polskiej odnośnie do Rusi Zakarpackiej,
a także o istotnej dla Rzeczypospolitej roli czynnika węgierskiego i czechosłowackiego, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: P. Samuś, K. Badziak,
G. Matwiejew, Akcja „Łom”. Polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej
w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP, Warszawa 1998; Stosunki
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obydwu państw problemem było odgrodzenie, najlepiej wespół z Węgrami61, Czechosłowacji oraz Jugosławii od „przyszłej Rosji”. Stąd też Rumunia popierała polskie pretensje do Galicji aż po Zbrucz.
Jednak pomimo tych ustaleń poseł Bodnarescu dał do zrozumienia generałowi Rozwadowskiemu,
(…) że o ile nie zechcemy wciągać Rumunii we wręcz zaborcze lub agresywne plany przeciw bolszewikom, ani angażować jej zbytnio w sprawę tworzenia już teraz jakiejś niewyraźnej Ukrainy, to możemy być pewni, że ustalenie warunków wspólnego wystąpienia w pertraktacjach z Sowietami
będzie dość łatwym i że zdani teraz na siebie i własne siły, we
wszystkich ogólnopolitycznych, a z czasem i ekonomicznych
zagadnieniach Polska i Rumunia będą musiały iść razem62.

Dalsze rozmowy w tych kwestiach planowano odbyć w Bukareszcie, na co miała jakoby nalegać rumuńska opinia publiczna. W tym celu
generał proponował wysłanie tam polskich oficerów, „(…) skąd szkic konwencji tymczasowej oraz może nawet główne zarysy porozumienia politycznego przywieźć by można już na papierze do decyzji Warszawy”63. Nie
mniej istotny mógłby być także ich wydźwięk propagandowy, szczególnie
wobec Sowietów, którym mógłby sugerować, iż polsko-rumuńskie układy
polityczno-wojskowe są już w zaawansowanym stadium64.
Z powyższego widać, iż podczas warszawskich rozmów z marca
1920 r. obydwie strony przyszłego sojuszu poinformowały się nawzajem
o swoich najważniejszych priorytetach politycznych oraz o dążeniach terytorialnych, podkreślając jednocześnie konieczność prowadzenia wspólnej polityki wobec Sowietów oraz ich niektórych popleczników. Wszystko
wskazywało więc, że w razie stabilizacji oraz zmierzającej do normalizacji
sytuacji w stosunkach z sowiecką Rosją zawarcie polsko-rumuńskiego
układu polityczno-wojskowego jest możliwe i bardzo prawdopodobne65.

polsko-czechosłowackie 1932-1939 w relacjach dyplomatów II Rzeczypospolitej,
opracował S. M. Nowinowski, Łódź 2006; D. Dąbrowski, Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938-1939, Toruń 2007; J. Białkowski, Aspekty wojskowe polityki zagranicznej Polski w 1939 roku, Toruń 2008.
61 Nawet kosztem oddania Węgrom „Słowacczyzny”.
62 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 278.
63 Tamże.
64 Tamże, s. 276-278 – dok. nr 5.
65 Najpierw sytuację tę zdecydowanie zmienił jednak korzystny dla Rzeczypospolitej
przebieg wiosennych walk Wojska Polskiego z Armią Czerwoną na Ukrainie, czyli tzw.
„wyprawa kijowska”, a następnie niezwykle groźna letnia ofensywa tej ostatniej i jej
marsz na Warszawę, zakończony ostateczną klęską Sowietów w bitwie warszawskiej
oraz w kolejnych wielkich starciach kończących wojnę polsko-sowiecką – szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. również: Н. Е. Какурин, В. Э. Меликов, Гражданская война в России: война с белополяками, Москва-Санкт-Петер-
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Także następny dokument z zespołu „Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza” z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku w bezpośredni sposób dotyczy kwestii tego układu. Jest to „Odpis listu Stanisława Hempla do kpt. K.[azimierza – przyp. A.S.] Świtalskiego w sprawach stosunków polsko-rumuńskich”, wysłany z Bukaresztu 30 kwietnia
1920 r.66 Jego autor, zajmujący wówczas stanowisko sekretarza Poselstwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie67, zawarł w nim różne uwagi oraz
spostrzeżenia i wnioski odnoszące się do bieżących stosunków polsko-rumuńskich, które skierował do Kazimierza Świtalskiego, jednego z najbliższych współpracowników Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa
Piłsudskiego. Był on bowiem w owym czasie referentem politycznym
w Adiutanturze Generalnej Naczelnego Wodza i jednym z najważniejszych wykonawców polityki wschodniej Naczelnika Państwa68.
List ten ma związek z wizytą w Bukareszcie generała Tadeusza
Rozwadowskiego, który jednakże przyjechał tam bez odpowiednich instrukcji, co spowodowało niepokój posła Aleksandra Skrzyńskiego oraz jego sekretarza Stanisława Hempla. Tymczasem Rumuni chcieli wyjaśnienia stanowiska Polski w sprawie stosunku do ich kraju w razie ewentualnego zawarcia pokoju z Sowietami. Zapytywali więc, czy Rzeczpospolita
będzie pertraktowała o pokój samodzielnie, czy też wspólnie z Rumunią,
a także czy zrobi to po uprzednim porozumieniu polsko-rumuńskim, czy
też bez niego. Poza tym premier generał Alexandru Avarescu był zainteresowany wyjaśnieniem kwestii, czy w razie samodzielnego pertraktowania
o pokój „Polska nie zechce wspólnie z Rumunią gwarantować sobie wykonania warunków pokoju przez Rosję”69.
Zdaniem Hempla oraz jego przełożonego pytania te świadczyły, że
„(…) Rumunia w zasadzie przychodzi na nasze podwórko, na które na
konferencji warszawskiej w marcu nie przyszła”70. Dlatego też ich zda-

бург 2002; M. Tuchaczewski, Pochód za Wisłę. Wykłady wygłoszone na kursie uzupełniającym Akademii Wojskowej RKKA w Moskwie 7-10 lutego 1923 roku, przekład
A. Bogusławski, Łódź 1989; T. Kutrzeba, Wyprawa kijowska 1920 roku, Warszawa
1937; M. Wrzosek, Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 1918-1921, Białystok 1988;
tenże, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921...; L. Wyszczelski, Operacja
warszawska. Sierpień 1920, Warszawa 2005; А. П. Грицкевич, Западный Фронт
РСФСР 1918-1920. Борьба между Россией и Польшей за Белоруссию, Минск
2009.
66 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 278-280 – dok. nr 6.
67 Obszerniej o karierze tego oddanego Komendantowi oficera legionisty zob. chociażby: W. K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny.
Tom V Ś-Ż, Warszawa 2007, s. 24.
68 Szerzej zob. choćby: W. K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny. Tom II G-K, Warszawa 2006, s. 107-108. Ponadto zob. także:
K. Świtalski, Diariusz 1919-1935, do druku przygotowali A. Garlicki, R. Świętek, Warszawa 1992.
69 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 279.
70 Tamże.
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niem należy jednoznacznie określić, czy Polska jest zainteresowana tym,
aby zawrzeć „jakąkolwiek umowę z Rumunią”, czy też z niej stanowczo
rezygnuje. W razie wyboru tego drugiego wariantu należy możliwie szybko wycofać się z dotychczasowych rozmów i negocjacji. Jednocześnie
Hempel stwierdził:
Rozumiem najzupełniej stanowisko wojskowe, które gwiżdże
na porozumienie z Rumunami, nie mogącymi nam w zakresie militarnym nic dopomóc, szczególnie wobec tego, że pomocy nie potrzebujemy71. Ale dyplomatycznie możemy w dzisiejszym momencie zyskać bardzo dużo, wciągając Rumunię
w sferę swoich wpływów i zyskując w polityce wschodniej poważnego sojusznika i to wszystko w tej chwili zapewne bardzo tanim kosztem72.

W liście tym znalazły się także uwagi na temat informacji zawartych w prasie rumuńskiej, dotyczących umowy Polski z atamanem Symonem Petlurą73 i zarzucających władzom rumuńskim „niedbalstwo”
w tej sprawie. Według Hempla brak porozumienia Polski z Rumunią
w tej kwestii „(…) może z czasem mocno utrudnić sytuację [polityczną –
przyp. A.S.]”74.
Analizowany tutaj dokument zawiera również przemyślenia Hempla o charakterze bardziej ogólnym. Otóż, oceniając politykę zewnętrzną
Królestwa Rumunii z tego czasu, stwierdził on: „Nie ma możności stosowania w stosunku do Rumunów polityki czekania na to, aż przyjdą do
wozu75. Charakterystyką ich dyplomacji jest to, że przychodzą do wozu za
późno dla siebie, a często jest i za późno dla drugiej strony”. Dalej zaś na-
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Bowiem w momencie, w którym sekretarz Poselstwa Polskiego w Bukareszcie Stanisław Hempel pisał ten list, nadal trwało pasmo sukcesów Wojska Polskiego oraz jego wschodnich sojuszników (zob. chociażby: Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski
w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie
w Polsce w latach 1919-1920, Toruń 1999) w walce z Armią Czerwoną, przy czym na
Ukrainie polskie oddziały maszerowały w kierunku Kijowa i Dniepru – szerzej zob.
choćby: T. Kutrzeba, dz. cyt.; M. Wrzosek, Wojsko Polskie i operacje wojenne lat
1918-1921...; tenże, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921...; A. Smoliński,
Działania zbrojne podczas wojny polsko-sowieckiej (styczeń 1919 r. – październik
1920 r.)...
72 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 279.
73 Była to umowa polityczna zawarta 21 kwietnia 1920 r. w Warszawie pomiędzy rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz konwencja wojskowa, podpisana również w Warszawie 24 kwietnia tego roku – szerzej zob. chociażby: W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935.
Tom II 1916-1920, Kraków-Łomianki 2006, s. 337-338; M. Klimecki, Wojna czy pokój. Polsko-ukraińskie negocjacje 1918-1921 [w:] Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku
i jego następstwa..., s. 71-73.
74 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 279.
75 Jest to nawiązanie do starego polskiego przysłowia: „Przyszła koza do woza”.
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pisał: „Dla nas w tej chwili, jako dla zwycięzców, sytuacja przedstawia się
bardzo korzystnie i bez żadnej ujmy na propozycję Averescu powinniśmy
odpowiedzieć zupełnie konkretnie”76.
List ten Stanisław Hempel pisał z nadzieją, że wykorzystując swoje znajomości z Kazimierzem Świtalskim zdoła przekonać polskie władze,
głównie zaś Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, a za jego pośrednictwem Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do ostatecznego ustalenia linii postępowania oraz koniecznych do osiągnięcia celów w kwestii ewentualnego zawarcia polsko-rumuńskiej umowy polityczno-wojskowej77.
Z dokumentu tego po raz kolejny wynika, iż ówczesne sukcesy
Wojska Polskiego na froncie polsko-sowieckim miały znaczący wpływ na
kształt i przebieg polsko-rumuńskiego procesu negocjacyjnego, którego
celem ostatecznym miało być zawarcie jakiegoś układu polityczno-wojskowego o wyraźnie antysowieckim charakterze78.
Również kolejny dokument z zespołu „Adiutantura Generalna
Naczelnego Wodza” z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
w bezpośredni sposób dotyczy kwestii tego układu. Jest to „List gen.
T. Rozwadowskiego do ministra spraw wojskowych [generała porucznika
Józefa Leśniewskiego79 – przyp. A.S.] relacjonujący jego pobyt w Rumunii i rozmowy z gen. Averescu”, który wysłał z Bukaresztu do Warszawy 10 maja 1920 r.80
Zgodnie z życzeniem generała Rozwadowskiego list ten należało
przekazać także Józefowi Piłsudskiemu, zaś odpis został przesłany wiceministrowi spraw wojskowych, generałowi porucznikowi Kazimierzowi
Sosnkowskiemu81. Ponadto podczas najbliższej swej bytności w Paryżu
z jego treścią zamierzał też zapoznać ministra spraw zagranicznych Stanisława Patka.
W liście tym generał napisał, iż dzięki temu, że był przedstawicielem zwycięskiej armii, i dzięki dobrej pracy przygotowawczej posła Aleksandra Skrzyńskiego w Bukareszcie przyjęty został „nadzwyczaj uprzej-
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Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 279.
Tamże, s. 278-280 – dok. nr 6.
78 W Polsce bowiem po porażce Sił Zbrojnych Południa Rosji nikt już raczej nie wierzył w klęskę Sowietów w wojnie domowej i odrodzenie „białej” Rosji.
79 Szerzej o karierze wojskowej tego oficera zob. choćby: T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, dz. cyt., s. 47; P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939..., s. 195-196; A. Wojtaszak, dz. cyt., s. 548-549.
80 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 280-283 – dok. nr 7.
81 Od czasów legionowych oficer ten – „szef” – był jednym z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego oraz jednym z realizatorów jego koncepcji politycznych
– obszernej o karierze wojskowej tego oficera oraz o jego ówczesnej roli politycznej
zob. chociażby: T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, dz. cyt., s. 26; P. Stawecki, Słownik
biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939..., s. 312-314; W. K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny. Tom IV P-S, Warszawa
2006, s. 287-289; A. Wojtaszak, dz. cyt., s. 693-695. Ponadto zob. także: M. Pestkowska, Kazimierz Sosnkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995.
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mie”. Poza tym, według jego opinii, moment ten świetnie nadawał się na
polsko-rumuńskie negocjacje. Podczas tego pobytu spotkał się z najwyższymi wojskowymi armii rumuńskiej i jednocześnie swymi dawnymi
znajomymi, mianowicie z rumuńskim ministrem wojny Ionem Rășcanu
i szefem Sztabu Generalnego Constantinem Cristescu, co pozwoliło mu
skonstatować „(…) jak dalece imponują tu nasze sukcesy militarne i jak
bardzo pragną wskutek tego decydujące rumuńskie koła wojskowe
w chwili obecnej ścisłej łączności z nami”82. W podobnym duchu wypowiadał się również dawniej otwarty zwolennik Rosji, a obecnie polonofil,
rumuński minister spraw zagranicznych Duiliu Zamfirescu.
Długą i poufną rozmowę na tematy wojskowe i polityczne generał
Rozwadowski odbył też z premierem Averescu, który miał stwierdzić, że
„(…) Rumunia ścisły sojusz z Polską zawrzeć musi”83, choć jej stanowisko
musi być uzgodnione z ententą, od której zależy przede wszystkim kwestia rumuńskich granic oraz rekompensat finansowych za koszty związane z okupacją Węgier84. Pomimo tych ograniczeń uważał on, że państwa
graniczące zarówno z obecną, jak i ewentualną przyszłą Rosją powinny
wobec niej tworzyć wspólny front, co powoduje, że Rumunia powinna
„(…) wejść w jak najściślejszy związek – wręcz ‘alians’ z Polską (…)”85.
Zapewniał też, że jego kraj nie da się wciągnąć w żadne antypolskie
kombinacje polityczne proponowane mu przez Włochy oraz Jugosławię
i „Czechy”.
Kilka bardzo ważnych i długich rozmów generał Rozwadowski odbył również z królem Ferdynandem I86, który wielokrotnie wspominał
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Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 280.
Tamże, s. 281.
84 Wojska rumuńskie znalazły się na terytorium Węgier w związku z komunistyczną
rebelią Beli Kuhna.
85 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 281.
86 Warto bowiem podkreślić, że generał Rozwadowski znalazł się wówczas w Rumunii
na wyraźne życzenie króla Ferdynanda I. Stało się to zaś wbrew opinii Naczelnego
Wodza, który w swym liście do generała Kazimierza Sosnkowskiego z 29 kwietnia
1920 r. pisał: „Przede wszystkim rzecz główna – wybór jego mi się bardzo nie podoba
dla tego celu. Jest on i zostanie na zawsze przedstawicielem obszarników Podola
i Ukrainy, jest on pod tym względem typowym i zasadniczą myślą jego będzie okupacja polska terenów Ukrainy zajętych przez nasze wojska, a nie jest to zgodne ani z polityką naszego rządu, ani też dobrego wrażenia nie zrobi w Rumunii, która łatwo zrozumie fantasmagoryczność takiego planu i gotowa zdradzić to przed Ukrainą, jako
plan oficjalny Polski, odbierając w ten sposób nam wszelkie korzyści z arendy Petlury
i Ukrainy. Zepsułby w ten sposób wrażenie, jakie ja sprawiłem, doprowadzając Lewickiego do chęci wstawienia do [polsko-ukraińskiej – przyp. A.S.] konwencji wojskowej
artykułu, gdzie Ukraina mogłaby żądać, aby wojska nasze na Ukrainie zostały, dopóki
oni się nie wzmocnią, co zresztą stanowczo odrzuciłem.
Wobec tego uważałbym za konieczne, aby przed wysłaniem Rozwadowskiego wyraźnie mu oświadczyć:
a) Polityka Polski nie polega na chęci okupacji ziem przyznanych przez Polskę Ukrainie.
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„(…) jak doniosły byłby obecnie dla Rumunii ścisły związek z Polską”87
oraz publicznie demonstrował swoją sympatię i szacunek dla Rzeczypospolitej.
Z rozmów tych zdaniem generała wynikało, iż obydwa państwa
zgadzały się we wszystkich najważniejszych omawianych kwestiach,
a pewne różnice dotyczyły jedynie sposobu ich realizacji, gdyż ze względu
na problem węgierski oraz troski o kształt swej granicy Rumunia, przynajmniej do czasu ostatecznej ratyfikacji i realizacji przez Węgry pokoju
z Saint Germain, musiała liczyć się z możliwymi reakcjami ententy.
Obydwie strony uznały też, że „(…) do sojuszu (…) na podstawach omówionych przyjdzie i przyjść musi, lecz nie powinniśmy naciskać (…)”88.
Wydaje się jednak, iż generał Rozwadowski nie do końca zrozumiał intencje Naczelnika Państwa, które ten wyłożył w swoim liście
z 29 kwietnia 1920 r., skierowanym do generała Kazimierza Sosnkowskiego. List swój zakończył bowiem następująco: „Wszelkie pogłoski o popieraniu bolszewizmu przez Rumunów są zupełnie bezpodstawne, a ich
désinteréssement w sprawie ukraińskiej realne, najzupełniej zapewnione”89. Wynika więc z tego, że obawy co do wartości generała Rozwadow-

b) Polska chętnie na tej bazie podejmie inicjatywę wspólnej z Rumunią pracy dla poparcia Ukrainy w jej pracy organizacji własnego państwa, które by odgrodziło nas
i Rumunię od Rosji państwem z natury rzeczy słabym i, przy chęci utrzymania się jako państwo niepodległe, szukającym oparcia o Polskę i Rumunię.
c) Interesy wspólne polegałyby na tym, aby zwrócić Ukrainę opartą o nasze oba państwa na wschód i w ten sposób te części składowe obu państw naszych, które posiadają w większej ilości ludność ukraińską – jako to: Besarabię i Bukowinę u nich, u nas
Galicję i część Wołynia.
d) My dajemy na ten cel obecnie swój wysiłek militarny i pomoc w organizacji Ukrainy za pomocą Polaków pochodzących stamtąd; jeżeli Rumunia na tej bazie chce być
z nami, powinna poprzeć też daniem, a raczej oddaniem tych rzeczy, które zabrała,
rozbrajając część Ukraińców, którzy się wycofali za Dniestr (…).
e) Rumunia powinna pójść na naszą inicjatywę i uznać wyraźnie, jak my, rząd Dyrektoriatu z Petlurą na czele i w ten sposób podtrzymać choćby moralnie naszą czynną politykę ukraińską.
Należy przy tym nadmienić, że w ten sposób uniezależniamy wspólnie naszą politykę
wschodnią od kaprysów Ententy, że usuwamy wspólnie niebezpieczeństwo bolszewickie i imperialistyczne Rosji, że wreszcie wspólnie będziemy mogli przy wspólnej opiece ciągnąć korzyści specjalne z tak bogatego kraju jak Ukraina.
W tym duchu należy ułożyć instrukcje dla generała, który – chociaż bardzo nieodpowiedni kandydat – jest w tej chwili koniecznym wobec żądania króla, aby właśnie on
przyjechał. Sądzę, że generał powinien tylko zagaić przyszłe pertraktacje, nie bawiąc
się w szczegóły – do których jest już zupełnie niezdolnym, pozostawiając ostateczne
sprecyzowanie sprawy w Bukareszcie [specjalnym negocjatorom – przyp. A.S.]” – cyt.
za: Józef Piłsudski o państwie i armii. Wybór pism. Tom 1, wybrał i opracował
J. Borkowski, Warszawa 1985, s. 109-110.
87 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 281.
88 Tamże, s. 282.
89 Tamże, s. 283.
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skiego jako negocjatora kwestii ewentualnego polsko-rumuńskiego traktatu polityczno-wojskowego były uzasadnione.
Z kolei krótka „Depesza polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie mjr. O.[lgierda – przyp. A.S.] Górki90 do Naczelnego Dowództwa
Wojska Polskiego w sprawie transportów amunicji dla Polski przez terytorium Rumunii”91, wysłana z Bukaresztu 5 maja 1920 r.92, dotyczy niezwykle ważnej wtenczas dla Polski i jej armii kwestii importu materiałów
wojennych kupowanych w Europie Zachodniej. Również ten dokument
pochodzi z zespołu „Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza” z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.
Major Górka informuje w nim swoich przełożonych, że rumuński
premier Averescu oświadczył, iż „(…) transporty z polską amunicją żadnych przeszkód nie napotykają, naturalnie o ile będzie to zależeć od naszych środków transportowych, bo rumuńskie kolejnictwo jest wprost
w opłakanym stanie”93.
Dalej zaś meldował on przełożonym, że „(…) Rumuni obecnie nie
prowadzą żadnych pertraktacji z bolszewikami. Rząd Averescu wyczekuje
wyjaśnienia sytuacji i jest zdecydowany zawierać pokój z bolszewikami
solidarnie z nami. Ofensywa polska wywołała w Bukareszcie wprost imponujące wrażenie”94.
Widać więc z powyższego, że wiosną 1920 r. Polska mogła liczyć
na życzliwą postawę Rumunii, w tym także na tranzyt przez jej terytorium
tak potrzebnych wówczas Wojsku Polskiemu materiałów wojennych.
Ostatni dokument, zatytułowany „Raport gen. S. Hallera do szefa
Sztabu Generalnego WP o przebiegu rokowań o konwencję wojskową
w Bukareszcie”95, nieco wykracza poza przyjęte tutaj ramy czasowe, gdyż
dotyczy wniosków, uwag i spostrzeżeń sformułowanych przez generała
porucznika96 Stanisława Hallera i skierowanych 18 stycznia 1921 r. do
ówczesnego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała dywizji
Tadeusza Rozwadowskiego. Ponieważ jednak w bezpośredni sposób dotyczy on interesującej nas tutaj problematyki i powstał w czasie, gdy for-
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O karierze wojskowej tego oficera zob. choćby: W. K. Cygan, Oficerowie Legionów
Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny. Tom II G-K..., s. 49-50.
91 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 283 – dok. nr 8. Oryginalny tytuł tego dokumentu to: „Depesza attaché z Bukaresztu z 5 V 1920 r. do Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza w Warszawie – Oddziału II Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego Ew.4 No 19597/II z 10 V 1920 r.”.
92 Taką datę tego podał Janusz Cisek. Natomiast w nagłówku przytoczonego przez
niego dokumentu znajduje się data 10 maja 1920 r., co należy zapewne rozumieć jako
moment przesłania jego treści z Adiutantury Generalnej do Oddziału II Sztabu Generalnego.
93 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 283.
94 Tamże.
95 Tamże, s. 284-285 – dok. nr 9.
96 Formalnie nazwa tego stopnia brzmiała już wówczas „generał dywizji”, ale w podpisie Stanisław Haller użył jego wcześniejszej nazwy.
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malnie, pomimo rozejmu, Rzeczpospolita Polska oraz Sowiety nadal znajdowały się w stanie wojny97, również warto go tutaj skomentować. Obecnie przechowywany jest on w warszawskim Archiwum Akt Nowych, w zespole „Gabinet Ministra Spraw Zagranicznych”.
W raporcie tym generał Haller informuje przełożonego, dlaczego
jego dotychczasowe pertraktacje z Rumunami nie dały oczekiwanych
rezultatów. Nie miał bowiem okazji rozmawiać z generałem Averescu,
którego nie było wtenczas w Bukareszcie. Dlatego też pertraktacje toczyły
się z udziałem rumuńskiego inspektora armii generała Dumitru Strătilescu i generała Nicolae Samsonovici, podszefa Sztabu Generalnego,
którzy jednak nie posiadali odpowiednich pełnomocnictw do podpisania
konwencji, lecz tylko pisemne polecenie przygotowania odpowiedniego
materiału.
Pomimo tego, wskutek nacisków strony polskiej, zgodzili się jednak sformułować konkretny projekt konwencji wojskowej, który w momencie pisania tego raportu nadal znajdował się w fazie prac, przy czym
zdaniem generała Hallera: „W delegacji rumuńskiej widać pewną niezaradność wynikającą prawdopodobnie stąd, że instrukcje dane im przez
generała Averescu są bardzo ogólnikowe, co do szczegółów zaś nie mają
pewności czy generał Averescu będzie jednego z nią zdania”98. Generał
wyraził nadzieję, że sprawa ta zostanie pomyślnie załatwiona 20 stycznia,
gdyż wówczas do Bukaresztu miał powrócić generał Averescu.
W sprawozdaniu z tych rozmów Haller zamieścił także wykaz
spraw, które zostały już uzgodnione pomiędzy delegacją polską a Rumunami. Dotyczyły one zaś następujących kwestii:
a) mobilizacji, która miała mieć charakter ogólny i nastąpić w chwili ogłoszenia mobilizacji przez Sowiety („Rosję”) lub po ich ataku na jedną
z umawiających się stron,
b) wielkości sił koniecznych do zaangażowania na granicy wschodniej
przez strony układu w razie konfliktu z Sowietami, które określono minimalnie na 14 dywizji piechoty i 2 dywizje jazdy99 przez każde z umawiających się państw,
c) współdziałania strategicznego, które w przypadku napaści na Rumunię
miało polegać na polskim uderzeniu z rejonu Równe – Tarnopol w rejon
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Pokój zawarty został bowiem dopiero 18 marca 1921 r. – szerzej zob. choćby: J. Kumaniecki, Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza – rokowania – traktat – komisje
mieszane, Warszawa 1985; Traktat ryski 1921 roku po 75 latach, studia pod red.
M. Wojciechowskiego, Toruń 1998; J. Borzęcki, Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie
się międzywojennej Europy Wschodniej, Warszawa 2012.
98 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 284.
99 Warto tutaj zauważyć, iż taka też wielkość sił wojskowych została określona we
właściwej konwencji wojskowej układu o sojuszu podpisanym między Polską a Rumunią 3 marca 1921 r.
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Żmerynka – Winnica100, a w razie ataku na Polskę, na południe od Prypeci101, na operacji wojsk rumuńskich wychodzącej z północnej Besarabii
w ten sam obszar, co wskazany poprzednio, względnie w razie sowieckiego natarcia na teatrze działań wojennych rozciągającym się na północ od
Prypeci na oddaniu do dyspozycji polskiej kilku dywizji armii rumuńskiej
w celu wzmocnienia prawego skrzydła polskiej obrony. Generał podkreślił też, że sposób ofensywnego wystąpienia Rumunii oraz ewentualnego oddania części własnych wojsk do osłony Małopolski zaproponowali Rumuni.
Ponadto strona rumuńska, mając na uwadze własne interesy gospodarcze oraz uwzględniając fakt dużego niedoboru koni, wystąpiła z „żądaniem odstąpienia koni z Polski do Rumunii”102. Polscy negocjatorzy nie
napotkali natomiast żadnych większych trudności w kwestii dostarczenia
zboża do Polski oraz rosyjskiej amunicji karabinowej, co zresztą zaproponowali Rumuni.
Poza tym generał Haller, po skontaktowaniu się z ówczesnym
ministrem spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Aleksandrem hrabią
Skrzyńskim, zapewnił stronę rumuńską, że w razie wyrażenia przez nią
życzenia nieprzedłużania terminu wypowiedzenia polsko-sowieckiego rozejmu strona polska zrezygnuje z rokowań w tej sprawie prowadzonych
wtenczas w Rydze103. Zdaniem Polaków sprawa ta była dowodem na to,
że Rumunia dążyła do podpisania układu z Rzeczpospolitą, zanim ta sfinalizuje rokowania pokojowe z Sowietami, co dla delegacji polskiej w Rydze mogło stanowić dodatkowy i ważny argument negocjacyjny104.
Tak więc w styczniu 1921 r. dyskusje dotyczące warunków i zasad
funkcjonowania polsko-rumuńskiego układu sojuszniczego dobiegały
końca105. W ten sposób strona polska finalizowała traktat, o kształt które-
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O ówczesnym polskim planowaniu wojennym, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. także: T. Kośmider, Planowanie wojenne w Polsce w latach 1921-1926,
Toruń 2001.
101 Polski teatr działań wojennych był bowiem podzielony na dwie wyraźnie odseparowane od siebie części, które rozgraniczał obszar podmokłego i lesistego oraz pozbawionego ważniejszych traktów, a przez to trudno dostępnego Polesia – szerzej zob.
choćby: Warszawa, Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział II Sztabu Głównego,
303.4.843. Teren manewrów 1925 r. pod względem geograficznym i historycznym –
Biuro Historyczne Sztabu Generalnego; K. Kulwieć, Polska w granicach naturalnych
i historycznych, Moskwa 1917; R. Umiastowski, Terytorium Polski pod względem
wojskowym, Warszawa 1921; tenże, Geografia wojenna Rzeczypospolitej Polskiej
i ziem ościennych, Warszawa 1924.
102 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 284-285.
103 Ustalony w preliminariach pokojowych termin wypowiedzenia rozejmu wynosił
dwa tygodnie, co strona polska zamierzała przedłużyć do sześciu tygodni.
104 Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów..., s. 284-285 – dok. nr 9.
105 Konwencję wojskową pomiędzy Polską i Rumunią parafowano w trakcie wizyty
gen. Stanisława Hallera oraz płk. Juliana Stachiewicza w Bukareszcie w dniach od
10 do 30 stycznia 1921 r.
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go zabiegała w okresie swoich sukcesów na froncie antysowieckim zimą
i wiosną 1920 r. W negocjacjach tych, oraz późniejszych, obydwie strony,
poza wspólnym celem, jakim była skuteczna obrona przed Sowietami lub
jakąkolwiek inną Rosją, próbowały też zagwarantować swoje partykularne interesy, także w stosunku do państw trzecich. Wszystko to powodowało, że nie były to rozmowy łatwe, a wyjaśnienie wszelkich wątpliwości
wymagało czasu.
Z tego, co powyżej napisano, wynika, że wszystkie te dokumenty
dotyczą podstawowego dla ówczesnej Polski zagadnienia, mianowicie
antysowieckiego polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego. Warto pamiętać, iż z punktu widzenia geostrategicznego położenia Rzeczypospolitej,
leżącej pomiędzy dwoma wielkimi i wrogimi wobec niej sąsiadami, była
to jedna z najistotniejszych dominant ówczesnej polskiej polityki zagranicznej. Podobnie było zresztą przez cały okres międzywojenny, przy
czym niemal do końca lat 30. XX w. znacznie większe niebezpieczeństwo
dla Polski przedstawiał właśnie Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich oraz jego siły zbrojne106. Dopiero w połowie lat 30. sytuacja ta
zaczęła się zmieniać i coraz groźniejszym przeciwnikiem poczęła stawać
się III Rzesza oraz jej armia, czyli Wehrmacht107.
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To zaś było główną przyczyną tego, iż strona polska cały okres międzywojenny była
zainteresowana w utrzymaniu i rozwoju sojuszu wojskowego z Rumunią. O sowieckim zagrożeniu dla Polski, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, szerzej zob.
również: Wrzesień 1939. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w dokumentach,
relacjach i wspomnieniach, wybór i opracowanie W. Włodarkiewicz, Warszawa 2005;
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 polskich naczelnych
władz wojskowych 1921-1939, Warszawa 2002; A. Smoliński, Robotniczo-Chłopska
Armia Czerwona oraz sowiecki przemysł wojenny z lat 1921-1939 w dokumentach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego [w:] Polski wywiad wojskowy
1918-1945, praca zbior. pod red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Toruń 2006;
tenże, Sowiecka Ukraina z lat 1921-1939 w dokumentach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz próba oceny wartości poznawczej tych akt, „Przegląd
Wschodni” (Warszawa) 2006, tom X, zeszyt 1 (37); tenże, Komunikat informacyjny
Oddziału II Sztabu Głównego z dnia 15 października 1933 roku, „Wschodni Rocznik
Humanistyczny” (Lublin-Radzyń Podlaski-Siedlce) 2008, tom V; tenże (А. Смолински), Образ Красной Армии и СССР в 1921-1939 гг. в документах II Отдела Генерального Штаба Войска Польского, „Клио” (Санкт-Петербург) 2010, № 3
(50); tenże, Obraz Armii Czerwonej oraz ZSRR z lat 1921-1939 w aktach Oddziału II
Sztabu Głównego Wojska Polskiego [w:] Studia Humanistyczno-Społeczne. Tom 4,
praca zbior. pod red. W. Saletry, Kielce 2010.
107 Poza częścią wcześniej cytowanej literatury zob. także: W. Kozaczuk, Wehrmacht
1933-1939. Rozbudowa sił zbrojnych Trzeciej Rzeszy jako narzędzia presji, ekspansji
terytorialnej i wojny, Warszawa 1978; tenże, Wehrmacht, Warszawa 2004; A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych
władz wojskowych w latach 1933-1939, Warszawa 2000; W. J. Ławrynowicz, Droga
do Blitzkriegu. Historia i rozwój niemieckiej broni pancernej do wybuchu II wojny
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România faţă de războiul polono-sovietic
în lumina unor documente poloneze
politice și militare din iarna și primavară anului 1920.
Problema convenției militaro-politice polono-române
Rezumat

Cel mai important conflict al Renăscutei Republici Polone în anul
1918, în aşa numita perioadă a „războaielor pentru independenţă şi frontiere”, a fost războiul polono-sovietic din anii 1918-1920. Importanţa lui
reiese, printre altele, din faptul că nu a fost doar un conflict despre
o formă sau alta a teritoriului statului polonez. Căci în cazul unei înfrângeri statul polonez naţional independent ar fi fost lichidat, iar ideologia bolşevică şi toată patologia legată de ea ar fi avut drum liber spre
Germania şi celelalte ţări ale Europei de Apus.
În timpul acestei confruntări cea mai importantă şi decisivă pentru întregul război a fost campania din anul 1920 şi invazia Armatei Roşii
Muncitoreşti-Ţărăneşti către centrul ţării, pe teritoriile entice poloneze
sau şi pe cele deosebit de importante pentru cultura polonă şi sentimentul conştiinţei naţionale poloneze. De aici, pentru Polonia luptătoare era
important orice sprijin şi nu doar militar. Cu o deosebită atenţie s-a urmărit şi analizat atitudinea vecinilor de atunci ai Republicii, deci şi
a României. Importanţa relaţiei acestui stat cu Polonia rezulta din faptul
că România ca şi Polonia era ameninţată de Soviete. În afară de aceasta,
acest fapt putea avea o mare importanţă nu doar în timpul acestui conflict, ci şi după încheierea lui. Ambele state puteau încheia relaţii de
alianţă formale, ceea ce în scurt timp, după victorioasa încheiere pentru
Polonia a războiului cu Sovietele, a devenit un fapt.
De aceea autorul profitând de materialele publicate în Polonia
a preanalizat atitudinea Regatului României faţă de Republică în unul
dintre cele mai fierbinţi momente ale războiului polono-sovietic, adică în
timpul primăverii campaniei din anul 1920. Ca bază pentru consideraţiile sale s-a servit de volumul publicat în anul 1990 intitulat „Vecinii faţă
de războiul din anul 1920. Documente alese”. Problematica ce ne intere-

światowej, Gdańsk 2003; R. Citino, Ewolucja taktyki Blitzkriegu. Niemcy bronią się
przed Polską 1918-1933, przekład J. Tomczak, Warszawa 2010.
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sează aici priveşte în total 9 documente apărute între februarie şi mai
1920 (până în ianuarie 1921). Ele privesc următoarele probleme:
- încheierea convenţiei militare polono-române (2 documente din 21 şi
26 februarie);
- încheierea înţelegerii polono-române cu caracter militaro-civil, ce era
legată de planurile unei înţelegeri de pace cu Sovietele prin coparticiparea ţărilor baltice (1 document din 6 martie);
- convorbirile diplomatice ale trimisului polonez de la Londra Eustachy
Sapieha cu premierul României în timpul prezenţei lui la Londra (1 document din 11 martie);
- observaţiile şi concluziile generalului Tadeusz Jordan-Rozwadowski pe
tema rezultatelor conferinţei militaro-politice cu România ce a avut loc în
martie 1920 (1 document din 25 martie);
- observaţii şi concluzii formulate de secretarul de atunci al legaţiei R.P.
la Bucureşti Stanisław Hempel în problema relaţiilor curente polono-române (1 document din 30 aprilie);
- concluzii şi observaţii cuprinse în raportul generalului Jordan-Rozwadowski adresat ministrului de atunci pentru problemele militare pe tema
prezenţei lui în România şi a discuţiilor purtate cu generalul Averescu
(1 document din 10 mai);
- deosebit de importantă problema transportului muniţiei spre Polonia
prin teritoriul României văzută prin ochii Ataşatului Militar de atunci pe
lângă Reprezentanţa R.P. la Bucureşti – maiorul Olgierd Górka în raportul său către Statul Major al Armatei Polone (1 document din 5 mai).
Ultimul document depăşeşte timpul acceptat aici, căci priveşte
concluziile şi observaţiile formulate în raportul generalului Józef Haller
adresat la 18 ianuarie 1921 şefului Statului Major al Armatei Polone ce
prezintă desfăşurarea negocierilor de atunci la Bucureşti privind ultima
formă a convenţiei militare polono-române.
Toate aceste documente se referă deci la problema fundamentală
pentru Polonia de atunci, adică alianţa militară antisovietică polonoromână. Merită de reţinut că a fost una din cele mai importante dominante ale politicii externe poloneze de atunci.

dr hab. Marek Sioma
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biografie paralelne?, czyli o pobycie piłsudczyków
generałów Sławoja Składkowskiego i Kordiana Zamorskiego
w Rumunii w latach 1939-1940

Biografie ludzi znanych są fascynującą lekturą, szczególnie jeśli
żyli oni w czasach tak odległych, że nie obejmuje ich percepcja czytelnika.
Powoduje to, że odkrywamy wówczas nieznane fakty, ludzi, odmienne
uwarunkowania polityczne, społeczne i gospodarcze. O popularności biografii stanowi przy tym przede wszystkim miejsce bohatera w hierarchii
społecznej i „smaczki” z jego życia.
W przypadku tytułowych postaci mamy do czynienia z sytuacją
tyleż ciekawą, co dwuznaczną. W okresie dwudziestolecia międzywojennego obaj generałowie byli zawołanymi piłsudczykami, gotowymi skoczyć
w ogień za Marszałkiem. Obaj wywodzili się ze „szkoły legionowej”, chociaż przechodzili w niej różne szczeble i sprawowali odmienne funkcje.
Obaj wzięli udział w wojnie z bolszewikami (1919-1921). Dla obu wojsko
było podstawą statusu życiowego, jemu też poświęcili swoje kariery.
W maju 1926 r., punkcie zwrotnym dwudziestolecia międzywojennego,
stanęli wiernie przy marszałku Józefie Piłsudskim, wypowiadając posłuszeństwo legalnym władzom. Kolejne dziewięć lat gen. Zamorski poświęcił pracy w różnych strukturach Wojska Polskiego; w tym czasie gen.
Składkowski przeszedł do pracy w administracji, powracając do wojska
w 1931 r. na stanowisko II wiceministra spraw wojskowych. Śmierć Piłsudskiego nie oznaczała przełomu w życiu gen. Zamorskiego, który kilka
miesięcy wcześniej, na polecenie Marszałka, został zwolniony z wojska
i mianowany komendantem głównym Policji Państwowej (PP). Nie mogąc pogodzić się z tą sytuacją, nie bez goryczy zapisał w dzienniku: „Stało
się. Nie chce mnie w wojsku, niechże Go diabli wezmą”1. Odejście Pierwszego Marszałka Polski nie spowodowało także przełomu w życiu gen.
Składkowskiego, który przez kolejny rok pełnił dotychczasową funkcję
w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
Niemniej jednak po śmierci Józefa Piłsudskiego obaj piastowali
bardzo ważne funkcje państwowe. Składkowski w roku 1936 został premierem i ministrem spraw wewnętrznych i obie funkcje pełnił aż do
30 września 1939 r. Jednocześnie stał się bezpośrednim przełożonym Za-
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Kordian Józef Zamorski, Dzienniki (1930-1938), oprac. nauk. R. Litwiński, M. Sioma, Warszawa 2011, s. 309.
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morskiego, który jako komendant główny PP także pozostawał na stanowisku do końca września 1939 r. Nadmienić należy, iż w drugiej połowie
lat 30. XX w. obaj generałowie współpracowali, mając często kontakt osobisty, ale o szacunku (przynajmniej ze strony gen. Zamorskiego) trudno
raczej mówić2. Nie było jednakże antypatii, choć zastrzec należy, iż brak
źródeł nie daje całkowitej pewności w tej kwestii.
Po wybuchu wojny niewiele się w tym zakresie zmieniło, gdyż
państwo polskie nadal istniało, a jego organy funkcjonowały. Obaj przebyli podobną drogę, stale cofając się w kierunku południowo-wschodnim.
Obaj opuścili Polskę przez ten sam most graniczny na Czeremoszu,
przechodząc z Kut po stronie polskiej do Wyżnicy w Rumunii. Uczynili to
18 września 1939 r.
W tym monecie ich drogi definitywnie się rozeszły, a powodów
było co najmniej kilka. Nie bez znaczenia była przy tym ocena sytuacji,
w jakiej się znaleźli. Kordian Zamorski, oficer WP już przed wojną bardzo
krytycznie oceniający nie tylko polskie przygotowania do ewentualnej
wojny, ale i część elit, nie bez żalu zanotował:
A żeby szlag trafił tych wszystkich drani, którzy to spowodowali, a których całą ubiegłą noc tylko przepuszczałem, żeby opanowani paniką nie wpadali jeden na drugiego i kulasów sobie nie łamali3.

Nie ulega wątpliwości, że do „wszystkich drani” zaliczył Zamorski przede
wszystkim rząd i jego ministrów oraz Wodza Naczelnego i jego otoczenie.
Niewątpliwie była to ocena ogólna, ale personalnie ukierunkowana, m.in.
w odniesieniu do premiera Składkowskiego, którego Zamorski, jak już
wspomniałem, nie darzył nazbyt dużą estymą. Nie wiemy, jakie emocje
targały gen. Składkowskim, ale nie może ulegać wątpliwości, że opuszczenie Polski było szokiem, tym większym, im bardziej jednostka była
nań nieprzygotowana. Składkowski, jako szef rządu, wiedział więcej
i wcześniej niż inni i dlatego wydaje się, że z wrodzonym sobie poczuciem
obowiązkowości i umiejętności przystosowywania się do okoliczności
podjął próbę „normalnego” funkcjonowania. W Czerniowcach uczestniczył w naradzie z Ignacym Mościckim, Józefem Beckiem i Edwardem
Śmigłym-Rydzem, podczas której zdecydowano o jak najszybszym tranzycie przez Rumunię4. W tym czasie w Wyżnicy gen. Zamorski zorganizował defiladę (!), po której na czele konwoju samochodowego wyruszył do
Storożyńca. Równolegle, również na czele konwoju samochodowego, ale
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Por.: tamże, s. 345, 350, 362, 389, 459, 462, 468, 474-475, 482, 486.
Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie (dalej: IPL), „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia 18 IX 1939.
4 F. S. Składkowski, Nie ostatnie słowo oskarżonego. Wspomnienia i artykuły, wstęp
i opracowanie A. Adamczyk, Warszawa 2003, s. 306.
3
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drogą bezpośrednio na południe przez Fălticeni – Roman – Bacău do Slănic Moldova podążał gen. Składkowski, który po decyzji rządu rumuńskiego, „proponującego” Polakom gościnę, zmuszony został do jej przyjęcia5. Obaj zdawali sobie sprawę z sytuacji, w której się znaleźli; obaj wiedzieli, że internowanie stało się faktem dokonanym; obaj mieli jednak nadzieję, że stan ten bardzo szybko ulegnie zmianie i dalej będą mogli służyć Ojczyźnie we Francji.
Podróż gen. Składkowskiego skończyła się już 19 września 1939 r.,
gdy wraz z większością rządu przybył do Slănic Moldova. Kolejne dwa tygodnie upłynęły premierowi na z pozoru groteskowych działaniach, do jakich niewątpliwie należałoby zaliczyć posiedzenia Rady Ministrów, ale
byłaby to ocena tyleż pochopna, co niesprawiedliwa. Działania te miały
bowiem swój sens (m.in. decyzje w sprawie dymisji). Widać go także
w działaniach Składkowskiego6, który pomimo zachowania pewnej dozy
energii nie bez słuszności zanotował 25 września 1939 r.: „Co dzień głębiej osiadamy w naszej niemożności działania i reagowania na wypadki”7.
Dodając do tego jawny konflikt w łonie rządu, otrzymujemy „polskie piekło”, a na jego czele gen. Składkowskiego, do którego należała druga najważniejsza decyzja września ’39 – podanie się do dymisji. Składkowski
uczynił to 30 września 1939 r., tj. w momencie, gdy otrzymał wiadomość,
że nowym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został Władysław Raczkiewicz8. Nie bez znaczenia dla tematu będzie stwierdzenie, że w trzeciej
dekadzie września 1939 r. wysiłki gen. Składkowskiego koncentrowały się
na nawiązaniu łączności z Prezydentem RP i Naczelnym Wodzem z nadzieją na otrzymanie wytycznych i decyzji9. Dodajmy, że w warunkach internowania było to niezwykle utrudnione. Sytuacja ta była dla Składkowskiego, pozbawionego „ośrodka decyzyjnego”, wyraźnie dyskomfortowa –
miał dylemat, w jaki sposób kierować polityką rządu. Dodajmy, dylemat
nierozwiązywalny. W czasie, gdy premier już „urzędował”, gen. Zamorski
był w drodze na południe, do Tulczy. Pomimo propozycji wydostania się
jako cywil z Rumunii, stwierdził:

5

E. Duraczyński, Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945: organizacja, personalia,
polityka, Warszawa 1993, s. 27; Rumuni motywowali swą decyzję koniecznością
przeprowadzenia mobilizacji w rejonie Bukowiny. Zob.: T. Jurga, U kresu II Rzeczypospolitej, Warszawa 1985, s. 524.
6 M. Sioma, Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962). Żołnierz i polityk, Lublin
2005, s. 391-392.
7 Cyt. za: T. Dubicki, Wojsko Polskie w Rumunii w latach 1939-1941, Warszawa 1994,
s. 36.
8 M. Sioma, dz. cyt., s. 397-398.
9 K. Korawski, Wspólna droga. Wspomnienia, Paryż 1962, s. 87.
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Odmówiłem motywując tym, że oddziały mnie podległe były
w walce, a co w tej chwili jeszcze ważniejsze, że oficerowie
i żołnierze idą do obozu, do którego mój obowiązek też pójść,
by dzielić z nimi los, który wyprowadzając ich do Rumunii
spowodowałem!10

Nie dane było jednak Zamorskiemu trafić do jednego obozu z żołnierzami
(było to w myśl konwencji haskich niemożliwe), ale 27 września dowiedział się, że z polecania władz rumuńskich oficerowie wyższych szarż zostali skierowani do obozu w Băile Herculane11. Po dwudniowej podróży
dotarł do celu. W Băile Herculane koleje losów obu generałów splotły się
ponownie. Znamienne przy tym, że Zamorski nie był tym faktem uradowany, nazywając rząd „nierządem”, który miał przyjechać „z panem
Składkowskim na czele”12. Dodajmy, że przeniesienie rządu polskiego ze
Slănic Moldova do Băile Herculane odbyło się „w trybie przymusowym”13.
Ciekawą rozbieżnością jest fakt, że premier, inaczej niż gen. Zamorski,
trasę do nowego miejsca internowania pokonał pociągiem, odmawiając
jednakże jazdy w specjalnym wagonie salonowym14. Motywy podał Eugeniusz Kwiatkowski, który stwierdził, że Składkowski nie uczynił zadość
prośbie Józefa Becka, dowodząc: „Obecnie jestem prywatnym człowiekiem i nie widzę żadnego tytułu, by następnie rząd rumuński powoływał
się na to, że b[yły] premier korzystał z wozu salonowego”15.
W dniu przyjazdu byłego już rządu, tj. 4 październia 1939 r., Kordian Zamorski zanotował:
rzeczywiście i niestety przyjechał. [Germina] Składkowska
pijana zrobiła od razu na dworcu awanturę głośno wykrzykując, żeby nikomu nic nie dawać do niesienia, bo Rumuni to
sami złodzieje, że ją okradli itd. Potem zaczęła śpiewać po

10

IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia
22 IX 1939.
11 Zgodnie z pismem Sekretariatu Ogólnego rumuńskiego Ministerstwa Obrony Narodowej od 2 października 1939 r. w obozie w Băile Herculane mieli być internowani
wyłącznie generałowie i pułkownicy. Zob.: W. Biegański, Władze rumuńskie wobec
internowania i uchodźstwa polskiego w Rumunii (wrzesień 1939-luty 1941), „Najnowsze Dzieje Polski 1939-1945” 1964, t. VIII, s. 63.
12 IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia
3 X 1939.
13 T. Dubicki, Uchodźcy polscy w Rumunii 1939-1945 [w:] Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1947. Dokumenty z narodowych archiwów Rumunii, t. I, cz. 1, kom. red.
J. Bednarek et al., Warszawa-Bukareszt 2013, s. LXXVII.
14 F. S. Składkowski, dz. cyt., s. 360.
15 E. Kwiatkowski, Dziennik czynności ministra skarbu, przyg. do druku, opatrzył
uwagami „na marginesie” i przyp. J. Rakowski, „Zeszyty Historyczne” 1991, nr 96,
s. 147; Sławoj Składkowski zanotował zaś, że z prośbą taką wystąpił prefekt (starosta)
Bacău. Zob.: F. S. Składkowski, dz. cyt., s. 359.
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francusku jakąś żołnierską piosenkę, wreszcie nasz hymn.
Wyglądała przy tym na ostatnią kurwę. Rumuni galowo
ubrani cofnęli się natychmiast i cały czas panował nastrój
sztywny i zimny. Przypuszczam, że takim pozostanie do tamtych Panów i nadal16.

Szczególnie wymowne jest to ostatnie zdanie, znamionujące wzajemne
relacje przedwojennego establishmentu i zwykłych Polaków. Zauważyć
jednak należy, iż taka postawa gen. Zamorskiego wynikała z wrześniowej
porażki, czego konsekwencją była całkowita kontestacja „jedynych odpowiedzialnych”, tj. prominentnych polityków II Rzeczypospolitej. Ale uwagi godny jest i ten fakt, że Zamorski zapomniał, iż sam był częścią przedwojennej elity i współtworzył państwo i jego system. W jego ocenie winni
byli wyłącznie „inni”. Znamienne, że postawę taką prezentował przez cały
pobyt w Rumunii, a jej emanacją były jego zeznania bezkrytycznie potępiające (poza Józefem Piłsudskim) przedwrześniowych przywódców Polski. W gronie najgorzej ocenianych znalazł się również gen. Składkowski.
Znalezienie się obu tytułowych postaci w jednej miejscowości nie
oznaczało, że zamieszkali w jednym budynku. Generał Składkowski wraz
z żoną i bliskimi współpracownikami rezydował w hotelu „Ferdinand”;
gen. Zamorski zaś, wraz z tzw. grupą generalską liczącą 17 osób, został
zakwaterowany w „jakimś sanatorium wojskowym”17.
Fot. 1. Hotel „Ferdinand” w Băile Herculane

Źródło: http://ploaiadecuvinte.blogspot.com/2014_06_24_archive.html

16

IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia
4 X 1939.
17 Tamże, zapis z dnia 30 IX 1939 r.
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Tadeusz Dubicki pisał: „Pod względem warunków pobytu, zwłaszcza w początkowej jego fazie, materialnie były one w pełni zabezpieczone”18 i dotyczyło to wszystkich 110 uchodźców polskich, którzy znaleźli się
w Băile Herculane.
Życie w nowym miejscu internowania było dogodniejsze, na co
wpływ miała niewątpliwie stabilizacja i lepsze warunki zakwaterowania.
Ale nie poszła za tym zmiana relacji między uchodźcami. Niewątpliwie
Rumuni nie orientowali się w nastrojach i wszystkich wyższych oficerów
oraz urzędników państwowych traktowali na równi, ale jak pokazuje
przykład obu generałów, relacje te byłe pełne żalu i pretensji. Niewątpliwie jednak zarówno Zamorski, jak i Składkowski mieli jeden cel wspólny
– wydostać się z Rumunii i dalej walczyć we Francji. Obaj zresztą w tym
celu przyjęli konkretną linię postępowania. Dodajmy – bardzo różną
w formie i treści. Składkowski, wychodząc z założenia, że jako były premier miał prawo oficjalnego występowania do nowych władz cywilnych,
tj. do prezydenta Władysława Raczkiewicza i premiera Władysława Sikorskiego, podjął cały szereg prób uzyskania możliwości opuszczenia Rumunii i walki w armii polskiej we Francji. W dniu 9 października 1939 r.
Składkowski wspólnie z Kwiatkowskim w piśmie do Prezydenta RP opisali sytuację, w jakiej się znaleźli, domagając się umożliwienia wyjazdu
byłym urzędnikom państwowym19. W tym czasie, tj. na początku października 1939 r., gen. Zamorski, dzięki znajomościom rumuńskim, przebywał w Bukareszcie, gdzie attaché wojskowy ppłk Tadeusz Zakrzewski
namawiał go, by się zwolnił „z obozu i do Bukaresztu przyjechał, bo jest
tu masę roboty i szkoda bym darmo w obozie siedział”20. Sytuację tę
należy interpretować jako próbę skaptowania na stronę nowych władz
jednego z piłsudczyków21, co dałoby doskonały efekt propagandowy. Dodajmy, że pomimo całego krytycyzmu wobec przedwojennego establishmentu i jego rządów Zamorski nie podjął wyzwania. Nadto zauważyć należy, iż kolejne, kilkukrotne próby zwerbowania22 również nie dały rezul-

18

T. Dubicki, Uchodźcy polscy w Rumunii…, s. LXXVII.
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (dalej: IPA), Archiwum Ogólne (dalej:
AOG), Kolekcja Jana Weinsteina (dalej: KJW), t. 34/4.
20 IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia
6 X 1939.
21 Odnotować jednak należy fakt, że na początku grudnia 1939 r. „przychylność” ppłk.
Tadeusza Zakrzewskiego wobec Zamorskiego z nieznanych powodów osłabła. Zob.:
IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia
3 XII 1939.
22 W dniu 27 grudnia 1939 r. Zamorski otrzymał informację od Tadeusza Zakrzewskiego, że „było urzędowe pismo w mojej sprawie, ale zginęło, powtarza mi tylko
z pamięci mjr [Marian] Zimnal, że pan [Władysław] Sikorski liczy na moją pracę na
terenie Rumunii, a potem... może”. Zob.: IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego
8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia 17 XII 1939. Po spotkaniu w dniu 10 lutego
1940 r. z Karolem Aleksandrowiczem, przewodniczącym Komisji ds. Ochrony Mienia
Państwowego, Zamorski skonstatował: „Z mętnego jego gadania nie zdołałem wyro19
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tatu. Nie przeszkodziło mu to natomiast w byciu niezwykle krytycznym
wobec niedawnych przełożonych, czego wyraz dał w swym dzienniku,
notując:
Te dranie z b[yłego] rządu zaczynają wyłazić, bo z początku
siedzieli pochowani i wstydzili się widocznie pokazać. Już ten
„lekarz powiatowy” Sławoj [Składkowski], prowadząc za rączkę tę swoją synogarlicę hula z wrzaskiem po ścieżkach leśnych. Już płakał mi łzy na kamizelkę pan wicepremier [Eugeniusz Kwiatkowski – przyp. M.S.], który uważa klęskę naszą za bezprzykładową w dziejach świata, a suczysyn nigdy
nie chciał dać pieniędzy na uzbrojenie Polski. Oczywiście
wieszał wszystkie psy na [Edwardzie] Śmigłym[-Rydzu]23.

Wydarzenia kolejnych dni internowania sprowadzić można do
jednego określenia – „nuda”! Tak to zresztą wygląda prawie zawsze, gdy
pozostaje się w stanie internowania. Ale nie oznaczało to bynajmniej, że
nic się w tzw. międzyczasie nie działo. Nie znamy wprawdzie dokładnego
przebiegu pobytu gen. Składkowskiego w Rumunii, ale ze szczątków informacji można ustalić, iż stale przebywał on w Băile Herculane, ciesząc
się, jak zresztą pozostali internowani, względną swobodą ruchów. Był jednak niewątpliwie lepiej pilnowany niż gen. Zamorski, który, jak wynika
z jego rękopiśmiennego dziennika, miał dużą swobodę poruszania się
w obrębie miejsca internowania, a nawet wyjazdów do innych miejscowości (na przykład na polowania24) i do Bukaresztu. W okresie późniejszym, gdy internowani poddani zostali dalszym ograniczeniom, gen. Zamorski, dzięki swojej zdecydowanej postawie wobec Rumunów, nadal korzystał z większej swobody25.
Pozbawiony takich możliwości, jak też będący w odmiennej sytuacji gen. Składkowski walczył piórem, przedkładając m.in. 23 października
1939 r. oficjalny protest na ręce Rogera Raczyńskiego, ambasadora Rzeczypospolitej w Bukareszcie. Były premier domagał się w nim działań
zmierzających do uwolnienia władz polskich26. W odpowiedzi otrzymał

zumieć, czego właściwie chce. To chce ludzi do jakiegoś dziwnego wywiadu – nie
określa jakiego”. Zob.: IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”,
rkps, zapis z dnia 2 I 1940.
23 Tamże, zapis z dnia 14 X 1939.
24 Kordian Zamorski pisał: „W ubiegłą sobotę byłem w tych górach, zaproszony przez
aptekarza Hossu na polowanie. Padł jeden dzik, niestety odyniec”. Zob.: tamże, zapis
z dnia 25 X 1939.
25 Tamże, zapis z dnia 22 XI 1939.
26 IPL, Kolekcja Sławoj Felicjan Składkowski (dalej: KSFS), sygn. 3/K/2/8a; IPL, Kolekcja Józef Beck (dalej: KJB), sygn. 20/5/3/4/16; Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), Kolekcja Roger Raczyński, sygn. 482, t. 2.
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jednak… aide mémoire rządu rumuńskiego27, na co odpowiedział listem
z 30 października 1939 r., dowodząc:
Jestem pewien, że sprawa ta, będąca niezwykłym precedensem w życiu międzynarodowym, stanie się kiedyś przedmiotem publicznej dyskusji w Polsce. Dlatego nie wątpię, że czyni P[an] Ambasador nadal wysiłki w tym kierunku, by wyjaśnić zasadniczo stanowisko rządu rumuńskiego, pozwalające
mu na urągające wszelkiemu poczuciu prawa i słuszności internowanie przez władze rumuńskie b[yłego] Prezydenta RP
prof. Ignacego Mościckiego, b[yłych] członków Rządu i PP.
Podsekretarzy Stanu28.

Niestety, gen. Składkowski, który zdawał sobie sprawę z bezwzględnej lojalności Rogera Raczyńskiego wobec gen. Sikorskiego, nie doczekał się
odpowiedzi. Być może ambasador nie czuł się w obowiązku tego uczynić,
skoro 31 października 1939 r. spotkał się z generałami w hotelu „Ferdinand” w Băile Herculane29.
Okresy „nudy” przeplatane były także informacjami z wolnego
świata. Istotną była niewątpliwie ta, która do Băile Herculane dotarła
około 25 października 1939 r. Z Paryża przywiózł ją Marian Szumlakowski, informując Kwiatkowskiego o tym, że został odwołany ambasador Juliusz Łukasiewicz, „no i o tym, że tam [tj. w Paryżu – przyp. M.S.] wcale
sobie nie życzą widzieć panów z dotychczasowego rządu”. Zamorski
spuentował to zgryźliwie:
Wszyscy oni oczywiście mają bardzo zwiędłe trąby, ale apetyty niezgorsze i na jadło i na napój, bo ich utrzymanie kosztuje dziennie 26 000 lei, co wszystko załatwia jakaś kreatura
bukowińska hr. [Guido] dela Scala, b[yły] oficer ułanów austriackich30.

Nie wspomniał jednak, że wśród korzystających z owych alokacji był również i on. Nie bez racji będzie także uwaga, że obaj generałowie pobierali
codziennie po 500 lei „kieszonkowego”31. Nie oznaczało to wprawdzie wy-

27

IPL, KSFS, sygn. 3/K/2/8b.
IPL, KJB, sygn. 20/5/3/4/16.
29 Sławoj Składkowski stwierdził jedynie, że podczas tej wizyty ambasador odebrał
pieczęcie urzędowe. Zob.: F. S. Składkowski, dz. cyt., s. 377. Równie lakoniczny
był gen. Kordian Zamorski. Zob.: IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia 31 X 1939.
30 IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia
25 X 1939.
31 Według informacji Romana Umiastowskiego 800 lei stanowiło we wrześniu 1939 r.
równowartość 20 złotych. Tak więc, trzymając się tego przelicznika, dzienne „uposażenie” obu generałów wynosiło 12,5 złotego, tj. około 1/3 przedwojennej stawki. Zob.:
28
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godnego i dostatniego życia, ale zważywszy, że rodziny również otrzymywały „kieszonkowe” (żona – 500 lei, dziecko – 250 lei dziennie), internowani w Băile Herculane nie mogli narzekać, szczególnie w porównaniu
z szeregowcami, którzy otrzymywali 13,9 lei dziennie (sic!)32.
Monotonną codzienność „zakłócały” także wiadomości dotyczące
konkretnych osób. Generał Zamorski ostatniego dnia października roku
1939 dostał informację od Tadeusza Tomaszewskiego z Paryża, że „w mojej sprawie wszystko załatwił i że wezwą mnie do Francji, tylko wpływu
już na to nie ma, bo nie jest członkiem gabinetu”33. Dwa tygodnie później,
tj. po 11 listopada 1939 r., ostatni premier II Rzeczypospolitej, również
z Paryża (via ambasada RP w Bukareszcie) otrzymał pismo, będące odpowiedzią na list jego i Kwiatkowskiego z 9 października 1939 r.34 Znamienne, iż nadawcą nie był prezydent Raczkiewicz, ale… prezes rady ministrów Władysław Sikorski (sic!)35. Premier, nie przebierając w słowach,
nie pozostawił adresatom złudzeń. Pisał m.in.:
Na wstępie zaznaczyć pragnę, iż w piśmie Panów brak śladu
jakiegokolwiek zrozumienia sprawy najważniejszej, a mianowicie odpowiedzialności tego rządu za ostatnie wydarzenia,
odpowiedzialności tym większej, że uważają się oni za dalszy
ciąg rządów od r[oku] 1926. Jest ona straszliwa, jak rzadko
bywa w dziejach. Nie waham się stwierdzić, że w tym stanie
rzeczy wszelkie podnoszenie głosu przez rząd klęski narodowej jest czymś nieoczekiwanym. (...) Generalne uznanie ewakuowanych do Rumunii urzędników, jako „zespołu najwartościowszych jednostek w aparacie urzędniczym”, nie może być
przez Rząd Polski przyjęte…36

Cały list był utrzymany w tonie zdecydowanej negacji jakichkolwiek pozytywów przedwojennych władz państwa. Dodajmy, że treść pisma gen.
Sikorskiego doskonale wpisywała się w ówczesne nastroje rządu polskie-

Dziennik wojenny ppłk. Romana Umiastowskiego. W Rumunii, oprac. J. B. Nycek,
A. Urbanek, „Przegląd Tygodniowy”, 8 IX 1985, nr 36 (180), s. 6.
32 W. Biegański, dz. cyt., s. 79.
33 IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia
31 X 1939.
34 IPL, KJB, sygn. 20/5/3/3/17B; T. Dubicki, J. Rostworowski, Sanatorzy kontra sikorszczycy, czyli walka o władzę na uchodźstwie w Rumunii 1939-1940, Warszawa
1993, s. 47.
35 Generała Składkowskiego powiadomił o tym listownie szef Kancelarii Cywilnej prezydenta Raczkiewicza pismem z 7 listopada 1939 r. Informował, iż Prezydent RP
uczynił tak z uwagi na piastowanie przez gen. Sikorskiego funkcji prezesa rady ministrów. Zob.: IPL, KSFS, sygn. 3/K/2/5/2.
36 IPL, KJB, sygn. 20/5/3/17b.
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go na uchodźstwie37, który 10 października 1939 r. powołał do życia Komisję dla rejestracji faktów i zbierania dokumentów dotyczących ostatnich zdarzeń w Polsce38. Fakt ten ma znaczenie dla tematu, albowiem to
właśnie przedstawiciele tej komisji przesłuchiwali obu generałów w związku z zakresem ich działalności. To dla tej komisji gen. Zamorski sporządził szereg zeznań, w których poddał krytyce działalność przedwojennych
władz państwowych. Wydarzenia te miały jednak miejsce dopiero od lutego 1940 r., a więc w momencie, gdy złudne okazały się zapewnienia Tomaszewskiego z PPS o „załatwieniu wszystkiego” i zgodzie na wyjazd do
Francji.
Wypada zauważyć, iż w czasie gdy zarówno Składkowski, jak
i Kwiatkowski oczekiwali na odpowiedź Prezydenta RP (de facto premiera Sikorskiego), członkowie przedwojennej Rady Ministrów zgłosili niemal in corpore do attachatu wojskowego w Bukareszcie gotowość podjęcia służby w tworzonej we Francji armii polskiej. Odpowiedzi były negatywne, a szczególnie nieprzyjemną otrzymał gen. Składkowski. Naczelny
Wódz w piśmie opatrzonym klauzulą „tajne” ze złośliwością stwierdzał:
Otrzymałem Pańskie zgłoszenie do służby czynnej. Żąda Pan
w swoim podaniu rzeczy niemożliwej. Nie rozporządzam tak
silną policją, ani żandarmerią, by ochronić Pana od zniewag
i zamachów, które spotkać Go muszą w każdym większym
skupisku polskim. Pan, Prezes Rządu odpowiedzialnego za
bezprzykładny pogrom, jakiegośmy doznali, powinien zrozumieć, że jedno mu teraz pozostaje: dać o sobie zapomnieć39.
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Krzysztof Piekarski konstatował: „Premier W. Sikorski i jego partnerzy polityczni
uważali, że należy stosunkowo szybko znaleźć odpowiedzialnych za klęskę i poddać
ich osądowi politycznemu, eliminując przy okazji ich wpływy i możliwości oddziaływania na podejmowane decyzje. W tym należałoby upatrywać przyczyn tak gwałtownego ataku na sprawców, jak się wydawało, klęski poniesionej we wrześniu”. Zob.:
K. Piekarski, Rozliczenia za klęskę we wrześniu 1939 roku (na podstawie korespondencji między gen. F. Sławojem-Składkowskim, E. Kwiatkowskim a gen. W. Sikorskim), „Szkice z Najnowszych Dziejów” 2003, nr 3, s. 41.
38 Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. I: Październik
1939-czerwiec 1940, oprac. W. Rojek przy współpracy A. Suchcitza, Kraków 1994,
s. 11.
39 IPL, KSFS, sygn. 3/K/2/9, pismo L.dz.2/Tj./G.M. Zob. też: F. S. Składkowski,
dz. cyt., s. 336; T. Wyrwa, Odbudowa władz Rzeczypospolitej w Paryżu i Angres
wrzesień 1939-czerwiec 1940 [w:] Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939-1945, t. 1, pod red. Z. Błażyńskiego, Londyn 1994, s. 30. Znacznie „łagodniejsze” w swej jednakowej treści były depesze odmowne podpisane przez gen. Mariana Kukiela skierowane do: Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, Wojciecha Świętosławskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Emila Kalińskiego, Juliusza Ulrycha oraz
gen. Jakuba Krzemieńskiego. Zob.: T. Dubicki, Internowanie naczelnych władz cywilnych i wojskowych RP w Rumunii (1939-1944), „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 1998, t. 21, s. 56.
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Nie może więc dziwić, że po takiej serii impertynencji i upokorzeń
gen. Składkowski, a wraz z nim minister Kwiatkowski sformułowali
odpowiedź, którą ponownie skierowali na ręce Prezydenta RP. Pismo datowane na 17 listopada 1939 r. zawierało odpowiedź na zarzuty Sikorskiego, dowodząc ich bezzasadności i krzywdzącego stosunku. Obaj autorzy
bardzo wyraźnie podkreślili przy tym, że to właśnie rząd gen. Składkowskiego jako pierwszy przeciwstawił się zbrojnie Adolfowi Hitlerowi40.
Analizując dwa jesienne miesiące (październik-listopad) internowania obu generałów, zauważyć wypada, że jakkolwiek przebywali oni
w tej samej miejscowości, to nie tylko nie utrzymywali bliskich kontaktów, ale nawet (i dotyczy to też pozostałych internowanych) nie usiłowali
wspólnie działać na rzecz uwolnienia. Można wręcz stwierdzić, że każdy
grał dla siebie (ewentualnie dla swoich przyjaciół politycznych). Sytuacja
ta pokazuje także, jak wielkie podziały i odmienny pogląd na ówczesną
sytuację spowodowała przegrana wojna. Antypatie i animozje poczęły
urastać do ogromnych rozmiarów, tworząc podłoże licznych konfliktów.
Trudno przesądzać, czy jednolita postawa internowanych w Băile
Herculane wobec rządu gen. Sikorskiego zmieniłaby ich położenie, ale
niewątpliwie podziały ułatwiały władzom rządowym wygrywanie jednych
przeciwko drugim. Niemniej jednak dość konsekwentna polityka odmawiania większości przedwojennego establishmentu prawa wyjazdu (jakkolwiek nie dotyczyło to wszystkich!) nie tylko skutecznie zniechęcała, ale
i podsycała antagonizm. Nie bez znaczenia były przy tym działania władz
rządowych dążących do ich upokorzenia. Taką sytuację można zaobserwować m.in. w odniesieniu do gen. Zamorskiego, który pomimo wstawiennictwa Tomaszewskiego nie był brany pod uwagę przy ewakuacji.
W dniu 17 listopada (nomen omen tego samego dnia gen. Składkowski
napisał odpowiedź do Prezydenta RP) otrzymał z Paryża, od Tomaszewskiego, informację, że „Jego zdaniem nie ma się co śpieszyć. [Izydor] Modelski mi podobno stoi na przeszkodzie41”.
Trudno wnioskować, czy informacja ta miała wpływ na dalsze postępowanie gen. Zamorskiego, ale nie ulega wątpliwości, że kilka dni później zmienił on metodę działania. Niewątpliwie podejmując decyzję o wysłaniu raportu, prośby o powołanie do wojska i opisu swych działań od
15 sierpnia 1939 r. do ppłk. Zakrzewskiego, attaché wojskowego ambasady RP w Bukareszcie42, Zamorski niejako wrócił do jego propozycji z początku października 1939 r., ale i porzucił nadzieję na uwolnienie dzięki
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IPL, KSFS, sygn. 3/K/2/5/1. Zob. też: IPMS, Prezydium Rady Ministrów, Archiwum Osobiste Prezesa Rady Ministrów (dalej: PRM. AO-PRM), sygn. 7; T. Wyrwa, Generał Sikorski a rząd przedwrześniowy, „Zeszyty Historyczne” 1984, z. 70,
s. 229-230.
41 IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia
17 XI 1939.
42 Tamże, zapis z dnia 29 XI 1939.
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Tomaszewskiemu. Trudno inaczej wytłumaczyć tę zmianę jak narastającą
frustracją, powodowaną m.in. rozłąką z żoną (Składkowski mieszkał z żoną Germiną). Za jej egzemplifikację można uznać niezwykle zjadliwy
wiersz ułożony „na cześć” Składkowskiego pt. „Polski paszalik”. Zamorski, który przyznał się do współautorstwa, zanotował go w całości43
z przekonaniem, „że zaginie”.
Koleje losów obu postaci w okresie rumuńskim rozeszły się ponownie 3 grudnia 1939 r., gdy gen. Zamorski „za zgodą 2 czy 3 ministerstw” został zwolniony z internowania w Băile Herculane i wyjechał do
Bukaresztu. Generał Składkowski pozostał w dotychczasowym miejscu,
aby w maju 1940 r. zamieszkać w hotelu „Cerna”, gdzie przebywał do
11 czerwca, gdy w celu „leczenia zębów” wyjechał do Bukaresztu, skąd,
podobnie jak gen. Zamorski, rozpoczął kolejny etap tułaczej wędrówki.
Wydarzenia kolejnych dni i miesięcy internowania gen. Składkowskiego są nader trudne do ustalenia. Brakuje bowiem źródeł archiwalnych, jak też dokładnych relacji, chociażby dlatego, że ostatni premier
II Rzeczypospolitej notatki z tego okresu (jak też rękopiśmienne dzienniki sprzed wojny) zniszczył w Bukareszcie przez wyjazdem do Turcji44.
Inaczej jest natomiast w przypadku gen. Zamorskiego, który w zachowanym dzienniku skrupulatnie opisał dzień po dniu zarówno wydarzenia,
jak też własne przemyślenia.
Dla właściwego przedstawienia tematu faktografia 1940 r. ma jednak drugorzędne znaczenie, co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze,
sytuacja obu generałów ustabilizowała się tak pod względem logistycznym, jak i materialnym. Po drugie, po okresie bardzo dynamicznych
zmian przyszedł czas „osiadania w rzeczywistości”, przede wszystkim pod
względem mentalnym. Po trzecie, decyzje władz nadrzędnych wymusiły
przeniesienie uwagi obu postaci na kwestie związane z rozliczaniem się
z przeszłości45. Zasadne jest zatem pytanie, jaka była ich postawa i zachowanie się gen. Zamorskiego przed Komisją dla rejestracji faktów i zbierania dokumentów dotyczących ostatnich zdarzeń w Polsce46 (nazywaną
również Komisją ds. Przyczyn Klęski Wrześniowej), co zeznał gen. Składkowski przedstawicielom Komisji Badawczej Ministerstwa Sprawiedliwości przy Ambasadzie RP w Bukareszcie (filia Komisji ds. Przyczyn Klęski Wrześniowej) i jakie informacje przedstawił Komisji ds. Ochrony Mienia Państwowego, powołanej jesienią 1939 r. w Bukareszcie pod przewodnictwem Tadeusza Garbusińskiego. Odpowiedź na te pytania będzie klu-
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Tamże, zapis z dnia 30 XI 1939.
F. S. Składkowski, dz. cyt., s. 382.
45 M. Kwiecień, Przyczynek do dziejów komisji powołanej w związku z wynikiem
kampanii wojennej 1939 roku. Sprawa Tadeusza Cypriana przeciwko Jerzemu
Giertychowi, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2012, t. 5, z. 4, s. 330-331.
46 „Monitor Polski”, 16 XI 1939. Zob. też: M. Kwiecień, dz. cyt., s. 330-331.
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czem do zrozumienia funkcjonowania dwóch odmiennych typów charakterów, wywodzących się przecież z jednego pnia ideologii państwowej Józefa Piłsudskiego.
Nie ulega wątpliwości, że zarówno gen. Składkowski, jak też gen.
Zamorski pozostali wierni pamięci Marszałka, czemu dali m.in. wyraz,
uczestnicząc 19 marca 1940 r. w mszach świętych za duszę Józefa Piłsudskiego47. Inaczej jednak, co w dużej mierze wynikało z ich sytuacji, postępowali w kontaktach z nowymi władzami. Składkowski, internowany
w odległej górskiej miejscowości, który nie chcąc „dać o sobie zapomnieć”, co sugerował premier Sikorski, stale wysyłał listy z prośbą o pozwolenie na wyjazd do Francji, kontakty te były jednak bardzo sporadyczne.
Niewątpliwie najważniejszym była wizyta Aleksandra Robinsona i Jerzego Luxenburga, przedstawicieli Komisji Badawczej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 29 kwietnia 1940 r. W przypadku gen. Zamorskiego,
przebywającego w Bukareszcie, kontakty te były nader częste i dotyczyły
osób nie tylko wysoko postawionych w hierarchii urzędniczej, ale przede
wszystkim wpływowych. O licznych wizytach u attaché wojskowego ppłk.
Zakrzewskiego była już mowa, ale warto wspomnieć również spotkania
z Karolem Aleksandrowiczem i Janem Kornausem, m.in. z tym ostatnim
„bardzo szczerą i serdeczną” rozmowę w dniu 20 grudnia 1939 r.48
Konsekwencją wspomnianych spotkań były jednakże prośby o raporty, które gen. Zamorski spełniał, ale i oficjalne przesłuchania. Dodajmy, że te ostatnie wpisywały się w całościową akcję, mającą na celu zdyskredytowanie II Rzeczypospolitej jako państwa źle zarządzanego, skorumpowanego i przeszytego licznymi aferami. Pierwsze przesłuchanie
gen. Zamorskiego miało miejsce 2 stycznia 1940 r. i dotyczyło dolarów,
które miał przywłaszczyć sobie Juliusz Kozolubski. Przesłuchiwany wobec prokuratora Zdzisława Piernikarskiego zaprzeczył tym pomówieniom49. Zauważyć jednak należy, że stałe przebywanie w Bukareszcie,
w sercu polskiego życia uchodźczego w Rumunii, i chęć wyjazdu do Francji miały wpływ na zachowanie Zamorskiego, który wyraźnie zdystansował się na przykład od spotkania z mjr. Krzyczkowskim, zaufanym Edwarda Śmigłego-Rydza, stwierdzając: „Pewnie szpicle i nasi i rumuńscy
za nim chodzą. Powiedzą, że się z nim kontaktuję. Nie chcę!”50. Nietrudno zrozumieć jego zachowanie, zważywszy, po jak cienkiej linii poruszał
się w swych działaniach. Nie bez znaczenia był przy tym fakt, że na żądanie Komisji ds. Przyczyn Klęski Wrześniowej musiał przedłożyć raport
dotyczący Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW). Napisał go 20 lu-
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IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia
19 III 1940; F. S. Składkowski, dz. cyt., s. 380.
48 IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia
20 XII 1939.
49 Tamże, zapis z dnia 2 I 1940.
50 Tamże, zapis z dnia 22 I 1940.
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tego 1940 r., a wręczył Karolowi Aleksandrowiczowi, przewodniczącemu
tejże komisji w Bukareszcie, cztery dni później. Zamorski, według stanu
swojej wiedzy, omówił kwestie dotyczące śmierci Bronisława Pierackiego
i miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Raport był utrzymany w tonie rzeczowym, bez oskarżeń i inwektyw, a autor „zdradził” jedynie, że
minister spraw wewnętrznych Marian Zyndram-Kościałkowski polecił
mu zwolnić zastępcę komendanta głównego PP, nadinspektora Juliusza
Geiba i byłego naczelnika centralnej służby śledczej Leona Naglera51.
Stwierdził również, że Henryk Kawecki, ówczesny podsekretarz stanu
w MSW, przekonywał go, że jako komendant główny PP „nie ma prawa
nikogo aresztować i w ogóle do spraw wykonawczych służby bezpieczeństwa mieszać się nie może”52. Następnie przedstawił informacje dotyczące
zamachu na Pierackiego i wskazał rzeczywistych winnych tragedii. W jego
ocenie byli to: wiceminister spraw wewnętrznych Kawecki (za niezainteresowanie się tzw. „Archiwum Senyka”), naczelnik wydziału bezpieczeństwa MSW Stanisław Kucharski (za zlekceważenie informacji o laboratorium Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – OUN – w Krakowie i niezlikwidowanie komórki bojowej OUN), komisarz rządu na miasto stołeczne Warszawę (wojewoda) Władysław Jaroszewicz (za brak profesjonalizmu – udostępnił dowody rzeczowe, płaszcz i gazetę zamachowca, jasnowidzowi Ossowieckiemu, osobie postronnej i utrudniał śledztwo), naczelnik wydziału bezpieczeństwa Komisariatu Rządu w Warszawie Stanisław Łepkowski (za zaniedbanie zarządzeń pościgowych) i naczelnik
Urzędu Śledczego Warszawskiego Sitkowski (za niedołężny pościg na terenie Warszawy)53. Zamorski zarzucał przy tym, że wszyscy wymienieni
(poza Jaroszewiczem) nie tylko nie ponieśli konsekwencji, ale i awansowali. O Berezie Kartuskiej mówił, że gdy przyszedł do PP, wnioskował
o zwolnienie policjantów ze służby w tejże, bo było to niezgodne z ustawą
o policji. Ponadto Wacław Kostek-Biernacki był „bardzo grymaśny i żądał
policjantów, którzy albo dopiero ukończyli szkołę, albo nie byli nigdy karani ani urzędownie, ani dyscyplinarnie”54. To, zdaniem Zamorskiego,
powodowało, że młodzi policjanci po szkole w Mostach Wielkich, gdzie
uczono ich według wzorca angielskiego na „policjanta-obywatela”, którzy
w miejscu odosobnienia („mordowni”) zderzali się z brutalną rzeczywistością, popełniali drobne wykroczenia, aby nie trafić na służbę do Berezy. Dodał, że stale przebywało tam 3-4 oficerów i 100-150 szeregowych,
którzy po zakończeniu służby przez kilka miesięcy pozostawali w kompanii rezerwy w Żyrardowie, aby zapomnieć o przejściach i metodach stoso-
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IPMS, Kol. 251, t. 33 (fotokopia oryginału). Zob. też: Sprawcy klęski wrześniowej
przed sądem historii, wybór i oprac. M. Adamczyk, J. Gmitruk, Warszawa 2005,
s. 97, dok. Nr 18.
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wanych w Berezie. Oskarżył rząd o brak wyposażenia materialnego i stałej straży obozowej. Dodał także, że odmówił inspekcji nakazanej przez
ministra Władysława Raczkiewicza (podpuszczonego przez wiceministra
Kaweckiego), a pod wpływem nacisków poprosił „o niezwłoczne zwolnienie”55. Ponadto stwierdził, że w jego przekonaniu Berezę finansowano
z funduszu dyspozycyjnego ministra spraw wewnętrznych, a premier
Składkowski zabronił mu wystąpień, w których domagał się odwołania
policjantów ze służby w Berezie Kartuskiej. Wacława Żyborskiego, Jerzego Krzymowskiego i Stanisława Schulza (napisał rozporządzenie i regulamin Berezy) oskarżał o wszystko, co dotyczyło Berezy. Zakończył stwierdzeniem, że „więcej w sprawie Berezy nic nie wiem, poza tym, że istotnie
ludzie po paru miesiącach służby tam wychodzili zdziczali, co daje miarę
panujących stosunków”56. Generalizując, stwierdzić należy, że gen. Zamorski narzekał na przedwojenny system polityczny, którego egzemplifikacją było nadanie, wbrew jego woli, Krzyża Oficerskiego Polski Odrodzonej Józefowi Kamali-Kurchańskiemu, komendantowi miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej (sic!). Dodał, że stało się tak dzięki znajomości Kamali-Kurchańskiego z Żyborskim, „nieszczęśliwej pamięci ostatnim dyktatorem Depart[amentu] Polit[ycznego] MSWewn.”57.
Warto zwrócić uwagę, że raport w pewnym wycinku pokazywał
uwarunkowania systemu sprawowania władzy w II Rzeczypospolitej. Ale
zauważyć wypada i ten fakt, że stał się on, oraz kilka pozostałych, podstawą późniejszych oskarżeń piłsudczyków o zdradę ideałów marszałka Piłsudskiego. Dodajmy, że raport ten wpisywał się we wnioski wynikające
z całości zebranych materiałów, w których
członkowie komisji natknęli się na wręcz szokujące przejawy
wszelkiej nieuczciwości, „bagna moralnego”, w którym, jak
pisano: „likwidowały się strzępy naszego b[yłego] reżimu;
chodziło o defraudacje, kradzieże, nadużycia urzędowe itd.,
nad którymi nie można było przejść do porządku dziennego”58.

Dla wielu ówczesnych urzędników, którzy przed wojną nie pełnili wysokich stanowisk, informacje takie były tyleż cenne, co szokujące59.
Odmiennie natomiast było w przypadku zeznań gen. Składkowskiego, który 16 lutego 1940 r. poproszony został o wyliczenie się z mienia
państwowego, które zostało wwiezione na terytorium Rumunii. Ostatni
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premier II Rzeczypospolitej w piśmie z 20 lutego 1940 r. do przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Mienia Państwowego przy Ambasadzie RP
w Bukareszcie szczegółowo opisał zadany problem, stwierdzając, że żadnym mieniem państwowym nie zarządzał, albowiem jako premiera zajmowały go zgoła odmienne kwestie, m.in. sprawa tranzytu. Podał jednakże osoby odpowiedzialne za mienie MSW i PRM, ale i uczynił uszczypliwą
uwagę pod adresem władz państwowych za niszczejące w Băile Herculane
samochody60. W odpowiedzi dr Igielski kurtuazyjnie stwierdził: „Raz
jeszcze pozwalam sobie podziękować Panu Premierowi za szybką i wyczerpującą odpowiedź, a zarazem składam wyrazy prawdziwego szacunku
i poważania”61. Dodajmy, że z żądaniami powyższymi zbiegły się publiczne oskarżenia Stanisława Cata-Mackiewicza o rzekome przywłaszczenie
przez Składkowskiego i jego ministrów około 25 mln zł w złocie Banku
Polskiego62. W odpowiedzi premier stwierdził jednoznacznie, iż internowany rząd nie dysponował wspomnianą sumą pieniędzy63. Znamienne, że
kilkanaście dni później Cat-Mackiewicz odwołał swoje enuncjacje64.
Równie znamienne, że mniej więcej w tym samym czasie o wyjaśnienia związane z wywiezionymi z Polski pieniędzmi poproszony został
gen. Zamorski, który zanotował:
Wezwany byłem do złożenia zeznań w sprawie owej skrzynki
z walutami i złotem, którą we wrześniu [1939 r.] przy przekraczaniu granicy, a raczej przy rozbrojeniu, oddał przez
mego adiutanta pkom. Nowak gen. [Bronisławowi] Regulskiemu. Biedny [Stanisław] Zabiełło pośredniczył tylko w tej
sprawie i jego oskarżają, że tej skrzynki nie oddał. Doniesienie złożył w konsulacie w Constancy post[erunkowy] Wawruszczak Stanisław nr leg. 720, że adiutant k[o]m[en]d[an]ta
głównego zabrał skrzynkę z 18.000.000 złotych (w sztabach)
w Storożyńcu65.

Dalszego toku sprawa jednak nie miała.
Był natomiast Zamorski stale wzywany przez Aleksandrowicza,
który starał się uzyskać szereg informacji dotyczących konkretnych postaci przedwojennego życia politycznego. Podczas wieczornej rozmowy
9 marca 1940 r. Zamorski pozytywnie odniósł się do prośby interlokuto-
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ra, odmawiając jednocześnie zeznań na temat Śmigłego-Rydza66. Dodajmy, że w tym czasie, tj. pomiędzy 9 a 15 marca, Zamorski napisał prawdopodobnie aż cztery raporty: 9 marca – uzupełnienie do zeznań z 20 lutego
1940 r., dotyczące miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej67, 13 marca
– pismo „na temat wykorzystania przez władze administracyjne Policji
Państwowej do pacyfikowania strajków i rozruchów chłopskich w latach
trzydziestych”68 i 15 marca 1940 r. – oświadczenie na temat znajomości
z Karolem Wędziagolskim, Tadeuszem Sułowskim i Władysławem Jaroszewiczem69. Czwarty, nazwany „raportem generalnym”, którego nie udało się odnaleźć, sporządził dla ppłk. Zakrzewskiego. Został on zredagowany na podstawie listu Buyki i Józefa Piętkiewicza oraz „stanu tutejszego
o policji polskiej”70.
Dla śledczych Komisji ds. Przyczyn Klęski Wrześniowej szczególnie interesujący był raport z 13 marca 1940 r., w którym Zamorski opisał
wykorzystanie PP do „pacyfikowania strajków i rozruchów chłopskich
w latach trzydziestych”71. Zaznaczył, że gdy został komendantem głównym PP, to po raz pierwszy zetknął się z administracją cywilną na „jej
najwyższym szczeblu”72 i skonstatował, że jako komendant niewiele mógł
zrobić z uwagi na ustawę o policji „i takie (…) nastawienie władz administracyjnych, ściśle mówiąc różnych kreatur »bezpieczeństwowych«
i macherów starościańskich”73. Dowodził, że władze te wykorzystywały PP
„do wszelkich czynności, nic wspólnego niemających z bezpieczeństwem
obywatela w kraju naszym, bandytyzm hulał”74. Stwierdził, że to on zainicjował akcję, aby „policjanci przestali usługiwać do stołu u pp. Wojewodów”, co wywołało ich sprzeciw i zwróciło ich przeciwko niemu75. Bronił
swoich działań, atakując władze administracyjne za nieprzemyślane decyzje (brak informacji dla PP). Dopiero po strajku chłopskim w 1937 r. premier Składkowski wydał bardzo ostre zarządzenia w sprawie oddziałów
policji, zakazując ich dzielenia bezpośrednio w czasie akcji. Za strajk
chłopski obwiniał Żyborskiego, który uspokajał premiera, pomimo tego,
że ten już od marca 1937 r. wiedział od Zamorskiego, iż chłopi dążą do

66

Tamże, zapis z dnia 9 III 1940.
Autor dziennika nie wspomniał, że 9 marca 1940 r. sporządził pisemne uzupełnienie swej poprzedniej relacji w tej sprawie. Zob.: IPMS, Kol. 251, t. 33 (fotokopia oryginału); Sprawcy klęski…, s. 122-123, dok. Nr 23 (kopia).
68 IPMS, Kol. 251, t. 33 (fotokopia oryginału); Sprawcy klęski…, s. 124-128, dok.
Nr 24 (kopia ze zmianami).
69 IPMS, Kol. 251, t. 33 (fotokopia oryginału); Sprawcy klęski…, s. 128-131, dok. Nr 25
(kopia ze zmianami).
70 IPL, „Dziennik Kordiana Zamorskiego 8 IX 1939-9 IV 1940”, rkps, zapis z dnia
13 III 1940.
71 Sprawcy klęski…, s. 124, dok. Nr 24.
72 Tamże.
73 Tamże.
74 Tamże.
75 Tamże.
67

168
uzyskania pewnych swobód. Zamorski dodał także, że po strajku wystąpił
do Składkowskiego z supozycją, iż „ośrodkiem do rozwiązywania zagadnień polityki wewnętrznej nie może być policja, bo to do tych celów środek bardzo zły”, ale jedynym skutkiem było usunięcie go z „grona bezpośrednich współpracowników”, co skomentował: „zresztą bez żalu z mojej
strony”76.
Komentarz wydaje się zbędny, ale nie bez racji, w kontekście tematu, należy raz jeszcze zwrócić uwagę na sygnalizowane wcześniej relacje Zamorski – Składkowski. Nie ma podstaw sądzić, iż enuncjacje z roku
1940 nie były konsekwencją wcześniejszych, dość trudnych kontaktów,
ale nie ma także podstaw do wnioskowania, że relacje te były aż tak złe,
jak widział to gen. Zamorski. Uwzględniając zależności przełożony – podwładny należy stwierdzić, że w tym konkretnym przypadku doszło do
zderzenia praktyki (Zamorski) z polityką (Składkowski). Powstała „mieszanka wybuchowa”, będąca podstawą niezrozumienia, nieporozumień
i błędnych ocen.
Kolejny raport, sporządzony 15 marca 1940 r., dotyczył znajomości trzech tytułowych postaci ze Śmigłym-Rydzem. Zamorski wypowiedział
się o Wędziagolskim bardzo pozytywnie. O Sułowskim niewiele wiedział
(poznał go w domu Śmigłego-Rydza). O Jaroszewiczu zeznał, że znał go
„służbowo jako opoja i szeroką ruską naturę, wieszającą się zawsze przy
»władzy« i gotową do najpodlejszych czynności”. Dodał, że to na jego polecenie jeden z oficerów policji skatował Hermana Liebermana. Zajął wobec ostatniego zdecydowane stanowisko, oświadczając: „Ja osobiście unikałem ostatnio spotkań z Jaroszewiczem, nie chcąc podawać mu ręki. Zaznaczam, że Pan Jaroszewicz nie był puszczany na próg pałacu belwederskiego”. Wspomniał także, że Jaroszewicz cieszył się złą sławą i że mieli
spięcie w poczekalni premiera Składkowskiego, po którym oczekiwał jego
świadków, „ale ich nie przysłał”. Pomimo wcześniejszej deklaracji wypowiedział się na temat Śmigłego-Rydza i jego rodziny, stwierdzając, że
wiódł prosty i skromny tryb życia, że jego pasją był brydż, na którym najczęściej bywali: Julian Piasecki (wiceminister komunikacji), Jaroszewicz,
Sułowski i August Zaleski. Podkreślił, że to właśnie Jaroszewicz uczynił
lekarzem Śmigłego-Rydza – „pospolitego znachora”77.
Raport ten, podobnie jak i poprzednie, odkrywał kulisy sprawowania władzy i dotykał spraw, na których szczególnie zależało śledczym,
albowiem to właśnie dzięki takim niewygodnym informacjom mogli oni
tworzyć negatywny obraz elit politycznych II Rzeczypospolitej. Jednocześnie gen. Zamorski równie krytycznie oceniał ówczesną sytuację, posądzając m.in. członków Rady Narodowej o pauperyzację pozycji Polski.
Pisał: „Toć to jest skandaliczna licytacja w dół (…). Srają podlcy we własne gniazdo, rzygają już na ten biedny naród polski. To są bezprzykładne
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opluwania tego wszystkiego, co się w Polsce po maju 1926 r. działo”78.
Dodajmy, że nie był to jedyny tak nieprzychylny nowym władzom komentarz79. Trudno jednoznacznie dociec, czy gen. Zamorski już wówczas począł zdawać sobie sprawę z faktu wykorzystywania go przez „nową elitę”,
czy też na zmianę postrzegania przeszłości wpływ miały czynniki zewnętrzne. Jeśli zważyć, iż nadal zachował szacunek dla Marszałka, a jednocześnie nie godził się na postponowanie in extenso wszystkiego, co osiągnęła II Rzeczpospolita w latach 1926-1939, to mamy do czynienia z momentem kluczowym, w którym zwyciężała refleksja i pamięć o czasach
minionych.
Konstatację tę zdają się potwierdzać kolejne wydarzenia z udziałem gen. Zamorskiego. Jakkolwiek, po raz kolejny, spotkał się on z Aleksandrowiczem i kolejny raz zgodził się na sporządzenie raportu dotyczącego przedwojennych wydarzeń – tzw. testamentu Piłsudskiego, to
treść nie miała już waloru, tak pożądanej przez śledczego, sensacji. Przede wszystkim oświadczył on, że żadnego testamentu nie było (sic!)80
i nadmienił, że jakkolwiek nie był w gronie najbliższych, to widział konsternację tegoż otoczenia, gdy wiadomość ta stała się faktem. Dodał jednak, że krążyło wiele plotek na temat testamentu. Miał go mieć podobno
gen. Janusz Gąsiorowski, w co Zamorski nie wierzył, bo „generał Gąsiorowski był jednym z najbardziej śmiercią marsz[ałka] Piłsudskiego zaskoczonych ludzi…”. Na dowód przytoczył informację o własnej prośbie do
Louisa Barthou, aby wpłynął na uspokojenie sytuacji w garnizonie warszawskim, gdzie na odprawie oficerów gen. Władysław Bończa-Uzdowski
oświadczył, „że należy być gotowym wobec agonii Komendanta na stłumienie puczu, który bądź z prawej bądź z lewej strony wybuchnie”. Gąsiorowski spuentował te słowa następująco: „To głupstwo, przecie w to
[śmierć Piłsudskiego – przyp. M.S.] nikt nie wierzy”. W drugiej sprawie,
tj. pobytu w Niemczech, oświadczył natomiast, że po powrocie złożył
raport premierowi Składkowskiemu. Ten odesłał go do Śmigłego-Rydza
i gen. Wacława Stachiewicza, który uwagę o niemieckich czołgach zbył
stwierdzeniem, że „to blacha rozsypująca się po 100 km marszu”, a wśród
oficerów Sztabu Głównego (SG) powiedział: „Generała Zamorskiego nie
można wysyłać zagranicę, bo wróciwszy szerzy defetyzm”. Zamorski za-
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znaczył, że jego relacje bagatelizowano i był przekonany, że Śmigły-Rydz
tak też był informowany przez Stachiewicza81.
W podobnym tonie utrzymany był raport z 4 kwietnia 1940 r., będący uzupełnieniem wcześniejszych zeznań. Dotyczył on Wacława Kostek-Biernackiego, ale Zamorski żadnych nadzwyczajnych faktów nie
przedstawił. Natomiast w sprawie Mieczysława Lissowskiego zeznał jedynie, że był on „urzędnikiem do szczególnych poruczeń przy wicepremierze Kwiatkowskim” i nazywał się Blanfuchs. Ponadto postawił szereg pytań dotyczących przygotowania kraju przez poszczególne ministerstwa do
wojny82.
Generalizując, wypada stwierdzić, że zeznania gen. Zamorskiego
były różnej wartości oraz że nie wynika z nich aż tak poważna krytyka
przedwojennych elit i ich zachowań, jakiej zapewne spodziewali się śledczy Komisji ds. Przyczyn Klęski Wrześniowej. Ponadto wyraźnie widać, że
Zamorski stopniowo zmieniał nastawienie i ocenę przeszłości. Niewątpliwie brak zgody na wyjazd do Francji, obserwowana niesprawiedliwość
w stosunku do niektórych wyższych oficerów i zniechęcenie ludźmi nowego reżimu, ale i systemem spowodowało, że na początku kwietnia 1940 r.
oświadczył Karolowi Aleksandrowiczowi zdecydowanie i jednoznacznie,
„że to [raporty – przyp. M.S.], co mu dałem, to dałem dla osobistej dlań
sympatii i że jeśli myślał, że chcę się tym wkupić do nowego regimu, to
gwiżdżę na niego. Czekałem, że mnie wezwą, nie wezwali mnie, to nie.
Wytrzymam bez nich”83. Zamorski nie dostał powołania do armii polskiej
we Francji, ale już następnego dnia musiał stawić się u kierownika Sądu
Polowego Nr 1 mjr. Cisaka i udzielić odpowiedzi na pytania o list żelazny
dla Marty Śmigłowej-Rydzowej. Puentując, stwierdził: „Nie mają tam
w Paryżu widać większych zmartwień, tylko muszą się zajmować tego rodzaju duperelami”84.
Była to więc już zdecydowana wolta, tym wyraźniejsza, że poparta
słowami:
większość z nas jest tu internowana wcale nie przez Rumunów, lecz przez Polaków. Klasycznym przykładem ja jestem,
któremu Rumuni dali zupełną wolność od dn[ia] 2 grudnia
[1939 r.], a ja do dziś dnia tu siedzę i siedzieć muszę otrzymując ostrzeżenia od autorytatywnych osób bym tam [tj. do
Francji – przyp. M.S.] nie przyjeżdżał, nie chcąc się narazić
na przykrości85.
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W tym czasie internowany nadal w Băile Herculane gen. Składkowski nie utrzymywał praktycznie żadnych kontaktów z przedstawicielami władz rządowych. Nieustannie starał się jednak doprowadzić do własnego uwolnienia, śląc pisma z prośbą o pomoc w tym względzie. Jego starania, podobnie jak i gen. Zamorskiego, również nie przyniosły pozytywnego efektu. Pozostawał jednak w kręgu zainteresowania władz państwowych. Nie był przesłuchiwany przez Komisję ds. Przyczyn Klęski Wrześniowej, ale w kwietniu 1940 r. dwukrotnie zeznawał przed Robinsonem
i Luxenburgiem, członkami Komisji Badawczej Ministerstwa Sprawiedliwości przy Ambasadzie RP w Bukareszcie. Pierwsze zeznania złożył
11 kwietnia, kiedy przedmiotem dochodzenia było podejrzenie przywłaszczenia zarekwirowanych tuż przed wojną złotych monet dwudziestomarkowych86. Były premier zeznał, że obawiając się rewizji policji rumuńskiej, nakazał rozdzielenie całości pomiędzy poszczególnych ministrów z nakazem przewiezienia ich do Francji. Z tej sumy Składkowskiemu przypadło 1000 marek, które zaliczył do swojego funduszu dyspozycyjnego. Pieniędzy tych zdecydował się nie zwrócić, tłumacząc, że działalność w ramach funduszu dyspozycyjnego „nie podlega jakiejkolwiek kontroli”87. Kolejne przesłuchanie odbyło się 29 kwietnia 1940 r. i ponownie
związane było ze złotymi markami. Tym razem śledczy, w związku z odmową zeznań w tej sprawie ministrów Józefa Becka i Antoniego Romana,
dopytywali, kto pieniądze te otrzymał. Składkowski wymienił cały szereg
osób, zaznaczając, że jego zdaniem wszyscy Polacy powinni ustosunkować się pozytywnie i lojalnie do rządu gen. Sikorskiego. Wspomniał, że
każdą zaproponowaną pracę (nawet sanitariusza) przyjmie i jeśli trzeba
będzie (na żądanie rządu) pieniądze (1000 marek w złocie) odda88. Ponadto zaproponował, aby nowe władze zabrały z Băile Herculane część
samochodów i je spieniężyły. Dodajmy, że Składkowski dwa miesiące
później, opuszczając Rumunię, zwrócił całą kwotę w postaci 300 USD
ambasadorowi Rogerowi Raczyńskiemu89, konstatując w kwestii funduszu dyspozycyjnego, o który był pytany, iż nie udzielił odpowiedzi, na co
go wydawał, albowiem gdyby to uczynił, przeciwnicy premiera Sikorskiego domagaliby się od niego tego samego90.
Chcąc pokusić się o ocenę postępowania obu generałów, należy
przede wszystkim odnieść się do warunków, w jakich przebywali. I nie

86

IPMS, PRM. AO-PRM, sygn. t. 37b 1940, k. 1-2, Sprawozdanie Aleksandra Robinsona, członka Komisji Badawczej i Jerzego Luxenburga, referenta tejże Komisji.
87 Tamże, sygn. teka 37b, k. 2, Sprawozdanie Aleksandra Robinsona, członka Komisji
Badawczej i Jerzego Luxenburga, referenta tejże Komisji. Zob. też: IPMS, Ministerstwo Sprawiedliwości. Komisja powołana w związku z wynikiem kampanii wojennej
1939 r., sygn. A.50.5, t. 22, Sprawozdanie Komisji Badawczej w Bukareszcie za kwiecień 1940 r.
88 Sprawcy klęski…, s. 162, dok. Nr 31.
89 F. S. Składkowski, dz. cyt., s. 378-279.
90 Tamże, s. 378.

172
chodzi bynajmniej o warunki egzystencji, które były podobne, a nawet
paralelne, i typowe dla wielu prominentnych polityków II Rzeczypospolitej internowanych w Rumunii, ale o względy moralne. Znamienne przy
tym, że zmiany zachowań obu generałów nastąpiły w kwietniu, tj. w momencie zasadniczych przekształceń na geopolitycznej scenie Europy.
Trudno jednoznacznie ocenić, który z nich właściwiej ocenił sytuację lub
czy w ogóle to czynili. Nie sposób udowodnić, że wcześniejszy wyjazd
z Rumunii Składkowskiego miał cokolwiek wspólnego z jego przychylnymi dla rządu słowami z 29 kwietnia 1940 r. Podobnie dowieść trudno,
że bardziej zdecydowane stanowisko wobec władz podległych Sikorskiemu miało wpływ na to, że Zamorski opuścił Rumunię pięć miesięcy później niż Składkowski. Dodajmy, że Zamorski, który wyjechał 6 listopada
1940 r., do Palestyny przybył wcześniej niż były premier, a 29 grudnia
1940 r. został komendantem Ośrodka Zapasowego Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich, w którym w styczniu 1941 r. inspektorem sanitarnym jednostek i instytucji Armii Polskiej w Palestynie, z poruczenia gen.
Kordiana Zamorskiego (sic!), został… gen. Składkowski91.
Staje się to jeszcze bardziej niezrozumiałe i zagmatwane, jeśli
zważyć, że gen. Zamorski 3 czerwca 1940 r. w memoriale przygotowanym
na prośbę attaché wojskowego Ambasady RP w Rumunii ppłk. Zakrzewskiego92 oskarżył Józefa Piłsudskiego i szefa Sztabu Głównego gen. Janusza Gąsiorowskiego „o całkowite negatywne ustosunkowanie się do przygotowania mobilizacji Armii i jej zaopatrzenia materiałowego”93. Charakterystyczne przy tym, że kwestionariusz zawierał 11 pytań dotyczących
planów wojny i mobilizacji, mających być „głosem w dyskusji” nad przyczynami „naszych niepowodzeń w kampanii wrześniowej”94. Ponadto były w nim cztery pytania dotyczące spraw związanych z PP, mających stanowić uzupełnienie do wcześniejszych sprawozdań (zeznań), jakie Zamorski złożył w sprawie zmilitaryzowania PP. Należy jednak zaznaczyć,
że 9 na 11 pytań dotyczących wojska było bezpośrednio lub pośrednio
związanych z Piłsudskim. Odpowiedź liczyła niecałe osiem odręcznie zapisanych stron, na których Zamorski punkt po punkcie odniósł się do pytań. Bronił planu „S” (szczegółowo omówił jego zmiany), jako realnego,
szczególnie z trzydziestoma dziewięcioma wielkimi jednostkami (dywizjami) piechoty. Plan ten przestał być aktualny w 1931 r., gdy do SG przyszedł płk Gąsiorowski (zastąpił genialnego Tadeusza Piskora), który Oddziałowi I SG (kierował nim Zamorski) zakazał prac nad mobilizacją ar-
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M. Sioma, dz. cyt., s. 410-411.
Był to kwestionariusz, który Zamorski otrzymał 26 maja 1940 r. Odpowiedział pismem z 3 czerwca 1940 r. Zob.: IPMS, Kol. 251, t. 18.
93 IPMS, Kol. 251, t. 1. W 1943 r., gdy wodzem naczelnym został Kazimierz Sosnkowski, Zamorski złożył samokrytykę za treść powyższego memoriału, odcinając się od
własnych sądów na temat Józefa Piłsudskiego. Jednakże do wojska nie został ponownie przyjęty. Zob.: tamże.
94 IPMS, Kol. 251, t. 18, Kwestionariusz.
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mii i kraju. W kwestiach dotyczących Piłsudskiego Zamorski stwierdził,
że Marszałek wiedział o brakach materiałowych, co meldowali on i Piskor, ale gdy przyszedł Gąsiorowski, dostęp do Marszałka mieli już tylko
Witold Wartha i Kazimierz Glabisz. Dodał, że 6 listopada 1931 r. Piłsudski w Brześciu nad Bugiem na odprawie dowódców korpusów określił
stan mobilizacji na trzydzieści trzy dywizje piechoty i zakazał Oddziałowi
I Sztabu Głównego jakichkolwiek prac mobilizacyjnych, które podporządkowano Okręgom Korpusów, a także zmian w planie „S”. Kwestie materiałowe przejął natomiast gen. Składkowski!
Zaprezentowane konkluzje musiały zrobić silne wrażenie na sikorszczykach, szczególnie że Zamorski po raz pierwszy (dodajmy: i ostatni) wskazał marszałka Piłsudskiego jako jednego z winnych klęski wrześniowej. Tego faux pas środowisko piłsudczykowskie zresztą nigdy mu nie
wybaczyło. Dodajmy jednak, że raport nie miał wpływu na jego sytuację,
ponieważ dalej był internowany. Na zasadne pytanie, dlaczego tak się stało, odpowiedź może zostać udzielona jedynie w formie przypuszczającej.
Wydaje się, że pozostawiając gen. Zamorskiego w Rumunii, otrzymywano
doskonały materiał do dyskredytowania przedwojennej działalności Piłsudskiego i jego podwładnych. Materiał tym cenniejszy, że pochodzący od
jednego „ze swoich”, który, jak się ówcześnie wydawało, „zdradził” i przeszedł na pozycje „wroga”. Być może jest to sąd w istocie swej nieobiektywny, albowiem nadal nie dysponujemy całościową biografią piłsudczyka, który odważył się, działając zapewne w „stanie wyższej konieczności”,
sprzeniewierzyć idei Józefa Piłsudskiego. Nie znamy więc wszystkich motywów, które nim kierowały. Wydaje się jednak, że gen. Zamorski był
ważnym elementem gry i dlatego chciano zachować nad nim kontrolę,
trzymając go w Bukareszcie.
Dalsze dywagacje na ten temat ustąpić muszą jednakże miejsca
stwierdzeniu, że w czasie, gdy gen. Zamorski sumiennie realizował polecenia ppłk. Zakrzewskiego, gen. Składkowski uzyskał zgodę na wyjazd do
Bukaresztu celem „leczenia zębów”95. Warto wspomnieć, że obaj spotkali
się 12 czerwca 1940 r. w restauracji hotelu „Excelsior”, gdzie mieszkali96.
Nie dysponujemy szczegółami, ale wnosząc z analizy poprzednich relacji,
była to sytuacja przypadkowa, bez dalszych konsekwencji (na przykład
rozmowy). Pobyt ostatniego premiera II Rzeczypospolitej w stolicy Rumunii miał trwać jedynie dwa tygodnie, a zakończył się jego wyjazdem.
Sytuacja ta nie była kwestią przypadku, jakkolwiek tak przedstawiał ją po
latach Składkowski, ale decyzji, która zapadła 8 maja 1940 r., gdy nastąpiła zmiana polityki Rady Ministrów w stosunku do byłych członków
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Składkowski po latach wspominał: „Po długich, ciężkich ośmiu miesiącach beznadziejnego, upokarzającego internowania przez Rumunów w Băile Herculane zbliżył
się wreszcie dawno upragniony dzień możności wyjazdu do Bukaresztu, a to »celem
leczenia zębów«”. Zob.: F. S. Składkowski, dz. cyt., s. 368.
96 Tamże, s. 379.
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rządu. To właśnie na tym posiedzeniu premier Sikorski zdecydował
o ewakuacji poszczególnych osób, co poparł Stanisław Kot, stwierdzając,
że w pierwszej kolejności należy ewakuować „lojalnych”, tzn. Emila Kalińskiego, Kwiatkowskiego i Składkowskiego97. Decyzja wynikała także
z obawy przed wzrastającą pozycją sanatorów98, co być może było jednym
z powodów, dla którego w czerwcowej ewakuacji zabrakło gen. Zamorskiego, uważanego przecież za „zdeklarowanego” przeciwnika przedwojennej piłsudczyzny. Nie przesądzając, jak było, warto odnotować, że gen.
Składkowski opuścił Rumunię wspólnie z Witoldem Grabowskim 22 czerwca 1940 r.99, co nastąpiło na podstawie zgody ministra spraw wojskowych gen. Sikorskiego z 12 czerwca 1940 r.100
Dzień wyjazdu ostatniego premiera II Rzeczypospolitej w naturalny sposób kończy możliwość paralelnej analizy postaw i zachowań obu
generałów podczas ich internowania w „sojuszniczej” Rumunii. Należy
stwierdzić, iż zaprezentowali oni dwie odmienne postawy ideowe. Składkowski pozostał wierny przedwojennym ideałom, w tym bezgranicznemu
uwielbieniu dla Piłsudskiego i Śmigłego-Rydza, oraz wartościom prezentowanym przez ówczesne elity rządzące Polską. Zamorski „złamał się”
i podjął szeroko rozumianą współpracę z powołaną do życia 26 października 1939 r. Komisją rządową dla ustalenia przebiegu zdarzeń w Polsce.
Złożył kilka relacji dotyczących przedwojennego życia politycznego, podczas gdy Składkowski trzy, i to w formie rozmowy z przedstawicielami
Komisji Badawczej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znamienne, że dotyczyły one wyłącznie pieniędzy rozdysponowanych już w Rumunii. Ponadto Zamorski w czerwcu 1940 r., na żądanie attaché wojskowego ppłk. Zakrzewskiego, napisał memoriał, w którym oskarżał marszałka Piłsudskiego i gen. Gąsiorowskiego o negatywne ustosunkowanie się do przygotowania mobilizacji armii i jej zaopatrzenia materiałowego.
Zasadne wydają się więc pytania o powody takich rozbieżności.
Dlaczego Zamorski diametralnie zmienił swoje stanowisko, oskarżając
niektórych przedstawicieli obozu piłsudczykowskiego i elitę, do której należał? Czy zdecydowała chęć odcięcia się od przeszłości i odnalezienia się
w nowej rzeczywistości? Prawdopodobnie przelała się u niego przysłowiowa czara goryczy, napełniająca się frustracją i zniesmaczeniem postawami najwyższych władz II Rzeczypospolitej w okresie przedwrześniowym,
co obserwował i stale notował101. Wydaje się także możliwe, że skorzystał
z okazji, jaką było wspomniane rozliczanie „sprawców klęski wrześniowej”, by swój osąd zaprezentować szerszemu gronu. W przypadku Skład-
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M. Sioma, dz. cyt., s. 405.
T. Dubicki, J. Rostworowski, dz. cyt., s. 132-134.
99 M. Sioma, dz. cyt., s. 406-407.
100 AE, Archiwum Sławoja Felicjana Składkowskiego, sygn. AE/FSS, pudło: Sławoj
Składkowski, teczka: Wojsko i polityka.
101 Zob.: Kordian Józef Zamorski, Dzienniki…, passim.
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kowskiego na jego postawie zaważyło natomiast przekonanie, że przegrana wojna nie była konsekwencją złych rządów, ale agresji III Rzeszy.
Były premier nie przeszedł na drugą stronę, wykazał się odwagą i zdecydowaniem, odmawiając krytyki przedwojennych władz i systemu politycznego II Rzeczypospolitej. Miał jednocześnie na tyle prawidłowo rozwinięty instynkt polityczny, że nie negował legalności rządu gen. Władysława Sikorskiego.

dr. Marek Sioma
Universitatea „Maria Curie-Skłodowska” din Lublin

Biografii paralele?
sau despre şederea generalilor lui Piłsudski
– Sławoj Składkowski şi Kordian Zamorski
în România în anii 1939-1940
Rezumat

Biografiile oamenilor renumiţi sunt o lectură fascinantă, mai ales
dacă au trăit în vremuri atât de îndepărtate încât percepţia cititorului nu
îi poate cuprinde. Aceasta are drept consecinţă că descoperim atuncea
figuri necunoscute şi fapte, dar şi condiţii politice, sociale şi economice
diferite. Popularitatea biografiilor reprezintă mai ales locul eroului în
ierarhia socială şi „savoarea” vieţii lui.
În cazul figurilor din titlu avem de-a face cu o situaţie curioasă,
dar şi echivocă. În perioada celor două decenii interbelice, ambii generali
au fost reputaţi adepţi ai lui Piłsudski, gata să sară în foc pentru Mareşal.
După moartea lui Józef Piłsudski, ambii au îndeplinit funcţii foarte importante în stat. Składkowski a fost primministru şi ministru al afacerilor
interne (1936-1939), şi deci şi superiorul direct al lui Zamorski care îndeplinea funcţia de comandant şef al Poliţiei de Stat (1935-1939). Amândoi
se cunoşteau, colaborau şi se respectau. Aceasta nu era prietenie, dar
între ei nu exista antipatie.
După izbucnirea războiului, nu s-a schimbat mult în acest domeniu, căci statul polonez exista în continuare, iar organele lui funcţionau.
Când au părăsit Polonia şi au fost internaţi în România destinele lor, din
punct de vedere existenţial, pot fi considerate paralele şi tipice pentru
mulţi politicieni proeminenţi ai celei de a II-a Republici. Totuşi reprezentau două atitudini diferite. Składkowski şi-a păstrat poziţia rămânând
credincios idealurilor dinainte de război – fidelitatea fără limite faţă de
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Piłsudski şi Edward Śmigły-Rydz precum şi faţă de valorile reprezentate
de elitele de atunci care conduceau Polonia. Zamorski a colaborat cu „Comisia guvernamentală pentru stabilirea derulării evenimentelor în Polonia” înfiinţată la 26 octombrie 1939. A depus cel puţin şase raporturi privind viaţa politică dinainte de război, când Składkowski a discutat cu reprezentanţii Comisiei de Cercetare a Ministerului Justiţiei (agendele Comisiei de mai sus). Caracteristic este că ea privea banii dispuşi deja în
România. În plus, Zamorski în iunie 1940, la cererea ataşatului militar de
atunci în România, a scris un memoriu în care reclama pe Piłsudski şi
gen. de brigadă Janusz Gąsiorowski de o atitudine negativă faţă de pregătirea mobilizării armatei şi de aprovizionarea cu materiale.
Deci, fundamentală este întrebarea despre motivele acestor divergenţe. De ce Zamorski şi-a schimbat diametral poziţia acuzând şi chiar
defăimând tabăra partizanilor lui Piłsudski şi elita căreia îi aparţinea?
Oare a decis dorinţa de a se rupe de trecut şi de a se regăsi în noua realitate? Probabil s-a revărsat în el amărăciunea proverbială plină de frustrare şi antipatie faţă de poziţia celor mai înalte autorităţi ale celei de
a II-a Republici în perioada de dinainte de luna septembrie, ceea ce a observat şi mereu a notat. S-ar părea că este posibil ca Zamorski să profite
de ocazia amintită a „autorilor înfrângerii din septembrie” pentru ca să
prezinte părerea sa unui cerc mai larg. În cazul lui Składkowski acesta era
convins că războiul pierdut nu a fost o consecinţă a unei proaste conduceri, ci agresiunii celui de al II-lea Reich. Fostul premier nu a trecut de
cealaltă parte, a dovedit curaj şi a respins critica autorităţilor şi sistemului politic al celei de a II-a Republici dinainte de război. Totodată avea
atât de normal dezvoltat instinctul politic încât nu a negat legalitatea guvernului generalului Władysław Sikorski.

dr. Radu Florian Bruja
Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

O analiză militară a campaniei Germaniei
împotriva Poloniei din septembrie 1939

A scrie o altă cronică despre evenimentele militare desfăşurate în
septembrie 1939 pe teritoriul Poloniei poate părea un demers nejustificat. În multitudinea de studii şi analize care au fost consacrate campaniei
militare duse de Germania nazistă în alianţă cu Uniunea Sovietică împotriva Poloniei în toamna anului 1939 este greu de adăugat ceva nou, ceva
revelator, o noutate capabilă să contribuie la îmbogăţirea cunoaşterii temei în discuţie. Opţiunea de a aduce în studiul de faţă însemnările unui
martor al evenimentelor dezbătute este determinată de mai multe argumente. Autorul memorialului este una din personalităţile de prim rang
ale diplomaţiei militare româneşti care a ocupat o funcţie de maximă importanţă în septembrie 1939 şi care a vizitat frontul polonez la invitaţia
Statului Major al armatei germane. Memorialul său este un document solicitat de către conducerea armatei române şi are caracterul unui document militar, tehnic, dar şi de sursă metodologică în vederea pregătirii
armatei române pentru o eventuală confruntare militară, atât de probabilă în acele momente. Apoi însemnările au şi o valoare istorică intrinsecă,
adăugându-se altor mărturii ale militarilor şi diplomaţilor români din
epocă şi ajutându-ne să înţelegem care erau valorile împărtăşite de aceştia, modul cum înţelegeau şi reflectau realităţile trăite ale căror evenimente le-au fost contemporani. Nu în ultimul rând, analiza militară propusă ne poate ajuta să răspundem unei probleme pe care istoriografia şi
posteritatea nu au rezolvat-o. Ţinând cont de faptul că raportul militar
era destinat pregătirii armatei române în condiţiile unui nou tip de război, această contribuţie poate întregi tabloul politic şi militar al primilor
doi ani de război în încercarea de a răspunde la întrebarea: a fost sau nu
o greşeală din punct de vedere politic şi militar să acceptăm ultimatumul
sovietic în iunie 1940? Pe de altă parte, o reacţie s-ar putea naşte dacă
avem în vedere că memorialul, al cărui original se păstrează în colecţiile
Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, a fost scris la peste două decenii
de la evenimente şi a fost întregit nu doar de amintirile personale, ci şi de
o serie de lucrări ştiinţifice scrise până la acel moment. Ţinând cont
de faptul că autorul memorialului nu şi-a tipărit însemnările şi că analiza
nu corespunde orientării ideologice regimului politic din România la
cumpăna deceniilor şapte şi opt, considerăm că demersul nostru are
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deplină justificare. În prezentarea noastră am folosit varianta editată
a însemnărilor apărute sub îngrijirea universitarului târgoviştean Silviu
Miloiu1.
Autorul analizei a fost o personalitate remarcabilă a diplomaţiei
militare româneşti, martor şi participant la evenimentele întregului secol al XX-lea: generalul de armată Titus Gârbea (1893-1998). A studiat
ştiinţele juridice la Universitatea Bucureşti şi arta militară la Şcoala militară de ofiţeri de artilerie şi geniu la Şcoala Superioară de Război. A participat la evenimentele cruciale pentru România din anii 1916-1919 şi
a devenit profesor de geografie militară la Şcoala de Artilerie şi la Şcoala
Superioară de Război, conducând în perioada interbelică Biroul de Operaţii din Secţia a 3-a a Marelui Stat Major. A intrat în diplomaţia militară
fiind ataşat militar al României în Germania, Elveţia, Olanda, ţările baltice şi Suedia. În perioada celui de-al doilea război mondial, colonelul Titus Gârbea a îndeplinit funcţia de ataşat militar al României la Berlin
(1938-1940), Stockholm şi Helsinki (1940-1942). Din 1942 a fost numit
şeful Detaşamentului de legătură cu Grupul de Armate Sud (1942-1943),
ulterior, comandant al Brigăzii 18 Artilerie (1943-1944). În 1943 a fost
înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea). După 23 august 1944
a fost trecut în rezervă, dar reactivat în 1945, când a fost numit Comandant al Corpului IV Artilerie (1945-1946), cantonat în Oltenia de Nord, cu
misiunea specială de a asigura paza militară a tezaurului Băncii Naţionale a României, ascuns la Mănăstirea Tismana. În 1946 a fost din nou trecut în rezervă şi din 1947 în retragere. A avut de suferit în urma represiunii comuniste, fiindu-i stabilit domiciliu obligatoriu şi confiscată averea.
Abia după evenimentele din 1989, generalul Titus Gârbea, a fost înaintat
la gradul de general-locotenent (cu 2 stele) în 1993, la împlinirea unui secol de viaţă. În 1996, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, generalul în retragere Titus Gârbea a fost înaintat la gradele de general de
corp de armată (în rezervă) şi general de armată (în rezervă) în 1998,
pentru meritele sale în întreaga sa activitate din cele două războaie mondiale. A încetat din viaţă în decembrie 1998, la vârsta de 105 ani2. A lăsat
mărturie a activităţii sale un „Memorial şi însemnări zilnice” în care şi-a
notat impresiile asupra desfăşurărilor militare de pe fronturile celui de al
doilea război mondial. În calitate de ataşat militar al României la Berlin
a fost invitat să participe ca observator la campania militară a Germaniei
naziste împotriva Poloniei.
Invitaţia adresată de Comandamentul Wehrmacht-ului tuturor
ataşaţilor militari acreditaţi în capitala Germaniei de a efectua o vizită pe
frontul polonez a fost privită cu surprindere. S-a acreditat ideea că arma-
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Generalul Titus Gârbea, Memorial şi însemnări zilnice, vol. I, ediţie de Silviu Miloiu, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011.
2 Ing. Dan Gârbea, Încă o experienţă cu Decretul 83/1949, în „Magazin Istoric”, An
XXXIV, serie nouă, nr. 12(405), decembrie 2000, p. 30.
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ta germană dorea să facă o demonstraţie a forţei şi capacităţii ei de luptă
pentru a descuraja atât pe anglo-francezi cât şi pe reprezentanţii micilor
state aflaţi în misiune diplomatică la Berlin care ar fi avut intenţia de
a rezista unei eventuale agresiuni a Reich-ului. Graba cu care a fost organizată această vizită dovedea ataşaţilor militari străini „vertiginoasa
desfăşurare victorioasă care în primele zece zile se mai poate urmări căci
după aceea totul va fi terminat”3. Sigură pe succesul Wehrmacht-ului,
mass-media din Germania a progno-zat la 9 septembrie că Varşovia era
înconjurată şi gata să se predea4. Deşi ştirea a fost dezminţită ulterior de
presa germană, dar şi de rezistenţa eroică a apărătorilor capitalei, vizita
corpului ataşaţilor militari poate fi pusă şi pe seama convingerii Statului
Major al armatei germane că bătălia împotriva Poloniei era ca şi încheiată.
În vizita sa pe frontul polonez din 8-9 septembrie 1939 a urmărit
operaţiunile Armatei a 3-a germane care a acţionat dinspre Prusia Orientală la est de Vistula. Campania din Polonia a reprezentat un prim test al
noului tip de strategie şi tactică militară germană rămasă cunoscută cu
numele de blitzkrieg. Cu o frontieră comună de 2800 de km (prin extensia dinspre fosta Cehoslovacie), Polonia era vulnerabilă dinspre vest, sud
şi nord, oferind invadatorului posibilitatea unor ample manevre de învăluire în câmpie5. Concentrând un total de 63 de divizii, din care 6 blindate şi un efectiv de 1.500.000 soldaţi, germanii erau superiori la toate capitolele celor 40 de divizii poloneze, din care doar 24 mobilizate de la început. Grupul de Armate Nord condus de Fedor von Bock (Armatele a 3-a
şi a 4-a) a intrat în Polonia pe două direcţii, dinspre Pomerania, respectiv
Prusia Orientală de-a lungul râurilor Vistula şi Narev. În acelaşi timp,
Grupul de Armate Sud, condus de Gerd von Rundstedt, a intrat în Polonia din sud şi vest, rolul cel mai important avându-l Armata a 14-a coordonată de Wilhelm von List. Aceasta a încălecat Vistula de la sud încercuind cele mai mari grupări de armate poloneze. Vârfurile de lance ale armatei germane au ajuns în doar 8 zile la periferiile Varşoviei6.
În acest context a fost organizată vizita pe front a ataşaţilor militari acreditaţi în capitala Reich-ului. Vizita a fost condusă de colonelul
Horst von Mallenthin, şeful Attache Gruppe ajutat de un grup de ofiţeri
colaboratori. Transportul a fost asigurat de organizatori cu avioane „Junkers 52” care au decolat de la Berlin şi au dus corpul diplomaţilor militari
la Osterode Tannenberg (azi Ostróda-Olsztyn), la frontiera prusaco-polo-
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Norman Davies, Istoria Poloniei. Terenul de joacă al lui Dumnezeu, vol. II, Din
1795 până în prezent, Editura Polirom, Iaşi, 2014, p. 354.
5 Robert Bubczyk, A History of Poland in outline, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2011, p. 133-134.
6 B. H. Liddell Hart, Istoria celui de-al doilea război mondial, vol. I, Editura Orizonturi-Lider, Bucureşti, f. a., p. 41-45; vezi şi *** Marea conflagraţie a secolului XX.
Al doilea război mondial, Editura Politică, Bucureşti, 1974, p. 78-80.
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neză. Modul cum a decurs zborul, fără incidente, şi liniştea de la destinaţie erau menite să arate atât supremaţia aeriană germană cât şi faptul că
luptele erau câştigate de către Armata germană. Aici corpul diplomatic
a urmărit operaţiunile Armatei a 3-a germane conduse de Georg K. F.
Wilhelm von Küchler din cadrul Grupului de Armate Nord. Convoiul
a fost preluat de vehicule auto şi purtat pe itinerariul NeidenburgSoldau-Illowo (Nidzica-Działdowo-Iłowo) şi aminteau de marea victorie
germană din primul război mondial. Vizita în oraşele Mława şi Ciechanów i-a prilejuit lui Titus Gârbea primele reflecţii asupra efectelor bombardamentelor aeriene7. Raidurile aeriene au dublat avantajul trupelor
blindate şi au creat panică atât în rândul militarilor cât şi al civililor.
Bombardamentele violente de la Varşovia, Łodź, Częstochowa, Cracovia,
Poznań au distrus aeroporturile, gările, podurile şi nodurile de comunicaţii, împiedicând organizarea armatei poloneze. Iar atacul asupra convoaielor de civili disperaţi să caute o scăpare au asigurat victoria germană, dar i-au prilejuit diplomatului român temeri privind viitorul. Pentru
a ne face o imagine asupra experienţei lui Titus Gârbea am apelat la câteva mărturii asupra efectelor bombardamentelor. Halina Regulska, rezidentă în Varşovia, nota despre impactul devastator al bombardamentelor
aeriene care au dezorganizat transporturile în capitala Poloniei şi au creat panică de la început8. O altă mărturie, a Annei Andryczkówna din Kromolice, vorbeşte despre impactul bombardamentelor aeriene care nu au
ocolit nici localităţile mici, nici convoaiele militare şi nici cele civile, aflate în căutarea unui adăpost departe de front9. O mărturie, anonimă, descrie impactul psihologic al bombardamentelor:
dacă auzi un lung şuierat – asta înseamnă că o bombă cade
din cer. O teribilă secundă de anticipare înaintea zgomotului
exploziei. Timp de o fracţiune de secundă mii şi mii de gânduri îţi zboară prin minte şi inima încetează să bată pentru
un moment (…) fiecare se încolăceşte automat, încercând să
se facă mai mic, atât de mic încât bomba să nu îl găsească.
Indiferenţi faţă de tot – atât timp cât nu este casa ta, apartamentul tău, familia ta10.

Fără să fi cunoscut aceste mărturii, ofiţerul român avea propria sa experienţă asupra efectelor bombardamentelor când vorbea despre acestea în
raportul său. În ciuda declaraţiilor germane că nu vor exista bombardamente asupra oraşelor şi obiectivelor civile, după ce a văzut ravagiile raidurilor Luftwaffe, Titus Gârbea se întreba retoric:

7

Generalul Titus Gârbea, op. cit., p.83.
*** September 1939. The Partition of Poland, coord. Agnieszka Dębska, Fundacja
Ośrodka KARTA, Warsaw, 2009, p. 13.
9 Ibidem, p. 15.
10 Ibidem, p. 27.
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de ce oare ne-a pus pe noi observatori nebeligeranţi să vedem în Polonia ororile care demonstrau acuzator contradicţiile dintre declaraţii şi fapte11.

Itinerariul vizitei lui Titus Gârbea a continuat spre est, pe la Pułtusk, la trecerea râului Narew. Acesta nu putea reprezenta în luna septembrie, după o vară secetoasă, un obstacol pentru diviziile germane. Aici
convoiul a fost întâmpinat de generalul von Küchler. Un ofiţer din Statul
Major al Armatei a 3-a a prezentat invitaţilor situaţia tactică de pe front
după prima săptămână de război şi a încercat să le dovedească diplomaţilor că liniile de apărare întărite cu cazemate de beton ale polonezilor nu
au avut nici o şansă în faţa „acţiunii viguroase a tancurilor şi cea deprimantă a aviaţiei”12. În acel moment, armata germană îşi permitea un moment de respiro după primul efort, condiţionat în acelaşi timp de schimbarea strategiei germane care nu ştia unde se afla grosul armatei poloneze şi prefera să asedieze Varşovia şi să valorifice atuul apărării tactice în
aşteptarea unui contraatac care ar fi măcinat trupele poloneze13.
Echipa de acreditaţi militari a fost condusă apoi la Malkin (Małkinia Górna), pe Bugul polonez unde le-au fost prezentate cele mai îndepărtate zone de atac ale armatei germane, spre est, spre Białystok şi spre
Brest-Litovsk. Aici, Titus Gârbea a avut ocazia să afle un aspect inedit care îi descifra câte ceva din „misterele” pactului Ribbentrop-Molotov. Comandantul armatei germane se arăta nemulţumit de faptul că ar fi posibil
să intervină dinspre est trupele sovietice „ce vor veni la recoltă uşoară!”.
Faptul că germanii se aşteptau la o intervenţie sovietică era pentru comentator „prilej de gânduri negre şi amare reflexiuni”14. Acest fapt nu
e întâmplător. În mediile diplomatice circulau zvonuri legate de unele referiri secrete ale pactului germano-sovietic, dar la Bucureşti multe din
aceste rumori nu au găsit credit. Diplomaţia românească nu a luat în calcul notele venite de la diplomaţii acreditaţi la Berlin, Berna, Copenhaga
sau Washington care avertizau că tratatul punea problema Basarabiei15.
Ultima escală a periplului polonez s-a derulat a doua zi la cartierul general al Armatei a 3-a instalat în Castelul prinţilor Radziwiłł, lângă
oraşul Radzymin, la 30 km. nord-est de Varşovia. Abia aici delegaţii au
simţit apropierea frontului. De pe una din înălţimile Vistulei, aflată pe
malul nordic, se bombarda intens capitala Poloniei. Apoi, colonelul von
Mellenthin s-a asigurat de întoarcerea în siguranţă a invitaţilor la Berlin.
Titus Gârbea a surprins cu acest prilej şi satisfacţia germanilor de a fi
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Generalul Titus Gârbea, op. cit., p. 83.
Ibidem, p. 84.
13 B. H. Liddell Hart, op. cit., p. 46.
14 Generalul Titus Gârbea, op. cit., p. 84.
15 Gheorghe Buzatu, O istorie a petrolului românesc, Editura Politică, Bucureşti,
1997, p. 298.
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demonstrat diplomaţilor militari acreditaţi în Germania modul cum şi-au
asigurat victoria: „Bucuria lor nu avea nici o reţinere mai ales faţă de cei
ce au putut să exprime vreo îndoială asupra victoriei finale a Germaniei”16.
Observaţiile lui Titus Gârbea au fost înaintate regelui Carol al
II-lea la 7 octombrie 1939 şi o zi mai târziu Marelui Stat Major al Armatei
române. Analiza lui are două componente: una politică şi una militară.
Observaţiile de natură politică aveau menirea de a pune în gardă autorităţile de la Bucureşti asupra situaţiei politice internaţionale după campania din Polonia. Cele de natură militară aveau în vedere noua strategie şi
tactică militară a armatei germane şi trebuiau să folosească armatei române în pregătirea pentru război. Raportul a fost întocmit după discuţia
cu Radu Crutzescu, ministrul României la Berlin şi avea la bază, alături
de observaţiile lui Gârbea, şi concluziile sale în urma discuţiilor cu Hans
Heinrich Lammers de la Cancelaria Reich-ului şi cu generalul Kurt von
Tippelskirch de la Statul Major al Wehrmacht-ului. Pe baza acestui raport, Secţia a II-a a Marelui Stat Major al armatei române a editat în
octombrie 1939 o broşură cu caracter secret, destinată exclusiv uzului
corpului ofiţeresc17.
Odată cu terminarea campaniei din Polonia, germanii au luat hotărârea de a desfiinţa statul polonez, înlocuit cu un Guvernământ general
condus de către lideri din NSDAP. Titus Gârbea făcea această precizare
ca pe ceva nou, deoarece din discuţiile sale anterioare cu germanii reieşea
că s-ar fi putut păstra „un rudiment de Polonia”, plan la care s-a renunţat. Din discuţia cu regele Carol al II-lea se poate vedea că Germania era
foarte interesată de împărţirea sferelor de influenţă în Marea Baltică,
acolo unde doar Uniunea Sovietică era considerată la Berlin un partener
în vreme ce Anglia era îndepărtată din regiune. Dar Titus Gârbea raporta
regelui că interesele germane în sud-estul Europei erau precumpănitoare
şi că declaraţiile liderilor de la Berlin cum că nu au decât interese economice în regiune pot să ascundă şi pe cele de ordin politic „cum s-a întâmplat dintotdeauna”. Generalul se arăta neliniştit şi de influenţa crescândă
a ungurilor la Berlin, dar primejdia pe care o vedea era în primul rând faţă de Uniunea Sovietică. El raporta suveranului că din partea Uniunii Sovietice se putea aştepta la o acţiune directă împotriva României, dar considera că factorul petrol este cel care poate asigura prietenia Berlinului.
Gârbea sesiza, pe bună dreptate, că Germania nu se temea atât de influenţa Angliei în sud-estul Europei cât mai ales de cea a Uniunii Sovietice ale cărei pretenţii crescuseră. Nu în ultimul rând generalul Gârbea
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Generalul Titus Gârbea, op. cit., p. 85.
Broşura era intitulată Războiul germano-polon. Constatări şi învăţăminte, lucrare
editată de Marele Stat Major Secţia a II-a, Bucureşti, octombrie 1939, vezi Ion Constantin, Polonia în secolul totalitarismelor 1918-1989, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2007, p. 183.
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amintea de problema legionară şi de supărarea provocată la Berlin de
modul cum regele a lichidat liderii acestei formaţiuni politice. Carol nu
avea niciun credit politic în Germania la fel ca şi ministrul român de
externe Grigore Gafencu.
Conchid – încheia el raportul politic – că sunt de aşteptat
presiuni, uneltiri şi chiar lovituri naziste în România fie direct fie pe linie de partid, pentru a ne slăbi şi a ne aservi18.

Semnarea pactului Ribbentrop-Molotov a creat îngrijorare al Bucureşti,
iar autorităţile române au devenit mult mai prietenoase cu germanii.
Sentimentul de izolare produs de înţelegerea germano-sovietică a impus
o apropiere de Berlin. Diplomaţia românească a căutat să arate germanilor că România îi este loială. Mai mult, s-a încercat chiar câştigarea încrederii Berlinului prin acreditarea ideii că păstrarea integrităţii teritoriale
a României era în interesul Germaniei. Aflat în strânsă legătură cu cercurile diplomatice de la Berlin, Titus Gârbea avea motive să se teamă de
germani, mai ales că atitudinea României în războiul germano-polonez
nu le fusese favorabilă19.
Partea a doua a raportului privea operaţiunile militare care au
dus la prăbuşirea Poloniei şi consecinţele acestora asupra situaţiei României. Primul aspect avut în analiză a fost mobilizarea armatei germane.
Observatorul român aprecia că aceasta a putut fi făcută cu cea mai mare
discreţie datorită unei abilităţi aparte a O.K.W. Fiecare unitate militară
avea ordine secrete şi confidenţiale prin care indica soldaţilor mobilizaţi
locul şi data la care trebuie să se prezinte la post. Mai mult, fiecare unitate ştia şi localităţile de pe teritoriul polonez la care trebuiau să ajungă şi
sconta chiar şi pe data la care aceasta se va întâmpla. Mulţi militari germani au primit ordinul de prezentare direct în garnizoane pe teritoriul
Poloniei, cum a fost cazul oraşului Toruń, la câteva zile după începerea
campaniei. Trenurile cu soldaţi şi arsenal militar care circulau în apropierea frontierelor Poloniei aveau vagoane pregătite care urmau să fie aduse
direct pe teritoriul polonez odată cu începerea operaţiunilor. Mobilizarea
s-a făcut în mare linişte sub aparenţa unor lucrări de fortificare a frontierei în aşteptarea unei ofensive a armatei poloneze. Majoritatea celor mobilizaţi au primit ordine individuale şi au fost aduşi pentru diferite lucrări
de importanţă secundară în zonele unde urmau apoi să fie concentrate
marile unităţi operative. În fapt, aceste lucrări erau parte a unei tehnici
de intoxicare deoarece fiecare mobilizat avea ordinul pregătit pentru data
începerii ofensivei. Germanii s-au folosit foarte abil şi de criza politică
din luna martie pentru a pregăti în linişte ofensiva. Echipele care s-au
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ocupat cu decriptarea textelor şi ordinelor armatei erau pregătite în acest
sens încă din 193820. În aceste condiţii, concentrarea trupelor a fost foarte rapidă, constând doar în mici marşuri ale unităţilor spre bazele de
asalt, fiecare ofiţer ştiind dinainte când şi unde se vor aduna soldaţii.
Chemarea armatei nu s-a mai făcut prin mijloace vechi: decrete şi publicaţii, ci militarii au fost preluaţi deja odată cu formarea grupurilor de armată. De exemplu, soldaţii chemaţi în Prusia pentru mobilizare la Königsberg au fost rapid concentraţi în Armata a 3-a. În schimb, folosirea
de către polonezi a vechilor metode de chemare în armată a oferit germanilor justificarea pentru atac care au intoxicat opinia publică vorbind de
„ameninţarea poloneză”. Mai mult, mobilizarea armatei poloneze nu
a fost terminată până la 1 septembrie 1939. Această tehnică a fost folosită
şi de către armatele franceză şi britanică ceea ce le-a împiedicat să acorde
Poloniei un ajutor eficient21.
În raportul său, Titus Gârbea a surprins desfăşurarea grupurilor
de armată germane. În gruparea strategică a forţelor armate germane un
mare avantaj a fost constituirea avanposturilor în fosta Cehoslovacie care
oferea şansa unui atac combinat dinspre sud spre Vistula, la Cracovia, şi
apoi pe direcţia Częstochowa-Łodź. Grupul de Armate Sud a atacat combinat dinspre Silezia cu Armata a 10-a, condusă de Walter von Reichenau. El a fost ajutat de tactica de învăluire operată de Armata a 14-a, comandată de List care a atacat pe un aliniament din Moravia până în Slovacia. Susţinut de Grupul Blindat al generalului Ewald von Kleist, ele au
debuşat în zona Cracovia şi au înaintat spre nord pe cele două maluri ale
Vistulei. În acelaşi timp, Grupul de Armate Nord a atacat cu Armata
a 3-a, condusă de Georg von Küchler, dinspre Prusia Orientală, pe direcţia sud-vest până la Toruń. Trupele Armatei a 4-a conduse de generalul
Hans von Kluge au venit pe direcţia nord-est dinspre Pomerania. Susţinute de Luftwaffe şi de Panzerdivizionen au străpuns partea inferioară
a Vistulei pe toată lungimea ei căzând în spatele capitalei Poloniei22. Odată întrunit la Toruń, Grupul de Armate Nord a continuat înaintarea pe cele două maluri ale Vistulei în direcţia Varşovia, unde urmau să facă joncţiunea cu Grupul de Armate Sud. Aceste două forţe armate erau dotate
cu mari unităţi blindate care le oferea şansa unor ample manevre. Odată
cu acestea a acţionat şi Armata a 8-a, condusă de generalul Johannes Albrecht Blaskowitz, pe linia Poznań-Łódź. Polonezii au greşit, în opinia
analistului, prin faptul că şi-au dispus trupele pe frontieră permiţându-le
germanilor să-şi desăvârşească dubla învăluire a întregii armate polone-
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ze23. Organizarea forţelor armate germane în metoda larvată i-a permis
să declanşeze atacul cu toate forţele odată.
De asemenea, în audienţa din 7 octombrie, regele i-a cerut să prezinte detaliat pe fiecare dintre marii comandaţi ai armatelor germane.
Operaţiunile militare s-au desfăşurat cu rapiditate, urmărind tactica dublei învăluiri „atât de stimată şi de preferată de doctrina germană”24. Carol al II-lea era la curent cu tactica germană încă din vremea când îşi făcuse stagiul militar în armata germană. Temerile suveranului României
se legau de o posibilă confruntare cu marile unităţi de blindate. Concluziile raportului lui Titus Gârbea se bazau pe faptul că acestea erau arme
redutabile, dar totuşi vulnerabile. El propunea dotarea unităţilor cu artilerie antitanc motomecanizată şi proiectile perforante perfecţionate.
„O asemenea artilerie este mai rapidă şi mai manevrică decât tancurile
iar dacă proiectilul este eficace, se completează”. Mai mult, analistul considera că eşalonarea în adâncime a apărării dotate cu arme antitanc era
eficace şi putea bloca un atac al blindatelor. Dacă unităţile de artilerie
erau dublate şi de tancuri care să opereze scurte contraatacuri, succesul
era şi mai uşor de atins. El opina că o astfel de apărare, elastică şi mobilă
era mult mai eficace decât construirea unor câmpuri de cazemate formând obstacole pasive, uşor de depăşit de manevrele cu blindate. Titus
Gârbea, deşi întrevedea un posibil conflict exclusiv între blindate, considera că tancurile sunt vulnerabile, se deteriorează uşor, au nevoie de personal specializat pentru întreţinere şi reparaţii, iar consumul de carburanţi le face costisitoare. În schimb, concluziona analistul,
rapiditatea, ruptura şi pătrunderea cu efectele psihologice le
dau prioritate şi o importanţă în manevră. Încă odată manevră învingătoare; cine stă este învins [subl. T. G.]25.

În încheierea raportului său, Titus Gârbea concluziona că victoria
armatei germane se datorează unei sume de cauze: caracterul manevrier
de dublă învăluire a armatei germane desfăşurate pe o lungime de 4-500
km., superioritatea armamentului la toate capitolele, situaţia favorabilă
strategică, inerţia atât a armatei poloneze cât şi a aliaţilor franco-britanici
şi invazia Armatei Roşii care a dat lovitura de moarte eroicei rezistenţe
a soldaţilor polonezi26.
În concluzie, analiza colonelului (la acea dată) Titus Gârbea
a avut în vedere capacitatea armatei germane de concentrare a forţelor,
de desfăşurare strategică, de grupare a corpurilor de armată şi de conducere a operaţiunilor. Studiind în detaliu campania militară a Wehr-
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macht-ului împotriva Poloniei, analistul român a pus accent pe dinamica
dată de trupele blindate pe câmpul de luptă şi pe capacitatea unităţilor
germane de desfăşurare a manevrelor de învăluire pe care le-a considerat
cheia succesului în războiul din Polonia. Raportul său evidenţia rolul
blindatelor dublate de aviaţia de bombardament, viteza de execuţie realizată cu ajutorului acestui binom, dar şi forma frontierei care a avantajat
ofensiva germană. Concluziile sale sunt apropiate de cele ale vestitului
analist militar britanic Basil Liddell Hart care rezuma campania din Polonia la fraza următoare:
o armată demodată a fost rapid dezintegrată de o mică forţă
terestră reprezentată de tancuri, în combinaţie cu o forţă aeriană superioară, care a pus în aplicare noi tehnici de ducere
a războiului27.

Şi şeful misiunii militare britanice din Polonia, generalul Adrian Carton
de Wiart, întors în Anglia, raporta acelaşi lucru:
germanii nu întreprindeau nici un atac al infanteriei fără
tancuri şi că orice rupere a frontului se efectua printr-un atac
combinat la care luau parte tancurile, aviaţia şi artileria, după care infanteria ocupa terenul28.

Rapida înaintare a armatei germane era văzută şi ca o consecinţă a modalităţii originale de mobilizare a militarilor germani prin comparaţie cu
metodele învechite ale polonezilor. Raportul alocă o importanţă covârşitoare şi efectelor bombardamentelor care au însoţit atacul de la sol ce
a distrus punctele de comunicaţie ale armatei poloneze şi a tăiat liniile de
retragere ale trupelor poloneze.
El a analizat în raportul înaintat Marelui Stat Major modul de
dispunere a unităţilor militare arătând care au fost punctele forte ale armatei germane şi care au fost slăbiciunile celei poloneze în campania din
septembrie 1939. Deşi analiza sa nu este una foarte exactă, Titus Gârbea
a intuit, după experienţa sa pe frontul polonez, care va fi cheia succesului
în cel de al doilea război mondial, prefaţat de campania poloneză.
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dr Radu Florian Bruja
Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie

Analiza wojskowa kampanii niemieckiej
przeciwko Polsce we wrześniu 1939 r.
Streszczenie

Generał Titus Gârbea (1893-1998) studiował prawo na Uniwersytetcie w Bukareszcie i ukończył szkołę oficerską artylerii i inżynierii
w Wyższej Szkole Wojennej. Brał udział w kluczowych dla Rumunii wydarzeniach w latach 1916-1919 i wykładał geografię wojskową w Szkole
Artylerii i w Wyższej Szkole Wojennej. W okresie międzywojennym kierował Biurem Operacyjnym w Sekcji 3 Sztabu Generalnego. Rozpoczął
karierę w dyplomacji wojskowej, będąc attaché wojskowym Rumunii
w Niemczech, Szwajcarii, Holandii, krajach bałtyckich i Szwecji. Pozostawił po sobie „Memorial şi însemnări zilnice” (Pamiętnik i zapiski dzienne), w którym zawarł swoje impresje na temat działań wojennych na
frontach II wojny światowej.
Titus Gârbea uczestniczył w charakterze attaché wojskowego
w Berlinie jako obserwator w kampanii nazistowskich Niemiec przeciwko
Polsce. Podczas swojej bytności na froncie polskim w dniach 8-9 września 1939 r. obserwował operacje 3 Armii, atakującej z kierunku Prus
Wschodnich. Jego obserwacje natury wojskowej, przekazane królowi Karolowi II 7 października 1939 r., dotyczyły nowej strategii i taktyki wojennej armii niemieckiej, a ich celem było przygotowanie armii rumuńskiej
do wojny.
Analiza pułkownika Titusa Gârbea obejmowała zdolność niemieckiej armii do koncentracji sił, działania strategicznego, grupowania korpusów i kierowania operacjami. Przestudiowawszy szczegółowo kampanię Wehrmachtu przeciwko Polsce, rumuński analityk zwrócił uwagę na
dynamikę oddziałów wojsk pancernych na polu walki i zdolność jednostek niemieckich do wykonywania manewrów oskrzydlających, które uważał za klucz do powodzenia w działaniach na terenie Polski. Przeanalizował w raporcie przedstawionym Sztabowi Generalnemu sposób rozmieszczenia jednostek, wskazując mocne strony niemieckiej armii i słabe punkty wojsk polskich podczas kampanii wrześniowej. Mimo że analiza ta
jest niedokładna, jednak doświadczenie Titusa Gârbea na froncie polskim
pozwoliło mu na intuicyjne wskazanie klucza do powodzenia w II wojnie
światowej, rozpoczętej kampanią polską.

dr Maria Radziszewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Działalność historyka oświaty Łukasza Kurdybachy
w Królestwie Rumunii w latach 1939-1940

Wstęp
XVI międzynarodowe sympozjum pt. „Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko” poświęcono tematyce I i II wojny światowej ze
względu na setną rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny i upamiętnienie
75. rocznicy przyjęcia polskich uchodźców w Królestwie Rumunii. Na
rzecz polskich uchodźców w dziedzinie oświaty na obczyźnie szczególne
zasługi położył Łukasz Kurdybacha1. Celem artykułu jest zatem przedstawienie aktywności historyka wychowania Łukasza Kurdybachy w kontekście organizacji i rozwoju polskich szkół dla uchodźców w latach 1939-1940 w Królestwie Rumunii.
Sylwetka Łukasza Kurdybachy
Łukasz Kurdybacha urodził się 22 października 1907 r. we wsi
Laszki w powiecie jarosławskim. Jego ojcem był Michał, zaś matką Maria
z Piątkowskich. W rodzinnej miejscowości ukończył czteroklasową wiejską szkołę ludową (1918), następnie kontynuował naukę w gimnazjum
im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Po zdaniu matury w 1927 r.
opuścił Przemyśl i udał się do Lwowa. Tam podjął studia na Wydziale
Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Pod opieką
mistrza Stanisława Łempickiego2 w 1931 r. obronił pracę magisterską,
w czerwcu 1932 r. uzyskał doktorat. Na podstawie rozprawy poświęconej
staropolskiemu ideałowi wychowania habilitował się w 1938 r.3 W trakcie
pobytu we Lwowie pracował jako nauczyciel w dwóch gimnazjach oraz

1

W. Szulakiewicz, Historia oświaty i wychowania w Polsce 1944-1956, Kraków
2006, s. 33.
2 Stanisław Łempicki (1886-1947) – historyk wychowania i kultury i szkolnictwa. Był
profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie w latach 1924-1939 kierował Katedrą Historii Oświaty i Szkolnictwa. Pełnił funkcję redaktora pierwszych
polskich czasopism poświęconych dziejom wychowania i szkolnictwa (np. „Wiadomości z Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce”, „Minerwa Polska”). Historia
wychowania. Słownik biograficzny, Olsztyn 2002, s. 106-107.
3 Ł. Kurdybacha, Staropolski ideał wychowawczy, „Prace Historyczno-Kulturalne”,
t. IV, Lwów 1938.
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najpierw jako woluntariusz, a od 1932 r. jako młodszy asystent czy dwa
lata później już jako starszy asystent w Katedrze Historii Oświaty i Szkolnictwa Uniwersytetu we Lwowie4. W 1934 r. ożenił się z córką rektora
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie – Emilią Ehrenkreutzówną5. Do
czasu wybuchu II wojny światowej poświęca się pracy naukowej, prowadzi kwerendy archiwalne w ośrodkach krajowych – w Warszawie, Krakowie, Wilnie, Lwowie, a także jako stypendysta Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego odwiedza ośrodek będący wówczas poza granicami II RP, czyli Gdańsk6. Po 17 września 1939 r. został zmobilizowany. W latach 1939-1946 przebywał na emigracji w Rumunii, na Cyprze i w Palestynie. Uchodźcze życie rozpoczął w październiku 1939 r.,
z chwilą przekroczenia granicy Rumunii. Na terenie Rumunii przebywał
od października 1939 do października 1940 r. Z własnoręcznie spisanego
12 listopada 1950 r. życiorysu wynika, że w okresie od 1 grudnia 1939 do
15 października 1940 r. pracował w Bukareszcie w Polskim Komitecie Pomocy i Opieki nad Uchodźcami w Rumunii, w Sekcji Kulturalno-Oświatowej7. Do jego kierowniczych obowiązków w Referacie do spraw Oświaty
należało przede wszystkim administrowanie i wizytowanie szkół, przewodniczenie egzaminom maturalnym czy troska o kadrę pedagogiczną8.
We wrześniu 1940 r. Kurdybacha znalazł się na liście 466 osób najbardziej zagrożonych dalszym przebywaniem w Królestwie Rumunii. Stąd
też w październiku, w wyniku ewakuacji na Cypr, najpierw koleją z Bukaresztu do Konstancy, a następnie statkiem do Stambułu, opuścił Królestwo Rumunii9.
Postać Łukasza Kurdybachy ściśle wiąże się z działalnością oświatową dla polskich uchodźców na terenie Królestwa Rumunii w latach
1939-1940. Kurdybacha mógł włączyć się w rozwój szkolnictwa z racji tego, że pracował w Sekcji Kulturalno-Oświatowej Komitetu Obywatelskiego dla spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi, wchodzącej w skład Centralnego Polskiego Komitetu Pomocy i Opieki nad Uchodźcami w Rumunii. Ta uchodźcza organizacja powstała we wrześniu 1939 r. i działała po-

4

K. Bartnicka, Łukasz Kurdybacha (1907-1972). Stan badań i problematyka badawcza, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1997, t. 38, s. 108.
5 Emilia Ehrenkreutz (1908-1989) – córka Stefana Ehrenkreutza i Tekli Zweibaum.
Była historyczką. Studiowała na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. We Lwowie, już jako Emilia Kurdybacha, pracowała w X Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza. L. Hofert-Karczewska, Emilia Kurdybacha (1908-1989), „Przegląd Biblioteczny”
1980, z. 2, s. 193-195.
6 J. Miąso, Łukasz Kurdybacha (1907-1972), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”
1973, nr 4, s. 528.
7 Archiwum Biura Kadr Uniwersytetu Warszawskiego, teczka „Łukasz Kurdybacha”.
Podano za: K. Bartnicka, dz. cyt., s. 109.
8 Rumuński azyl. Losy Polaków 1939-1945, Ośrodek Karta, Dom Spotkań z Historią,
Warszawa 2009, s. 142.
9 J. Draus, Działalność oświatowa Łukasza Kurdybachy w latach 1940-1946, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1984, t. 26, s. 214.

190
czątkowo pod kierunkiem ministra Mirosława Arciszewskiego10. Wśród
jej członków wymienić należy m.in.: Jakubowskiego, Korsaka, Kałuba,
Vetulaniego, Robaczewskiego, Rosnego, Szewczyka. Komitet zajmował
się przede wszystkim sprawami ludności cywilnej, stąd uzasadnionym
wydaje się podział na pięć sekcji, tj: wspomniana kulturalno-oświatowa,
rejestracyjno-ewidencyjna, urzędnicza, terenowa i świadczeń11. W związku z zawieszeniem stosunków dyplomatycznych (5 listopada 1940 r.)
Centralny Komitet został rozwiązany, a jego funkcje w zakresie bezpośredniego opiekuna i zwierzchnika szkolnictwa uchodźczego w Królestwie
Rumunii przejęła Amerykańska Komisja Pomocy Polakom (AKPP). Zarówno Centralny Komitet, jak i później AKPP zajmowały się prowadzeniem jadłodajni, domów noclegowych, burs, świetlic, bibliotek wędrownych, świadczeniem pomocy medycznej oraz organizacją szkolnictwa. Organizacje uchodźcze otrzymywały wsparcie materialne (zasiłki pieniężne)
przede wszystkim od polskiego Ministerstwa Opieki Społecznej Rządu
Emigracyjnego w Angers, ale też od organizacji takich jak: Rumuński
Czerwony Krzyż, Amerykański Komitet Pomocy Polakom (YMCA)12 i Angielski Fundusz Pomocy Polakom. Oprócz zapomóg uchodźcy otrzymywali też pomoc w formie rzeczowej, np. ubrania, materiały, wyżywienie,
noclegi. Obowiązkiem uchodźczych organizacji była również troska
o dzieci i młodzież i zorganizowanie im nauki w zakresie szkoły podstawowej i średniej13.
Działalność Kurdybachy na rzecz
polskiego szkolnictwa uchodźczego w Rumunii
Już we wrześniu 1939 r. w Królestwie Rumunii przebywało ok.
26 tys. polskich uchodźców cywilnych, natomiast na skutek ewakuacji/wyjazdów na przełomie roku 1939/1940 odnotowano 15 tys., w tym
2081 dzieci w wieku szkolnym, czyli do lat 1714. Poza Bukaresztem, najliczniejszymi koloniami polskich uchodźców była prowincja rumuńska

10

Mirosław Arciszewski (1892-1963) – ambasador RP w Bukareszcie w latach 1933-1938, natomiast w okresie 1938-1939 był wiceministrem spraw zagranicznych, ewakuowany do Rumunii pełnił tam funkcję delegata rządu emigracyjnego do spraw
uchodźców.
11 M. Willaume, Polacy w Rumunii, Lublin 1981, s. 82.
12 YMCA (Young Mens Christian Association) – organizacja protestancka, powstała
w 1844 r. w Londynie w celu niesienia pomocy materialnej i moralnej potrzebującym.
W 1922 r. zaczęła funkcjonować polska YMCA, która w czasie II wojny światowej
szczególnie skupiała się na niesieniu pomocy polskim uchodźcom, np. w Rumunii i na
Węgrzech. I. Lagzi, Uchodźcy polscy na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej, Warszawa 1980, s. 90.
13 J. Kulnianin, Z badań nad działalnością społeczną i opiekuńczą Rządu RP na Emigracji w latach 1939-1944, „Dzieje Najnowsze” 1987, nr 2, s. 67, 71.
14 T. Dubicki, Polskie szkolnictwo uchodźcze w Rumunii w latach 1939-1945, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1988, nr 2, s. 175.
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w: Turnu Severin (1200 osób), Buzău (ok. 1000 osób), Brăila (838 osób),
Caracal (618 osób)15 (zob. fot. 1). Stąd też obecność dzieci, ale i osób dorosłych stanowiła podstawę do powoływania polskich szkół. W pierwszej
kolejności otwierano szkoły powszechne, gimnazja i licea w miejscowościach o znacznej liczbie Polaków, czyli w: Bukareszcie16, Ploești17 i Turnu
Severin18 oraz obozach internowania. Z czasem organizowano też szkoły
w innych miejscowościach oraz prowadzono różne formy pracy kulturalno-oświatowej. Na przykład w Domu Polskim w Bukareszcie po założeniu
świetlicy i czytelni akcję odczytową prowadzili polscy intelektualiści. We
wszystkich obozach dla internowanych Polaków starano się wydawać biuletyny informacyjne. Sam Centralny Komitet Pomocy dla Uchodźców
w Rumunii drukował „Wiadomości i Informacje dla Uchodźców”19.

15

M. Willaume, dz. cyt., s. 83.
Szkoła w Bukareszcie w lokalu przy ul. Averescu 1 została zorganizowana w listopadzie 1939 r. Funkcjonowała jako szkoła powszechna, w której uczyli: Joanna Dąbrowska, T. Piątek-Melnyczukowa, ks. Kazimierz Bober, Czesława Ramułtówna, Izabela
Wajdowa. W budynku szkoły 6 listopada uruchomiono tzw. kursy kształceniowe na
poziomie szkoły średniej obejmujące młodzież żeńską. Na kursach realizowano program 1, 2, 3 i 4 klasy gimnazjum. Na bazie wspomnianych kursów 27 listopada 1939 r.
powołano szkołę średnią przy ul. Budișteanu 1 w Bukareszcie. Grono pedagogiczne
szkoły średniej stanowili m.in.: Helena Baryszowa (kierownik), Janusz Jędrzejewski,
Olga Kochowa, Tadeusz Paszkowski, ks. Wacław Zajączkowski, Józef Karuś, Piotr
Rysiewicz, Mirosław Ramułt, inż. Dorosz, Roman Kulczycki, Merwin Bertold, Ludwika Korngoldowa. Po otrzymaniu od władz w Angers uprawnień szkoły publicznej,
18 września 1940 r. szkoła polska w Bukareszcie stała się szkołą o pełnym składzie,
w ramach której prowadzono szkołę powszechną, gimnazjum i liceum. Szkoła Polska
w Bukareszcie została zlikwidowana w czerwcu 1945 r. T. Dubicki, Polskie ośrodki
szkolne na uchodźstwie wojennym w Rumunii (1939-1945), „Przegląd Polonijny”
1990, nr 1, s. 11-12, 18.
17 Szkoła w Ploești uruchomiona została pod koniec października 1939 r. przez
ks. Franciszka Kubieńskiego pod nazwą „kursów szkolnych”, następnie organizowana
przez inż. Stanisława Starke. Stan liczbowy uczniów 26 stycznia 1940 r. wynosił:
41 uczniów w szkole powszechnej, 43 w gimnazjum i 26 w liceum. Grono pedagogiczne liczyło 17 osób. W 1940 r. szkoła w Ploești, zagrożona zamknięciem ze względu na
zakaz przebywania obcokrajowców w Ploești i w okolicach, staraniem Centralnego
Komitetu Obywatelskiego została 14 maja 1940 r. przeniesiona do Krajowej. T. Dubicki, Ośrodki szkolne w Ploești (1939-1940) i Turnu Severin (1939-1945), „Przegląd
Polonijny” 1990, nr 4, s. 65, 69.
18 Szkoła powszechna w Turnu Severin powstała 30 października 1939 r. Siedziba
mieściła się w lokalu Zgromadzenia SS. Maryi, zajęcia lekcyjne odbywały się na dwie
zmiany. Pierwszym kierownikiem szkoły został Izydor Jabłoński. W kwietniu 1940 r.
szkołę przeniesiono na ul. Decebal 67. Natomiast szkoła średnia typu gimnazjalnego,
pod szyldem kursów gimnazjalnych, otrzymała pozwolenie władz rumuńskich na
funkcjonowanie 24 listopada 1939 r. 12 grudnia 1939 r. w wynajętym budynku przy
ul. Decebal 67 rozpoczęły się zajęcia lekcyjne w gimnazjum. Kierownictwo szkoły objął mgr Otton Hryculak. Stan liczebny uczniów w styczniu 1940 r. wynosił 32 uczniów w szkole powszechnej i 64 w szkole średniej. Szkoła zakończyła swoją działalność w czerwcu 1945 r. T. Dubicki, Ośrodki szkolne w Ploești (1939-1940)..., s. 69-77.
19 Tamże, s. 86-87.
16
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Fot. 1. Miejsca pobytu uchodźców polskich
w Królestwie Rumunii w latach 1939-1945

Źródło: Rumuński azyl. Losy Polaków 1939-1945, Warszawa 2009, s. 186.

Jak wspomniano, organizacją szkolnictwa polskiego w Królestwie
Rumunii zajęła się Sekcja Kulturalno-Oświatowa Komitetu Obywatelskiego. Choć pracą komisji formalnie kierował prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Adam Vetulani20 (do maja 1940), to bezpośrednią opiekę nad
szkolnictwem sprawował Łukasz Kurdybacha. Jak wspomina Vetulani:
Były to dla mnie sprawy zupełnie obce. Szczęśliwie udało się
znaleźć kompetentnego pomocnika w osobie podówczas docenta Uniwersytetu Lwowskiego, doktora Łukasza Kurdybachy, ucznia wybitnego historyka wychowania, profesora Stanisława Łempickiego21.

Warto dodać, że sprawami uchodźczej młodzieży szkolnej zajmował się Urząd Oświaty utworzony po ewakuacji władz polskich do Wiel-

20

Adam Joachim Vetulani (1901-1976) – historyk prawa i kanonista, od 1925 r. związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. W latach 1939-1945 przebywał na emigracji jako ochotnik w stopniu kaprala. W 1946 r. został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
21 A. Vetulani, Poza płomieniami wojny. Internowani w Szwajcarii 1940-1945, Warszawa 1976, s. 10.
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kiej Brytanii22. Zatem jakie były obowiązki i zadania Kurdybachy w zakresie powoływania i funkcjonowania szkół dla polskich uchodźców
w Królestwie Rumunii?
Jednym z priorytetowych zadań było zorganizowanie ośrodka
szkolnego i prowadzenie go według przyjętych przez Sekcję Kulturalno-Oświatową opracowań. Trudność wynikała stąd, że w pierwszych miesiącach roku szkolnego 1939/1940 szkoły powstawały w sposób spontaniczny, z różnymi programami nauczania i bez pozwoleń23. Dochodziło
do tego stanu rzeczy przeważnie w miejscowościach ze znaczną liczbą
uchodźców i potrzebą stworzenia placówki edukacyjnej. Takie szkoły uruchomiono w obozach internowania m.in. w Călimănești. Niektóre z nich,
tzw. szkoły efemerydy, równie szybko pojawiały się, jak i znikały (Roșiori
de Vede, Călărași, Băile Herculane, Buzău24). Przyczyną była m.in. źle dobrana kadra czy samowola w stosowaniu przepisów oświatowych25. Wobec takich praktyk polskie władze oświatowe na terenie Rumunii musiały
ponownie przeprowadzać nabór nauczycieli i przenosić uczniów do
ośrodków szkolnych już zorganizowanych. Aby akcja weryfikacyjna i ponowny nabór nauczycieli powiodły się, Kurdybacha musiał często wizytować szkoły, co potwierdzają archiwalne sprawozdania. Podczas wizytacji 21 grudnia 1939 r. Kurdybacha ocenił, że w Ploești:
Pomimo pewnych zastrzeżeń całość szkoły robi bardzo dobre
wrażenie. Nauczyciele wszyscy pracują z zapałem i poświęceniem, okazują dużo dobrej woli w pokonywaniu różnorodnych trudności. To wszystko wskazuje, że szkoła w Ploesti
[Ploești] spełni w zupełności swoje zadanie26.

Do końca 1939 r. Kurdybacha zwizytował niemal wszystkie polskie placówki, jakie zdołano już zorganizować. Były to szkoły powszechne w: Bukareszcie, Ploești, Turnu Severin, Drăgășani, Călimănești, Brăila, Corabia, Krajowej, Băile Herculane i Călășari oraz szkoły średnie. Szkoły średnie na poziomie gimnazjum i liceum działały w: Bukareszcie, Ploești, Turnu Severin, Călimănești, Drăgășani, Brăila, Corabia i Băile Herculane27.

22

Urząd Oświaty w maju 1941 r. został przekształcony w Urząd Oświaty i Spraw
Szkolnych kierowany przez gen. Józefa Hallera. W wyniku kolejnej zmiany, po utworzeniu rządu Stanisława Mikołajczyka, 14 lipca 1943 r. przywrócono nazwę Ministerstwo Wyzwań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Na czele ministerstwa stanął
ks. Zygmunt Kaczyński. J. Draus, R. Terlecki, Polskie szkoły wyższe i instytuty naukowe na emigracji 1939-1945, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984, s. 6.
23 A. Vetulani, dz. cyt., s. 9-10.
24 Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, (red.) K. Dopierała, t. IV, Toruń 2005,
s. 302.
25 T. Dubicki, Polskie szkolnictwo uchodźcze w Rumunii w latach 1939-1945..., s. 176.
26 T. Dubicki, Ośrodki szkolne w Ploești (1939-1940)..., s. 65.
27 M. Willaume, dz. cyt., s. 90.
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Kolejne licea próbowano powołać w Băile Govora i Târgoviște, gdzie
„Trzeba było się zająć także liczną młodzieżą mieszkającą na swobodzie
w mieście i zorganizować jej naukę według wzorów polskiej szkoły”28.
Jeśli chodzi o stan liczebny kadry pedagogicznej, to zaspokajał on
w pełni potrzeby szkolnictwa uchodźczego. W 1939 r. odnotowano 114
nauczycieli, natomiast w marcu 1940 r. w szkołach pracowały 84 osoby29
(zob. tab. 1). Zmniejszenie liczebności kadry pedagogicznej związane było
z akcją komasacyjną i weryfikacją uprawnień zawodowych, której dokonywał sam Kurdybacha.
Tab. 1. Stan liczbowy nauczycieli szkół polskich w marcu 1940 r. w Rumunii
Miejscowość,
w której istniała szkoła polska
Brăila
Bukareszt
Caracal
Krajowa
Ploești
Târgoviste
Târgu Jiu
Turnu Severin

Liczba
nauczycieli
11
10
9
7
13
13
13
13

W kwietniu 1940 r., według danych Sekcji Kulturalno-Oświatowej, wystąpiła nadwyżka kwalifikowanej kadry pedagogicznej. Dopiero w 1941 r.
stan liczebny kadry ustabilizował się i wynosił 70 osób.
Zasady zatrudnienia i obowiązki nauczycieli regulowała uchwała
z 18 marca 1940 r., opracowana przez Prezydium Komitetu Obywatelskiego. Zgodnie z nią wynagrodzenie nauczycieli było wypłacane przez
Komitet i uzależnione od efektywnie przepracowanych godzin lekcyjnych.
Dodatkowym źródłem wynagrodzenia dla nauczycieli jako uchodźców była zapomoga, tzw. alokacja, którą wypłacał rząd rumuński (alokacja
w przypadku nauczyciela wynosiła 100 lei dziennie, zaś na dziecko przyznawano 50 lei). Wobec kłopotów finansowych szkolnictwa nauczyciele
rezygnowali z własnego uposażenia. Taka sytuacja miała miejsce w czasie
pełnienia przez Kurdybachę funkcji kierowniczej w Sekcji. W kwietniu
1940 r. wobec nieuregulowanych opłat za czynsz, opał, prąd i pomoce
naukowe nauczyciele wsparli finansowo budżet szkoły w Bukareszcie30.
Łukasz Kurdybacha nierzadko uczestniczył też w pracach organizacyjnych ośrodka szkolnego, jak to miało miejsce w przypadku szkoły
w Ploești. Kurdybacha był obecny przy powstawaniu regulaminu Liceum
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Relacja płk. Bohdana Hulewicza, Rumuński azyl. Losy Polaków 1939-1945..., s. 95.
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30 Tenże, Polskie szkolnictwo uchodźcze w Rumunii w latach 1939-1945..., s. 180.
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i Gimnazjum w Ploești jako zbiorczej szkoły polskiej w Rumunii. W regulaminie nie tylko nawiązywano, ale i dążono do realizowania w nauczaniu
wzorów wychowawczych II RP. W kwestii praw i obowiązków ucznia regulamin mówił, że na przykład niedopuszczalne jest przebywanie młodzieży, nawet w towarzystwie opieki domowej, w lokalach publicznych –
restauracjach, cukierniach, lokalach widowiskowych, a także na ulicach
miasta po godz. 21.00. Nieprzestrzeganie zakazu groziło nawet wydaleniem ze szkoły. W punkcie 11 regulaminu czytamy:
Obowiązkiem ucznia katolika jest uczęszczanie do kościoła
na nabożeństwa w niedziele i święta (…). W kościele uczniowie zajmują środek nawy przed głównym ołtarzem, uczennice zaś w miejscach po lewej stronie, począwszy od klas najniższych do najwyższych31.

Regulaminy czy też programy szkół, jakie zbierał Kurdybacha, posłużyły
Komitetowi do wydawania zgody na otwieranie szkół i uprawniały do wydawania świadectw. 15 maja 1940 r., na mocy tzw. delegowanego zarządzenia Ministra Opieki Społecznej w Angers, trzy szkoły średnie –
w Bukareszcie, Krajowej i Turnu Severin – otrzymały uprawnienia szkół
publicznych. Kolejne prawa świadectw państwowych otrzymywały szkoły
powszechne, które spełniały wymogi stawiane przez Sekcję Kulturalno-Oświatową. Decyzje te wpłynęły także na rumuńskie Ministerstwo Oświaty w kwestii udzielania oficjalnych zezwoleń na prowadzenie polskich
szkół32.
Innym zadaniem dr. Łukasza Kurdybachy było odwiedzanie ośrodków szkolnych w celu przeprowadzania kontrolnych egzaminów przed
komisją. Na takie egzaminy stawiali się uczniowie, którzy na skutek przeniesień do innych szkół musieli posiadać pełnoprawne świadectwo roczne. Egzamin taki w gimnazjum polskim w Krajowej w maju 1940 r. organizował Łukasz Kurdybacha33.
Kurdybacha brał też udział w egzaminach maturalnych. Pierwsze
matury odbywały się w dniach od 4 do 15 marca 1940 r., czyli w okresie,
kiedy to szkoły średnie nie posiadały jeszcze oficjalnych uprawnień do
wydawania świadectw maturalnych. Wcześniejsze egzaminy maturalne
podyktowane były chęcią umożliwienia jak najszybszego wyjazdu młodym maturzystom do Armii Polskiej, formującej się we Francji. Wytyczne
do przeprowadzenia matur zostały ustalone z Ministerstwem Opieki Społecznej. Pierwsze matury odbyły się w Bukareszcie, następnie w Ploești
i Turnu Severin. Do egzaminu przystąpiło 58 abiturientów, z czego egza-
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33 Tenże, Polskie szkolnictwo uchodźcze w Rumunii w latach 1939-1945..., s. 184.
32

196
min poprawkowy w maju w szkole w Krajowej zdawało jedynie osiem
osób. Egzaminy maturalne odbywały się przed komisją, która ustalała zasady ich przeprowadzania. Na przykład podczas kolejnego egzaminu maturalnego w Bukareszcie, gdzie z ramienia Sekcji Kulturalno-Oświatowej
Komitetu Obywatelskiego funkcję przewodniczącego pełnił Kurdybacha,
a wśród członków znaleźli się Tadeusz Gostyński (dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Bukareszcie) i Janusz Jędrzejewicz34, w taki oto sposób
zorganizowano egzamin:
Trzeba było przeprowadzać egzamin maturalny. Kurdybacha, jako kierownik sekcji, główna wówczas władza naukowa
w Rumunii, zmienił przepisy maturalne, upraszczając formalności i dostosowując je do ówczesnych warunków. Przy
dopuszczeniu do matury wśród ciała pedagogicznego pojawiły się dwie tendencje: jedna głosząca, że maturę należy dać
tym tylko, którzy są naprawdę przygotowani; druga – liberalna, według której należało przymykać oczy i dać wszystkim,
którzy wykażą minimum potrzebnych wiadomości, bo chłopcy szli do wojska, a dziewczęta nie wiadomo, czy będą miały
możność zdawać jeszcze gdziekolwiek. Pamiętam, jak pan
[Janusz] Jędrzejewicz dał któremuś z chłopców zadanie matematyczne do rozwiązania na tablicy. Chłopak stanął i ani
rusz. Pan Jędrzejewicz zaczął mu zadawać pytania naprowadzające i dalej już poszło szczęśliwie. Kurdybacha zadał któremuś pytanie z historii, na które nie mógł on odpowiedzieć.
Zadał mu drugie i trzecie – milczał. Zadałem mu wtedy pytanie, który z królów zrobił szczególnie dużo dla Polski. Milczał. Zadałem mu drugie pytanie, jeszcze łatwiejsze: jakie były główne dynastie królewskie w Polsce. Dalej milczał. Zadałem mu trzecie i ostatnie pytanie, coś w związku z Sobieskim.
Chłopak ruszył. Wtedy znów zaczął pytać Kurdybacha i cały
egzamin ze wszystkich przedmiotów poszedł bardzo dobrze.
Dopuszczeni byli i zdali wszyscy35.

W szkole w Ploești egzamin maturalny odbył się 17 marca 1940 r.
Natomiast w Turnu Severin pierwszy egzamin maturalny został złożony
przez 14 osób w czerwcu 1940 r. Ponieważ egzaminom asystował, z ra-
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Janusz Jędrzejewicz (ur. 1885 na Podolu – zm. 1951 w Londynie) – był ministrem
wyznań religijnych i oświecenia publicznego w latach 1931-1934, premierem rządu
(1933) oraz senatorem (1935-1938). Po 17 września 1939 r. przebywał na emigracji
w Rumunii. W gimnazjum w Bukareszcie pracował jako nauczyciel matematyki.
W listopadzie 1940 r. udał się do Palestyny, gdzie w latach 1941-1943 uczył w polskim
gimnazjum w Tel Awiwie. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji. I. Stelmasiak,
Polityczna i pedagogiczna aktywność Janusza Jędrzejewicza na emigracji (1939-1951), „Biuletyn Historii Wychowania” 2009, nr 25, s. 33-62.
35 Rumuński azyl. Losy Polaków 1939-1945..., s. 142-144.

197
mienia Sekcji Kulturalno-Oświatowej Komitetu Obywatelskiego, Łukasz
Kurdybacha, stąd należy zaznaczyć, iż miały one szczególny charakter.
Kurdybacha brał też udział w uroczystym wręczeniu świadectw.
Pierwsze świadectwa maturalne rozdano w Bukareszcie w obecności
m.in.: przedstawicieli Ambasady RP, Delegata Rządu dla Spraw Uchodźców – ministra Mirosława Arciszewskiego, nuncjusza papieskiego –
bp. Filippo Cortesi oraz przedstawiciela Polonii rumuńskiej – senatora
Tytusa Czerkawskiego. Natomiast na wręczeniu świadectw szkolnych
w Ploești 23 marca 1940 r., gdzie również był obecny Kurdybacha, z zaproszonych gości towarzyszyli mu m.in. naczelny dyrektor YMCA Aleksy
Wdziękoński i wiceprezes Komitetu Pomocy Uchodźcom dr Tadeusz Janowski (właśc. Bronisław Kuśnierz).
Fot. 2. Łukasz Kurdybacha (od prawej) i nauczyciel języka polskiego
Aleksander Fuhrmann w szkole polskiej w Krajowej

Źródło: Ze zbiorów Tadeusza Gaydamowicza, ucznia gimnazjum w roku szkolnym
1940/1941 w szkole polskiej w Bukareszcie. Podano za: Rumuński azyl. Losy Polaków 1939-1945, Warszawa 2009, s. 143.

W roku szkolnym 1939/1940 nastąpiła ożywiona organizacja
szkolnictwa polskiego w Rumunii. Przy wysiłkach administracyjnych
Kurdybachy uruchomiono pełny profil kształcenia, czyli szkoły powszechne, gimnazja i średnie w ośmiu ośrodkach w: Bukareszcie, Brăila,
Târgoviște, Târgu Jiu, Turnu Severin, Pitești (szkoła średnia), Ploești/Krajowej.
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Ogółem w roku szkolnym 1939/1940 do szkół uczęszczało 449
uczniów (w tym 162 do szkół powszechnych i 287 do szkół średnich)36.
Tab. 2. Stan liczbowy uczniów polskich szkół
powszechnych i średnich w roku szkolnym 1939/1940
Miejscowość,
w której była
powszechna
szkoła polska
Brăila
Bukareszt
Caracal
Krajowa

Liczba
uczniów
22
12
9
34

Târgoviște

34

Turnu Severin
Razem

34
162

Miejscowość,
w której była
średnia szkoła
polska
Brăila
Bukareszt
Krajowa
Pitești
Târgoviște
Târgu Jiu
Turnu Severin
Razem

Liczba
uczniów
17
45
42
9
70
20
84
287

Warto dodać, że funkcjonowanie szkół dla uchodźców polskich
w Rumunii opierało się na zasadach przyjętych przez szkolnictwo rumuńskie, czyli na przykład wakacje trwały trzy miesiące, od 15 czerwca do
15 września. Jeśli chodzi o dni wolne od nauki, to uwzględniano w kalendarzu zarówno dni tradycyjnych polskich świąt kościelnych (sześć dni),
jak i świąt rumuńskich, na przykład dzień św. Jerzego. W programie nauczania zalecano wprowadzenie jako przedmiotu obowiązkowego zajęć
z języka i literatury rumuńskiej. Ponadto do czasu nadania szkołom
uprawnień szkół państwowych w maju 1940 r., szkoły polskie działały na
podstawie tymczasowych zezwoleń, określanych w rumuńskiej nomenklaturze în mod provizoriu, czyli szkoły prowizoryczne.
Podsumowując działalność Łukasza Kurdybachy w Rumunii, należy podkreślić jego wkład w organizację szkolnictwa uchodźczego. Kurdybacha podczas rocznego pobytu w Rumunii administrował szkołami
powszechnymi i szkołami średnimi ogólnokształcącymi (gimnazjum, liceum) poprzez szczegółowe zadania w tym zakresie, tj. wizytacje polskich
szkół, troskę o kadrę pedagogiczną, przewodnictwo w egzaminach kontrolnych i maturalnych. Swoje zadania wykonywał rzetelnie, czemu dał
wyraz w liście do ministra stanu dla spraw polskich na Bliskim Wschodzie Stanisława Kota z dnia 13 września 1942 r., pisząc: „Od pracy nie
stronię, bo w Rumunii przez rok, a później na Cyprze37 dałem dowód, że
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37 Z ankiety personalnej Kurdybachy wynika, że był on dyrektorem gimnazjum polskiego na Cyprze w miejscowości Platres w okresie od 15 listopada 1940 do 1 czerwca
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umiem pracować i administrować”38. Również przełożony Kurdybachy –
prof. Vetulani, oceniając zaangażowanie Kurdybachy w rozwój szkolnictwa, stwierdził:
Jego to zasługą, dzięki częstym wizytacjom szkół oraz powierzeniu w nich nauki osobom wykwalifikowanym, było wprowadzenie pewnego ładu do polskiego szkolnictwa wśród wychodźstwa polskiego w Rumunii39.

Szczególne wyrazy podziękowania za aktywność w kierunku rozwoju
szkolnictwa Kurdybacha otrzymał od Komitetu Obywatelskiej Pomocy
i Opieki nad Uchodźcami. Podziękowania wyrażały uznanie za jego kierowniczą pracę, jaką wykonywał we wspomnianym Komitecie w Sekcji
Kulturalno-Oświatowej w okresie od 1 grudnia 1939 do 12 października
1940 r.40
Z wyjazdem Kurdybachy nie zakończyła się działalność polskich
szkół w Rumunii. Funkcjonowały one nadal, a z czasem powstawały też
nowe, na przykład w Câmpulung Muscel (1941), Ocnele Mari (1941), Slatina (1942). Zasady pracy i organizacji szkół regulował wydany przez
AKPP w listopadzie 1940 r. „Regulamin szkół dla dzieci uchodźców polskich w Rumunii”. Funkcję kierowniczą nad szkolnictwem po Łukaszu
Kurdybasze kolejno sprawowali: Tadeusz Kopeć, dr Eugeniusz Zdrojewski, Seweryn Maciszewski, Wojciech Przybyłowicz i dr Jerzy Dobrzycki.
Ostatecznie polskie szkoły uchodźcze w Rumunii zlikwidowano 31 lipca
1945 r.41 Niektórzy ich uczniowie, absolwenci i nauczyciele powrócili do
Polski w ramach repatriacji polskich uchodźców w latach 1946-194742.
W czerwcu 1947 r. powrócił z emigracji również Łukasz Kurdybacha.
W Warszawie został najpierw redaktorem wydawnictw naukowo-technicznych w Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. Dopiero w 1951 r., po przeniesieniu jego docentury z Uniwersytetu we Lwowie na Uniwersytet Warszawski, objął kierownictwo Zakładu Historii Oświaty i Szkolnictwa, uzyskawszy wcześniej nominację na profesora zwyczajnego. Zmarł w Warszawie w 1972 r.43

1941 r. Archiwum Biura Kadr Uniwersytetu Warszawskiego, teczka „Łukasz Kurdybacha”. Podano za: K. Bartnicka, dz. cyt., s. 110.
38 Z. Pietrzyk, Materiały do działalności Łukasza Kurdybachy w Palestynie w spuściźnie Stanisława Kota, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1986, t. 29, s. 129.
39 A. Vetulani, dz. cyt., s. 10.
40 Archiwum Biura Kadr Uniwersytetu Warszawskiego, teczka „Łukasz Kurdybacha”.
Podano za: K. Bartnicka, dz. cyt., s. 110.
41 Materiały źródłowe poświęcone polskiemu szkolnictwu uchodźczemu w Królestwie
Rumunii z lat 1939-1945 znajdują się w Archiwum Akt Nowych, w zespole 142, pod
nazwą Polskie szkoły powszechne, gimnazja i licea w Rumunii – grupa zespołów.
42 M. Willaume, dz. cyt., s. 92; Rumuński azyl. Losy Polaków 1939-1945..., s. 173-177.
43 K. Bartnicka, dz. cyt., s. 120-123.
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dr. Maria Radziszewska
Universitatea Varmia-Mazuria din Olsztyn

Activitatea istoricului învăţământului
Łukasz Kurdybacha în România anilor 1939-1940
Rezumat

Scopul articolului este prezentarea siluetei istoricului educaţiei
Łukasz Kurdybacha ca refugiat polonez în România, în anii 1939-1940.
Łukasz Kurdybacha s-a născut la 22 octombrie 1907 în satul Laszki, în raionul Jarosław. Tatăl lui a fost Michał, iar mama Maria născ. Piątkowski. În localitatea natală a terminat patru clase la şcoala populară
(1918), apoi a continuat să înveţe la gimnaziu unde, în anul 1927, a dat
bacalaureatul (Gimnaziul „Kazimierz Morawski” din Przemyśl). A urmat
studiile la Facultatea Umanistică a Universităţii „Jan Kazimierz” din
Lvov. Îndrumat de maestrul Stanisław Łempicki, în anul 1931 a obţinut
masteratul, în iunie 1932 doctoratul, în 1938 abilitaţia. În timpul şederii
în Lvov a fost profesor de gimnaziu şi asistent la Catedra de Istorie Instrucţiei Publice şi Învăţământului a Universităţii din Lvov. În anul 1934
s-a căsătorit cu fiica rectorului Universităţii „Stefan Bathori” din Vilnius
– Emilia Ehrenkreutzówna. După 17 septembrie 1939 a fost mobilizat. În
anii 1939-1946 a fost în emigraţie în România, Cipru şi Palestina. Viaţa
de refugiat a început-o în octombrie 1939, din momentul trecerii frontierei României. Pe teritoriul României a rămas din octombrie 1939 până
în octombrie 1940. În această perioadă a lucrat la Bucureşti, la Comitetul
Naţional Polonez de Ajutor şi Protecţie a Refugiaţilor în România, la secţia Culturală şi de Instrucţie Publică. De obligaţiile lui ca director aparţineau, mai ales, administrarea şi inspectarea şcolilor, conducerea examenelor de bacalaureat sau grija pentru cadrele didactice. În septembrie
1940 Kurdybacha s-a aflat pe lista celor 466 de persoane ameninţate să
rămână în România. De aici tot în octombrie, ca urmare a evacuării în
Cipru, a părăsit România, mai întâi cu trenul de la Bucureşti la Constanţa, iar apoi cu vaporul la Istanbul.

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

Obraz współpracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej
służb PRL ze służbami rumuńskimi
w świetle dokumentów strony polskiej
– przyczynek do zarysu problematyki

Wstęp
Polsko-rumuńska współpraca wywiadowcza i kontrwywiadowcza
ma bogate tradycje z okresu międzywojennego, kiedy kraje te były w sojuszu politycznym i wojskowym1. Opracowania podejmujące zagadnienie
tej współpracy opublikowali: Andrzej Pepłoński2 i Piotr Kołakowski3.
Po II wojnie światowej Polska i Rumunia znalazły się w tym samym, sowieckim bloku militarnym4, a od 1955 r. w Układzie Warszawskim5. Na ten temat stosunków polsko-rumuńskich w latach 1945-1949

1

Na temat tego sojuszu: H. Walczak, Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931, Szczecin 2008; M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki
wojskowe 1921-1939, Warszawa 2004, s. 48-77, 175-217, 359-394.
2 A. Pepłoński, Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej, Toruń 2005; tenże, Wywiad polski na ZSRR, Warszawa 1996.
3 P. Kołakowski, Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku, Warszawa 2012; tenże, „Laboratorium” – komórka analityczna
marszałka Józefa Piłsudskiego, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 16, 2010, s. 117-130.
4 Literatura dotycząca sowieckiego uzależnienia krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest już bardzo bogata. Zob. choćby: H. Bartoszewicz, Polityka Związku Sowieckiego wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1948, Warszawa
1999; A. Skrzypek, Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957,
Pułtusk 2002; V. Țârău, Alegeri fără opțiune. Primele scrutinuri parlamentare din
Centrul și Estul Europei după cel de-al Doilea Război Mondial, Cluj-Napoca 2005;
L. Constantiniu, Uniunea Sovietică între obsesia securității și insecurității, București
2010. Zob. też: T. Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008,
s. 58-82, 127-283, 366-382; W. Laqueur, Historia Europy 1945-1992, London 1993,
s. 331-367; M. Tanty, Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003,
s. 273-345.
5 1955 maj 14. Warszawa. Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką
Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzeczpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką (Układ Warszawski) [w:] Organizacja Układu Warszawskiego. Dokumenty 1955-1985, red. H. Jaroszek i inni, Warszawa 1986, s. 11-17;
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pisała Alicja Sowińska-Krupka6, a tematykę miejsca i roli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w politycznych strukturach Układu Warszawskiego
badała Wanda Jarząbek7. Problematyką wywiadu w omawianym okresie
zajmował się Larry L. Watts8, który opisał rolę rumuńskich służb specjalnych w systemie Układu Warszawskiego. Temat ten podejmowali też polscy autorzy: Leszek Pawlikowicz9, Andrzej Paczkowski10, Sławomir Cenckiewicz11, Zbigniew Siemiątkowski12, Adrian Jusupowić, Rafał Leśkiewicz i inni, publikujący na temat historii wywiadu i struktur organów
bezpieczeństwa PRL13. Znane są także prace rosyjskich historyków – Klima Diegtiariowa i Aleksandra Kołpakidi, dotyczące struktur wywiadu
i kontrwywiadu sowieckiego14. Problematykę tę zasygnalizował też Adam
Burakowski15. Jednak prace te tylko w niewielkim stopniu poruszają temat dwustronnej współpracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej polsko-rumuńskiej w okresie powojennym. W związku z tym, wobec bardzo
skromnej literatury przedmiotu, a przede wszystkim wziąwszy pod uwagę
niewielką ilość odtajnionych źródeł, niniejsze opracowanie ma jedynie
charakter przyczynkarski.

1955 maj 14, Warszawa. Komunikat o utworzeniu Zjednoczonego Dowództwa Sił
Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego [w:] Organizacja Układu Warszawskiego…, s. 18.
6 A. Sowińska-Krupka, Stosunki polsko-rumuńskie 1945-1949, Warszawa 1985.
7 W. Jarząbek, PRL w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach
1955-1980, Warszawa 2008.
8 L. L. Watts, Ferește-mă, doamne, de prieteni… Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România, București 2012.
9 L. Pawlikowicz, Aparat centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954-1991, Warszawa 2013; tenże, Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956-1964, Warszawa 2004.
10 A. Paczkowski, Wstęp [w:] Wywiad polski w roku 1949. Sprawozdanie z działalności, wstęp i oprac. A. Paczkowski, Warszawa 2009, s. 7-35. Andrzej Paczkowski we
Wstępie odniósł się też do literatury na temat polskiego wywiadu powojennego.
11 S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (wprowadzenie do syntezy), Poznań 2011.
12 Z. Siemiątkowski, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania
władzy politycznej PRL, Warszawa 2009.
13 Sz. Hermański, A. Jusupowić, T. Wróblewski, Cywilne organy bezpieczeństwa
państwa 1956-1990 [w:] Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944-1990), red. A. Jusupowić, R. Leśkiewicz,
Warszawa 2013, s. 111-150; R. Leśkiewicz, R. Peterman, Wojskowe organy bezpieczeństwa państwa [w:] Historyczno-prawna analiza…, s. 164-175.
14 K. Diegtiariow, A. Kołpakidi, Внешняя разведкa CCCP, Mocквa 2009, s. 205-303;
K. Diegtiariow, A. Kołpakidi, СМЕРШ, Mocквa 2009, s. 560-587.
15 A. Burakowski, Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceaușescu 1965-1989, Warszawa 2008, s. 116-118; tenże, Poland and Romania: The Loyal Republic and the Maverick, http://wilsoncenter.org/publication/poland-and-romania-the-loyal-republicand-the-maverick (dostęp: 17.03.2015).
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Polskie zainteresowanie Rumunią
w pierwszych latach powojennych
Rumunia była obiektem zainteresowania polskiego wywiadu
i kontrwywiadu już w pierwszych latach po II wojnie światowej. Na podstawie ujawnionych materiałów można stwierdzić, że początkowo zainteresowanie to dotyczyło dwóch zasadniczych zagadnień. Z jednej strony
sprawdzano aspekty związane ze wzajemnymi relacjami polskich uchodźców w Rumunii w czasie wojny, działaniami polskich służb dyplomatycznych i konsularnych, a z drugiej – dwustronnymi stosunkami polsko-rumuńskimi w zakresie rewindykacji i odszkodowań.
Pierwszą kwestią zajmował się Departament II Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (kontrwywiad). Interesował się szczególnie
sprawami internowania polskiego rządu w Rumunii i okolicznościami likwidacji Ambasady RP w Bukareszcie w dniu 4 listopada 1940 r., a także
wzajemnymi relacjami między osobami wywodzącymi się z kręgów przybyłych do Rumunii polskich władz sanacyjnych a utworzonym we Francji
Rządem RP na uchodźstwie. Zbierano informacje i w tym celu analizowano protokół przesłuchania wicekonsula Ludwika Stefana Bartla z 20 lutego 1941 r. przed komisją badawczą w Stambule16. Treść tego przesłuchania była o tyle ciekawa, że dostarczała materiału obciążającego przedstawicieli polskiej sanacji, którzy mieli donosić rumuńskiej Żelaznej Gwardii17 na działania pracowników Ambasady RP, cieszących się zaufaniem
rządu generała Władysława Sikorskiego. Z tych kompromitujących materiałów wynika, że celem niektórych Polaków działających w Rumunii
w czasie wojny było sparaliżowanie wykonywania poleceń rządu, a konsul
Adam Mikucki, mający nawet czuć się szczęśliwym z powodu klęski Francji i wyjazdu stamtąd Rządu RP, mówił: „jesteśmy wolni i nareszcie sami”. Słowa te wywołały oburzenie wśród innych pracowników Konsulatu
Generalnego RP w Bukareszcie. Ponadto uważano, że likwidacja ambasady nastąpiła przedwcześnie, gdyż placówka mogła funkcjonować nawet

16

Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
w Warszawie (dalej: IPN BU), sygn. 1571/172, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
(dalej: MSW). Komisja Badawcza w Stambule. Stosunki polsko-rumuńskie, uchodźcy
polscy w Rumunii, k. 2-3, 6-8, Protokół spisany w komisji badawczej w Stambule dnia
20 lutego 1941 r. Przesłuchiwał Karol Aleksandrowicz, przewodniczący Komisji Badawczej. Przesłuchiwany wicekonsul Ludwik Stefan Bartel wyrażał przekonanie, że
opuszczenie Bukaresztu przez Ambasadora RP było przedwczesne (mogła pozostać do
czasu, kiedy opuszczała Rumunię Ambasada Wielkiej Brytanii), a przedstawiciele
władz rumuńskich wyrażali zdziwienie takimi decyzjami. Było to istotne w kontekście
wielu spraw, jakie pojawiły się wraz z uchodźcami polskimi na terytorium Rumunii,
i konieczności reprezentowania ich interesów przez legalnie działające placówki dyplomatyczne i konsularne.
17 Szerzej na temat sytuacji w Rumunii w tamtym czasie zob.: D. Deletant, Rumunia.
Zapomniany sojusznik Hitlera, Warszawa 2005, s. 87-112.
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do czasu ewakuowania się z Bukaresztu dyplomatów brytyjskich18. Wracano też do sprawy przypadków korupcji przy ewakuacji obywateli polskich wyznania mojżeszowego przez terytorium Rumunii na Cypr19.
Równolegle do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego działał
wywiad wojskowy. Był on szczególnie zainteresowany rumuńskimi staraniami o zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie polskich obywateli na
ich terytorium, a także kwestią restytucji polskiego mienia, wywiezionego do Rumunii we wrześniu 1939 r. Temat ten stał się bardzo aktualny
podczas konferencji pokojowej w Paryżu, mającej zakończyć stan wojny
między Niemcami i ich sojusznikami a aliantami. Strona polska stała na
stanowisku, że powinna nastąpić restytucja sprzętu wojennego, wywiezionego do Rumunii w 1939 r.20, z kolei Rumuni przedstawiali zestawienia kosztów utrzymania na swoim terytorium polskich uchodźców przez
cały czas trwania wojny i w miesiącach powojennych21. Problem więc
istniał, a jego rozwiązanie wcale nie było łatwe. Zbieraniem materiałów
i ich analizowaniem zajmowała się sekcja rewindykacyjno-odszkodowawcza przy Oddziale II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, która
powstała 1 lutego 1946 r.22 Bardzo interesował się tym Szef Oddziału

18

IPN BU, sygn. 1571/172, MSW. Komisja Badawcza w Stambule. Stosunki polsko-rumuńskie, uchodźcy polscy w Rumunii, k. 2-3, 6-8, Protokół spisany w komisji badawczej w Stambule dnia 20 lutego 1941 r. Takie stwierdzenia były sprzeczne choćby z relacją Jerzego Giedroycia, zob.: J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, Warszawa
1994, s. 94-95.
19 IPN BU, sygn. 1571/172, MSW. Komisja Badawcza w Stambule. Stosunki polsko-rumuńskie, uchodźcy polscy w Rumunii, k. 4-5, Odpis wierzytelny protokołu spisanego
24 stycznia [1941?] w Mersynie (Turcja). Przesłuchiwał Karol Aleksandrowicz, przewodniczący Komisji Badawczej. Na ten temat por.: T. Dubicki, Wojsko polskie w Rumunii w latach 1939-1941, Warszawa 1994; Rumuński azyl. Losy Polaków 1939-1945, koncepcja i oprac. A. Wancerz-Gluza, Warszawa 2009. Dla porównania, na temat sytuacji uchodźców na Węgrzech w tamtym czasie zob.: G. Łubczyk, Henryk Sławik. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów, Warszawa 2008, passim.
20 IPN BU, sygn. 2602/371, Sprawy rewindykacji z Rumunią, k. 9-11, Meldunek do
Ministra Obrony Narodowej Marszałka Polski Żymierskiego [pismo odręczne, brak
daty i podpisu].
21 Zob.: 14 sierpnia 1945, Bukareszt. Notatka dotycząca sum zdeponowanych przez
państwo polskie w Narodowym Banku Rumunii [w:] Polscy uchodźcy w Rumunii
1939-1947. Dokumenty z narodowych archiwów Rumunii, Warszawa-Bukareszt
2013, t. I, część 2, s. 1379; 22 listopada 1945 [Bukareszt]. Notatka Departamentu Finansów MAI dotycząca wydatków na cele utrzymania uchodźców polskich oraz
kwestii repatriacji [w:] Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1947. Dokumenty…,
s. 1395-1397; Po 1 stycznia 1946 [Bukareszt]. Wykaz MAI dotyczący sum wydatkowanych przez państwo rumuńskie na utrzymanie uchodźców polskich [w:] Polscy
uchodźcy w Rumunii 1939-1947. Dokumenty…, s. 1401-1403; Po marcu 1946 [Bukareszt]. Wykaz MAI dotyczący sum wydatkowanych przez państwo rumuńskie na
utrzymanie uchodźców polskich [w:] Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1947. Dokumenty…, s. 1405.
22 IPN BU, sygn. 2602/371, Sprawy rewindykacji z Rumunią, k. 23, Fotokopia pisma
II-go Oddziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Ministerstwa Spraw Zagra-
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II Sztabu Generalnego pułkownik (później awansowany na generała brygady) Wacław Komar23, jeden z głównych twórców polskiego wywiadu po
wojnie. Współpracowano z polską delegacją na konferencji pokojowej
i konieczne było ingerowanie w zapisy konkretnych artykułów traktatu,
tak aby zabezpieczyć polskie interesy. Na przykład w dniu 25 września
1946 r. dr Tadeusz Łychowski meldował marszałkowi ministrowi obrony
narodowej Michałowi Roli-Żymierskiemu w sprawie rozwiązania problemu, jaki stwarzał pierwotny zapis artykułu 29 traktatu: Polska nie znajdowała się w stanie wojny z Rumunią, co dawało Rumunom pretekst do
domagania się od Polski zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie jej
obywateli na terytorium Rumunii. Przyjęcie polskich poprawek do artykułu 29 nastąpiło przy poparciu ZSRS, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii, protest rumuński odrzucono24. Tym samym sprawa zwrotu kosztów została zakończona. Aktualna pozostawała jeszcze kwestia restytucji polskiego mienia. O tym informowały kolejne raporty. 18 lutego
1947 r. podpułkownik Edward Grosglik, pisząc do zastępcy szefa Sztabu
Generalnego, generała Stefana Mossora w kwestii artykułów traktatu
i polskich poprawek, zaznaczał, że sprawa ma przebieg pomyślny dla Polski, że „sprawa naszego materiału wojennego, materiału kolejowego i lotniczego oraz złota itp. została tym samym w traktacie pokojowym załatwiona”25. Dwa dni później generałowi Mossorowi dosyć szczegółowo problematykę rewindykacyjną i odszkodowawczą relacjonował szef Oddziału II generał Komar26. Generał Mossor był bardzo zainteresowany tematem, gdyż mógł być nawet przewidywany na szefa projektowanej polskiej
misji wojskowej przy Biurze Prac Kongresowych27. Poza tym podczas
konferencji pokojowej polska delegacja raczej tylko łagodziła spory i mia-

nicznych w Warszawie z 3 kwietnia 1946 r. Załącznik do pisma Szefa II-go Oddziału
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Komara do Zastępcy Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Mossora z 20 lutego 1947 r.
23 Tamże, k. 22, Pismo Szefa II-go Oddziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
gen. bryg. Komara do Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw.
Mossora z 20 lutego 1947 r.
24 Tamże, Sprawy rewindykacji z Rumunią, k. 11-12, Sprawozdanie z załatwienia sprawy art. 29 projektu traktatu pokoju z Rumunią z 25.09.1946 r.
25 Tamże, Sprawy rewindykacji z Rumunią, k. 18-19, Raport podpułkownika Edwarda
Grosglika z Oddziału III Sztabu Generalnego do zastępcy szefa Sztabu Generalnego
generała brygady Mossora z 18.02.1947 r.
26 Tamże, Sprawy rewindykacji z Rumunią, k. 22-38, Pismo szefa Oddziału II Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego generała brygady Komara do zastępcy szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego generała Mossora z 20.02.1947 r.
27 Nic jednak z tego nie wyszło ze względu na opór zastępcy attaché wojskowego Gustawa Alef-Bolkowiaka i wiceministra obrony narodowej generała Karola Świerczewskiego, który podejrzewał, że Sztab Generalny Wojska Polskiego próbuje stworzyć
własne, odrębne „polskie” komórki wywiadu. Działalność Komara jako szefa polskiego wywiadu została przerwana jego aresztowaniem. Zob.: J. Pałka, Generał Stefan
Mossor (1896-1957). Biografia wojskowa, Warszawa, 2008, s. 241-242.

206
ła, podobnie jak rumuńska, stanowisko zbieżne z sowieckim, co oczywiście było efektem znalezienia się tych państw w sowieckiej strefie wpływów28. Wydarzenia polityczne w obu krajach – monopolizacja władzy
przez komunistów i coraz silniejszy związek z ZSRS – spowodowały zatarcie dwustronnego sporu polsko-rumuńskiego już w 1948 r. i podpisanie układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Polską
a Rumunią w dniu 26 stycznia 1949 r.29
W okresie stalinizmu (w Polsce trwał w latach 1945-1956) wywiady obu państw były ściśle podporządkowane strukturom sowieckim30.
W świetle bardzo skromnej bazy źródłowej trudno stwierdzić, czy jakaś
szersza dwustronna współpraca polsko-rumuńska wówczas istniała. Wiemy, że współpracowano w ramach realizowanych zadań operacji o kryptonimie „S”, mającej na celu pomoc greckim komunistom w latach 1948-1949, ale na ten temat brakuje szerszej wiedzy. Oprócz Polski i Rumunii
w operacji „S” brały udział także Czechosłowacja i Węgry31.
W roku 1955 powstał Układ Warszawski, ale na porozumienia
dwustronne należało jeszcze poczekać, zwłaszcza w kontekście wydarzeń
z października 1956 r., które, jak napisał Zbigniew Siemiątkowski, były
w Polsce dla funkcjonariuszy wywiadu „trzęsieniem ziemi”, gdyż istniejący dotąd porządek gwałtownie się zawalił. Nastąpiły zmiany kadrowe32.
Władze sowieckie obawiały się konsekwencji przejęcia władzy w Polsce
przez Władysława Gomułkę, dawnego więźnia politycznego. W krajach
bloku sowieckiego oczekiwano na ustabilizowanie się sytuacji politycznej
w Polsce po przemianach 1956 r., a trzeba pamiętać, że w tym samym roku ZSRS krwawo stłumił powstanie antysowieckie na Węgrzech. Władze
Rumuńskiej Republiki Ludowej uważnie przyglądały się zmianom w Polsce i oceniały je bardzo krytycznie33. Z dużą nieufnością traktowano nie
tylko I Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale też delegację Sejmu PRL, przybyłą do Bukaresztu w 1958 r.34 W Polsce stopniowo
usuwano sowieckich oficerów ze struktur wojskowych i bezpieki, ale uzależnienie od wywiadu sowieckiego, czyli KGB i GRU, nadal istniało. Co

28

Tamże, s. 237.
A. Sowińska-Krupka, dz. cyt., s. 322-323.
30 S. Cenckiewicz, dz. cyt., s. 71-100, 193; Rumunia 1984-1990, Strona Józefa Darskiego – Jerzego Targalskiego, http://jozefdarski.pl/7097-rumunia-1984-1990-1redakcja (dostęp: 30.03.2015).
31 P. Piotrowski, Wywiad wojskowy w PRL, „Gazeta Polska” z 4.10.2006, http://
niniwa22.cba.pl/wywiad_wojskowy_prl.htm (dostęp: 30.03.2015).
32 S. Cenckiewicz, dz. cyt., s. 209.
33 A. Skrzypek, Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989, Pułtusk-Warszawa
2010, s. 49-75; R. Skobelski, Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach
1956-1970. Współpraca – napięcia – konflikty, Poznań 2010, s. 80-84.
34 R. Skobelski, dz. cyt., s. 81-82. Ta ostrożność wobec Władysława Gomułki trwała
przez następne lata. Znane są raporty Ambasady Rumunii w Warszawie relacjonujące
powitanie ambasadora Rumunii w Warszawie przez Gomułkę czy wizytę I Sekretarza
Biura Politycznego PZPR, zob.: IPN BU, sygn. 2298/29, k. 1-10.
29
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prawda w wywiadzie cywilnym w 1956 r. zniesiono obsadzone przez oficerów sowieckich etaty doradców i zastąpiono ich w 1957 r. oficerami
łącznikowymi, ale aż do początku lat 70. mieli oni pełny dostęp do spraw
operacyjnych, a oficjalne przedstawicielstwo KGB działało do 1991 r.35
W Rumunii zmiany kadrowe w tym zakresie rozpoczęły się później, bo
w 1960 r., ale były głębsze i miały większe znaczenie. W konsekwencji
oznaczały uzyskanie dużej niezależności od ZSRS. Zmiany te rozpoczęto
od usuwania ze stanowisk w organach bezpieczeństwa Rosjan, Żydów
i Rumunów, których życiorysy były zbytnio powiązane z Sowietami (mieli
rosyjskie żony, studiowali w ZSRS, uciekli tam w czasie wojny)36. Na ten
czas przypadł początek wzajemnych porozumień polsko-rumuńskich
w dziedzinie wywiadu i kontrwywiadu. Mimo tak wielu zmian ciągle naczelnym decydentem w sprawach głównych kierunków działań pozostawał Związek Sowiecki, który narzucał swoje reguły w obrębie całego bloku
militarnego, jakim był Układ Warszawski. Polską współpracę ze służbami
specjalnymi Rumunii rozpoczął najpierw wywiad i kontrwywiad Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a dopiero później wywiad wojskowy.
Nawiązanie współpracy
przez wywiad i kontrwywiad cywilny
30 listopada 1960 r. w Warszawie doszło do spotkania ministra
spraw wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Władysława Wichy z ministrem spraw wewnętrznych Rumuńskiej Republiki Ludowej
Alexandru Draghici. Ustalono wtedy, że organa bezpieczeństwa obu krajów będą ze sobą współpracowały poprzez ujawnianie i demaskowanie
planów wrogich państw, ich ośrodków wywiadu i kontrwywiadu. Jako
wrogie określono państwa członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego,
a w szczególności: Stany Zjednoczone, Republikę Federalną Niemiec,
Wielką Brytanię i Francję, ale także Austrię, Izrael, Włochy i Watykan.
W tym celu planowano rozszerzyć wymianę informacji wywiadowczych
w zakresie „zagadnień politycznych, gospodarczych, wojskowo-strategicznych i naukowo-technicznych”37. Wymiana informacji miała dotyczyć
także działań wywiadu i kontrwywiadu państw wrogich i aktywności wrogo ustosunkowanych do ustroju socjalistycznego środowisk emigracyjnych, takich jak: Zgromadzenie Narodów Ujarzmionych Europy Środkowo-Wschodniej, Międzynarodówka Chłopska i Wolna Europa. Wymiana
informacji kontrwywiadu miała dotyczyć między innymi: placówek i osób
szkolących agentów wywiadu, zajmujących się przerzutami, łącznością
i zbieraniem informacji, jak również sposobu werbunku przez wrogie
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L. Pawlikowicz, dz. cyt., s. 270.
Rumunia 1984-1990…
37 IPN BU, sygn. 0811/92, k.1-11, Notatka o współpracy organów bezpieczeństwa Rumuńskiej Republiki Ludowej i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 20.11.1960 r.
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służby wywiadowcze, metod szkolenia i wyposażenia. W dokumencie ze
spotkania określono stosowane sposoby „wywiadowczej penetracji przeciwnika z pozycji legalnych” przez obce ośrodki wywiadowcze. Była to
aktywność placówek dyplomatycznych i konsularnych, misji handlowych, kulturalnych i turystycznych, a także działalność firm, stowarzyszeń, organizacji, biur podróży, samych turystów czy też marynarzy. Werbunku mieli dokonywać na przykład podczas zjazdów i kongresów odbywających się na terenie obu krajów. W celu szybkiego przeciwdziałania
planowano wykorzystywać agenturę zarówno polską, jak i rumuńską. Zakładano powstanie planów pracy i wspólnych przedsięwzięć agenturalno-operacyjnych. Niewątpliwie istotny jest fakt, że notatkę z tej rozmowy
sporządzono w języku rosyjskim, czyli w języku Układu Warszawskiego,
a dopiero później tłumaczono ją na język polski i rumuński38. Wiadomo
też, że w 1963 r. podpisano umowę między ministerstwami spraw wewnętrznych obydwu państw o wymianie skierowań do domów wypoczynkowych w Zakopanem i w Mangalii (po 20 miejsc). Umowa obowiązywała
w ciągu całego następnego roku39.
W roku 1964, po usunięciu ze stanowiska Nikity Chruszczowa
w ZSRS, Rumunia zamroziła współpracę wywiadowczą z KGB, budując
swoje służby w oparciu o kadry wykształcone we własnym kraju, a nie
w sowieckich ośrodkach szkoleniowych. Usunięto wszystkich doradców
KGB z Rumunii, a następnie ograniczono wymianę danych z KGB do zakresu wywiadu naukowo-technicznego40. Z kolejnych lat brakuje też dokumentów świadczących o współpracy wywiadu cywilnego PRL z rumuńskim, co może być konsekwencją tych poczynań, zważywszy, że polski wywiad cywilny pozostawał na usługach KGB, a szkolenie przez Sowietów
było najlepszą rekomendacją do awansu w Polsce.
Rok 1968 przyniósł kolejne przełomowe wydarzenie w historii
państw bloku socjalistycznego. „Praska wiosna” w oczach Moskwy była
„sprawdzianem” dla Gomułki i polska interwencja w Czechosłowacji spowodowała wzrost zaufania władz sowieckich do jego ekipy41. Z kolei Rumunia pod rządami Nicolae Ceauşescu nie wzięła w niej udziału42.
W konsekwencji prowadzonej przez siebie i swoją ekipę polityki przywódca rumuński obawiał się sowieckiej interwencji. Wydał więc rozkaz
opracowania specjalnego, tajnego militarnego planu obrony43. Niepewność Ceauşescu mogła skłonić go do kroków ożywiających współpracę
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wywiadowczą z Polską bądź tylko pozorującą takie działania. Możliwe
więc, że właśnie dlatego w 1969 r. podpisano dokumenty zapowiadające
zmiany w dziedzinie współpracy rządów i wywiadów obu państw. W maju
tego roku uzgodniono treść umowy między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Rumuńskiej Republiki Socjalistycznej o instalacji i eksploatacji telegraficznej i telefonicznej tajnej linii rządowej między
Warszawą a Bukaresztem44, a w dniach 9-12 lipca 1969 r. w Warszawie
odbyły się rozmowy ministra spraw wewnętrznych PRL z przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Państwowego RRS na temat dalszej współpracy organów bezpieczeństwa obydwu krajów. Minister spraw wewnętrznych Kazimierz Świtała i przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Państwowego Ion Stănescu wymienili informacje na temat sytuacji politycznej w swoich krajach i wzmagającej się działalności wywiadowczej państw
NATO na terenie Polski i Rumunii. Postanowiono zacieśnić współpracę
poprzez wymianę informacji o aktywności wywiadu państw NATO, prowadzonej dywersji ideologicznej przez te państwa, a także różnicach
w polityce poszczególnych państw Paktu Północnoatlantyckiego względem Polski i Rumunii. Interesowano się polityką Izraela i Watykanu. Planowano wymianę informacji na temat ujawnionych kadrowych pracowników wywiadu państw kapitalistycznych. Zacieśniano współpracę w dziedzinie kontrwywiadu. Postanowiono wymieniać się informacjami na temat działalności komórek wywiadu w poszczególnych państwach, wrogich działań obcokrajowców, szczególnie: handlowców, dziennikarzy, marynarzy, turystów, specjalistów i działaczy nauki i kultury. Interesowano
się wzajemnymi ustaleniami na temat działalności ugrupowań emigracyjnych, wrogo nastawionych do socjalizmu, a także aktywnością ośrodków
religijnych. Wymiana informacji miała nastąpić także w dziedzinie poznanych środków technicznych, wykorzystywanych przez wrogie wywiady. Planowano realizację wspólnych przedsięwzięć agenturalno-operacyjnych i zobowiązano się do wymiany informacji na temat działalności obywateli obydwu państw, którzy przybywali do Polski czy też do Rumunii
w charakterze turystów, a pozostawali w gestii zainteresowań organów
bezpieczeństwa w swoich krajach45. Z drugiej jednak strony w Rumunii
w tym samym roku powstała w Securitate specjalna jednostka UM 0110
CIE do monitorowania działalności KGB i GRU46. Działalność polskiego
wywiadu musiała więc pozostawać w kręgu jej zainteresowań. W dostęp-
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nych materiałach źródłowych brakuje informacji na temat realizacji zawartych polsko-rumuńskich porozumień, dalszego rozwoju współpracy
lub też jej zaniechania. Ten ostatni scenariusz jest prawdopodobny, zważywszy na chłodne relacje wywiadu rumuńskiego z sowieckim KGB, który
przecież ciągle sprawował silną pieczę nad poczynaniami wywiadu polskiego47. Między Rumunią a innymi państwami bloku socjalistycznego
istniał wyraźny rozdźwięk. 2 sierpnia 1971 r. na spotkaniu I sekretarzy
komitetów centralnych partii komunistycznych na Krymie sowieckie władze komunistyczne wyraźnie skrytykowały poczynania Rumunów:
Polityka RPK [Rumuńskiej Partii Komunistycznej] daleko
odeszła od uzgodnionej linii politycznej wspólnoty socjalistycznej. (…) Polityka międzynarodowa RPK czerpie swe źródła
z nacjonalizmu i jest próbą dyplomatycznej gry odrzucającej
klasowe kryteria oceny zjawisk we współczesnym świecie.
(…) Tow. [Edward] Gierek zaproponował, by bratnie partie
rozszerzały kontakty z aktywem partyjnym RPK i by tą drogą
wpływać na polaryzację stanowisk i wspierać marksistowskie
i internacjonalistyczne siły w samej RPK. Myśl tę poparł tow.
[Leonid] Breżniew, rozszerzając propozycję również o kontakty w ramach towarzystw przyjaźni oraz wykorzystanie
działalności politycznej placówek krajów socjalistycznych
w Bukareszcie48.

Współpraca wywiadu wojskowego
Proces uniezależniania się wywiadu rumuńskiego od Moskwy widać także w pionie wojskowym. W dniach 6-9 października 1964 r. w Sofii
odbyła się konferencja szefów Zarządów Wywiadowczych Układu Warszawskiego, ale delegacja rumuńska z pułkownikiem D. Dumitru na czele
nie podpisała protokołu. Podpisała natomiast protokół spotkania z drugiej konferencji, tym razem w Budapeszcie, w dniach 26-29 października
1965 r. Podczas takich spotkań Rumuni brali udział tylko w posiedzeniach plenarnych i nie uczestniczyli w pracach poszczególnych sekcji. Tylko raz byli organizatorami takiej konferencji w dniach od 29 października
do 2 listopada 1968 r., ale wtedy też nie podpisali protokołu49. Ponadto
wojskowy wywiad rumuński uchodził za silnie infiltrowany przez agenturę NATO i pomijano go w wielu ważnych działaniach wywiadów po-
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szczególnych państw Układu Warszawskiego50. W 1978 r. w informacji
o naradzie Doradczego Komitetu Politycznego państw-stron Układu Warszawskiego czytamy:
Stanowisko delegacji Rumunii na moskiewskiej naradzie
Doradczego Komitetu Politycznego potwierdziło w sposób
szczególnie jaskrawy narastające od dłuższego czasu odchodzenie kierownictwa Rumunii od wspólnej linii państw Układu Warszawskiego. Znalazło to wyraz zarówno w przemówieniu Sekretarza Generalnego RPK N. Ceauşescu, w stanowisku ekspertów przy pracy nad deklaracją DKP, jak też – przede wszystkim – w odmowie podpisania uchwały w sprawach
wojskowych i protokole narady51.

Mimo licznych rozbieżności Polska i Rumunia rozpoczęły współpracę wywiadowczą. Miała ona charakter ograniczony do wymiany informacji, analiz i opracowań. Ta udokumentowana współpraca wywiadów
wojskowych obu państw zaczęła się w końcu lat 70. i trwała do 1989 r.
Pod koniec tego okresu doszło też do wzajemnych wizyt dowódców Zarządów Wywiadowczych. Początek współpracy przypadł na czas rozpoczęcia
sowieckiej interwencji w Afganistanie. Władze rumuńskie zajmowały odrębne stanowisko wobec innych państw Układu Warszawskiego, twierdząc, że należy zaprzestać ingerowania w wewnętrzne sprawy Afganistanu. Taka postawa, w kontekście realizacji własnej linii politycznej przez
szereg poprzednich lat, mogła spowodować izolację Rumunii52. Mógł to
być bodziec, który zachęcił Ceauşescu do współpracy z Polakami w dziedzinie wywiadu wojskowego. Polski wywiad musiał być oczywiście bardzo
zainteresowany rumuńskim kierunkiem współpracy, gdyż w dużej mierze
realizował wytyczne sowieckie, a te zakładały zbieranie informacji na temat opinii, postaw i nastrojów w armiach Układu Warszawskiego. Sposób myślenia polskich dowódców wojskowych dobrze przedstawił generał
Franciszek Puchała:
Na doktrynę wojenną Polski duży wpływ miały doświadczenia historyczne, tradycje narodowe, warunki geograficzne,
sytuacja demograficzna itp.
Do naczelnych założeń polskiej doktryny obronnej w aspekcie wojskowo-technicznym w okresie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej należało:

50

P. Piotrowski, dz. cyt.
Informacja o naradzie Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu
Warszawskiego [w:] W. Jarząbek, dz. cyt., s. 399.
52 Notatka dot[ycząca] Narady Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron
Układu Warszawskiego (Warszawa, 14-15 maja 1980 roku) [w:] W. Jarząbek,
dz. cyt., s. 422-423.
51

212
- ścisłe zespolenie własnego wysiłku obronnego z wysiłkiem
europejskich państw socjalistycznych, a zwłaszcza ZSRR (…).
Uznawanie Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego
za rękojmię trwałości powojennego ładu terytorialnego
w Europie, polskich ziem północnych i zachodnich oraz granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej skutkowało akceptacją ograniczonej suwerenności Polski i wymaganych nakładów na
obronność ze wszelkimi skutkami dla państwa i społeczeństwa53.

W latach 1979-1980 Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przekazał stronie rumuńskiej cztery wydawnictwa na 662 stronach, a otrzymał 11 opracowań na 173 stronach54. Na przykład 15 sierpnia
1980 r. szef Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Edward Poradko przesłał swojemu odpowiednikowi w Rumunii, kontradmirałowi Ștefanowi Dinu „Informator o sprzęcie i środkach
inżynieryjno-saperskich sił lądowych państw kapitalistycznych”55.
Dodatkowym aspektem tej współpracy były organizowane dla oficerów wczasy wymienne. Między innymi przyjazd do Warszawy, Krakowa
i Zakopanego dwudziestoosobowej grupy wczasowiczów z rumuńskich sił
zbrojnych, na czele z kontradmirałem Ștefanem Dinu, który przyjechał
z żoną. Grupa rumuńskich wczasowiczów przebywała w Polsce od 27 lipca do 17 sierpnia 1980 r. Ze strony polskiej rolę tłumacza pełnił pułkownik Józef Nowicki z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, znający dobrze język rumuński. Gości zakwaterowano w Hotelu Ministerstwa
Obrony Narodowej przy ul. Sulkiewicza w Warszawie, Hotelu Garnizonowym w Krakowie i Wojskowym Domu Wczasowym „Przyjaźń” w Zakopanem56. Podczas pobytu w Zakopanem dla rumuńskich wczasowiczów
przygotowano specjalny program imprez rekreacyjno-sportowych i rozrywkowych57.
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W 1981 r. kontynuowano wymianę informacji. 19 marca I zastępca ministra obrony narodowej, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych
(Marele Stat Major) Socjalistycznej Republiki Rumunii generał pułkownik Vasile Milea przesłał wiceministrowi obrony narodowej, szefowi
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałowi broni Florianowi Siwickiemu opracowania na temat symulatorów przeznaczonych do szkolenia wojskowego i informację dotyczącą systemów obrony narodowej
w Stanach Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech58.
W 1981 r. szefem polskiego Zarządu Wywiadowczego został pułkownik
Roman Misztal. Zastąpił na tym stanowisku generała brygady Edwarda
Poradko59, który specjalnym telegramem informował o tym szefa Zarządu
Wywiadowczego (Direcţia Informaţii) Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych
Socjalistycznej Republiki Rumunii kontradmirała Ștefana Dinu60. Na początku października 1981 r. polski wywiad wysłał kontradmirałowi Dinu
materiały informacyjne opracowane przez Zarząd Wywiadowczy Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego. Była to analiza szkolenia taktyczno-operacyjnego połączonych sił zbrojnych NATO z 1979 r., a także ocena zmian
i kierunków rozwoju w siłach zbrojnych NATO w 1980 r61. 21 października przesłano rumuńskiemu wywiadowi wojskowemu „Katalog sprzętu
lotniczego państw NATO – samoloty i śmigłowce”62. W 1984 r. polski wywiad przekazał materiały informacyjne: „Informacja o ćwiczeniach Wintex/Cimex 83”, „Vademecum o siłach lądowych państw NATO”, „Analiza
szkolenia taktyczno-operacyjnego PSZ NATO za 1983 r.”, „Wpływ rozwoju techniki bojowej na zmiany w sztuce operacyjnej i taktyce przeciwnika”, a otrzymał materiały informacyjne dotyczące wykorzystania noktowizorów przez niektóre armie zachodnie, modernizacji uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu flot NATO, operacji, uzbrojenia i dyslokacji
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sił szybkiego reagowania NATO, wojny radioelektronicznej, ćwiczeń
Autumn/Forge 83 oraz organizacji i uzbrojenia wojsk obrony terytorialnej niektórych państw NATO. Rok później polski wywiad dostarczył informacji na temat możliwości mobilizacyjnych Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii i Danii, szkolenia taktyczno-operacyjnego NATO w 1984 r., ważniejszych konfliktów zbrojnych na świecie
w latach 1970-1983 (studium), a otrzymał materiały na temat ćwiczeń
Autumn/Forge 84, wykorzystania kontenerów w niektórych armiach
NATO oraz współczesnych systemów rakietowych. W 1986 r. Polacy przesłali tylko jedno opracowanie: „Lotnicze środki walki radiolokacyjnej
państw NATO”, a uzyskali sześć opracowań: „Ćwiczenia Autumn/Forge
85”, „Radioelektroniczny system obrony przeciwlotniczej państw NATO”,
„Perspektywy rozwoju pojazdów bojowych piechoty”, „Siły zbrojne USA
w Europie”, „Polityka wojskowa USA i jej wpływ na sytuację w świecie”
i „Rakiety Patriot”. W 1987 r. wywiad rumuński przesłał Polakom materiały na temat morskich stacji radiolokacyjnych i samolotów rozpoznawczych sił morskich niektórych państw zachodnich. Rok później Rumuni
otrzymali od wywiadu polskiego opracowanie „Lotnictwo sił lądowych
głównych państw NATO”63.
Do ważnego wydarzenia w polsko-rumuńskich relacjach służb
wywiadowczych doszło w 1988 r. Podczas pobytu w Berlinie w dniach
18-22 kwietnia szef polskiego wywiadu wojskowego generał brygady Roman Misztal został zaproszony przez także znajdującego się tam jego odpowiednika po stronie rumuńskiej, wiceadmirała Ștefana Dinu na 4-5-dniowy przyjazd do Rumunii z delegacją Zarządu II Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego. Wizyta miała się odbyć w lipcu tego roku po posiedzeniu Komitetu Ministrów Obrony w Moskwie, a wstępna propozycja programu obejmowała wymianę poglądów na aktualną sytuację wojskowo-polityczną w Europie, a także na organizację i prowadzenie rozpoznania
wojskowego we współczesnych warunkach. Ponadto polska delegacja
miała złożyć wizytę w Akademii Wojskowej – Fakultecie Armii Obcych
i Rozpoznania oraz w jednostce specjalnego przeznaczenia. Tej ostatniej
wizycie miał towarzyszyć pokaz umiejętności żołnierzy. Następnie Polacy
mieli złożyć wizyty w jednostce rozpoznania radioelektronicznego i w ośrodku morskich działań specjalnych. W delegacji mieli uczestniczyć: generał brygady Roman Misztal, pułkownik Zygmunt Szymański i podpułkownik Zbigniew Klisowski64. Do wyjazdu delegacji doszło w dniach
11-16 lipca tego roku. W Rumunii przyjmowali ją: wiceadmirał Ștefan Dinu – szef Zarządu Wywiadowczego, generał major Ion Florea – dowódca
Garnizonu w Braszowie i dowódca brygady górskiej oraz kontradmirał
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IPN BU, sygn. 2602/20621, Współpraca z Zarządem Wywiadowczym RAL, k. 79-81, Współpraca z ZW SG SZ SRR.
64 Tamże, Współpraca z Zarządem Wywiadowczym RAL, k. 82-83, Notatka gen. bryg.
Romana Misztala z 25.04.1988 r.
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Ștefan Ilie – dowódca Centrum Szkolenia Płetwonurków. Program nieco
różnił się od początkowych ustaleń. Polacy i Rumuni uczestniczyli w posiedzeniu plenarnym, pięciu spotkaniach specjalistów z różnych dziedzin
rozpoznania, a także w pokazie szkolenia i działania płetwonurków, pokazie szkolenia operatorów rozpoznania radiotechnicznego, działania taktycznego pododdziałów rozpoznawczych piechoty górskiej i pododdziałów powietrzno-desantowych. W meldunku z wizyty czytamy, że delegacja polska zapoznała się ze strukturą organizacyjną i funkcjonalną Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego RAL (Rumuńskiej Armii Ludowej), a także z zakresem jego zadań, strukturą rozpoznania wojskowego,
procesem szkolenia operatorów rozpoznania radiotechnicznego, formami
działań taktycznych pododdziałów piechoty górskiej i działań specjalnych, a także ze sprzętem rozpoznawczym, jakim dysponowali Rumuni
(także produkowanym w Rumunii), i wykorzystywanym w rozpoznaniu
wojskowym. Polacy poznali też rumuńską ocenę sytuacji międzynarodowej oraz zapoznali się z sytuacją polityczną w samej Rumunii. Polscy delegaci niewiele napisali na temat informacji przekazanych stronie rumuńskiej. Miały to być jedynie stosowne „encyklopedyczne” informacje z zakresu problematyki poruszanej przez Rumunów. Ta ostrożność wynikała
niewątpliwie z otrzymanych przez polskich delegatów dyspozycji w Warszawie i przede wszystkim chęci pozyskania jak największej ilości informacji o Rumunach przy minimalnym odkryciu własnych tajemnic65. Jednym z głównych celów takiej wizyty musiało być wybadanie nastrojów
w armii rumuńskiej, i to mogło stać się tematem późniejszego odpowiedniego meldunku do GRU. Natomiast Rumunom przekazano opracowania: „Sytuacja wojskowo-polityczna w Europie Zachodniej”, „Kierunki
zmian w strategiach Stanów Zjednoczonych i NATO”, „Plany dowództw
Stanów Zjednoczonych i NATO w kierunku kompensacji potencjału po
likwidacji pocisków średniego i krótkiego zasięgu”, „Idea planów zachodnioeuropejskich państw NATO w tworzeniu Obrony Europejskiej”, „Przebieg obrad gremiów NATO w I półroczu 1988 roku”, „Analiza przeprowadzonych ćwiczeń w S[iłach] Z[brojnych] państw NATO w okresie od 1.01
do 15.06.1988 roku” oraz „Pozycja państw NATO wobec problemu redukcji sił zbrojnych i broni konwencjonalnej w Europie”66. We wnioskach
końcowych swojego meldunku szef polskiej delegacji podkreślał dużą serdeczność, z jaką przywitano polską delegację, zwłaszcza przyjęcie przez
I zastępcę ministra obrony narodowej, szefa Sztabu Generalnego RAL ge-
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Tamże, Współpraca z Zarządem Wywiadowczym RAL, k. 86-89, Meldunek szefa
Zarządu Wywiadowczego generała brygady Romana Misztala do szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała broni Józefa Użyckiego z 20.07.1988 r.
66 Tamże, Współpraca z Zarządem Wywiadowczym RAL, k. 78, Materiały jawne przekazane stronie rumuńskiej.
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nerała majora Ștefana Gușă, który dla przybyłych Polaków wydał obiad67.
Informacje uzyskane w wyniku tego wyjazdu miały być przydatne w pracach organizatorsko-szkoleniowych rozpoznania wojskowego wojska polskiego. Proponowano też zaproszenie wiceadmirała Ștefana Dinu do złożenia roboczej wizyty w Polsce w 1989 r.68 Takie zaproszenie wystosowano w dniu 15 września 1988 r.69 i proponowano termin wizyty początkowo na 15-20 października. Później zmieniono ten termin na czerwiec
1989 r. Ponadto delegację Zarządu Wywiadowczego RAL zapraszano
na 23. Konferencję Szefów Zarządów Wywiadowczych w Warszawie
w dniach 15-19 maja 1989 r. W dniu 2 stycznia 1989 r. wiceadmirał Dinu
szyfrogramem potwierdził udział w konferencji, a w lutym miał potwierdzić przyjazd delegacji na spotkanie robocze. Z przekazanych informacji
wynikało, że w delegacji razem z Dinu mieli uczestniczyć: szef oddziału
wywiadu wojskowego, szef oddziału wywiadu radiowego i oficer – tłumacz ze znajomością języka rosyjskiego. Ponadto informowano, że Dinu
zna Zakopane, ale nie był na Wybrzeżu, co pewnie było sugestią do tworzenia programu wizyty. Celem spotkania miała być wymiana informacji
na temat sytuacji wojskowo-politycznej na świecie i wymiana poglądów
w sprawach prowadzenia działalności rozpoznawczej, zwłaszcza rozpoznania radioelektronicznego i specjalnego. Pobytowi delegacji miały towarzyszyć pokazy 2 pułku rozpoznania radioelektronicznego w Przasnyszu, 20 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Rozpoznania Radiotechnicznego,
a także pokaz szkolenia i działania płetwonurków i SPECNAZU70. W dostępnych autorowi materiałach brak sprawozdań czy też meldunków na
temat przebiegu samego spotkania, jak również dokumentów wytworzonych po jego zakończeniu.
Podsumowanie
Na chwilę obecną, w świetle bardzo skromnej ilości materiałów
źródłowych, można powiedzieć, że współpraca obu państw w dziedzinie
wywiadu i kontrwywiadu na pewno istniała od końca lat 60.
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Zob.: Stefan Guse, 54, a Military Aide During Romanian Dictatorship [Nekrolog],
„The New York Times” z 11.04.1994 r., http://www.nytimes.com/1994/04/11/
obituaries/stefan-guse-54-a-military-aide-during-romanian-dictatorship.html
(dostęp: 29.03.2015).
68 IPN BU, sygn. 2602/20621, Współpraca z Zarządem Wywiadowczym RAL, k. 86-89, Meldunek szefa Zarządu Wywiadowczego generała brygady Romana Misztala do
szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała broni Józefa Użyckiego
z 20.07.1988 r.
69 Tamże, Współpraca z Zarządem Wywiadowczym RAL, k. 91, Pismo szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, generała broni Józefa Użyckiego do I zastępcy Ministra Obrony Narodowej Socjalistycznej Republiki Rumunii, szefa Sztabu Generalnego
Rumuńskiej Armii Ludowej generała majora Stefana Guse z 15.09.1988 r.
70 Tamże, Współpraca z Zarządem Wywiadowczym RAL, k. 93-94, Informacja i grafik
spotkań dwustronnych w 1989 r.
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Jeśli chodzi o współpracę wywiadu cywilnego, to wiedza na ten
temat ogranicza się do kilku dokumentów określających jej nawiązanie
i zakres. Pochodzą one z lat 60. i wyraźnie brakuje informacji dokumentujących realizację zawartych porozumień. Trudno więc dzisiaj ustalić cokolwiek więcej poza stwierdzeniem faktu istnienia oficjalnej współpracy
i określeniem jej ram. Wiedza ta będzie uzupełniania wraz z odtajnianiem
kolejnych dokumentów, dotyczących działania wywiadów obydwu państw
w okresie powojennym.
Zdecydowanie więcej informacji posiadamy z zakresu współpracy
wywiadu wojskowego, który obejmował wymianę informacji na temat
państw NATO czy innych uznawanych za wrogie: Watykanu i Izraela.
Dzielono się materiałami, przynajmniej tymi, które uznano za stosowne,
dotyczącymi wzajemnych systemów szkolenia i wykorzystania środków
technicznych. Informacje na temat współpracy wywiadu wojskowego
obejmują cały badany okres – od jej zapoczątkowania do 1989 r. Można
więc powiedzieć, że Polska i Rumunia na pewno podejmowały współpracę w dziedzinie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w ramach działań Układu Warszawskiego. Dotychczas znane dokumenty wskazują jednak na jej ograniczony charakter, co mogło wynikać z różnic na szczeblu
politycznym między przywódcami obu państw. Zakres tej współpracy
musiał też być ujęty w ramy, na jakie wyraziło zgodę dowództwo ZSRS,
które miało dominujące znaczenie w Układzie Warszawskim, a polityczne
uzależnienie od władz w Moskwie ograniczało suwerenność obu państw.
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dr. Jarosław Durka
Centrul Regional de Perfecționare
a Cadrelor Didactice „WOM” din Częstochowa

Imaginea colaborării serviciilor de informații
și contra-informații a RPP cu serviciile române
în lumina documentelor părții polone
– încercare de schițare a problematicii
Rezumat

După încheierea celui de-al II-lea război mondial, Polonia și România au colaborat în domeniul informațiilor, în cadrul Tratatului de la
Varșovia și au fost dominate politic și militar de către Uniunea Sovietică.
Serviciile de informații și contra-informații poloneze erau foarte interesate de România imediat după război, în timpul conferinței de pace ceea ce
era legat de problema despăgubirilor reciproce și restituirii bunurilor.
Colaborarea a venit odată cu crearea Tratatului de la Varșovia și
după perioada stalinistă. Atât polonezii cât și românii au obținut mai
multă libertate în cadrul acțiunilor serviciilor speciale. Totuși Polonia ca
garant al frontierelor sale apusene și apărătoare în fața amenințării venite din partea Republicii Federale Germane și NATO avea mereu Uniunea
Sovietică în atenție. Comandanții polonezi s-au subordonat comandanților sovieticii chiar cu prețul suveranității. În schimb, românii cu timpul
au scăpat de ruși și persoanele legate de Uniunea Sovietică, făcând tot
posibilul să nu depindă în chestiunea informațiilor și contra-informațiilor. Autoritățile de la București aveau adeseori o poziție diferită față de
restul conducătorilor statelor Tratatului de la Varșovia (de ex. în problema intervenției sovietice în Afganistan).
În materialele părții poloneze se găsesc documente ce reglementează colaborarea informațiilor și contra-informațiilor civile, totuși lipsesc materialele privitoare la realizarea diferitelor decizii. Se poate spune
mai mult despre colaborarea serviciilor de informații militare ale celor
două state. Se știe despre schimbul de informații, mai ales privind statele
și posibilitățile de apărare NATO precum și despre vizitele reciproce ale
comandanților. Multe documente privesc anii ’80 ai sec. XX. O chestiune
esențială a fost cunoașterea reciprocă a opiniilor și atmosferei care domina în comandamentele ambelor state.

dr. Ion Constantin
București

Câteva repere ale istoriei comunității polonezilor
din România, în perioada regimului comunist

În urma celui de-al doilea război mondial, Polonia, ca şi România
şi alte ţări din zona centrală şi de sud-est a Europei, au intrat în sfera de
dominaţie sovietică, fapt tradus prin comunizarea lor, ceea ce a avut grave consecinţe asupra popoarelor în cauză. Ambele ţări au fost integrate,
din punct de vedere economic, în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc
(C.A.E.R.), creat în 1949 după modelul şi teoriile sovietice, iar pe plan
militar, în Pactul de la Varşovia, constituit în 1965 ca organizaţie prin care armatele statelor socialiste erau puse sub comanda Uniunii Sovietice,
fiind practic o replică a Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.), format în 1949 sub conducerea S.U.A.
Instaurarea comunismului în România, după cel de-al II-lea război mondial, a însemnat și pentru polonezii din România, ca de altfel
pentru întreaga populație din țara noastră, un lung șir de suferințe și evenimente traumatice specifice regimului totalitar de stânga de tip sovietic.
În 1945-48 a avut loc o repatriere masivă a polonezilor din România, al
cărei efect a fost reducerea considerabilă a numărului lor. Ulterior, nu
s-au mai produs modificări semnificative în structura minorităţii poloneze din România. Datele statistice arată că, în anul 1956 trăiau 7.627 de
persoane de etnie poloneză (dintre care 3.179 în județul Suceava); în
1966: 5.860 persoane (dintre care 2.830 în județul Suceava); în 1977:
4.641 persoane (dintre care 2.527 în județul Suceava). Concentrări mai
importante ale polonezilor s-au menținut în următoarele regiuni și localități: Bucovina (Soloneţu Nou, Pleşa, Cacica, Poiana Micului) la Suceava,
Iaşi, Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Turnu Severin, Constanţa, Reşiţa. În
timpul regimului comunist, au fost desființate unele organizații cu vechi
tradiții ale polonezilor. Astfel, Societatea de Lectură, înfiinţată la Suceava
încă din 1903 şi care reprezenta comunitatea poloneză, a fost obligată
să-și înceteze activitatea în anul 1950. În același an, guvernul a interzis
activitatea Uniunii Polonezilor din România, iar clădirea Casei Polone
a fost naționalizată. În anul 1953, printr-o hotărâre a Consiliului de Miniștri, a fost înființat Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava, care a primit ca sediu clădirea Casei Polone. Ansamblul a început
să funcționeze începând din anul 1954. Trei decenii mai târziu, autoritățile orașului Suceava au hotărât atribuirea clădirii Dom Polski ca sediu al
Teatrului Municipal. În acea perioadă, vechiul edificiu prezenta un grad
înalt de uzură și nu dispunea de utilități și instalații. În anul 1984, clădi-

220
rea a fost reconstruită, prin consolidarea fundațiilor și prin demolarea și
refacerea pereților aflați în pericol de prăbușire, precum și a acoperișului.
În cadrul relațiilor și contactelor oficiale dintre București și Varșovia, în timpul regimului comunist, problemele minorității poloneze din
România, în general, erau evitate, arareori discutându-se aspecte de acest
gen. Oficialitățile de la București apreciau că în România nu există o problemă a minorităților naționale, cu atât mai puțin una care să privească
o comunitate atât de mică precum aceea a polonezilor1. Din punctul de
vedere al securității naționale a statului român, se considera că minoritatea poloneză nu ridică probleme deosebite, mai ales că era concentrată
într-o zonă de margine a teritoriului național și nu avea un contact direct
cu „țara mamă”. Din aceste considerente, minoritatea poloneză nu a constituit în perioada regimului comunist obiectul unei monitărizări/urmăriri speciale din partea autorităților, respectiv a organelor de represiune,
cum au fost, de exemplu, germanii (șvabii) din Banat în perioada stalinistă sau minoritatea maghiară din Transilvania în ultimele două decenii
ale regimului revolut. Prin urmare, și arhivele instituțiilor, care au avut
cât de cât contingențe cu activitatea și preocupările polonezilor din România, inclusiv de la C.N.S.A.S., sunt destul de sărace în informații pe
această temă. Există indicii că unele date ar putea exista în fondurile provenind de la structurile teritoriale ale fostei Securități, în principal de la
județul Suceava, dar care până în prezent nu au putut fi identificate la
C.N.S.A.S. Unele informații se găsesc, de asemenea, atât în arhivele
M.A.E. român2, cât și ale M.A.E. polon. Cu siguranță, date utile se pot
găsi în arhivele provenind de la alte ministere și instituții, a căror cercetare s-ar impune a fi efectuată, pentru elaborarea unei monografii pe
această temă.
În contactele și discuțiile oficiale cu reprezentanți ai Varșoviei,
autoritățile de la București, de regulă, nu se refereau la aspecte care priveau minoritatea poloneză din țara noastră. La rândul lor, autoritățile de
stat ale Republicii Populare Polone evitau să abordeze această temă, de
teama că ar putea provoca unele discuții cu privire la situația polonezilor
din Uniunea Sovietică. În relațiile româno-polone din perioada comunistă au existat, însă, și momente tensionate legate de minoritatea poloneză
din România. La 11 mai 1971, Alfred Stufka, care deținuse funcția de șef al
organizației polonezilor de la Brașov, înainte de interzicerea acesteia,
a fost reținut de organele de Securitate, pentru trafic ilegal de valută3. În
documente aflate în arhiva M.A.E. român se afirmă că acesta ar fi lucrat
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Vezi vol. Sub semnul prieteniei frățești româno-polone, Editura Politică, București,
1978.
2 Arhiva MAE, fond 71/Polonia.
3 Vezi pe larg Adam Burakowski, Społeczność polska w okresie komunizmu – zaproszenie do badań (Comunitatea poloneză din România în anii comunismului – invitație la cercetare, în Polonia și România – legături istorice și culturale – trecut și
prezent, Suceava, 2011, p. 221.
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pentru serviciile de informații ale Turciei și Statelor Unite, ceea ce evident era o aberație. În rapoartele trimise de Ambasada polonă către centrala din Varșovia se arată, însă, că arestarea lui Stufka e legată de activitatea pe care acesta a desfășurat-o în mod neîntrerupt de la terminarea
războiului, ca reprezentant al polonezilor din Brașov. Pe 9 septembrie
1971, Stufka a fost judecat și condamnat la 4 ani de închisoare și confiscarea parțială a averii. După repetate intervenții ale Ambasadei Republicii
Populare Polone, el a fost eliberat, în urma unui decret de grațiere semnat de șeful statului.
Deși, din punct de vedere organizatoric, activitatea comunității
poloneze din România era, practic, interzisă, ea a continuat să se manifeste, în anumite forme, prin intermediul bisericii și al familiilor etnicilor
polonezi, ceea ce a făcut posibilă într-o oarecare măsură menținerea spiritului identitar, a limbii și culturii specifice a acestora. Grație devoțiunii
și spiritului de sacrificiu al unor inimoși preoți romano-catolici de la Solonețu Nou și Poiana Micului (jud. Suceava), încă din anii '70 ai secolului
trecut, au funcționat în jurul bisericilor din aceste localități cursuri de
limbă maternă pentru copiii polonezi. Cu privire la rezultatele eforturilor
unor prelați și intelectuali ai minorității poloneze în direcția educării
tineretului acestei comunități în limba și cultura națională, semnificativ
este, bunăoară, un moment din iunie 1978, când o delegație a Ambasadei
R. P. Polone, însoțită de doi ziariști polonezi de la „Trybuna Ludu” și PAP
au venit în Bucovina, pentru a vizita școlile de la Poiana Micului și Solonețu Nou. În programul inițial fusese prevăzut ca vizita să cuprindă și
comuna Pleșa, dar s-a renunțat din cauza stării rele a drumului. Așa cum
arăta dl. Adam Burakowski, într-o comunicare susținută în urmă cu trei
ani aici la Suceava, vizita a avut loc într-un moment când politica Bucureștiului căpătase un caracter naționalist tot mai evident. De menționat,
totuși că, nici într-un asemenea moment, polonezii din România nu erau
urmăriți de către autoritățile regimului, din considerente privind naționalitatea sau etnicitatea. Pe timpul vizitei, delegații Ambasadei au subliniat că sunt recunoscători autorităților de la București, pentru că permit
membrilor comunității poloneze cultivarea în limba proprie, inclusiv prin
forme de educare a copiilor polonezi și a tinerei generații. Trebuie să
menționăm, totuși, că în acea perioadă autoritățile nu priveau cu ochi
buni contactele diplomaților respectivi cu reprezentanții comunității polonezilor, aspect de altfel remarcat și de autorul raportului care a fost
transmis la centrala de la Varșovia. Acest raport este, însă, cât se poate de
relevant pentru cunoașterea unor stări de lucruri din interiorul comunității poloneze de la Suceava, în ceea ce privește capacitatea de a-și organiza propria activitate pentru păstrarea spiritului identitar, prin diverse
forme educative, ansambluri folclorice de cântece și dansuri. Un lucru
demn de menționat subliniat în raport este că, în ambele localități vizitate (Solonețu Nou și Poiana Micului), existau biserici catolice poloneze, iar
populația era animată de un profund spirit religios.
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La 16 martie 1990, în București a fost înființată Uniunea Polonezilor din România („Dom Polski”), din iniţiativa unui grup de polonezi
din capitala României. În prezent, această organizație are în componență
14 asociaţii locale. Sediul conducerii Uniunii se află în Casa Polonă din
Suceava, construită în anii 1903-1907 şi redobândită de către polonezi,
după anii comunismului, în anul 1996. Preşedintele Uniunii Polonezilor
din România este, în acelaşi timp, deputat în Parlamentul României din
partea minorităţii poloneze. Conducerea Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski” declară că numărul etnicilor polonezi este de circa
10.000 de persoane, dar din diferite motive, unii dintre ei se declară de
naţionalitate română. Conform datelor Comisiei Naționale pentru Statistică (1992), numărul polonezilor ar fi de 4.247, ceea ce reprezintă 0,02%
din populația țării. Dintre aceștia cei mai mulţi trăiesc în judeţul Suceava,
dar şi în Bucureşti, Constanța, Hunedoara şi Timiş.
Cu sprijinul Consiliului Minorităţilor Naţionale, în anul 1991
a apărut, la București, primul număr al revistei bilingve lunare „Polonus”, care publică date cu privire la activitatea polonezilor din România.
Publicația s-a remarcat de la început prin varietatea subiectelor abordate,
reluând practic tradiţia gazetelor poloneze interbelice din spaţiul bucovinean. Din ianuarie 1995 revista este editată la Suceava într-un format
nou şi are rolul de a menține trează conştiinţa polonezilor bucovineni,
abordând teme variate din registrul literaturii, istoriei şi reportajului care
reflectă diferite aspecte din viaţa comunităţilor poloneze. „Dom Polski”
organizează anual, în luna septembrie, Zilele Culturii Polone care cuprind simpozioane ştiinţifice, expoziţii, spectacole folclorice. De două ori
pe an, în mai şi noiembrie, sunt organizate concursuri naţionale de recitare, la care participă zeci de copii şi tineri.

dr Ion Constantin
Bukareszt

Odniesienia do historii mniejszości polskiej
w Rumunii w okresie komunistycznym
Streszczenie

Wprowadzenie reżimu komunistycznego w Rumunii po II wojnie
światowej oznaczało dla polskiej mniejszości, podobnie jak dla wszystkich obywateli kraju, ciąg traumatycznych przeżyć, jakie niesie ze sobą
system totalitalitarny tego rodzaju. W latach 1945-1948 miały miejsce
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masowe repatriacje Polaków z Rumunii do Polski, co spowodowało
znaczny spadek ich liczebności. Zwarte skupiska Polaków pozostały na
Bukowinie (Nowy Sołoniec, Plesza, Pojana Mikuli, Kaczyka, Suczawa)
oraz w Jassach, Bukareszcie, Ploieszti, Krajowej, Turnu Severin, Konstancy i Reşiţa.
W okresie komunistycznym rozwiązano organizacje polonijne
z wieloletnimi tradycjami, jak Czytelnia Polska w Suczawie. W 1950 r.
władze zakazały działalności organizacji polonijnej w Suczawie, Dom Polski został znacjonalizowany, a w 1953 r. decyzją Rady Ministrów przekazany zespołowi artystycznemu im. Cipriana Porumbescu. Po trzydziestu
latach władze Suczawy zdecydowały o otwarciu w budynku Domu Polskiego Teatru Miejskiego.
W oficjalnych relacjach rumuńsko-polskich w okresie komunistycznym unikano poruszania tematu mniejszości polskiej w Rumunii.
Władze rumuńskie utrzymywały, że w Rumunii nie istnieje problem
mniejszości narodowych, tym bardziej dotyczący tak mało liczebnej, jak
polska. Z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego polska mniejszość nie stanowiła szczególnego zagrożenia i nie sprawiała problemów,
zwłaszcza że skupiona była na prowincji, z dala od centrum kraju. Władze
PRL-u także unikały poruszania tematyki mniejszości polskiej w Rumunii
z obawy przed wywołaniem dyskusji dotyczących sytuacji Polaków na terytorium Związku Radzieckiego.
W relacjach rumuńsko-polskich w okresie komunistycznym zdarzały się jednak także napięcia związane z kwestą mniejszości polskiej.
11 maja 1971 r. Securitate zatrzymało Alfreda Stufkę – kierującego organizacją polonijną w Braszowie przed jej rozwiązaniem – za nielegalny handel walutą. Dokumenty znajdujące się w archiwum Ministerstwa Spraw
Zagranicznych zawierają informacje, że pracował on dla tureckich i amerykańskich służb specjalnych. Raporty Ambasady PRL w Bukareszcie wysyłane do centrali w Warszawie wykazują jednak, że aresztowanie Stufki
miało związek z jego nieprzerwaną działalnością polonijną w Braszowie.
9 września 1971 r. Alfreda Stufkę osądzono i skazano na cztery lata pozbawienia wolności oraz konfiskatę części mienia. Po kilkakrotnych interwencjach Ambasady PRL w Bukareszcie Sufkę uwolniono na podstawie
dekretu o ułaskawieniu podpisanego przez szefa państwa.
Mimo że życie organizacyjne polskiej mniejszości w Rumunii było
zakazane, Polacy w różnorodnych formach, z pomocą Kościoła i w kręgu
rodzinnym, nadal manifestowali swoją przynależność narodową, co
z pewnością w dużej mierze przyczyniło się do zachowania tożsamości, języka i obyczajów.

dr. Ion Constantin
București

Cultura în rezistenţa poloneză
împotriva sistemului totalitar comunist
din perioada „Solidarităţii”

În cadrul istoriografiei privind a doua jumătate a secolului al
XX-lea european este consacrată ideea existenței unui model polonez al
rezistenței împotriva regimului totalitar de tip sovietic. Acest model
a fost posibil grație realizării unui dialog între diferite segmente ale societății poloneze (muncitorii, intelectualii, țărănimea), care anterior se angajaseră într-o confruntare autonomă cu regimul. Momentul decisiv în
acest sens a fost reprezentat de apropierea dintre Biserica Catolică și intelectualitatea poloneză de stânga (adică între două forțe sociale aflate în
mod tradițional în conflict). Un moment de seamă l-a constituit realizarea în anul 1976 a așa-numitului „Comitet pentru apărarea muncitorilor”
(„Komitet Obrony Robotników”), care a însemnat alianța dintre muncitori și intelectuali, ceea ce a făcut posibilă înființarea, 4 ani mai târziu,
a Sindicatului Liber și Independent „Solidaritatea”
Viaţa culturală din Polonia a avut o însemnătate deosebită pentru
însufleţirea şi încurajarea mişcării de rezistenţă anticomunistă din perioada „Solidarităţii“, în ciuda opreliştilor şi măsurilor represive luate de
puterea comunistă, îndeosebi după introducerea legii marţiale. Cu toate
presiunile exercitate de regim, mulţi autori de literatură au abordat
într-un mod curajos tematici inspirate din realitatea dură a acelei vremi,
publicându-şi operele în tipografii clandestine din ţară sau străinătate.
Alţii şi-au căutat salvarea în reflecţii generale sau despre trecut, graţie cărora au putut să publice în mod oficial. În poezie o figură cu totul aparte
a făcut Czesław Miłosz1 care, în 1980, a primit premiul Nobel pentru literatură, izbânda sa simbolizând, totodată, lupta cu puterea comunistă

1

Czesław Miłosz (1911-2004), unul dintre cei mai mari poeţi de limbă polonă, născut
la Szetejne, pe teritoriul de azi al Lituaniei. Absolvent al Facultăţii de Drept din Vilnius, beneficiar al unor burse de studii literare la Paris, laureat al Premiului Uniunii
Scriitorilor din Vilnius pentru poezie, în 1934. La Varşovia ia parte ca scriitor la mişcarea de rezistenţă împotriva naziştilor. La începutul anilor '60 este profesor de literatură polonă şi literaturi slave la University of California din Berkley. Autor al volumelor „Gândire captivă” (apărut şi în limba română, la Ed. Humanitas, 1999), „Cucerirea puterii”; apoi romanul „Valea Issei” (Ed. Univers, 2000) şi cel de versuri „Tratat
poetic”; eseul autobiografic „Europa natală” (Ed. Univers, 1999). Laureat al premiului
Nobel pentru literatură (1980).
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pentru unitatea culturii emigraţiei cu aceea din ţară. Poezia sa „Cât mai
prostiţi pe omul simplu?” („Który skrzywdziłeś człowieka prostego?”) era
citită şi percepută ca o chintesenţă a genezei „Solidarităţii”. De aceea, pe
timpul vizitei efectuate în Polonia între 5 şi 19 iunie 1980, Miłosz a fost
primit cu mult entuziasm la Varşovia, Gdańsk, Cracovia şi Lublin, unde
a şi primit titlul de doctor honoris causa al Universităţii Catolice din
această localitate. Odată cu vizita lui Miłosz în ţară, revistele de specialitate au început să facă referiri la existenţa unei literaturi a exilului polonez. Poate nu întâmplător, după îndelungi discuţii şi negocieri, la 31 iulie
1980, Seimul a votat legea pentru ridicarea cenzurii. Un rol deosebit în
emulaţia de spirit a societăţii poloneze au avut şi alţi literați, ca Wisława
Szymborska (viitoare laureată a premiului Nobel), Zbigniew Herbert, Jan
Twardowski precum şi scriitorii din mai tânara generaţie: Leszek Szaruga, Ryszard Krynicki, Stanisław Barańczak, Edward Stachura ş.a. Evenimentele legate de înfiinţarea Sindicatului Liber au constituit tema de
inspiraţie a unor excepţionale analize cu valoare filosofică, precum
„Etyka Solidarności” (Etica „Solidarităţii”), având ca autor pe preotul
prof. Józef Tischner.
După 13 decembrie 1981, au existat diverse forme neoficiale de
participare la cultura şi educaţia populaţiei, dintre care un loc important
l-au avut spectacolele de teatru şi cabaret, muzica naţională necenzurată
difuzată pe casete audio, cuprinzând piese celebre, ca baladele despre libertate ale „bardului stării de război” Jacek Kaczmarski, care se bucurau
de o mare popularitate. Piesa acestuia, intitulată „Mury” (Ziduri) a devenit un adevărat imn neoficial al opoziţiei. De asemenea, autorităţile aveau
probleme cu acele formaţii de muzică uşoară neconformiste, cum era
„Perfekt”, al cărui cântec intitulat „Chcemy być sobą” (Vrem să fim noi
înşine) devenise un şlagăr foarte îndrăgit de tânăra generaţie sau „Lady
Pank” care lansase piesa „Mniej niż zero” (Mai puţin decât zero), un autentic protest la adresa regimului comunist. Caracteristic pentru noua
tendinţă a muzicii uşoare poloneze era extraordinarul şlagăr „Niech żyje
bal” (Trăiască balul), cântat de Maryla Rodowicz, pe versurile Agnieszkăi
Osiecka şi care, pentru unii, reprezenta un „imn ce amintea de realitate”
iar, pentru alţii, un „fenomen nihilist”.
Pe timpul stării de război, decretată la 13 decembrie 1981, au apărut ilegal o serie de lucrări literare ramarcabile, dintre care menţionăm:
„Rozmowy polskie latem 1983 roku” (Conversaţii poloneze în anul 1983)
de Jarosław Marek Rymkiewicz, „Wschody i zachody księżyca” (Răsăritul
şi apusul lunii) de Tadeusz Konwicki, „Raport o stanie wojennym” (Raport despre starea de război) de Marek Nowakowski, ori „Zostało z uczty
bogów” (A rămas de la ospăţul zeilor) de Igor Newerly şi volumul de versuri „Raport z oblężonego miasta” (Raport din oraşul asediat), având ca
autor pe Zbigniew Herbert.
În crearea stării de spirit emulative pentru mişcarea de rezistenţă
un rol important l-au avut expoziţiile de artă şi filmele, a căror difuzare
a devenit posibilă odată cu intrarea în circulaţie a unui număr tot mai
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mare de aparate video. Prin intermediul acestora, erau puse în circuit
o serie de filme şi programe procurate din Occident şi care, deci, nu erau
cenzurate de autorităţile regimului. Chiar dacă asemenea forme de cultură s-au manifestat îndeosebi în marile centre orăşeneşti şi mai puţin la
sate, efectul lor a fost remarcabil în delegitimarea regimului comunist şi
influenţarea populaţiei. Pe marile ecrane au început să fie prezentate
unele filme până atunci cenzurate, cum a fost „półkownicy”, producţie cinematografică din care nu lipseau o serie de accente critice la adresa regimului. Evenimentul cel mai important în acest domeniu a fost, însă,
acordarea Palmierului de Aur, cel mai prestigios premiu al Festivalului
de la Cannes, regizorului Andrzej Wajda, pentru filmul „Człowiek z żelaza” (Omul de fier), referitor la grevele din august 1980 şi formarea „Solidarităţii”.
În artele plastice s-au remarcat generaţia de vârstă medie şi cea
tânără, din rândul cărora mulţi artişti s-au declarat deschis împotriva
stării de război, expunîndu-şi lucrările în biserici, sau protestând împotriva puterii care, de altfel, a desfiinţat Uniunea Artiştilor Plastici Polonezi. În creaţia plastică a fost dominantă tematica cu caracter religios sau
cea bazată pe aranjamentele spaţiale, remarcându-se în această privinţă
Janusz Bogucki şi Marek Rostworowski, ale căror opere erau expuse,
adesea, în biserici.
Un important refugiu pentru cultura independentă şi manifestările
educaţionale, după 13 decembrie 1981, l-a avut Biserica romano-catolică
poloneză, care a creat condiţii pentru organizarea unor seri literare, spectacole de teatru, expoziţii şi chiar sesiuni ştiinţifice. Publicaţiile catolice au
oferit serviciu pentru mulţi jurnalişti şi scriitori care şi-au pierdut locurile
de muncă, îndeosebi după ce regimul a desfiinţat diferite asociaţii literarartistice, iar cei în cauză şi-au putut continua, astfel, activitatea clandestină
împotriva puterii. Măsurile drastice luate de regimul comunist în urma intensificării verificărilor în instituţiile de cultură şi mass media au avut adesea efecte contrarii celor scontate, întorcându-se practic împotriva acestuia. Astfel, concedierea a peste 800 de ziarişti i-a determinat pe aceştia să
intre în presa clandestină, ceea ce a dus implicit la creşterea calitativă a publicaţiilor care criticau puterea comunistă.
Cărţile şi periodicele publicate clandestin în această perioadă acopereau o largă arie tematică privind îndeosebi starea naţiunii din acel
moment, dar, înainte de toate, atacau regimul comunist în punctul lui cel
mai slab: legitimarea prin trecut. Prin intermediul opoziţiei democratice
a început o bătălie hotărâtă pentru înlăturarea „petelor albe” din istoria
contemporană a ţării şi reîntoarcerea la tradiţiile marilor personalităţi şi
figuri politice din epoca interbelică a celei de-a II-a Republici Polone.
Folosindu-se tipografiile din cadrul celui de-al „doilea circuit” au fost reeditate numeroase lucrări ştiinţifice şi memorii publicate de exilul polonez. Martirajul polonez în Răsărit din anii 1939-1945, asasinatele de la
Katyń dintre 3 aprilie şi 9 mai 1940, istoria nefalsificată a Armatei Naţionale (Armia Krajowa) îndeosebi în partea finală a războiului, răpirea lide-
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rilor mişcării clandestine împotriva ocupantului sovietic şi procesul acestora de la Moscova, teroarea aparatului de securitate faţă de opoziţia legală din anii 1945-1947, lupta de rezistenţă a partizanilor care se opuneau
regimului comunist, istoria secretă a R. P. Polone din perioada ocupaţiei
(moartea lui Marceli Nowotko) – toate acestea erau teme frecvent abordate în publicaţiile clandestine apărute în anii '80. Dintre lucrările istorice apărute ilegal în perioada stării de război menţionăm: „Narodziny
systemu władzy” (Naşterea sistemului puterii) de Krystyna Kersten şi
„Najnowsza historia Polski 1918-1980” (Istoria recentă a Poloniei 1918-1980) de Andrzej Albert (Wojciech Roszkowski).
Publicaţiile apărute în clandestinătate în legătură cu episoadele
tragice din istoria contemporană a poporului polonez n-au rămas fără urmări asupra politicii promovate de autorităţile regimului, forţând practic
iniţierea de demersuri oficiale pentru lămurirea unor aspecte dureroase
ale relaţiilor dintre Polonia şi Uniunea Sovietică. În principal este vorba
despre asasinatele de la Katyń şi din alte locuri comise de NKVD împotriva elitei militare şi civile poloneze, în timpul celui de-al doilea război
mondial. În noul context apărut după 1985, privind politica URSS de
glasnost şi perestroika, generalul Wojciech Jaruzelski a încercat să-l convingă pe liderul sovietic Mihail Gorbaciov să divulge secretul despre Katyń. În 1987 a fost numită o comisie a ambelor state, formată din istorici
de încredere ai partidului, care trebuia să pregătească un raport şi să selecteze unele documente, care ulterior urmau să fie publicate. În fruntea
comisiei se aflau, din partea polonă – rectorul Academiei de Ştiinţe Sociale a C.C. al P.M.U.P., prof. Jarema Maciszewski, iar din partea sovietică – directorul Institutului de Marxism-Leninism de pe lângă C.C. al
P.C.U.S., prof. Ghiorghi Smirnov2. În primii doi ani de activitate a comisiei nu s-a putut ajunge la o poziţie comună în chestiunea Katyń-ului, în
primul rând din cauza modului de a înţelege rostul comisiei de către autorităţile sovietice. Secţia pentru relaţiile cu ţările socialiste a C.C. al
P.C.U.S. s-a amestecat sistematic în activitatea comisiei, încercând să
controleze şi să-şi impună punctul de vedere în legătură cu cercetarea de
fond şi concluziile acesteia.
În cursul vizitei în Polonia, din vara anului 1988, secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov s-a întâlnit, la 14 iulie, cu intelectualii polonezi, la Palatul Regal din Varşovia. Din sală s-au exprimat opinii cu privire la necesitatea renunţării de către U.R.S.S. la poziţia adoptată până atunci în legătură cu responsabilitatea pentru evenimentele întâmplate în anii 1939-1941 şi, în primul rând, faţă de crimele de la Katyń.

2

Vezi pe larg Jarema Maciszewski, Wydrzeć prawdę (A smulge adevărul), Varşovia,
1993; Ghiorghi L. Smirnov, Uroki minuwszego, Moscova, 1997 (Apud Katyń. Dokumenty zbrodni (Katyń. Documentele crimei), Vol. 4: Echa Katynia kwiecień 1943marzec 2005 (Ecourile Katyń-ului: aprilie 1943-martie 2005), Direcţia Generală
a Arhivelor Statului, Varşovia, 2006, p. 29).

228
În declaraţiile făcute cu acest prilej, Gorbaciov a evitat un răspuns tranşant în chestiune, dând totuşi de înţeles că problema este mai complexă
decât versiunea sovietică oficială de până atunci. Cenzura poloneză a avut
grijă ca întrebările despre crimele de la Katyń – deşi fuseseră auzite de
întreaga ţară, graţie transmisiei în direct de către posturile de radio şi televiziune – să nu apară în stenogramele publicate după întâlnire. Cu toate acestea, autorităţile nu au îndrăznit să-l cenzureze şi pe Gorbaciov, ale
cărui declaraţii apar în documentul oficial publicat ulterior. Textual, liderul sovietic a afirmat:
Acum, despre exterminarea ofiţerilor polonezi la Katyń.
Mulţi oameni în Polonia sunt convinşi că aceasta s-a întâmplat datorită lui Stalin şi Beria. Acum se cercetează în mod
minuţios istoria acestei tragedii. Pe baza rezultatelor acestor
cercetări se va putea aprecia cât sunt de justificate aceste
opinii sau altele3.

Aşa cum rezultă din amintirile lui Valentin Falin, consilier al lui Gorbaciov, părintele politicii de „glasnost” şi „perestroika”, atunci când a dat
asigurări – între alţii, generalului Wojciech Jaruzelski – că nu s-a găsit
niciun document care să pună într-o nouă lumină problema crimelor de
la Katyń, a minţit cu premeditare. El cunoştea exact conţinutul Pachetului nr. 1, fapt confirmat şi de preşedintele K.G.B.-ului din acea vreme
(1988), Vladimir Krucikov4. Aceasta nu l-a împiedicat pe Gorbaciov să
dea asigurări cu privire la importanţa stabilirii adevărului despre crimele
de la Katyń şi cerinţa „grăbirii ritmului cercetărilor, a extragerii datelor
celor mai profunde din surse credibile”5.
În mai 1988, istoricii polonezi membri în comisia pentru cercetarea „petelor albe”: Jarema Maciszewski, Czesław Madajczyk, Ryszard Nazarewicz şi Marian Wojciechowski au prezentat la acest forum expertize
asupra raportului Comisiei Burdenko, dovedind lipsa de probitate şi de
fundamentare a celor mai multe dintre concluzii6. Cu toate acestea,
istoricii sovietici membri ai comisiei nu au obţinut aprobarea C.C. al
P.C.U.S., nici de a accepta, dar nici de a combate această „versiune cano-

3

Inteligencja wobec nowych problemów socjalizmu. Spotkanie Michaiła Gorbaczowa z przedstawicielami polskiej inteligencji (Intelectualitatea faţă de noile probleme
ale socialismului. Intâlnirea lui Mihail Gorbaciov cu reprezentanţii intelectualităţii
poloneze), Varşovia, 1988, p. 89; Katyń. Dokumenty zbrodni…, vol. 4, p. 29.
4 Valentin Falin, Politische Erinnerungen (Amintiri politice), Editura Droemer
Knaur, München, 1993, p. 414-415.
5 Pieriestroika i socjalistyczna odnowa – wspólna przepustka w XXI wiek. Wizyta
Michaiła Gorbaczowa w Polsce w dniach 11-14 lipca 1988 r. (Perestroika şi reînnoirea socialismului – bilet comun de liberă trecere în secolul XXI. Vizita lui Mihail
Gorbaciov în Polonia, în zilele 11-14 iulie 1988), Varşovia, 1988, p. 87.
6 Katyń. Dokumenty zbrodni..., vol. 4, doc. 102, p. 459-472.
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nică”. De fapt, chiar dacă ar fi fost de bună credinţă, cercetătorii sovietici
nu puteau face mare lucru, atâta timp cât ei înşişi nu aveau acces la o deplină documentare pe această temă. Interesante în această privinţă sunt
relatările lui Aleksandr Iakovlev, membru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S., care la vremea respectivă avea sarcina de a supraveghea lucrările comisiei mixte polono-sovietice. El arăta următoarele:
Au început căutări plicticoase care trenau. Partea polonă
a comisiei mixte făcea presiuni asupra lui G. Smirnov, iar
acesta mă suna pe mine şi mă ruga să-l ajut în căutarea documentelor. De fiecare dată, mă adresam la rândul meu lui
Mihail Sergheevici [Gorbaciov] care la rugăminţile mele repetate răspundea cu un singur cuvânt: „Căutaţi”. De mai
multe ori, l-am întrebat pe şeful Secţiei Generale a C.C.,
Valeri Boldin, responsabil pentru arhivă, unde se pot găsi
orice documente despre Katyń. Acesta m-a asigurat că asemenea lucruri la el [în arhivă] nu sunt. Când îmi vorbea, surâdea, totuşi, cu subînţeles. Această situaţie a durat destul de
mult timp. Deodată, toată această tărăgănare a fost întreruptă. A venit la mine Serghei Stankievici şi a spus că istoricul N. S. Lebedev, lucrând la o documentaţie referitoare la
trupele de escortă, în mod neaşteptat, a descoperit informaţii
despre Katyń7.

Din documentele găsite de Natalia Lebedeva, referitor la trupele de escortă ale N.K.V.D., rezulta fără dubiu că ordinul de escortare a prizonierilor de război a fost dat de Direcţia pentru prizonieri de război din cadrul N.K.V.D. al U.R.S.S., a cărei arhivă se găsea într-una dintre cele mai
secretizate colecţii – Arhivele Speciale ale Departamentului General al
Arhivelor de pe lângă Consiliul de Miniştri al U.R.S.S. În aceste arhive, în
afara documentaţiei Direcţiei pentru Prizonierii de Război, au fost păstrate arhive din Germania, Franţa, Polonia, Belgia şi din alte state, fiind
capturate de Armata Roşie, în timpul celei de-a doua mari conflagraţii
mondiale, ca „trofee de război”8.
Despre materialele găsite, Lebedeva l-a informat pe istoricul Iuri
Zoria şi pe directorul Institutului de Slavistică şi Balcanistică al Academiei de Ştiinţe al U.R.S.S., Vladimir Volkov, care a făcut apoi demersuri
în scopul obţinerii accesului la materialele de arhivă ale Direcţiei care se
ocupa de problemele prizonierilor de război, pentru Valentina Parsadanova, membră a comisiei comune de istorici din Uniunea Sovietică şi
R. P. Polonă. Înainte de 1989, cei trei istorici au publicat în diverse reviste articole bazate pe noile documente de arhivă descoperite, dar acce-

7

Katyń. Plenniki nieobjawlennoj wojny, seria: Rossija. XX wiek. Dokumenty, Moskva, 1997, p. 5-6 (apud Katyń. Dokumenty zbrodni..., vol. 4, p. 30).
8 Katyń. Dokumenty zbrodni..., vol. 4, p. 30.
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sul la acestea era posibil doar în baza unei aprobări de la cel mai înalt nivel al autorităţilor sovietice.
O schimbare calitativă de esenţă în domeniul documentării de bază pe tema Katyń-ului, chiar dacă având în principal un caracter indirect,
s-a produs abia după publicarea în 1989 a monografiei lui Czesław Madajczyk9. Această lucrare a introdus în circuitul ştiinţific o serie de date
importante extrase atât din documentele provenind din arhiva personală
a Reichsführer-ului SS, Heinrich Himmler, a secţiei juridice a Ministerului Afacerilor Externe al celui de-Al Treilea Reich, documentele interne
ale Foregn Office-ului referitoare la raportul lui Owen O'Malley, cât şi din
materialele legate de şederea la Katyń a secretarului general al Crucii Roşii Poloneze, Kazimierz Skarżyński. Ediţia germană a lucrării menţionate
a fost îmbogăţită cu unele materiale din arhivele postsovietice10.
Un studiu retrospectiv cu privire la stadiul cunoaşterii problematicii Katyń-ului, în perioada premergătoare deschiderii arhivelor din Rusia, a publicat Marek Tarczyński, în numărul inaugural al publicaţiei „Zeszyty Katyńskie” (Caietele Katyń-ului), editate sub auspiciile Comitetului
Istoric Independent pentru Cercetarea Crimelor de la Katyń11.
Chiar dacă demersurile întreprinse pentru lămurirea unor asemenea aspecte complexe, precum cea a masacrelor de la Katyń, nu au putut
fi duse până la capăt, multe dintre acestea rămânând neelucidate şi în
ziua de azi, este neîndoielnic faptul că, încă din perioada „Solidarităţii”,
au fost făcuţi paşi importanţi în direcţia aflării adevărului despre aceste
evenimente tragice. Toate aceste aspecte reprezintă, în mod implicit, un
exemplu elocvent al rolului pe care mişcarea culturală, în cadrul căreia
publicaţiile istoriografice clandestine au jucat un anumit rol, l-a avut în
lupta împotriva totalitarismului de stânga de tip sovietic. Evoluţiile ulterioare din perioada post-comunistă au arătat fără tăgadă faptul că, în pofida imenselor dificultăţi, adevărul trebuie să triumfe. El este acuzatorul
întregului sistem comunist, a cărui construcţie în U.R.S.S. şi în Europa
s-a făcut cu preţul a milioane de victime. Suferinţa popoarelor din Europa de Est în secolul al XX-lea, ca urmare a luptei lor împotriva sistemelor
totalitare, trebuie cunoscută pentru a ajuta la constituirea unei memorii
democratice. Numai în acest fel se poate realiza o condamnare publică
a sistemelor totalitare care au afectat destinul umanităţii.

9

Czesław Madajczyk, Dramat katyński (Drama de la Katyń), Varşovia, 1989.
Idem, Das Drama von Katyn (Drama de la Katyń), Editura Dietz, Berlin, 1991.
11 Marek Tarczyński, Uwagi o stanie badań nad zbrodnią katyńską (Consideraţii
asupra stadiului cercetărilor privind Katyń-ul), în „Zeszyty Katyńskie”, nr. 1: Katyń:
problemy i zagadki (Katyń: probleme şi enigme), Varşovia, 1990, p. 45-69; Katyń.
Dokumenty zbrodni..., vol. 4, p. 28.
10
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dr Ion Constantin
Bukareszt

Rola kultury w polskiej opozycji
przeciwko systemowi totalitarnemu
w okresie „Solidarności”
Streszczenie

Życie kulturalne w Polsce odegrało niezwykle ważną rolę w ożywianiu i wpieraniu opozycji w okresie „Solidarności”, pomimo przeszkód
i represji ze strony władz komunistycznych, zwłaszcza po wprowadzeniu
stanu wojennego. Mimo presji ze strony reżimu wielu pisarzy odważnie
podejmowało tematykę inspirowaną trudną rzeczywistością tamtego
okresu, publikując w drugim obiegu w kraju albo za granicą. Inni poszukiwali inspiracji w rozważaniach natury ogólnej lub w przeszłości,
dzięki czemu mogli publikować oficjalnie. Znaczącą rolę dla opozycji miały także wystawy dzieł sztuki i filmy, do których dostęp możliwy był dzięki
temu, że wzrosła liczba posiadaczy odtwarzaczy wideo. W konsekwencji
w obiegu znalazły się filmy i programy z Zachodu, nieocenzurowane przez
władze. W dziedzinie sztuk plastycznych wyróżniało się średnie i młode
pokolenie artystów, spośród których wielu deklarowało otwarcie sprzeciw
w kwestii wprowadzenia stanu wojennego, wystawiając swoje prace
w kościołach i protestując przeciwko władzy.
Ważnym oparciem dla niezależnej kultury i przedsięwzięć edukacyjnych był po 13 grudnia 1981 r. polski Kościół rzymskokatolicki, który
stwarzał odpowiednie warunki do organizacji wieczorów literackich,
spektakli teatralnych, wystaw, a nawet sesji naukowych. Publikacje z drugiego obiegu na temat najtragiczniejszych momentów najnowszej historii
Polski nie mogły nie wpłynąć na politykę władz, zmuszając je do podjęcia
działań w kwestii wyjaśnienia bolesnych aspektów relacji polsko-sowieckich. Mowa tu przede wszystkim o zbrodni katyńskiej.

Krzysztof Górski
Uniwersytet Gdański

Rumuński Kościół Prawosławny
w życiu politycznym Rumunii po 1989 r.

Rumuński Kościół Prawosławny jest w Rumunii Kościołem większościowym, należy do niego 87% obywateli kraju1. Jako taki wywiera
znaczący wpływ na kształt życia politycznego w państwie – zarówno na
przebieg kampanii wyborczych, jak i legislację, szczególnie związaną z zagadnieniami etyki i polityki społecznej, które znajdują się w obrębie zainteresowania Kościoła. W artykule chciałbym skupić się na bezpośrednim
udziale Cerkwi rumuńskiej w życiu politycznym, a więc udziale w kampaniach przed wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i samorządowymi, jak również wzajemnych relacjach pomiędzy Kościołem a partiami
politycznymi.
Historyczne i teologiczne determinanty
relacji państwo – Kościół w Rumunii
Na słaby w pierwszych latach po upadku komunizmu udział Cerkwi w życiu publicznym kraju wywarły wpływ oskarżenia o podporządkowanie Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego reżimowi komunistycznemu. 10 stycznia 1990 r. Święty Synod oficjalnie przeprosił w imieniu tych,
którzy „nie zawsze mieli odwagę męczenników” i wyraził żal, że hierarchowie „musieli składać daninę obowiązkowych i sztucznych pochwał
pod adresem dyktatora, w celu zagwarantowania pewnych wolności”2.
O uległość wobec komunistów oskarżany był Teoktyst, patriarcha w latach 1986-20073, a także jego poprzednicy – Iustin Moisescu (patriarcha

1

Wyniki spisu na stronie Narodowego Instytutu Statystyki:
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/REZULTATEDEFINITIVE-RPL_2011.pdf (dostęp: 11.10.2014).
2 L. Stan, The Romanian Orthodox Church and Post-Communist Democratisation,
„Europe-Asia Studies”, 12 (2000), search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=
afh&an=4024929 (dostęp: 10.09.2012).
3 W tzw. raporcie Tismăneanu (wszechstronnym opisie rumuńskiej rzeczywistości
w czasach komunizmu, sporządzonym przez komisję powołaną w 2006 r. przez prezydenta Traiana Băsescu) czytamy, że swoją pozycję zajął dzięki „lojalności udowodnionej wobec Partii Komunistycznej”, Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii
Comuniste din România. Raport Final, s. 460, www.presidency.ro/static/ordine/
RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf (dostęp: 11.07.2015).
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w latach 1977-1986) i Justinian Marina (1948-1977)4. Marina, ze względu
na swój stosunek do komunistycznych władz nazywany „czerwonym patriarchą”5, wypracował teorię apostolatu społecznego (rum. apostolat social), stanowiącą teologiczny wysiłek usprawiedliwienia współpracy Kościoła z nowym systemem politycznym, mającej na celu uniknięcie wzajemnego starcia6. Przemówienia i dzieło teologiczne patriarchy Justiniana koncentrują się na idei komplementarności pomiędzy wiarą w Boga
a wiernością ateistycznemu państwu, pokonywaniu przeciwieństw pomiędzy materializmem a chrześcijaństwem, które mogą bezkonfliktowo
funkcjonować obok siebie7. Jak podkreśla znawca najnowszej historii
Kościoła prawosławnego w Rumunii Adrian Cioroianu, dzięki pojednawczemu duchowi (rum. spiritului conciliant), który wyróżnia relacje Cerkwi z prawie każdą władzą polityczną w prawie każdym państwie, jak
również dzięki potraktowaniu prawosławia jako namacalnego dowodu
wielowiekowych relacji między Rosją a państwami rumuńskimi, pomiędzy ateistycznym państwem komunistycznym a Kościołem prawosławnym w Rumunii wykształciła się bardzo interesująca symbioza – każdy
usiłował uzyskać od drugiego tyle, ile się dało, a ponadto istniały obszary,
gdzie obie strony mogły z korzyścią dla siebie współpracować8.
Rumuński historyk zwraca uwagę na szerszy problem – powszechności zjawiska wielostopniowej zależności Kościołów prawosławnych od władzy politycznej. Na sposób funkcjonowania Kościoła prawosławnego w życiu publicznym istotny wpływ ma tradycja relacji pomiędzy
władzą a religią na obszarze jego działalności. Stosunki państwo – Kościół w rumuńskim prawosławiu kształtuje wielowiekowe podporządkowanie Kościołów Wschodnich i uzależnienie od władz organizmów politycznych, w których żyli ich wyznawcy, czy to takich, w których władze były

4

Wyjątkowe są już same okoliczności objęcia przez Marinę patriarszego tronu. W roku 1944 Gheorghe Gheorghiu-Dej, lider partii komunistycznej i późniejszy przywódca państwa, uciekając z obozu dla internowanych w Târgiu Jiu, znalazł schronienie w parafii w miasteczku Sfântu Gheorghe, gdzie pomocy udzielił mu Justinian Marina. A. Cioroianu wskazuje, że chociaż wydarzenie to obrosło w legendy, sam fakt pomocy jest raczej bezsporny i potwierdzany przez wiele źródeł. Okoliczność ta miała
zaważyć na późniejszych losach wiejskiego kapłana, który już w lipcu 1945 r. został
biskupem pomocniczym metropolii mołdawskiej, 19 listopada 1947 r. Synod Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego wybrał go na nowego arcybiskupa Jass i metropolitę
archidiecezji mołdawskiej, zaś w 1948 r. powołał 47-letniego wówczas kapłana na arcybiskupa Bukaresztu, metropolitę Wołoszczyzny i patriarchę Rumunii. Zob.: A. Cioroianu, Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc, București 2007, s. 270.
5 G. Enache, A. N. Petcu, Patriarhul Justinian şi Biserica Ortodoxă Română în anii
1948-1964, Galați 2009, s. 11.
6 Patriarhul Justinian, Apostolat social. Pilde şi îndemnuri pentru cler, 11 tomów,
Bucureşti 1948-1971.
7 M. Păcurariu, Scurta istorie a Bisericii Române, Cluj-Napoca 2002, s. 248.
8 A. Cioroianu, dz. cyt., s. 268.
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im przychylne, jak Bizancjum lub imperium ruskie, czy to stanowiąc wyznanie mniejszościowe, jak w państwie osmańskim. Na gruncie rumuńskim szacunek dla władzy podkreśla się w XIX-wiecznym katechizmie
Aarona Floriana, który kształtował kilka pokoleń Rumunów. Wśród pożądanych przymiotów moralnych, które miał wykształcić katechizm, znajdowała się miłość do kraju, ale również posłuszeństwo wobec nim rządzących:
obok Boga, tu na Ziemi, władca odpowiada za dobrobyt oraz
szczęście swojego ludu… porządek i pokój, chroni nasze życie
oraz nasz dobytek przed naszymi wrogami i przed tymi, którzy niosą zło9.

Uczniom wpajano również, że
ktokolwiek atakuje władcę, atakuje głowę narodu, zaś ktokolwiek atakuje głowę, czyni to, aby zabić całe ciało, a zatem
jest niewolnikiem, tyranem bądź złodziejem. A ci, którzy wywyższają się ponad rządy, są tyranami, cudzołożnikami, ignorantami, poganami.

Dla prawosławnej relacji państwo – Kościół szczególnie znacząca
wydaje się również teoria symfonii wypracowana przez bizantyjskiego cesarza Justyniana Wielkiego, dla którego władza cesarza i władza kościelna wypływają z tego samego źródła. Justynian twierdził, iż owa „harmonia” między „rzeczami boskimi” i „sprawami ludzkimi” ma swoje źródło
w tajemnicy Wcielenia, kiedy w osobie Jezusa Chrystusa natura boska
zjednoczyła się z ludzką10. W konsekwencji teokratyczne państwo chroniło religię, a nawet stało się strażnikiem jej dogmatów, ceną za to jest jednak całkowite podporządkowanie religii państwu i służba jego interesom.
Także późniejsze doświadczenia prawosławia wykształcają tradycję podporządkowania się władzy politycznej. W carskiej Rosji proces podporządkowywania prawosławia państwu osiąga swoje apogeum za rządów
Piotra Wielkiego, który likwiduje patriarchat, a także Pawła I, który wzorem władców protestanckich głosił się głową Kościoła. Czynnikiem, który
szczególnie ułatwiał podporządkowanie Kościołów prawosławnych władzy politycznej, jest koncepcja autokefalii, której istota polega na odrębności i niezależności poszczególnych Kościołów prawosławnych, de facto
będących kościołami narodowymi. Politycznej emancypacji poszczególnych narodów prawosławnych towarzyszył proces powstawania oddzielnych Kościołów, zazwyczaj przy pomocy, bądź nawet nacisku, lokalnych

9

L. Stan, L. Turcescu, Religion and Politics in Post-Communist Romania, New York
2007, s. 147.
10 Więcej na ten temat: M. Blaza, Prawosławna koncepcja stosunków państwo –
Kościół [w:] „Wokół współczesności”, 1/2003, s. 145-160.
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władz. W XIX w. w ten sposób powstawały autokefaliczne Kościoły bułgarski, grecki, rumuński, serbski, a proces ten stał się na tyle intensywny, że na jednym z synodów prawosławnych zaczęto nawet mówić o herezji etnicyzmu11. Warto wspomnieć, że proces ten trwa do dziś – w 2011 r.
dążenie autokefalii wyraził Kościół Abchazji, na Ukrainie działa nieuznawany Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny, w latach 60. od
Kościoła serbskiego oddzielił się Kościół macedoński, co do dziś stanowi
zarzewie konfliktu pomiędzy obydwoma państwami. W przypadku Kościoła rzymskokatolickiego silna pozycja względem władzy politycznej wynika z jego uniwersalnego charakteru jako instytucji, a także znaczącej
pozycji międzynarodowej. W okresie międzywojennym było to widoczne
na gruncie rumuńskim, choćby przez kontrast z pozycją Kościoła prawosławnego. Kontrowersje, jakie wzbudził zawarty w 1927 r. konkordat
pomiędzy Stolicą Apostolską a Królestwem Rumuńskim, wynikały m.in.
z faktu, że podpisana umowa dawała Kościołowi katolickiemu znacznie
większą autonomię i prawa niż te, którymi cieszył się większościowy Kościół prawosławny.
Udział Kościoła prawosławnego
w kampaniach przedwyborczych
W pierwszych wyborach po 1989 r. jedynie garstka polityków rozumiała, jaką symboliczną siłę niesie ze sobą religia, i wykorzystywała ją
podczas kampanii przedwyborczej. W trakcie kampanii w 1990 r. ówczesny przewodniczący Frontu Ocalenia Narodowego (rum. Frontul Salvării
Naționale – FSN) Ion Iliescu określił się jako „wolnomyśliciel” (rum. liber-cugetător)12. Z każdymi kolejnymi wyborami rosło jednak społeczne
przyzwolenie na wykorzystanie haseł i wartości prawo-sławnych13.
Kampania prezydencka w 1996 r. była pierwszą, w trakcie której
Kościół prawosławny znalazł się w centrum uwagi. Przed wyborami
wszyscy kandydaci na stanowisko głowy państwa demonstrowali głęboką
religijność, uczestnicząc w sprowadzeniu z Grecji do Jassów relikwii
św. Andrzeja14. Podczas transmitowanej w telewizji debaty przedwyborczej kandydat na prezydenta Rumuńskiej Konwencji Demokratycznej

11

Na temat czynników pozytywnych, ale również zagrożeń, jakie niesie za sobą zasada
etnicyzmu w prawosławiu, pisał m.in. W. Hryniewicz, Wyznawanie Chrystusa dzisiaj
a jedność Kościoła. Prawosławny wkład do refleksji ekumenicznej ostatnich lat,
„Znak”, 12/1976, s. 1571-1589.
12 Petre Roman, dezgustat că Ponta mizează pe religie în campanie: E imoral,
http://www.ziare.com/victor-ponta/candidat-alegeri-prezidentiale-2014/petreroman-dezgustat-ca-ponta-mizeaza-pe-religie-in-campanie-e-imoral-1313927
(dostęp: 1.08.2014).
13 L. Stan, L. Turcescu, dz. cyt., s. 134.
14 Wśród nich Emil Constantinescu, Ion Iliescu, Petre Roman i Nicolae Manolescu.
Por.: G. Andreescu, Extremismul de dreapta în România, Cluj-Napoca 2003, s. 39.
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(rum. Convenția Democrată Română – CDR) Emil Constantinescu zapytał starającego się o reelekcję Iona Iliescu, zdeklarowanego ateistę, czy
ten wierzy w Boga. Constantinescu wygrał wybory i był pierwszą głową
państwa, która złożyła przysięgę prezydencką z ręką na Biblii i w obecności patriarchy. Od tego czasu również głowa Kościoła otwierała każdą
sesję parlamentu15.
W trakcie wyborów prezydenckich w 2000 r. metropolita Mołdawii Daniel Ciobotea poparł kandydata Rumuńskiej Konwencji Demokratycznej i szefa rządu Mugura Isărescu, uzasadniając swój gest spełnianiem przez niego kryteriów, jakie dla kandydatów nakreślono w archidiecezji Klużu – wiary i kompetencji16. Ostatecznie Isărescu uzyskał 9,54%
poparcia i zajął w wyborach trzecie miejsce. Pierwszą turę wygrał postkomunista Ion Iliescu z wynikiem 36,35%, ale niespodziewany sukces
odniósł populista i nacjonalista Corneliu Vadim Tudor, który uzyskał
28,34% i przeszedł do drugiej tury. Przed drugą turą doszło do mobilizacji wyborców, obawiających się zwycięstwa lidera Partii Wielkiej Rumunii
(rum. Partidul România Mare – PRM). W rezultacie Iliescu poparł nawet elektorat radykalnie antykomunistyczny, wystraszony radykalizmem
byłego współpracownika Nicolae Ceauşescu17. Apel o głosowanie przeciwko Tudorowi wystosowała Grupa na Rzecz Dialogu Społecznego (rum.
Grupul pentru Dialog Social – GDS), ostrzegając, że „przez swoją agresywność i nieodpowiedzialny ekstremizm [Tudor] stanowi najpoważniejsze w ciągu ostatniej dekady zagrożenie dla wolności obywatelskich i instytucji demokratycznych”18. W tej sytuacji nie mogło zabraknąć głosu
Kościoła, choć sytuacja była o tyle trudna, że liczni hierarchowie sympatyzowali z Partią Wielkiej Rumunii, a nawet startowali z jej list wyborczych. Ostatecznie przed drugą turą wyborów patriarcha Teoktyst wezwał
wiernych, aby opowiedzieli się za kandydatem, który „udowodni, że jest
zrównoważony, a nie za ekstremistą”, oraz „za Rumunią, która znajdzie
swoje miejsce wśród narodów europejskich”, a więc nie wprost, ale jasno
dając do zrozumienia, na kogo mają głosować19.
Pierwsza dekada po upadku „dynastycznego komunizmu” Ceauşescu to rosnące zaangażowanie wielu hierarchów rumuńskiej Cerkwi
w życie publiczne, co być może stanowiło formę rekompensaty sytuacji
z ostatnich kilku dekad, kiedy to prawosławni księża pozostawali tylko
biernymi obserwatorami wydarzeń, które rozgrywały się w kraju. Stopniowo Cerkiew i świat polityki zaczęły łączyć coraz silniejsze i wielowymiarowe więzi, a w kraju zaczęły pojawiać się głosy, że Kościół prawo-
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L. Stan, L. Turcescu, dz. cyt., s. 135.
I. Conovici, Ortodoxia în România postcomunistă. Reconstrucţia unei identităţi
publice, Cluj-Napoca 2009, s. 431.
17 A. Burakowski, M. Stan, Kraj smutny, pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku, Warszawa 2012, s. 171.
18 I. Scurtu, Istoria contemporană a României (1918-2005), Bucureşti 2005, s. 193.
19 L. Stan, L. Turcescu, dz. cyt., s. 135.
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sławny oferuje symboliczną legitymizację i bezkrytyczne wsparcie każdemu rządowi tak długo, dopóki może liczyć na profity i przywileje ze strony państwa20. Taka postawa nie podobała się części intelektualistów prawosławnych (jak Teodor Baconschi), którzy zarzucali hierarchom brak
krytycznego myślenia i kierowanie się w relacjach z politykami własnym
interesem, a nie wartościami etycznymi21.
Na początku lat 90. metropolita Oltenii Nestor Vornicescu (znany
wcześniej ze swojego poparcia dla Ceauşescu), biskup Argeş Calinic Argatu oraz archimandryta Neculai-Simeon Tatu, przełożony monastyru
Plumbuita, sympatyzowali z Frontem Ocalenia Narodowego i jego kolejnymi wcieleniami. Argatu został wybrany deputowanym z ramienia Frontu w wyborach 20 maja 1990 r. i swój mandat sprawował przez całą kadencję22. Na kandydowanie z list Frontu do parlamentu zdecydował się
również Vornicescu, wycofał się jednak w ostatniej chwili pod naciskiem
protestujących23. Neculai-Simeon Tatu dwukrotnie, aż do swojej śmierci
w 1998 r., sprawował mandat senatora z ramienia Demokratycznego
Frontu Ocalenia Narodowego (rum. Frontul Democrat al Salvării Naționale – FDSN) i Partii Demokracji Społecznej (rum. Partidul Democrației
Sociale din România – PDSR) – poprzedników Partii Socjaldemokratycznej (rum. Partidul Social Democrat – PSD). Po przeciwnej stronie politycznego spektrum znajdował się metropolita Banatu Nicolae Corneanu, który w grudniu 1990 r. przyłączył się do prodemokratycznego Sojuszu Obywatelskiego (rum. Alianţa Civică)24, ale nie pełnił z jej ramienia
żadnego urzędu. Ojciec Ioan Roman reprezentował w parlamencie w latach 1996-2000 Narodowo-Chłopską Partię Chrześcijańsko-Demokratyczną (rum. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – PNŢCD).
Ojciec Simion Mehedinţu, aktywny uczestnik antyrządowych zamieszek
w Bukareszcie w czerwcu 1990 r., przyłączył się do Ludowego Sojuszu
Chrześcijańsko-Demokratycznego (rum. Alianţa Popular Creştin-Democrată). Duchowni prawosławni kandydowali zarówno do parlamentu, do
wszystkich poziomów samorządu lokalnego, jak również na stanowiska
merów miast i wsi. Zaangażowanie księży, nie tylko prawosławnych,
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C. Romocea, Church and State: Religious Nationalism and State Identification in
Post-Communist Romania, London 2011, s. 14.
21 Tamże.
22 I. Conovici, dz. cyt., s. 428.
23 L. Stan, L. Turcescu, dz. cyt., s. 123.
24 Sojusz Obywatelski był antykomunistyczną pozarządową organizacją, której cel stanowił rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Rumunii. Dążenie do tego celu odbywało się m.in. przez szkolenia, manifestacje, seminaria itp. Wśród rotacyjnych przewodniczących Sojuszu była znana poetka Ana Blandiana, dzięki staraniom której doszło później do utworzenia w Sygiecie Marmaroskim muzeum upamiętniającego ofiary znajdującej się tam komunistycznej katowni – Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei. W 1991 r. część członków Sojuszu powołała ugrupowanie Partia
Sojusz Obywatelski, która w 1998 r. przyłączyła się do Partii Narodowo-Liberalnej.
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w walkę partyjną przybierało niekiedy formy zbliżające się do groteski.
W 2002 r. kapłan – sympatyk socjaldemokratów – odmówił pobłogosławienia nowej siedziby PNŢCD w Suczawie. Zwyczaj ten był praktykowany
w Rumunii od lat. Przyczyna odmowy tkwiła w tym, że w 1997 r. inny
ksiądz – zwolennik PNŢCD z Timiszoary – zezwolił z kolei, aby ówczesny
prezydent Ion Iliescu został odmalowany jako szatan na jego cerkwi25.
Jak zauważa Lavinia Stan, chociaż nie wszyscy liderzy Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego w ówczesnym okresie byli członkami partii politycznych, większość z nich otwarcie opowiadała się za takim bądź
innym ugrupowaniem. Polityczne zróżnicowanie hierarchów (chociaż
z przewagą zwolenników Partii Socjaldemokratycznej i ugrupowań, które
ją poprzedzały) pozwalało Cerkwi podtrzymywać opinię, że jako całość
zachowuje neutralność wobec partyjnych konfliktów, a jednocześnie
umożliwiało budowanie „kanałów dojścia” do polityków ze wszystkich
stron partyjnego spektrum.
Cerkiew rumuńska wobec udziału kleru w wyborach
Prawodawstwo kościelne w odniesieniu do udziału duchownych
prawosławnych w wyborach i we władzach lokalnych kształtowało się niezwykle długo, a proces ten był nacechowany brakiem konsekwencji ze
strony Kościoła, jak i rozmijaniem się przepisów i postępowania licznych
hierarchów. W styczniu 1990 r. Święty Synod zabronił kapłanom angażowania się w jakąkolwiek formę działalności politycznej, zezwalał biskupom na stosowanie sankcji wobec aktywnych politycznie księży i zobowiązywał kapłanów piastujących urzędy publiczne do zawieszenia posługi
kapłańskiej w czasie sprawowania urzędu. Z tym drugim wiązał się zakaz
pobierania pensji od Kościoła w czasie otrzymywania wynagrodzenia za
sprawowanie urzędu publicznego. Decyzja Synodu nr 1066 z 1996 r. stanowiła, że
według kanonu prawa, biskupi, księża, diakoni oraz ojcowie
duchowi wszystkich wiernych winni powstrzymać się od
udziału w wyborach na posłów bądź senatorów. Kapłanów
i osoby zakonne wzywa się, aby pełnili swą misję duchową,
która stoi w sprzeczności z zaangażowaniem partyjnym26.
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Jako interesujący przykład poparcia PSD przez Kościół można wskazać miasto Bârlad we wschodniej Rumunii w województwie Vaslui. Wizerunek mera Bârlad Constantina Constantinescu, związanego z PSD, naturalnej wielkości, został namalowany
na ścianie tamtejszej cerkwi obok wizerunków Jezusa i świętych. Urzędnik tłumaczył,
że musiał się tam znaleźć, ponieważ był fundatorem świątyni, która została wybudowana ku pamięci jego zmarłej małżonki.
26 Hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la activitatea bisericească (1986-2002), Galaţi 2003, p. 65.
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Jak zauważa jednak L. Stan, zakaz ten zostawiał otwartą furtkę tym księżom, którzy chcieli startować w wyborach jako kandydaci niezależni27.
W lutym 2000 r. Synod przypomniał kapłanom, że mogą kandydować wyłącznie w wyborach samorządowych, i to jedynie jako kandydaci niezależni, pod warunkiem uzyskania zgody od przełożonych. Przywódcy Kościoła rumuńskiego zwracali także uwagę, że w świetle prawa kanonicznego kler powinien powstrzymywać się od otwartego popierania partii oraz kandydatów. Ponieważ sformułowania te były niejasne i brakowało informacji na temat jakichkolwiek sankcji za ich niestosowanie, decyzja była traktowana jako rekomendacja i biskupom nie udawało się sankcjonować nadmiernie aktywnych politycznie kapłanów.
W tym samym roku na stanowiska merów oraz ich zastępców,
a także – z poparciem partii politycznych – na radnych rad gminnych
i wojewódzkich – została wybrana najwyższa liczba duchownych w najnowszej historii Rumunii. Sytuacja sprawiła, że nagląca stała się konieczność dostosowania standardów Cerkwi do nowej rzeczywistości politycznej. Jako pierwszy postulat przeformułowania obowiązujących zasad wysunął w kwietniu 1998 r. arcybiskup Bartolomeu Anania, który zaproponował, żeby Synod zmienił swoje stanowisko i zezwolił osobom duchownym na sprawowanie urzędów publicznych, a także wyraził zgodę na ich
kandydowanie z list poszczególnych partii politycznych. Anania utrzymywał, że zachowywanie fikcji politycznej neutralności naraża Kościół Prawosławny na agresywne ataki ze strony mediów oraz innych denominacji
religijnych, które nie przestrzegają tej zasady, a w wyniku innej historycznej tradycji nie jest ona także przestrzegana przez kapłanów z Siedmiogrodu, którzy nie oglądając się na nią, kandydują do samorządów. Propozycja hierarchy została poparta przez metropolitę Mołdawii Daniela Ciobotea (późniejszego patriarchę) oraz profesora teologii na Uniwersytecie
w Bukareszcie Constantina Galeriu, który zadeklarował, że Kościół Prawosławny powinien promować jako kandydatów do parlamentu osobistości mogące spełniać rolę sumienia narodu. Także Gherasim Pruteanu
– bliski współpracownik arcybiskupa Suczawy – oznajmił, że Kościół
powinien bardziej angażować się w życie polityczne, aby bronić prawosławnej tradycji i wywierać na partie wpływ w celu powstrzymywania ich
przed popieraniem ustawodawstwa, które naruszałoby wartości prawosławne.
Biskup Argeş Calinic Argatu nie tylko wyraził zgodę, ale nawet zachęcał duchownych do zajmowania wybieralnych miejsc na listach w wyborach samorządowych w 2000 r. Hierarcha był również autorem listu
skierowanego do partii politycznych, w którym optował za umieszczaniem lokalnych kapłanów na wysokich pozycjach, dających im szanse na
wybór.
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Wybory samorządowe w 2000 r. stanowiły początek nasilającej
się tendencji, aby ograniczyć prawo księży do czynnego udziału w życiu
politycznym. Swoje zdanie na temat politycznego zaangażowania duchownych zmieniał stopniowo abp Calinic. Stało się tak, kiedy Partia Socjaldemokratyczna w regionie Argeş ogłosiła, że w jej szeregi wstąpiło
siedmiu kapłanów, a także iż planuje złożyć ofertę przystąpienia samemu
arcybiskupowi. Abp Calinic odparł, że „duchowny nie może zstąpić z ciszy
Świętego Ołtarza w hałaśliwość polityki”28. Biskup ostrzegł również księży, którzy przystępują do partii, że powinni czym prędzej oddać partyjne
legitymacje, gdyż w przeciwnym wypadku grozi im zawieszenie.
W wyborczym roku 2004 (wybory samorządowe i parlamentarne)
w łonie Kościoła uwidoczniły się podziały odnośnie do udziału księży
w kampaniach wyborczych i ich starań o uzyskanie mandatów parlamentarzystów i radnych. Część kleru argumentowała, że księża mają konstytucyjne prawo do działalności w partiach politycznych, inna część skłaniała się ku zachowywaniu politycznej neutralności. W styczniu 2003 r.
Bartolomeu Anania ogłosił, że Synod zbada sprawy trzech księży, którzy
przystąpili do Partii Wielkiej Rumunii, a także arcybiskupa Tomisu29
Teodosie, znanego ze swych bliskich więzi z rządzącymi socjaldemokratami. Anania poinformował również, że prowadzone jest postępowanie
w sprawie wszystkich księży z Klużu, którzy są członkami partii politycznych oraz zajmują publiczne stanowiska. W ówczesnej radzie miejskiej
Klużu ośmiu księży reprezentowało socjaldemokratów, jeden liberałów,
zaś czterech Partię Demokratyczną. Co ciekawe, same partie polityczne
prosiły często księży, aby nie zaprzestawali działalności w ich szeregach30.
Gheorghe Funar z Partii Wielkiej Rumunii wyrażał nadzieję, że kapłani
będą mogli kontynuować swoją działalność w ramach jego ugrupowania.
Politycy i księża zaangażowani w politykę zwarli szeregi w celu przekonania hierarchów, że członkostwo w partii politycznej powinno być osobistym wyborem każdego prawosławnego duchownego, podkreślali również,
że inne denominacje nie wymagają od swoich kapłanów politycznej neutralności.
Wydawało się, że sprawa udziału księży w wyborach zostanie
ostatecznie uregulowana w 2004 r., kiedy to Święty Synod podsumował
swoje prawodawstwo dotyczące udziału księży w polityce ze stycznia
1990, września 1992, lutego 1996 i lutego 2000 r. Kościół zabronił wtedy
duchownym bezpośredniego zaangażowania w bieżącą politykę – przynależności do partii politycznych, udziału w kampaniach przedwybor-
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czych oraz kandydowania do parlamentu31. Na mocy postanowienia
nr 410 z 2004 r. hierarchowie Kościoła zwracali uwagę, że
w zgodzie ze Świętymi Kanonami Kościoła Powszechnego
(…) pośród zajęć nielicujących z godnością kapłańską znajduje się przyjmowanie godności ziemskich, sługom Kościoła
zakazuje się angażowania w działalność partyjną, członkostwa w partiach politycznych, uczestniczenia w kampaniach
przedwyborczych, jak również zasiadania w parlamencie.
Naruszenia tego zakazu będą osądzane przez konsystorze
eparchialne32.

Kapłani prawosławni mieli 10 dni na dokonanie wyboru między Kościołem a działalnością polityczną, zaś podjęta decyzja miała być nieodwracalna i w sytuacji opowiedzenia się za polityką obowiązywać na zawsze33.
Kościół nie był w stanie określić precyzyjnie, jaka liczba duchownych zajęła się w tym czasie działalnością polityczną, zwłaszcza że wielu
kapłanów uczyniło to bez zgody swoich przełożonych. Rumuńska prasa
szacowała, że kilkuset z około 15 tys. rumuńskich księży prawosławnych
pełniło rozmaite funkcje publiczne34. Ostrożniej szacowała L. Stan, pisząc, że
dokładne statystyki są niedostępne, ale obserwatorzy wierzą,
że dziesiątki księży zajęło publiczne stanowiska na wszystkich poziomach i zaangażowało się bardziej w głoszenie partyjnej ideologii aniżeli chrześcijańskich dogmatów35.

W 2004 r. miał miejsce najgłośniejszy przypadek suspendowania
duchownego za działalność polityczną. Dotyczył księdza Iona Aurela Rusa, senatora Partii Wielkiej Rumunii w latach 2000-2004 i deputowanego z ramienia tej partii w latach 2004-2008. Decyzję o suspendowaniu
parlamentarzysty podjął konsystorz eparchialny archidiecezji Vadu, Fe-
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Ciekawy wyjątek stanowiły wybory prezydenckie w 2004 r., w których wystartował
ojciec Aurel Rădulescu, duchowny prawosławny, jako kandydat Ludowego Sojuszu
Chrześcijańsko-Demokratycznego. Kapłan nie był jednak członkiem Rumuńskiego
Kościoła Prawosławnego, a Kościoła Prawosławnego w Ameryce, zatem nie podlegał
prawodawstwu Cerkwi rumuńskiej. Zob.: I. Conovici, dz. cyt., s. 434.
32 M. Mureșan, Mitropolia Clujului, Sălajului şi Maramureşului cere preoţilor să nu
se implice în campania electorală, http://clujazi.ro/mitropolia-clujului-salajului-simaramuresului-cere-preotilor-sa-nu-se-implice-in-campania-electorala/
(dostęp: 4.02.2013).
33 R. Preda, Biserica şi politica. Un nou experiment, http://www.hotnews.ro/stiriopinii-2570851-biserica-politica-nou-experiment.htm (dostęp: 6.06.2011).
34 BOR decide astăzi dacă preoţii pot face politică, „Evenimentul Zilei”, 10 februarie
2004.
35 L. Stan, L. Turcescu, dz. cyt., s. 124.
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leacu i Klużu. W 2008 r. Rus sam podjął decyzję o wystąpieniu z Partii
Wielkiej Rumunii, zaś pod koniec 2013 r. Kościół prawosławny przywrócił byłego polityka do grona swoich kapłanów. O skali udziału księży prawosławnych w życiu politycznym Rumunii w pierwszej dekadzie XXI w.
może świadczyć fakt, że tylko w diecezji Rusa podobnego wyboru pomiędzy posługą kapłańską a pracą parlamentarzysty musiało dokonać 85 duchownych36. Diecezje Kościoła prawosławnego obejmujące Siedmiogród
to obszar największego zaangażowania osób duchownych w życie publiczne37, co ma związek z tradycjami jeszcze z XIX w. i przynależnością do
Austro-Węgier, kiedy to na prawosławnych kapłanach spoczywał obowiązek reprezentowania interesów prawosławnej ludności, pozbawionej
praw politycznych.
W 2008 r. do cerkiewnego prawa wprowadzono poprawki, zgodnie z którymi kapłan może wziąć udział w wyborach jako niezależny kandydat na stanowisko radnego gminy bądź województwa za zgodą właściwego biskupa, ale nie może kandydować na stanowisko mera. Zgoda na
kandydowanie zostanie wydana po dokonaniu analizy złożonej prośby
i po stwierdzeniu, że kandydowanie ma na celu promowanie interesów
swojej społeczności38. Zakaz ten przypomniano przed wyborami parlamentarnymi w grudniu 2012 r. w komunikacie opublikowanym przez
Metropolię Klużu, Sălaju i Maramureszu. W tym samym czasie Cerkiew
apelowała do liderów partii politycznych, aby nie wyrażali zgody na
„rekrutację” do swoich ugrupowań osób duchownych, nie wykorzystywali
miejsc kultu, symboli religijnych ani nabożeństw do prowadzenia kampanii. Kościół podkreślał także, że duchowni mogą wyrażać swoje zdanie
poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania, w ten sposób uczestnicząc w życiu swojej społeczności, a także promując dobro wspólne poprzez środki właściwe dla ich posługi39.
Kilka kolejnych wyborów udowodniło jednak, że w przypadku
kampanii przedwyborczych tego typu ograniczenia są mało skuteczne.
Wybory samorządowe w 2012 r. wykazały, że spora część księży nie traktuje poważnie zakazu kandydowania z ramienia partii politycznych i jawnie łamie tę zasadę. Spośród duchownych kandydujących na terenie metropolii siedmiogrodzkiej większość uczyniła to z list Unii Społeczno-Liberalnej (rum. Uniunea Social-Liberală – USL) – koalicji, której główne
elementy stanowiły Partia Socjaldemokratyczna i Partia Narodowo-Libe-
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ralna (rum. Partidul Național-Liberal – PNL). Działo się to niejednokrotnie za zachętą i rekomendacją lokalnego metropolity, co wyjaśnia,
dlaczego duchownych nie spotkały żadne konsekwencje. W trakcie kampanii przed wyborami samorządowymi w 2012 r. podczas wizyty premiera Victora Ponty w Jassach – największym mieście północnej Rumunii –
jeden z ważniejszych duchownych Cerkwi informował szefa rządu, że „kapłani ciężko pracują, aby tamtejszy mer został ponownie wybrany”40.
Przed wyborami samorządowymi w 2012 r. Kościół potępił wykorzystywanie przez partie polityczne w kampanii wyborczej symboli religijnych. Nastąpiło to po tym, jak wizerunek Jezusa został użyty w materiałach wyborczych Partii Wielkiej Rumunii41, zaś w województwie Mehedinţi wierni otrzymali prosforę w kopertach, w których znajdowała się
również ulotka z nazwiskiem kandydata na mera gminy Şimian. Synod
przypomniał liderom partii politycznych, żeby nie zachęcali do członkostwa osób duchownych, a także aby nie wykorzystywali w celach politycznych duchowieństwa, przestrzeni sakralnych, nabożeństw ani symboli religijnych. Odpowiadając na zarzuty o wykorzystywanie prawosławnych
ikon w kampanii przywódca Partii Wielkiej Rumunii Corneliu Vadim Tudor miał stwierdzić, że „lokal wyborczy również może być świątynią”42.
Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Cerkiew
przypomniała katalog zasad i wartości, które mają dla niej znaczenie
w życiu publicznym:
Neutralny z punktu widzenia politycznego, ale nieobojętny
wobec problemów społeczeństwa rumuńskiego, Rumuński
Kościół Prawosławny angażuje się w szerszą politykę kraju,
przyczyniając się – poprzez specyficzne środki – do obrony
wiary w Boga, wolności, demokracji, niepodległości, prawości, rozwoju duchowego i materialnego dobrobytu państwa
i narodu rumuńskiego, odrzucając wszelką formę ideologii
ateistycznej, jak również każdą formę ekstremizmu43.
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s. 15.
41 W kalendarzu z ikoną wręczanym potencjalnym wyborcom znalazło się m.in. logo
partii oraz hasło „Jezus czeka na twój głos” (Iisus te aşteaptă la vot).
42 A. Popescu, Icoana electorală a PRM: „Iisus te aşteaptă la vot”. C. V. Tudor: Secţia de votare poate fi, dacă nu o biserică, măcar un templu, http://www.gandul.info/
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244
Kościół zachęcał również wiernych, aby udali się do urn wyborczych. Jak w praktyce wyglądała polityczna neutralność Cerkwi, pokazał
pasterz diecezji Caransebeş. W trakcie kampanii Daciana Sârbu, eurodeputowana i kandydatka SDP (prywatnie żona premiera Victora Ponty),
została pobłogosławiona przez biskupa Caransebeş, który życzył jej powodzenia „na drodze do Brukseli”44.
Jeden ze środków stosowanych w Rumunii (a także innych krajach prawosławnych, na przykład w Gruzji) do kreowania przez polityków
swojego wizerunku, jak również zdobywania poparcia w wyborach stanowi działalność fundacyjna – finansowanie budowy cerkwi. Dobry przykład stanowi miasto Techirghiol w Dobrudży, gdzie Florea Constandin,
kandydat na burmistrza z ramienia PDL (Partia Demkratyczno-Liberalna, rum. Partidul Democrat-Liberal), po tym jak sfinansował renowację
dwóch cerkwi, ufundował jeszcze cerkiew pod wezwaniem św. św. Konstantyna i Eleny. W poświęceniu świątyni w 2008 r. wziął udział arcybiskup Tomisu Teodosie, a także liczni kapłani. Także wnętrze, jak i znaczna część ścian cerkwi św. Jana Chrzciciela w tej samej miejscowości zostały w dużym stopniu ufundowane przez działaczy PDL. Prace przy cerkwi św. Eliasza również zostały sfinalizowane przy pomocy kandydata
PDL na stanowisko burmistrza45.
Od 1996 r. do naszych czasów Kościół przeszedł długą drogę, od
praktycznie nieobecności w trakcie kampanii wyborczych, po rosnące zaangażowanie i popieranie przez poszczególnych księży konkretnych ugrupowań, nawet wbrew obowiązującemu prawu. W tej sytuacji upoważniona wydaje się opinia L. Stan, że Kościół „zajął centralne miejsce w kampaniach wyborczych, przenosząc uwagę wyborców ze szczegółowych punktów programów kandydatów na ich gotowość w spełnianiu rytuału religijnego”46.
Partia Socjaldemokratyczna
i Rumuński Kościół Prawosławny
29 lipca 2014 r. w swoim programowym wystąpieniu podczas sesji Rady Krajowej partii, która nominowała go jako kandydata na prezydenta, premier i lider Partii Socjaldemokratycznej Victor Ponta poświęcił
spory fragment Kościołowi prawosławnemu i innym wyznaniom religijnym obywateli Rumunii. Premier – co czynił już wielokrotnie wcześniej
– przypomniał, że zrobił wiele dla Kościoła, a także że nadal trzeba wspie-
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rać Kościół i wyznania religijne (znaczące rozróżnienie między Kościołem
a pozostałymi wyznaniami religijnymi – „în continuare trebuie să sprijinim biserica şi cultele religioase”). Odnosząc się do kandydatury na prezydenta Klausa Iohannisa, z pochodzenia Niemca, z wyznania ewangelika
– Ponta wyraził pogląd, że „posiada on takie same prawa, jak i on”, po
czym powiedział, że on, Ponta, czuje się dumny z faktu, że jest Rumunem: „taki się urodził, takim umrze (…) i powinien być za to szanowany”.
Nacisk, który premier położył na swoją wiarę prawosławną, a także rumuńskie pochodzenie, został jednak odebrany przez opozycję jako atak
na Klausa Iohannisa i kolejny w ostatnich latach przykład korzystania
przez socjaldemokratów z rezerwuaru symboli politycznych zabarwionych nacjonalizmem47. Przeglądając przemówienia premiera tylko z pierwszej połowy 2014 r., można odnieść wrażenie, że autorem tekstów jest
lider ugrupowania o programie klasycznego konserwatyzmu, a nie przywódca partii, której deputowani w Parlamencie Europejskim należą do
frakcji Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów48. Premier Rumunii
kilkakrotnie wyraża się w nich z szacunkiem o Kościele prawosławnym
oraz armii – instytucjach, które współtworzyły rumuńską państwowość
i którym w dzisiejszych czasach należy się najwyższy szacunek49.
Kiedy wczytamy się w dokument programowy rumuńskiej lewicy
z 2010 r., nie znajdziemy w nim refleksji ani odniesień do Kościoła Prawosławnego i jego znaczenia w historii Rumunii, na temat religii czy Boga50. Jednak odwoływanie się do motywów religijnych przez polityków
rumuńskiej lewicy ma już pewną tradycję. Podczas finałowej debaty telewizyjnej przed wyborami prezydenckimi w 2009 r. kandydat PSD Mircea
Geoană zapytany o swój autorytet moralny wymienił obecnego patriarchę
Daniela, ubiegający się o reelekcję prezydent Traian Băsescu – swoją żonę, a kandydat Partii Narodowo-Liberalnej Crin Antonescu podał nazwisko znanego muzyka.
Politycy socjaldemokratyczni wielokrotnie bronili w parlamencie
interesów Kościoła. Tak było na przykład w przypadku propozycji lidera
Partii Zielonych Remusa Cernea dotyczącej zmiany sposobu finansowa-
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nia związków wyznaniowych. Lider PSD w okręgu Konstanca (gdzie mandat poselski uzyskal Cernea) Radu Mazăre podważał propozycję swojego
klubowego kolegi: „Kłóci się z Cerkwią, kłóci się z księżmi, co mogę o nim
powiedzieć”51. Także premier Victor Ponta odciął się od projektu, twierdząc, że nie był on dyskutowany w USL i nie otrzymał poparcia koalicji52.
Sytuacji takiej sprzyja rumuńskie prawo budżetowe, umożliwiające deputowanym, poprzez głosowanie poprawek, przekazywanie pieniędzy konkretnym parafiom lub metropoliom. Wsparcie to może być wykorzystywane na przykład na prace remontowe albo budowlane53. Przychylne
Kościołowi niejednokrotnie okazywały się także rządy socjaldemokratów.
W 2004 r. premier i lider Adrian Năstase na mocy rozporządzenia z mocą
ustawy postanowił o przekazaniu Kościołowi prawosławnemu 90 tys.
hektarów lasów należących do skarbu państwa jako „reparację moralną”.
Decyzja ta została później uznana przez rumuński Sąd Konstytucyjny za
niezgodną z ustawą zasadniczą54.
Część działaczy PSD życzyłaby sobie większego zaangażowania
kleru w działalność polityczną. Kiedy w pierwszej dekadzie XXI w. w Kościele trwały gorące dyskusje nad formą udziału księży w życiu politycznym, jeden z liderów socjaldemokratów w Mołdawii Octav Cosmâncă
bronił prawa księży do kandydowania w wyborach parlamentarnych. Minister administracji w rządzie premiera Adriana Năstase argumentował,
że jedynie konstytucja, albo parlament, mają kompetencje ograniczać
prawa jednostki i zakazać jakiejkolwiek grupie obywateli udziału w wyborach. Do takiego zdania skłaniał się sam premier Năstase, który uważał,
że praca księży jako radnych gminnych czy wojewódzkich przyczynia się
do poprawy poziomu moralności życia publicznego i sposobu rozwiązy-
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wania problemów w życiu publicznym55. Głosy krytyczne wobec decyzji
Synodu dało się słyszeć także z samego wnętrza Kościoła. Kiedy w 2004 r.
Święty Synod podjął się uporządkowania kwestii udziału kapłanów w życiu politycznym, zmuszając księży do wyboru między posługą kapłańską
a polityką, spośród 60 księży, którzy zrezygnowali z kandydowania
w Klużu, około połowę stanowili kandydaci PSD56. Przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego w 2014 r. premier Ponta odwiedził liczne cerkwie i monastyry, zabierając ze sobą kandydatów na deputowanych. Szef
rządu przyznawał, że regularnie widywał się z patriarchą i poruszał z nim
ważne sprawy dla kraju. Politycy centroprawicy za pomocą różnych środków starali się powstrzymać Kościół przed agitacją na rzecz PSD. Przed
wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. prezydent Traian Băsescu odznaczył licznych kapłanów z diaspory rumuńskiej, oczekując, że
Kościół w zamian za to zachowa wstrzęmięźliwość w angażowaniu się
w kampanię przedwyborczą, zapewne – jak zazwyczaj – w przeważającej
części po stronie PSD57.
Ugrupowania liberalne i konserwatywne
wobec Kościoła prawosławnego
Prawa strona rumuńskiej sceny politycznej do niedawna stanowiła znacznie bardziej rozdrobniony i zróżnicowany konglomerat ideowo-organizacyjny niż lewa, zdominowana przez Partię Socjaldemokratyczną. W tej części artykułu zajmę się przede wszystkim trzema ugrupowaniami, ze względu na rolę, jaką odegrały w historii politycznej Rumunii
po roku 1989, a także z racji pozycji, jaką zajmują tam aktualnie. Jedno
ugrupowanie można wiązać z doktryną liberalną (Partia Narodowo-Liberalna), dwa inne – Partia Demokratyczno-Liberalna i Narodowo-Chłopska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna – odwołują się luźno do
doktryny chrześcijańsko-demokratycznej. W różnych okresach historii
Rumunii po roku 1989 partie te znajdowały się w rozmaitych konfiguracjach rządowych. W 2014 r. Partia Demokratyczno-Liberalna i Partia Narodowo-Liberalna podpisały porozumienie o zawarciu koalicji przed wyborami prezydenckimi pod nazwą Sojusz Chrześcijańsko-Liberalny (rum.
Alianța Creștin-Liberală – ACL).
Partia Narodowo-Liberalna znajdowała się u władzy przez blisko
połowę dwóch dekad istnienia Wielkiej Rumunii. Ugrupowanie to powstało jeszcze w 1875 r. i spośród prawie 90 gabinetów, które rządziły Rumunią od tamtego czasu, na czele co trzeciego stał polityk związany z for-
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macją. W okresie międzywojennym „peneliści” byli praktycznie najpotężniejszą rumuńską partią, ugrupowaniem
efektywnym, najlepiej zorganizowanym, z najbardziej wyrazistą wizją Rumunii po Wielkim Zjednoczeniu, z wypracowanym programem, jak również z liderami o sporym doświadczeniu politycznym, o niewątpliwych zdolnościach organizacyjnych58.

Zakazana w czasach komunistycznych partia została reaktywowana po 1989 r., a jej liderem został wybitny polityk Radu Câmpeanu, który
inspiracji szukał, spotykając się w Gdańsku z Lechem Wałęsą. Chociaż na
płaszczyźnie międzynarodowej związana z Partią Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, PNL nigdy nie była jednorodna ideologicznie, a pod przywództwem Crina Antonescu (2009-2014) przeszła
ewolucję w stronę populizmu i nacjonalizmu. Będąc partią związaną
z międzynarodówką liberalną, PNL odwołuje się również do wartości
chrześcijańsko-demokratycznych, jak moralność w życiu publicznym, solidarność, wartość życia we wspólnocie czy subsydiarność, a także konserwatywnych (porządek, tradycja, elita, autorytet)59. Za instytucję fundamentalną dla wspierania wartości, na których opiera się społeczeństwo, a także zasadniczą dla formowania i rozwoju człowieka oraz życia
społecznego partia uznaje Kościół i w swojej polityce zobowiązuje się do
jego wspierania. Obok Kościoła PNL uznaje wagę szkoły oraz rodziny60.
Tę ostatnią, powołując się na chrześcijańskie wartości, działacze partii
pojmują w tradycyjny sposób, przeciwstawiając się wszystkim próbom
nadania prawnego statusu związkom osób tej samej płci. Opór „penelistów” budzi pomysł legalizacji związków partnerskich, tak hetero-, jak
i homoseksualnych, które uznają za niezgodne z nauczaniem Cerkwi. Lider frakcji PNL w parlamencie rumuńskim Puiu Haşotti twierdzi, że „nie
ma nic do homoseksualistów”, ale uważa ich za ludzi chorych: „Homoseksualizm nie jest stanem naturalnym, nie jest relacją naturalną, z tej
przyczyny prawo takie nie ma absolutnie żadnej szansy”61.
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Partia Demokratyczno-Liberalna to kolejna czołowa formacja rumuńska, która po 1989 r. przez wiele lat była odpowiedzialna bądź współopowiedzialna za losy Rumunii, tworząc kolejne rządy (z PDL wywodził
się Emil Boc, premier w latach 2008-2012), a także doprowadzając dwukrotnie do wyboru swojego kandydata – Traiana Băsescu – na stanowisko prezydenta (w 2004 i 2009 r.).
Partia Demokratyczno-Liberalna wywodzi się jeszcze z Frontu
Ocalenia Narodowego, a jej korzenie związane są z rozłamem, którego
dokonała grupa działaczy pod przywództwem Petre Romana. Przez większość okresu swojej działalności sytuowała się po lewej stronie sceny politycznej, podobnie jak również wyrosła na bazie Frontu Partia Socjaldemokratyczna. Program nowego ugrupowania zawierał wiele elementów
chadeckich, jak poparcie dla gospodarki rynkowej w duchu wolności, odpowiedzialności i sprawiedliwości, solidaryzm społeczny, poparcie dla solidarności społecznej i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, wreszcie nacisk na integrację Rumunii ze strukturami unijnymi. Odnośnie do
roli Kościoła w państwie i społeczeństwie PDL stwierdza, że „chociaż popiera rozdział Kościoła i państwa, to akceptuje rolę religii i instytucji religijnych w utrzymywaniu społecznego porządku”. Podkreśla również znaczenie „współpracy pomiędzy państwem a denominacjami religijnymi na
polu socjalnym, edukacji i kultury w kontekście ich wspólnej odpowiedzialności za dobro wspólne”62. Istotnym rysem programowym PDL było
umiarkowanie, także w kontekście stosunku do Kościoła i religii, co pozwoliło stworzyć z partii organizację, pod której szyldem zgromadziły się
formacje szerokiego spektrum prawicy – obok chadeków również konserwatystów i liberałów.
Do czynników, które mogą utrudniać, jeżeli nie uniemożliwiać,
przeszczepienie doktryny chrześcijańskiej demokracji na grunt rumuński
i prawosławny należą m.in. społeczna pasywność Kościoła czy brak dostatecznego zaangażowania w sprawy społeczne, co stanowi jeszcze dziedzictwo komunizmu, jak również skłonności do podporządkowywania się
władzy świeckiej. Przy widocznej zmianie – zmniejszającym się zaangażowaniu kleru w działalność partyjną i większej aktywności społecznej63
– nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości jakaś formacja podzielająca chadeckie priorytety odniesie pewien sukces na rumuńskiej scenie
politycznej. Za szczególnie wrażliwy na gruncie rumuńskim postulat programowy należy uznać zasadę subsydiarności, szczególnie trudnej do realizacji w kraju o dużym stopniu centralizacji, jakim jest Rumunia, nieufnie wypatrującym wszelkich tendencji odśrodkowych64.
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Stosunek PDL do Kościoła można określić jako „wymagający”,
w kontraście do związków Cerkwi z Partią Socjaldemokratyczną, która
w zamian za przyznawane jej wsparcie finansowe i symboliczne wyróżnienia oczekuje od duchowieństwa jedynie poparcia dla swoich kandydatów przed każdymi kolejnymi wyborami. Tymczasem politycy PDL domagają się od Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego większego zaangażowania w działalność społeczną, filantropijną oraz edukacyjną. Krytykują
również „wymianę barterową” przeprowadzaną pomiędzy Cerkwią a PSD.
Jak podkreślał w 2010 r. wicelider PDL Teodor Baconschi, zwiększeniu zaangażowania Kościoła w życie publiczne, a także przyjęciu przez
niego większej odpowiedzialności za naród miał służyć projekt tzw. Partnerstwa Państwo – Kościół (rum. Parteneriatul Stat – Biserică), zainicjowany przez polityków partii. Projekt ten, według PDL, miałby przyczynić się również do ściślejszego współdziałania Kościoła i państwa
w wymienionych obszarach.
Znamiennym jest fakt, że Cerkwi najbliżej jest do tego ugrupowania, które w aktualnej chwili sprawuje władzę. W 2009 r. deputowany
koalicyjnego UDMR (Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii, rum.
Uniunea Democrată Maghiară din România) Karoly Kerekes przestrzegał wręcz, że „istnieje tendencja do podniesienia Kościoła prawosławnego
do rangi kościoła państwowego”. Jako inspiratora takich działań polityk
wskazywał PDL, która dążyła do tego, aby uczynić z Cerkwi swojego sojusznika65.
W przypadku rumuńskiej rzeczywistości politycznej należy podkreślić pewne istotne trudności w transponowaniu idei chrześcijańskiej
demokracji, która czasami bywa określana jako „ortodoxismul politic”66.
Podstawowa trudność wiąże się z faktem, że gdy w przypadku katolickiej
nauki społecznej punkt, wokół którego buduje się doktrynę, stanowi osoba ludzka uczestnicząca w rozmaitych wspólnotach, nierozerwalna więź
między narodem a religią w rumuńskim prawosławiu sprawia, że na
pierwsze miejsce wysuwa się tutaj naród, i to jego interesy mają prymat
nad wszelkim dobrem wspólnym67. Kolejny podkreślany problem wynika
z tego, że inaczej niż Kościół rzymskokatolicki, Rumuński Kościół Prawosławny nie zdołał jak dotąd wypracować spójnej i wszechstronnej doktryny społecznej, która dawałaby wskazówki regulujące funkcjonowanie
każdego aspektu życia publicznego. Trzecia trudność polega na politycznej pasywności rumuńskiego Kościoła, który „funkcjonuje w symbiozie
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z przychylnym sobie rządem”68. Kolejny problem wynika z faktu, że chociaż Rumuński Kościół Prawosławny stanowi element szerszego świata
prawosławnego, nie przychodzi mu łatwo wspólne działanie z innymi
znaczącymi aktorami na europejskiej scenie politycznej, takimi jak Kościół rzymskokatolicki, Europejska Partia Ludowa czy Unia Europejska69.
Paradoksalnie, prawicowi politycy, którzy przykładają największą
wagę do nauczania Kościoła, są najbardziej wstrzemięźliwi wobec silniejszych związków pomiędzy Kościołem a państwem. Teodor Baconschi,
czołowy chadecki polityk Rumunii, jeszcze w latach 90. konstatował, że
„Kościół będzie znacznie wydajniej służył rumuńskim interesom narodowym, jeśli będzie nieustannie aktualizował dyskurs teologiczny w ten
sposób, że polityzacja życia religijnego będzie niemożliwa”70.
Na przeszkodzie powstania ideologii opartej na uniwersalnych
wartościach stoi podział poszczególnych Kościołów na autonomiczne jednostki i oparcie ich na kryteriach etnicznych, jak również zredukowanie
projektu panortodoksyjnego do „bałkańskiej logiki plemiennej” (rum. logica tribală a balcanismului), której przyjęcie wiązało się z koniecznością
oparcia się islamizacji w państwie osmańskim. Baconschi broni prawa
Kościołów prawosławnych do ich sprzeciwu wobec takich rozwiązań demokracji liberalnej jak związki partnerskie czy pluralizm religijny, wskazując na paradoks takiej postawy, gdyż „prawo Kościoła do zachowania
swojej tożsamości dogmatycznej to pierwsza konsekwencja wolności religijnej, której obrona stanowi podstawowy obowiązek demokracji”71.
Formowaniu się nurtu chadeckiego na scenie politycznej Rumunii
sprzyjała integracja europejska. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2007 r. (pierwszymi, które stały się udziałem Rumunii) kilka rumuńskich partii (nie licząc PNŢCD) zmieniło swoją orientację i zaczęło
określać siebie jako partie chrześcijańsko-demokratyczne72. Wcześniej
rumuńskie partie prawicowe wykazywały powściągliwość, jeżeli chodzi
o chęć bliższej współpracy z europejską chadecją73. Paradoksalnie koneksjom tym sprzyja generalna tendencja do pomniejszania znaczenia przez
partie ich doktryn, przy tendencji do zaspokajania partykularnych interesów o bardziej ograniczonym zasięgu. Obok PNŢCD do Europejskiej Partii Ludowej należą jeszcze trzy rumuńskie partie polityczne – PDL, PNL
i UDMR.
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Istotne ugrupowanie polityczne odwołujące się do wartości chrześcijańsko-demokratycznych stanowi Narodowo-Chłopska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna, o długich tradycjach i zasługach historycznych. Ugrupowanie zostało utworzone w następstwie zjednoczenia Rumunii po I wojnie światowej 10 października 1926 r., jako wynik połączenia Rumuńskiej Partii Narodowej, jednej z najważniejszych formacji grupujących Rumunów z Transylwanii, kierowanej przez Iuliu Maniu, oraz
Partii Chłopskiej ze Starego Królestwa, pod przywództwem Iona Mihalache. Na jej czele stanął Iuliu Maniu, który pozostawał jej liderem, z krótkimi przerwami, aż do jej rozwiązania w 1947 r. Chociaż w programie
PNŢ (Partia Narodowo-Chłopska, rum. Partidul Național Țărănesc) nie
było żadnego odwołania do doktryny chrześcijańsko-demokratycznej,
funkcjonującej już w Europie Zachodniej, dokumenty partyjne, przemówienia liderów czy artykuły prasowe pozwalają określić program formacji
jako chrześcijańsko-demokratyczny74. Pokrewieństwo ideowe widać także, kiedy poddamy analizie zasady PNŢ sformułowane w 1947 r. przez Iuliu Maniu – moralność chrześcijańska, patriotyzm oświecony, poparcie
dla idei demokracji, sprawiedliwość społeczna, czy serię konferencji zorganizowanych przez młodych liderów partii pod wpływem filozofów
Jacques’a Maritaina i Emmanuela Mouniera w Ateneum Rumuńskim75.
Pod koniec lat 40. program partii był zbieżny w wielu punktach z zachodnią chadecją, jednak dalsze zbliżenie uniemożliwiły dekady rządów komunistycznych. 2 lutego 1987 r. partia, ciągle działająca nielegalnie, została przyjęta do Europejskiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej,
w związku z czym w jej nazwie znalazły się litery „CD”. Jak się zauważa,
decyzja partii nie była bynajmniej oportunistyczna. Odzwierciedlała nie tylko kierunki, w jakich partia rozwijała się pod
koniec lat 40., ale również osobiste zaangażowanie Corneliu
Coposu, nowego lidera partii, który pragnął nawiązać do partyjnych tradycji, jak i pogłębić cele swych politycznych poprzedników76.

Statut partii, przyjęty już w nowej politycznej rzeczywistości w 1989 r.,
stwierdza wyraźnie, że doktryną partii jest chrześcijańska demokracja.
Potwierdza również, że cel partii stanowi moralna odbudowa społeczeństwa w oparciu o szkołę, Kościół i rodzinę, ustanowienie społecznej gospodarki rynkowej, decentralizacja, restytucja mienia skonfiskowanego
przez władze komunistyczne, a także integracja Rumunii ze strukturami
europejskimi77. Odnośnie do relacji państwa z religią ugrupowanie popie-
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rało przyznanie Kościołowi niezależności finansowej, a także jego aktywność w życiu społecznym, ale nie w sektorze publicznym ani w życiu politycznym78. Po roku 1989 partia była postrzegana jako główne ugrupowanie antykomunistyczne, zwalczające pozostałości dawnych struktur
komunistycznej moralności, a także dążące do utworzenia w społeczeństwie nowego porządku moralnego79.
W kontekście działalności Narodowo-Chłopskiej Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej warto docenić zasłużone grono polityków związanych z Kościołem Rumuńskim Zjednoczonym z Rzymem. Udział unitów
w rumuńskiej polityce po 1989 r. wydaje się niewspółmierny do ich procentowego udziału w ogóle społeczeństwa. Szczególnie aktywną rolę odgrywali oni w tzw. partiach historycznych o nastawieniu antykomunistycznym. Grekokatolikiem był Corneliu Coposu (1914-1995), założyciel Narodowo-Chłopskiej Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej, senator, syn
unickiego kapłana, który 1 grudnia 1918 r. brał udział w zgromadzeniu
w Alba Iulia, proklamującym zjednoczenie Rumunii. Przed wojną Coposu
był sekretarzem innego wybitnego polityka związanego z Kościołem greckokatolickim – Iuliu Maniu – przewodniczącego Partii Narodowo-Chłopskiej, premiera w latach 1928-1939 i 1932-1933. Grekokatolik Ion Raţiu,
współzałożyciel PNȚCD, był kandydatem w wyborach prezydenckich
w 1990 r. i deputowanym do parlamentu. W 1991 r. założył dziennik „Cotidianul”. Także Victor Ciorbea, pierwszy po roku 1989 szef rządu, który
nie zasiadał we Froncie Ocalenia Narodowego i wywodził się z antykomunistycznej opozycji, był wiernym Kościoła greckokatolickiego.
Dwóch premierów pogrudniowej Rumunii było wyznawcami Kościoła rzymskokatolickiego, według spisu powszechnego z 2011 r. – drugiego pod względem liczebności wyznania religijnego w kraju, liczącego
870 774 wiernych, głównie narodowości węgierskiej. Rzymskimi katolikami byli Radu Vasile, działacz PNȚCD i premier w latach 1998-1999,
a także Călin Popescu-Tăriceanu, premier w latach 2004-2008 z ramienia Partii Narodowo-Liberalnej, od 2014 r. przewodniczący Senatu Rumunii.
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Kościół prawosławny i partie ekstremistyczne
W rumuńskim parlamencie – zarówno w Izbie Deputowanych,
jak i w Senacie – nie zasiadają aktualnie przedstawiciele partii uznawanych za radykalne albo antysystemowe80. Także w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. żadne z ugrupowań skrajnych nie przekroczyło progu wyborczego. Partie o takim charakterze po roku 1989 odgrywały w pewnych okresach istotną rolę na scenie politycznej, wspierając koalicje rządowe bądź osiągając wysokie wyniki w wyborach prezydenckich.
Partie radykalne, szczególnie o zabarwieniu nacjonalistycznym,
stanowią istotny temat dla omawianego zagadnienia ze względu na silne
związki z niektórymi hierarchami prawosławnymi. Wywodzą się one jeszcze z okresu międzywojennego, kiedy spora część duchowieństwa związała się z ruchem legionowym, afirmującym Cerkiew i wartości prawosławne, z drugiej zaś z – przyjmowanego przez wielu – nierozerwalnego splotu pomiędzy rumuńskim etnosem a wiarą prawosławną. Jak zauważa Flaviu Călin Rus, w przypadku rumuńskich partii politycznych „obecność religii odgrywa znaczącą rolę w skojarzeniu religii z ideą narodową, dochodząc nawet do form, w których mogą być skojarzone z postawami nietolerancji i ekstremizmu”81. Po 1989 r. Rumuński Kościół Prawosławny stał
się jednym z rzeczników nacjonalizmu, a wielu jego hierarchów popierało
i popiera partie radykalnie prawicowe i nacjonalistyczne, a także antyeuropejskie. Wśród podnoszonych przez przedstawicieli Cerkwi postulatów
można było znaleźć uwagi o niebezpieczeństwie związanym z przystosowaniem rumuńskiego prawa do legislacji Unii Europejskiej, protesty
przeciwko legalizacji ruchów neo-ewangelicznych, określanych przez popów jako „sekty”, oraz postulaty powrotu do Rumunii zagarniętych przez
Związek Radziecki prowincji rumuńskich Bukowiny i Besarabii82.
Kościół prawosławny w Rumunii pełni zasadniczą rolę jako rezerwuar wartości oraz idei, do których odwołują się ugrupowania skrajnie
prawicowe, i jako taki w znacznym stopniu wpływa na ich charakter. Gabriel Andreescu wymienia cztery czynniki ułatwiające bliską więź ideową
Rumuńskiego Kościóła Prawosławnego z ugrupowaniami radykalnie prawicowymi: ekskluzywistyczna, nacjonalistyczna definicja państwa rumuńskiego (rumuńskie państwo dla rumuńskiego narodu, który jest tożsamy z wyznającymi prawosławie), autorytarna, fundamentalistyczna
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tendencja do podporządkowania rządów prawa prymatowi prawa boskiego, zdolność do użycia agresywnych instrumentów w celu obrony swojej
pozycji, wreszcie zdolność do mobilizowania ludzi i zasobów do osiągania
swoich celów83. Rumuński badacz podkreśla, że na innym poziomie zaangażowanie Cerkwi w życie publiczne często legitymizuje idee oraz działania partii radykalnej prawicy. Udokumentowane są także związki Kościoła z ruchem neolegionowym, włączając w to użyczanie miejsc na spotkania takich organizacji, a nawet uczestnictwo w nich osób duchownych.
W lipcu 2000 r. w klasztorze Sâmbăta de Sus odbyło się spotkanie
młodych nacjonalistów z udziałem przedstawicieli organizacji radykalnych z Bukaresztu, Sybina, Braszowa, Klużu, Jass i Bakowa, podczas którego omawiano funkcjonowanie gniazd legionowych istniejących w tych
miastach84.
Na początku 2013 r. głośnym echem odbiła się w Rumunii sprawa
wykonania przez siostry w jednym z monastyrów hymnu legionowego
„Sfântă tinereţe legionară” z okazji urodzin ich ojca duchowego Iustina
Pârvu85. W tym samym monastyrze przebywał zakonnik Teodor Stănescu, kustosz pamięci Nicadorów (trójki żelaznogwardzistów odpowiedzialnych za zamordowanie w 1933 r. premiera Duki), który kilkakrotnie posługiwał się faszystowskim pozdrowieniem86. Warto zaznaczyć, że ojciec
Pârvu nie był szeregowym mnichem, a człowiekiem-symbolem, znanym
i szanowanym przez wyznawców rumuńskiego prawosławia, po części
z racji swojej biografii, po części ze względu na przymioty charakteru. Pomimo znaczenia i rangi, jaką ojciec Pârvu pełnił w rumuńskim prawosławiu, odpowiedzialności za incydent z udziałem duchownego nie przyjął
ani patriarchat, ani arcybiskupstwo w Jassach, któremu podlegał. W komunikacie na stronie internetowej patriarchatu można było przeczytać,
że patriarchat „nie inicjuje ani nie promuje ruchów rasistowskich, kseno-
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fobicznych, antysemickich ani wrogości z powodów religijnych czy etnicznych, ponieważ sprzeciwiają się one Ewangelii miłości wobec wszystkich ludzi”87.
Po 1989 r. z działających w Rumunii partii radykalnych największe sukcesy odniosły Rumuńska Partia Jedności Narodowej (rum. Partidul Unității Națiunii Române – PUNR) oraz Partia Wielkiej Rumunii.
PUNR wyrażała opinię, że reprezentuje interesy rumuńskiej mniejszości
w Siedmiogrodzie, cechowała ją silna antywęgierskość88, dążyła do odrodzenia Rumunii w jej przedwojennych granicach, a także starała się podtrzymywać duchową jedność Rumunów na całym świecie89. Temu ostatniemu służyło utrzymywanie bliskich więzi z Kościołem prawosławnym,
traktowanym jako depozytariusz narodowych wartości.
O sukcesie i przetrwaniu drugiej partii radykalnej – Partii Wielkiej Rumunii – zadecydował jej ogólnorumuński charakter, podczas gdy
PUNR osadzona była głównie w Siedmiogrodzie i nawet pierwotna nazwa
ugrupowania brzmiała: Rumuńska Partia Jedności Narodowej w Siedmiogrodzie90. O większej „wszechstronności” Partii Wielkiej Rumunii
świadczy również to, że dzieląc z PUNR antywęgierskość, listę wrogów
Rumunii poszerzyła o Romów i Żydów91. Partię Wielkiej Rumunii można
uznać za kontynuację „narodowego komunizmu” rozwijanego pod rządami Nicolae Ceauşescu. Przez wiele lat liderem ugrupowania był Corneliu
Vadim Tudor, bliski współpracownik komunistycznego dyktatora.
W pierwszej dekadzie rumuńskiego postkomunizmu partia Tudora cieszyła się poparciem licznych prawosławnych hierarchów, takich jak
metropolita Oltenii Nestor Vornicescu i metropolita Transylwanii Antonie Plămădeală, którzy jawnie nawoływali do głosowania na to ugrupo-
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V. Stoicescu, Reacţia Patriarhiei în cazul „Refrene legionare la »Petru Vodă«”: Nu
e responsabilitatea noastră, „Evenimentul Zilei”, 21.02.2011, s. 2.
88 G. Andreescu uznaje PUNR za typową partię jednego tematu, którym w tym przypadku jest domniemane śmiertelne zagrożenie ze strony Węgier i mniejszości węgierskiej. Świadczą o tym chociażby takie opinie wyrażane na temat narodu węgierskiego:
„Jest faktem dobrze znanym, że nomadyczny duch i barbarzyński styl życia narodu
węgierskiego oraz węgierskiej mniejszości w Rumunii nie zaniknął w ciągu ostatniego
1000 lat. Być może to my, Rumuni, potrafimy wyleczyć ich z tego problemu i zmienić
ich w pokojowy, cywilizowany, europejski naród, który przestanie pożądać cudzej ziemi. Boże dopomóż, aby już nigdy nie wyciągali swoich łap w stronę naszych rumuńskich terytoriów”, cyt. za: G. Andreescu, Romania…, s. 173.
89 J. Bugajski, Ethnic Politics in Eastern Europe: A Guide to Nationality Policies, Organizations, and Parties Ethnic Politics in Eastern Europe, New York 1995, s. 212.
90 Regionalny charakter formacji widać również na podstawie rozkładu otrzymywanych przez nią mandatów. Na przykład w wyborach parlamentarnych w 1996 r. na
18 miejsc w Izbie Deputowanych 14 uzyskała w Siedmiogrodzie, na siedem miejsc
w Senacie aż sześć uzyskała w Siedmiogrodzie.
91 R. Cinpoes, Nationalism and Identity in Romania. A History of Extreme Politics
from the Birth of the State to EU Accession, London 2010, s. 93.
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wanie92. Partia Wielkiej Rumunii protestowała przeciwko planom usunięcia popiersia marszałka Iona Antonescu z dziedzińca cerkwi św. św.
Konstantyna i Eleny w Bukareszcie, określając je jako „nieuprawniony
atak na Historię Narodową93 oraz Religię Chrześcijańską”94. „Historia
Narodowa” w interpretacji partii Tudora to przede wszystkim rozwój rumuńskiej idei narodowej, zaś sama partia uznawana jest za nośnik najważniejszych rumuńskich wartości, takich jak jedność narodowa czy
emancypacja wszystkich Rumunów. Opisując dzieje najnowsze, ugrupowanie szczególnym szacunkiem darzy Nicolae Ceauşescu, okazując mu
wdzięczność za obronę narodowych interesów oraz budowanie komunizmu niezależnego od ZSRR i Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
W programie PRM doniosłą rolę odgrywa religia prawosławna i mesjańskie posłannictwo narodu rumuńskiego95. Z mesjanizmem Tudor łączy
zamiłowanie do motywów apokaliptycznych – kiedy w 2000 r. przegrał
drugą turę wyborów prezydenckich z Ionem Iliescu, mówił o zwycięstwie
Antychrysta, który przyniesie zgubę narodowi rumuńskiemu.
Silne więzi łączą Kościół prawosławny z postacią George „Gigi”
Becali, polityka, który obecnie (rok 2014) formalnie znajduje się poza
głównym nurtem rumuńskiej polityki, ale którego głos, jako celebryty
i właściciela klubu piłkarskiego Steaua Bukareszt, jest ciągle słyszany
w rumuńskim życiu publicznym. Przywiązanie do Cerkwi przejawia się
w fundowaniu świątyń (w 2013 r. wybudował cerkiew w Pipera). W lipcu
2013 r. polityk podjął próbę zapisania się na teologię na Uniwersytecie
w Bukareszcie, jednak nie otrzymał na to zgody arcybiskupa, ponieważ
był osadzony w więzieniu, natomiast studia odbywały się tylko w trybie
dziennym (takie uzasadnienie znalazło się w piśmie opublikowanym
przez Kościół)96. Jego byłą partię Nowej Generacji określano jako chrześcijańsko-fundamentalistyczną, uzasadniając to stawianiem prymatu
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L. Stan, L. Turcescu, dz. cyt., s. 227.
Jak wskazuje A. Antoszewski, gloryfikacja narodowej przeszłości, bądź jej wybranego segmentu, stanowi wspólny element programów wielu ugrupowań radykalnych,
nie tylko prawicowych. Zob.: A. Antoszewski, Partie polityczne Europy Środkowej
i Wschodniej…, s. 160.
94 Acuzațiile de antisemitism aduse lui Lucian Bocaș sunt bătălii politice, http://
www.revista22.ro/-60--acuzatiile-de-antisemitism-aduse-lui-lucian-bocas-suntbatalii-politice-12-decembrie-35604.html (dostęp: 16.09.2014).
95 Ten punkt programu wydaje się niezwykle ciekawy w kontekście podkreślania przez
Tudora zasług Szkoły Siedmiogrodzkiej dla krystalizacji rumuńskiej idei narodowej.
Szkoła Siedmiogrodzka stanowiła nurt intelektualny w XVIII-wiecznej kulturze rumuńskiej, podkreślający rzymskie korzenie narodu rumuńskiego, łacińskość języka
rumuńskiego, a także silne więzi Rumunii z Europą Zachodnią. Jej zasadniczy trzon
stanowili kapłani grekokatoliccy studiujący w Rzymie i w Wiedniu.
96 E. Gheorghiță, Gigi Becali a vrut să se înscrie pentru admitere la Teologie, dar n-a
primit acordul Arhiepiscopiei, http://www.mediafax.ro/social/gigi-becali-a-vrut-sase-inscrie-pentru-admitere-la-teologie-dar-n-a-primit-acordul-arhiepiscopiei11134647 (dostęp: 22.07.2013).
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wartości chrześcijańskich ponad prawem państwowym97. Religijne afiliacje właściciela klubu Steaua mają charakter nie tylko werbalny, ale wpływają także na jego działalność biznesowo-sportową i pośrednio stanowią
wzorzec dla tysięcy rumuńskich kibiców. Tak było w 2010 r., kiedy Becali
starł się z Krajową Radą do Spraw Zwalczania Dyskryminacji na tle swojej wypowiedzi, że w jego klubie nie ma miejsca dla osób homoseksualnych98.
Rok 2012 w Rumunii naznaczyły antyeuropejskie wypowiedzi ze
strony czołowych polityków koalicji rządzącej w Bukareszcie, szczególnie
p.o. prezydenta Crina Antonescu99, w odpowiedzi na krytykę Unii Europejskiej w związku z brakiem poszanowania demokratycznych standardów przy odwoływaniu prezydenta Traiana Băsescu. Z Partii Narodowo-Liberalnej mandat deputowanego uzyskał George „Gigi” Becali. W tym
samym roku wzburzenie społeczności żydowskiej w Rumunii wywołało
powołanie przez premiera Victora Pontę do rządu Dana Şovy, negującego
pogrom w Jassach z czerwca 1941 r., podczas którego zamordowano około 13 tys. Żydów, oraz udział Rumunów w dokonywaniu Holocaustu na
terenie kraju100. Wyborczy slogan Partii Socjaldemokratycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. brzmiał: „Wyślemy do Brukseli tych, którzy są dumni z bycia Rumunami”101. W grudniu 2013 r. partia premiera Ponty zgłosiła do Sądu Konstytucyjnego kandydaturę Lucia-
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Prin ce diferă extrema-dreaptă românească de cea ungară, http://www.
romanialibera.ro/exclusiv-rl/dezbateri/prin-ce-difera-extrema-dreapta-romaneascade-cea-ungara-160003.html (dostęp: 16.09.2011).
98 Do drużyny Steaua Bukareszt miał dołączyć Iwan Iwanow, bułgarski obrońca. Kiedy pojawiły się plotki, że Iwanow jest osobą homoseksualną, Becali zablokował transfer.
99 Lider Partii Narodowo-Liberalnej (w koalicji z Partią Socjaldemokratyczną tworzącą koalicję rządzącą) jako przewodniczący Senatu przejął obowiązki głowy państwa po
zawieszeniu przez parlament w pełnieniu obowiązków Traiana Băsescu.
100 „Dane historyczne wskazują, że w Jassach żołnierze niemieccy zamordowali
24 obywateli rumuńskich pochodzenia żydowskiego. Jest to fakt wyjaśniony przez
historyków. Nie uczestniczyli w tym żadni Rumuni” – miał stwierdzić ówczesny senator PSD. Zob.: Gafa senatorului Șova. Victor Ponta: Dan Șova nu mai este purtator
de cuvânt al PSD și este trimis la Washington pentru a se documenta pe marginea
Holocaustului, „Revista 22”, 07.03.2012, s. 9. W ramach reedukacji premier Ponta
wysłał Dana Șovę z wizytą do Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, z którego wrócił
on (z wykształcenia historyk) zaskakująco odmieniony. Na swoim blogu pisał, że
„w tej chwili, będąc bardzo dobrze poinformowany odnośnie do tego zjawiska, mogę
powiedzieć, że Żydzi w Rumunii przeżyli ogromny dramat, który przejawił się w zabójstwach, deportacjach, konfiskatach mienia, ustawodawstwie antyżydowskim, które
miało na celu wyeliminowanie z życia społeczno-politycznego, naukowego i kulturalnego obywateli pochodzenia żydowskiego”. Negacjonistyczna wypowiedź nie przeszkodziła Danowi Şova w dalszej karierze politycznej. W rządzie premiera Ponty pełnił m.in. funkcję ministra transportu, a także rzecznika Partii Socjaldemokratycznej.
101 Hasło premiera Ponty w wyborach prezydenckich w 2014 r. stanowi skróconą formę hasła z wyborów do Parlamentu Europejskiego – „Dumny z bycia Rumunem”.
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na Bolcaşa, byłego wiceprzewodniczącego ekstremistycznej Partii Wielkiej Rumunii, który w 2010 r. przyłączył się do PSD. Przeciwko tej kandydaturze protestowało Holocaust Memorial Museum, a obserwatorzy wypomnieli Bolcaşowi zaangażowanie w działania sprzeciwiające się usunięciu posągu marszałka Antonescu z cmentarza w Bukareszcie102. Inny czołowy polityk PSD – mer Konstancy Radu Măzare – wywołał w 2009 r.
konsternację, pojawiając się na publicznej imprezie w mundurze oficera
Wehrmachtu.
Apogeum tego drugiego procesu widać za rządów premiera Victora Ponty, który podkreśla swoją prawosławną wiarę w czasie kampanii
przez wyborami prezydenckimi w 2014 r. Powiązanie takie wydaje się
zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę znaczenie prawosławia dla rumuńskiego etnosu. Politolodzy badający związki Cerkwi z ideologią nacjonalistyczną, jak Radu Cinpoeş, podkreślają tu zasadnicze znaczenie
propagowania przez Kościół prawosławny etnicznej koncepcji narodu
(w opozycji do narodu jako wspólnoty politycznej), której konstytutywną
część stanowi religia prawosławna103. W ten sposób afirmacja wartości
narodowych i podkreślanie znaczenia Kościoła prawosławnego dla kształtowania kolejnych pokoleń Rumunów okazują się awersem i rewersem tej
samej monety. „Dumny z bycia Rumunem” – wyborcze hasło Victora
Ponty – staje się zupełnie zrozumiałe w przypadku pierwszego czołowego
polityka, mającego szanse zostać wybranym na główne stanowisko kraju,
który wyraża opinię, że jest dumny z bycia osobą wyznania prawosławnego104.
Wyjątkowe w warunkach europejskich relacje między Partią Socjaldemokratyczną a Kościołem prawosławnym wynikają raczej z populistycznych tendencji w łonie PSD (rozumianych jako retoryka mobilizacji
i mieszanina myśli prawicowej i lewicowej105) niż z rzeczywistych przekonań i kulturowego zaplecza jej liderów106. Jak wskazują znawcy systemów
partyjnych, proces „socjaldemokratyzacji” partii komunistycznych rozpoczął się w różnych krajach w odmiennych momentach i nie zawsze musi
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M. Bird, S. Candea, Romania’s ruling party revives nationalism ahead of presidential election, http://euobserver.com/eu-elections/124606 (dostęp: 18.08.2014).
103 G. Andreescu, The Right-Wing Extremism in Romania…, s. 8.
104 L. Mihu, Lumina vine de la Răsărit. Icoanele din Biserica Ponta, http://www.
romanialibera.ro/opinii/editorial/lumina-vine-de-la-rasarit-icoanele-din-bisericaponta-344891 (dostęp: 08.08.2015). Mihu zauważa również, że połączenie nacjonalizmu i prawosławia, przy autorytarnych skłonnościach Ponty, może go skierować
w ideowym kierunku polityki uprawianej w Rosji przez prezydenta Władimira Putina.
105 D. Robertson, Słownik polityki, Warszawa 2009, s. 336.
106 W przypadku premiera Victora Ponty trudno w tym przypadku o ugruntowaną egzegezę jego stosunku do Kościoła prawosławnego. Być może ma ona związek z osobą
jego teścia i politycznego mentora Ilie Sârbu, byłego prawosławnego księdza, polityka
PSD, byłego przewodniczącego Senatu.
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przynosić ten sam efekt107. W przypadku Europy Środkowej i Wschodniej
nie można też mówić o imitacyjnym charakterze zmiany politycznej po
1989 r., jak się podkreśla – pierwszego w historii przypadku zaprowadzania porządku demokratycznego na obszarze, na którym brakuje społeczeństwa obywatelskiego108. Nie jest wcale wykluczone, że rumuńska lewica wybierze odmienny niż ugrupowania zachodnioeuropejskie model
współpracy z Kościołem większościowym, co nie stanowi wcale wyjątku
w doświadczeniu historycznym naszej części Europy109.
Trudno wskazać kierunek, w jakim będą ewoluować dalsze relacje
pomiędzy Cerkwią a innymi podmiotami rumuńskiej sceny politycznej.
Ścisłe relacje pomiędzy PSD a Kościołem stają się przedmiotem narastającej krytyki ze strony wiernych, jak również polityków, wcześniej blisko
związanych z Cerkwią prawosławną. W 2008 r. w gminie Filipeni w Mołdawii doszło nawet do protestu mieszkańców, kiedy dwóch kapłanów agitowało na rzecz kandydata PSD na stanowisko wójta, wzywając do głosowania na niego w czasie nabożeństwa, a także chodząc do domów wiernych110. Były szef dyplomacji i teolog Teodor Baconschi mówił zaś wprost
o „obłudnym zalecaniu się” PSD do Kościoła przed każdymi wyborami.
W 2010 r. Baconschi wzywał hierarchów, 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”111. W czasie kampanii wyborczej do parlamentu w 2012 r.
Gheorghe Funar, lider Partii Wielkiej Rumunii (a więc ugrupowania, które w latach 90. miało silne związki z Kościołem), wystosował list otwarty
do metropolity Klużu, Maramureszu i Sălaju, w którym protestował przeciwko wykorzystywaniu Cerkwi w agitowaniu na rzecz kandydata Unii
Społeczno-Liberalnej (której elementem była PSD)112. Być może są to
oznaki nowej tendencji, gdyż jak dotąd – co podkreśla politolog F. C. Rus
– wszystkie rumuńskie partie polityczne, niezależnie od swej orientacji
ideologicznej, dążyły do osiągnięcia jak największych korzyści ze współ-
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110 D. Timus, Preoți ortodocși, în campanie electorală la Filipeni, http://www.
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(dostęp: 11.11.2013).
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pracy z instytucjami religijnymi i ich przedstawicielami, poprzez uczestnictwo w wydarzeniach o religijnym charakterze, jak również przywoływanie wartości religijnych w swojej działalności publicznej113. W obliczu
pojawienia się hegemona na scenie politycznej, który usiłuje zmonopolizować korzyści wynikające ze współpracy z Cerkwią, coraz silniejszy nacisk ze strony pozostałych ugrupowań może doprowadzić do przełamania
obecnej sytuacji i zmiany wzorca relacji między partiami a Kościołem, nie
tylko w przypadku PSD, ale również innych ugrupowań.
Ranga i znaczenie Kościoła w życiu politycznym wiążą się z ogólną słabością rumuńskiego systemu partyjnego114, pomimo jego narastającej stabilizacji, nacechowanego nieustającą tektoniką, powstawaniem nowych formacji, rozpadaniem się dotychczasowych i inicjowaniem zaskakujących koalicji. Być może – paradoksalnie – poparcie Kościoła dla Partii Socjaldemokratycznej wiąże się z tendencjami Cerkwi do popierania
władzy silnej i stanowczej, gdyż jak wynika to z historii, tylko taka władza
może zapewnić stabilność w kraju (a stabilność i ład należą do wartości
szczególnie cenionych przez Kościół prawosławny) i zadbać o interesy
Cerkwi. Przez 25 lat historii politycznej od upadku Ceauşescu to właśnie
rządy spadkobierców partii komunistycznej wykazywały się największą
stabilnością. Ta sama tendencja może mieć znaczenie przy skłonnościach
wielu hierarchów do popierania monarchii. Poprzez wielowiekową tradycję wspierania Kościoła prawosławnego – działalność fundacyjną, zakładanie szkół przyklasztornych – monarchia widziana jest przez hierarchów Kościoła jako ustrój gwarantujący należytą rangę prawosławia
w państwie115.
W samym Kościele nie słychać zbyt wielu głosów krytycznych wobec zawłaszczania symboliki religijnej przez jedną partię. Polityczna strategia Kościoła wobec władzy państwowej i samorządowej, wdrażana od
lat, w mniejszym stopniu oparta jest na deklarowaniu przywiązania do
poszczególnych idei politycznych czy form ustrojowych (jak teokracja,
monarchia itp.), a bardziej polega na uprawianej przez większość kleru
pragmatycznej polityce „zawierania sojuszy”, które chronią „ziemskie” interesy Kościoła116. Świadczyć o tym może postawa abp. Calinica, który
chlubił się, że „prawie wszystkie partie z Argeş, od lewicy po prawicę
spektrum politycznego, zaakceptowały na swoich listach księży jako kan-
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pierwsi władcy z dynastii Hohenzollernów po uzyskaniu niepodległości kraju.
116 L. Andreescu, The Construction of Orthodox Churches…, s. 456.
114
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dydatów”117. Kościół jest również świadomy swoich możliwości i wpływów, jeśli chodzi o przebieg kampanii przedwyborczych, do czego przyznał się we wrześniu 2000 r., krytykując depenalizację stosunków homoseksualnych i grożąc deputowanym, że miliony prawosławnych wyborców
mogą wycofać swoje poparcie dla nich118.

Krzysztof Górski
Universitatea din Gdańsk

Biserica Ortodoxă Română
în viața politică a României după anul 1989
Rezumat

Biserica Ortodoxă Română este Biserica majoritară în România,
ei îi aparțin 87% dintre cetățenii țării. În acest fel ea are o influență considerabilă asupra cursului vieții politice a țării, atât asupra desfășurării
campaniile electorale, cât și asupra legislației, mai ales a celei legate de
problemele eticii și politicii sociale care se găsesc în sfera interesului
Bisericii.
În articol, autorul se concentrează asupra participării directe a Bisericii Ortodoxe Române la viața politică, deci a participării la campaniile
dinainte de alegerile prezidențiale, parlamentare și locale, cât și asupra
relațiilor reciproce între Biserică și partidele politice.

117

Cyt. za: G. Andreescu, Extremismul de dreapta în România…, s. 41. Inny wpływowy hierarcha – abp Suczawy Pimen Zainea – był znany ze swoich antykomunistycznych poglądów i nieprzychylnej postawy wobec rządów polityków wywodzących się
z Frontu Ocalenia Narodowego. Sytuacja odwróciła się, kiedy premier Adrian Năstase
drogą rozporządzenia zwrócił archidiecezji Suczawy znaczne ziemie należące wcześniej do Kościoła. Od tego czasu lider Partii Socjaldemokratycznej został dla hierarchy
„dobroczyńcą Kościoła”. Zob. więcej: I. Conovici, dz. cyt.
118 Tamże.

dr Adam Burakowski
Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Europeizacja partii politycznych w Republice Mołdawii
– ze skrajności w skrajność1

Czym jest Republika Mołdawii?
Republika Mołdawii jest jednym z najmłodszych państw na kontynencie europejskim2. Bez choćby skrótowego omówienia losów tego
kraju trudno jest zrozumieć panującą w nim, dość specyficzną, sytuację
oraz podejście ośrodków politycznych i biznesowych do kwestii integracji
europejskiej.
Do początku XIX w. tereny obecnej Republiki Mołdawii należały
do księstwa mołdawskiego, które na kilkaset lat popadło w zależność od
Imperium Osmańskiego3. Zamieszkiwała je wówczas w większości ludność łacińska4 z istotnymi grupami słowiańskimi i mniej ważnymi tureckimi. Sytuacja zmieniła się w 1812 r., kiedy Rosja zagarnęła północną
część Mołdawii (zwaną Besarabią) i rozpoczęła planową kolonizację i rusyfikację tego obszaru. Osiedlono tam wówczas wielu Rosjan, Żydów i innych oraz całą społeczność Gagauzów, ludu tureckiego wyznającego prawosławie5. Przez ponad sto lat rosyjskiego panowania w Besarabii udało
się wytworzyć pewną świadomość lokalną, łączącą rozmaite grupy narodowościowe. W 1918 r. Rada Krajowa (Sfatul Țării) reprezentująca lokalne elity przyjęła uchwałę o zjednoczeniu z Rumunią6. Tymczasem za

1

Niniejszy tekst powstał w ramach realizacji projektu badawczego nr UMO-2012/05/
D/HS5/01596 pt. „Europeizacja partii politycznych i grup interesu w kontekście Partnerstwa Wschodniego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
2 Tekst powstał przed wyborami parlamentarnymi w listopadzie 2014 r.
3 Jednym z najlepszych opracowań całości zagadnień związanych z Republiką Mołdawii jest dzieło amerykańskiego badacza Charlesa Kinga. Jedyną jego wadą jest fakt, że
zostało ukończone w 2000 r., czyli relatywnie dość dawno. Ch. King, Moldovenii. România, Rusia și politică culturală, Chișinău 2002.
4 Określenie to stosuję, aby nie prowadzić dyskusji o „rumuńskości” czy też „mołdawskości” grup etnicznych na poziomie stosowanej terminologii. Słowo „łaciński” oznacza tu – w zależności od poglądów – rumuński bądź mołdawski.
5 Na temat etnogenezy Gagauzów oraz ich historii i kultury zob. m.in.: Ф. Ангели,
Краткая история гагаузов, Кишинёв 2010. Dzieło to jednak prezentuje jednostronne, prorosyjskie poglądy.
6 W okresie międzywojennym władze rumuńskie podejmowały wiele wysiłków, aby
zakrzewić w miejscowej ludności ducha patriotyzmu, lecz napotykały wiele trudności,
wynikających przede wszystkim z masowego analfabetyzmu oraz faktu, że ziemie te
nie uczestniczyły w powstawaniu nowoczesnej niepodległej Rumunii. Na ten temat
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Dniestrem utworzono sztuczną Mołdawską Autonomiczną Socjalistyczną
Republikę Sowiecką ze stolicą w Tyraspolu, czyli w Naddniestrzu. W roku
1940 obszar obecnej Republiki Mołdawii został zajęty przez ZSRS, jednakże rok później armia rumuńska, w sojuszu z niemiecką, odbiła go i ponownie przyłączyła do kraju. W 1944 r. Sowieci powrócili i tym razem zainstalowali się na kilka dziesięcioleci. Utworzono Mołdawską Socjalistyczną Republikę Sowiecką ze stolicą w Kiszyniowie; obejmowała ona również Naddniestrze. W czasach sowieckich prowadzono wzmożoną rusyfikację, wprowadzono cyrylicę do zapisu języka rumuńskiego (nazywanego
mołdawskim) i starano się zmienić strukturę narodowościową. Temu celowi służyła sztucznie wywołana klęska głodu oraz masowe deportacje
w latach 40.7 W późniejszym okresie osadzano w Mołdawii Rosjan, przede wszystkim członków średniego szczebla nomenklatury komunistycznej. Umieszczano ich prawie wyłącznie w dużych miastach, co spowodowało znaczną nadreprezentację ludności słowiańskiej w ośrodkach miejskich, przede wszystkim w Kiszyniowie.
Czasy pierestrojki przyniosły w Mołdawii ograniczone odrodzenie
narodowe. Odbyło się ono pod hasłami powrotu do alfabetu łacińskiego
i silniejszego akcentowania związków kulturalnych z Rumunią. Populacja
słowiańska nie protestowała aktywnie przeciw takiemu podejściu, gdyż
tego typu myślenie było wówczas popierane przez rządzącą na Kremlu
ekipę Michaiła Gorbaczowa. Kulminacją tego etapu była deklaracja niepodległości uchwalona przez Najwyższy Sowiet w sierpniu 1991 r. Dokument ten potępiał pakt Ribbentrop – Mołotow i uznawał, że w niepodległej republice obowiązuje język rumuński zapisywany alfabetem łacińskim.
W obliczu rozpadu Związku Sowieckiego w dwóch regionach na
terenie republiki doszło do manifestacji separatyzmu. W Naddniestrzu
już w 1989 r. ogłoszono autonomię wobec Kiszyniowa. W następnym roku Tyraspol jednostronnie proklamował utworzenie niezależnej naddniestrzańskiej republiki sowieckiej. Napięcie pomiędzy obiema stronami rosło. W 1992 r. rozpoczęła się wojna, podczas której armię Naddniestrza
wspierały wojska rosyjskie. W wyniku zawieszenia broni w lipcu 1992 r.
doszło do uznania de facto niezależności quasi-państwa o nazwie Naddniestrzańska Republika Mołdawska (rum. Republica Moldovenească
Nistreană, ros. Приднестровская Молдавская Республика), które istnieje do dziś, pomimo nieuznania go przez żaden inny kraj, łącznie z Ro-

zob. m.in.: Gh. Palade, Integrarea Basarabiei în viață spirituală românească. Studii, Chișinău 2010.
7 W czasach Stalina władze sowieckie prowadziły brutalną politykę walki z rumuńskością oraz z kapitalistycznym porządkiem społecznym. Na ten temat zob. m.in.: I. Cașu, Dușmanul de clasă. Represiuni politice, violență și rezistență în R(A)SS Moldovenească, 1924-1956, Chișinău 2014; V. Pasat, RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953), Chișinău 2011.
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sją8. Ponieważ zwierzchnictwo Kiszyniowa nad tymi terenami jest wyłącznie iluzoryczne, a życie polityczne nie ma tam wiele wspólnego z życiem
pozostałych części Mołdawii, Naddniestrze będzie wyłączone z rozważań.
Wszystkie zawarte w niniejszym artykule generalizacje nie dotyczą obszaru Naddniestrza (chyba że wprost stwierdza się inaczej).
Inną drogą potoczyły się losy Gagauzji. W sierpniu 1990 r.
w Komracie (stolicy tego regionu) jednostronnie proklamowano niezależną republikę socjalistyczną, nieuznaną przez władze w Kiszyniowie.
Po obu stronach dominowały jednak nastroje pokojowe i chęć współpracy, zaś Moskwa nie poparła Gagauzji tak mocno jak Naddniestrza i w rezultacie w 1994 r. osiągnięto kompromis – utworzono Autonomiczną
Jednostkę Terytorialną Gagauzja (rum. Unitatea Teritorială Autonomă,
UTA Găgăuzia, gag. Avtonom Territorial Bölümlüü Gagauz Yeri), grupującą tereny zamieszkałe w większości przez tę narodowość. Jednostka ta
istnieje do dziś. Autonomia zakładała działalność własnego parlamentu
oraz urząd gubernatora – baszkana (gag. başkan), wybieranego przez
mieszkańców. Życie polityczne Gagauzji jest w dużej mierze zintegrowane
z życiem reszty kraju, dlatego też ta jednostka terytorialna stanowi część
niniejszej analizy – generalizacje zawarte w artykule dotyczą tego obszaru
(chyba że wprost stwierdza się inaczej).
Po rozpadzie ZSRS fala entuzjazmu prodemokratycznego szybko
opadła i Republika Mołdawii zaczęła odczuwać skutki załamania gospodarczego, które dotknęło całego obszaru postsowieckiego9. Populacja
zbiedniała w błyskawicznym tempie, natomiast na scenie politycznej zaczęły dominować partie wywodzące się z różnych skrzydeł dawnej partii
komunistycznej. Lata 90. zapisały się w historii kraju jako czas upadku
i postępującego chaosu. Fala uniesienia patriotycznego i prorumuńskiego
z przełomu lat 80. i 90. szybko opadła i aż do 1998 r. krajem rządziła koalicja partii postkomunistycznych, odwołujących się do czasów sowieckich
i posługujących się retoryką lewicową. Przez następne cztery lata władza
przeszła w ręce koalicji centroprawicowej, choć to określenie wydaje się

8

Na temat Naddniestrza istnieje relatywnie wiele publikacji. Wśród nich warto wymienić m.in.: J. Solak, Mołdawia. Republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze,
Warszawa 2010; N. Cwicinskaja, The international legal status of the Pridniestrovian Moldavian Republic [w:] N. Cwicinskaja, P. Oleksy (ed.), Moldova in search of
its own place in Europe, Bydgoszcz 2013; P. Oleksy, Mołdawski nacjonalizm vs. naddniestrzańska państwowotwórczość — przesłanki społecznej mobilizacji w konflikcie naddniestrzańskim, „Sensus Historiae”, vol. XI (2013/2), s. 155-187.
9 Z prac na temat najnowszej historii Republiki Mołdawii oraz życia politycznego
w tym kraju warto wymienić m.in.: D. Cimpoeșu, Republica Moldova între România
și Rusia 1989-2009, Chișinău 2010; D. Dungaciu, Moldova ante portas, București
2005; Tenże, Basarabia e România?, Chișinău 2011. Przy lekturze tych pozycji należy
jednak wziąć pod uwagę prorumuńskie poglądy autorów.

266
zafałszowywać rzeczywistość, gdyż były to również partie wywodzące się
z komunizmu, jednak o minimalnie innym programie społecznym i gospodarczym10.
Nieudolność rządów wszystkich ekip oraz kolejna fala nostalgii za
czasami sowieckimi wyniosły do władzy w 2001 r. Partię Komunistów Republiki Mołdawii (Partidul Comuniștilor din Republica Moldova –
PCRM) pod wodzą Vladimira Voronina, byłego sekretarza komórki partyjnej w Tighinie-Benderach11 i generała komunistycznej milicji. Voronin
został prezydentem, natomiast szefem rządu mianowano Vasile Tarleva,
znanego biznesmena i naukowca12. Tandem ten utrzymał się przy władzy
do 2008 r. PCRM prowadziła politykę braku reform i balansowania między Wschodem i Zachodem. Coraz ważniejsze stawały się też zagadnienia
tożsamości narodowej; odpowiedzią partii rządzącej było lansowanie
„mołdawianizmu” i przekonania o wyjątkowości Republiki Mołdawii13.
Z drugiej strony, PCRM dokonała wówczas znacznego przeorientowania,
przynajmniej werbalnego, w kierunkach polityki zagranicznej i zaczęła się
przedstawiać jako główna orędowniczka integracji europejskiej. Takie postawienie sprawy było jednym z powodów wygrania przez komunistów
wyborów w 2005 r., co umożliwiło im rządzenie przez drugą kadencję.
Do przesilenia doszło w kwietniu 2009 r. Odbyły się wówczas wybory parlamentarne, w których według oficjalnych danych ponownie
zwyciężyła PCRM. Partie opozycyjne oraz ich liczni zwolennicy oskarżyli
komisję wyborczą o fałszerstwa, co doprowadziło do masowych protestów
w największych miastach w kraju, przede wszystkim w Kiszyniowie, gdzie
doszło do podpalenia gmachu parlamentu. Po kilku dniach sytuacja się
uspokoiła, lecz parlament nie był w stanie wybrać prezydenta, wobec cze-

10

Jako „centroprawicowiec” występował np. Dumitru Braghiș, premier w okresie
1999-2001, który w latach 90. był działaczem Komsomołu i członkiem KC partii komunistycznej w Mołdawii. Inny „centroprawicowiec”, Ion Ciubuc, premier w latach
1997-1999, w czasach ZSRS był nie tylko sekretarzem partyjnym w Vulcănești (południowa Mołdawia, obecnie w UTA Găgăuzia), lecz również instruktorem KC w Mołdawii oraz wiceprzewodniczącym mołdawskiego Gospłanu.
11 Jest to miasto położone na granicy obecnego Naddniestrza i terenów kontrolowanych przez władze w Kiszyniowie. W języku rumuńskim używa się prawie wyłącznie
nazwy Tighina, natomiast w językach rosyjskim i ukraińskim występuje pochodząca
z tureckiego nazwa Bendery. W języku polskim używa się obydwu nazw oraz, rzadko,
dawnej spolszczonej formy Tehinia.
12 Najsłynniejszym biznesem, z którym wiąże się nazwisko Tarleva, jest wytwórnia
słodyczy „Bucuria”, której sława przekracza granice kraju. Był on przez wiele lat dyrektorem generalnym tej firmy.
13 Jednym z największych kuriozów tamtych czasów było wydanie w 2003 r. „Słownika mołdawsko-rumuńskiego”. Jego autorem był Vasile Stati, językoznawca pochodzenia mołdawskiego zatrudniony w Rosyjskiej Akademii Nauk. W słowniku zamieścił on
tłumaczenia ok. 19 tys. słów, głównie bardzo specjalistycznych określeń z obszaru gospodarki rolnej. W 2011 r. opublikował kolejne wydanie, gdzie dodał jeszcze ok. 4 tys.
słów.
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go uległ rozwiązaniu. Kolejne wybory odbyły się w lipcu 2009 r. Komuniści zdobyli najwięcej mandatów, lecz nie uzyskali połowy, wobec czego
do władzy doszła koalicja partii opozycyjnych, zjednoczonych pod hasłami jak najszybszej integracji europejskiej oraz poprawy stosunków z Rumunią. Takiemu ustawieniu sprawy sprzyjała inauguracja unijnego projektu Partnerstwa Wschodniego, do którego Republika Mołdawii przystąpiła i szybko stała się jednym z jego liderów.
Od tamtego czasu PCRM nie wróciła do władzy, wobec czego Republika Mołdawii prowadzi politykę proeuropejską, będąc jednym z prymusów integracji z UE na obszarze byłego Związku Sowieckiego (wyłączając tu oczywiście kraje bałtyckie, które do Unii przystąpiły już w roku
2004). Warto jednak zaznaczyć, że taka opcja nie jest popierana przez
wszystkich mieszkańców kraju; istnieje spora grupa, która ma inne poglądy, czy to bardziej sceptyczne, czy też wręcz wrogie zbliżeniu z Brukselą. Zaostrzenie sytuacji międzynarodowej, w tym agresja Rosji na Ukrainę, spowodowało przyspieszenie integracji europejskiej Republiki Mołdawii, a w samym kraju – jeszcze większą polaryzację stanowisk.
Z biegiem czasu coraz wyraźniej było widać, że kwestie narodowościowe odgrywają w Mołdawii dużą rolę. Nasila się też korelacja wyborów politycznych z odpowiednimi tożsamościami narodowościowymi.
W 2014 r. przeprowadzono tam spis powszechny, jednakże jego wyniki
nie są jeszcze dostępne, dlatego na potrzeby niniejszych rozważań wykorzystany zostanie starszy o dekadę spis, przeprowadzony w 2004 r., z zastrzeżeniem, że prawdopodobnie nie oddaje on dokładnie obecnej rzeczywistości.
Spis z października 2004 r., pierwszy po upadku Związku Sowieckiego, odbył się wyłącznie na terytoriach kontrolowanych przez rząd
w Kiszyniowie (miesiąc później odbył się niezależny od tego spis w Naddniestrzu). Wykazał on, że Republikę Mołdawii zamieszkuje ok. 3,38 mln.
osób, z czego 61,4% na wsi. Ludzie, którzy określali się jako Mołdawianie,
stanowili 75,8% populacji, Ukraińcy – 8,4%, Rosjanie 5-9%, Gagauzowie
– 4,4%, Bułgarzy – 1,9%, a ci, którzy określali się jako Rumuni – 2,2%14.
Spis został przeprowadzony jednak przed nasiloną akcją nadawania obywatelstwa rumuńskiego obywatelom Republiki Mołdawii, dlatego też
można się spodziewać dużego wzrostu liczby osób deklarujących narodowość rumuńską w spisie z 2014 r.15

14

Dane za: Recensămîntul populaţiei = Перепись населения = Population census,
2004: Culeg. statistică, vol. I, Caracteristici demografice, naţionale, lingvistice, culturale = Демографические, национальные, языковые, культурные характеристики = Demographic, national, linguistic, cultural characteristics, Chișinău
2006.
15 W 2012 r. opublikowano studium dotyczące przyjmowania obywatelstwa rumuńskiego przez obywateli Republiki Mołdawii. Z danych wynikło, że do 2012 r. złożono
co najmniej 205 tys. podań tego typu, z czego rozpatrzono ok. 118 tys. (dane te dotyczyły co prawda wszystkich krajów świata, jednakże w praktyce podania o rumuńskie
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Główne partie polityczne w perspektywie europeizacji
Każda z głównych mołdawskich partii politycznych opiera się na
określonych grupach etnicznych. Najważniejsza z grup to oczywiście ci,
którzy określają się jako Mołdawianie, i to do niej próbuje dotrzeć każde
z ugrupowań, próbując przemodelować panujące w niej nastroje zgodnie
ze swoimi interesami i swoim widzeniem świata.
Najważniejsze obecnie partie na scenie politycznej Republiki Mołdawii to te, które dostały się do parlamentu w wyborach 2010 r. W ciągu
czterech lat kadencji nie powstała żadna istotna siła pozaparlamentarna,
dlatego też niniejsza analiza może się ograniczyć wyłącznie do partii zasiadających w parlamencie. Są to:
- Partia Komunistów Republiki Mołdawii (Partidul Comuniștilor din Republica Moldova – PCRM),
- Partia Liberalno-Demokratyczna Mołdawii (Partidul Liberal Democrat
din Moldova – PLDM),
- Demokratyczna Partia Mołdawii (Partidul Democrat din Moldova –
PDM),
- Partia Liberalna (Partidul Liberal – PL), która jednak w maju 2013 r.
rozpadła się na dwa skrzydła. Część polityków wyszła z koalicji rządowej
i pozostała w PL, natomiast inna grupa powołała do życia nową Partię Liberalno-Reformatorską (Partidul Liberal Reformator – PLR), która pozostała w koalicji. W niniejszej pracy należy zatem dokonać analizy obu tych
ugrupowań.
W listopadzie 2014 r. odbędą się kolejne wybory parlamentarne,
jednakże niniejsza praca przygotowywana jest kilka miesięcy przed ich
przeprowadzeniem, dlatego też punktem odniesienia jest skład parlamentu kadencji 2010-2014. Według sondaży przeprowadzonych w lipcu
2014 r. największym poparciem cieszyła się PCRM – 25%, na drugim
miejscu uplasowała się PLDM – 18%. Do parlamentu weszłyby jeszcze
dwie partie: PDM – 10% i PL – 8%16.

obywatelstwo na skalę masową składali jedynie obywatele Republiki Mołdawii i niewielka grupa obywateli Ukrainy z Bukowiny Północnej). Autorzy raportu zaznaczali
jednak, że dane te są mocno niekompletne i w praktyce może chodzić o liczby sięgające kilkuset tysięcy, a nawet, co jednak poddano w wątpliwość, pół miliona. Zob.:
C. Iordachi, Redobândirea cetățeniei române. Reacquiring the Romanian Citizenship, București 2012, s. 116-121.
16 Dane za: http://eastbook.eu/wp-content/uploads/2014/07/2014-July-25-PublicOpinion-Survey-Residents-of-Moldova-June-7-27-2014.pdf (dostęp: 29.09.2014).
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Partia Komunistów Republiki Mołdawii
Największą i najważniejszą z mołdawskich partii jest PCRM. Jak
łatwo się domyślić, jej tradycje sięgają czasów sowieckich. W 1940 r., po
zagarnięciu Besarabii, władze ZSRS utworzyły Komunistyczną Partię
Mołdawii (Partidul Comunist al Moldovei – PCM), opierając się wyłącznie na kadrach przywiezionych z innych republik. Członkowie przedwojennej Komunistycznej Partii Rumunii nie zostali dopuszczeni do
PCM, która zresztą nie była samodzielną partią, lecz jedynie lokalnym oddziałem KPZS. Po wojnie Mołdawia bywała dla niektórych działaczy ważnym szczeblem w karierze partyjnej; najsłynniejszym przypadkiem był tu
Leonid Breżniew, I sekretarz PCM w latach 1950-1952. Na fali pierestrojki i nastrojów prorumuńskich pod koniec lat 80. pozycja PCM zaczęła słabnąć, zaś środek ciężkości życia politycznego zaczął się przenosić
do Frontu Ludowego. 23 sierpnia 1991 r., w rocznicę paktu Ribbentrop –
Mołotow, PCM została zdelegalizowana.
Nie oznacza to jednak, że jej kadry i zwolennicy rozpłynęli się
w powietrzu. Przez kilka lat próbowali się odnaleźć w innych ugrupowaniach, m.in. we Froncie Ludowym. Część skupiła się wokół Mircea Snegura, dawnego komunisty i pierwszego prezydenta niepodległej Republiki
Mołdawii. Związany on był z Demokratyczną Partią Agrarną Mołdawii
(Partidul Democrat Agrar din Moldova – PDAM). Dla wielu oczywiste
jednak było, że partia odwołująca się wprost do symboliki komunistycznej i sowieckiej może odnieść sukces. W październiku 1993 r. odbył się
zjazd polityków zainteresowanych powołaniem tego typu formacji. Już
wówczas jednym z najważniejszych polityków był Vladimir Voronin, który pełnił funkcję współprzewodniczącego zjazdu. W kwietniu 1994 r. zarejestrowano Partię Komunistów Republiki Mołdawii, która wprost i publicznie uznała się za bezpośrednią kontynuatorkę tradycji i spuścizny
PCM. W jej logo umieszczono sowiecki symbol – sierp i młot. Bazą wyborczą ugrupowania była przede wszystkim ludność słowiańska (Rosjanie, Ukraińcy, a także nieliczni mieszkający tam Polacy), Gagauzowie
oraz nostalgicznie nastawiona część tych, którzy określali się jako Mołdawianie. Geograficznie najwyższe poparcie PCRM otrzymywała na północy oraz na południu kraju (w Gagauzji).
Początkowo partia nie osiągała wielkich sukcesów, gdyż tę opcję
ideową zagospodarowała PDAM. Kolejnym po Snegurze prezydentem
został w 1996 r. Petru Luchinschi, również przedstawiciel agrarystów. Voronin również wówczas kandydował, lecz uzyskał niewiele ponad 10%
głosów i zajął trzecią pozycję. Na szczęście dla PCRM wszystkie inne partie, zarówno te nazywane centroprawicą, jak i PDAM, skompromitowały
się rządzeniem w latach 90. Wobec zupełnego zniechęcenia obywateli
ugrupowanie totalnie krytykujące rzeczywistość i postulujące powrót do
minionych czasów (które duża część społeczeństwa wspominała dobrze)
zyskiwało na znaczeniu. W wyborach parlamentarnych w lutym 2001 r.
PCRM zdobyła ponad połowę głosów i ponad 70% mandatów w parla-
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mencie. Voronin został wybrany prezydentem przez parlament, zgodnie
z nowelą z lipca 2000 r., która zmniejszała kompetencje głowy państwa
i znosiła jego elekcję w wyborach powszechnych. Nie zmieniło to faktu, że
to Voronin dysponował realną władzą, natomiast premier Vasile Tarlev
ograniczał się raczej do zatwierdzania podjętych już wcześniej przez prezydenta decyzji.
Kolejnym ważnym momentem w dziejach PCRM były wybory
parlamentarne 2005 r. Komuniści, rozumiejąc coraz bardziej prozachodnie nastawienie społeczeństwa, zaczęli się prezentować jako zwolennicy
integracji europejskiej i gwaranci takiego właśnie kursu w polityce zagranicznej i wewnętrznej. Szybko okazało się jednak, że to tylko pozory, zaś
politycy PCRM coraz bardziej pogłębiali swój dyskurs „mołdawski” i antyzachodni. W wyborach 2009 r. wystąpili już jako partia prorosyjska
i sprzeciwiająca się (choć nie tak jednoznacznie jak kiedyś) integracji
europejskiej. Lata spędzone w opozycji sprowadziły do partii nieznany
wcześniej marazm i brak wiary w zwycięstwo, co dodatkowo pogłębione
było utratą przez Voronina popularności nie tylko w społeczeństwie, lecz
również wśród polityków własnego ugrupowania. Najbardziej widocznym
tego znakiem było opuszczenie PCRM w 2011 r. przez Igora Dodona, zwolennika twardej linii – przeszedł on do bardziej radykalnie prorosyjskiej
Partii Socjalistów Republiki Mołdawii (Partidul Socialiștilor din Republica Moldova – PSRM).
W chwili obecnej PCRM, podobnie jak inne partie, szykuje się do
wyborów parlamentarnych przewidzianych na koniec listopada 2014 r.
Niniejsza analiza dotyczy zatem tego właśnie momentu.
Partia Komunistów Republiki Mołdawii posiada 34 posłów w 101-osobowym parlamencie i jest największym klubem, choć znajduje się
w opozycji. Drugim pod względem liczebności klubem parlamentarnym
jest PLDM, który liczy 31 członków. Przewodniczącym ugrupowania pozostaje Vladimir Voronin, pomimo podeszłego już wieku (ur. 1941). Aktualna wersja programu politycznego partii została przyjęta w 2008 r.
Oprócz podstawowego programu PCRM posługuje się przygotowywanymi doraźnie „platformami programowymi”.
Program17 dzieli się na pięć części: „Nasze wartości”, „Nasze dziedzictwo”, „Współczesność i nowe sprzeczności [obecnych] czasów”, „Strategia tworzenia [rum. făuririi, ros. созидания, ang. creation]. Model
mołdawski” oraz „PCRM – europejska partia lewicy”.
W pierwszej części podkreślano, że ugrupowanie jest „partią perspektywicznych [rum. de perspectivă, ros. перспективных, ang. perspective] interesów całego społeczeństwa. Społeczeństwa, w którym różnorodność społeczna, narodowa i polityczna będzie gwarantować jednostce

17

Tekst programu PCRM pochodzi ze strony internetowej: http://www.pcrm.md/
md/program.php (dostęp: 17.09.2014). Program dostępny jest w trzech językach: rumuńskim (oznaczonym jednak jako „md”, czyli mołdawski), rosyjskim i angielskim.
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wolność wyboru i warunki do samorealizacji”. Dalsza część programu
utrzymana była w tonie publicystycznym – polemizuje się tam z pewnymi
tezami prawicy, stwierdza się, że Marks, Engels, Lenin, Bucharin i Gramsci są obecnie traktowani raczej jako autorytety naukowe, a nie polityczne, dlatego powoływanie się wprost na nich nie wyróżnia niczym
PCRM na tle innych ugrupowań. Wyciągano natomiast wniosek, że
„obecni komuniści nie są tylko ruchem politycznym, ale naukowym”,
z czego z kolei wynikało, zdaniem autorów, że komuniści „muszą myśleć
i działać jak prawdziwi humaniści, rewolucjoniści i reformatorzy”.
Kolejną sprawą poruszoną w programie była refleksja nad przeszłością. Stwierdzano, że
kiedy komuniści zdradzali idee internacjonalizmu i próbowali stworzyć oddzielne modele narodowe, oderwane i izolowane od świata, wtedy natychmiast rodził się szowinizm i nacjonalizm, czyli generalnie wszystkie te zjawiska, z którymi
walczy humanistyczna myśl ludzkości.

Wymieniano również błędy PCM i KPZS, a także ekip, które objęły władzę
po upadku Związku Sowieckiego. Wskazywano – jako przykład pozytywny – na „ewidentne sukcesy sił lewicowych w Europie i Ameryce Łacińskiej”. Rozważano zmiany ekonomiczne i społeczne na świecie, oczywiście zgodnie, zdaniem autorów, z nauką Marksa. Następnie wymieniano
osiągnięcia rządów PCRM, począwszy od 2001 r.
Po tych długich i dość nużących wywodach przechodzono do programu sensu stricto, określając pięć „zadań” dla partii. Jako najważniejsze zadanie wyznaczono „zdecydowane przejście od gospodarki rolnej
i kapitalizmu biurokratyczno-nomenklaturowego do społeczeństwa postindustrialnego, opartego na wiedzy, kompetencji, technologiach, na wysokim poziomie życia i kultury demokratycznej”, a także zbudowanie
„państwa socjalnego”. Drugim zadaniem miało być stworzenie „odpowiedniego klimatu dla biznesu i utwierdzenie gospodarki otwartej,
zorientowanej na innowacyjność”. Trzecim – „budowa wielopoziomowej
[rum. multinivel, ros. многоуровневая, ang. multidimensional] demokracji”. Rozwijając tę myśl, stwierdzano, iż
PCRM uważa, że współczesna europejska demokracja, oparta
na wielu dokonaniach naszych kolegów i towarzyszy ideowych z lewicowych partii Europy, jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się systemem pryncypiów i instytucji na
świecie. I właśnie dlatego dla nas, mołdawskich komunistów,
integracja europejska i stworzenie rozwiniętego i wielopoziomowego systemu demokratycznego nie oznacza naszego
przyjęcia do Unii Europejskiej, ale w większym stopniu jest
to problem, który dotyczy naszej wewnętrznej polityki, co za-
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kłada generalną modernizację systemu prawa, budowę społeczeństwa chronionego przed eksploatacją i samowolą.

Czwartym zadaniem miało być „zwiększenie konkurencyjności Republiki
Mołdawii jako państwa”, co wyjaśniano jako zmniejszenie biurokracji
i usprawnienie mechanizmów państwowych. Ostatnie zadanie określono
jako „długoterminowe przyjęcie fundamentalnych zasad bezpieczeństwa
Republiki Mołdawii: wiecznej neutralności, integralności terytorialnej
i otwarcia na integrację”. Jako integrację rozumiano tu rozwiązanie problemu Naddniestrza poprzez zintegrowanie go z resztą kraju.
Program kończył się rozdziałem zatytułowanym „PCRM – europejska partia lewicowa”. Stwierdzano, że partia „odrzuca kategorycznie
teorię i praktykę niektórych ruchów lewicowych z obszaru postsowieckiego, które podzielają idee izolacjonizmu, polityki mocarstwowej, autorytaryzmu, nacjonalizmu i separatyzmu”. Cieszono się natomiast z „sukcesów idei socjalistycznych w Europie Zachodniej i Centralnej, w krajach
Unii Europejskiej”. PCRM zaś „widzi swą misję w aktywnej asymilacji całej spuścizny ideologicznej i całego doświadczenia komunizmu i socjalizmu europejskiego” oraz „jest partią europejskiej modernizacji, partią,
która chce otworzyć Mołdawię na resztę świata, zreformować kraj i społeczeństwo zgodnie z najnowocześniejszymi standardami prawnymi, gospodarczymi i socjalnymi”. Wyrażano też dumę z faktu, że od 2007 r.
PCRM była pełnoprawnym członkiem Partii Europejskiej Lewicy (Party
of European Left – PEL). Program kończył się stwierdzeniem, że „PCRM
dziś staje się partią polityczną nowego typu, która pragnie, w nowych warunkach historycznych, walczyć o ideały humanistyczne, o umacnianie
ludzkiej godności, o socjalizm”.
Drugim dokumentem, choć mniejszej rangi, jest dostępna na
stronie internetowej partii platforma programowa. Nie nosi ona daty
powstania, lecz z tekstu łatwo się domyślić, iż sporządzono ją przed wyborami z listopada 2010 r.18 Nie została zmieniona do dziś, choć we wrześniu 2014 r. Voronin obiecał publicznie opracowanie nowej. W dokumencie tym dokonano bardzo negatywnej oceny rządów koalicji proeuropejskiej i w zasadzie większość jej zawartości poświęcona jest kwestiom socjalnym, takim jak pensja minimalna, powszechna i finansowana przez
państwo oświata itd. O sprawach międzynarodowych informowano
w ostatniej części dokumentu. Stwierdzano, iż niezbędnym jest
stworzenie warunków politycznych, wewnętrznych i międzynarodowych, które zapewnią niepodległość Republiki Mołdawii zgodnie ze standardami i wolnościami europejskimi, kon-

18

Jest ona dostępna na stronie internetowej: http://www.pcrm.md/main/index_md.
php?action=program (dostęp: 18.09.2014) w dwóch wersjach językowych: rumuńskiej („mołdawskiej”) i rosyjskiej.
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trolę obywatelską nad rządami, rozwój mołdawskiej świadomości narodowej, zachowanie różnorodności etnokulturowej, a także przystąpienie do projektów integracyjnych w ramach WNP [Wspólnoty Niepodległych Państw]. Stworzenie
równoprawnych [rum. achitabile, ros. равноправные] stosunków prawnych Republiki Mołdawii z Rumunią, konsolidacja partnerstwa z Ukrainą i partnerstwa strategicznego
z Federacją Rosyjską, jako najważniejszego zadania polityki
zagranicznej Republiki Mołdawii.

Podkreślano również konieczność zachowania statusu neutralności państwa, a także jego integralności terytorialnej na bazie porozumienia
z „mieszkańcami regionu Naddniestrza” oraz „jego integracji w jednolitym stanie prawnym Republiki Mołdawii”. Warto jednak dodać, że
w 2010 r. PCRM startowała w wyborach pod hasłem „Europejska Mołdawia – budujemy ją razem!”, co stanowiło raczej odniesienie do tez zawartych w programie, a nie w platformie programowej.
Analiza ilościowa obu dokumentów wskazuje, że sprawom europejskim w programie z 2008 r. poświęcono ok. 7,7% objętości, podczas
gdy w platformie programowej przed wyborami 2010 r. jedynie ok. 2,8%
objętości. Jak łatwo zauważyć z powyższych przykładów, w programie
z 2008 r. mówiono o Unii Europejskiej, a szczególnie o tamtejszych rozwiązaniach socjalnych, prawie wyłącznie pozytywnie, natomiast w platformie programowej z 2010 r. w zasadzie powtórzono – choć tylko w kilku słowach – te stwierdzenia, skontrowano je natomiast wezwaniem do
integracji, ale nie z UE, tylko z WNP.
W późniejszym okresie PCRM coraz wyraźniej występowała przeciwko integracji z UE. Wydarzenia na Ukrainie oraz podpisanie przez Republikę Mołdawii układu stowarzyszeniowego z UE doprowadziły do jeszcze większej radykalizacji komunistów w tej sprawie. Na spotkaniu z ambasador Niemiec 18 września 2014 r. Voronin stwierdził, że „ogromnym
utrudnieniem dla modernizacji kraju jest negocjacja i pochopne podpisanie układu stowarzyszeniowego RM – UE, który nie spełnia aspiracji
i nadziei narodu mołdawskiego z obu stron Dniestru”. Dokument ten,
według Voronina, „zawiera jedynie żądania, restrykcje i zobowiązania
Mołdawii”19.
Przedstawione fakty, dokumenty i wypowiedzi pozwalają zauważyć, w jaki sposób ewoluował stosunek PCRM do integracji europejskiej.
W latach 90. prezentowała mocno antyzachodnie stanowisko, którego
kulminacją były zwycięskie dla partii wybory 2001 r. Później jednakże ko-

19

Cyt. za: 18.09.2014: Comunicat de presă. Întrevedere Vladimir Voronin – Ulrike
Knotz, http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action=news&id=8325 (dostęp:
18.09.2014).

274
muniści zaczęli coraz przychylniej patrzeć na Unię Europejską i w 2005 r.
wygrali wybory pod hasłami integracji. Kulminacją tego stanowiska były
starania o przyjęcie do Partii Europejskiej Lewicy.
Należy jednak zauważyć, że PEL skupia ugrupowania sytuujące
się na radykalnym skrzydle europejskiej sceny politycznej i w Parlamencie Europejskim odgrywa jedynie marginalną rolę. Warto dodać, że
członkiem PEL jest Białoruska Partia Lewicy Sprawiedliwy Świat, której
historia jest podobna do PCRM, jednakże jej poparcie w społeczeństwie
jest znikome. PCRM jest jedyną partią z PEL, która posiada realną siłę na
lokalnej scenie politycznej. Przyjęcie do PEL, sytuującej się na marginesie, nie oznaczało zatem wejścia do głównego nurtu polityki europejskiej20.
Wydarzenia z 2009 r. spowodowały zmianę stosunku PCRM do
integracji europejskiej. Partia zaczęła się coraz bardziej przesuwać w stronę antyzachodnią, co trwa do dziś. W trakcie głosowania w parlamencie
nad ratyfikacją układu stowarzyszeniowego z UE deputowani PCRM na
znak protestu opuścili salę i nie oddali głosu. Grigore Petrenco, członek
PCRM i wiceprzewodniczący Parlamentu Republiki Mołdawii, stwierdził,
iż standardy socjalne i dotyczące praw człowieka w Europie Zachodniej
nadal pozostają wzorcem dla partii, jednak
integracja z Unią Europejską to inny projekt, dotyczący pragmatyki, gospodarki (…). Unia Europejska nie spełnia obecnie
norm demokratycznych, ma swoje problemy w związku
z normami demokratycznymi i dlatego widzimy plusy we
współpracy z krajami Europy, ale ja bym nie widział oczywistych plusów w integracji z Unią Europejską, widzę więcej
minusów21.

Jako argumenty podał brak wpływu na decyzje zapadające w Brukseli
oraz fakt, że kraje członkowskie zobowiązane są jedynie do wypełniania

20

PEL jest słabo znaną w Polsce organizacją. Jej początki sięgają 1989 r., kiedy kilka
partii komunistycznych z Zachodniej Europy zaczęło koordynować swoje działania.
W obecnym kształcie została utworzona w 2004 r. Skupia głównie partie komunistyczne i skrajnie lewicowe. Najbardziej znane z partii zrzeszonych w PEL to: niemiecka
Die Linke, grecka Syriza, Francuska Partia Komunistyczna oraz Komunistyczna Partia Czech i Moraw. Pozostałe partie członkowskie nie odgrywają prawie żadnej roli
w swych krajach. Żadna partia z Polski nie należy do PEL. Obecnie w Parlamencie Europejskim PEL wchodzi w skład jednej grupy z Sojuszem Nordyckiej Zielonej Lewicy
(Nordic Green Left Alliance); grupa ta łącznie liczy 52 europosłów z 19 krajów.
Zob.: http://www.european-left.org (dostęp: 29.09.2014) oraz http://www.guengl.eu
(dostęp: 29.09.2014).
21 Wywiad z Grigore Petrenco przeprowadzony w Kiszyniowie 19 marca 2014 r., godz.
19:30 w restauracji „La Gratar”. Warto dodać, że Petrenco był jedynym deputowanym
PCRM, który pozostał na sali i głosował przeciwko ratyfikacji układu stowarzyszeniowego z UE.
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dyrektyw. Petrenco krytycznie odniósł się również do Partnerstwa
Wschodniego, gdyż „w obecnym stanie może ono wpłynąć negatywnie na
rozwój kraju, przede wszystkim dlatego, że może ono wpłynąć negatywnie na stosunki z tradycyjnym partnerem – Moskwą”. Podkreślał również, że PW nie uwzględnia specyfiki lokalnej. Skrytykował Euronest, nazywając go „sztuczną strukturą, która dubluje funkcje”. Podkreślał natomiast dobrą współpracę z PEL w zakresie szkoleń i wymiany doświadczeń. Stwierdził, iż PCRM utożsamia się „z tą europejską rodziną partii
politycznych”.
Alexandr Roshko, przewodniczący młodzieżowej organizacji
PCRM i przedstawiciel partii w Europejskiej Sieci Młodzieżowych Organizacji Demokratycznych i Lewicowych (European Network of Democratic Young Left – ENDYL), skrytykował układ stowarzyszeniowy z UE,
wskazując, iż nie został on skonsultowany ze społeczeństwem i „do ostatniego momentu nikt nie wiedział, co się w nim znajduje”22. Stwierdził, że
jego partia popiera lewicowe ugrupowania z Unii Europejskiej i cieszy się
z ich sukcesów, jednakże nie akceptuje integracji kraju z UE oraz układu
stowarzyszeniowego, gdyż cele partii można osiągnąć bez tego typu kroków. Według Roshko istotna jest współpraca multilateralna z partiami lewicowymi z Unii Europejskiej, szczególnie w wymiarze szkoleń i wymiany
doświadczeń. Współpracę z PEL i ENDYL uznał za wyjątkowo udaną i potrzebną. Powiedział także, że tematyka europejska jest często dyskutowana na forum partyjnym.
Partia Liberalno-Demokratyczna Mołdawii
Na przeciwstawnym biegunie sytuuje się Partia Liberalno-Demokratyczna Mołdawii, która posiadając 31 deputowanych, jest drugą siłą
polityczną w kraju. O ile PCRM powstała na bazie dawnej PCM i wprost
odnosiła się do jej dziedzictwa (choć czasami dość krytycznie), o tyle
PLDM powstała w grudniu 2007 r. po to, aby doprowadzić do przyspieszenia integracji Republiki Mołdawii z Unią Europejską. Na jej czele stanął Vlad Filat, młody polityk (ur. 1969), który ukończył studia w Jassach
w Rumunii, później przez kilka lat zajmował się biznesem, a następnie
pełnił różne funkcje w rządach „centroprawicowych”, jak również był deputowanym. W wyborach z kwietnia 2009 r. PLDM uzyskała 15 mandatów i była jedną z głównych sił popierających proeuropejskie demonstracje. W wyborach w lipcu 2009 r. uzyskała 18 mandatów. Po wyborach,
w sierpniu 2009 r., ukonstytuował się Sojusz na rzecz Integracji Europejskiej (Alianța pentru Integrare Europeană – AIE), do którego przystąpiły,
oprócz PLDM, również PDM i PL oraz Sojusz „Nasza Mołdawia” (Alianța
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Wywiad z Alexandrem Roshko przeprowadzony w Kiszyniowie 18 marca 2014 r.,
godz. 17:30 pod budynkiem Wolnego Międzynarodowego Uniwersytetu Mołdawii
(Universitatea Liberă Internaţională din Moldova).
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„Moldova Noastră”), który w 2011 r. połączył się z PLDM. Przewodniczącym AIE został Vlad Filat, który we wrześniu 2009 r. został również premierem. W wyborach 2010 r. PLDM uzyskała 32 mandaty. W 2011 r.
ugrupowanie zyskało status obserwatora w Europejskiej Partii Ludowej
(European People’s Party – EPL23), gdzie stara się być bardzo aktywne.
W marcu 2013 r., w wyniku konfliktu wewnątrz koalicji, Vlad Filat ustąpił
ze stanowiska premiera, zaś nowym szefem rządu został Iurie Leancă,
również z PLDM, absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, zawodowy dyplomata.
Głównym celem, jaki postawiła przed sobą partia, było zintegrowanie Republiki Mołdawii ze strukturami Unii Europejskiej. Filat i jego
koledzy zdawali sobie sprawę, że niemożliwe jest szybkie przystąpienie
kraju do UE, jednakże uważali, że realną perspektywą jest podpisanie
traktatu stowarzyszeniowego i reformowanie instytucji państwowych
w duchu europejskim. Utworzenie Partnerstwa Wschodniego uznali za
szansę na przyspieszenie tych procesów i postanowili, że Republika Mołdawii powinna być liderem wśród wszystkich państw uczestniczących
w tym projekcie. Przystąpienie kraju do UE było jednak jasno stawiane
jako cel długofalowy. Bazę wyborczą PLDM stanowili ludzie określający
się jako Mołdawianie, jednak ci o bardziej prozachodnim nastawieniu.
Koncepcją lansowaną przez partię był „mołdawianizm europejski”,
przeciwstawiany „mołdawianizmowi sowieckiemu” promowanemu przez
PCRM24.
W grudniu 2011 r. partia przyjęła program, który obowiązuje do
tej pory25. W preambule stwierdzano, iż kraj przechodzi okres reform
społeczno-gospodarczych, zaś PLDM „przyjęła pozycję lidera promocji
i wdrażania przekształceń koniecznych dla zapewnienia dobrobytu kraju
i jego mieszkańców”. Podkreślano, że „PLDM jest partią nowej generacji
polityków, dobrych specjalistów w każdej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego, mających jasną wizję rozwoju kraju, wizję, która przekracza
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EPL jest obecnie najsilniejszą federacją partii politycznych w Unii Europejskiej.
Powstała w 1976 r. i zrzesza partie określane w swoich krajach mianem konserwatywnych, chadeckich lub ludowych. W skład EPL wchodzą 73 ugrupowania z 39 krajów. Wśród nich jest wiele wiodących na lokalnej scenie politycznej, m.in.: niemiecka
CDU/CSU, francuska UMP, polska PO, bułgarski GERB, węgierski Fidesz czy rumuńska PDL. Z ramienia EPL pochodzi m.in. obecny przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.
Zob.: http://www.epp.eu (dostęp: 29.09.2014).
24 Zob.: B. Zdaniuk, Linie podziałów politycznych w Republice Mołdawii – aspekt
tożsamościowy [w:] M. Kosienkowski, Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, Lublin 2013, s. 177-191.
25 Jest on dostępny na stronie internetowej: http://www.pldm.md/who-we-are/
partidul/programul-politic (dostęp: 19.09.2014). Strona dostępna jest tylko w wersji
rumuńskiej. Jedynym widocznym rosyjskim akcentem na stronie internetowej PLDM
jest link do profilu Vlada Filata na portalu odnoklassniki.ru. Profil ten jest jednak
prawie nieużywany. Prowadzony jest w języku rumuńskim.
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granice doraźnego administrowania czy jednej kadencji władzy”. Jako
główny cel w preambule postawiono przezwyciężenie biedy, która „pozostaje podstawową przeszkodą na drodze wzmocnienia Republiki Mołdawii wewnętrznie i na arenie międzynarodowej”.
W dalszej części dokumentu przedstawiono najważniejsze „wartości i pryncypia”, czyli: wolność, równość, odpowiedzialność, solidarność, pomocniczość26, nadrzędność prawa, demokratyczny charakter rządu, wydajność (rum. performanţa), gospodarkę rynkową, stałą komunikację z obywatelami, ochronę środowiska, „otwartość na wymianę międzynarodową [rum. circuite internaționale], która daje nowe możliwości,
doświadczenia i szanse na rozwój dla obywateli Republiki Mołdawii” oraz
respektowanie różnorodności kulturowej, tradycji, rodziny i społeczności.
Ten ostatni punkt rozwinięto, stwierdzając m.in.:
w sensie obywatelskim wszyscy mieszkańcy kraju są Mołdawianami i zbudowanie prosperującego państwa, w ramach Unii Europejskiej, będzie w stanie złagodzić istniejące
sprzeczności etnolingwistyczne. W tym samym czasie wolność samoidentyfikacji nie oznacza negacji pewnych prawd
naukowych, takich jak to, że w Republice Mołdawii mówi się
językiem rumuńskim.

Później następowało wyliczenie pięciu „celów strategicznych”
PLDM: konsolidacja systemu demokratycznego; zapewnienie dobrobytu
i konkurencyjności gospodarki w wymiarze regionalnym i europejskim;
trwały rozwój kraju przez promowanie „racjonalności społecznej” i kultury obywatelskiej; integracja kraju „w obszarze europejskim i euroatlantyckim, powrót do cywilizacji europejskiej w sensie podzielanych wartości”; unifikacja państwa wynikająca z założenia, że „obywatele z lewej strony Dniestru są obywatelami Republiki Mołdawii, arbitralnie poddani
władzy pewnej grupy, która zmonopolizowała ją przy pomocy państw
trzecich”.
Kolejne rozdziały dotyczyły reform państwa, wymiaru sprawiedliwości, wolności prasy i funkcjonowania mediów publicznych, wzmacniania gospodarki itd. Jeden podrozdział poświęcono dywersyfikacji dostaw
energii.
Sprawom integracji europejskiej poświęcono jeden rozdział – piąty (na dwanaście). Na początku stwierdzano:
PLDM jest zdecydowanie przekonana, że cywilizacja europejska stanowi fundamentalny punkt odniesienia dla wysiłków
modernizacji wewnętrznej i integracji instytucjonalnej. Przystąpienie do Unii Europejskiej stanowi nie tylko cel prioryte-
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Warto zauważyć, że zasada ta występuje również w Traktacie Lizbońskim.
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towy, lecz również jest niewyczerpanym źródłem inspiracji
dla projektów reform politycznych i gospodarczych.

Następnie podkreślano, że wszelkie wysiłki zostaną skierowane na osiągnięcie tego właśnie celu. Wspominano też o Partnerstwie Wschodnim:
„należy w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez Partnerstwo
Wschodnie, zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i multilateralnym”,
przy czym zwracano też uwagę na wartość założenia „więcej za więcej”.
Wskazywano na potrzebę podpisania układu stowarzyszeniowego z UE
i porozumienia o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu,
a także o ruchu bezwizowym. Na zakończenie tego rozdziału wspomniano
też o Europejskiej Grupie Inicjatywnej dla Mołdawii, która została stworzona w 2010 r. z inicjatywy Rumunii27. W dalszych podrozdziałach wymieniano inne czynniki międzynarodowe, które mogą przysłużyć się celowi nadrzędnemu – integracji z UE, czyli m.in. dobre stosunki z USA,
państwami Europy Zachodniej, a także z NATO. Stwierdzano również, że
„Rumunia odgrywa szczególną rolę w procesie integracji europejskiej Republiki Mołdawii”.
W kolejnych częściach programu mówiono o rozwoju rolnictwa,
integracji Naddniestrza, wspomaganiu oświaty, służbie zdrowia itd. Program kończył się wezwaniem: „Tak nam dopomóż Bóg!”.
Drugim ważnym dokumentem był manifest przyjęty w grudniu
2013 r.28 Był to krótszy tekst, będący w zasadzie powtórzeniem tez zawartych w programie, jednakże sprawom europejskim poświęcono proporcjonalnie dużo więcej miejsca. Stwierdzano m.in., iż „PLDM uważa, że
zmianą, której potrzebuje Republika Mołdawii, jest szybkie zakończenie
transformacji postsowieckiej i budowa europejskiego państwa”. Trzecim
istotnym dokumentem był „Plan 2020”, przyjęty w czerwcu 2014 r. i składający się z prezentacji wizualnych29. Rozpoczynał się grafiką z dwiema
flagami: Republiki Mołdawii i UE, zaś zawartość była powtórzeniem tez
znanych z dwóch wyżej wymienionych tekstów wraz z graficznymi ele-
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Warto tu dodać, że w grupie tej Polska bierze bardzo aktywny udział. 1 września
2014 r. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, podczas wizyty w Kiszyniowie stwierdził: „1 września to data, która w Polsce kojarzy się tylko z jednym i wszyscy
czujemy brzemię tej pamięci o tym, co zdarzyło się 75 lat temu. Cieszę się, że tu, w
Mołdawii, ta data kojarzy się pozytywnie. To jest dzień dzisiaj, w którym Mołdawia
wprowadziła w życie umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, w wyniku Partnerstwa Wschodniego zaproponowanego przez Polskę. A więc, jest to też nasz polski sukces, że kolejny kraj aspiruje do europejskich standardów w swoim życiu publicznym
i aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej”. Cyt. za: http://www.msz.gov.pl/pl/
aktualnosci/wiadomosci/wizyta_szefa_polskiej_dyplomacji_w_moldawii (dostęp:
19.09.2014).
28 Jest dostępny pod adresem: http://www.pldm.md/images/manifest.pdf (dostęp:
19.09.2014).
29 Jest on dostępny pod adresem: http://pldm.md/planul2020/images/Planul%
202020%20al%20PLDM.pdf (dostęp: 19.09.2014).

279
mentami. Głównym przesłaniem dokumentu było przyjęcie daty 2020 jako momentu przystąpienia Republiki Mołdawii do Unii Europejskiej.
W filmie promującym ten dokument plan przystąpienia do UE w roku
2020 nazwany jest jego najważniejszym elementem.
Sprawy europejskie zajmują 9,7% tekstu programu partii z roku
2011, 18% manifestu z 2013 r. i 30% „Planu 2020”, przy czym ten ostatni
dokument już w swojej nazwie zawiera akcent europejski. Widać więc nie
tylko wzrost zainteresowania tą tematyką z biegiem czasu, lecz także poświęcanie jej większej uwagi w materiałach skierowanych do elektoratu.
Sprawy europejskie dominują w PLDM, co widać chociażby po
siedzibie partii – przy wejściu stoją cztery flagi: Republiki Mołdawii, UE,
PLDM i EPL. Vadim Pistrinciuc, wiceprzewodniczący PLDM, stwierdził:
„nasza partia powstała właśnie w tym celu, integracji europejskiej i po to,
aby podjąć konkretne kroki, aby tam dojść (…) to nie jest jeden z naszych
celów, to główna przyczyna egzystencji partii, trzeba to powiedzieć
wyraźnie”30. Pistrinciuc podkreślił, że dużą rolę odegrało zainteresowanie
polityków unijnych i krajów członkowskich UE Republiką Mołdawii. Zaczęli przyjeżdżać często z wizytami, „a my [PLDM] jako partia z najbardziej widocznym przesłaniem proeruopejskim zaczęliśmy na tym zyskiwać”. Zwrócił też uwagę, że przystąpienie PLDM do EPL w roli obserwatora przyniosło bardzo duże korzyści dla Republiki Mołdawii, gdyż politycy partii zrzeszonych w EPL zaczęli promować projekty korzystne dla
kraju. Według niego EPL odegrała ogromną rolę w przyspieszeniu integracji europejskiej, w przyjęciu konkretnych dokumentów i rozwiązań
oraz w szybszym przechodzeniu procedur. Partnerstwo Wschodnie, według Pistrinciuka, było bardzo ważnym projektem i współpraca w jego ramach, również w Euronest, była istotna, jednakże dużo ważniejsza dla
kraju i dla partii była bilateralna współpraca z EPL. Wskazał na szkolenia
i doradztwo organizowane przez tę federację partii31. Jako bardzo ważną
wymienił też pomoc, jaką EPL udzielało PLDM w kontaktach międzynarodowych.
Demokratyczna Partia Mołdawii
Kolejne dwie partie poddane niniejszej analizie odgrywają znacznie mniejszą rolę na scenie politycznej. Demokratyczna Partia Mołdawii
posiada 15 posłów, jest trzecim klubem w parlamencie i członkiem koalicji rządowej. Ugrupowanie powstałe w 1997 r. pod nazwą Ruch na rzecz
Demokratycznej i Prosperującej Mołdawii (Mișcarea pentru o Moldovă
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Wywiad z Vadimem Pistrinciukiem przeprowadzony w Kiszyniowe 19 marca, godz.
11:00 w głównej siedzibie PDLM.
31 Materiały promocyjne i wyborcze PLDM prezentują bardzo wysoki poziom profesjonalny i nie odbiegają standardami od analogicznych materiałów partii Europy Zachodniej. Niewątpliwie jest to zasługą doradztwa EPL.
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Democratică și Prosperă) w wyborach 1998 r. uzyskało 18 mandatów.
Pierwszym przewodniczącym był Dumitru Diacov, dawny działacz Komsomołu i korespondent sowieckiej agencji TASS w Bukareszcie. W roku
2000 partia przyjęła obecną nazwę, jednakże w wyborach 2001 r. nie
zdołała przekroczyć progu wyborczego. W 2005 r. uzyskała osiem miejsc
w parlamencie. W 2008 r. została przyjęta do Międzynarodówki Socjalistycznej jako członek stowarzyszony, a pełne prawa członkowskie uzyskała w 2012 r.32 W wyborach w kwietniu 2009 r. ponownie nie przekroczyła progu wyborczego, lecz w lipcu tego samego roku uzyskała już
13 mandatów. Tuż przed wyborami nowym przewodniczącym został Marian Lupu, również dawny aktywista Komsomołu, a później ekonomista
i przewodniczący parlamentu w latach 2005-2009. W latach 2010-2013
pełnił funkcję przewodniczącego parlamentu, a w latach 2010-2012 także
funkcję tymczasowego prezydenta Republiki Mołdawii. Dużą rolę w partii
odgrywał również Vladimir Plahotniuc, przedsiębiorca, jeden z najbogatszych obywateli, który był wiceprzewodniczącym PDM. W sierpniu
2009 r. ugrupowanie przystąpiło do AIE oraz do koalicji rządowej.
W 2010 r. PDM uzyskała status obserwatora w Partii Europejskich Socjalistów (ang. Party of European Socialists – PES). Bazą wyborczą PDM są
osoby określające się jako Mołdawianie i najbardziej prozachodnio nastawiona część populacji słowiańskiej.
PDM posiada obecnie trzy aktualne dokumenty programowe:
„Cele”, manifest „Solidarna Mołdawia” oraz dziewięć „rozwiązań” (rum.
soluțiile, ros. решения, ang. solutions) w konkretnych obszarach, które
są podstawą kampanii przed wyborami w listopadzie 2014 r.33 „Celów”
jest 21 i poprzedzone są krótką preambułą, niewnoszącą jednak praktycznie żadnych treści. Pierwszy z nich dotyczy porządku konstytucyjnego
państwa, respektowania praw człowieka zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Kolejne
dwa punkty traktują o zagwarantowaniu różnorodności kulturowej i „do-
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Międzynarodówka Socjalistyczna (Socialist International – SI) powstała w 1951 r.
na bazie wcześniejszych organizacji zrzeszających partie lewicowe z całego świata.
SI jest organizacją o zasięgu globalnym. Obecnie należy do niej 168 partii ze wszystkich kontynentów. W wielu przypadkach są to bardzo silne ugrupowania, jak np.:
niemiecka SPD, francuska PS, hiszpańska PSOE, polski SLD czy rumuńska PSD.
Również w niektórych krajach pozaeuropejskich do SI należą ugrupowania nadające
ton lokalnej polityce, jak południowoafrykański ANC, namibijskie SWAPO czy pakistańska PPP. W Parlamencie Europejskim posłowie partii zrzeszonych w SI zasiadają
w Postępowym Sojuszu Socjalistów i Demokratów (Progressive Alliance of Socialists
and Democrats), który liczy 192 członków. Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego jest obecnie Martin Schulz z SPD. Symbolem SI jest dłoń trzymająca różę. Nietrudno zauważyć, iż logo mołdawskiej PDM, składające się z trzech róż, jest wzorowane na znaku SI. Zob.: http://www.socialistinternational.org (dostęp 30.09.2014).
33 Dokumenty dostępne są na stronie: http://www.pdm.md/ro/ (dostęp: 19.09.2014)
w trzech wersjach językowych: rumuńskiej (nazwanej „rumuńską”), rosyjskiej i angielskiej.
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kończeniu przez rozwiązania polityczne, drogą pokojową, procesu reintegracji terytorialnej Republiki Mołdawii”. „Cele” z numerami 4-19 odnoszą
się do gwarancji socjalnych, rozwoju gospodarki, ochrony środowiska
oraz ochrony praw ludności. Dwudziesty „cel” dotyczy umacniania gwarancji stałej neutralności kraju (co było zapisane w konstytucji Republiki
Mołdawii), a ostatni, dwudziesty pierwszy, brzmi następująco: „promocja
zrównoważonej polityki zagranicznej, która zabezpieczy wizerunek i interesy Republiki Mołdawii w kontekście regionalnym i globalnym, poprzez
integrację w Unii Europejskiej i rozwój współpracy z krajami WNP”.
Manifest „Solidarna Mołdawia”, przyjęty w czerwcu 2012 r., również nie był zbyt obszernym dokumentem. Zdecydowaną większość treści
zajmowały dość banalne i ogólne stwierdzenia o dobrobycie itd. Wskazywano na konieczność ochrony socjalnej, finansowania edukacji i służby
zdrowia z budżetu państwa. Przykładem stylu i treści większości dokumentu mogło być to zdanie: „[Jesteśmy za] Mołdawią, która inwestuje
w swoich obywateli poprzez wszystkie polityki państwa, przygotowuje
i realizuje procesy reform dla wyłącznej korzyści obywateli Republiki
Mołdawii”. Dwa z tych punktów dotyczyły polityki zagranicznej. W jednym stwierdzano: „[Jesteśmy za] Mołdawią, która podąża drogą integracji w Unii Europejskiej, traktując ten cel w sposób realistyczny i pragmatyczny, jako zadanie i motywację, aby zaprowadzić we wszystkich sferach
aktywności społecznej standardy europejskie”, natomiast w drugim, niejako kontrując: „[Jesteśmy za] Mołdawią, w której zrównoważone podejście i interes narodowy definiują politykę zagraniczną, tworząc punkty
styczności między integracją europejską i współpracą ze wschodnimi
partnerami”.
Najważniejszym z punktu widzenia partii dokumentem są jednak
„rozwiązania”, w których poziom szczegółowości jest minimalnie większy
niż w manifeście „Solidarna Mołdawia”. „Rozwiązań” jest dziewięć: gospodarka i rozwój lokalny; protekcja socjalna; zdrowie; edukacja; rolnictwo; transport i komunikacja; wymiar sprawiedliwości i bezpieczeństwo
obywateli; narody, tradycje i kultura oraz „wektor europejski” (rum. vectorul european, ros. европейский вектор).
„Wektor europejski” rozpoczyna się jednym zdaniem, streszczającym poglądy PDM w sprawach międzynarodowych: „Partia Demokratyczna popiera zbliżenie z Unią Europejską i otwarcie kraju na Wschód
i Zachód”. Następnie stwierdza się, iż PDM przyczyniła się do podpisania
układu stowarzyszeniowego z UE i do zniesienia wiz. Podkreślono, iż partia widzi rozwój kraju przy wykorzystaniu funduszy unijnych, a także w
ramach projektów takich jak Partnerstwo Wschodnie, Polityka Sąsiedztwa czy Wspólny Program Operacyjny Rumunia – Ukraina – Mołdawia.
Wskazuje się także, iż mogą się one przysłużyć przede wszystkim na poziomie lokalnym i że właśnie na to należy położyć akcent. W ostatnim
akapicie stwierdza się, że
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jednocześnie Partia Demokratyczna silnie popiera konsolidację relacji z Federacją Rosyjską, którą uważamy za partnera strategicznego Republiki Mołdawii. Wzmocnienie związków z Federacją Rosyjską musi zostać przeprowadzone zarówno bilateralnie, jak i w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw. Zdaniem PDM wektor europejski nie jest
sprzeczny i nie powinien być sprzeczny z tradycyjnymi stosunkami Mołdawii z obszarem wschodnim.

W „Celach” sprawom europejskim poświęcono ok. 3,8% miejsca,
w manifeście „Solidarna Mołdawia” – 9,6% miejsca, zaś w „rozwiązaniach” – ok. 11%. W każdym z tych dokumentów akcenty proeuropejskie
były jednak skontrowane akcentami prorosyjskimi. Podkreślano, że nie
ma sprzecznośći pomiędzy integracją europejską a dobrymi stosunkami,
a nawet strategicznym partnerstwem z Rosją.
Oleg Țulea, wiceprzewodniczący PDM, stwierdził, iż jego partia
bardzo aktywnie działa w AIE i faktycznie przyczyniła się do przyspieszenia integracji europejskiej34. Według niego ta sprawa jest jedną z najważniejszych podnoszonych przez PDM. Uznał również, że „Euronest to przydatna platforma. Staramy się być jak najbardziej aktywni w Euronest, ale
oczywiście dużo bardziej korzystna jest współpraca bilateralna z europarlamentarzystami, z naszymi przyjaciółmi”. Wskazywał, iż kooperacja
z PES jest także bardzo istotna, szczególnie z punktu widzenia ideologii,
gdyż według niego partie polityczne w Republice Mołdawii, w tym również PDM, mają problemy z właściwym określeniem kierunków ideologicznych oraz z konkretnymi rozwiązaniami. Jako przykład podał parytety dla kobiet na listach wyborczych. Współpraca z PES jest istotna, według Țulea, również w zakresie szkoleń i sympozjów oraz wymiany doświadczeń.
Partia Liberalna
Ostatnim z ugrupowań opisanych w niniejszym opracowaniu jest
Partia Liberalna. W 1993 r. powstała Partia Reformy (Partidul Reformei),
na czele którtej stanął Anatol Șalaru, młody polityk (ur. 1962), który zasłynął w latach 80. jako animator kultury młodzieżowej, a w 1990 r.
wszedł do Najwyższego Sowietu jako deputowany Frontu Ludowego. Partia Reformy od samego początku uważała się za ugrupowanie prawicowe,
odwołujące się do wartości chrześcijańskich. W 1998 r. jej przewodniczącym został Mihai Ghimpu, brat Gheorghe Ghimpu, który w latach 70.
prowadził działalność antykomunistyczną i na rzecz zjednoczenia z Rumunią. Mihai Ghimpu był jednym z założycieli Frontu Ludowego, a na-
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Wywiad z Igorem Țulea przeprowadzony w Kiszyniowie 18 marca 2014 r., godz.
13:00 w głównej siedzibie PDM.
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stępnie deputowanym z jego ramienia. Zarówno pod przewodnictwem
Șalaru, jak i Ghimpu partia nie odnosiła sukcesów, w trzech kolejnych
wyborach zdobywając poniżej 1% głosów. W kwietniu 2005 r. odbył się
kongres, na którym zdecydowano o zmianie nazwy ugrupowania na Partię Liberalną. Niedługo później przyszedł pierwszy poważny sygnał wzrostu popularności PL w społeczeństwie – w wyborach lokalnych w listopadzie 2005 r. Dorin Chirtoacă, krewny Ghimpu i wiceprzewodniczący partii, otrzymał ponad 25% poparcia w głosowaniu na prezydenta Kiszyniowa. Chirtoacă skupił się na dalszej mobilizacji elektoratu i w kolejnych
wyborach, w czerwcu 2007 r., został wybrany prezydentem Kiszynowa;
jest nim do tej pory.
Dzięki temu zwycięstwu i udanym rządom Chirtoacă w Kiszyniowie PL rosła w siłę. W obu wyborach w 2009 r. otrzymała po 15 mandatów. W sierpniu 2009 r. weszła w skład AIE, zaś Mihai Ghimpu został
przewoniczącym parlamentu i tymczasowym prezydentem, którym pozostał do grudnia 2010 r. W wyborach 2010 r. PL otrzymała już tylko
12 mandatów, lecz nadal pozostawała liczącą się siłą na scenie politycznej. W kwietniu 2013 r. doszło do rozłamu w partii – część polityków odeszła i utworzyła Partię Liberalno-Reformatorską, na czele której stanął
Ion Hadârcă, dawny działacz Komsomołu. Tymczasem PL opuściła koalicję, zaś PLR w niej pozostała i dzięki temu rząd przetrwał, gdyż koalicja
utrzymała większość w parlamencie. PLR nie zdobyła jednak zaufania
elektoratu i poparcie dla niej utrzymuje się na poziomie 1-2%, podczas
gdy PL nadal w sondażach uzyskuje ok. 9-10% – dlatego też w niniejszej
analizie skupimy się wyłącznie na Partii Liberalnej.
PL należy do Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (w języku polskim używa się angielskiego skrótu ALDE – Alliance of
Liberals and Democrats for Europe), zaś logo partii jest prawie identyczne jak logo ALDE, co jest jedynym takim przypadkiem wśród stowarzyszonych w tej organizacji35. Bazą wyborczą PL są przede wszystkim
osoby określające się jako Rumuni, a także część najbardziej prorumuńsko nastawionych obywateli, którzy określają się jako Mołdawianie.
Partia Liberalna na swojej stronie internetowej umieściła cztery
flagi: Republiki Mołdawii, NATO, UE i Rumunii, przy każdej zaś dodano
jednowyrazowe hasło. Przy fladze RM – „wolność”, przy NATO – „przystąpienie”, przy UE – „integracja”, a przy fladze Rumunii – „jedność”, co
jasno określało kierunki polityki zagranicznej, a także – choć w mniej-
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ALDE powstała w 1976 r. jako federacja partii liberalnych przed pierwszymi
wyborami do Parlamentu Europejskiego. Obecną nazwę uzyskała w 2012 r. Do ALDE
należy 57 partii z krajów europejskich i najbliżej sąsiadujących z Europą.
Najważniejsze ugrupowania członkowskie to: brytyjska LD, holenderska VVD,
szwedzka Partia Centrum, irlandzka FF czy rumuńska PNL. Żadna polska partia nie
należy do ALDE. Obecnie ALDE jest reprezentowana w Parlamencie Europejskim
przez 68 posłów z 21 krajów. Zob.: http://www.aldeparty.eu/en (dostęp: 30.09.2014).
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szym stopniu – wewnętrznej36. Obszerny, przynajmniej w porównaniu
z innymi ugrupowaniami, program partii został przyjęty na kongresie we
wrześniu 2010 r. Składa się on z preambuły i 13 rozdziałów traktujących
o różnych zagadnieniach. W pierwszym zdaniu preambuły zaznaczano, iż:
„Partia Liberalna jest prawicową formacją polityczną, zakotwiczoną doktrynalnie w rodzinie europejskiego liberalizmu, który walczy o prawa
i podstawowe wolności gwarantowane konstytucyjnie”. Stwierdzano też,
że PL
walczy o eliminację wszystkich negatywnych konsekwencji
reżimu komunistycznego: doktryny i ideologii oraz symboliki
totalitarnej, ekstremizmów politycznych, nietolerancji, procesów wynaradawiania kontynuowanych w ukrytych formach, fałszowania tożsamości narodowej Rumunów mołdawskich, promowania mitów propagandowych dawnego
ustroju (...). Tożsamość narodowa, wspólnota historii, języka, kultury, duchowości i wspólnego przyszłego losu pomiędzy Republiką Mołdawii i Rumunią jest podstawowym składnikiem politycznego projektu przystąpienia do Unii Europejskiej i jest gwarantem naszej europejskiej tożsamości.

Jako najważniejsze cele PL wymieniano przystąpienie Republiki Mołdawii do UE i NATO, przy czym pełne nazwy tych obu organizacji napisano wielkimi literami.
W dalszej części dokumentu przedstawiano założenia ideowe liberalizmu, a następnie sprawy bardziej szczegółowe, podzielone na rozdziały. Były to: państwo prawa, gospodarka, opieka socjalna, szkolnictwo,
zdrowie, młodzież, kultura i ochrona środowiska. Kolejny rozdział poświęcony był relacjom międzyetnicznym – wskazywano, że prawa mniejszości powinny być zagwarantowane zgodnie z duchem europejskim
i standardami UE. Następny traktował o problemie Naddniestrza, przy
czym kładziono nacisk na to, iż partnerem do rozmów ma być Moskwa,
a nie Tyraspol. Nie wskazywano jednak na żadne konkretne rozwiązanie
tej kwestii.
Rozdział dziesiąty, bardzo obszerny, poświęcony był polityce zagranicznej i integracji europejskiej. Stwierdzano, iż „absolutnym priorytetem PL jest przystąpienie Republiki Mołdawii do Unii Europejskiej”.
Pisano też o innych celach, takich jak przystąpienie do NATO, bliskie
stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, „realistyczne” stosunki z Rosją
(wspomniano o konieczności dywersyfikacji dostaw energii), a także strategiczne partnerstwo z Rumunią, jednakże najwięcej miejsca poświęcono
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Strona internetowa Partii Liberalnej: www.pl.md (dostęp: 21.09.2014). Strona
prowadzona jest wyłącznie w języku rumuńskim, jednakże, podobnie jak w przypadku
PLDM, posiada link do profilu na rosyjskim portalu odnoklassniki.ru.
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sprawom unijnym. Nadmieniono o konieczności „aktywnego udziału
w Partnerstwie Wschodnim oraz innych inicjatywach regionalnych”.
W dalszych częściach programu informowano o pozycji PL wobec
technologii i komunikacji oraz kontroli obywatelskiej nad rządem. Łącznie sprawy europejskie zajmowały 11% objętości programu, jednakże
warto dodać, że statystyka ta nie obejmuje bardzo wielu fragmentów,
gdzie wobec rozmaitych zagadnień proponowano „rozwiązania zgodne ze
standardami UE”.
Zdaniem Valeriu Munteanu, wiceprzewodniczącego PL, Unia Europejska i jej standardy zostałyby zaakceptowane przez społeczeństwo, jeżeli tylko byłaby większa wiedza na ten temat37. Podkreślał, iż w społeczeństwie Partia Liberalna postrzegana jest jako ta najbardziej proeuropejska i prounijna. Stwierdził, że inne partie, przede wszystkim PLDM,
grają pewną grę pomiędzy Moskwą a Brukselą, natomiast PL jest jedynym ugrupowaniem, które realnie traktuje integrację europejską jako
najwyższy priorytet. „My, europejscy liberałowie, jesteśmy zwolennikami
wartości europejskich”, stwierdził. Munteanu uznał, że współpraca bilateralna z ALDE oraz z Parlamentem Europejskim jest bardzo udana
i dużo ważniejsza, „o 90%”, niż współpraca w ramach Euronest. Według
niego ALDE pomaga PL w zakresie szkoleń, wymiany doświadczeń,
a także – dzięki swoim politykom umieszczonym na wysokich stanowiskach – ma wpływ na proces decyzyjny dotyczący Republiki Mołdawii i jej
aspiracji europejskich.
Podsumowanie
Partie polityczne Republiki Mołdawii są odzwierciedleniem społeczeństwa tego kraju. Rozłam, jaki bardzo wyraźnie widać w społeczeństwie, ma swój wymiar także na scenie politycznej. PCRM jest ugrupowaniem bardzo sceptycznie nastawionym do UE, co ma swój wymiar również w polityce międzypartyjnej – współpraca z PEL, która sytuuje się na
marginesie i nie zrzesza żadnej naprawdę istotnej partii z żadnego kraju
prócz Republiki Mołdawii, jest tu bardzo wymowna. Sprawy europejskie
nie zajmują wiele miejsca w dokumentach programowych partii. Można
zatem stwierdzić, iż proeuropejski skręt w okolicach 2005 r. był jedynie
koniunkturalny.
Odmiennie wygląda to w partiach zrzeszonych w 2009 r. w proeuropejskiej koalicji AIE. PLDM uczyniła z integracji europejskiej swoje
główne hasło. Partia Liberalna także, i choć nadal celem nadrzędnym pozostaje dla niej połączenie z Rumunią, przystąpienie do UE jest oczywistym punktem na drodze do realizacji tego celu. PDM wykazuje trochę
większą rezerwę, jednakże także ona całkowicie popiera przystąpienie
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godz. 15:00 w gmachu Parlamentu.
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kraju do UE, przynajmniej werbalnie. Wszystkie trzy ugrupowania bardzo aktywnie współpracują z europejskimi federacjami partii, odpowiednio EPL, ALDE i PES. Proeuropejscy politycy mołdawscy bardzo cenią
sobie wzajemne kontakty i wskazują, że były one pomocne, przede wszystkim w załatwianiu konkretnych spraw w UE, a także w zakresie szkoleń
i wymiany doświadczeń. Również patrząc z perspektywy geopolitycznej,
wyraźnie widać wpływ polityków europejskich, szczególnie z EPL, na
przyspieszenie procesu integracji europejskiej Republiki Mołdawii.
Pomimo tego, iż wszystkie proeuropejskie partie popierają projekt Partnerstwa Wschodniego, nie jest on zbyt widoczny w ich działalności, a politycy mówią o nim raczej niechętnie, choć nigdy wrogo. Można wyciągnąć wniosek, że jest on pomocny, lecz na pewno niedecydujący.
Platformy współpracy w ramach PW są używane – szczególną rolę odgrywa tu Euronest – jednakże spełniają rolę głównie pomocniczą. Pomagają
zdobyć kontakty i uczą pewnej europejskiej ogłady politycznej, co swoją
drogą jest bardzo cenną rzeczą w takim kraju jak Republika Mołdawii,
długo pozbawionym jakichkolwiek kontaktów z Europą Zachodnią. Należy też zauważyć, że w przypadku tego państwa Partnerstwo Wschodnie
spełnia swoją rolę, faktycznie przybliża Kiszyniów do Brukseli, czego wyrazem są nie tylko podpisanie układu stowarzyszeniowego i zniesienie
wiz, lecz również częste wzajemne wizyty oraz współpraca na wielu polach. Dzięki PW de facto europeizuje się również PCRM; wystarczy porównać jej program i działania z podobnymi ugrupowaniami z Rosji i Białorusi. Partia mołdawskich komunistów używa, choć tylko do pewnego
stopnia, europejskich narzędzi po to, aby krytykować europeizację.
Jeżeliby oceniać poszczególne partie wyłącznie na podstawie ich
materiałów propagandowych i rozmów z politykami, to PDLM i PL
z pewnością są całkowicie proeuropejskie, PDM minimalnie mniej, natomiast PCRM idzie raczej w drugą stronę. Podobnie rozkładają się sympatie w społeczeństwie. Duża część obywateli niechętnie podchodzi do
Unii Europejskiej, widząc swój los raczej w ściślejszym związku z Rosją.
Według sondażu z lipca 2014 r. 47% respondentów widziało najważniejszego partnera politycznego w UE, zaś 42% w Rosji. 60% ankietowanych
było natomiast zdania, że Rosja jest głównym partnerem ekonomicznym
Republiki Mołdawii, 51% odpowiedziało zaś, że głównym partnerem gospodarczym jest UE. 15% widziało zagrożenie gospodarcze ze strony UE,
zaś 14% – polityczne. W przypadku Rosji, 28% uznało ten kraj za zagrożenie gospodarcze, a 29% za zagrożenie polityczne38. Nietrudno zauważyć, że rozkład sił i poglądów dotyczących integracji z UE na scenie politycznej jest zbliżony do tych wyników.
Ewentualna zmiana wizerunku Unii Europejskiej w społeczeństwie mołdawskim zależy w dużej mierze od samej Unii – czy uda jej się
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Dane za: http://eastbook.eu/wp-content/uploads/2014/07/2014-July-25-PublicOpinion-Survey-Residents-of-Moldova-June-7-27-2014.pdf (dostęp: 3009.2014).
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zaspokoić aspiracje obywateli tego kraju i pokazać im, że wartości zachodniej demokracji mogą coś znaczyć również między Dniestrem i Prutem. Równie ważna rola przypada tu partiom zrzeszonym w koalicji proeuropejskiej. Wszelkie nieprawości popełnione przez polityków tych
ugrupowań obciążają bowiem w świadomości społecznej nie tylko konkretne osoby i ich środowiska polityczne, ale samą ideę integracji europejskiej. Wydaje się, że główni liderzy AIE, Vlad Filat i Iurie Leancă, zdają sobie sprawę z tego faktu.
Republika Mołdawii z pewnością jest liderem wśród krajów Partnerstwa Wschodniego i nie można wykluczyć, że cel przystąpienia do UE
z rokiem 2020, nakreślony w projekcie PLDM, zostanie osiągnięty.
Ewentualny sukces PW w Republice Mołdawii może oznaczać, że za przykładem Kiszyniowa pójdą inne stolice objęte tym projektem.

dr. Adam Burakowski
Institutul de Studii Politice
al Academiei Poloneze de Științe din Varșovia

Europenizarea partidelor politice în Republica Moldova
– de la o extremă la alta
Rezumat

Prezentul articol a luat naștere în cadrul realizării proiectului de
cercetare 2012/05/D/HS5/01596 intitulat „Europenizarea partidelor politice și grupurilor de interese în contextual parteneriatului Răsăritean”,
finanțat de către Centrul Național de Știință.
Articolul a apărut înainte de alegerile din 2014. El începe cu
o scurtă descriere a istoriei Moldovei, fără de care, după opinia autorului,
ar fi greu de înțeles situația, destul de specifică, în care să află Moldova la
ora actuală precum și a abordării de către centrele politice și de afaceri
a problemei integrării europene.
Partea principală a articolului o constituie prezentarea principalelor partide politice în perspectiva europenizării: Partidul Comuniștilor
din Moldova (PCRM), Partidul Liberal Democrat din Moldova (PDM) și
Partidul Liberal (PL) – ambele lui aripi după dizolvare, în mai 2013: PL
și Partidul Liberal Reformat (PLR), pe baza activităților lor, programelor,
materialelor de propagandă, apartenenței la federațiile europene, discuțiilor cu politicienii.

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

prof. univ. dr. Olimpia Mitric
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Urme vechi poloneze
în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului

Episcopia din Roman datează de la începutul secolului al XV-lea,
din timpul domniei lui Alexandru cel Bun. În perioada medievală a fost
un important centru cultural. Din anul 2009, Episcopia a fost ridicată la
rangul de arhiepiscopie, cu titlul Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului.
Actuala biserică, catedrală episcopală, cu hramul „Cuvioasa Parascheva”, este ctitoria lui Petru Rareş şi a familiei sale. A fost zidită între
anii 1542-1550, pe locul vechii ctitorii a lui Roman I. Biserica a fost împodobită cu picturi încă din secolul al XVI-lea.
Restaurarea frescelor, în anii 1980-1983, sub coordonarea pictorului restaurator Viorel Grimalschi, a scos la iveală multe inscripţii (graffiti), în limbile română, slavonă şi latină, în câteva locuri, din pridvor şi
pronaos. Cuprinse între anii 1576-1796, ele reprezintă mai multe nume
de dieci, de preoţi, monahi, arhiepiscopi şi voievozi, un fragment de cronică slavonă, o menţiune polonă şi alte nume de polonezi, precum şi întâmplări mai triste din viaţa episcopiei, cum ar fi: moartea episcopilor
Antonie şi Sava al III-lea. Inscripţiile în limba latină, din anii 1600 şi
1611, aparţin unor polonezi, care ne înştiinţează că au trecut pe aici. La
identificarea, descifrarea şi traducerea lor a participat şi cercetătorul Doru Mihăescu, autorul ultimului volum închinat Episcopiei Romanului, în
care, pentru prima oară, sunt publicate aceste inscripţii1, vizibile şi astăzi
în lumina obişnuită a unei zile luminoase de vară. În cazul primului an,
1600, probabil, avem de-a face cu participanţii la campania din acel an
împotriva lui Mihai Viteazul. La începutul lui septembrie 1600, oştile polone, conduse, în prima parte a campaniei, chiar de marele hatman Jan
Zamoyski, pătrund în Moldova repunându-l ca domn pe Ieremia Movilă.
Conform unui jurnal de campanie polon, la 25 septembrie, armata polonă (venind dinspre târgul Neamţ şi îndreptându-se spre târgul Bacău) îşi
„aşează tabăra dincolo de târgul Roman”2. Inscripţiei, de pe peretele pronaosului, din stânga, în spaţiul frescei dedicate sfântului Varlaam, în care

1

Doru Mihăescu, Episcopia Romanului 600 de ani de istorie. Cartea românească
veche şi alte mărturii din trecutul Episcopiei Romanului, Bucureşti, 2007, p. 304-313.
2 Călători străini despre Ţările Române, vol. îngrijit de Maria Holban (redactor responsabil), M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1972,
p. 230-231.
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se menţionează anul 1600 şi numele lui Mihai Viteazul căruia i se dedică
un întreg paragraf. Redăm textul acestei inscripţii, în transcrierea şi traducerea lui Doru Mihăescu: „Ochinowski..., Otphinowski Hiereminus.
A<nno> D<omini> 1600. Cum Mihail Woewoda fuit in urbibus per celari
quos” [În Anul Domnului 1600. Când Mihail Voievod a fost (s-a aflat) în
oraşe, pentru a fi ţinut ascuns (a înşela pe oricine l-ar fi urmărit)]3. Un
sol polon în Moldova, pe nume Otphinowski, este identificat într-un document din 16 octombrie 16114. Celelalte inscripţii din anul 1600:
„Kasper Liohomsky. A<nno> D<omini> 1600”; „Hic fuit Johannes
Boiarski. A<nno> D<omini> 1600”; „Lew Swieszewsky ... An<no> 1611”;
„Steph<an> Canas, Stanislaw Jasosky, 1611”. Numele prezente în inscripţiile datate în anul 1611 ar putea fi ale celor aflaţi în anturajul unor soli
poloni: „Pawel Żutomirski. A<nno> D<omini> 1611”, „Stanislaw Pawlowski. Anno 1611”, „Hic fuit Hermolaus Tyransky. A<nno> D<omini> 1611”.
Altele sunt nedatate: „Hic fuit Ioan<n>es Ercos, sacerdos catolicus” (Aici
a fost Ioannes Ercos, preot catolic), „Woiciech Fonetowski”, Woiciech
Winarski” „Zy<g>munt Potocky”.
Biblioteca Eparhială, de factură enciclopedică, cuprinde colecţii
importante de cărţi vechi străine, între ele păstrându-se şi un număr
apreciabil de cărţi liturgice (Evanghelii, Liturghiere, Antologhioane, Trioduri, Octoihuri), în limba slavonă, unele în ediţii diferite, imprimate în
centre tipografice din Vilnius şi Lvov. În momentul documentării noastre, biblioteca se afla încă într-un proces de reorganizare şi n-am putut
vedea decât o parte din aceste volume: 11 titluri în 14 exemplare. Sunt
preţioase pentru vechimea şi circulaţia lor, reconstituită în baza însemnărilor marginale. Ca o particularitate, toate aceste exemplare posedă însemnări în limba română, semn că au fost folosite în biserici din Moldova, precum cele din Buciumi, Fundu Tutovei sau schitul Nacu. De asemenea, sunt relevante pentru relaţiile culturale ale moldovenilor cu vecinii lor.
Cea mai veche carte este „Triodul de post” (în două exemplare),
imprimat în anul 1609, în tipografia lui Leon Mamonicz din Vilnius. Potrivit însemnării (care, din păcate, nu s-a păstrat în întregime), unul
dintre exemplare (inv. 452) a fost cumpărat chiar în anul tipăririi, cu
18 zloţi, în timpul cneazului Konstanty Korybut Wiśniowiecki (Fig. 1). În
anul 1701, ajunge în ţinutul Tutovei, la mănăstirea Pârveşti (judeţul Vaslui), cumpărat fiind de Apostol Talpeş, vornic de poartă.

3

Doru Mihăescu, op. cit., p. 312. Autorul nu exclude şi alte posibilităţi de traducere/interpretare a inscripţiei.
4 Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone.
Secolul al XVII-lea, Bucureşti, 1983, p. 59, 63.

293
Fig. 1. Fragment din însemnarea în care apare numele
cneazului Konstanty Korybut Wiśniowiecki

Cărţile imprimate la Lvov provin din două centre tipografice: din
tipografia Frăţiei Stavropighiale şi din tipografia particulară a lui Mihail
Śloska. Sunt cărţi de format mare şi hârtie de bună calitate. Deşi existau
mori de hârtie în apropierea Lvovului, tipografia Frăţiei se aproviziona de
la mori mai îndepărtate, de la Gdańsk, Wrocław sau Lipska (Leipzig)5. Literele frumoase (întotdeauna de 2-3 mărimi), tiparul cu cerneală neagră
şi roşie, ilustraţiile şi elementele de ornamentică bogate dovedesc un înalt nivel al realizării tipografice, rafinament şi gust artistic.
Cel mai cunoscut centru tipografic din Lvov, cel al Frăţiei Stavropighiale, un însemnat aşezământ cultural-religios ortodox, a funcţionat
pe lângă biserica Adormirii. Cărţile tipărite aici au împânzit lumea, fiind
dăruite nu numai bisericilor ce foloseau limba slavonă în oficierea serviciului religios, ci şi celor din Grecia, Palestina, Europa occidentală sau
Orientul Îndepărtat. Multe cărţi au fost destinate unor mănăstiri şi biserici, monahilor şi preoţilor, unor personalităţi din lumea clericală sau lai-

5

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, zeszyt 6: Małopolska – ziemie ruskie, opr. Alodia Kawecka-Gryczowa, Krystyna Korotajowa i Wojciech Krajewski, Wrocław-Kraków, 1960, p. 210.
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că, inclusiv din Moldova6. Un rol deosebit în răspândirea lor îl aveau
marii negustori din Lvov, apropiaţi de Frăţie, unii dintre tipografi, legători, preoţi sau librari şi mai cu seamă colportorii de cărţi, care ajungeau
în zone mai îndepărtate. În această colecţie am putut cerceta: un „Triod
înflorat” (ediţia 1663) (inv. 449), exemplar complet, aparţinând bisericii
din Buciumi (judeţul Bacău), cu multe însemnări în limba română, inclusiv o criptogramă, aparţinând popei Ioniţă şi fratelui său, diaconului Toader. Pe versoul ultimei file, poate fi admirată marca cea mare a tipografiei
(Fig. 2).
Fig. 2. Marca cea mare a tipografiei Frăţiei din Lvov

6

Edward Różycki, Z dziejów książki we Lwowie w XVII wieku, Katowice, 1991,
p. 173-174.
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Alt „Triod înflorat” incomplet (ediţia 1701) (inv. 454) are pe versoul unei
foi de gardă o însemnare în limba română, din anul 1800, în care ni se relatează momentul înapoierii cărţii la schitul Nacu, de unde fusese împrumutată „cu zapis” (cu dovadă scrisă) de către ieromonahul Sofronie din
Lipova (judeţul Bacău). Desigur, avem de-a face cu un caz tipic de securitate a cărţii. Un alt „Triod înflorat” (ediţia 1717) (inv. 451); un „Octoih”
(ediţia 1686), în trei exemplare (inv. 478-480), unul dintre ele conţine încercări de condei în limba polonă, autorului nelipsindu-i predispoziţia
spre glumă: „Spróbowaj piuro czy dobre pisze. Tak pysze, jak stara baba
dysze”; un „Služebnik” (ediţia 1691) (inv. 493); o „Evanghelie” (ediţia
1722) (inv. 443), cumpărată, în anul 1739, cu şase taleri, de părintele
Vasilie.
Mihail Śloska a fost unul dintre cei mai activi şi talentaţi tipografi
ai vremii sale. Provenea din Vilnius, unde s-a şi format ca tipograf. La
Lvov, a lucrat un timp în tipografia Frăţiei, ajungând chiar conducătorul
ei. În scurt timp, în anul 1637, reuşeşte să-şi întemeieze propria tipografie. Îşi tăia singur literele, era şi legătorul cărţilor sale şi tot el se ocupa de
difuzarea lor, ajungând să-şi vândă cărţile şi în Ţara Moldovei, în mod
special în târguri, pe tot parcursul activităţii sale7. Din tipografia lui Śloska am cercetat un elegant „Služebnik”, din anul 1646 (inv. 492). În anii
1643-1651, Mihail Śloska a acceptat să preia (din nou) şi conducerea tipografiei Frăţiei, semnând ca tipograf8. Din această perioadă, în biblioteca
Episcopiei, am întâlnit două titluri de cărţi: o „Evanghelie” (ediţia 1644)
(inv. 442), cu însemnări în limba română, din care aflăm că a fost răscumpărată din Fundu Tutovei (judeţul Bacău), şi un „Antologhion” (ediţia 1651) (inv. 465).
După cum s-a văzut, din exemplele prezentate, cercetarea acestor
tipărituri este necesară şi pentru cunoaşterea diverselor aspecte ale
culturii noastre vechi. „Populaţia” din corpus-ul însemnărilor sunt elitele
săteşti: preoţi, dieci, prezenţi şi foşti voievozi şi dregători. De aceea, se
impune continuarea cercetării în Biblioteca Arhiepiscopiei Romanului şi
Bacăului, inclusiv în cele două Depozite centralizate eparhiale de carte
veche: cel aflat în incinta Arhiepiscopiei şi cel de pe lângă mănăstirea
Bogdana (judeţul Bacău).

7

Ibidem, p. 180-185 (Capitolul Działalność handlowa Michała Śloski).
Edward Różycki, Książka polska i księgozbiory we Lwowie w epoce renesansu i baroku, Wrocław, 1994, p. 55.
8
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prof. dr Olimpia Mitric
Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie

Dawne polskie ślady
w Arcybiskupstwie Romanu i Bakowa
Streszczenie

Na początku XV w., w okresie panowania hospodara Aleksandra
Dobrego, w Romanie utworzono siedzibę biskupstwa, istniejącego do
dziś. W 2009 r. podniesiono je do rangi arcybiskupstwa pod nazwą Arcybiskupstwo Romanu i Bakowa.
Katerdra biskupia, cerkiew pw. św. Paraskiewy, jest fundacją hospodara Piotra Raresza i jego rodziny. Wzniesiona została w latach 1542-1550, na miejscu starej fundacji hospodara Romana I. Ozdobiono ją freskami jeszcze w XVI w.
Restauracja malowideł odkryła wiele napisów ściennych. Te po
łacinie (najstarsze z roku 1600 r.) należą do Polaków, którzy zaznaczyli
w ten sposób swoją obecność w tym miejscu, będąc najprawdopodobniej
uczestnikami wyprawy przeciwko hospodarowi Michałowi Walecznemu
z 1600 r.: „Kasper Liohomsky. A<nno> D<omini> 1600”, „Hic fuit Johannes Boiarski. A<nno> D<omini> 1600”, „Hic fuit Ioan<n>es Ercos,
sacerdos catolicus”, „Paweł Żutomirski. A<nno> D<omini> 1611”, „Stanisław Pawłowski. Anno 1611”, „Hic fuit Hermolaus Tyransky. A<nno>
D<omini> 1611”, „Zy<g>munt Potocky” itd.
Biblioteka biskupstwa zawiera znaczący zbiór starych książek,
w tym sporą ilość ksiąg liturgicznych drukowanych we Lwowie i w Wilnie. Cenne są one ze względu na swój wiek oraz obieg, który odtworzyć
można dzięki odręcznym zapiskom na marginesach. Są też ważne dla badaczy kulturalnych relacji Mołdawian z sąsiadami. Najstarsza w tym zbiorze jest „Triod postnaja”, wydana w 1609 r. w Wilnie, w drukarni Leona
Mamonicza.

dr hab. Krzysztof Walczak
prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Edycje sprawozdań szkolnych
gimnazjów dawnych Czerniowiec.
Stan zachowania w bibliotekach polskich

Charakterystyczną cechą szkoły środkowoeuropejskiej XIX i początków XX stulecia były edycje sprawozdań szkolnych, zwanych też
w polskiej tradycji edukacyjnej „popisami” lub „aktami uroczystymi”. Były to druki ukazujące się sumptem poszczególnych placówek i przedstawiające stan szkół oraz odnoszone przez nie sukcesy oświatowe, związane najczęściej z uroczystością zakończenia kolejnego roku szkolnego.
Tradycję sprawozdań szkolnych łączyć należy z upowszechnieniem szkolnictwa w początkach XIX w., a także z jego zeświecczeniem, co
w części przypadków wiązało się także z przejęciem procesu nauczania
przez świecką kadrę nauczycielską. Sprawozdania szkolne, pierwotnie zapraszające na uroczyste zakończenie roku szkolnego i związany z tym wydarzeniem popis uczniowski, coraz częściej w miarę upływu kolejnych
dziesięcioleci zaczynały przedstawiać dorobek szkoły, prezentować grona
nauczycielskie, wymieniać uczniów kończących poszczególne klasy z wyróżnieniem, a nawet zawierały prace naukowe swoich wybitnych pedagogów. Dzisiaj dokumenty te stanowią niezwykle cenne źródło informacji
o działalności dawnej szkoły, charakterystyczne nie tylko dla obszaru
Prus (później zaś Niemiec) czy Austro-Węgier, lecz także szkoły polskiej
(do czasu jej ostatecznego zrusyfikowania na terenie Królestwa Polskiego
po 1867 r.), jak również szkoły rumuńskiej, bowiem zachowały się w polskich bibliotekach m.in. sprawozdania szkolne niektórych szkół bukareszteńskich.
Publikacje o tym charakterze posiadały także szkoły średnie działające na terenie Czerniowiec na przełomie XIX i XX stulecia – a zatem
wyższa szkoła realna oraz trzy gimnazja, funkcjonujące w tym mieście
w drugiej połowie XIX stulecia i pierwszych latach wieku następnego.
W pierwszym przypadku mowa o grecko-prawosławnej Wyższej
Szkole Realnej (Griechisch-orientalische Ober-Realschule in Czernowitz),
działającej w Czerniowcach od roku 1863. Mimo swojego wyznaniowego
charakteru szkoła przyjmowała uczniów innych wyznań, zapewniając im
naukę wyznawanej religii, a dotyczyło to zarówno katolików, protestantów, jak i Żydów. Równie interesujący był narodowościowy skład zespołu
uczniowskiego, w którym (sądząc po ilości godzin nauczanych języków)
obok Niemców i Austriaków znaczącą część stanowiły osoby narodowości
rumuńskiej i ukraińskiej. Językiem wykładowym był naturalnie język nie-
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miecki, jednakże młodzi Rumuni i Ukraińcy uczęszczali także obowiązkowo na lekcje swojego macierzystego języka. Istniała też możliwość uczenia się języka rumuńskiego i ukraińskiego jako języka obcego.
Swoją obecność zaznaczają także uczniowie narodowości polskiej,
choć język ten traktowany był jako przedmiot nadobowiązkowy, dostępny
jedynie dla osób wywodzących się z rodzin posługujących się polszczyzną
i wykładany w niewielkiej ilości godzin.
Podobnie rzecz się miała w przypadku kolejnej ze szkół, a zatem
Cesarsko-Królewskiego Wyższego Gimnazjum w Czerniowcach (K. und
k. Ober-Gymnasium in Czernowitz), funkcjonującego od 1868 r. i przekształconego w 1900 r. w Pierwsze c.k. Gimnazjum Państwowe (I k.k.
Staatsgymnasium), natomiast bardzo interesujące wnioski wysnuć można z materiałów dotyczących trzeciej ze szkół – Państwowego Gimnazjum
Niższego w tym mieście (K.k. Staats-Untergymnasium in Czernowitz),
działającego od 1897 r. Szkoła ta pozostawała bardziej otwarta na narodowości inne niż austriacka, bowiem w tej czteroklasowej placówce języki
zamieszkujących Czerniowce narodowości traktowano w sposób dosyć
otwarty. Dość powiedzieć, że w tym czasie język rumuński wykładano jako przedmiot obowiązkowy, podobnie jak ukraiński, zaś zakres nauczania
języka polskiego świadczył o swobodzie zdobywania wiadomości o polszczyźnie przez zamieszkujących Bukowinę Polaków.
Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy od roku szkolnego
1900/1901 podwyższono status tej placówki, zamieniając ją w Drugie c.k.
Gimnazjum Państwowe (II k.k. Staats Gymnasium in Czernowitz), w którym dominującą rolę wśród nauczycieli i uczniów zaczął odgrywać żywioł
ukraiński, co przejawiło się nie tylko poprzez objęcie funkcji dyrektora
przez Ukraińca, lecz także poprzez wyrugowanie z nauczania języka rumuńskiego i polskiego. W ostatnich latach działalności owej placówki
szkolnej pojawił się jeszcze jeden dowód jej wyraźnej narodowej orientacji, a mianowicie w sprawozdaniach znalazły się teksty autorstwa nauczycieli szkoły publikowane w języku ukraińskim (co było nie do pomyślenia
w przypadku innych czerniowieckich zakładów naukowych), a także pojawiły się wezwania skierowane do uczniów i zachęcające ich do nauki
w kolejnym roku szkolnym, drukowane również po ukraińsku.
Wszystkie trzy wymienione zakłady naukowe z końcem kolejnego
roku szkolnego drukowały sprawozdania roczne (Jahresberichte) w formie – jak się wydaje – charakterystycznej dla tego typu dokumentów. Ich
pierwszą częścią były zawsze mniej lub bardziej obszerne rozprawy autorstwa nauczycieli szkoły, poświęcone zazwyczaj dziedzinom przez nich wykładanym. Rocznik zawierał od jednego do czterech tego typu artykułów;
w niektórych przypadkach ich objętość zmuszała do podzielenia owych
opracowań na dwie, a nawet trzy kolejne edycje sprawozdań.
Tematyka owych rozpraw była bardzo szeroka i stanowiła swoisty
popis możliwości naukowych i intelektualnych poszczególnych nauczycieli. Pośród artykułów poświęconych geometrii, fizyce, chemii, geografii,
biologii, językoznawstwu i in. pojawiały się też (zwłaszcza w sprawozda-
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niach gimnazjalnych) rozprawy historyczne, dotyczące rozmaitych narodów wieloetnicznej monarchii austriackiej. Rumuńskim akcentem w tej
mierze była rozprawa autorstwa nauczyciela Wyższej Szkoły Realnej
E. Nimigeana (Nimidzana), opublikowana w 15. roczniku sprawozdań tej
placówki pod tytułem „Ueber die Herkunft der Rumaenen” (O pochodzeniu Rumunów).
Ważną częścią sprawozdań były wiadomości szkolne, zawierające
m.in. informacje o składzie personelu nauczycielskiego, podane w postaci
krótkich informacji o nauczycielach, ruchu kadrowym i nauczanych
przedmiotach. Historyków oświaty zainteresują treści przedmiotów wykładanych w poszczególnych klasach, tematy zadawane uczniom (także
w rozbiciu na poziomy nauczania) – w tym tematy wypracowań w języku
rumuńskim oraz tematy matur pisemnych. Interesujący jest też przegląd
podręczników używanych w poszczególnych klasach (w tym książek do
nauki języka rumuńskiego), jak również wykaz stypendiów oferowanych
uczniom.
Bardzo interesującą częścią każdego sprawozdania były środki
nauczania, prezentowane przez dyrekcje szkół, w tym informacje o bibliotece (zwanej ogólną) i bibliotece uczniowskiej. W informacji tej przedstawiano nie tylko stan bibliotek, lecz także ujmowano nabytki biblioteki,
dzieląc je na dary i zakup oraz wymieniając poszczególne książki i czasopisma. Kilka programów szkół przynosi także kompletne katalogi bibliotek szkolnych, inne zaś uzupełnienia tychże.
Kolejnym elementem sprawozdań szkolnych były spisy uczniów
w podziale na poszczególne klasy i poziomy nauczania wraz z informacją
o miejscowości i regionie pochodzenia (Czerniowce, Bukowina, Mołdawia, Galicja, Rosja, Węgry itp.), jak również wyniki matur wraz z listą abiturientów1. W przypadku szkoły realnej interesująco przedstawia się też
informacja o wymianie uczniów z innymi placówkami tego typu nie tylko
na terenie Austro-Węgier, lecz także Niemiec, a dodać warto, iż w tej
szkole od 1880 r. pojawia się wielu uczniów pochodzących z ówczesnej
Rumunii – by pośród miejsc ich pochodzenia wymienić Jassy, Piatrę
(rum. Piatra Neamț), Brailę, Tulczę, Folticeni (rum. Fălticeni), Fokszani
(rum. Focșani). Wreszcie na przełomie XIX i XX w. pojawiają się raporty
o zdrowiu uczniów, podpisane przez lekarzy szkolnych. Sprawozdania
wszystkich szkół kończą się niezmiennie informacją o organizacji kolejnego roku szkolnego (Kundmachung bezüglich des nächsten Schuljahres),
skierowaną zapewne także do rodziców uczniów, czego dowodem może
być wspomniany już przypadek zamieszczenia równoległego tekstu owej
informacji w języku mniejszości narodowej.

1

O znaczeniu tych informacji dla tożsamości i kultury rumuńskiej przypomina fakt, iż
uczniem Gimnazjum Wyższego w Czerniowcach był m.in. Mihai Eminescu, najwybitniejszy poeta rumuński.
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Sprawozdania odnotowywały też niekiedy nadzwyczajne wydarzenia z życia macierzystych szkół. W przypadku Wyższej Szkoły Realnej wydarzeniem takim, szeroko odnotowanym w jednych z „Jahresberichtów”,
była wizyta arcyksięcia Rudolfa Habsburga na kilka miesięcy przed jego
samobójstwem oraz w następstwie tegoż w kolejnym roku obszerny materiał poświęcony arcyksięciu oraz inicjatywa założenia fundacji stypendialnej jego imienia.
Kilka słów należy poświęcić edytorskiej formie sprawozdań.
Ogromną większość roczników wydano w formacie B5, stosując w przeważającej części przypadków czcionkę antyczną (pisma gotyckiego użyto
zaledwie w kilku rocznikach sprawozdań Wyższej Szkoły Realnej). Ich
objętość była bardzo zróżnicowana, wahając się od 60 do 120 stron. Druk
edycji zarówno szkoły realnej, jak i Wyższego Gimnazjum zlecano czerniowieckiej drukarni Rudolfa Eckhardta, noszącej później nazwę uniwersyteckiej drukarni dziełowej (R. Eckhardtʼsche k.k. Universitaetsbuchdruckerei; od 1902 r. zarządzał nią Josef Mucha, zaś od 1912 r. Josef
Brüll). Jedynie sprawozdania gimnazjum niższego tłoczono w zakładzie
Buchdruckerei Hermann Beiner w Suczawie, jednak tylko do momentu
zamiany tej formy instytucji oświatowej na pełne gimnazjum, kiedy druk
przeniesiono do wyżej wspomnianej drukarni uniwersyteckiej. Wydawcami sprawozdań były naturalnie poszczególne zakłady oświatowe.
Egzemplarze sprawozdań rocznej działalności czerniowieckich
szkół, podobnie jak innych zakładów oświatowych Austro-Węgier, podlegały zasadzie wymiany pomiędzy szkołami cesarstwa. W taki sposób trafiły m.in. na ziemie polskie, a poprzez rozmaite sploty okoliczności – do
paru bibliotek na terenie kraju.
Najbogatsze zasoby sprawozdań z Czerniowiec posiada Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, przedstawicielka działającej w Polsce sieci bibliotek, stworzonych niegdyś dla
kształcących się i doskonalących wiedzę nauczycieli. Biblioteka ta dysponuje następującymi zasobami sprawozdań:
[Erster] Jahresbericht der griechisch-orientalischen OberRealschule in Czernowitz am Schlusse des Schuljahres 1864-65
[37 roczników posiadanych przez PBW]
1864-65; 1865-66; 1873; 1874; 1876; 1877; 1878/79; 1880/81; 1881/82;
1882/83; 1883/84; 1884/85; 1885/86; 1886/87; 1887/88; 1888/89;
1889/90; 1890/91; 1891/92; 1892/93; 1893/94; 1894/95; 1895/96;
1896/97; 1897/98; 1900/01; 1901/02; 1903/04; 1904/05; 1905/06;
1906/07; 1907/08; 1908/09; 1909/10; 1910/11; 1911/12; 1912/13
Drukowanie sprawozdań rozpoczęto w dwa lata po uruchomieniu szkoły.
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Jahresbericht des k.k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz
Od roku szkolnego 1900/1901 Jahresbericht des I kk Staatsgymnasiums
[21 roczników posiadanych przez PBW] 1890/91; 1891/92; 1892/93;
1893/94; 1894/95; 1895/96; 1898/99; 1899/1900; 1900/01; 1901/02;
1902/03; 1903/04; 1904/05; 1905/06; 1906/07; 1907/08; 1908/09;
1909/10; 1910/11; 1911/12; 1912/13
Erster Jahres-Bericht k.k. Staats-Untergymnasiums in Czernowitz, Zweiter… Dritter, Vierter, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII
Od 1900/1901 zmiana nazwy na II Gimnazjum Państwowe
w Czerniowcach
[17 roczników] 1897/98; 1898/99; 1899/1900; 1900/01; 1901/02;
1902/03, 1903/04, 1904/05, 1905/06; 1906/07; 1907/08; 1908/09;
1909/10; 1910/11; 1911/12; 1912/13; 1913/14
Pewną ilość tych druków posiada także Biblioteka Jagiellońska,
jedna z najstarszych polskich książnic, pełniąca dzisiaj też rolę księgozbioru narodowego:
I Ober-Gymnasium
[27 roczników] 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878;
1880; 1881; 1887; 1888; 1888/89; 1889/90; 1890/91; 1891/92; 1892/93;
1895/96; 1896/97; 1897/98; 1898/99; 1899/1900; 1900/01; 1901/02;
1903/04; 1905/06
I Staats Gymnasium
[5 roczników] 1908/09; 1909/10; 1910/11; 1911/12; 1912/13
II Staatsgymnasium
[9 roczników] 1904; 1904/05; 1906/07; 1907/08; 1908/09; 1909/10;
1910/11; 1911/12; 1913/14
W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej pojawiają się również nieliczne sprawozdania trzeciego Gimnazjum Państwowego, działającego od
roku szkolnego 1909/1910:
III Staatsgymnasium
1911/12; 1912/13
Ober Realschule
[30 roczników] 1864/65; 1865/66; 1866/67
1885/86; 1886/87; 1887/88; 1888/89; 1889/90; 1890/91; 1891/92;
1892/93; 1893/94; 1894/95; 1896/97; 1897/98; 1898/99; 1899/00;

302
1900/01; 1901/02; 1902/03; 1903/04; 1904/05; 1905/06; 1906/07;
1907/08; 1908/09; 1909/10; 1910/11; 1911/12; 1912/13
Digitalizacja zbiorów wielu bibliotek spowodowała, że mamy dzisiaj możliwość dotarcia do treści czerniowieckich (i nie tylko) sprawozdań, obecnych w przestrzeni wirtualnej. Miejscem tym jest Podkarpacka
Biblioteka Cyfrowa, udostępniająca od kilku lat egzemplarze interesujących nas sprawozdań. W jej posiadaniu znajdują się następujące edycje:
Obergimnasium (poźniej I kk Staatsgymnasium)
[31 roczników] 1869; 1875; 1878; 1880; 1881; 1883; 1884; 1885; 1886;
1887/88; 1888/89; 1890/91; 1892/93; 1894/95; 1895/96; 1896/97;
1897/98; 1898/99; 1899/1900; 1900/01; 1901/02; 1902/03; 1903/04;
1904/05; 1905/06; 1906/07; 1907/08; 1908/09; 1909/10; 1910/11;
1912/13
Realschule
[21 roczników] 1872; 1876; 1877; 1891/92; 1892/93; 1893/94; 1894/95;
1895/96; 1896/97; 1897/98; 1898/99; 1899/1900; 1900/01; 1901/02;
1902/03; 1903/04; 1906/07; 1907/08; 1908/09; 1909/10; 1911/12
Zachowane w polskich bibliotekach, a udostępnione poprzez portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej egzemplarze sprawozdań tychże
szkół mogą stać się ważnym przyczynkiem do badań dziejów oświaty północnej Bukowiny, przynosząc niezwykle cenny materiał poznawczy i stanowiąc znakomite źródło informacji o historii tego regionu, stosunkach
narodowościowych i kulturze. To także istotne źródło biograficzne, przypominające ówczesnych nauczycieli i uczniów – Austriaków, Niemców,
Ukraińców, Rumunów i Polaków. Materiały te, w swej ogromnej części,
oczekują dopiero na wykorzystanie.
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prof. dr. Krzysztof Walczak
Universitatea din Wrocław

Ediţii ale rapoartelor şcolare
ale gimnaziilor vechiului Cernăuţi.
Starea păstrării în bibliotecile poloneze
Rezumat

O trăsătură caracteristică a şcolilor central europene ale sec. XIX
şi începutul sec. XX au fost ediţiile rapoartelor şcolare numite şi în tradiţia educativă poloneză „paradă” sau „acte solemne”. Acestea erau imprimate apărute cu costul diferitelor unităţi şi prezentând starea şcolilor
şi succesele şcolare obţinute de acestea.
Tradiţiile rapoartelor şcolare trebuie legate de generalizarea învăţământului la începuturile sec. XIX, dar şi cu laicizarea lui care, în majoritatea cazurilor, se lega şi de preluarea procesului instructiv de către
cadrele didactice laice. Rapoartele şcolare, iniţial invitând la încheierea
festivă a anului şcolar şi, legat cu acest eveniment, la exerciţiile elevilor,
tot mai des pe măsura trecerii următoarelor decenii au început să prezinte realizările şcolii, corpul profesoral, enumerând elevii diferitelor clase
cu distincţii şi chiar publicând lucrările ştiinţifice ale eminenţilor lor pedagogi. Astăzi aceste documente reprezintă un deosebit de valoros izvor
de informaţii despre activitatea vechii şcoli, caracteristică nu doar pentru
teritoriul Prusiei (iar mai târziu Germaniei) sau Austro-Ungariei, ci şi
pentru şcoala poloneză (până în momentul ultimei rusificări pe teritoriul
Regatului Poloniei după 1867) ca şi pentru şcoala românească, căci s-au
păstrat în bibliotecile poloneze, printre altele, rapoarte şcolare ale unor
şcoli bucureştene.
Publicaţii cu acest caracter posedau şi şcolile medii de pe teritoriul Cernăuţiului la confluenţa sec. XIX şi XX – pe urmă gimnaziul şi
înalta şcoală reală. Păstrate în bibliotecile poloneze, exemplarele rapoartelor acestor şcoli pot constitui o importantă contribuţie la istoria învăţământului Bucovinei de nord, iar localizarea lor ar trebui să uşureze acest
referat.

Zyta Monika Oksztul
Uniwersytet Al. I. Cuza w Jassach

Nieznany podręcznik do nauki
języka polskiego dla Rumunów

Podręcznik do nauki języka polskiego, „Manual de limba polonă”
z 1938 r. (wydany w Bukareszcie przez Editura Institutului de Cultura
Polonă în România), którego autorem jest profesor romanistyki Stefan
Glixelli, to jeden z pierwszych podręczników do nauki języka polskiego
jako obcego przeznaczony dla Rumunów. „Manual de limba polonă” doskonale wpisuje się w historię nauczania języka polskiego oraz w dziedzinę
glottodydaktyki polonistycznej w rumuńskojęzycznej przestrzeni kulturowej początku XX w.
Niniejszy artykuł jest próbą prezentacji dowodu nauczania języka
polskiego jako obcego, który nawiązuje do początków glottodydaktyki polonistycznej w sąsiedniej w owym czasie Rumunii – kraju romańskim, zapoznania czytelnika z postacią autora – Stefana Glixellego, który był wybitnym filologiem i dydaktykiem, oraz zarysowania struktury tego podręcznika do nauki języka polskiego dla Rumunów.
Glottodydaktyka polonistyczna
Próbując zdefiniować hasło glottodydaktyka, można zgodzić się
z autorkami „Metodologii badań w glottodydaktyce”, że jest to:
(…) dziedzina nauk humanistycznych zajmująca się procesem uczenia się/nauczania języków drugich, tj. nieprymarnych dla uczącego się. Charakterystyczny zapis uczenie
się/nauczanie wskazuje tu na dwie strony procesu (tj. działania nauczających i nauczanych), jako powiązane i wzajemnie determinujące się1.

Natomiast Władysław Miodunka rozwija hasło glottodydaktyka
i stwierdza, że:
Glottodydaktyka to część dawnego językoznawstwa stosowanego, zajmująca się nauczaniem języków obcych. Glottodydaktyka polonistyczna zatem jest nauką poświeconą dyda-

1

Zob.: W. Wilczyńska, A. Michońska-Stadnik, Metodologia badań w glottodydaktyce, Kraków 2010, s. 282.
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ktyce języka polskiego jako obcego. Termin język polski jako
obcy jest używany od lat 60. wieku XX przez wąskie grono
specjalistów2.

Zatem termin glottodydaktyka bywa używany zamiennie z terminem dydaktyka języków obcych3. Z tego też względu można zaryzykować
stwierdzenie, że owoc czteroletniej pracy dydaktycznej (na Uniwersytecie
w Bukareszcie) prof. Stefana Glixellego, którym jest „Manual de limba
polonă”, stanowi podwaliny w nauczaniu i nauce języka polskiego jako
obcego w Rumunii4.
XX w. to okres wzmożonego zainteresowania nauką języków obcych. Michał Cieśla w swojej pracy „Dzieje nauki języków obcych w zarysie” wymienia kilka czynników, które miały na to wpływ. Według Cieśli
były to m.in.: międzynarodowe stosunki gospodarcze, rozwój turystki
i udział w niej szerszych warstw społecznych, emigracje zawodowe (w okresie kryzysu gospodarczego), rozwój sportu i organizacja zawodów sportowych (olimpiad), kontakty młodzieżowe, szkolne i akademickie5.
Dwudziestolecie międzywojenne to również czas aktywnych i ścisłych relacji bilateralnych między Polską a Rumunią. Współpraca w dziedzinie edukacji między stroną polską i rumuńską też była widoczna. Dowodem na to są wizyty na polskich uniwersytetach rumuńskich przedstawicieli świata nauki6, na przykład Nicolae Iorgi – wybitnego rumuńskiego
historyka, krytyka literackiego, poety i polityka, oraz bohatera niniejszego
artykułu – profesora Stefana Glixellego, który był już dużo wcześniej znany w środowisku rumuńskich filologów dzięki wykładom z literatury polskiej na Uniwersytecie Ludowym w Vălenii de Munte, pokłosiem czego

2

Zob.: W. T. Miodunka, Glottodydaktyka polonistyczna w rozwoju nauczania i badań polszczyzny w latach 1950-2012 [w:] 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska,
procesy, tendencje. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Janowi Mazurowi, pod
red. A. Dunin-Dutkowskiej, A. Małyski, Lublin 2013, s. 681-710. Zainteresowanych
glottodydaktyką polonistyczną polecam wyżej wymieniony artykuł profesora Władysława Miodunki. Autor artykułu wyjaśnia, czym jest glottodydaktyka polonistyczna, opisuje jej ewolucję i odsyła do innych monografii na ten temat, np. J. Lewandowskiego, Nauczanie języka polskiego cudzoziemców w Polsce. Monografia glottodydaktyczna, Warszawa 1985.
3 Por.: W. Wilczyńska, A. Michońska-Stadnik, dz. cyt., s. 43.
4 Dotychczas znane autorce niniejszego artykułu prace na temat polonistyki w Rumunii to prace prof. Constantina Geambaşu, w których autor pisze o 1949 r. jako dacie założenia polonistyki rumuńskiej na Uniwersytecie w Bukareszcie. Zob.: C. Geambaşu, Trudności studentów rumuńskich w przyswajaniu gramatyki polskiej [w:]
Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji grupy „Bristol”,
pod red. W. T. Miodunki, Kraków 1997, s. 237.
5 Zob.: M. Cieśla, Dzieje nauki języków obcych w zarysie, Warszawa 1974.
6 Wspomina te wizyty Stefan Glixelli w Przemówieniu pożegnalnym do studentów
USB w dniu 3 listopada 1933, odbitka z „Dziennika Wileńskiego”, Wilno 1933.
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jest podręcznik „Scurtă istorie a literaturii polone. Curs făcut la Universitatea populară din Vălenii de Munte”7.
Profesor Stefan Glixelli – od romanisty do polonisty
Stefan Glixelli8 urodził się 13 września 1888 r. we Lwowie. Obronił doktorat na paryskiej Sorbonie w 1914 r. W okresie międzywojennym
(1919-1934) kierował katedrą filologii romańskiej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie9, gdzie wykładał m.in. analizę gramatyczną i literaturę języka starofrancuskiego, dialektologię i literaturę francuską. Pełnił też funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego na USB. Był
członkiem honorowym Polskiej Korporacji Akademickiej Filomatia
Vilnensis działającej przy USB, która została założona 4 marca 1928 r.
Korporacja ta zrzeszała studentów, a jej misją była ochrona rodzimego
języka i kultury. Kiedy w 1933 r. katedra została zamknięta z powodów
politycznych10, profesor Glixelli pracował jako lektor języka polskiego na
Uniwersytecie w Bukareszcie. W swojej pracy naukowej koncentrował się
na literaturze polskiej i jej recepcji w Rumunii, a także znaczeniu literatury rumuńskiej w Polsce11. W roku 1938 został powołany na katedrę
filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – nie zdążył jej jednak
objąć, bowiem zmarł 28 listopada 1938 r. Został pochowany we Lwowie12.
„Manual de limba polonă” – cel i struktura podręcznika
„Manual de limba polonă” to typowy podręcznik do nauki i doskonalenia języka polskiego. Niniejszy podręcznik prof. Glixellego to rezultat jego lekcji z języka polskiego na lektoracie, które przeprowadził
w latach 1934-1938 na Uniwersytecie w Bukareszcie.
Po bogatych doświadczeniach dydaktycznych jako romanisty na
USB, gdzie wykładał filologię romańską dla Polaków, prof. Glixelli stał się
polonistą i z powodzeniem prowadził zajęcia z języka polskiego i kultury
polskiej dla Rumunów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Buka-

7

S. Glixelli, Scurtă istorie a literaturii polone. Curs făcut la Universitatea populară
din Vălenii de Munte, Traducere N. I. Herescu, Vălenii de Munte 1925.
8 Zob.: Stefan Glixelli [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 8, z. 1 (36), Wrocław 1959,
s. 77-78.
9 Dalej w tekście będę używać zamiennie skrótu USB lub nazwy Uniwersytet Stefana
Batorego w Wilnie.
10 Zainteresowanych „reformą” Janusza Jędrzejewicza odsyłam do odezwy prof. Stefana Glixellego pt. W drugą rocznicę zwinięcia 52 katedr w szkołach akademickich,
Lwów 1935 oraz Przemówienia pożegnalnego do studentów USB...
11 Por.: S. Pieczara, Życie i działalność naukowa prof. Stefana Glixellego, „Sprawozdania Poznańskiego TPN” 1973, nr 91, s. 64-65.
12 Zob.: J. Starnawski, Sylwetki wileńskich historyków literatury, Bydgoszcz 1997,
s. 95-99.
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reszcie. Wśród audytorium na uniwersytecie bukareszteńskim znaleźli się
studenci filologii słowiańskiej, literatury staroromańskiej, historii oraz
inni, którzy odczuwali pragnienie poznania języka polskiego podczas
swoich studiów.
Fot. 1. Strona tytułowa podręcznika języka polskiego dla Rumunów.
S. Glixelli, Manual de limba polonă, Bucureşti 1938.

Prof. Glixelli w swojej pracy dydaktycznej jako polonista starał się
stosować praktyczną metodę nauczania języka polskiego jako obcego poprzez łączenie gramatyki z ćwiczeniami konwersacyjnymi. Uważał, że jest
to naturalna metoda dla każdego, kto chciałby czytać i rozmawiać w języku obcym (polskim). Dlatego też prawie każda lekcja gramatyczna przedstawiona w jego podręczniku jest powiązana z fragmentem tekstu, który
jest traktowany jako materiał wyjściowy do konwersacji. W tym celu autor stawia wiele pytań po każdym fragmencie tekstu. Teksty tematyczne
dotyczą natomiast geografii, historii i literatury polskiej.
Zamiarem autora było takie skompilowanie bogatego materiału
gramatycznego i części tekstowej, by gramatyka nie zniechęciła osoby
uczącej się polskiego, a stanowiła bogate źródło i pomoc w dalszej nauce.
Jak ważną rolę w nauczaniu i uczeniu się języków obcych (i nie
tylko) pełni podręcznik, wie każdy, kto brał lub bierze udział w tym
procesie dydaktycznym – szczególnie student/uczeń i nauczyciel. Uczący
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się i nauczający wiedzą, że podręcznik spełnia wiele funkcji, np. poznawczą, transformacyjną, motywacyjną, badawczą, samokształceniową czy
kontrolną13.
Z pewnością takie funkcje spełniało wówczas 155-stronicowe dzieło Stefana Glixellego. Otwiera je Słowo wstępne autora i Wstęp, w którym autor wyjaśnia pochodzenie języka polskiego w ujęciu językoznawczym, historycznym, gramatycznym, słowotwórczym i literackim. Jest to
swoista „pigułka” wiedzy, która zawiera najważniejsze informacje dotyczące języka polskiego, niezbędne dla wszystkich chętnych, którzy pragną
zmierzyć się z polszczyzną.
W dalszej kolejności znajdują się ponumerowane 24 jednostki
lekcyjne. Każda lekcja zawiera obszerny materiał gramatyczny – można
powiedzieć, że gramatyka stanowi dominującą treść podręcznika. Oprócz
tego znajdują się tu również teksty tematyczne, „preparowane”, czyli takie, które są przygotowane przez autora. I tak, począwszy od lekcji nr 1 do
lekcji nr 11 wyróżnimy następujące tematy: klasa, ubranie, obuwie, kolory, dom i mieszkanie, rodzina, człowiek, czas, zwierzęta, las i ogród,
miasto i wieś, w restauracji, zajęcia dnia.
Fot. 2. S. Glixelli, dz. cyt., s. 18 (lekcja nr 3, fragment)

13

Zob.: J. Kowalikowa, Wymiary edukacji językowej [w:] Symbolae grammaticae in
honorem Boguslai Dunaj, red. R. Przybylska, J. Kąś, K. Sikora, Kraków 2010, s. 359-367.
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Tytuł każdego tekstu (tzw. czytanki) oraz treść są zapisane po polsku, a poniżej tekstu znajdują się pytania, które mają na celu kontrolę
sprawności rozumienia tekstu pisanego. Fot. 2 przedstawia jeden z tekstów tzw. „preparowanych”, który ma na celu zapoznanie ucznia z nowym
słownictwem dotyczącym domu i mieszkania.
W podręczniku Glixellego, w lekcjach nr 12 i nr 24 znajdują się
dwa teksty w formie listu. Adresatem listu z lekcji nr 12 jest rówieśnik,
osoba w wieku zbliżonym do nadawcy listu, jego kolega student. Poznajemy to po użytych w liście zwrotach i formułach grzecznościowych, zapisanych w 2 osobie l. poj. Natomiast list z lekcji nr 24 został napisany do
osoby, do której nadawca zwraca się z szacunkiem (używając formy Pan).
Na zakończenie autor podaje formy grzecznościowe, których należy używać, adresując lub rozpoczynając korespondencję w takich okolicznościach: Wielce Szanowny Panie, Pan (Pani), Wielmożny Pan albo Jaśnie
Wielmożny Pan (skrócone JWPan)14.
W lekcjach od nr 13 do nr 23 znajdują się teksty (czytanki) o tematyce geograficznej, historycznej, literaturoznawczej, geograficznej,
a poza tym duży wybór fragmentów polskiej prozy, poezji, utworów religijnych różnych pisarzy i poetów polskich. Do tekstów o tematyce geograficznej należą: Położenie geograficzne Polski, Stan gospodarczy Polski,
Podział administracyjny i miasta. W zakres tematyki historycznej
wchodzą: Polska Piastów, Polska Jagiellonów, Polska w okresie elekcyjnym, Polska chyląca się do upadku, Polska porozbiorowa, Polska odrodzona. Teksty z dziedziny literaturoznawczej noszą następujące tytuły:
Literatura Niepodległej Polski, Literatura w okresie Romantyzmu, Literatura Współczesna.
Teksty tego typu można zaliczyć do najczęściej stosowanych (zarówno w okresie powstania podręcznika, jak i dziś) materiałów tematycznych służących do nauczania kultury polskiej i polskich realiów.
Wśród tekstów literackich znajdują się: „Pory roku” nieznanego
autora, „Dzień dobry” Marii Konopnickiej, „Piękna nasza Polska cała”
i „Cztery rzeczy” Wincentego Pola, „Mariacka wieża” Edmunda Wasilewskiego, „Jeszcze Polska nie zginęła” (hymn) Józefa Wybickiego „Urszulo
moja wdzięczna” (Tren X) Jana Kochanowskiego, pieśń religijna „Święty
Boże”, „Pan Tadeusz” (ekspozycja i inwokacja) oraz „Rok 1812” Adama
Mickiewicza, „Beniowski” Juliusza Słowackiego, „Daremne żale” Adama
Asnyka, a także „Rozmiłowała się ma dusza” Jana Kasprowicza.
Materiał gramatyczny zawarty w podręczniku jest bardzo obszerny i w większej części poświęcony fleksji15. Już na pierwszej lekcji student

14

Pisownia zgodna z oryginałem. Por.: S. Glixelli, Manual de limba polonă, București
1938, s. 106.
15 Kategoria fleksyjna – podział form wyrazowych danej części mowy, przeprowadzony ze względu na ich budowę oraz ich funkcje składniowe i semantyczne. Zob.:
M. Bańko, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

310
poznaje alfabet polski (zapis literowy oraz zasady wymowy poszczególnych liter), samogłoski, spółgłoski i miejsce akcentu w języku polskim.
Kolejne lekcje zawierają informacje o rzeczowniku i jego odmianie rodzajowej oraz odmianie przez przypadki. Informacje gramatyczne są przedstawione w języku rumuńskim, a przykłady w języku polskim, przy czym
nazwy niektórych części mowy podanych jako przykład (rzeczowniki,
czasowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki, przyimki, spójniki itd.) autor tłumaczy na język polski.
Fot. 4. S. Glixelli, dz. cyt., s.19 (lekcja nr 4, fragment)

Fot. 5. S. Glixelli, dz. cyt., s. 36 (lekcja nr 11, fragment)
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Po informacjach dotyczących fleksji rzeczownikowej, wraz z omówieniem singularis tantum, pluralis tantum i liczby podwójnej rzeczowników, następują informacje o właściwościach fleksyjnych przymiotnika.
Następnie przedstawione są warianty gramatyczne liczebników (głównych, porządkowych, ułamkowych itd.). Dalej jest mowa o właściwościach fleksyjnych zaimka (osobowego, wskazującego, dzierżawczego,
względnego, pytającego itd.). Później następuje opis cech fleksyjnych czasownika (koniugacja, omówienie kategorii trybu, formy imiesłowu, formy
zwrotnej czasownika itd.). Po tej części znajdują się informacje dotyczące
przysłówków i ich stopniowania, a dalej przyimków i spójników. Materiał
gramatyczny kończą informacje ze składni języka polskiego, w tym dotyczące dopełnienia bliższego i dalszego oraz jego funkcji.
Fot. 6-7. S. Glixelli, dz. cyt., s.64-65 (lekcja nr 17, fragmenty)
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Za pełnymi jednostkami lekcyjnymi znajduje się dwustronicowy
Wykaz skrótów i Słownik polsko-rumuński (od A do Z, s. 109-150), zawierający tylko wyrazy, które zostały użyte w podręczniku, Rycina mapy
Polski oraz Spis treści.
Jak można zauważyć, treści zawarte w podręczniku najlepiej odpowiadają zasadom nauczania języka obcego z wykorzystaniem metody
gramatyczno-tłumaczeniowej. Termin metoda gramatyczno-tłumaczeniowa używany jest za prof. Hanną Komorowską16, według której:
Metoda ta za podstawowy cel nauki uznaje takie opanowanie
systemu gramatycznego i słownictwa języka obcego, które
umożliwia samodzielne czytanie i rozumienie tekstów. (…)
Pomocą służą tu preparowane, tj. uproszczone dla celów dydaktycznych teksty napisane przez autora podręcznika lub
też adaptowane teksty literackie. Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa opiera się na przekonaniu o roli komentarzy
gramatycznych i tekstu dydaktycznego jako podstawy nauczania oraz o wiodącej roli sprawności czytania i tłumaczenia
w poznawaniu i utrwalaniu nowego materiału.

„Manual de limba polonă”, jako podręcznik „właściwy” do nauki
języka polskiego jako obcego, posiada niemal wszystkie niezbędne elementy i cechy, które mogą zainteresować glottodydaktyka i pozwalają
poddać wyżej wymieniony podręcznik analizie glottodydaktycznej. Za
prof. Miodunką można stwierdzić, że:
(…) Mówimy o analizie glottodydaktycznej w przekonaniu, że
jej zasady powinny być podobne niezależnie od czasu, w którym materiały powstały. Ucząc języka obcego, zawsze uczono
rozumienia ze słuchu, mówienia, rozumienia tekstów pisanych i redagowania pism użytkowych (np. pisania listów prywatnych, listów oficjalnych, prowadzenia korespondencji
handlowej itd.) w tym języku. Ponieważ uczono polszczyzny
jako języka obcego, musiano w jakiś sposób opisywać system
językowy naszego języka, głównie wymowę polską i fleksję
(odmianę wyrazów). Spośród części systemu językowego
w świadomości autorów rozmówek i podręczników fleksja
zajmowała najważniejsze miejsce i była obecna „od zawsze”17.

Prezentowany podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego
stanowi obszerny materiał do badań glottodydaktycznych. Bogato reprezentowany w podręczniku materiał gramatyczny, leksykalny i kulturo-

16

Por.: H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2009.
Zob.: W. T. Miodunka, Historia polszczyzny jako języka polskiego. O potrzebie
i koncepcji opisu [w:] Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj..., s. 125.
17
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znawczy może stanowić przyczynek do dalszych analiz w dziedzinie glottodydaktyki polonistycznej i historii nauczania języka polskiego. Jak dużą
wartość mają takie badania, dowodzi prof. Miodunka, pisząc, że:
(…) rodząca się glottodydaktyka polonistyczna powinna zadbać też o wiarygodny opis tradycji nauczania polszczyzny jako języka obcego. Tradycję tę wyznaczały materiały do nauczania naszego języka jako obcego, drukarze publikujący takie materiały, szkoły, w których uczono cudzoziemców polszczyzny, wreszcie wybitni autorzy gramatyk, słowników czy
podręczników oraz nauczyciele, którzy pozostawili po sobie
ślady swej działalności. (…) One potwierdzają moc naszego
języka w przeszłości, pokażą, jak długa jest tradycja nauczania polszczyzny jako języka obcego18.

Podręcznik prof. Stefana Glixellego ma szczególne znaczenie, jeśli
chodzi o historię nauczania języka polskiego w Rumunii, i stanowi ważny
element kształtowania się polonistyki rumuńskiej w XX w.

18

Tamże, s. 130

314
Zyta Monika Oksztul
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

Un manual necunoscut
de învăţare a limbii polone pentru români
Rezumat

Tema intervenţiei este analiza metodei manualului de învăţare
a limbii polone pentru români. „Manualul de limba polonă” al cărui autor
este profesorul Stefan Glixelli a fost editat la Bucureşti, în anul 1938. Probabil este unul dintre primele şi cele mai vechi manuale care a fost scris
special pentru vorbitorul de limbă română. Manualul este rodul muncii
autorului care, în anii 1934-1938, a predat limba polonă la Universitatea
din Bucureşti.
Manualul prof. Stefan Glixelli este un foarte important document
în conştiinţa poloneză glottodidactică dinainte de război. Analizând metoda „Manualului de limba polonă” se poate observa că autorul, în etapa
timpurie a învăţării polone ca limbă străină, introduce metoda comunicativă. Caracteristică pentru acest manual este folosirea de către autor
a metodei culturale. Pentru învăţarea realităţilor precum şi a cunoştinţelor istorice şi literare, autorul introduce texte originale. Întrebările construite pentru text dovedesc folosirea metodei autoînvăţării.
Se cuvine să arătăm că autorul manualului – Stefan Glixelli a fost
profesor de limba şi literatura franceză la Universitatea „Stefan Batory”
din Vilnius. În perioada interbelică a organizat şi condus Catedra de Filologie Romanică la aceeaşi universitate. A predat analiza gramaticală, literatura veche franceză, dialectologia şi literatura franceză. A fost autorul
mai multor lucrări din domeniul literaturii franceze.
Manualul de faţă se înscrie în istoria învăţării limbii polone ca
limbă străină.

dr hab. Ewa Andrysiak
prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Książka, biblioteka i prasa w Rumunii
w świetle polskiej bibliografii lat 1990-2013

Wstęp
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są publikacje dotyczące zagadnień bibliografii, historii książki i drukarstwa oraz ruchu wydawniczego (obejmującego zarówno dzieła zwarte, jak i czasopisma), dalej materiały poświęcone księgarstwu i szerzej dystrybucji książki, a także
problematyce bibliotek i czytelnictwa w Rumunii.
Zasięg chronologiczny przeprowadzonych badań obejmuje lata,
kiedy możemy mówić o swobodzie intelektualnej i naukowej państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski i Rumunii, końcowa data natomiast związana jest z możliwościami dotarcia do najnowszej informacji
bibliograficznej.
Liczne związki pomiędzy książką polską i rumuńską, odnoszące
się przede wszystkim do wieku XIX i pierwszej połowy XX, powodują, że
coraz częściej w literaturze polskiej spotkać można informacje poświęcone wiadomościom przybliżającym zarówno historię, jak i współczesność
szeroko pojętej problematyki książki w Rumunii.
Zagadnienia dotyczące książki, bibliotek czy prasy odnotowywane
są w Polsce zarówno w bibliografii bieżącej („Przewodnik Bibliograficzny”, „Bibliografia Zawartości Czasopism”, „Polonica zagraniczne. Bibliografia”), jak i specjalnej, dostępnych w formie drukowanej bądź baz bibliograficznych. Szeroko rozumianą problematykę książki obejmuje „Polska Bibliografia Bibliologiczna” w postaci drukowanej oraz jako baza bibliograficzna dostępna na stronie Biblioteki Narodowej w Warszawie,
wykazująca materiały od 1995 r. Informacje o przekładach literatury polskiej na język rumuński przynosi bibliografia przekładów pt. „Literatura
polska w przekładach 1990-2000” oraz wydana pod takim samym tytułem, ale obejmująca lata 1981-20041.

1

Literatura polska w przekładach 1990-2000, pod red. D. Bilikiewicz-Blanc i T. Szubiakiewicza przy współpracy B. Capik i A. Karłowicz, Warszawa 2000; Literatura
polska w przekładach 1981-2004, pod red. D. Bilikiewicz-Blanc, T. Szubiakiewicza
i B. Capik przy współpracy A. Karłowicz, Warszawa 2005.
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Bibliografia
W bibliografii polskiej – w omawianym okresie – odnotowany został tylko jeden artykuł autorstwa polonisty i slawisty Mihaia Mitu, który
w grudniu 1994 r. na międzynarodowej konferencji poświęconej informatyzacji bibliografii slawistycznej w Warszawie przedstawił „Stan badań
i perspektywy opracowania bibliografii rumuńskiej slawistyki językoznawczej”2. Autor przypomniał, że o gromadzeniu danych bibliograficznych z zakresu slawistyki można mówić od 1956 r., kiedy powstało Stowarzyszenie Slawistów Rumuńskich, a właściwie od momentu ukazania się
jego organu naukowego, czyli czasopisma „Romanoslavica” (1958) rejestrującego dorobek slawistów rumuńskich i pełniącego rolę informatora
bibliograficznego slawistyki rumuńskiej (lingwistycznej, literaturoznawczej i historycznej)3.
Mihai Mitu, doceniając wagę prac bibliograficznych w zakresie
slawistyki, podkreślał, że powinny być prowadzone systematycznie przy
wykorzystaniu nowoczesnych metod. Wyrażał też „gotowość wykorzystania doświadczeń i wskazówek warszawskiej konferencji poświęconej informatyzacji slawistycznej bazy językoznawczej w przyszłych pracach nad
bibliografią językoznawstwa slawistycznego w Rumunii”4.
Warto wspomnieć, że już w 1883 r. kaliski prawnik, działacz polityczny i społeczny, obrońca mniejszości narodowych Alfons Parczewski
na zjeździe literatów i artystów polskich w Krakowie w wystąpieniu
„O potrzebie wzajemności literackiej z narodami słowiańskimi” postulował m.in. wydawanie ogólnosłowiańskiej bibliografii.
Historia książki i drukarstwa
Kilka artykułów dotyczy historii książki i drukarstwa. Na temat
wydawnictwa klasztoru Trzech Hierarchów w Jassach i jego pracowników
pisała Oksana Yurchyshyn-Smith „The printing-house of the monastery
of Trei Ierarhi in Iaşi and its staff”5.
Interesującym działem nauki o książce jest introligatorstwo. Analizą elementów opraw z wieku XIV i XV wykonywanych w warsztatach introligatorskich klasztornych skryptoriów na podstawie technologii bizan-

2

M. Mitu, Stan badań i perspektywy opracowania bibliografii rumuńskiej slawistyki językoznawczej [w:] Informatyzacja bibliografii slawistycznej. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 6-7 grudnia 1994, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej, Warszawa 1995, s. 79-83.
3 Tamże, s. 79-80.
4 Tamże, s. 83.
5 Transl. rev. by Nicholas Smith, „Series Byzantina” 2003, s. 148-158, il.
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tyjskiej zajęła się Svítlana Zínčenko6. W wyniku badań przeprowadzonych w wybranych bibliotekach Lwowa oraz Bibliotece Narodowej Ukrainy w Kijowie autorka odnalazła blisko 40 rękopisów, których oprawy zostały wykonane według konstrukcji bizantyjskiej w klasztorach południowej Bukowiny, wchodzących w skład metropolii suczawskiej od połowy
XIV do końca XVII w. W klasztorze suczawskim (zał. w latach 60. XIV w.)
oraz klasztorach założonych wokół Suczawy rozwijała się szkoła introligatorstwa, wykorzystująca wpływy sztuki Bizancjum, Bułgarii, Serbii, Galicji i Przemyśla7.
Przedmiotem badań prof. Olimpii Mitric stał się, zachowany
w monastyrze Dragomirna założonym w XVII w., religijny rękopis Oktoih
(w języku rumuńskim). Co ciekawe, rękopis skopiowany został przez Polaka, Bazylego Nikorowicza Zielenowskiego, co potwierdzają notatki w języku polskim i rumuńskim umieszczone na marginesach przez samego
kopistę.
Bazyli Nikorowicz, podobnie jak wielu innych kopistów i tłumaczy, poznał język rumuński i opanował technikę pisania cyrylicą. Według
prof. Mitric „pisownia i zręczność graficzna” świadczą, że kopista posiadał wieloletnie doświadczenie8.
Prof. Mitric w ciągu wielu lat pracy nad rumuńskimi i obcojęzycznymi starodrukami i rękopisami badała odręczne zapiski występujące na
kartach (stronach) poszczególnych egzemplarzy. Opracowała także wybrane zapiski w języku polskim pochodzące z różnych okresów (najstarszy druk z połowy XVII w.), zarówno anonimowe, jak i pisane ręką różnych osób, m.in. Bazylego Nikorowicza – kopisty rumuńskich rękopisów,
pułkownika Stanisława Służewskiego czy historyka sztuki Władysława
Podlachy9.

6

S. Zínčenko, Warsztaty introligatorskie w skryptoriach klasztorów metropolii suczawskiej XIV-XV w. [w:] Klasztorne ośrodki piśmiennictwa i kultury w krajach słowiańskich, red. J. Georgiewa-Okoń, J. Stradomski, Kraków 2005, s. 123-134.
7 Tamże, s. 123-126.
8 Informacje z polskiego streszczenia artykułu O. Mitric, Un copist de manuscrise româneşti de origine poloneză (Rădăuţi 1783) [w:] Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, oprac. red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2005, s. 246: Kopista rumuńskich rękopisów polskiego pochodzenia (Radowce 1783).
9 Informacje z polskiego streszczenia artykułu O. Mitric, Ĭnseminări autografe în limba polonă pe filele unor cărţi vechi [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich. Materiały
z sympozjum, oprac. red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2012,
s. 236: Ręczne zapiski w języku polskim na stronach starych książek.

318
Wydawnictwa (książki i czasopisma)
Podstawowe informacje o rynku książki w Rumunii (liczba wydawców, roczna produkcja tytułów, w tym wydania pierwsze i tłumaczenia, przeciętne nakłady, ceny książki, obroty na rynku książki, stawka podatku VAT) z lat 1993, 1998, 2006-2007 przynoszą artykuły: „W Rumunii
o rynku książki”10, „Rynek książki w Rumunii”11 i „Nieco informacji o rumuńskim rynku książki”, „Czy na książkach można zarobić?”12, „Od kilku
miesięcy w UE”13.
O trudnej sytuacji książki pisał Andrzej Rosner (1999), zwracając
uwagę na bardzo wysokie ceny książek i wyjątkowo złą dystrybucję.
Wskazywał, że Rumunia posiada bardzo dobrą ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz dobrze funkcjonujące biblioteki publiczne. Przedmiotem zainteresowania A. Rosnera był projekt ustawy o książce, który zakładał powołanie Narodowej Rady Książki przy Ministrze Kultury z udziałem przedstawicieli resortów kultury, finansów i sprawiedliwości, Biblioteki Narodowej, Urzędu Prawa Autorskiego, stowarzyszeń:
pisarzy, bibliotekarzy, wydawców, księgarzy. Autorzy projektu proponowali także obowiązkowe umieszczanie numeru ISBN na książce oraz sporządzanie wszelkich umów (z autorami, drukarzami, dystrybutorami itp.)
wyłącznie w formie pisemnej14.
W 2007 r. Bogdan Klukowski15 zauważał, że w Rumunii brak wyspecjalizowanych oficyn wydających książki dla dzieci i młodzieży, choć
większość wydawnictw posiadała w swojej ofercie tytuły dla młodego czytelnika i rozwijał się rynek książek edukacyjnych. Autor przybliżył także
profil wydawniczy dwóch firm, wydawnictwa Liternet (zał. 2001), nastawionego na teksty rodzimych autorów, oraz wydawnictwa Pandora M publikującego klasykę i światową literaturę współczesną.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy się obecnie literatura komiksowa. Artykuł na temat dziejów komiksu w Rumunii autorstwa Dodo
Niță znalazł się w wydanej w 2011 r. pracy „Komiks w Europie ŚrodkowoWschodniej” pośród tekstów poświęconych komiksowi czeskiemu, słowackiemu, litewskiemu, łotewskiemu, estońskiemu, ukraińskiemu, rosyjskiemu, węgierskiemu, słoweńskiemu, serbskiemu, greckiemu, macedoń-

10

A. Rosner, W Rumunii o rynku książki, „Notes Wydawniczy” 1999, nr 3, s. 72-73.
A. Andrescu, Rynek książki w Rumunii, „Megaron Biuletyn Nowości Wydawniczych” 1999, nr 5, s. 24.
12 M. Dvorák, Czy na książkach można zarobić? Rynek w Rumunii, „Biblioteka Analiz” 2006, nr 19, s. 17-18.
13 B. Klukowski, Od kilku miesięcy w UE. Rynek książki w Rumunii, „Biblioteka Analiz” 2007, nr 12, s. 19.
14 A. Rosner, dz. cyt.
15 B. Klukowski, dz. cyt.
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skiemu oraz w Bośni i Hercegowinie16. Autor – znawca tego gatunku
w Rumunii – przypomniał „w pigułce” jego początki sięgające 1893 r.,
złoty wiek komiksu rumuńskiego, czyli lata 30. XX w., losy komiksu w latach komunizmu, w tym najważniejsze lata 70., określane jako złoty wiek
w procesie jego rozwoju, komiks w latach 80. i po upadku komunizmu.
W artykule autor wymienia również wydawnictwa publikujące literaturę komiksową, w tym najważniejsze, działające od roku 1991 (Egmont), rumuńskich twórców komiksów oraz inicjatywę wspierającą i promującą sztukę komiksową, czyli organizowany od 1991 r. Międzynarodowy Festiwal Komiksu17.
Od 2006 r. w Rumunii wychodzi czasopismo o książce i czytelnictwie pt. „Dilemateca”, prezentujące informacje o rynku wydawniczym
krajowym i światowym, recenzje książek, sylwetki ludzi książki, aktualności o książkach w telewizji. Informacje o książce przynosi również portal Liternet18.
O prasie i literaturze polskiej wydawanej na Bukowinie od drugiej
połowy XIX w. do 1918 r. pisał Marius Petraru, którego książka „Polacy
na Bukowinie w latach 1775-1918” wydana została w Polsce w 2004 r.19
Autor wspominał w niej m.in. o ukazujących się od 1864 r. pismach
polskich i przedstawiał, bardzo skromne w porównaniu do czasopiśmiennictwa, osiągnięcia w zakresie polskiej literatury. Utwory literackie drukowane były w większości na łamach polskich gazet, głównie „Gazety Polskiej”, bądź w postaci niewielkich broszur i książek. Petraru odnotował
dorobek literacki i historyczny „ojca polonii bukowińskiej” Aleksandra
Morgenbessera (1816-1893) – jednego z pierwszych polskich historyków
XIX stulecia, który pisał na temat kontaktów mołdawsko-polskich. Przypomniał Józefa Białynię Chołodeckiego (pseud. Walentyn Ćwik, 1852-1934), autora prac historycznych, w tym najważniejszej pt. „Przeszłość
Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach” (1885), dalej poetę, pisarza i publicystę Klemensa Kołakowskiego
(1856-1908), Jana Strutyńskiego – autora opowiadań historycznych oraz
Juliusza Giżowskiego – autora powieści „Jelena. Rzecz osnuta na tle stosunków ludowych na Bukowinie” (1891)20.
Krótką informację na temat początków piśmiennictwa polskiego
na Bukowinie zamieścił Wojciech Krysiński w przewodniku-monografii

16

D. Niţă, Historia komiksu rumuńskiego [w:] „Zeszyty Komiksowe”, 11/2011,
s. 62-69.
17 Tamże, s. 62-65.
18 B. Klukowski, dz. cyt., s. 19.
19 M. Petraru, Polacy na Bukowinie w latach 1775-1918, Kraków 2004, s. 162-169:
Prasa i literatura polska na Bukowinie.
20 Tamże.
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pt. „Uroki Bukowiny. Polacy na Bukowinie”21. Wymienił działających tam
pisarzy polskich oraz odnotował pojawienie się pierwszych polskich tytułów prasowych.
Tadeusz Dubicki z kolei w książce „Żołnierze polscy internowani
w Rumunii w latach 1939-1941” pisał o polskiej prasie i wydawnictwach
obozowych22. Ukazały się wówczas m.in. dwie broszury autorstwa Melchiora Wańkowicza wydane w Bukareszcie pod pseudonimem Jerzy Łużyc: „Te pierwsze walki” i „Z generałem Sosnkowskim”. Liczne były wydawnictwa okazjonalne i rocznicowe (np. „Na Powstanie Styczniowe”,
„Na rocznicę 3-go Maja”), wychodziły broszury i druki o treści religijnej,
ukazała się „Współczesna poezja wojenna”, „Polski śpiewnik w Obczyźnie” i „Polski Kalendarzyk Kieszonkowy”. Dwukrotnie wydane zostało
w Rumunii, w języku polskim i rumuńskim, „Pobojowisko” Bogusława
Kuczyńskiego23.
O literaturze polskiej obecnej w Rumunii od XIX w. pisał prof.
Constantin Geambaşu24, który w latach 1990-2000 sam opublikował kilka tomów tłumaczeń. W tym okresie obok kontynuacji wznawiania klasyków (Potocki, Sienkiewicz, Prus, Żeromski, Reymont) po raz pierwszy zostały przełożone utwory Choromańskiego, Gombrowicza, Miłosza i Witkacego. Rozpoczęły się też przekłady utworów pisarzy współczesnych (Zaniewski, Szczypiorski, Tokarczuk). W latach 1990-2000 wydano ponownie 10 przekładów, przełożono 25 nowych dzieł, poza tym opublikowano
10 tomów opracowań krytycznych. I co ważne – pisze prof. Geambașu –
„potwierdza się jeszcze raz fakt, że najczęściej losy określonej literatury
narodowej za granicą zależą w znacznym stopniu od trudu i zainteresowań samych tłumaczy. Trudu, który warto podkreślić i docenić”25.
Informacje o tłumaczeniach utworów polskiej literatury pięknej
na język rumuński przynosi wydawnictwo „Literatura polska w przekładach 1990-2000” przygotowane na Międzynarodowe Targi Książki we
Frankfurcie nad Menem 2000 jako przewodnik bibliograficzny, którego
celem było ułatwienie dostępu do tłumaczeń polskiej literatury po 1989 r.
Jeśli chodzi o przekłady na język rumuński, bibliografia rejestruje 41 tytułów 20 autorów, w tym najwięcej Henryka Sienkiewicza (11)26. Zasięg
chronologiczny kolejnej edycji bibliografii został poszerzony i objął lata
1981-2004.

21

W. Krysiński, Uroki Bukowiny. Polacy na Bukowinie, Żagań 2006, s. 72-74.
T. Dubicki, Żołnierze polscy internowani w Rumunii w latach 1939-1941, Łódź
1990, s. 241-250: Prasa i wydawnictwa obozowe.
23 Tamże, s. 243, 249.
24 C. Gembaşu, Literatura polska w Rumunii. Esej, „Dekada Literacka” 2000, nr 11
(169), www.dekadaliteracka.pl/?d=3490 (dostęp 17.07.2014).
25 Tamże.
26 Literatura polska w przekładach 1990-2000..., s. 147-152, 299.
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Wybrane polskojęzyczne przewodniki po Rumunii wydane w latach 1978-2010, zawierające informacje o Bukowinie i mieszkającej tam
społeczności polskiej, omówił Stanisław Figiel27. Pierwsze przewodniki
turystyczne w Polsce, w których znalazły się informacje na temat Bukowiny dotyczyły całej Rumunii; wydany w 1978 r. – „Przewodnik po Rumunii” – został przełożony na język polski z rumuńskiego. S. Figiel przypomniał przewodniki z 1987 r., z przełomu lat 80. i 90., z roku 1998, 2001,
2006 i 2010. Za najbardziej wyczerpujący uznał wydaną w 2001 r. monografię-przewodnik pt. „Bukowina – kraina łagodności” opracowaną przez
Michała Jureckiego przy współpracy T. Ostrowskiego, W. Mroza, D. Zaręby (2001), obejmującą zasięgiem teren całej Bukowiny – rumuńskiej
i ukraińskiej28.
Zapomniane dziś, przeważnie krótko ukazujące się pisma Polaków mieszkających na Bukowinie, czyli początki prasy polskiej wychodzącej w latach 1864-1888, omówił Jan Bujak w pracy „Zaczyny dziennikarstwa polskiego na Bukowinie”, stanowiącej część pierwszą dziejów polskiej prasy bukowińskiej od 1883 do 1940 r.29 Autor przypomniał sześć
pism: „Bartek” z podtytułem „Literatura i sztuka” (III-VII lub VIII 1864),
„Ogniwo” (1869), „Osa” – pismo satyryczno-polityczne i humorystyczne
(1880-1881), „Przedświt” – dwutygodnik literacki, artystyczny, naukowy
i społeczny (1882-1883), „Przegląd Czerniowiecki” – polityczny, ekonomiczny i literacki (1883), „Diablica” – pismo społeczne, powieściowe i satyryczne (1888). Charakterystyka poszczególnych tytułów uzupełniona
została informacją o zachowanych numerach, bibliografią zawartości oraz
wypisami, czyli wybranymi tekstami30. Fragmenty książki J. Bujaka pt.
„Pierwszy teatr polski i pierwsze czasopismo polskie w Czerniowcach”
znalazły się także w materiałach z suczawskiego sympozjum opublikowanych w pracy zbiorowej „Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne
i kulturowe dziedzictwo Europy”31.
W 2013 r. ukazała się monografia „Gazety Polskiej”, dziennika
wychodzącego w latach 1883-1914, który „pozostaje najbogatszym w fakty, najwiarygodniejszym i najcenniejszym źródłem do poznania dziejów

27

S. Figiel, Bukowina rumuńska i polska społeczność w literaturze przewodników
turystycznych w Polsce [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe –
przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum, oprac. red. St. Iachimovschi,
E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2011, s. 426-431.
28 Tamże.
29 J. Bujak, Zaczyny dziennikarstwa polskiego na Bukowinie. Bartek, Ogniwo, Osa,
Przedświt, Przegląd Czerniowiecki, Diablica, Kraków 2006.
30 Tamże, s. 5 i nast.
31 J. Bujak, Pierwszy teatr polski i pierwsze czasopismo polskie w Czerniowcach [w:]
Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy. Materiały z sympozjum, oprac. red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2007,
s. 103-112.
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żywiołu polskiego na Bukowinie”32. Monografia poświęcona została – co
podkreśla autor – „szóstemu, najtrwalszemu, najbardziej zasłużonemu
i najcenniejszemu wydawnictwu periodycznemu Polaków bukowińskich,
najwierniej odzwierciedlającemu i organizującemu ich życie pod rządami
austriackimi”33. Pracę podzielił autor na trzy części; pierwsza obejmuje
zarys dziejów i charakterystykę formalno-wydawniczą dziennika, część
druga to bibliografia zawartości – „Gazeta Polska o polskości i Polakach
na Bukowinie” – trzech roczników gazety (1883, 1905, 1913) oraz zestawienia bibliograficzne na temat osób lub wydarzeń. Część trzecia natomiast zawiera artykuły, notatki kronikarskie, poezję, ogłoszenia i urywki
wybrane z numerów gazety niedostępnych lub trudno dostępnych ze
względu na stan zachowania i niekompletność roczników w bibliotekach,
zarówno polskich, jak i zagranicznych.
O „Gazecie Polskiej” Jan Bujak pisał wcześniej w artykule „Niecodzienny dziennik Bukowińczyków”34, w którym przedstawił stan badań
i wiedzy o czerniowieckim periodyku, zarys dziejów i charakterystykę formalno-wydawniczą, nakłady, numery o zwiększonej objętości, sprawy
prenumeraty, prenumeratorów i zasięg czytelniczy.
Postać Klemensa Kołakowskiego (1856-1908), właściciela „Gazety
Polskiej” pełniącego jednocześnie funkcję jej wydawcy, redaktora naczelnego i autora niemal wszystkich artykułów i notatek, Jan Bujak przypomniał w artykule pt. „Klemens Kościesza Kołakowski – poeta i dziennikarz – odkrywca, budziciel i krzepiciel polskości na Bukowinie”35.
Ten sam autor pisał na temat wychodzącego w latach 1933-1940
„Kuriera Polskiego w Rumunii”, będącego zwierciadłem i organizatorem
życia Polaków mieszkających nie tylko na Bukowinie36.
Prasę polską na Bukowinie w latach 1928-1940 odnotował Daniel
Hrenciuc w tomie drugim swojej pracy „Continuitate și schimbare, integrarea minorităților naționale din Bucovina istorică în Regatul României
Mari (1918-1940)”37.
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Tenże, Gazeta Polska 1883-1914, Kraków 2013, s. 5.
Tamże.
34 J. Bujak, Niecodzienny dziennik Bukowińczyków [w:] We wspólnocie narodów
i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, oprac. red.
St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2008, s. 323-338.
35 Tenże, Klemens Kościesza Kołakowski – poeta i dziennikarz – odkrywca, budziciel
i krzepiciel polskości na Bukowinie [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne
i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum, oprac. red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2011, s. 334-347.
36 Tenże, Czasopiśmiennictwo Polaków bukowińskich wobec napaści niemiecko-radzieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r. [w:] Druga wojna światowa na tle stosunków polsko-rumuńskich, oprac. red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava
2000, s. 90-111.
37 D. Hrenciuc, Continuitate și schimbare, integrarea minorităților naționale din
Bucovina istorică în Regatul României Mari (1918-1940). Vol. 2 (1928-1940), Suceava 2007, s. 175-176: Presa poloneză din Bucovina în perioada interbelică.
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Informacje o prasie obozowej wydawanej przez internowanych
w Rumunii w czasie II wojny światowej żołnierzy polskich przynosi wymieniana już praca Tadeusza Dubickiego „Żołnierze polscy internowani
w Rumunii w latach 1939-1941”38. I tak od 27 września 1939 r. do jesieni
1940 r. wychodził „Wiarus na Obczyźnie”, z kolei od 8 grudnia 1939 r.
„Biuletyn”, z którym w styczniu 1940 r. połączyły się inne pisma obozowe,
m.in. „Biuletyn Prasowy” i „Tygodnik Obozowy”. Poza wymienionymi autor odnotował tytuły innych pism, które pojawiały się w obozach; na przykład charakter rozrywkowy miały „Dowcipeszti”39.
„Obraz Rumunii i Rumunów w polskiej prasie międzywojennej”
przedstawił Grzegorz Jarosiński40, który na podstawie niewielkiej ilości
zebranego materiału doszedł do wniosku, że „Rumunia nie cieszyła się
zbytnim zainteresowaniem polskich periodyków, a jeżeli już to pisano
o niej w sposób zdawkowy”41.
Na temat zagadnień mniejszości polskiej w Rumunii obecnych
w prasie polskiej lat 1918-1989 pisał prof. Krzysztof Nowak w artykule
„Mniejszość polska w Rumunii w publicystyce polskiej (1918-1989)”42.
Rumuńsko-polskie relacje kulturalne związane głównie z działaniami podejmowanymi w międzywojniu na rzecz kulturowego zbliżenia
i wzajemnego poznania obu narodów przypomniała prof. Olimpia Mitric,
wykorzystując publikacje czerniowieckiej gazety „Glasul Bucovinei”. Na
łamach gazety znalazły się m.in. streszczenie odczytu „O fundacjach rumuńskich w Polsce” prof. Iona I. Nistora, wygłoszonego na konferencji
w Czerniowcach w 1931 r., i korespondencje z lat 1932-1934 przesyłane
z Krakowa przez studiującego tam historyka Ilie Corfusa. Gazeta donosiła
o przygotowywanej antologii polskich poetów w języku rumuńskim
(1932), przekładzie książki Zbigniewa Turskiego „Polska muzyka współczesna i jej przedstawiciele” (1935) czy wizycie Kazimiery Iłłakowiczówny
w Czerniowcach (1937)43.
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T. Dubicki, dz. cyt.
Tamże, s. 243-248.
40 G. Jarosiński, Obraz Rumunii i Rumunów w polskiej prasie międzywojennej [w:]
We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, oprac. red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2008,
s. 162-173.
41 Tamże, s. 172.
42 K. Nowak, Mniejszość polska w Rumunii w publicystyce polskiej (1918-1989) [w:]
Świat relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, oprac. red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2012, s. 262-275.
43 Informacje z polskiego streszczenia artykułu O. Mitric, Relaţiile culturale româno-polone, din perioada interbelică, reflectate în paginile ziarului „Glasual Bucovinei”
[w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum, oprac. red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru,
Suceava 2011, s. 358: Rumuńsko-polskie relacje kulturalne w okresie międzywojennym na stronach gazety „Glasul Bucovinei”.
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O zmianach w dziennikarstwie rumuńskim (prasowym, telewizyjnym, radiowym) w latach 1990-1992 pisał Mihai Coman44. Autor doszedł
do wniosku, że „po trzech latach gwałtownego i fascynującego rozwoju
rumuńskich mediów można powiedzieć, że treść rozrywkowa i sensacyjna
nadal przeważa nad treścią informacyjną, a dostarczanie odbiorcom rozrywki stanowi poważne ograniczenie aktywności medialnej”45. W okresie
przejściowym (1990-1992) nastąpiły przeobrażenia systemu medialnego
w instytucję i osób pracujących w mediach w specjalistów od masowego
komunikowania46.
Wybrane terminy medyczne, występujące w najróżniejszych i najbardziej niezwykłych kontekstach (politycznych, społecznych, ekonomicznych i administracyjnych) w rumuńskiej prasie kobiecej, stały się
przedmiotem badań Melitty Szathmary47. Autorka na podstawie materiału zebranego z różnych współczesnych gazet codziennych dostępnych
w wersji elektronicznej przyjrzała się terminom medycznym o wysokiej
i niskiej częstotliwości występowania, używanym zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym.
Na temat dzienników tabloidowych w systemach medialnych różnych krajów pisała Bogusława Dobek-Ostrowska48. Odniosła się do czasopism tego typu wydawanych w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Norwegii, które omówiła obszerniej, oraz do pism wydawanych
w nowych demokracjach europejskich po upadku komunizmu. Brak odpowiedniego kapitału w tych krajach, potrzebnego do inwestowania
w media, spowodował, że sytuację wykorzystały zachodnie koncerny prasowe. Właściciele szwajcarskiego tabloidu „Blick” weszli z podobnym produktem na rynki prasowe w Czechach („Blesk”), na Słowacji („Nový Čas”)
i w Rumunii („Libertatea”, 1992), na Węgrzech („Blikk”, 1993), później
w Chorwacji i najpóźniej w Serbii („Blic”, 2004), i tylko w Rumunii
w 2007 r. ponieśli straty. Rumuńska „Libertatea” trafia do około 27% czytelników49.
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M. Coman, Dziennikarstwo rumuńskie w okresie przejściowym 1990-1992, „Zeszyty Prasoznawcze” 1994, R. 37 [35], nr 1/2, s. 33-41.
45 Tamże, s. 38.
46 Tamże.
47 M. Szathmary, Terminy medyczne we współczesnych rumuńskich gazetach i czasopismach kobiecych [w:] Świat (z) kolorowych czasopism, pod red. E. Zierkiewicz,
Wrocław 2010, s. 195-205.
48 B. Dobek-Ostrowska, Jak podobne? Jak różne? Dzienniki tabloidowe w odmiennych systemach medialnych [w:] Tabloidy, język, wartości, obraz świata, pod red.
I. Kamińskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy, Wrocław 2011, s. 33-56.
49 Tamże, s. 49-50.
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Księgarstwo
O rumuńskim rynku dystrybucji książki pisały Ana Andrescu
we wspomnianym już artykule „Rynek książki w Rumunii” (1999)50 i Elżbieta Płatkowska (1999), druga z wymienionych z okazji 44. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, na które jako gościa honorowego zaproszono Rumunię. Temat ten poruszył też Bogdan Klukowski
w 2007 r., według którego w Rumunii, podobnie jak w innych krajach
Europy Wschodniej i Środkowej, brak jeszcze nowoczesnego modelu dystrybucji – „nie ma hurtowników, nie ma sieci księgarń”, zatem każdy wydawca i księgarz musi liczyć na siebie51.
Zachęcając do odwiedzenia stoiska rumuńskiego na targach
w książki w Warszawie (1999), E. Płatkowska pisała: „Rumuni kochają
książki. Niektóre serie wydawnicze budzą podziw wysmakowanym doborem tytułów i wszechstronną prezentacją wybranych tematów”. I dalej:
„Rumuni kochają książki i jest to widoczne na targach. Z roku na rok rośnie liczba odwiedzających”, których przyciągają oferowane przez wystawców rabaty. „Wydawcy rumuńscy mają dobry gust w doborze publikacji”, oferują dużo tytułów z najlepszej światowej beletrystyki XIX i XX w.
oraz światowej prozy współczesnej, dzieła twórców rodzimych (Mircea
Eliade, Emil Cioran, Eugene Ionesco) i szereg tytułów z różnych dziedzin.
Rumuni znają również polskich autorów (Sienkiewicz, Lem, Gombrowicz,
Miłosz, Herbert, Kołakowski, Michnik)52.
Ważnym wydarzeniem dla branży księgarskiej są międzynarodowe targi książki w Bukareszcie – w 2006 r. wzięło w nich udział ponad
200 wystawców z kilkunastu krajów i odwiedziło je 70 tys. osób53. Jednak
„czytanie to droga rozrywka” – podkreślała Marta Dvorák54 – bowiem
średnia cena książki popularnej typu „Harry Potter” czy „Kod Leonarda
da Vinci” to 3-4 euro. Ale „mania oglądania służy książkom”, stwierdzała
M. Dvorák, pisząc o targach książki w Rumunii w 2006 r., towarzyszących im imprezach oraz związanej z targami kampanii medialnej. Problemem jest jednak dostępność książek, co wydawcy starają się rozwiązać
poprzez otwieranie własnych sieci dystrybucji i księgarń, prowadzenie
sprzedaży wysyłkowej czy poprzez księgarnie internetowe.
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A. Andrescu, dz. cyt.
B. Klukowski, dz. cyt.
52 E. Płatkowska, Nieco informacji o rumuńskim rynku książki, „Magazyn Literacki”
1999 [R. 8], nr 5, s. 15.
53 B. Klukowski, dz. cyt.
54 M. Dvorák, dz. cyt.
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Biblioteki i czytelnictwo
Problematyka bibliotek i czytelni polskich na Bukowinie – podobnie jak polskich czasopism – to od lat domena Jana Bujaka, który pisał
o stowarzyszeniach mających swój udział w tworzeniu księgozbiorów
i czytelni. W artykule „Książka, czasopismo i czytelnia w życiu Polaków
na Bukowinie w XIX i XX wieku”55 przypomniał Towarzystwo Bratniej
Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach. Na temat tegoż towarzystwa
pisał także Marius Petraru w pracy pt. „Polacy na Bukowinie w latach
1775-1918”56.
Utworzone w 1869 r. Towarzystwo powstało z połączenia Towarzystwa Bratniej Pomocy (zał. 1867) i Towarzystwa Czytelni Polskiej
(1869). Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, utrzymywanie
biblioteki i czytelni wraz z wypożyczalnią należało do najważniejszych zadań czerniowieckiej Czytelni Polskiej, której zbiory w okresie 1869-1914
osiągnęły ponad 10 tys. tomów. Poza książkami Czytelnia gromadziła
sztychy, ryciny, fotografie, obrazy, portrety, numizmaty, dzienniki i czasopisma. Towarzystwo spełniło też ważną rolę w założeniu i utrzymaniu
kilku regionalnych i lokalnych periodyków57.
Wiele miejsca w dorobku Jana Bujaka zajmuje Towarzystwo
Szkoły Ludowej (zał. 1898) i jego działalność na rzecz utrwalania polskości mieszkających na Bukowinie Polaków związana m.in. z urządzaniem
prelekcji, czytań zbiorowych, zakładaniem szkół, ale przede wszystkim
tworzeniem czytelni polskich. Na temat organizacji J. Bujak pisał w artykule „Rola Towarzystwa Szkoły Ludowej w odrodzeniu i utrwaleniu polskości bukowińskich Polaków”58; podkreślił w nim rolę Koła Mieszanego
TSL w Czerniowcach (zał. w listopadzie 1903 r.), dzięki staraniom którego w ciągu pięciu lat powstały czytelnie w 26 miejscowościach. Pierwsze
placówki uruchomiono w 1904 r.: czytelnię w Waszkowcach nad Czeremoszem oraz wypożyczalnię w Żuczce; kolejne Czytelnie Polskie w Nowej
Żadowie i Radowcach założono w 1907 r.59 W pracy autor wymienił blisko
40 miejscowości, w których funkcjonowały czytelnie, część omówił szerzej, podając m.in. informacje o wielkości księgozbioru. Bardzo skromne
zbiory, liczące zaledwie kilkadziesiąt książek i kilka tytułów czasopism
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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. 569-579.
56 M. Petraru, dz. cyt., s. 157-162: Polskie Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelnia
Polska w Czerniowcach.
57 J. Bujak, Książka, czasopismo i czytelnia..., s. 571, 573, 574.
58 Tenże, Rola Towarzystwa Szkoły Ludowej w odrodzeniu i utrwaleniu polskości
bukowińskich Polaków [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe. Materiały z sympozjum, oprac. red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2013, s. 462-504.
59 Tamże, s. 462, 464.
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były niewystarczające, pojawiały się więc apele do mieszkańców o przekazywanie do czytelni przeczytanych czasopism i dzienników.
O dziejach jednej z czytelni Towarzystwa Szkoły Ludowej, działającej we wsi Nowa Żadowa od 13 października 1907 do 1945 r., czytamy
w artykule J. Bujaka pt. „Ostoje Polaków żadowskich”60; szczegółowo jej
działalność omówił autor w osobnym artykule pt. „Czytelnia Polska w Nowej Żadowie (1907-1945)”61. Pisał o lokalu i trudnościach z jego utrzymaniem, organizowanych spotkaniach (m.in. zbiorowym czytaniu czasopism
i książek, odczytach, dyskusjach), księgozbiorze, jego znakowaniu (pieczęć z napisem „Czytelnia Polska w Nowej Żadowie” lub pieczęć Polskiego
Związku Szkolnego w Rumunii) i pozyskiwaniu książek oraz bibliotekarzach.
600-lecie Czerniowiec i zorganizowane z tej okazji obchody
(2008) stały się inspiracją dla J. Bujaka do przypomnienia udziału Polaków w dziejach miasta. W artykule „Polacy w 600-leciu Czerniowiec”
znalazł się także fragment na temat Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej oraz Towarzystwa Szkół Ludowych62.
Koła, czytelnie i szkoły TSL w poszczególnych miejscowościach na
Bukowinie oraz Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej J. Bujak
omawia również we wspomnianej już pracy „Gazeta Polska 1883-1914”63.
Wojciech Krysiński w wymienionym już przewodniku „Uroki Bukowiny. Polacy na Bukowinie” też wspomina działające tam organizacje,
w tym Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej i Towarzystwo Szkoły Ludowej64.
Badania prof. Olimpii Mitric z Uniwersytetu im. Stefana Wielkiego w Suczawie nad starodrukami przynoszą informacje o dawnej książce
polskiej w rumuńskich bibliotekach. W wyniku kwerendy przeprowadzonej przez prof. Mitric w zbiorach i kolekcjach w okręgu Suczawa powstał
inwentarz książek, które wyszły w latach 1569-1815 spod pras dawnych
ośrodków drukarskich w Polsce, głównie lwowskich, a także w Wiedniu.
Opracowany inwentarz prezentuje w układzie chronologicznym 31 tytułów w 49 egzemplarzach. W opisie bibliograficznym autorka uwzględniła
dane o paginacji, formacie, oprawie, podała informacje o aktualnym wła-
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Tenże, Ostoje Polaków żadowskich [w:] Bibliologia, literatura, kultura, pod red.
M. Konopki, M. Zięby, Kraków 1999, s. 472-478: Czytelnia Polska (1907-1945).
61 Tenże, Czytelnia Polska w Nowej Żadowie (1907-1945), „Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis, Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, [z.] 7,
2009, s. 245-257.
62 Tenże, Polacy w 600-leciu Czerniowiec [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii
i kulturze. Materiały z sympozjum, oprac. red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2010, s. 376-378.
63 Tenże, Gazeta Polska..., s. 204-208, 251-298.
64 W. Krysiński, dz. cyt., s. 67-70.
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ścicielu wraz z numerem inwentarza oraz informacje o odręcznych zapiskach na marginesach stron poszczególnych egzemplarzy65.
Książki polskie znajdują się także w Bibliotece im. Vasile Alexandrescu Urechia w Gałaczu. W Dziale Kolekcji Specjalnych biblioteki,
liczącym około 11 tys. jednostek, prof. Mitric odnalazła druki tłoczone
w latach 1521-1773 w kilku polskich ośrodkach (Kraków, Warszawa,
Gdańsk, Poznań). Książki pochodzą z biblioteki historyka, pisarza i bibliofila V. A. Urechia (1834-1901), który w 1889 r. swoje zbiory przekazał
w darze miastu. Najstarszy z polskich druków – „Chronica Polonorum”
(Kronika Polska) Macieja z Miechowa – tłoczyła oficyna Hieronima Wietora w Krakowie w 1521 r.66
Badania nad polskimi starodrukami i rękopisami zachowanymi
w zbiorach osób prywatnych i instytucji prof. Mitric przeprowadziła również na terenie Mołdawii. W najstarszej książnicy z tego terenu, w Centralnej Bibliotece Uniwersyteckiej im. Mihaia Eminescu w Jassach, autorka zidentyfikowała 39 tomów z polską proweniencją, czyli druków tłoczonych m.in. w takich ośrodkach jak: Kraków, Gdańsk, Grodno, Lwów,
Lublin, Szczecin, Warszawa, Wilno. Dzieła o różnej tematyce (religia, historia, literatura piękna i moralizatorska, polityka, dydaktyka, prawo) trafiły do zbiorów biblioteki w Jassach głównie w formie donacji bądź zakupów dokonanych w antykwariatach w Jassach i Bukareszcie. Najstarsze
dzieło na temat podstaw kabalistyki w języku hebrajskim tłoczyła w roku
1599 oficyna krakowska. Wartość starych książek, co podkreśla również
prof. Mitric, podnoszą odręczne zapiski ich właścicieli, a w przypadku
zbioru polskich starodruków na dwóch egzemplarzach widnieją odręczne
notatki Mihaia Eminescu, przez pewien czas dyrektora biblioteki w Jassach, a dziś jej patrona67.
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Informacje ze streszczenia polskiego artykułu O. Mitric, Cartea poloneză veche în
fonduri şi colecţii din judeţul Suceava (1569-1815) [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy. Materiały z sympozjum, oprac.
red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2007, s. 364: Stare polskie książki
w zbiorach i kolekcjach w okręgu Suczawa (1569-1815).
66 Informacje z polskiego streszczenia artykułu O. Mitric, Cartea poloneză în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii „V. A. Urechia” din Galați [w:] Polsko-rumuńskie związki
historyczne i kulturowe. Materiały z sympozjum, oprac. red. St. Iachimovschi,
E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2013, s. 353: Polska książka w kolekcjach specjalnych Biblioteki im. V. A. Urechia w Gałaczu.
67 Informacje z polskiego streszczenia artykułu O. Mitric, Cartea veche poloneză în
colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi (secolele XVI-XVIII) [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum,
oprac. red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2010, s. 348: Starodruki polskie ze zbiorów Centralnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Mihaia Eminescu
w Jassach (XVI-XVIII w.).
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Profesor Mitric zajęła się również analizą fragmentów pamiętnika
uczennicy szkoły przy klasztorze Benedyktynek we Lwowie z lat 1893-1897 ze zbiorów rękopisów Archiwum Narodowego w Bacău68.
Druki w języku polskim, obecne w dziale ksiąg rzadkich i starodruków, utworzonym w 1975 r. w Centralnej Bibliotece Naukowej Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie, znalazły się w kręgu zainteresowań Claudii Slutu-Grama, pracownika tejże placówki. Kwerenda przyniosła informacje o książkach (przede wszystkim z zakresu historii i literatury pięknej) wydanych od 1743 r. do pierwszego dziesięciolecia XX w.,
drukowanych w większości w Warszawie, Wilnie, Lwowie i Krakowie.
Szczególną uwagę badaczka zwróciła na egzemplarze opatrzone ekslibrisami i odręcznymi zapiskami69.
O rękopisach Marii Katerskiej w zbiorach Biblioteki Narodowej
w Bukareszcie pisała Cristina Marinescu70.
Informację o projektach wprowadzenia drugiej wersji programu
ROMARC, czyli Romanian Marc, i przekonwertowania bazy rzadkich rumunianów na system ROMARC przedstawił podczas XXI seminarium
systemów bibliotecznych w Gdańsku 18-20 czerwca 1997 r. Dan Matei71.
Informacje o bibliotekach polskich działających w Rumunii obecnie przedstawia tom pierwszy informatora „Współczesne księgozbiory
polskie za granicą”, prezentujący polskie i polonijne księgozbiory instytucji72. Odnotowano w nim zaledwie kilka placówek o charakterze pu-
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Informacje z polskiego streszczenia artykułu O. Mitric, Un manuscris din Lvov în
Arhivele Naţionale din Bacău [w:] We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji
polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, oprac. red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2008, s. 279: Rękopis ze Lwowa w Archiwum Narodowym
w Bacău.
69 Informacje z polskiego streszczenia artykułu C. Slutu-Grama, Ediții poloneze în
sectorul carte rară și veche al Bibliotecii Științifice Centrale a Academiei de Științe
a Moldovei [w:] Polska i Rumunia. Od historycznego sąsiedztwa do europejskiego
partnerstwa, oprac. red. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2009,
s. 323: Polskie wydania w dziale ksiąg rzadkich i starodruków Centralnej Biblioteki
Naukowej Mołdawskiej Akademii Nauk.
70 C. Marinescu, Marya Katerska, un exepmlu de intelectualitate feminină, „Revista”
2008, An. 14, nr 1, s. 58-59.
71 D. Matei, Information Centre for Culture and Heritage, Bucharest. CIMEC – Centrul de Informatică și Memorie Culturală. May 1996 – May 1997 [w:] Document publicshing and delivery, proceedings of the 21st Library Systems Seminar held in
Gdańsk on 18-20 June 1997, ed. by Jurand B. Czermiński European Library Automation Group ELAG, Gdańsk, Sopot 1998, s. 75-76.
72 Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator. T. 1, Polskie i polonijne
księgozbiory instytucji, oprac. B. Bieńkowska, E. Maruszak, J. Puchalski, Warszawa
2009 – 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”.
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blicznym, czyli Bibliotekę Instytutu Polskiego w Bukareszcie (ok. 3 tys.
pozycji), Bibliotekę Domu Polskiego w Nowym Sołońcu, Bibliotekę Polską w Pojanie Mikuli oraz Bibliotekę Polską (Bibliotekę Domu Polskiego)
w Suczawie73.
Podsumowanie
Przedstawione informacje dają wyobrażenie, jakie miejsce książka w Rumunii zajmuje w polskiej literaturze naukowej i popularnonaukowej, popularyzując tę wiedzę zarówno na użytek polskich, jak i rumuńskich środowisk związanych z książką i kulturą obu narodów.
W świetle polskiej bibliografii zaledwie jeden artykuł porusza zagadnienia bibliografii – bibliografii slawistyki rumuńskiej. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o historię książki i drukarstwa (cztery artykuły). Współczesności dotyczą informacje związane z dystrybucją książki
(artykuły z lat 1999, 2006-2007). Zainteresowaniem cieszy się tematyka
związana z wydawnictwami (książki i czasopisma), zarówno jeśli chodzi
o historię, jak i współczesność, przeważają jednak materiały na temat wydawnictw i czasopism polskich. Pośród problematyki bibliotek i czytelnictwa, prezentowanej w bibliografii dość licznie, przeważa historia działających w Rumunii czytelni polskich oraz informacja o polskich rękopisach
i drukach obecnych w bibliotekach rumuńskich.
Trzeba podkreślić, że do szerzenia informacji o książce, bibliotece
i prasie w Rumunii przyczyniają się organizowane w ramach Dni Polskich
w Suczawie polsko-rumuńskie sympozja, podczas których prezentowane są m.in. referaty związane z szeroko pojętą problematyką książki. Pośród prelegentów przede wszystkim wymienić należy prof. Olimpię Mitric
i dr. Jana Bujaka.
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Cartea, biblioteca şi presa în România
în lumina bibliografiei poloneze a anilor 1990-2013
Rezumat

Tema intervenţiei o constituie problematica privind cartea, bibliotecile şi presa română semnalată în bibliografia poloneză. Aria cronologică a cercetărilor este cuprinsă în anii când putem vorbi de libertatea
intelectuală şi ştiinţifică a statelor Europei central-răsăritene, deci a Poloniei şi a României, iar data finală este legată de posibilităţile de a ajunge la cele mai noi informaţii bibliografice.
Numeroasele legături între cartea poloneză şi cea română (referindu-se mai ales la sec. XIX şi prima jumătate a sec. XX) au drept consecinţă faptului că tot mai frecvent pot fi întâlnite în literatura polonă informaţii ce cuprind ştiri care aduc mai aproape atât istoria, cât şi contemporaneitatea problematicii în sens larg a cărţii româneşti. Şi astfel autoarea discută despre publicaţiile referitoare la problemele bibliografiei, iar
apoi, pe rând, istoria cărţii, tiparului şi editării (cuprinzând atât lucrări
cât şi ziare). Pe urmă sunt caracterizate materialele dedicate librăriei şi
distribuţiei mai largi a cărţii, pentru ca trecerea în revistă să se încheie cu
problematica bibliotecilor şi a lecturii.
Referatul ar trebui să ofere imaginea ocupată de cartea românească în literatura ştiinţifică şi de popularizare a ştiinţei, răspândind
aceste cunoştinţe în folosul mediilor atât poloneze cât şi române legate cu
cartea şi cultura ambelor popoare.

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

Opis miejsc i kultury rumuńskiej
w „Dzienniku podróży po Rumunii” spisanym
w 1928 r. przez studentów Uniwersytetu Poznańskiego

Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że w okresie międzywojennym XX w. najlepszym przyjacielem odradzającej się po ponad 120 latach
niewoli Polski była Rumunia, z którą dzieliliśmy fragment południowej
granicy. Nie będzie również przesadą stwierdzenie, że mimo tych oznak
przyjaźni Polacy niewiele posiadali informacji o Rumunii, a często swoje
sądy na temat południowego sąsiada opierali na powszechnie panujących
opiniach, niejednokrotnie o mocno stereotypowym zabarwieniu. Jednym
z przykładów może być choćby reakcja polskich piłkarzy w czasie meczu
towarzyskiego w Bukareszcie, którzy nie znali rumuńskiego hymnu, a stanęli na baczność, kiedy usłyszeli dźwięki utworu operetkowego, bowiem
przekonani byli, że grany jest hymn Rumunii1.
Trzeba jednakże zwrócić uwagę, że była w polskim narodzie wola
poznania kraju nieodległego geograficznie, ale z pewnością odległego kulturowo i mentalnie. Działania do tego zmierzające podejmowano na różnych płaszczyznach – gospodarczych, naukowych2, oświatowych3, militarnych czy dobrosąsiedzkich. Oczywiście dotyczyło to pewnej grupy społecznej, która w sposób szczególny zainteresowana była poznaniem Rumunii i jej mieszkańców.
Do grona entuzjastów i zainteresowanych penetracją Rumunii
z pewnością należy zaliczyć grupę studentów Uniwersytetu Poznańskiego,
która w roku 1928 odbyła miesięczną podróż po rumuńskiej ziemi. Świadectwem tej niezwykłej wyprawy jest dziennik spisany przez jej uczestników, który w znakomitej większości zachował się do naszych czasów
w postaci maszynopisu. Znajduje się on w zasobie archiwalnym Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, a przechowywany jest w aktach prof. Wła-
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P. Gołdyn, Polsko-rumuńskie pojedynki piłkarskie w latach 1918-1939 [w:] Relacje
polsko-rumuńskie w historii i kulturze, Suceava 2010, s. 199-210.
2 Założenie studium rumuńskiego we Lwowie, „Gazeta Lwowska” 1937, nr 67, s. 2.
3 Np. wizyta rumuńskiego ministra oświaty w Polsce w roku 1937. Zob. więcej: P. Gołdyn, Wizyta ministra oświaty Rumunii Constantina Angelescu w Polsce w 1937 r.
w świetle doniesień prasowych [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe, Suceava 2013, 166-178.
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dysława Deszczki4. Jak wspomniano wcześniej, jest on zachowany w formie maszynopisu liczącego 60 stron tekstu. W swoim założeniu ów dziennik, bo taką mu nadano nazwę roboczą – „Dziennik podróży po Rumunii”
– miał zawierać opis miejsc i wydarzeń z każdego dnia tej niezwykłej wyprawy, a każdy z uczestników podróży odpowiedzialny był za przygotowanie relacji z poszczególnych dni, jednakże jak to zwykle w życiu bywa, nie
wszyscy wywiązali się ze swoich obowiązków i niestety dziennik zawiera
kilka luk. Niemożliwym zatem staje się prześledzenie całego przebiegu
podróży po Rumunii.
Jak już zostało nadmienione, „Dziennik” znalazł się w spuściźnie
Władysława Deszczki5. Był on wówczas asystentem na Uniwersytecie
Poznańskim i opiekunem naukowym tej właśnie grupy studentów, która
za cel podróży wybrała w roku 1928 Rumunię. Władysław Deszczka urodził się 2 marca 1892 r. w Ostrożeniu, w powiecie garwolińskim. Brał
udział w działaniach wojennych w czasie I wojny światowej, a także był
uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Był też hallerczykiem. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako asystent na Uniwersytecie Poznańskim, a później na Warszawskim. Potem przez kilka lat był pracownikiem Wojskowego Instytutu
Kartografii6. Zginął w Katyniu w roku 19407. Trzeba również zaznaczyć,
że był też członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego8.
Początek „Dziennika” zawiera coś w rodzaju marszruty, planu
podróży z rozpisanymi datami i miejscowościami, które znalazły się
w planie zwiedzania Rumunii. Relacja rozpisana jest na poszczególne dni
i do każdej daty przypisano osobę odpowiedzialną za przygotowanie sprawozdania. Dzięki temu wiemy, że poznańscy studenci rozpoczęli swoją
podróż 30 czerwca 1928 r. w Poznaniu i w tymże mieście ją zakończyli
niespełna miesiąc później, bo 26 lipca 1928 r. Pierwszym rumuńskim
miastem, które odwiedzili, były Czerniowce. Ale po kolei.
Pomysł wyprawy do Rumunii narodził się pod wpływem wykładu
profesora Mieczysława Limanowskiego, który odbył się na zebraniu Towarzystwa Geograficznego w Poznaniu. Wygłosił on wówczas referat
sprawozdawczy dotyczący właśnie wizyty w Rumunii. Według relacji stu-

4

Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Materiały Władysława Deszczki, Dziennik
z podróży po Rumunii, sygn. III-27 (dalej: Dziennik).
5 D. Pietrzkiewicz, Polsko-rumuńskie związki kulturalne i naukowe na przestrzeni
wieków i ich ślady w zbiorach Archiwum PAN, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2006, nr 47, s. 179-197.
6 W. Kostecki, Ofiary Katyńskie ziemi garwolińskiej, „Zeszyty Historyczne Ziemi
Garwolińskiej” 2010, nr 16, s. 4-11.
7 J. Kiński (oprac.), Katyń. Księga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego,
Warszawa 2000, s. 104; Rozpoznane ofiary, „Nowy Kurier Warszawski” 1943, nr 92,
s. 1.
8 Zob. np.: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Zarząd na rok 1930, „Przegląd Geograficzny” 1930, t. X, z. 1-2, s. 2.
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dentów przedstawił owo sprawozdanie w sposób niezwykle porywający
i obrazowy. Studenci, wracając z wykładu, wpadli na pomysł zorganizowania wyprawy do Rumunii. Wówczas traktowali to bardziej jako żart niż
poważny zamiar, jednakże przyszłość miała pokazać, że to właśnie Rumunia stała się celem podróży. Między innymi dlatego, że studenci nie mogli
otrzymać zniżkowych biletów na rejsy statkami Polskiej Żeglugi Morskiej
do Norwegii czy Finlandii.
To zdecydowało: Przecież my, studenci musimy się z finansami liczyć!!! Rozpoczyna się wśród nas gorączkowa praca.
Tworzymy komitet wycieczkowy, który zajmie się wszelkiemi
sprawami organizacyjnymi. W skład jego wchodzą Marylka
Kiełczewska, kol. kol. Dylik i Galon. Poczta przynosi nam
sporo listów, a na znaczkach figurują pieczątki: Warszawa –
Bukareszt – Czerniowce – itp. Sekretariat pracuje. Urządzamy zebrania, pogadanki. Staramy się o dowody, paszporty.
Poza tym postanowiliśmy na jednym z zebrań, by oprócz
przygotowania osobistego, że tak powiem zewnętrznego, każdy i wewnętrznie przygotował się należycie do wycieczki.
Pracuje tedy każdy nad pewnym działem naukowym o Rumunii. Celem jego: stać się fachowcem swego działu! Poza
tym rozdzielamy funkcje następująco: Komitet w znanym
składzie pozostaje. Głównym doradcą wycieczki jest pan
asystent Deszczka. Nominalnym i faktycznym kierownikiem
wycieczki jest kol. Dylik. W energiczne ręce Neli Raczkiewiczówny dostaje się kasa. Najważniejszym urzędem, bo aprowizacją, zajmować się mają Hela Thomasówna i P. Kazik
Włodarczyk. Nadwornym naszym fotografem to p. Zygmuś
Dylik. Pisząca prowadzi apteczkę. Ustalamy również regulamin. Wśród ciągłej pracy, rozmów i marzeń o nieznanym
kraju, narad, zebrań mijają dni czerwcowe9.

Jak sami przyznali, organizowali wyprawę do kraju, którego de
facto nie znali zupełnie. Należy jednakże podkreślić, że studenci – jak wynika z powyższego cytatu – przygotowali się dobrze do tej podróży, bowiem każdy odpowiedzialny był za opracowanie jakiegoś konkretnego
działu związanego z Rumunią, jej dziejami, geografią czy obyczajami.
Podróż rozpoczęła się 29 czerwca na dworcu głównym w Poznaniu o godzinie 21.45, a jej pierwszy etap zakończył się we Lwowie. Po drodze do grupy dołączył w Krakowie Władysław Deszczka. Wyprawa ta stała
się również elementem integracyjnym. Z dwóch zarezerwowanych przedziałów jeden przeznaczono na sypialnię, a drugi na miejsce do „towarzyskiego spędzania czasu”. 30 czerwca grupa dotarła do Lwowa i popo-

9

Dziennik, k. 2-3. Fragmenty „Dziennika” przytaczane są w niniejszym tekście w oryginalnej pisowni z niewielkimi zmianami interpunkcyjnymi.
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łudniowe godziny spędziła na zwiedzaniu tegoż grodu, bowiem dla większości uczestników wyprawy było to miasto nieznane.
Popołudniu zwiedzamy Lwów, gdyż przewaga nie zna go
jeszcze. Podziwiamy miasto rozległe z jednego z pagórków
parku Kilińskiego. Panorama Racławicka zachwyca oczy nasze. Oglądamy kościoły, a potem spieszymy na Łyczaków, by
Orlętom oddać cześć im należną10.

Jak widać, w program wpleciono również wątki o charakterze patriotycznym. W tym przypadku była to wizyta na cmentarzu Orląt Lwowskich. Z opisów w „Dzienniku” wyłania się również poziom ekscytacji studentów poznańskich wyprawą, a rósł on proporcjonalnie do zmniejszającej się odległości do granicy z Rumunią.
Coraz bliżej granica. Wypatrujemy jej coraz niecierpliwiej.
Dojeżdżamy wreszcie do Śniatynia. I tu oglądamy pierwszych
Rumunów, co jest dla nas oczywiście faktem ważnym. Rewizja na granicy trwa godzinę. Potem już jedziemy do Ghika
Voda11. Lecz ni strona polska, ni też rumuńska nie ma zbytnio ochoty rewidować nasze plecaki12.

Niespodzianką na granicy okazała się obecność pani Athanasiou13, która obdarowała poznańskich studentów książkami o Rumunii
i udekorowała barwami swojego kraju. Miała ona przez tydzień sprawować opiekę nad polskimi globtroterami.
Pierwszym miastem rumuńskim, które zwiedzili młodzi poznaniacy, były Czerniowce. W „Dzienniku” moment ten został opisany następująco:
Wieczorem zwiedzamy miasto, podziwiamy wspaniałą metropolię wraz z kaplicą, widzimy uniwersytet, teatr, gmachy
urzędowe, pomniki… Zmęczeni i podróżą, i przechadzką po
mieście siadamy w ogródku jednej z cukierni i zajadając słodycze, wsłuchujemy się w znane nam melodie „Halki”. – To
komendant, chcąc zrobić nam przyjemność, poprosił kapelmistrza o zagranie melodii naszych. Hucznemi oklaskami
ślemy podziękę grającym i wracamy do hotelu14.

10

Dziennik, k. 4.
Właściwie powinno być Ghica Vodă.
12 Dziennik, k. 5
13 Trudno ustalić dokładnie tożsamość tej osoby, a także prawidłową pisownię jej nazwiska (najprawdopodobniej Athanasiu lub Atanasiu), bowiem każdy z uczestników
w swojej części sprawozdania zapisywał je inaczej.
14 Dziennik, k. 6-7.
11
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Po powrocie do hotelu i krótkim wypoczynku grupa ponownie
udała się na zwiedzanie miasta, spacerując nad rzeką Prut. Kolejnym
miejscem postoju i penetracji krajoznawczej był Gałacz (Galați) – miasto
położone nad Dunajem. Zanim jednak studenci dotarli do miasta, pociąg
zatrzymał się na stacji w Pașcani, a tam doszło do pewnego zdarzenia,
które zostało opisane w taki oto sposób:
Ciepło ogromnie nam dokucza. Na każdej stacji urządzamy
wyścig do najbliższej studni. Zachodzi często obawa, że ktoś
ze „zdobywców wodnych” pozostanie na jakiejś stacyjce i będzie oczywiście gonił dym, ulatający z komina pociągu unoszącego jego towarzyszy. Jak to się stanie, nie wiem, nie
umiem ściśle opowiedzieć. Dość, że kiedy opuszczamy Pascani [Pașcani], brak wśród nas p. asystenta. Cóż robić? Szukamy na wsze strony. Dopytujemy się, ale szukanego nie widzimy. Został pewnie na stacji – ot, przypuszczenie główne.
I tak było istotnie. A kilku kolegów cieszy się, że orzeszki,
w które się pan asystent w Czerniowcach zaopatrzył, są na
razie bezpańskie, no a w dodatku bardzo smaczne15.

Faktycznie Władysław Deszczka został na stacji w Pașcani, jednakże dzięki interwencji rumuńskiej opiekunki grupy zajął się nim zawiadowca stacji i asystent dołączył do studentów następnego dnia w Gałaczu. Pierwsze
chwile w Gałaczu wywarły duże wrażenie na adeptach studiów geograficznych i geologicznych. Dali temu wyraz w swoim „Dzienniku”:
Uderza nas od razu ruch panujący w mieście. Galati [Galaţi]
robi na nas wrażenie miasta wschodniego. Kto żyw wyległ na
ulicę, kawiarnie wysunęły stoliczki aż na chodniki. Śpiew
i muzyka nadają temu ruchowi charakteru specyficznego. Jesteśmy miastem oczarowani16.

Miejsc noclegowych polskim studentom udzieliły przedstawicielki Ligi
Kobiet. Po rozlokowaniu uczestników rumuńska opiekunka grupy zabiera
młodych Polaków na wieczorny już spacer po mieście.
(…) wsiadamy do autobusu i jedziemy na miasto. Chcemy widzieć olbrzymią taflę jeziora, którąśmy z okien wagonu podziwiali. Po kilku minutach jazdy stajem u celu. Udajemy się
na taras daleko nad wodę wysunięty. Z głębin wody wyziera
ku nam ciemność, a w lśniącej tafli powierzchni jej przegląda
się księżyc, pewien swej urody. Skrzypek w kawiarni wyczarowuje słodkie melodie z instrumentu. W oddali miasto rzu-
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Tamże.

337
ca w przestworze swą pieśń wieczorną. Nie wiem, co by się
z nami stało, gdyby nie to, że p. Ath. stwierdza, iż musimy
jeszcze park zobaczyć. Pewnie i najodporniejsi ulegliby czarowi wieczoru. Za chwil kilka wysiadamy z auta przed jednym z największych parków w Galati. I tu muzyka, i ludzie,
i śmiechy, i szum starych drzew, i plusk wody17.

Tę część sprawozdania przygotowała studentka o nazwisku Żakówna. Trudno jednakże ustalić jej pełne dane osobowe, gdyż żadne
wzmianki w „Dzienniku” na ten temat się nie zachowały. Prawdopodobnie należy ją utożsamiać z Mirą Żakówną, autorką książek geograficznych, które drukowane były w Polsce w latach 30. XX w.18
W kolejnym dniu poznańscy studenci udali się w drogę do Suliny.
Przemieścili się tam statkiem o nazwie „Principele Mihai”. Był on wyposażony w salony, kabiny, jadalnie i bardzo wygodne pokłady. Na statku
młodzież spotkała prof. Mircea Iona Savula19 i jego asystenta Jenou20.
Podróż trwała niemalże cały dzień, a do celu dotarli wieczorem. Miasto to
jawiło im się jako dość spokojne, a wzmożony ruch odnotowali jedynie na
ulicy portowej, na której roiło się od ludzi różnej narodowości, gdzie dominował język „bałkański”. Noclegi zarezerwowane mieli w gimnazjum21.
Nie zachował się opis przebiegu wyprawy z dnia 5 lipca 1928 r.
Kolejna relacja pochodzi z 6 lipca i odnosi się do pobytu w klasztorze
w Cocce22. Warunki pobytu w tymże miejscu były dość specyficzne,
o czym można zresztą przeczytać w „Dzienniku”:
Znać mnisi rumuńscy nie lubią zbytnio ascezy, gdyż tapczany
ich były wcale wygodne. Higiena też niewiele pozostawia do
życzenia. Tradycyjnym zwyczajem panie spały oddzielnie.
Zapewne nie miały takich wygód jak panowie, bo następnego
dnia głuche chodziły wieści o potłuczonych głowach i odciśniętych bokach. Możliwe, że to było jedną z przyczyn, dla
których tego pamiętnego dnia słońce późno oglądało nasze
oblicza. O 9-ej zaczęło się śniadanie. Podstawą jego był chleb
okropnie czarny i woda. Do tego podano misę miodu oraz li-
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Tamże, k. 8
M. Żakówna, Wołyńskimi drogami. Od Horynia po granicę, Lwów-Warszawa
1937.
19 Mircea Ion Savul (1895-1964) – rumuński geolog, mineralog.
20 Tak nazwisko zostało zapisane w „Dzienniku”.
21 Dziennik, k. 9.
22 Taka nazwa znajduje się w Dzienniku, trudno ją jednakże zweryfikować i zidentyfikować miejsce, o którym pisali studenci w swoich sprawozdaniach. Można domniemywać, że chodzi o Mănăstirea Celic-Dere.
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lipucią filiżankę pysznej czarnej kawy po turecku. To wszystko! Nie wyszukane, ale zdrowe i co najważniejsze oryginalne23.

Warto również przytoczyć opis samego monastyru:
Na środku dziedzińca stała cerkiew biała o jednej dość wysokiej wieży podobnej do wież świątyń romańskich. Styl budowli dość nieokreślony. Wnętrze niczem się nie odróżniało.
Nie było w nim historii sztuki. Nic też ciekawego nie słyszeliśmy o obrazach i rzeźbach. Dziedziniec otoczony z jednej
strony płotem czy sadem, z drugiej strony budynkami mieszkalnemi i gospodarczemi. Całe zbocze, na którem stoi monaster, pokryte starym lasem liściastym. Mnichów kilku zaledwie widzieliśmy. Ubrani w brunatne habity i chodzą boso,
twarze wychudzone, czarne, jak twierdzą złośliwi, niemiłosiernie brudne. Zachowanie się ich zdradzało wybitną nieufność. Nasi rumuńscy towarzysze wzięli wóz pod swe bagaże. Radzili nam zrobić to samo, lecz nasi byli hardzi24.

W trakcie dalszej drogi młodzi badacze z Polski podziwiali nie tylko krajobrazy, ale także szukali – jako geolodzy – ciekawych okazów skalnych. Czynili to z niezwykłym zapałem, tocząc czasem między sobą i z rumuńskimi towarzyszami podróży zacięte dyskusje, które miały na celu
określenie pochodzenia danej skały.
Upał był straszliwy. Nie przeszkadzało to jednak naszym geologom pracować młotami i dysputować z zapałem. Prym
trzymali prof. Savul i asyst. Gołąb. Natknąłem się też na nich
na stromej ścieżce, nachylonych nad jakimś potwornie poskręcanym głazem. Podnosili go z ziemi i oglądali, gadając
zawzięcie, profesor po francusku, asystent po niemiecku, po
polsku i Bóg wie jak jeszcze. Zapał odejmował mu wprost
mowę. Głowili się niezmiernie, aż musiał interweniować
p. Rajmund Galon. Szło o to, w jaki sposób mógł powstać tak
dziwaczny kamień. Wreszcie asystent zrobił sąd salomonowy, rozłupał potężnem uderzeniem głaz i rzekł z flegmą „kontakt”. Sprawa była załatwiona25.

Niezwykle cenne w „Dzienniku” wydają się opisy spotkań z Rumunami. Do jednego z takich ciekawych spotkań doszło wówczas, kiedy
polska wyprawa dotarła do wsi Niculițel. Jest to o tyle interesujące, że
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Tamże.
25 Dziennik, k. 12.
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Polacy nie potrafili posługiwać się językiem rumuńskim, jednakże, jak się
okazuje, są pewne sposoby, aby ten problem zniwelować, tak by nie utrudniał kontaktów międzyludzkich.
(…) wieś Nicolitel [Niculiţel] widna była w dole jak na dłoni.
Wkrótce też awangardy nasze dotarły do środka wsi i zajęły
obszerną werandę w gospodzie. Nim ostatni dotarli do miejsca postoju, już primar kumał się z naszym kierownictwem,
a na werandzie zaczął się ruch. Tubylcy tłumnie przybyli
oglądać nas. Siedzieliśmy wkrótce pospołu z miejscową starszyzną za obficie zastwionemi stołami. Po pierwszych szklankach wina rozpoczął serię przemówień domnul Micolai Kelin. Mówił długo i po rumuńsku. Myśmy wysłuchali wszystkiego z nabożeństwem, pochwyciwszy zaledwie niektóre
tylko wyrazy „ekskursione”, „Polonia” itd. I dopiero toast na
cześć polskich studentów zrozumieliśmy prawie dobrze.
Streściła mowę primara po francusku p. Athanasiu. Odpowiedział po rosyjsku p. asystent Deszczka i tutaj dopiero daliśmy upust swoim rumuńskim sympatiom, wykrzykując całą
parą „Vi La Romanie”. Wino rozwiązało języki i ta rozwiązłość sprawiła, że wreszcie „ten sobie mówi, a ten sobie mówił, pełno radości i krzyku”. Bryndza miała swoich wielbicieli, jak również świetny pszenny chleb, nawet cebulą nie gardzono. Tubylcy nie dali się nam zdystansować i wkrótce po
wielkim obiedzie zostały nikłe resztki. P. asystent Deszczka
dziękował przedstawicielom gminy za przyjęcie26.

Brak sprawozdań z kolejnych dni nie pozwala dookreślić tego, co
robili, z kim się spotykali, jakie miejsca odwiedzali, ale sporo czasu spędzili na terenie dzisiejszego okręgu Tulcza. Ich drogi wiodły przez takie
miejscowości jak: Balabancea, Cerna, Turcoaia. Warto w tym miejscu
przytoczyć opis miejscowości Cerna. Jest on bowiem swoistą fotografią
tej wsi i oczami wyobraźni można przywołać jej widok.
Cerna jest to wieś dość duża, liczy według oświadczenia primary 1800 mieszkańców, robi wrażenie wsi wielodrożnej,
domy – najczęściej ziemianki, spotyka się też murowane,
a prawie wszystkie z podcieniami i bielone zwykłym wapnem, tylko okna i drzwi obramowane są dość szerokim pasem ciemno-błękitnym, również słupy podcieniowe są ciemno-błękitne. Domy kryte są kukurydzą, dachówką lub blachą.
Koło domu są podwórza (dla bydła osobne), są sady, czasem
z frontu są też ogródki kwiatowe, na podwórzu jest zawsze
piec lepiony do pieczenia chleba i watra z kotłem do gotowa-
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nia. Ogrody i podwórza otoczone są płotem z kukurydzy lub
prętów. Wszędzie uderzała nadzwyczajna czystość, jedna tylko szkoła, jakkolwiek murowana i obszerna, dawała obraz
wielkiej niedbałości pod względem pomocy naukowych, jak
i sprzętów bardzo prymitywnych, nie odpowiadających przepisom higieny. Okna były tak zniszczone, że wypadały z ram
przy otwieraniu. Podwórze wielkie, niewyrównane i zarośnięte zielskiem. Z pewnych jednak prac dzieci szkolnych
można twierdzić, że nauka prowadzona jest według najnowszego prądu27.

Stamtąd przenieśli się do Konstancy. Zwiedzili także port naftowy
w Agigea, a następnie udali się do Bukaresztu. Tam rozlokowali się
w jednym z miejscowych liceów, gdzie mogli również się stołować. Koszt
całodziennych posiłków wynosił 80 lei od osoby. Taka cena, zaproponowana przez dyrektora szkoły, była zdaniem kronikarzy wyprawy do przyjęcia. Po przybyciu do stolicy udzielił się polskim studentom nastrój miasta stołecznego, co miało także przełożenie na ich odświętne stroje. Jeden
ze studentów uniwersytetu bukareszteńskiego zaproponował swoje usługi
jako przewodnik po mieście. Poznańscy podróżnicy spotkali się także ze
swoją opiekunką, która bez pośpiechu zaczęła oprowadzać ich po mieście.
Jak sami zauważyli, pewną cechą charakteru Rumunów było to, że nigdzie się nie spieszyli i na wszystko mieli czas28. Oprócz spaceru i oglądania najważniejszych budynków w mieście zwiedzili, jak na geologów przystało, muzeum geologiczne. Cały czas Rumuni opiekowali się grupą, jednakże ich troskliwość, a zarazem brak „liczenia się z czasem” spowodowały, że studenci mieli dwa dni opóźnienia wobec pierwotnych planów.
Po naradzie kilkoro uczestników podróży udało się jeszcze na nocne zwiedzanie Bukaresztu, co odbiło się niestety na dyspozycji rannej następnego
dnia (niektórym trudno było wstać). Po śniadaniu jednakże grupa udała
się na zwiedzanie Atheneum:
Wchodzimy do Atheneum. W przestrzennem hallu, do którego światło przez szklany dach wtargnęło, wita nas miłym uśmiechem dostojna para – królowa Maria i król Ferdynand –
wykuci w kamieniu. A wokół nich rzeźby w oryginale lub kopii świadczą, że boja i bojaryni zajmują się dążeniami swych
podwładnych. Na piętrze wchodzimy do wielkiej sali, w której gromadzi się świat antyczny i intelektualny na koncerty,
wieczory itp. Cisza panuje w całym gmachu29.
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Wielu miejsc, które poznańscy studenci planowali zwiedzić w Bukareszcie, nie udało się im zobaczyć z bardzo prozaicznego powodu –
zamknięcia obiektów. Na przykład bardzo długo starali się obejrzeć zbiory geograficzne na bukareszteńskim uniwersytecie, jednakże bez pozytywnego skutku. Powód: remont i choroba dyrektora30. Podobnie było ze
stacją astronomiczną i Instytutem Geograficznym, które, jak ustalił Władysław Deszczka, były zamknięte.
Również w czasie pobytu w Bukareszcie pojawił się pewien wątek
patriotyczny, choć nieodnoszący się do Polski, a do nieznanego żołnierza
rumuńskiego. Polscy studenci z Poznania postanowili złożyć hołd żołnierzom rumuńskim walczącym o ojczystą ziemię. Dlaczego? Najlepiej wyjaśnili to sami w tym oto fragmencie „Dziennika”:
Otóż uważaliśmy, że należało się nam, geografom, których
ukochaniem jest ziemia, oddać hołd Tym, których prochy
spoczywały tam wysoko, w parku Karola I. Tym, którzy za
ziemię walczyli, a teraz, leżąc cicho w ziemi, słuchali gwaru
miasta i przyjmowali hołdy, które im kraj jako haracz należny składał. Jechaliśmy do Mogiły Nieznanego Żołnierza31.

Pobyt w Bukareszcie trwał jeszcze kilka godzin, a globtroterzy
opuścili stolicę Rumunii 15 lipca 1928 r. i udali się do miejscowości Predeal niedaleko Braszowa. Drogę tę pokonali pociągiem, a jechali między
innymi przez Ploeszti. Tu przez naczelnika stacji zawiadomili swoich
kolegów, którzy nieopatrznie nie zdążyli na pociąg w Bukareszcie, że
oczekiwani będą w Predeal. Jadąc w stronę miejsca postoju, studenci obserwowali krajobraz, a swoje wrażenia i spostrzeżenia zapisywali na kartach „Dziennika”. Zachował się krótki opis tego odcinka podróży:
Po drodze obserwujemy okolicę, widzimy stoki górskie, gęsto
zasiane szybami naftowymi. Przejeżdżamy pogórze o dość łagodnych wzniesieniach. W grupie brzeżnej obserwujemy liczne fałdy płaszczowiny. Między nimi potoki wartkie i płytkie,
gdzieniegdzie okna tektoniczne. Młodsze utwory wychodzą
wśród starszych na wierzch. Zbliża się Campina [Câmpina]
ze swemi solankami. Uroku dodają porozrzucane wille. Za
Campiną dają się nam zauważyć warstwy oligoceńskie, liczne
łupki monolitowe, rogowe. Są one jednak więcej piaszczyste
niż te, które dotychczas obserwowaliśmy. Są one pofałdowane. Coraz więcej zbliżamy się do grupy środkowej. Leży
w niej Sinaia, rezydencja królewska. Krajobraz przybiera
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[kształt] już więcej górzysty. Wpływa na to czynnik petrograficzny, który się tu składa z warstw jurajskich. Jako warstwy
odporniejsze, zbocza są tu więc strome32.

Jak widać, studenci nie tylko zwracali uwagę na obyczaje i zachowania Rumunów czy też zabytki – wytwory ich kultury, ale także dokonywali naukowych opisów krajobrazu i budowy geologicznej mijanych terenów. W końcowej części podróży sporo czasu spędzili w okolicach Braszowa, zwiedzając tamtejsze wioski i wędrując po okolicznych górach.
Gościli między innymi w Podu Oltului czy Râul Vadului. W tej ostatniej
miejscowości nocowali z 17 na 18 lipca 1928 r. 18 lipca wędrowali w okolicach wsi Cârța.
Ruszamy o godzinie 12 i posilając się w pociągu dojeżdżamy
do wioski Carta [Cârța], zamieszkałej przez Niemców. Domy
są tu murowane i kryte dachówką. Malowane jednak na kolor niebieski rażą nasze oko. W wiosce tej są członkowie niemieckiego Karpatenvereinu. Odnajdujemy także przewodnika Niemca, u którego odpoczywamy w sadzie (…). Każdy prawie z uczestników interesuje się starym klasztorem, zabytkiem tej wioski. Po odpoczynku ruszamy w kierunku gór.
Z dala widać majestatycznie ciągnące się pasma, a wśród
wierzchołków dopatrujemy się upragnionego Negoju [Negoiu]33. Krajobraz podgórza jest poprzerzynany drobnymi strumieniami górskimi, często wyschniętymi, które tak rzeźbią
krajobraz, że robi on wrażenie małych płytek. Spotykamy zapory plecione w środku z kamieniami, przeciw zalewowi pól
przez rzeczki górskie. Mijamy ładną wioskę Carti Soara
[właś. Cârțișoara], której pola podgórskie obfitują w kukurydzę i ziemniaki. (…) Góry zarysowują się pięknie, płaty śnieżne stają się z dala wyraziste i dobrze można odróżnić regiony zalesione od porośniętych tylko trawą i całkiem gołych
skał34.

Trzeba zauważyć, że studenci na określenie tego pasma gór używali często zwrotu „Alpy”. Plan na dzień 19 lipca przewidywał wyprawę
nad jezioro Bâlea. Noc spędzili w schronisku. Odnotowano nawet koszt
noclegu – 60 lei od osoby. Ten dzień i ta wyprawa zostały opisane przez
Władysława Deszczkę. Tę relację odróżnia od innych to, że zawiera ona
raczej suche fakty, jak choćby wysokość wzniesień, na których znajdowali
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Szczyt w górach Fogarskich, drugi co do wysokości szczyt w Rumunii (2535 m
n.p.m.).
34 Dziennik, k. 44.
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się na poszczególnych etapach drogi. Nie ma tu barwnych opisów, jak
przy wcześniejszych sprawozdaniach35.
Nocleg ten był etapem przejściowym przed wspinaczką na wspomnianą górę Negoiu. Niestety, plany pokrzyżowała pogoda, aczkolwiek
znalazła się grupa „śmiałków”, którzy przy gęstej mgle zamierzali zdobyć
szczyt. Od dokonania karkołomnego wyczynu ze względów bezpieczeństwa powstrzymali ich inni. W końcu ci pierwsi zrezygnowali, widząc, że
mgła nie opada, a jeszcze się wzmaga. Postanowili zdobyć jakiś niższy
i bliższy szczyt, którym okazał się Gutspitze (sic!), a później Vanatorea
(Vănătoarea lui Buteanu) o wysokości 2508 m n.p.m, jak zapisano
w „Dzienniku”. Oczywiście wspinając się na szczyt, przeprowadzili oni
diagnozę geologiczną góry – zbudowanej z „łupków krystalicznych”.
Droga do niego prowadziła stromym i wąskim grzbietem
skalnym. (…) Dojść tędy do szczytu, o to pokusiła się część
towarzystwa. Ruszono w drogę niezmiernie trudną do przebycia i niebezpieczną. Wspinano się na czworakach, wykorzystując każdy wyłom lub wypust w skale, lecz dopiero po
każdorazowem poprzedniem zbadaniu jego wytrzymałości.
Posuwano się wolno naprzód, szczyt zbliżał się coraz to bardziej, przebyto najniebezpieczniejszą część grzebienia i trzeba było się wrócić, gdyż czas naglił do powrotu. Widok z gór
był wspaniały. W pobliżu wznosiły się grzbiety i szczyty, między nimi Negoj [Negoiu] całkowicie otulony mgłą. W zagłębieniach widać nigdy nie topniejący śnieg, a daleko na horyzoncie pod chmurami pokazuje się nizina, skąpana w blasku
popołudniowego słońca36.

Po zejściu z gór ekipa polskich studentów wybrała się do Braszowa. Zwiedzanie miasta odbyło się 22 lipca 1928 r. Oczywiście tradycyjnie
większość obiektów, które młodzi Polacy chcieli zwiedzić, była zamknięta,
ale muzeum siedmiogrodzkie było otwarte, więc udało się obejrzeć ekspozycję, w tym między innymi wystawę robót ludowych. Poza tym znajdowały się tam eksponaty odnoszące się do historii miasta, a także ciekawe
zbiory etnograficzne i archeologiczne. Część grupy postanowiła zwiedzić
jeszcze kościół św. Bartłomieja. W drodze do tego obiektu zauważyli na
jednym z balkonów biało-czerwoną flagę. Zaintrygowani tym faktem postanowili dowiedzieć się, kto mieszka w tym domu i dlaczego wywiesił
polską flagę. Chcąc sprawdzić ten fakt, weszli do środka, a przywitała ich
niesympatyczna Niemka, która po chwili dyskusji wyjaśniła, że nie chodzi
o żadną polską flagę – ta, którą wywiesiła, po prostu wyblakła37.
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Podróż powrotną do Polski studenci rozpoczęli w miejscowości
Onești. Jak sami podkreślali, pobyt w tej miejscowości był ostatnią okazją
do podziwiania rumuńskiej wsi i jej mieszkańców. Tym bardziej, że na
noclegi młodzi Polacy trafili do kilku chałup, tak ich bowiem rozmieszczono, co pozwoliło im obejrzeć wnętrza rumuńskich domostw i ich wyposażenie. Udało się również „pogaworzyć” z mieszkańcami, a dodać należy, że mieszkańcy i władze zgotowali Polakom niezwykle serdeczne
powitanie, bowiem pojawiło się dużo ozdób w polskich barwach narodowych. Młodych podróżników witali także miejscowi gimnazjaliści, mimo
iż trwały wówczas wakacje.
Po śniadaniu, w ostatni dzień pobytu, zorganizowana została jeszcze wyprawa w góry, w której polskim studentom towarzyszyła rumuńska
młodzież, przebywająca w tym regionie na wakacjach. Rozmowy prowadzone były w języku francuskim i niemieckim. Ale również w języku
polskim:
Były wprawdzie z naszej strony próby porozumiewania się po
polsku, zaś nasi przyjaciele ciekawi byli polszczyzny. Obustronne wysiłki pedagogiczne nie pozostawały bez skutku
i po krótkim czasie rumunowie [sic!] komenderowali z zapałem „w prawo, w lewo”38.

Spacerując po górach, studenci obejrzeli:
po drodze kilka odkrywek i dolin erozyjnych w górach fliszowych, a p. asyst. Gołąb nie przepuścił okazji, by nie zrobić
wykładu. Towarzysze nasi najwidoczniej byli zbudowani tem,
że ktoś o ich niepozornych górach może gadać 1/2 godziny39.

Po powrocie do wioski na studentów i ich opiekunów czekał już
posiłek, złożony z trzech czy nawet czterech dań, „nawet po ludzku przyrządzony”, i okraszonych dużą ilością wina. Okazało się również, że we
wsi mieszkał również „zrumunizowany” Polak, stolarz z wykształcenia,
który cieszył się, że miał okazję porozmawiać w ojczystym języku40.
Podróż powrotna przebiegała także przez Lwów, który młodzież
ponownie zwiedziła. Do Poznania przybyli 26 lipca 1928 r., przywożąc ze
sobą całą skrzynię skał i minerałów pozyskanych w czasie wypraw po
rumuńskiej ziemi41.
Podsumowaniem wyprawy – przeżyć, związanych z miejscami,
które odwiedzili, zabytków, które obejrzeli, czy spotkań z ludźmi na szlakach – są słowa zawarte w jednym z fragmentów „Dziennika”:
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Przeszłość tego kraju przemawia do wyobraźni każdego człowieka, a cóż dopiero geografa. I wyobraźnia nasza pod wpływem wykładu profesora (…) & wykład o Rumunii w Poznaniu
znacznie przewyższyła rzeczywistość42.

Wyprawa ta zapisała się mocno w pamięci wszystkich jej uczestników, między innymi przez jej odkrywczy charakter. W kilku miejscach
„Dziennika” pojawiają się wzmianki o tym, że robiono fotografie, w tym
również grupowe. Niestety, nie zachowały się, a przynajmniej nie w aktach Władysława Deszczki. Być może dalsza kwerenda archiwalna pozwoli na ich odnalezienie i ikonograficzne uzupełnienie „Dziennika”.
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Descrierea locurilor şi culturii române
în „Jurnalul călătoriei prin România”
scris în anul 1928 de studenţii Universităţii din Poznań
Rezumat

În anul 1928, un grup de studenţi ai Universităţii din Poznań inspiraţi de cursul profesorului Mieczysław Limanowski, a hotărât să organizeze o călătorie turistico-ştiinţifică în România. Scopul lor l-au realizat
în iulie 1928. Câţiva studenţi împreună cu îndrumătorul ştiinţific Władysław Deszczka, profesorul de mai târziu, au plecat spre România. Din
această călătorie s-au păstrat notiţe ale diferiţilor studenţi care descriu
parcursul călătoriei şi locurile pe care le-au vizitat. În plus, în relatările
lor au descris peisaje, obiceiuri, dar şi descoperirile lor geologice întâlnite
în timpul călătoriei pe pământ românesc.
Şederea lor prin România a durat aproape o lună. Studenţii au
plecat din Poznań în ziua de 30 iunie 1928 şi au revenit în ziua de
25 iulie. În timpul călătoriei lor au vizitat, printre altele, oraşe şi localităţi
ca: Galaţi, Constanţa sau Bucureşti sau şi multe, multe alte oraşe şi orăşele mai mari sau mai mici.
Jurnalele de peste 60 de pagini, scrise la maşină şi păstrate în Arhiva Academiei Polone de Ştiinţe reprezintă un neobişnuit şi interesant
izvor pentru cunoaşterea nu doar a relaţiilor polono-române, dar oferă şi
posibilitatea de a cunoaşte geografia şi obiceiurile vecinului de sud al
Poloniei.
O analiză mai aprofundată, printre altele încercarea de a identifica persoanele care au luat parte la expediţie, a arătat că unii dintre ei au
devenit mai târziu în Polonia importante autorităţi ştiinţifice în domeniul
geografiei şi geologiei.

Łukasz Woiński
Kraków

Universum Transylvaniae.
Relacje międzyetniczne w powieści
Eginalda Schlattnera „Fortepian we mgle”

Sylwetka Eginalda Schlattnera
Sasi przez 800 lat swojej bytności w Transylwanii odgrywali znaczącą polityczną rolę jako jedna z uprzywilejowanych nacji, wzbogacając
tym samym miejscowy krajobraz kulturowy. Dziś jednak stanowią bardzo
niewielką grupę, czego przyczyn należy upatrywać w opresyjnym charakterze dyktatury komunistycznej. Rumunia, która od listopada 1940 r. należała do państw Osi, na mocy układu z Hitlerem zgodziła się na mobilizowanie lokalnych Niemców do Waffen SS. Po obaleniu rządów Antonescu przystąpiła jednak do Trójporozumienia, zrzucając jednocześnie winę
za poprzedni sojusz na rumuńskich volksdeutschów. Z tego powodu na
początku 1945 r. deportowano do Związku Sowieckiego około 75 tys. Sasów, w marcu tegoż roku pozbawiono ich mienia, a w 1952 r. miały miejsce masowe wysiedlenia z miast siedmiogrodzkich1.
W tym właśnie okresie została osadzona fabuła powieści Eginalda
Schlattnera „Fortepian we mgle”, w której znajdujemy następujący opis
procesu wywłaszczeń i wyrugowań:
To było wiosną 1945. Wtedy wywłaszczono Sasów, uznając
ich za kolaborantów Hitlera – wszystkich, biednych i bogatych. Domy i zagrody, ziemie i pola zostały rozdzielone
wśród biednych Rumunów i Cyganów, nazywanych przez Sasów „kolonistami”. Większość spośród owych w ciągu jednej
nocy zubożałych ludzi została wygnana ze swoich gospodarstw wraz z dziećmi i całą rodziną. Szczęście mieli ci, którzy mogli wstąpić na służbę u nowych panów i swoje dawne
pola oraz pastwiska obrabiać jako najmici2.

Autor, wywodzący się z zamożnej rodziny kupców i przemysłowców, dzieciństwo spędził w Fogarasz (rum. Făgăraș), miejscowości wielokrotnie przewijającej się przez karty książki. W latach 50. zawierzył mate-
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Por.: S. Olzacki, Odejście Sasów z Siedmiogrodu [w:] „Polityka” 11.07.2012, nr
2866, s. 92-97.
2 E. Schlattner, Fortepian we mgle, Wołowiec 2009, s. 135.
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rializmowi historycznemu, toteż zajął się szerzeniem jego idei wśród braci
studenckiej. W 1957 r., oskarżony o udział w antypaństwowym spisku,
został aresztowany przez Securitate. W wyniku wielomiesięcznych przesłuchań złamał się i obciążył zeznaniami brata oraz czterech innych pisarzy, chcąc podobno ochronić przed represjami kilkuset członków koła literackiego, którego był współinicjatorem. Sam spędził dwa lata w braszowskim więzieniu, co opisał w swojej autobiograficznej powieści „Czerwone rękawiczki”. Został obwołany zdrajcą, dlatego po odbyciu wyroku
spotkał się z powszechnym brakiem akceptacji. W jednym z wywiadów
tak wspomina ten okres:
Gdy wyszedłem na wolność, wszyscy krewni powiedzieli mi:
„Musisz wyjechać do Niemiec! Nie masz tu przyszłości!”,
niemniej jednak zostałem. Kiedy, po więzieniu, poszedłem
do wydziału siły roboczej, powiedziano mi: „Dopuszcza się
Pana do pracy fizycznej”. Odpowiedziałem: „Ale prawie
ukończyłem moją edukację uniwersytecką”. „Nie jesteśmy
zainteresowani”, i wysłali mnie do cegielni jako robotnika
dziennego do „pracy fizycznej”3 [tłum. Ł.W.].

Po kilku latach udało mu się jednak dokończyć studia inżynierskie, a 1973 r. zapisał się na teologię, by ostatecznie zostać pastorem
w małej niewielkiej wsi Roşia (niem. Rothberg) pod Sybinem, gdzie
mieszka do dziś.
Pisarz zadebiutował dopiero w wieku 65 lat nieprzetłumaczoną
jeszcze na język polski powieścią „Kogut bez głowy”. Należy on do ostatnich przedstawicieli literatury siedmiogrodzkich Sasów, których zostało
w całej Transylwanii tylko 60 tys. W czasie rządów Ceauşescu Republika
Federalna Niemiec, w ramach programu łączenia rodzin, płaciła komunistycznemu państwu po kilka tysięcy marek za każdy wydany Sasom
paszport. Jeszcze większa emigracja nastąpiła wraz ze zmianą ustroju, co
miało fatalne skutki dla życia kulturalnego niemieckiej wspólnoty w Rumunii. Tak tę sytuację ocenia pochodzący z Banatu prozaik i poeta Richard Wagner:

3

„When I came out all my relatives told me: »You have to leave for Germany! You
have no future here!«, nevertheless I stayed. When, after prison, I went to the labor
force department, they told me: »You are allowed to manual labor«. I answered: »But
I have almost completed my university education«. »We are not interested«, and they
put me to the brick factory as a day laborer, for »manual labor«”. Cyt. za: Who is Eginald Schlattner? [w:] R. Binder, The Continent of Romania. Romania’s National Minorities, „Plural Magazine” 2006, nr 27, http://www.icr.ro/bucharest/the-continentof-romania-romania-s-national-minorities-27-2006/who-is-eginald-schlattner. html
(dostęp: 26.06.2015).
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Można by sądzić, że polityczne otwarcie Rumunii dostarczy
tej literaturze nowych bodźców, ale obecnie, z powodu masowej emigracji, zagrożona jest nie tylko kultura, ale w ogóle
egzystencja mniejszości jako takiej. Po obaleniu Ceauşescu
ludzie dostrzegli wreszcie szansę opuszczenia kraju. Jestem
bardzo sceptyczny, czy uda się zachować to wąskie spektrum
literackie… lub ściślej mówiąc, jego resztki4.

Wobec faktu zaniku kulturowego podłoża narodowej mniejszości,
na którym mógłby wyrosnąć talent artystyczny z prawdziwego zdarzenia, tym bardziej należy docenić dorobek pisarza tej rangi co Eginald
Schlattner.
Jako przedstawiciel świata odchodzącego w przeszłość pisarz ten,
człowiek w ogromnym stopniu naznaczony przez Historię, nie był stanie
w swojej twórczości abstrahować od wydarzeń dziejowych, tak często
w XX w. decydujących o przebiegu ludzkiej egzystencji. Wpisanie ich
w ciąg narracji powieściowej można interpretować jako próbę oswojenia
oczywistej traumy, jaką musiał przeżyć autor i której przepracowanie
przy pomocy środków artystycznego wyrazu zdaje się tu przybierać formę
autoterapii. Literatura, wydobywająca estetyczne walory nawet z najbardziej zawikłanych kolei życiowych, pozwala przywrócić kalekiemu doświadczeniu utracony sens dzięki kreacji świata przedstawionego, wyrzekającego się werystycznych pretensji i uznającego wyobraźniowy wymiar
reprezentacji. Mimo wysiłku przezwyciężenia mrocznej realności nieustannie wkracza ona jednak w obręb powieści poprzez pojawiające się co
chwila aluzje, co sprawia, że bez znajomości tła historycznego zawarte
w książce znaczenia stają się nieczytelne.
Na przestrzeni wieków w Siedmiogrodzie wykształcił się określony typ stosunków społecznych oparty na hierarchicznych relacjach pomiędzy nacjami. Wraz z nadejściem rządów komunistycznych na podziały
te w większym niż niegdyś stopniu nałożył się kontekst klasowy. W efekcie doprowadziło to do zamiany ról w układzie wzajemnych zależności, co
okazało się bodaj najbardziej dotkliwe dla ludności saskiej stanowiącej
trzon dawnej transylwańskiej arystokracji. Z rodziny o takich wielkopańskich tradycjach wywodzi się główny bohater „Fortepianu we mgle” Clemens Rescher.

4

Literatura, której nie ma. Z Richardem Wagnerem rozmawia Cezary Jenne [w:]
„Literatura na Świecie” 1998, nr 9, s. 280.
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Stereotypowe wizerunki nacji
Jednym z elementów różniących poszczególne nacje był stosunek
do historii, która zdaniem Kuno Reschera, wuja Clemensa, była domeną
transylwańskich Niemców: „Sasi w Siedmiogrodzie: prawie żadnej agronomii, dużo gliniastych ziem, ale przepełnieni historią”5. Zupełnie inaczej
wypowiada się on na temat Rumunów, którzy niedobór odpowiednio usystematyzowanych dziejów rekompensowali bardziej prymitywnymi narracjami o przeszłości, lekceważącymi prawdziwość czy nawet prawdopodobieństwo wydarzeń:
Rumuni? Ich pod tą nazwą nie było. A jeśli byli, pomijano
ich, po prostu nie zwracano na nich uwagi. (…) Ich szlachtę,
nobilitas valachorum, wchłonęło Madziarstwo. A lud pozostał osierocony, lud pańszczyźnianych chłopów, jak polne
kwiaty, bez historii, ale za to z bujnie rosnącymi mitami i legendami6.

Obraz Rumuna znajdującego się na samym dole drabiny społecznej
wynika w sposób nieunikniony z porównania z pozostałymi narodowościami zamieszkującymi Siedmiogród, o czym w swojej rozprawie „National Identity of Romanians in Transylvania” pisze Sorin Mitu:
W porównaniu z nimi wszystkimi Rumuni muszą sobie radzić z najgorszym położeniem geograficznym, z najbardziej
skrajnym ubóstwem, z najmarniejszym kształceniem oraz
z najbardziej bezwzględnym politycznym i społecznym uciskiem7.

Zwraca on jednak uwagę na europocentryzm takiego spojrzenia, gdyż tylko z perspektywy przedstawiciela cywilizacji Zachodu Rumuni jawią się
jako zacofani8. W bardzo podobnym tonie wypowiada się o Cyganach saska ukochana Clemensa, Isabella, formułując przemyślenia przywodzące
na myśl rasistowskie uwagi Hegla na temat czarnoskórych mieszkańców
Afryki9. Dziewczyna zarzuca Romom brak wkładu duchowego i material-

5

Tamże, s. 21.
Tamże, s. 20.
7 „In comparison, with all of them the Romanians have to cope with the worst geographical location, the direst poverty, the poorest schooling, and the fiercest political and
social oppression”. Cyt. za: S. Mitu, National Identity of Romanians in Transylvania,
Budapest 2001, s. 71.
8 Por.: tamże, s. 74.
9 Por.: S. L. Gilman, On Blackness Without Blacks. Essays on the Image of the Black
in Germany, Boston 1982, s. 94.
6
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nego w rozwój zamieszkiwanego państwa, co jej zdaniem jest właściwie
znamieniem ułomności:
Już sama twoja wypowiedź świadczy o dwóch rzeczach: po
pierwsze, że także ty niczego się nie spodziewasz po tych
dziecinnych istotach, tych niegotowych ludziach, jak mówią
o nich nasi chłopi. I po drugie, że do niczego się nie nadają.
Nie oszukujmy się: Cyganie przyszli tu nieproszeni. Ze swojego kraju pochodzenia nie przynieśli nic, żadnych wyobrażeń, żadnej architektury, religii, historii, zaledwie baśnie, legendy i bajki10.

Z porównania wypowiedzi Kuno Reschera i Izabelli jasno wynika,
że siedmiogrodzcy Sasi właściwie nie widzą żadnej istotnej różnicy pomiędzy Rumunami a Romami. W powieści pojawiają się nawet przykłady
ich zbiorowej animalizacji, takie jak słowa pani Soos biorącej udział w pochodzie pogrzebowym:
my, Sasi w szeregach, jak za czasów Dolfiego w Berlinie; tak,
a na samym końcu mrowie Rumunów i Cyganów, jak stado
dzikich świń, bo nie znają niemieckiej dyscypliny11.

Tego typu zestawienie, czy nawet utożsamienie, zdaniem Mitu uświadamia Rumunom ich dramatycznie niską pozycję społeczną i stanowi zasadniczy bodziec dla podjęcia prób poprawy owej sytuacji12.
Clemens zdaje sobie świetnie sprawę, że bezdyskusyjnie większe
znaczenie dla faktycznych relacji między poszczególnymi grupami etnicznymi mają nie krążące wśród ludu opowieści, ale widziane z rozbieżnych
punktów widzenia dzieje narodów. Uświadomiła mu to szczególnie rozmowa z rumuńskimi kolegami z liceum wieczorowego, które usiłował
ukończyć mimo pracy w fabryce:
– Znamy wasz język, waszą literaturę, musimy w szkole
uczyć się geografii kraju w waszym języku, choć dla każdej
góry i rzeki mamy nasze własne, ojczyste nazwy. Musimy sobie obszernie przyswajać waszą historię, która, wybaczcie,
jest historią dwóch niewielkich, nic nieznaczących księstw.
Tak zwane hospodarstwa naddunajskie, nawet ich nazw nie
znano w Europie, były stale zagrożone wchłonięciem przez
mocarstwa. Na czele władcy elekcyjni, jeden zrzucał z tronu
drugiego, zdobywał koronę za pomocą pieniędzy albo morderstwa i zbrodni. Kiedy wreszcie w 1866 roku pochodzący

10

E. Schlattner, dz. cyt., s. 397.
Tamże, s. 49.
12 Zob.: S. Mitu, dz. cyt., s. 76.
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z innego kraju Karl von Hohenzollern założył dynastię,
w kraju aż roiło się od wysadzonych z siodła książąt, siedmiu
ich było.
Nieliczące się księstewka? – Moldova, Muntenia noastră
dulce! – Książęta, którzy ciągle się tłukli między sobą? Zdziwienie było wielkie. Czyż Stefan Wielki nie uchodził za
obrońcę Zachodu przed Turkami? (…) Nic nieznaczące księstwa? Do roku 1918 może cienki rogalik po zewnętrznej stronie Karpat, ale później: okrągły, chrupiący domowy chleb.
Właśnie dlatego: ce miracol! Dzisiaj należymy do największych państw w Europie. Dulce România!
Clemens zrozumiał: Historia dzieli13.

Niemniej, z biegiem czasu, pod wpływem obcowania z romską
dziewczyną Carmencitą, bohater modyfikuje swoje dotychczasowe nastawienie do kwestii historii, postrzeganej już głównie przez pryzmat narracji, której śledzenie pozwala odnaleźć własne odbicie (lub przynajmniej
duchowe pokrewieństwo) w jej, widzianym wyjściowo jako Inny, autorze:
Sagi, legendy, opowieści w swoim jądrze zawierają historię.
(…) Wiesz, poczyniłem pewną obserwację: historia dzieli, ale
opowiadanie historii buduje bliskość. – Jak powiedziała
młoda Cyganka Carmencita? Opowiadajmy historię, wtedy
nie będziemy mogli się na siebie złościć14.

Dziejopisarstwo w przypadku każdego narodu jest narzędziem
budowania poczucia dumy, które w założeniu spaja wspólnotę i zapewnia
jej, niezbędne do przetrwania i rozwoju, moce witalne. Potrzeba utwierdzania się w przekonaniu o doniosłej roli zbiorowości, do jakiej się przynależy, okazuje się wprost proporcjonalna do poziomu kompleksów. Tłumaczy to w dużej mierze ciągłe podkreślanie przez Rumunów ich domniemanych łacińskich korzeni, równoważące w pewnej mierze dokonywane przez inne nacje zamachy na poczucie ich elementarnej godności.
U podstaw tego mechanizmu psychologicznego, zdaniem Sorina Mitu, leży rozumowanie, że skoro protoplaści Rumunów byli zdolni do stworzenia wysoko rozwiniętej cywilizacji, to ich niepowodzenia nie wynikają
z genetycznych ani kulturowych ograniczeń, ale są wynikiem wielowiekowej opresji, jakiej zostali poddani15.
Ciekawe w tym kontekście wydają się różnice we wzajemnym postrzeganiu się Rumunów z Transylwanii i ich wołoskich oraz mołdawskich krajanów, których nie była w stanie zatrzeć państwowa propaganda. Clemens, próbując wraz ze swoją ukochaną Rodiką przekroczyć gór-
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E. Schlattner, s. 273.
Tamże, dz. cyt., s. 397.
15 Por.: S. Mitu, dz. cyt., s. 190.
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ską granicę z Wołoszczyzną, usłyszał od miejscowego pastora pełne zdumienia słowa: „Chcecie na drugą stronę? Wołoszczyzna. Stare Królestwo.
Raczej w odwrotnym kierunku. To ludzie stamtąd przenikali do nas. Od
niepamiętnych czasów…”16. Biskup Müller nazywa Bukareszt „miastem
egzotycznym dla każdego Siedmiogrodzianina, nawet dla tutejszych Rumunów”17. Percepcja pozostałych prowincji kraju łączy więc Transylwańczyków w mimowolny klan „miejscowych”, posiadających zbiorowe poczucie wyższości cywilizacyjnej nad regionami, które przeszły odmienną
drogę rozwoju. Niekiedy tożsamość lokalna przebiega zatem w poprzek
podziałów narodowościowych, bowiem opiera się na realnym doświadczeniu koegzystencji, a nie na Herderowskich wyznacznikach wspólnoty.
Clemensa w Wołoszczyźnie uderza przede wszystkim powszechne nieuporządkowanie i brak organizacji:
Wiele rzeczy wyglądało tu inaczej niż w świecie po północnej
stronie Karpat. Na przykład świnie biegały swobodnie po wsi
jak psy (…). Kobiety nie ruszały się na krok bez kądzieli pod
pachą i wiecznie wirującego wrzeciona w dłoni. Tak przemykały po kamiennych ścieżkach, po polnych dróżkach, od jednego domu do drugiego. Domy stały tak daleko od siebie, że
każdy grzebał swych zmarłych w ogrodzie18.

Lucian Blaga uważa taki sposób rozplanowania przestrzennego
wsi (czy też jego brak) za zewnętrzny przejaw horyzontu przestrzennego
Rumunów, których antenaci, zamieszkujący od niepamiętnych czasów
połoninę, zostawili swoim przodkom w spadku, tkwiące głęboko w nieświadomości, wspomnienie pagórków rozdzielających pasterskie szałasy19. Przykład babki Clemensa – Otylii, która wyraża wątpliwość, czy aby
jego ukochana Rodica jest odpowiednią dla niego partią, wyraźnie uwidacznia zgoła odmienny stosunek transylwańskich Sasów do Rumunów
z różnych prowincji kraju. Staruszka akceptuje matkę dziewczyny („Przynajmniej Rusanowie są Siedmiogrodzianami, choć to Rumuni”20), natomiast z dezaprobatą wypowiada się o jej ojcu: „Ale niestety: pochodzi
z tamtej strony Karpat; tam nie ma ponoć klozetów, tak mówią ludzie,
w całej Wołoszczyźnie nie ma ani jednego”21. Transylwańczyków charakteryzuje więc poczucie wyższości w stosunku do mieszkańców południowych regionów, jednak z drugiej strony mają świadomość własnego zacofania w porównaniu chociażby z Węgrami, którzy – by pozostać w tema-
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E. Schlattner, dz. cyt., s. 331.
Tamże, s. 234.
18 Tamże, s. 344.
19 Zob.: L. Blaga, Przestrzeń pasterska [w:] „Literatura na Świecie” 1998, nr 9, s. 95.
20 E. Schlattner, dz. cyt., s. 307.
21 Tamże, s. 308.
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cie – dysponują lepszymi warunkami sanitarnymi, o czym z zazdrością
mówi szef Clemensa z cegielni:
w ogóle Europa zaczyna się na Węgrzech, patrząc od strony
rumuńskiej, zaczyna się od pierwszego klozetu po drugiej
stronie granicy: – Nadającego się do użytku – pan Tomnatec
musiał to przyznać z zazdrością, choć jest dobrym Rumunem. Tam na Węgrzech, w każdej publicznej toalecie można
ulżyć sobie we wszystkich intymnych potrzebach, nie ryzykując, że wyjdzie się bardziej brudnym, niż się wyszło22.

Nie jest przypadkiem, że intuicyjnym kryterium oceny poszczególnych
grup etnicznych czy społecznych staje się w powieści Schlattnera ich stosunek do czystości. Jak rozlegle dowodzi Mary Douglas w swoim dziele
„Czystość i zmaza”, Inny – postrzegany jako Obcy – bardzo często kojarzony bywa z brudem, wywołującym nieprzyjemne uczucie lepkości23.
Także na tym polu wołoscy Rumuni przyrównywani zostają do Romów,
od których chcą się jednak za wszelką cenę odróżnić, choćby poprzez
podkreślanie różnic fizjologicznych, które również mają dowodzić ich latyńskiego pochodzenia24.
Dyktatura – trauma – literatura
Wraz z nastaniem systemu komunistycznego nastąpiło całkowite
odwrócenie ról społecznych pełnionych przez poszczególne nacje, co wiązało się również ze zmianą ich statusów majątkowych. Wiele saskich oraz
węgierskich domów i posiadłości zostało zajętych nie tylko przez Rumunów i Cyganów z Transylwanii, ale także przez przybyszów z Mołdawii czy
Wołoszczyzny. Dawna arystokracja została zmuszona do wypełniania
obowiązków niegdysiejszych chłopów, choć nie chciała się z tym stanem
do końca pogodzić i próbowała kontynuować niektóre tradycje swojego
stanu:

22

Tamże, s. 222.
Zob.: M. Douglas, Czystość i zmaza. Analiza pojęć nieczystości i tabu, tłum. M. Bucholc, Warszawa 2007.
24 Dobrze to obrazuje przykład towarzysza Isidora, który – mimo że Rumun – swoją
aparycją przypominał zdecydowanie Roma, przez co nie w pełni był akceptowany
przez pobratymców i musiał wziąć za żonę Cygankę: „Jego nieszczęściem jest to, że
wygląda jak Cygan, choć nim wcale nie jest. Jak wszyscy Rumuni, także on pochodzi
od cesarza Trajana i króla Decebala. Dwa razy próbował zdobyć prawdziwą Rumunkę.
Obydwa razy ich ojcowie – blondyni o niebieskich oczach i z rudymi wąsami – przeganiali zalotnika, z powodu ciemnego koloru skóry. Po tym, jak na próżno wyciągał
rękę po Daczkę czy Rzymiankę, nie pozostało mu nic innego, jak tylko zadowolić się
»nędzną Cyganką«”. E. Schlattner, dz. cyt., s. 459.
23
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Sascy państwowi parobcy nie różnili się prawie wcale od
swoich rumuńskich kolegów po fachu. W niechlujnym ubraniu wypełniali swoje zadania, cuchnęli nawozem i gnojówką
i tak jak tamci byli tytułowani tovarășe. Tylko w niedzielę
zmieniali się w panów z dawnych czasów. Wkładali odziedziczone po przodkach kościelne płaszcze, okolone futrem wydry, nakładali jasne wełniane peleryny ozdobione haftami
w tulipany, margerytki i lilie, serduszka i konwalie. Naciągali
czapki z futra kuny na posiwiałe głowy. I tak szli do kościoła,
w Seligstatt i gdzie indziej, w otoczeniu żon i wnuków25.

Ten najbardziej typowy model nie był jednak jedynym, bowiem,
jak się okazuje, przynależność etniczna nie zawsze determinowała pozycję
społeczną. Przykładowo rodzina Rusanów, z której wywodziła się Rodica,
posiadała przed wojną wspaniały dom, jakiego nie powstydziłyby się najświetniejsze saskie rody26, natomiast ojciec koleżanki i zarazem rodaczki
Clemensa, Petry, należał do siedmiogrodzkiego proletariatu. Z kolei Węgrzy, mimo iż w swej masie stanowili przed zmianą systemu naród uprzywilejowany, bywali również służącymi czy szoferami u niemieckich panów, toteż wraz z nadejściem nowych czasów stanęli oni ramię w ramię
z Rumunami przeciwko burżujom27, by w prosty sposób zająć ich miejsca,
a swoich „dobrodziejów” zepchnąć na zajmowane dotychczas przez siebie
stanowiska. Tak stało się chociażby w przypadku doktora Obertha, który
został kierowcą i zamieszkał w lepiance, oraz Węgra Keletiego, jednego
z największych wygranych owych społecznych przeobrażeń28. Pani Otylia
z kolei, która nie zaakceptowała swojej degradacji, pozbawiona towarzystwa dawnych wytwornych kręgów, pijała herbatkę na placu przed kościołem z bulibaszą Nicu Nicarim. Komunistyczna rewizja społecznych fundamentów ukazała niespodziewany potencjał, jaki krył się w kulturowym
tyglu Transylwanii. Powstały harmider ujawnił problematyczność spetryfikowanych przez stulecia podziałów, a naruszona w ten sposób konstrukcja runęła nieodwołalnie, co zlikwidowało pewne niesprawiedliwości, ale
natychmiast zrodziło kolejne. Z biegiem czasu nawet nowi zwycięzcy redystrybucji dóbr i prestiżu zaczęli zdawać sobie sprawę z absurdu wielu
z nowo wprowadzonych rozwiązań, a ponadto – przyzwyczajeni do poprzednich schematów własnej egzystencji – zatęsknili za starym światem,
nie mogąc do końca odnaleźć się w zmienionych realiach. Życie w nieprzyjaznym człowiekowi reżimie zaczęło szczególnie doskwierać Keletie-
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Tamże, s. 289-290.
Zob.: tamże, s. 311.
27 „Węgierska pokojówka Magdusch doznała eksplozji świadomości klasowej” i wyrzekła do pani Rescher: „A maga ideje lejárt, nagysága, wasz czas się skończył, łaskawa
pani!” (tamże, s. 82).
28 Zob.: tamże, s. 165-166.
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mu, który z rozrzewnieniem jął wspominać ciepło relacji międzyludzkich
i wzajemną życzliwość:
U pana Ottona czyszczenie koni i zamiatanie stajni to była
bułka z masłem; wielki pan, rękę podał, papierosy, flaszka
wina, nawet na Wielkanoc czy Boże Narodzenie koniak, dobre słowo, nie to, co partia, zawsze tylko krytyka i połajanki.
(…) A ja przecież byłem woźnicą u pana Ottona na koźle, wysoko ponad wszystkimi włóczęgami i biedakami, którzy teraz
mi rozkazują29.

Niepomny minionych niedogodności skłonny jest nawet do najdalej idących przejaskrawień: „Było tak jak w raju”30.
Także służąca Magdusch, mimo swojego nieustającego poparcia
dla zmian, jakie zaszły, nie była dłużej w stanie pielęgnować w sobie klasowej urazy. Bielizna i pończochy, o których prowadzi intymną rozmowę
ze swoją dawną „wyzyskiwaczką”, stają się symbolem ich wzajemnej bliskości i spoufalenia. Clemens natomiast w trudnych chwilach mógł liczyć
na pomoc rumuńskich i węgierskich chłopów, którzy przynosili mu jedzenie31. Wszystkie te przykłady pokazują, że ideologie narodowe i polityczne, mimo swojego silnego oddziaływania, tworzą jedynie, jak to ujął Benedict Anderson, „wspólnoty wyobrażone”, bowiem ich członkowie najczęściej się nie znają32. Prawdziwe więzi tworzy natomiast doświadczenie
codziennego współobcowania, którego nie są w stanie przekreślić żadne
odgórne zarządzenia. W relacjach międzyludzkich większe znaczenie niż
podziały językowe, etniczne czy ideologiczne odgrywają emocje oraz
uczuciowe zaangażowanie rzutujące na niekoniecznie zwerbalizowane nastawienie do drugiego człowieka. Świadczy o tym chociażby epizod z życia
Clemensa, kiedy to zastanawiał się on nad najodpowiedniejszą formą wyznania miłości rumuńskiej pianistce. Efektem próby odnalezienia właściwego kodu do pełnego zakomunikowania swego stanu wewnętrznego okazała się duchowa rozterka wywołana mnogością powiązanych z brzmieniem języka kulturowych skojarzeń:
W jakim języku powiem jej, że ją kocham? Te iubesc? To dla
mnie tak obce, że łamie mi język i serce. Albo: Ich liebe dich?
Dla niej to język tak obcy, że nie dotrze do jej serca33. (…)
Noc zapadła nad oborami. Słychać było tylko ciche podzwa-

29

Tamże, s. 481.
Tamże, s. 174.
31 Zob.: tamże, s. 134-135.
32 Zob.: B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997.
33 E. Schlattner, dz. cyt., s. 275.
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nianie łańcuchów. Chłopak zapytał nieoczekiwanie: – Znasz
węgierski?
– Moi rodzice znają, ja nie. – Odprowadzała go do rozwidlenia dróg. – Do niedzieli. I niech ci towarzyszy gromada dobrych aniołów.
W drodze powrotnej, a jechał powoli, bo w jego plecaku
dzwoniły pełne szklane naczynia z mlekiem i śmietaną, rozmyślał: „Wyznam jej miłość po węgiersku. Szeretlek. To
brzmi po męsku. I może ona nie zrozumie”34. (…)
Był to początek wielkiej miłości, przy czym słowo miłość nie
padło, ani po niemiecku, ani po rumuńsku, o węgierskim nawet nie wspominając35.

Wyznanie miłości, czyli wyrażenie najbardziej podstawowego
uczucia, przefiltrowanego przez kulturowe i językowe determinanty, jest
ustawicznie narażone na niebezpieczeństwo zniekształcenia, spłycenia
i przekłamania przekazu. Z drugiej jednak strony deformacyjny charakter
przedstawienia pogranicza kulturowego, w sytuacji klasowego i etnicznego konfliktu, może być skutkiem nieuświadomionych mechanizmów
obronnych przed traumą życia w komunistycznej dyktaturze. Jednym
z nich jest wykreowanie metaświata, stworzonego na bazie konkretnych
historii ludzkich, ale odrzucającego tragizm werystycznego odbicia rzeczywistości na rzecz baśniowej narracji pozwalającej na przetrwanie
w obliczu niszczącej ludzkie wnętrze opresyjnej Realności. Kategoria ta,
wywodząca się z Lacanowskiej psychoanalizy, odnosi się do wypieranego
bądź cenzurowanego porządku niepodlegającego symbolizacji, czyli przełożeniu na kod językowy. Doświadczenie konfrontacji z niewyrażalnym
pociąga za sobą nieuleczalny, niedający się w pełni przemilczeć uraz, który jest spychany przez podmiot na margines świadomości, stając się przyczynkiem do pozornie bagatelizującej go opowieści. Jak stwierdza Michał
Paweł Markowski:
sztuka (świadomie lub nieświadomie) lekceważy Realne,
gdyż jest ono dla niej nie do wytrzymania, a to ze względu na
jego radykalnie asymboliczny charakter36.

Jedną z odpowiedzi na ową traumę może być próba powrotu do stanu
sprzed wspomnianej konfrontacji, kiedy to Realne, wciąż uśpione w swojej potencjalności, nie przekreślało jeszcze możliwości afirmatywnej percepcji świata. Jako że szansa na takie nieskażone poczuciem grozy spojrzenie przeminęła bezpowrotnie, konieczne okazuje się zastosowanie me-

34

Tamże, s. 282.
Tamże, s. 289.
36 M. P. Markowski, Psychoanaliza [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006, s. 65.
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chanizmów obronnych, pozwalających na przetrwanie chociażby elementarnej, widomej powłoki istnienia sprowadzającej się do podstawowych
procesów biologicznych i odgrywanych z konieczności ról społecznych.
Do repertuaru metod pozwalających na uczynienie wyobrażalną i znośną
takiej wegetacji zalicza się snucie szczególnego rodzaju narracji znacząco
modyfikującej w trakcie kreacji świata przedstawionego proporcje znane
ze świata percypowanego. Toteż na jedne z najważniejszych środków wyrazu w przypadku „Fortepianu we mgle” wyrastają – wywołujące efekt
groteski – hiperbola i różnego rodzaju wyolbrzymienia. Inną techniką powieściową, mającą na celu rozmycie konturów wewnętrznego odbicia
mrocznego wymiaru rzeczywistości, prowadzącego ostatecznie do destrukcji ego, jest idealizacja, czyli usunięcie niewygodnych, uwierających
jednostkę elementów, nieprzystających do uładzonej wizji świata. Można
to porównać do poetyki baśniowej, gdzie poszczególne obrazy odżegnują
się od dosłowności. Przeniesiona na obszar posttraumatycznej opowieści
maskuje ona wymykające się racjonalizacji i świadomości Realne, zaklęte
w zaszyfrowane symboliczne sensy, nie będąc jednak w stanie stłumić go
w pełni.
Literatura, traktowana jako narkotyk służący do przytłumienia
objawów dokonanego przez doświadczenie traumy spustoszenia, ujawnia
tutaj swój wymiar ocalający, co tłumaczy pokaźne rozmiary książek
Schlattnera, bowiem działa ona jedynie paliatywnie, tymczasowo kojąc
potworny ból, którego źródło, raz otwarta rana – już nigdy się nie zabliźnia.

Łukasz Woiński
Cracovia

Universum Transylvaniae.
Relaţii interetnice în romanul
„Pianul din ceaţă” de Eginald Schlattner
Rezumat

Articolul, pornind de la o scurtă prezentare a siluetei nestorului
prozei săseşti – Eginald Schlattner, prezintă într-o schiţă generală nu
doar destinele de după război ale comunităţii germane din Transilvania,
ci şi ale altor minorităţi, pentru ca datorită acestui fapt să fixeze caracterul transformărilor dinamice ale relaţiilor reciproce. Pe baza unei analize
a reprezentaţiei literare a acelor interdependenţe, textul încearcă să indi-
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ce şi eventual să demistifice stereotipurile etnice existente în Transilvania
comunistă. Deşi portretul diferitelor naţionalităţi, pe care le găsim în romanul „Pianul din ceaţă” arată în general perspectiva minorităţii germane locale, componenţa ei complexă şi confruntarea cu consolidarea şi
reflecţiile istoricilor, sociologilor sau antropologilor permite identificarea
principalelor tensiuni care reprezintă forţa motrice a dezvoltării proceselor sociale pe teritoriul cercetat.
O influenţă fundamentală asupra deplasărilor amintite în structura socială au avut-o instrumentele aparatului opresiv de stat bazate, printre altele, pe exproprierea materială şi degradarea morală a persoanei sau
grupului, colectivizarea gospodăriilor agricole sau arestarea duşmanilor
politici. Pe de o parte conştiinţa noii burghezii că la baza avansului lor social stă violenţa, a avut ca efect intensificarea tensiuniloir etnice şi de clasă corelate între ele care au condus la propagarea atitudinilor agresive,
iar explicarea violenţelor întreprinse se căuta în adevărul istoric înţeles
arbitrar. Pe de altă parte acţiona aici mecanismul excluderii amintirilor
neplăcute reieşite nu doar din nevoia psihologică a uitării acestor evenimente şi nedreptăţi suportate, ci şi din simţământul comunităţii în
nefericire a tuturor acestor transilvăneni care s-au aflat sub regimul
dictaturii.
Una din modalităţile de a te descurca cu trauma trăită devine urzeala poveştii care – cuprinzând în cuvinte succesiunea experienţelor
– permite într-o oarecare măsură familiarizarea Realului înţeleasă în viziunea lui Lacan. Această funcţie a prozei lui Schlattner este indicată de
numeroasele încercări de a construi naraţiunea după modelul basmului.
Autorul „Pianului din ceaţă”, realizând analiza conţinutului creuzetului
transilvănean încearcă să determine propriul loc în acest conglomerat
cultural. Deci scrie un roman monumental (ca dimensiune şi nu doar ca
rang literar) în ciuda conştiinţei că chiar cele mai detaliate destine ale
eroilor nu vor reda pe deplin neobişnuita complexitate şi bogăţie a acestui ţinut. Pot totuşi da autorului măcar o parte a răspunsului la întrebarea despre propriul rol în această mare poveste.

George Ostafi
Muzeul Bucovinei din Suceava

Eroism, model, modă.
Pekesche – piesă vestimentară de origine poloneză,
element omniprezent în societățile academice
studențești central-europene

În ziua de 4 octombrie 1875, lua naștere Universitatea „Alma Mater Francisco-Josephina” din Cernăuți, a cincea universitate germană din
Monarhia Dunăreană, pe lângă cele din Viena, Praga, Graz şi Innsbruck.
Fondarea acestui bastion al culturii occidentale a fost susţinut de toate
etniile şi confesiunile din Bucovina. Deşi după 1867 universităţile din
Cracovia şi Lemberg fuseseră polonizate, foarte mulţi tineri polonezi galiţieni, şi desigur polonezii din Bucovina, au ales pentru studii universitatea cernăuţeană.
La inaugurare, toată suflarea studenţească, studenţi tineri şi bătrâni, membri ai Corpsurilor, Burschschaftenurilor, Landmannschafturilor şi Verbindungurilor, au oferit înalţilor oaspeţi prezenţi un marş cu
torţe. În fruntea coloanei mărşăluia muzica, urmau apoi Burschen – Flăcăii, în ţinută de gală, cu săbii şi tunuri. Corpsurile şi-au scos steagurile.
Coloana a străbătut oraşul în zăngănitul săbiilor, al pintenilor, în scrâşnetul blacheurilor şi în unduirea galoanelor. Acţiunea a fost coordonată
de către Wiener Landmannschaft Bukowina, societate vieneză formată în
principal din studenţi bucovineni1.
A doua zi, Cernăuţiul a văzut prima Ieşire Studenţească, de care
ar fi fost mândru şi un oraş cu vechi tradiţii universitare2. Era un convoi
de 100 de caleşti, majoritatea echipaje private, printre acestea şi atelaje
duble, cu câte patru cai, în fiecare stând câte doi studenţi îmbrăcaţi în
costum de gală, şi care se deplasa dinspre Uliţa Transilvaniei, prin Ringplatz către Universitate, prin culoarul îngust lăsat de mulţimea aflată pe
trotuare şi în uralele şi fluturările de batiste de la ferestre şi balcoane3.
Societăţile studenţeşti, academice, corale, de lectură, Corpsuri, Burschenschafturi, Studentenverbindungen, Pennälen etc., erau organizate după
regulile precise, clare şi imuabile ale organizaţiilor studenţeşti vechi central-europene, de la Sorbona, Bologna, Jena, Heidelberg, Marburg, Pra-

1

Von Ritter, Die Gründungs-feier der Czernowitzer Universität, în Alma Mater
Francisco-Josephina, Die deutschsprachige Nationalitäten – Universität in Czernowitz, p. 67.
2 Ibidem, p. 68.
3 Ibidem, p. 69.
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ga, Viena sau Göttingen, acestea la rândul lor avându-şi rădăcinile în vechile forme de organizare ale ordinelor cavalereşti, masonice şi religiosmilitare. Corporaţiile conservative de tip german au fost aduse în Cernăuţi, chiar de la inaugurarea universităţii, de către studenţii veniţi ca „antrenori” din Viena, Innsbruck, Praga, Olmütz, Melk, Heidelberg, precum
şi de profesorii Universităţii Francisco-Josephine, care, erau sau au fost
membri în asociaţii academice. Organizaţiile gimnaziştilor bucovineni
(Pennalele) au uşurat constituirea societăţilor studenţeşti prin furnizarea
de comilitoni. Toți se îmbrăcau în Vichsul de salon la bal și în Pekesche la
parada stradală.
Viaţa de student în Cernăuţi, era identică vieţii oricărui student
din Europa centrală şi de vest, ea depinzând într-o foarte mare proporţie
de apartenenţa sa la o societate academică. El creştea ca bărbat cu fiecare
semestru parcurs, devenind din novice (Keiland), vulpoi (Fuchs), flăcău
(Bursch) şi senior (Philister), servind şi fiind servit, onorând şi fiind onorat, primind şi acordând încredere, onorabilitate, forţă. În alcătuirea unei
societăţi studenţeşti exista o ierarhie clară, o cartă a virtuţilor şi o disciplină de fier. Exista cultul apartenenţei la grup, glorificarea excesivă
a uniformei, însemnelor şi decoraţiilor. Avem de a face cu un regulament
complex şi complicat, dorit sofisticat şi ezoteric, conţinând o serie de ritualuri, de etape care, privite din afară, pot părea uneori hilare, alteori
absurde, infantile sau sadice.
Costumul comilitonului, atracţie instantanee. Moda
Comilitonul are o vestimentaţie specială. Aceasta excelează prin
manoperă şi stil. Costumul său impresionează şi seduce. Vorbim despre
o uniformă militară înnobilată, distinctă.
Pe cap studentul are un acoperământ, numit cerevis, Mütze, Stürmer, etc. Şi care poate fi un chipiu, o tichie sau o şapcă. Tichiile pot fi rigide sau moi, chipiul poate fi cilindric înalt şi presat – curbat spre înainte
astfel încât capacul pe care se află brodat simbolul societăţii ,„Zirkelul” să
fie vizibil, orientat spre interlocutor. Acesta se numeşte Stürmer. Culoarea tichiei, şepcii, chipiului, bascului, cerevisului etc, este reprezentativă
corpsului, frăţiei sau societăţii din care face parte. La bază, pe circumferinţă ele pot avea o banderolă cu culorile societăţii, o „Schnapsband”, iar
pentru fixarea pe capul studentului, tichia putea avea un şnur subţire,
elastic, imperceptibil, petrecut pe sub bărbie4.
Dacă are şi o coadă de vulpe împrejurul ei, pe circumferinţă se
numeşte Fuchsencerevis, chipiu cu coadă de vulpe, purtat în mod obişnuit de Vulpan – Fuchs Major. Pe partea superioară a cerevisului, chipiului,
tichiei, etc., poate fi brodat „Zirkelul” frăţiei, adică acea combinaţie de

4

http://www.akademikerverbaende.de/files/tenberge_leseprobe.pdf, p. 47, 49, 65
(acces la data de 10.05.2014).
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trei – patru litere, iniţiale ale unor cuvinte reprezentative, definitorii şi
mobilizatoare: Patrie, Libertate, Curaj, Sinceritate, Credinţă, Onoare etc.,
combinate într-o monogramă artistic şi inteligibil lucrată, de regulă cu fir
de aur sau argint5.
Trunchiul comilitonului este îmbrăcat cu cămaşă uni, de regulă
albă, fără guler, o tunică. Peste cămaşă un veston, haină, peketsche, sacou, iar deasupra lui o mantie, o pelerină sau o robă. Vestonul, denumit
şi Pekesche, Pikesche sau Bekiesche, de la polonezul Bekiesza, este din
catifea sau din stofă fină de aţă,lână6.
La origini era o haină lungă, din blană, groasă, un cojoc menit să
protejeze călătorul din sanie sau călărețul vânător în geroasele ierni ale
stepei. Se chema Bekiezda, se purta peste alte haine groase și se încheia
cu găitane. Era un element de vestimentație al boiernașilor.
Treptat se scurtează și se realizează din materiale mai fine, mai
scumpe. Devine haina aleșilor. Practic numele de Bekiesza se transferă de
la un cojoc lung și călduros, la un veston de lux al cavaleriștilor sprinteni
sau la tunica studențească, ori devine denumirea uniformei rabinilor ortodocsi, sinonim cu Kapoteh. Astfel și denumirea sa va fi Pekesche pentru prima variantă și Bekische pentru cea de a doua. Ne ocupăm în continuare de vestonul studențesc.
Este strâmt şi lung până la şolduri. Are poalele drepte sau rotunjite şi are găitane sau nasturi metalici, butoni, la două rânduri. Are cusute
ornamente simple, volute, din fir de aur sau argint pe contur, pe manşetă, umeri, sau omoplaţi. Pe umărul stâng are un epolet de care se agaţă
„Zipfel”, un breloc din metal şi pânză, de dimensiunea maximă a unei
cărţi de joc, ce conţine „Zirkel”, adică iniţialele Mottoului, culorile şi
eventual stema societăţii studenţeşti. Zipfelul este de bere, de vin, de
şampanie şi de rachiu. Peste Pekesche este trecută o diagonală lată de
27 de milimetri, cu „Culeur”, culorile societăţii. Această banderolă lată,
aşezată exterior este aşa zisa „Schärpe” şi se poartă la chefurile cu bere,
deci la cele mai ieftine, fiind astfel destinată mai ales vulpoilor, adică celor de jos. Dacă această bandă, cel mai adesea tricoloră, este de lăţimea
a 14 milimetri, ea se numeşte „Weinband” şi se etalează la chefurile cu
vin. Având doar 8 milimetri, „Secktband”, banda de şampanie se etalează
la dineuri şi desigur de către vulpani, flăcăi şi seniori. Ultima şi cea mai
subţire bandă, de 4 milimetri lăţime, este „Schnapsband”, banda de rachiu, purtată la chefurile cu băuturi spirtoase. Ultimele trei benzi se poartă pe sub haină, cele foarte subţiri pot fi prinse de cravată sau butonieră.
Indiferent de lăţime ele au aceleaşi culori şi sunt identitare societăţii stu-

5

Ibidem, p. 37.
Pekesche a fost introdus în Polonia de către ungurul Kasper Beskiesz, starostele
Regiunii Lanckorona în timpul domniei lui Stefan Batory. În acelaşi timp, în limba
maghiară „bekes” înseamnă cojoc gros: pl.Wikipedia.org/wiki/Bekiesza_(ubranie)
(acces la data de 10.05.2014).
6
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denţeşti7. Pe mâini se trag mănuşi albe, cu apărători de manşetă lungi,
apretate, din bumbac sau lână fină. Pantalonii sunt de pânză, mulaţi, pană. În picioare sunt cizme de artilerist, strâmte, negre, cu tureatca până
peste genunchi, în partea din faţă şi mai scurtă, sub încheietură, în spatele genunchiului. În mână, la uniforma de paradă mai sus descrisă,
„Vollwichs”, comilitonul poartă o sabie, rapirul corfrat8, cu lama subţire
şi garda larg acoperitoare, pe care sunt prezente „Culeurile societăţii”.
Dacă evenimentul de gală are loc în interior, atunci costumaţia
suportă câteva modificări şi se numeşte „Salonwichs”. Astfel în primul
rând dispar cizmele fiind înlocuite cu pantofi negri. Va fi purtat costum,
de regulă negru (şi atunci obligatoriu cravată), sau Pekesche şi pantaloni
negri drepţi, care vor cădea peste pantofi. Din costumaţia de salon lipseşte sabia, iar mănuşile sunt fine şi scurte. De regulă la paradă se poartă
banda lată, de bere, iar la interior oricare, după caz. Pe costum comilitonul mai are diverse insigne ac sau cocarde, după caz9.
Fig. 1. Costumele de paradă (cu Pekesche)
şi de salon ale comilitonului

Sursa: http://www.wikiwand.com/de/Couleur# (acces la data de 10.05.2014).

7

http://www.akademikerverbände.de/files/tenberge_leseprobe.pdf, p. 49 (acces la
data de 10.05.2014).
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Studentische_Fechtwaffe (acces la data 10.05.2014).
9 http://www.akademikerverbände.de/files/tenberge_leseprobe.pdf, p. 57, 67 (acces
la data de 10.05.2014).
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Pelerina, roba, mantia, are rol de protecţie de intemperii, dar
conferă şi o anume dinamică studentului. Ea are falduri, ape şi clini,
dând un aer romantic, vitejesc, ajutând la duel şi putând masca figura celui ce o poartă. Este din catifea, stofă sau pânză. Se poartă afară, la Vichsul de Paradă10.
Pekesche: Eroism
A sosit momentul acum, înainte de a părăsi garderoba obligatorie
de gală a comilitonului, să explic cum acest element de vestimentaţie polonez, Pekesche, a devenit emblematic şi unanim adoptat, atât în formă
cât şi în denumire de către studenţii naţionalişti germani, de către toți colegii lor din Mitteleuropa. În secolul XIX Peketsche era vestonul uniformei cavaleriştilor polonezi. Acest veston cu găitane şi ornamente din
şnur, cu guler ridicat şi tare sau cu rever îmblănit, din bumbac sau lână
fină, în majoritatea cazurilor de culoare roşie, (dar și, negru,verde sau
brun) devine celebru în rândul tinerilor studenţi germani însetaţi de libertate după refugierea în Prusia a „cadeţilor revoluţionari” din „Noc listopadowa” urmăriţi de armata ţaristă.
La 29 noiembrie 1830, tânărul cadet de la şcoala de ofiţeri din
Varşovia, Piotr Wysocki, organizează o insurecţie care duce la alungarea
ruşilor din Varşovia şi ocuparea Arsenalului11.
Marele Duce Constantin Pavlovici Romanov, despotic numit de
către Ţarul Alexandru I vicerege al Regatului Congresului (partea de Polonie supusă Imperiului Ţarist), se salvează printr-o fugă umilitoare, în
haine femeieşti.
Constantin Romanov, Mare Duce, admirator al lui Napoleon, militar jalnic antrenat de însuși Kutuzov (reușește strălucit să fie principalul
coautor al înfrângerilor de la Bassigno, 1799 și Austerlitz, 1805), crescut
de bunica sa Ecaterina a II-a pentru a fi Împăratul Bizanțului,ajuns la butoane, a refuzat să folosească armata imperială la oprimarea revoltei din
noiembrie, păstrând acest conflict în limitele suveranității poloneze, adică între insurgenți și trupele proprii ale „Kongresówkăi”. Parte din trupele permanente poloneze au susținut, așa cum era de așteptat, insurecția și
astfel suprimarea ei a durat nouă luni, costând multe vieți. Însuși Constantin moare răpus de holeră la 27 iunie 1831, lăsând ca fratele său, țarul
Nicolae I să încheie sângeros insurecția cadeților și să sfârșească cinic
existența Regatului Congresului12.
Constantin Pavlovici Romanov, căsătorit cu contesa poloneză Joanna Grudzińska, atipic printre țarevici (în 1825 abdicând în favoarea
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Ibidem, p. 59.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Poloniei (acces la data de 10.05.2014).
12 Antoaneta Olteanu, Rusia Imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea,
Editura All, București, 2011, p. 24-25, 308-309.
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fratelui său Nicolae), a crezut până în ultima clipă că administrația și trupele poloneze vor avea capacitate să restabilească singure liniștea și să
păstreze Regatul Congresului în mod benevol în cadrul Imperiului Țarist
(eterna dorință a Moscovei de a fi iubită...). Este considerat de unii un
simpatizant visător al viitorului Poloniei, de către alții un tiran13.
Vitejia şi sacrificiul tinerilor polonezi, ofiţeri în devenire, pentru
eliberarea ţării, au făcut celebră uniforma ce o purtau – Pekesche.
Pekesche: Model
Plecată în șarjă din Varșovia, Pekesche străbate și cucerește Europa. În Confederația Germană sau Monarhia Dunăreană, în toate centrele universitare, studenții poartă tunica vitejilor cavaleriști polonezi. În
acea perioadă de după asasinarea lui August von Kotzebue de către
studentul Karl Sand, la 23 martie 1819, plus dezlănțuirea antievreiească
din întreaga Europă înfometată ( 1816, anul fără soare), denumită HepHep Krawalle (2 august 1819), la care studențimea a participat în masă,
s-a ajuns, prin Hotărârea de la Karlsbad a Confederației Germane, la
31 august 1819, la interzicerea tuturor organizațiilor studențești din Confederația Germană. Această interdicție a durat până în anul revoluționar 1848.
Persecuțiile periodice, desființările și reînființările societăților
studențești, mereu controlate și infiltrate de spionii stăpânirii, au oprit
atât extinderea Corpsurilor cât și a Frățiilor. Acestea, Corpsurile și Frățiile au continuat să coexiste discret sau chiar conspirativ uneori. Uniforma vitejilor studenţi varşovieni, uniforma cavaleriştilor poloni devin rapid un simbol, un mesaj codat, al luptei pentru libertate şi unitate a studenţimii germane.
Așadar societățile poloneze sunt organizate și inspirate după modelul german, iar germanii adoptă afectiv și defilează în uniformele glorioșilor polonezi. De atunci şi până în ziua de astăzi Peketsche este nelipsit din uniforma oricărei societăţi academice studenţeşti de factură
central-europeană. Eroismul a creat modelul, iar modelul a devenit modă. Modă prezentă și la studenții cernăuțeni, așa cum am prezentat la începutul referatului, chiar din ziua inaugurării universității FranciscoJosefine.
Revoluțiile pașoptiste o fac și mai prezentă. Astfel îmbrăcați, la
adunările lor private sau publice, în Universitate sau la defilare, cu atitudine și mişcare coordonată, invocându-și cântecele pornite din piepturi
tinere şi temerare, comilitonii făceau ţăndări inimile doamnelor şi domniţelor de oriunde, de pe Neckar sau Prut.
Pekesche mai capătă în timp o conotație, cea de breaslă, care îl
valoriza și mai mult în slangul studențesc. Fiind croit pe sistemul tunică

13

Ibidem.
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cu însemne, stil adoptat în costumația profesională (de gală) din întreaga
Europă industrializată, era deseori asimilat uniformei de forestier sau
minier, „Forschtpolacke” sau „Bergbaupolacke” fiind apelative cordiale
între nemții care se costumau în Pekesche verzi, respectiv negre. Se strigau așadar: „minerule”, sau „pădurarule”, dar nu uitau să amintească de
unde a venit Pekesche în vestimentația lor, de la polonezi.
Aşadar societăţile studențești poloneze sunt organizate şi inspirate după modelul german, iar germanii adoptă afectiv şi defilează în uniformele glorioşilor polonezi. O recunoaștere comună a valorilor democratice și umaniste, o atitudine ostilă fățișă solidară contra tronurilor. Atât al
Țarului cât și al Kaiserului. Niște verișori.
Uniformă religioasă: Bekishe, Kapoteh
În societățile mozaice ortodoxe, un Bekishe, Bekeshe sau Beketshe (idiș: )בעקעטשע, este o haină lungă, de obicei din mătase neagră sau
poliester, purtată de evreii hasidici și de unii evrei Haredi non-hasidici
Bekishe este purtat în principal de Shabbos (Sabbath) și de sărbătorile evreiești, sau la nunți și alte astfel de evenimente. În timpul săptămânii, se obișnuiește să se poarte un rekel, din lână sau poliester, arătând ca un costum la două rânduri regulat. Rabinul hasidic care poartă
o bekishe în timpul săptămânii va purta o versiune mai frumoasă pentru
Shabbos, de multe ori căptușită cu catifea sau un altul mai lung sau de
altă culoare decât cea neagră oarecum comună. Varietatea Bekishelor ține de imaginația și deschiderea comuniății peste care rabinul păstorește.
El este oricum diferit doar în textură și nu în colorit. Se regăsește integral
în gama negru – bleumarin. Este un Kapoteh închis în talie, răcoros și
ușor de purtat.
Fig. 2. Hatmanul Stefan Czarniecki în „bekiesza” roşie (sec. XVII),
Rabini ortodoxi din Galiţia purtând Bekeshe (Bekishe) sabatice,
Evreu Haredi în Kapoteh

Sursa: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bekeshe
https://en.wikipedia.org/wiki/Bekishe (acces la data de 10.05.2014).

367
Bucovina, Elveția Orientului.
Studenții polonezi se organizează la Cernăuți
Trecem în revistă, pe scurt, societăţile academice poloneze care
au activat la Universitatea austriacă Cernăuți.
„Ognisko” – Vatra, societate catolică, neluând parte la Mensură,
activă din 1875 până în 1940, având culorile roşu-alb-roşu. În această societate era prezentă toată intelectualitatea polonă a Cernăuţilor, care, la
îndemnul şi cu participarea preoţilor, a devenit un simbol pentru păstrarea fiinţei naţionale a polonilor în Cernăuţi. Până în 1884 a fost unită cu
Societatea Academică de Lectură14. După anul 1936 „Ognisko” a adoptat
toate elementele corporatiste şi membrii ei au început, pe lângă eşarfe,
monograme, stemă şi insigne, să poarte şi şepci.
Societatea a colaborat cu multe organizaţii academice poloneze
din toata monarhia, cu „Ognisko” din Viena şi Graz, cu societăţi academice de lectură din Universitatea de la Lvov sau de la academia de minerit
din Löben. În anul 1909 număra 117 de membri. Se poate alcătui o listă
de cel puţin 71 de personalităţi care au activat în „Ognisko” Cernăuţi. Nu
există informaţii despre evoluţia ulterioară a societăţii15.
Frăţia – corps „Lechia”, fondată în 1910, avea culorile: alb-albastru-roşu, chipiuri albastre, şi sloganul: „Przez miłość do jedności, przez
jedność do wolności” („Prin iubire la unitate, prin unitate la libertate”).
Era organizată ca un corps, practica Mensura. A fost constituită din studenţi plecaţi de la societatea catolică „Ognisko” şi de la corpsurile Alemania şi Gothia. „Lechia” a activat pentru integrarea studenţilor polonezi,
consolidarea spiritului polonez în Bucovina şi colaborarea culturală polono-romană. A fost membră a Uniunii Societăţilor Poloneze din România.
A colaborat cu mai multe organizaţii poloneze din Bucovina precum şi cu
corpsurile româneşti Bucovina şi Moldova, cu societatea multinaţională
Gothia austriacă.
Corporaţia s-a bucurat de o mare apreciere în societate. La jubileul de 25 de ani de la înfiinţarea „Lechiei”, în ziua de 3 februarie 1935, au
participat reprezentanţii autorităţilor române, autorităţile universitare şi
reprezentanţii multor organizaţii din Polonia. Se poate alcătui o listă de
56 de personalităţi marcante, foste membre ale societăţii „Lechia”16. Activiştii „Lechiei” au colaborat strâns cu toate organizaţiile poloneze din
Cernăuţi şi toată Bucovina, organizând şi sprijinind activităţi educaţionale, culturale şi politice. În anul 1935, după un conflict cu autorităţile
universitare, „Lechia” şi-a schimbat numele în Societatea Studenţeas-
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Von Rudolf Wagner, Vivat, Crescat, Floreat Universitas Czernoviciensis!, p. 319.
Bartłomiej P. Wróblewski, Towarzystwo Akademików Polskich „Ognisko” w Czerniowcach, in: www.archiwumkorporacyjne.pl (acces la data de 7.12. 2013).
16 Idem, Korporacja Akademików Polskich „Lechia” (Czerniowce), in:
www.archiwumkorporacyjne.pl (acces la data de 25.12.2013).
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că Sportivă „Lechia”17. De asemenea şi societăţile sportive „Polonia” şi
„Gwiazda” erau constituite covârşitor din membrii „Lechiei”. Şi-a încetat
definitiv activita-tea dupa intrarea trupelor sovietice în Bucovina, în anul
1940.
Societăţile „Ognisko” şi „Lechia” au avut acelaşi sediu la Casa Polonă (Dom Polski), Cernăuţi. Din anul 1901 foarte mulţi studenţi polonezi
au activat în corporaţia academică „Unitas”, frăţie germană cu reguli
stricte.
Între anii 1880-1890, din 5297 de studenţi ai Universităţii din
Cernăuţi 9,94% au fost polonezi, iar între anii 1890-1900 din 7.037 de
studenţi, polonezii reprezentau 9,6%18.
Fig. 3. Harta universităților în care au activat
societăți studențești de tip „corps”

Sursa: https://de.wikipedia.org/wiki/Corps (acces la data de 14.10.2010).
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Patryk Tomaszewski, Polska Akademicka Korporacja „Lechia” w Czerniowcach
1910-1940, in: Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego
partnerstwa, Suceava 2009, p. 401-405.
18 Bartłomiej P. Wróblewski, Polskie korporacje akademickie w Czerniowcach, in:
www.archiwumkorporacyjne.pl (acces la data de 25.12.2013).
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To jest Bukowina
Hans Prelitsch punea în circulaţie în 1956 expresia homo bucovinensis, care-l desemna pe individul tolerant, loial atât Bucovinei cât şi
Casei de Habsburg, care vorbea, pe lângă limba sa maternă, cel puţin
o limbă a comunităţilor interetnice din Bucovina19. Reprezentativ în acest
sens este compozitorul de cântece patriotice româneşti Ciprian Golembiovski (Porumbescu), care îşi redactează jurnalul intim şi corespondenţa
personală în limba germană, prin vinele lui curgând sânge polonez.
Cămin pentru vecinii greu încercaţi de istorie, Cernăuţiul a fost
al patrulea centru universitar, împreună cu Wrocław, Dorpat şi Riga, unde, în perioada împărţiri Poloniei, au activat corporaţii academice poloneze20.

George Ostafi
Muzeum Bukowiny w Suczawie

Heroizm, wzorzec, moda.
Bekiesza – pochodzący z Polski nieodzowny element ubioru
środkowoeuropejskich korporacji studenckich
Streszczenie

W Europie Środkowej epoki nowożytnej powstały i rozwinęły się
różnorodne formy organizacyjne, skupiające młodzież akademicką. Studenci czerniowieccy, wszelkich zamieszkujących Bukowinę narodowości,
reprezentowali najdalej wysunięty na wschód bastion cywilizacji zachodniej. Wśród organizacji studenckich znajdowały się także polskie korporacje akademickie. W okresie zaborów polskie korporacje studenckie
działały w czterech ośrodkach akademickich: w Czerniowcach, Dorpacie,
Rydze i we Wrocławiu.
Zewnętrzną oznaką przynależności studentów do korporacji był,
niezależnie od narodowości, ubiór. Paradny czy salonowy, zawierał obowiązkowy element, rozpowszechniony przez niemieckie corpsy – z nie-

19

Punctele forte, dar şi cele slabe ale „modelului” Bucovina sunt analizate de Radu
Grigorovici, Das Modell Bukowina, în „Analele Bucovinei”, an III, nr. 2/1996, p. 261-280. Varianta românească a studiului la p. 281-298.
20 Bartłomiej P. Wróblewski, Polskie korporacje akademickie w Czerniowcach...
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miecka zwany Peketsche, wywodzący się od polskiej bekieszy (węg. bekes
– długi kożuch, rozpowszechniony w Polsce za sprawą Węgra Kacpra
Bekiesza za panowania Stefana Batorego), będącej w XIX w. częścią ubioru polskiej kawalerii, później używaną przez powstańców. Ówczesna bekiesza – kurtka wierzchnia zapinana na pętlice, ozdobiona szamerunkiem, z podniesionym sztywnym kołnierzem albo futrzanymi klapami,
bawełniana lub wełniana, najczęściej czerwona – stała się popularna
w Prusach za sprawą uciekających tam powstańców listopadowych.
29 listopada 1830 r. w warszawskiej Szkole Podchorążych pod dowództwem młodego podporucznika Piotra Wysockiego zawiązało się
sprzysiężenie przeciwko wielkiemu księciu Konstantemu – despotycznemu naczelnemu wodzowi wojsk Królestwa Polskiego, które doprowadziło
do zajęcia Arsenału i wycofania się Rosjan z Warszawy, a w konsekwencji
do wybuchu powstania listopadowego. Wielki książę Konstanty zbiegł
wówczas przed spiskowcami ze swojego pałacu podobno w kobiecym
przebraniu. Odwaga i poświęcenie młodych Polaków w imię wolności
swojego kraju rozsławiły także ich ubiór – bekieszę.
Po zamordowaniu Augusta von Kotzebue przez studenta Karla
Sanda 23 marca 1819 r. i w okresie nastrojów antyżydowskich w całej Europie cierpiącej na brak żywności w następstwie roku 1816 (rok bez lata),
po zamieszkach przeciwko Żydom w Niemczech w 1819 r. (Hep-Hep),
w których młodzież studencka masowo uczestniczyła, kongres przedstawicieli dziesięciu państw niemieckich w Karlsbadzie w 1819 r. zdecydował
o wprowadzeniu cenzury i zakazu działalności organizacji studenckich
w całym Związku Niemieckim. Postanowienia karlsbadzkie obowiązwały
do 1848 r.
Represje zahamowały na pewien czas aktywność burszenszaftów
i corpsów, ale już po roku wznowiły one działalność, niekiedy konspiracyjną. A ubiór polskich kawalerzystów i odważnych warszawskich powstańców stał się wówczas symbolem walki o wolność i jedność studenckiej młodzieży niemieckiej.
Polskie korporacje studenckie organizowane i inspirowane były
wzorem niemieckich stowarzyszeń, a niemieccy studenci przyjęli ubiór
bohaterskich Polaków. Bekiesza, niem. Peketsche, stała się nieodłącznym
elementem ubioru każdej korporacji akademickiej w Europie Środkowej.
Heroizm wykreował wzorzec, a wzorzec stał się modą. Modą, obecną także wśród studentów czerniowieckich, od chwili powstania tamtejszego
Uniwersytetu Franciszka Józefa I.

dr Jan Bujak
Kraków

Polszczyzna Bukowińczyków

Polacy pojawili się na Bukowinie w pierwszych wiekach drugiego
tysiąclecia p.n.Ch. Pierwsi, choć nie wiadomo jak liczni, przybyli na mołdawską Bukowinę nie później niż za panowania Kazimierza Wielkiego.
Później przybywali jeszcze kilkoma większymi falami. Przyjmujemy, że
działo się tak w wiekach XV-XVII, o czym dziś niewiele wiadomo, oraz
w stuleciach następnych, tzn. w XVIII, XIX i XX w. Wiedza o tych trzech
ostatnich wiekach pozwala nam wnosić, że także w czasach wcześniejszych Polacy przynosili na Bukowinę własną kulturę w szerokim rozumieniu, w tym religię katolicką oraz język ojczysty. Wynika z tego, iż coraz
liczniejsi Polacy nieustannie przebywają na Bukowinie przynajmniej ponad sześć wieków i jako stały składnik tubylczej ludności z jednej strony
oddziaływali na środowisko, a z drugiej w większym lub mniejszym stopniu ulegali jego wpływom. Wraz z Polakami na Bukowinie obecny był ich
język, i to w takiej postaci, w jakiej był używany w środowiskach rodzimych na terenie Polski w momencie przemieszczenia.
Jest pewne, że średniowieczni polscy przybysze bukowińscy władali językiem polskim z czasów „Bogurodzicy”. Jeżeli to byli ludzie wykształceni, to posługiwali się w mowie i w piśmie językiem ogólnopolskim, natomiast jeżeli nie posiadali wykształcenia, to używali gwary swojego gniazda rodzinnego. Podobnie działo się także w wiekach następnych, z tą może różnicą, że oprócz inteligencji przybywało znacznie więcej
Polaków władających wyłącznie rodzimą gwarą. Skutkiem tego polszczyzna bukowińskich Polaków była bardzo zróżnicowana. Jeżeli zatem ktoś
z Bukowińczyków innej nacji obcował z Polakami wykształconymi, miał
sposobność obyć się, a niekiedy poznać język ogólnopolski, jeżeli natomiast żył wśród Polaków władających wyłącznie gwarą, to osłuchiwał się
z gwarą i przyswajał ją sobie w stopniu dla niego możliwym. Z czasem
znaczna część Rumunów, Rusinów, w większym lub mniejszym stopniu,
przyswoiła sobie polszczyznę1. Dzięki temu w XVIII i XIX w., znając wy-

1

W artykule redakcyjnym „Gazety Polskiej” (1904, nr 57, s. 1) wypowiedziano się
o tym następująco: „Siła wewnętrzna i cywilizacyjna polskości wytrzymała zwycięsko
niejedną próbę, czego najlepszym dowodem okoliczność, iż język polski był ogólnym
językiem towarzyskim Bukowiny; bieglej starsza generacja rumuńska posługiwała się
nim niż rumuńskim; to samo dotyczyło Niemców i Rusinów w tym kraju; i dziś jeszcze wśród ludzi starszych, bez względu na ich narodowość, nie ma nikogo, co by nie
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łącznie język polski, można było się porozumiewać, przemierzając całą
Bukowinę wszerz i wzdłuż, czego nie należy rozumieć w ten sposób, iż
polszczyzna znaną była ogółowi tubylczej ludności, nawet tej niewykształconej.
Ogólnopolskim językiem władali zarówno Polacy, jak Mołdawianie i Rusini, którzy studiowali w Polsce albo utrzymywali bliższe stosunki
z Polakami, a z czasem i inne narodowości (np. Czesi, Niemcy, starowierni Rosjanie, Słowacy czy Żydzi), które kilka wieków później, czyli dopiero po zajęciu Bukowiny przez Austrię w 1774 r., osiadły na Bukowinie.
Oczywiście, posługiwali się polszczyzną właściwą dla określonej epoki
dziejowej. Owa polszczyzna z upływem czasu zmieniała się w sposób właściwy dla tzw. żywych języków. Inaczej wyglądała w średniowieczu, inaczej kilka wieków później, a jeszcze inaczej wygląda obecnie. Ponadto język polski w piśmiennictwie nie był tak podatny na wpływy obce, jak język potoczny, który zwłaszcza w sąsiedztwie przeważających użytkowników innej mowy prędzej czy później przyswajał sobie niektóre wyrazy,
wymowę, a nierzadko elementy składniowe, związki frazeologiczne itp.
Po zajęciu Bukowiny przez Austriaków polszczyzna jeszcze do połowy XIX stulecia miała się nieźle. Nadal pozostawała środkiem prozumiewania się Polaków i Ormian polskich, przynajmniej niektórych Rumunów, Rusinów, a nawet Niemców i Żydów. Język polski był językiem
wykładowym w wielu szkołach parafialnych, później ludowych. Jest oczywiste, że ten język w ustach Polaków miał inną postać aniżeli w ustach innych nacji. Zresztą nawet Polacy nie mówili dokładnie tak samo. Polacy
wykształceni na ogół posługiwali się językiem ogólnopolskim w mowie
i piśmie. Język polski w ich wydaniu w zasadzie nie różnił się od języka
wykształconych rodaków zamieszkujących Galicję, zabór pruski czy rosyjski. Identyczna polszczyzna występowała w piśmiennictwie: zarówno
w prywatnych zapiskach, korespondencji, wystąpieniach publicznych, jak
i w publikacjach.
Inaczej miała się rzecz w przypadku pozostałych bukowińskich
Polaków. Ci zazwyczaj posługiwali się najrozmaitszymi gwarami (przeważnie małopolskimi), przyniesionymi z miejscowości pochodzenia. I tak
Bukowińczycy wywodzący się z Medyki i okolic nadal mówili tak, jak to
czynili w Medyce i okolicznych miejscowościach, wywodzący się z Krakowskiego zachowywali gwarę regionu, z którego się wywodzili, natomiast Górale pochodzący z Żywiecczyzny używali gwary nieznacznie zmodyfikowanej dłuższym przebywaniem na Słowacji. Można zatem przyjąć,
iż polszczyzna bukowińskich Polaków, zwłaszcza w początkowym okresie
pobytu w nowej krainie, do żywego przypominała polszczyznę różnych regionów, głównie Małopolski, z których pochodzili.

władał dobrze językiem polskim; nie ma z pewnością kraju na świecie, w którym by
język polski był tak dalece rozpowszechnionym wśród obcych”.
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Dopiero z upływem czasu, w miarę usuwania ze szkół ludowych
polszczyzny jako języka wykładowego i zastępowania jej niemieckim, rumuńskim czy rusińskim, co nastąpiło w drugiej połowie XIX w., zarówno
język ogólnopolski, jak i poszczególne gwary polskie zaczęły nasiąkać elementami obcymi. Jeżeli dodatkowo w grę wchodziły nieliczne jednostki
lub małe grupy posługujące się tą samą gwarą polską, którym wypadło
żyć pośród przeważającej ludności etnicznie obcej, to wówczas zaczynał
się szybszy proces przenikania do polszczyzny czynników jej obcych. Ten
proces modyfikacji mowy ojczystej z dużym opóźnieniem dostrzegły organizacje bukowińskich Polaków i pokonując przeróżne przeszkody administracyjne i obyczajowe, zaczęły go hamować przez zakładanie Czytelni Polskich Towarzystwa Szkoły Ludowej, polskich szkół prywatnych TSL
oraz doprowadzając do tworzenia szkół ludowych z polskim językiem wykładowym lub przynajmniej z nadobowiązkową nauką języka polskiego
jako ojczystego. Niemałą rolę w germanizowaniu Polaków odegrał Uniwersytet Czerniowiecki, na którym nie było nawet lektoratu języka polskiego, oraz czerniowieckie szkoły średnie2, później kilka innych bukowińskich gimnazjów, w których nie uczono języka polskiego, a na domiar
złego wyjątkowo uczniom polskim serwowano religię w języku niemieckim. Bardzo źle oddziaływało na polszczyznę bukowińskich Polaków powierzanie nauczania języka polskiego nauczycielom niemieckim, względnie rusińskim, nieposiadającym kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu3.

2

Według artykułu Język polski w I gimnazjum czerniowieckim („Gazeta Polska”
1903, nr 77, s. 1) po długich staraniach Koła Polskiego bukowińska Rada Szkolna
Krajowa za przyzwoleniem ministerialnym zezwoliła dopiero w roku szkolnym
1903/ 1904 na nadobowiązkową naukę języka polskiego w I Gimnazjum czerniowieckim. Do nadobowiązkowej nauki języka polskiego w tejże szkole dopuszczeni zostali
także uczniowie grekoorientalnego gimnazjum realnego, w którym nie uczono języka
polskiego. Od roku szkolnego 1904/1905 w I Gimnazjum miano wprowadzić trzy kursy języka polskiego z dopuszczeniem do trzeciego kursu tych uczniów II Gimnazjum,
którzy ukończyli drugi kurs nauczania. Nadobowiązkowe nauczanie języka polskiego
zlecono Polakowi, dr. Adolfowi Michniewiczowi. W roku szkolnym 1903/1904 na
nadobowiązkową naukę języka zapisało się tylko 43 uczniów (I kurs – 25, II kurs – 6,
III kurs – 12).
3 Lwowski „Dziennik Polski” (1903, nr 446 z dnia 25 września) w artykule przedrukowanym w „Gazecie Polskiej” (1903, nr 78, s. 1) pt. Język polski w szkołach średnich
na Bukowinie zwraca uwagę na ogromne zaniedbania w nauczaniu polszczyzny w bukowińskich szkołach średnich. Na przykład w czerniowieckim męskim seminarium
nauczycielskim przez wiele lat języka polskiego uczył Rusin niemający do tego kwalifikacji, „który bądź nie znając dobrze polskiej mowy, bądź z niechęci politycznej koszławił w najokropniejszy sposób język nasz, a krzywda ta była tym większa, że w wielu
szkołach ludowych język polski jest względnie obowiązkowym. Łatwo pojąć, jacy nauczyciele polszczyzny wychodzili z tego seminarium!”. W I Gimnazjum czerniowieckim
po ustąpieniu prof. Skobielskiego nie miał kto uczyć polskiego. Ostatecznie profesora
języka polskiego zastąpiono urzędnikiem Rządu Krajowego, Michelinim, który wprawdzie był Polakiem, ale jako prawnik nie miał przygotowania pedagogicznego. Obok
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Niektóre skutki oddziaływania wszystkich czynników na polszczyznę bukowińskich Polaków uchwycił polonista czerniowieckiego Gimnazjum Polskiego Zygmunt Lubertowicz w artykule „Język polski w szkołach bukowińskich”4.
Autor artykułu zwrócił uwagę na dużą liczbę języków na stosunkowo niewielkim obszarze, co sprawiło takie pomieszanie, że właściwie
żaden z tych języków nie był poprawnym. Pod tym względem polszczyzna
nie stanowiła wyjątku i doznała rozlicznych skażeń. Według autora polszczyznę bukowińskich Polaków, najogólniej rzecz biorąc, cechuje archaiczność, gwarowość, dzięki którym się ostała, i naleciałości obce (niemieckie, rumuńskie i rusińskie), z którymi przyszło mu jako poloniście
walczyć.
Wśród cech gwarowych mowy ludowej Lubertowicz wyszczególnił
kilka kategorii. Jedną z nich było nieodróżnianie w mowie i w piśmie rodzaju gramatycznego czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej.
Konstatował zatem:
Polacy i uczniowie bukowińscy często nie odróżniają form
byli od były, czy chłopcy byli, czy były, czy siostry były, czy
byli, to jest naszym uczniom zupełnie obojętne.
Na te formy walą się jeszcze inne nieszczęścia: to byli czy były piszą raz przez beł, beła, beły, drugi raz buł, buła, buły.
W wymowie często słychać beł, beła, beły5.

To nagminne nieodróżnianie samogłosek „e” oraz „y” powodowało, że Bukowińczycy nie odróżniali znaczeń słowotwórczych przedrostków „przy-” i „prze-”. Pisał więc tak:
Nasi uczniowie rozporządzają tu zupełnie samowolnie,
a więc „przechodzić” i przychodzić do klasy, „przypływać”
i przepływać rzekę, „przybijać” i przebijać ścianę, „przeszyć”
i przyszyć guzik, a znów na odwrót „przyszyć” np. mieczem,
„przebić” obraz na ścianę6.

Inną cechą ludowej mowy potocznej według Lubertowicza było
mówienie „y” zamiast „e” na końcu wyrazu.

tego istniały Zakłady Naukowo-Wychowawcze Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi,
a od 1911 r. prywatne Gimnazjum Polskie, gdzie języka polskiego uczono na godnym
tego przedmiotu poziomie.
4 Z. Lubertowicz, Język polski w szkołach bukowińskich, „Gazeta Polska” 1914, nr 23,
s. 3.
5 Tamże.
6 Tamże.
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Uczniowie stale niemal mówią: owocy, malarzy, piekarzy,
ulicy, jeży lub kąkoli, liści zam. owoce, jeże, podług form
chłopcy, wilki, stołki itd. (…) Tą końcówką zadżumiły się nawet przysłówki niezmiennie kończące się na „e”, a więc zamiast szczerze, dobrze słyszymy szczyrzy, dobrzy itd. Tej niebezpiecznej chorobie uległy wreszcie wszystkie formy przymiotników zakończone na „e”.
Piszą więc i mówią uczniowie bukowińscy: te piękny domy,
zielony pole i pala, piękny ulicy, mówią syr, chlyb i chlib,
mliko i mlieko, dyszcz i tyż, czarny morze i polski ryalny gimnazjum.
To „y” wreszcie rozpanoszyło się we wszystkich końcówkach
męskich 6. przypadka, np. wołym, kotym, aniołym, a wreszcie każąc cudny pełnogłos polskiego „e” zniszczyło wszystkie
takie wyrazy, jak szczery i wesele, zmieniając je w trudne do
wymówienia szczyry i wyselje7.

Lubertowicza raziło również w mowie Bukowińczyków wymawianie „i” tam, gdzie od wieków było „y”. Uwidocznił to na takich przykładach: „duchi”, „muchi”, „orzechi”, „grzechi”8.
Kolejną plagą mowy bukowińskich Polaków było zatracanie spółgłosek miękkich na rzecz twardych z następującym po nich „j”.
A więc swięty, spiewać, bracmi, pisac, lsni, to błędy ogólne,
„ś” wymawia się jak twarde „s” z jakimś następnym „j”, np.
sjadaj, sjedem itd. W ogóle to „j” lub „i” wschodzi nieraz tam,
gdzie go nie siano, a więc mamy formy wyselje zam. wesele,
wielje, polje, zam. [wiele], pole i przyjacielje zamiast przyjaciele (objaw ogólny).
To „j” wreszcie, jak Piłat w „credo”, pojawia się w takich formach, jak dojszedłem, dojszli, a nawet przyjszli lub dojszedliśmy!9

Dalszą cechą mowy Bukowińczyków była wymowa splotu głosek
„strz”, „trz”, „szcz” itd. W takich wyrazach, jak mistrz, trzeba, wystrzelać,
wieszcz, deszcz, dreszcz, jeszcze przechodzą na prostsze połączenia, jak
miszcz, czeba, cza, a nawet czy zamiast trzy, jescze itd10.
Jeszcze inną cechą mowy Bukowinczyków była duża ilość
wyrazów gwarowych lub do niepoznania zniekształconych
albo też zupełnie w fałszywym znaczeniu używanych. Tu na-

7

Tamże.
Tamże.
9 Tamże.
10 Tamże.
8
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leżą takie, jak: wyżyczać zam. pożyczać, mnieli, umnieli,
mniasto, zamiast mieli, umieli, miasto, dojszedłem, dojszedliśmy (ogólne), zam. doszedłem, doszliśmy11.

Nareszcie, kończąc charakterystykę polszczyzny bukowińskiej,
wskazał jeszcze kilka charakterystycznych wad.
Rasowy bukowiński uczeń powie zawsze: chodź tędy zamiast
chodź tu, a pojechał tamtędy zamiast pojechał tam.
Ogólnym też a fatalnym błędem Polaków bukowińskich są
takie wyrażenia, jak: mów za to drzewo lub za tą panią, zamiast: mów o tym drzewie lub o pani.
Niewiele chyba piękniejszymi są takie zwroty, żywcem przetłumaczone z niemieckiego, jak: Pan Tadeusz od Mickiewicza, Anhelli od Słowackiego, a piszę zadanie z piórem lub rolnik orał z pługiem. Zwrotów zaś takich jak trzymać odczyt,
stoi w książce, i prosić się zamiast prosić ani doliczyć się nie
można.

Do tego doszło jeszcze stosowanie niewłaściwego przypadka rzeczownika w przeczeniach.
Nie uznają również nigdy nasi uczniowie drugiego przypadka
po przeczeniu i pod tym względem jednomyślność naszych
uczniów z lwowianinami, a nawet dziennikami lwowskimi
jest zadziwiającą. Mam zeszyt, nie mam zeszyt, mam chleb,
nie mam chleb – to występuje nagminnie.

Ogólna chrakterystyka i surowa ocena języka polskiego Bukowińczyków odnosiła się do stanu polszczyzny sprzed I wojny światowej, kiedy
zaczynające działać na przełomie XIX i XX w. tu i ówdzie polskie szkoły,
polskie organizacje oświatowe, zwłaszcza w niektórych miejscowościach,
nie zdołały jeszcze wypełnić swojego powołania. Wydaje się jednak, że
została ona niesłusznie rozciągnięta na ogół bukowińskich Polaków, mimo że znaczna ich część podobnych błędów nie popełniała12.

11

Tamże.
Autor niniejszego opracowania, znający mowę Polaków żadowskich i jej użytkownik, nie stwierdził wielu z błędów wytkniętych przez Z. Lubertowicza ogółowi bukowińskich Polaków, z czego wnosi, że albo Lubertowicz nie zetknął się z ich mową, albo
ta mowa zmieniła się tak bardzo w latach 1914-1945, iż sporządzony dotąd słowniczek
ponad 8700 słów, przysłów, charakterystycznych wyrażeń, zwrotów, przekleństw zapamiętanych do dziesiątego roku życia nie upoważnia do tak niekorzystnych wniosków. Tym bardziej słownictwo żadowskich Polaków nie przystaje do leksyki zawartej
w „Słowniku” Kazimierza Feleszki, bowiem dzieli je ogromna „przepaść”. Nieco uwag
o języku Polaków żadowskich znajdzie Czytelnik w artykule pt. Kontakty międzyetniczne i ich ślady w kulturze i języku polskich mieszkańców Żadowy na Północnej
12
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Polszczyzna w piśmie i druku
Bukowińska polszczyzna pisana i drukowana w zasadzie była
identyczną z polszczyzną wszystkich wykształconych Polaków, niezależnie od miejsca urodzenia i przebywania – tak na ziemiach polskich, jak
i na emigracji. Dowodzą tego bukowińskie wydawnictwa zwarte oraz prasowe13. Jeżeli w języku ogólnopolskim tychże publikacji następowały jakieś zmiany w czasie, to w zasadzie były to zmiany, które dokonywały się
w żywym ogólnopolskim języku literackim, dziennikarskim, publicystycznym czy naukowym całego narodu, niezależnie od położenia politycznego
czy geograficznego. Jakość i rodzaj zmian mogłaby wykazać szczegółowa
analiza tych wydawnictw. Tutaj ograniczamy się tylko do ogólnego
stwierdzenia, iż polskie piśmiennictwo i druki bukowińskie pod względem języka mieszczą się w tych samych granicach poprawności, co piśmiennictwo i druki innych obszarów Polski. Dotyczy to także listów nadsyłanych do bukowińskich redakcji przez ludzi ledwie umiejących czytać
i pisać, czyli nieposiadających większego wykształcenia. Nie ma zatem
potrzeby szerszego omawiania kwestii dotyczących polszczyzny używanej
w wydawnictwach bukowińskich.
Mowa bukowińskich Polaków
Inaczej niż z językiem polskim w piśmiennictwie publikowanym
miała się sprawa z żywą mową Bukowińczyków. W tym względzie należy
stwierdzić znaczne zróżnicowanie. Inaczej mówili Polacy zagnieżdżeni na
Bukowinie w wiekach średnich, a inaczej przybyli w wiekach późniejszych. Domyślamy się, że jeżeli to byli ludzie wykształceni, to posługiwali
się ogólnopolską polszczyzną właściwą dla języka polskojęzycznych publikacji, natomiast jeżeli to byli przybysze ze wsi małopolskich gromadnie
osiadli w jakiejś miejscowości bukowińskiej, to nadal posługiwali się tą
samą gwarą, w której wzrastali na ziemi ojczystej. Jeśli ponadto ich gromada była znaczna, to na Bukowinie przynajmniej przez długi czas zachowywali nieskalaną mowę ojców. Natomiat jeżeli niewielka garstka tych
Polaków trafiła do miejscowości z dominującą ludnością odmiennego języka, to wówczas nie mając żadnego wsparcia ze strony szkoły i polsko-

Bukowinie przed 1950 rokiem [w:] Bukowina. Wspólnota kultur i języków, pod red.
K. Feleszki i J. Molasa, Warszawa 1992, s. 57-62.
13 Tutaj należy przywołać polskie tytuły prasowe w ogólnopolskim języku, które ukazywały się w Czerniowcach od lat 60. XIX w. do 1940 r.: „Ogniwo” (1869), „Osa”
(1880-1881), „Przedświt” (1882-1883), „Przegląd Czerniowiecki” (1883), „Gazeta Polska” (1883-1914), „Diablica” (1888), „Głos Ludu” (1918-1922), „Bukowińska Gazeta
Polska” (1921), „Gazeta Polska” i jej kontynuacja pt. „Czerniowiecka Gazeta Polska”
(1922-1931), „Głos Prawdy” (1926-1933), „Głos Ludu” (1930), „Polak w Rumunii”
(1930-1933), „Kurier Polski w Rumunii” (1933-1939), „Kurier Polski” (1939-1940),
„Nowa Polska” (1939-1940), „Wytrwamy” (1939).
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języcznych publikacji, po pewnym, krótszym lub dłuższym czasie zaczynała ulegać wpływom obcym i przyswajać elementy języka dominującej
ludności. W tych okolicznościach język ogólnopolski, względnie polskie
gwary niekiedy przybierały postać charkterystyczną dla danej miejscowości czy okolicy, ale nie zniżając się do poziomu żargonów.
Trudno jednak zgodzić się w zupełności z uogólnieniami Zygmunta Lubertowicza sprzed I wojny światowej14, a tym bardziej z Kazimierzem Feleszką, iż te przeobrażenia w skali całej Bukowiny zaszły aż tak
daleko, jak sugeruje „Słownik” tego ostatniego w opracowaniu Heleny
Krasowskiej15. Na pewno próbę czasu bez większego uszczerbku wytrzymał ogólnopolski język inżynierów, kolejarzy, księży, lekarzy, nauczycieli,
prawników, rzemieślników, ziemian oraz gwary tych miejscowości, w których zachowało się silne poczucie odrębności narodowej i organizacje
polskie po 1890 r. zdołały zahamować proces degradacji polszczyzny
przez kursy języka polskiego, uruchamianie i aktywizowanie czytelni polskich Towarzystwa Szkoły Ludowej, odzyskiwanie nauczania języka polskiego jako wykładowego lub przedmiotu nauczania w szkołach ludowych
i niektórych gimnazjach, przez urządzanie dla dzieci polskich półkolonii,
zwanych korpusami wakacyjnymi, wreszcie przez rozpowszechnianie publikacji polskich, organizowanie uroczystych obchodów narodowych, zakładanie organizacji polskich w terenie, budzenie amatorskiego ruchu
teatralnego, śpiewackiego itp. Przykładami takich miejscowości, gdzie
gwara góralska bez większego szwanku przetrwała do 1945 r., są m.in.
Dawidyny Zrąb, Dunawiec, Kaczyka, Mikułowa Polana, Piotrowce, Plesza
oraz Nowa Żadowa, gdzie z kilku gwar małopolskich, dzięki pracy nauczycieli, księży i polskich organizacji, ukształtowała się ogólnopolska polszczyzna zachowana tam do 1945 r.
W niektórych miejscowościach bukowińskich doszło jednak do
modyfikacji polszczyzny, która niekiedy u jednych upodobniła się do języka niemieckiego, u innych – do języka rumuńskiego, jeszcze u innych –
do języka rusińskiego. Do najliczniejszych modyfikacji doszło w Czerniowcach, największym skupisku mieszkańców Bukowiny, gromadzącym
wszystkie narodowości tego kraju. Tutaj, obok znacznej ilości władających ogólnopolskim językiem, znajdowała się bardzo pokaźna liczba Polaków, którzy nie wiadomo dlaczego zamiast miękkiego „ć” mówili twarde
„c”, np.: bucik, ciasto, cicho, cienki, sikać, zimno. Należy zauważyć, że taka wymowa raziła mówiących ogólnopolskim językiem, m.in. żadowiaków. Ponieważ wielu prowincjonalnych Bukowińczyków bywało w Czerniowcach niekiedy przez dłuższy czas, tę wymowę przyjmowało za wzorzec i naśladowało. I tak pewien młodzieniec z Łukawca, spostrzegłszy jaskółkę, zawołał: „O, łasciwka!”. Nie znając polskiej nazwy ptaka, posłużył

14

Z. Lubertowicz, dz. cyt.
K. Feleszko, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945
roku, T. 2: Słownik, Warszawa 2003.
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się znanym słowem rusińskim lastiwka i spolszczył go na czerniowiecki
sposób, zamieniając „ti” na „ci”. Być może pod wpływem czerniowieckiego wzorca (cikolada) albo rumuńskiego (ciocolată) inni bukowińscy Polacy również mówili ćikolada (z miękkim „ć”).
Część Polaków czerniowieckich, ale także z innych miejscowości
bukowińskich, miewała problemy z innymi głoskami twardymi i miękkimi. Nie wiadomo dlaczego w niektórych wyrazach zamiast twardego
„cz” mówili miękkie „ć”, np. Ćerniowce, ćarny. Pewien wychowanek czerniowieckiej Bursy im. Kilińskiego – znany autorowi z imienia i nazwiska
– przytoczył nawet wywód na temat pochodzenia nazwy Ćerniowce.
Oczywiście wywód to zaiste ludowy, kogoś niemającego pojęcia o naukowej etymologii nazw miejscowych. Według niego nazwę Ćerniowce wyprowadzono z cierni. Rzecz miała się mieć tak. Kiedy Jan III Sobieski
obozował ze swoim wojskiem na Bukowinie, miał odczuwać uciążliwość
obfitych ostów i cierni. Stąd obozowisko miano nazwać Cierniowcami.
A od tego miała się wziąć nazwa miasta. Wywód iście czerniowiecki, niemający nic wspólnego z rzeczywistością dziejową, wszak Sobieski pojawił
się dwa wieki po pierwszym zapisaniu nazwy tej miejscowości.
Niektórzy czerniowieccy Polacy, zapewne sugerujący się językiem
rumuńskim, nazwom miejscowym w polskim brzmieniu nadawali formę
liczby mnogiej. W ich mowie „Budyniec”, „Stróżeniec”, względnie „Stróżyniec”, otrzymywały formę: Budyńce, Stróżeńce, względnie Stróżyńce.
Nieco inaczej miała się sprawa z polszczyzną Polaków stróżenieckich. W czerniowieckiej „Gazecie Polskiej” niejednokrotnie zapisywano,
iż tamtejsi Polacy w znacznym stopniu byli zgermanizowani i zrusinizowani. Najpewniej wzięło się to z braku oświaty w języku ojczystym oraz
słabego poczucia godności narodowej. Jedną z przyczyn nasycenia języka
polskiego rusińskimi cechami był trudny do zrozumienia zwyczaj dwojnactwa językowego stróżenieckich Polaków. Polegało to na tym, że polscy
rodzice w domu ze swoimi dziećmi rozmawiali po polsku, ale kiedy spotykali się w gronie dorosłych, toczyli pogawędki w języku rusińskim, nawet
jeżeli nie było wśród nich ani jednego Rusina. Takie postępowanie pozostawało wielką zagadką dla młodszego pokolenia, które nie rozumiało postępowania rodziców. Ale efekty takich praktyk wyraźnie odbiły się na
różnych warstwach polszczyzny stróżenieckich Polaków, co bardzo dobrze oddaje znamiennie przez nich wypowiadane przysłowie: „Jakij kamiń,
takij mlen, jakij tato, takij sen”. Mimo woli chciałoby się powiedzieć, że to
czysta rusińszczyzna zagnieżdżona w języku polskim stróżenieckich Polaków, bowiem w języku polskim powinno ono brzmieć: „Jaki kamień, taki
młyn, jaki tato, taki syn”. Zapewne pod wpływem rusińszczyzny w wyrazie kamień miękkość „mi” zastąpiła samogłoska „i” oraz znikła następująca po nim samogłoska „e”; w wyrazie „młyn” dziąsłowe „ł” zamieniło się
w zębowe „l”, a miejsce samogłoski „y” zajęła samogłoska „e”. Podobnie
właściwy polszczyźnie „syn” utracił samogłoskę „y” na rzecz samogłoski
„e”. Tego typu zamienność głosek była znamienna dla mowy stróżenieckich Polaków, którzy najprawdopodobniej ową ogólnopolską samogłoskę
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„y” identyfikowali z „krótkim e”, gdyż w ich wrażliwości fonetycznej istniała tylko jedna samogłoska „e” – długa, względnie krótka. W mowie
stróżeńczan pojawianie się „l” w miejsce „ł” oraz „e” zamiast „y” było normalnością. Mówili zatem: belem, Hucul, igla, jaskólka, kladka, lapać,
lawka, leżka, pilka, plakal, plug, sepać, żeto (byłem, Hucuł, igła, jaskółka,
kładka, łapać, ławka, łyżka, piłka, płakał, pług, sypać, żyto).
W mowie przynajmniej niektórych stróżeńczan ogólnopolska
spółgłoska miękka „ś” wymawiana była jak przedniojęzykowa twarda „s”,
np. cos zamiast coś.
Przytoczone przykłady nie wyczerpują innowacji fonetycznych
w stosunku do języka ogólnopolskiego. Nawet nie zamierzamy ich wyczerpywać, bo pewno przekraczałoby to możliwości piszącego. Ale jeszcze
zwrócimy uwagę na kilka bardzo charakteystycznych cech. W takich wyrazach, jak beczka, czarny, czas, czekać, czysto, dziąsłowe twarde „cz” stawało się miękkim zębowym „ć”: bećka, ćarnej, ćas, ćekać, ćesto. Podobnej
przemianie ulegało ogólnopolskie „sz”. I tak np. ogólnopolski wyraz
„szczypać” w stróżenieckiej mowie brzmiał śćepać. Dwóch stróżenieckich
chłopców już po 1945 r. wzajemnie groziło sobie: „Śćepnim u oko.
Boksnim ćebi…”, co w polszczyźnie wszystkich Polaków znaczyło: „Szczypnę w oko. Boksnę ciebie…”. W zacytowanym zdaniu doszło nie tylko do
przekształcenia „sz” w „ś” oraz „cz” w „ć”, ale wygłosowego nosowego „ę”
w „im”, przyimka „w” w „u” i „ie” w „i”.
Ale w polszczyźnie stróżenieckiej obok zmian głosowni doszło
także do zmiany znaczenia wyrazów i przyswojenia słownictwa obcego.
I tak Polacy stróżenieccy nie lali, ale sepali (sypali) wodę i wszelkie ciecze,
jak Rumuni posługiwali się furką, a nie widłami, na perpeliaku – a nie na
ostrywie – suszyli siano itp.
Jednakże ci stróżenieccy Polacy w odróżnieniu od wielu innych,
także żadowian, konsekwentnie posługiwali się po polsku brzmiącą nazwą Glemboka, gdy inni z rumuńska mówili Adâncata bądź z rusińska Hliboka. Przy tej sposobności koniecznie należy wspomnieć o dość specyficznym nazewnictwie topograficznym, osobowym, technicznym, zawodowym, kościelnym itp. Ponieważ Bukowina w przeciągu wielu wieków
znajdowała się pod zarządem różnych władców oraz pod wpływami różnych narodów, kultur, a także języków, przeto nazewnictwo topograficzne
i osobowe tudzież inne bywało produktem ścierania się tych wpływów.
Stąd i znaczna część Polaków – nieznająca języka rumuńskiego, rusińskiego, węgierskiego, względnie niemieckiego, i nieposiadająca odpowiedniego wykształcenia – na ogół przyjmowała niezrozumiałą, zastaną
na danym terenie terminologię w wersji rumuńskiej, rusińskiej, niemieckiej, węgierskiej czy jeszcze innej. Natomiast Polacy wykształceni i z wyrobionym poczuciem języka polskiego częstokroć spolszczali nazwy obce,
niejednokrotnie przywracając im pierwotne brzmienie zgodne z ich najprawdopodobniej polskim rodowodem. I tak rumuńską Cacica nazywali
po prostu Kaczyką, rumuńskie Iţcani, jako pochodzące od Jacka, nazwali
Jackanami, rumuńską Poiana Micului zwali Mikułową Polaną, niemiecką
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Alt Hüte zwali Starą Hutą, rumuńskie Storojineţ, względnie rusińskie
Storożenec, mianowali Stróżeńcem, a rumuńskiemu Vijniţ (niemieckie
Wischnic) przywrócono miano Wyżnicy. Szereg innych nazw miejscowych nie potrzebowało żadnych zmian, ponieważ dla polskiego ucha
brzmiały wystarczająco swojsko, np.: Babin, Biała, Chlewiska, Czartoryja,
Czerniowce, Czunków, Dawidy (Dawidyny), Dębowce, Dunawiec, Glinica,
Głęboka, Gogolina, Jabłonica, Jurkowce, Kadłubiska, Kalinowce, Kamienna, Karapczów, Komarowce, Koniatyn, Łęków, Łopuszna, Łuka, Łukawiec, Łużany, Okna, Panka, Piotrowce, Rarańcza, Roztocze (Roztoki),
Samuszyn, Stanowce, Stawczany, Stebny, Szubraniec, Synowce, Szyszkowce, Toporowce, Waszkowce, Wierzbowce, Witelówka, Wyżynka, Zastawna i Zwiniacze.
Pod rządami austriackimi w latach 1775-1918 zniemczonych zostało wiele imion i nazwisk polskich. Na przykład nazwisko Dym w pisowni otrzymało postać Dihm, polskie nazwisko Stolarz zamieniono na
niemieckie Tischler, a imię Franciszek – na Franz i brzmienie niemieckie.
Zapewne pod wpływem języka rusińskiego z Bazylego bardzo często robiono Wasyla, a ze Szczepana – Stefana itd. Wskutek podobnych zabiegów wielu żarliwych Polaków nosiło nazwiska niemieckie, a Niemców –
nazwiska polskie.
Na terminologii wojskowej, technicznej i zawodowej bukowińskich Polaków mocno zaciążyły najpierw germanizmy, a w okresie międzywojennym także rumunizmy. Stąd działo nazywali kanonem, działko
– kanonkiem, karabin – gwerem, karabin maszynowy – maszingwerem,
zamek karabinowy – ferszlusem, łuskę nabojową – patronem, ładownicę
– patrontaszem, bagnet – bajnetem, manierkę – feldflaszką, plecak –
rugzakiem, okop – festunkiem, chełm – kaskiem itd.
Jedynie terminologia kościelna ostawała się bez większego
szwanku dzięki temu, że Bukowina należała do rzymskokatolickiej Archidiecezji Lwowskiej.
Powyższą część poświęconą polszczyźnie Polaków należy zakończyć ogólną uwagą. Otóż ktokolwiek czuł się Polakiem, ten zarówno
w kręgu rodzinnym, jak i w gronie rodaków posługiwał się poprawnym
językiem polskim, unikając cudzoziemszczyzny. Ponieważ znaczna część
dojrzałych Polaków władała także innymi językami, np. niemieckim, rumuńskim czy rusińskim, przeto w rozmowie z Niemcami, Rumunami czy
Rusinami rozmawiali ich językami zgodnie z regułami tych języków. Byłoby poważnym błędem rzeczowym przypisywanie ich polszczyźnie słownictwa, fonetyki, fleksji, składni, stylistyki obcej, nawet wtedy, gdy mówiąc po polsku, wtrącali wyrażenia obce dla ściślejszego wyrażenia i uwydatnienia treści. Na przykład kiedy żadowski Polak, mówiąc o Rusinach,
chciał podkreślić, że ich ubiór był tradycyjny, ludowy, dla celów stylistycznych używał wyrazów: soroćka, porkineci, horbutka itd. Niekiedy z tego
samego względu także cytował jedno lub kilka zdań. Autor referatu dobrze pamięta jeden taki humorystyczny dialog dwóch rusińskich młodzieńców, który w przekładzie polskim brzmiał:
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- Ale dobra bułka z masłem!
- A jadłeś?
- Nie. Ale jak mój brat był w Czerniowcach, to widział, jak
Żyd jadł.

Na koniec koniecznie należy wspomnieć jeszcze jedną bardzo
znamienną cechę bukowińskiej polszczyzny. Była ona wolna od plugawych przekleństw i prostackich wyrażeń.
Polszczyzna innych narodowości
zamieszkujących Bukowinę
Dzisiaj niepodobna ustalić, jak w odległej przeszłości wyglądała
polszczyzna bukowińskich Niemców, Rumunów, Rusinów, Żydów czy innych. Wnosząc jednak z zapamiętanych we wczesnym dzieciństwie faktów, mam podstawę przyjąć, że Czesi, Niemcy, Rusini, Słowacy i Żydzi
przybyli z Galicji po 1774 r. w większości władali polszczyzną, a niektórzy
tak perfekcyjnie, iż nawet bywali ulubionymi lektorami w Czytelniach
Polskich16. Autor referatu pamięta ponadto, że jeden z sąsiadów żadowskich, mianowicie Edward Dindorf, umiał mówić po polsku, mazurząc.
We wrześniu 1939 r. jedno z jego zdań nawet obiegło Nową Żadowę. Gdy
przypadkowo usłyszał rozmowę żołnierzy polskich kwaterujących w jego
zagrodzie, poszedł do przełożonego i zameldował: „Panie kapitanie, panie
kapitanie, jeden zołnierz chce uciekać!”.
Niektórzy starsi Niemcy żadowscy podobno w ogóle nie znali języka ojczystego i na co dzień posługiwali się językiem polskim, a niemieckiego zaczęli się uczyć dopiero w 1940 r. przed wyjazdem do Niemiec. Innym Niemcom język polski był tak miłym, że kilkadziesiąt lat po opuszczeniu Bukowiny i mieszkaniu pośród rodaków tęsknili do modlitw i pieśni w języku polskim17. U niektórych Niemców ta polszczyzna była bardzo
koślawa, jak tego dowodzi zasłyszane zdanie matki przynaglającej syna
do snu: „Johann, ty pójdziesz szlochen?! Bo jutro rano trza wstać i ku
[krowę np. na pastwisko] gnać”.
Mówiący po polsku Niemcy częstokroć przenosili do polszczyzny
cechy języka niemieckiego. Zatem wielu z nich z niemiecka mówiło: gryźć
z zębami, jeść z łyżką, jeść z widelcem, orać z pługiem, jechać z rowe-

16

Katarzyna z Nowakowskich Bujakowa wspominała, że w nowożadowskiej Czytelni
Polskiej TSL najchętniej słuchano Świdzińskiego, który najpiękniej czytał po polsku,
choć podobno był Rusinem.
17 Jeden z Bukowińczyków (Józef Happich) w latach 90. ubiegłego wieku opowiadał,
że po śmierci swojej matki – Polki został zagadnięty przez znajomego wiekowego
Niemca z Bukowiny, czy została po Magdalenie z Bujaków Happichowej polska książeczka do nabożeństwa. A uzyskawszy potwierdzenie, poprosił o ofiarowanie mu jej,
gdyż odczuwa potrzebę obcowania z jej zawartością. Życzenie zostało spełnione.
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rem18, zamiast gryźć zębami, jeść łyżką, jeść widelcem, orać pługiem, jechać rowerem. A jeżeli mieszkali w Stróżeńcu lub innej miejscowości,
gdzie ulegano wpływom jakiejś gwary lub języka rusińskiego, to wyrażenia przybierały jeszcze bardziej niepolskie znamiona. Wówczas słyszało
się: jeść z leszką, orać z plugiem, gdzie zamiast dziąsłowego „ł” pojawiało
się zębowe „l”, a w miejsce samogłoski „y” – samogłoska „e” .
Zapewne podobnie miała się rzecz z polszczyzną u innych nacji
zamieszkujących Bukowinę. Jedni zupełnie dobrze ją opanowali i użytkowali, inni gorzej, a jeszcze inni nie znali jej i poznać nie chcieli lub nie
potrzebowali, bo ich językiem bardziej czy mniej doskonale władali Polacy. Wydaje się, że język polski stosunkowo najlepiej znali ci Czesi, Niemcy, Rumuni, Rusini, Słowacy czy Żydzi, którzy pochodzili z rodzin mieszanych, w których matka lub ojciec byli Polakami, uczyli się języka polskiego w dobrych szkołach bukowińskich19 lub przybyli z Galicji, gdzie mieszkali wśród Polaków, uczęszczali do tamtejszych szkół polskich i zdołali
głębiej wróść w kulturę polską i w polszczyznę.

18

Zdaniem piszącego ten rodzaj błędów przypisywany bukowińskim Polakom przez
Z. Lubertowicza był raczej błędem Niemców mówiących po polsku, a przylgnął co najwyżej do polszczyzny tych Polaków, których uczyli Niemcy lub którzy uczyli się polskiego od Niemców. Z autopsji bowiem wiadomo, że żadowscy Polacy tak nie mówili.
19 Za przykład może tutaj służyć pochodzący z Kocmania Vladimir Şcheul (z rodziny
rumuńsko-polskiej) i Olga Hampe z rodziny polsko-niemieckiej, w której językami
domowymi była zarówno polszczyzna, jak i niemczyzna.
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dr. Jan Bujak
Cracovia

Limba polonă a bucovinenilor
Rezumat

Polonezii au venit neîntrerupt în Bucovina de peste șase sute de
ani. Cu trecerea timpului au venit în mai multe valuri, aducând propria
cultură, religie, obiceiuri și limba maternă. Inițial s-au așezat în grupuri
mai mari fie dispersați printre populația moldovenească dominantă relativ ruteană. Cei așezați în grupuri mai mari, chiar în ciuda lipsei unui
contact stabil cu locul de origine, în general erau rezistenți la asimilare și
și-au păstrat propria identitate și, totodată, au influențat comunitatea
locală. În schimb, persoane sau grupuri mai mici ce locuiau izolate, de
obicei cu trecerea unui timp mai îndelungat, au pierdut sentimentul
specificului național și al limbii, asimilați fiind într-un grad mai mic sau
mai mare.
Deoarece de-a lungul câtorva sute de ani polonezii au venit în mai
multe valuri din diferite motive și în scopuri diferite, ei au adus cultura și
limba oarecum diferite de primii sosiți. în plus au venit oameni instruiți
care foloseau limba literară sau neinstruiți care foloseau diferite graiuri
poloneze. Toate acestea au făcut ca limba polonă a bucovinenilor din
diferite localități uneori să se deosebească foarte mult. Doar limba polonă
a oamenilor instruiți (preoți, călugărițe și călugări, ziariști, ingineri,
feroviari, medici, învățători, scriitori și poeți, juriști, tehnicieni, funcționari, proprietari de moșii și multe alte meserii) nu se deosebea de limba
polonă a acelor de aceeași meserie rămași pe teritoriul Poloniei în perioade istorice corespunzătoare.
După cum știe referentul, până acum nimeni nu s-a ocupat de
cercetarea limbii polone din Bucovina. Iar valoroasele analize ale limbii
locuitorilor unor localități nu pot înlocui o sinteză aprofundată dedicată
limbii polone din întreaga Bucovină și pe durata a cel puțin o mie de ani.
Nici foarte valorosul dintr-un anume punct de vedere „Dicționar” al lui
Kazimierz Feleszko (2006), nici articolul lui Zygmunt Lubertowicz „Limba polonă în școlile bucovinene” din anul 1914 nu sunt suficiente pentru
a ne închipui cum arăta limba polonă în Bucovina sec. XX, dar ce să mai
vorbim de polona de-a lungul mai multor secole.
Autorul prezentului referat încearcă să atragă atenția că limba
polonă din Bucovina de-a lungul veacurilor s-a schimbat și a luat forme
foarte diferite în funcție de timp, loc, mediu social și împrejurări foarte
complicate.

dr hab. Krzysztof Nowak
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bukowińskie badania dr. Mariana Gotkiewicza
z dzisiejszej perspektywy

Dr Marian Gotkiewicz (1901-1972), geograf i krajoznawca, nazywany jest odkrywcą górali polskich na Bukowinie. Na takie – jak najbardziej słuszne – określenie zasłużył sobie propagowaniem tematyki bukowińskiej w Polsce od drugiej połowy lat 30., a następnie w latach powojennych, mimo iż wówczas na Bukowinę już nie wyjeżdżał. On także
wprowadził do polskiej literatury określenie „górale czadeccy”, którym
w Polsce zaczęto nazywać zamieszkujących Bukowinę potomków chłopskich emigrantów, którzy przybyli tam w XIX w. z okolic leżącego obecnie
w północno-zachodniej części Republiki Słowackiej miasta Czadca (słow.
Čadca) na obszarze tzw. Kisuc (Górnych, Północnych). Jego też publikacje są do dziś w Polsce podstawą wiedzy o historii tej społeczności1.
Marian Gotkiewcz urodził się 7 lipca 1901 r. w Krakowie w rodzinie nuczycielskiej. Ukończył gimnazjum, a w 1920 r. zaangażował się
w polską akcję plebiscytową na Spiszu i Orawie. Latem 1920 r. jako
ochotnik wziął udział w walkach z bolszewikami. Następnie uczył w szkołach powszechnych w przyznanych Polsce decyzją Rady Ambasadorów
z 28 lipca 1920 r. wsiach orawskich oraz w Krakowie, jednocześnie studiując geografię. W drugiej połowie lat 30. pracował w krakowskim kuratorium szkolnym. Zawodowo specjalizował się w geomorfologii i sozologii, czyli czynnej ochronie środowiska, poza tym był pasjonatem turystyki, zwłaszcza górskiej, badaczem i popularyzatorem problematyki
przyrodniczej, etnograficznej i historycznej Karpat, autorem licznych publikacji na ten temat oraz redaktorem czasopism turystyczno-krajoznawczych. Zmarł w Krakowie 11 września 1972 r.2

1

Zob.: wykaz prac Mariana Gotkiewicza, sporządzony przez jego syna, Marka Gotkiewicza, Bibliografia publikacji dr. Mariana Gotkiewicza poświęconych góralom czadeckim [w:] Polacy z Bukowiny. Ich losy i kultura – źródłem tożsamości narodowej,
red. Cz. Osękowski, Żary 2002, s. 167-171.
2 Życiorys Mariana Gotkiewicza zob. np.: M.[arek] Gotkiewicz, Doktor Marian Gotkiewicz (1901-1972). Badacz historii i tradycji górali czadeckich [w:] Polacy z Bukowiny..., s. 153-155.
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Fot. 1. Marian Gotkiewicz w 1941 r.

Źródło: zbiór Marka Gotkiewicza

Odnośnie do problematyki czadecko-bukowińskiej badania Gotkiewicza obejmowały jej szerokie spektrum: od historii, przez kwestie
etniczne, etnograficzne i kulturę materialną, po sprawy społeczne oraz
świadomość narodową. Wiodące wnioski płynące z jego rozważań są następujące:
- od czasów nowożytnych do najnowszych tzw. górale czadeccy w okręgu
czadeckim byli w większości Polakami i wywodzili się przede wszystkim
z grupy migrantów (w tym uciekinierów) z obszaru Śląska Cieszyńskiego
i żywieckiej części Małopolski. Dowodzić tego miały prezentowane przez
niego, udokumentowane źródłowo, informacje o zbiegostwie chłopskim
z dóbr śląskich i żywieckich oraz badania i obserwacje terenowe, nie tylko
polskie;
- górale polscy mieszkający na Bukowinie byli i są Polakami, a wywodzą
się głównie z grup czadeckich migrantów, którzy dotarli tam na początku
XIX w., na co wskazywały podobne jak wyżej materiały źródłowe. Większość z nich po 1945 r. wyjechała do Polski na tzw. ziemie odzyskane.
Od czasu druku ostatnich publikacji Gotkiewicza, w których często powtarzał swoje najważniejsze wcześniejsze ustalenia z okresu międzywojennego, minęło wiele lat. Ze względu na coraz większe zainteresowanie, jakie wzbudza Bukowina, warto więc zastanowić się, czy z dzisiejszej perspektywy początków XXI w. i przy dzisiejszym stanie wiedzy ustalenia i opinie Gotkiewicza można uznawać nadal za autorytatywne dla kolejnych prób opisu interesującej z wielu powodów, omawianej grupy gó-
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rali. Pytania te wydają się nadal aktualne w sytuacji, gdy w dalszym ciągu
kwestie związane z góralami w Czadeckiem i na Bukowinie budzą kontrowersje wśród Słowaków3.
Generalnie samej obecności polskiego etnikum na obszarze
współczesnej Słowacji, zwłaszcza zaś na spornych po 1918 r. obszarach
Spisza i Orawy oraz Czadeckiego w czasach nowożytnych, trudno dziś już
zaprzeczać. Choć Gotkiewicz nie był zawodowym historykiem i opierał się
w swoich publikacjach także na wcześniejszych ustaleniach innych badaczy, w przypadku trzeciego z wymienionych obszarów wskazywały one
wyraźnie, iż był to obszar zbiegostwa chłopów z dóbr szlacheckich i książęcych także ze Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Nie można dziś natomiast, z naukowego punktu widzenia, zaakceptować pojawiających się
w artykułach Gotkiewicza sygnałów, iż przybywająca w Czadeckie polskojęzyczna ludność chłopska wywodziła swoje korzenie również z dalszych
obszarów Śląska, nawet ze Śląska Dolnego, gdyż sam ich autor ani nikt
inny – jak dotąd – tego gruntownie nie przebadał. Można więc przypuszczać, że krakowskiemu badaczowi chodziło w tym przypadku raczej
o podkreślenie związków kulturowych i historycznych tej grupy ludności
z polskimi ziemiami odzyskanymi, piastowskimi, na które Bukowińczycy
powracali po 1945 r. po swojej długiej tułaczce, zataczając swoiste koło
(Zamknięte kolisko), co też miało dodatkowo legitymizować polską obecność na uzyskanych przez powojenną Polskę ziemiach poniemieckich4.
Wśród części bukowińskich przybyszy i ich potomków takie opinie zbudowały jednak pewien mit „praojczyzny” czadeckiej góralszczyzny, lokowanej w okolicach dolnośląskiej „świętej” góry Ślęży, gdzie część z nich
po przyjeździe z Bukowiny rzeczywiście osiadła5. Kończąc ten wątek, należy również przypomnieć, iż używane przez Gotkiewicza określenie „repatrianci” z Bukowiny powinno być zastąpione słowem „reemigranci”,
bardziej adekwatnym do sytuacji polskich Bukowińczyków, choć używana
przez krakowskiego badacza nomenklatura również wynikała z ideologicznych realiów PRL.
Wprowadzony przez dr. Gotkiewicza do języka kultury polskiej
termin „górale czadeccy” na określenie części górali w Czadeckiem i na
Bukowinie jest ostatnio kwestionowany jako nieprecyzyjny. Górale
w Czadeckiem oraz na Bukowinie nim bowiem się nie posługiwali, poza
tym współczesna odrębność kulturalno-językowa okolic Czadcy od góral-

3

Zob. zwłaszcza publikacje: J. Juraška, Život a osud. Rudolf Kovalik 1902-1938,
Bratislava 2002; tenże, Retrospektíva Slovákov v Poiana Micului 1842-1947, Nadlak
2005.
4 Zob. np. prace: M. Gotkiewicz, Zamknięte kolisko, „Zeszyty Raciborskie »Strzecha«”
1970, nr 2, s. 94; tenże, Po kilku wiekach emigracji Ślązacy z Bukowiny powrócili na
Śląsk, Instytut Śląski, „Komunikat” 1947, nr 50, seria V; tenże, Ślązacy wrócili z Bukowiny i Bośni na Dolny Śląsk, „Ziemia” 1948, nr 1, s. 14-19.
5 Zob. np.: Zespół Górali Czadeckich „Watra” z Brzeźnicy 1969-1999, Zielona Góra
[1999].
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skich wsi na Bukowinie jest tak daleko posunięta, że dla osób nieznających bliżej omawianej problematyki ta „czadeckość” może być myląca
i niezrozumiała. Stąd niektórzy badacze używają określenia „górale bukowińscy” dla części Polaków na Bukowinie, argumentując to daleko posuniętym zróżnicowaniem kulturalno-językowym już nie tylko na tle współczesnego regionu czadeckiego, ale i ich krewnych – reemigrantów w Polsce6. Przyjęty przez Gotkiewicza termin przyjął się jednak wśród części tej
ostatniej społeczności jako wspólny dla nich kod identyfikacyjny, co przejawia się choćby w nazwach utworzonych przez nich w Polsce zespołów
folklorystycznych, z czym należy się już pogodzić. Poza tym, podobnie jak
w przypadku stworzonego w Polsce po 1920 r. pojęcia „Zaolzie”, oznaczającego przynależny do Czechosłowacji, a obecnie do Republiki Czeskiej
obszar Śląska Cieszyńskiego zamieszkiwany zwarcie przez Polaków, tak
samo bardzo rzadko używane na Słowacji terminy „Czadeckie” czy „Ziemia Czadecka” przyjęły się już trwale wśród zorientowanych w tematyce
historycznej Polaków, jako wyodrębnione z Kisuc terytorium zamieszkiwane przez osoby o etnicznie polskich korzeniach z czasów nowożytnych.
W swoich wypowiedziach dotyczących bukowińsko-czadeckich
kwestii językowych dr Gotkiewicz przywoływał najczęściej opinie innych
badaczy, w tym Mieczysława Małeckiego, twierdzącego, iż gwara górali
w Pojanie Mikuli, Pleszy i Nowym Sołońcu – niewątpliwie polska – jest
najbardziej zbliżona do języka używanego w czadeckiej wsi Oszczadnica7.
W swoich badaniach na Bukowinie Małecki nie wyszedł jednak poza wymienione wsie, podobnie słabo rozpoznane były wówczas gwary w okręgu
czadeckim. Należy stwierdzić, że w przypadku opracowanych naukowo
dopiero po 1989 r. gwar górali polskich na Bukowinie problem bliższego
ich konfrontowania z gwarami czadeckimi (np. kwestia wyjątkowej dla
polskiej góralszczyzny zamiany rz w r czy ł w l) nadal stanowi – niestety –
sporą lukę badawczą8. Podobnie jest w przypadku zbyt ogólnikowych opi-

6

Zob. np.: H. Krasowska, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Warszawa 2006, s. 10.
7 M. Małecki, Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, wyspy
językowe), Kraków 1938, s. 80.
8 Badania gwary górali polskich na Bukowinie zebrano przede wszystkim w pracach:
H. Krasowska, dz. cyt. oraz Z. Greń, H. Krasowska, Słownik górli polskich na Bukowinie, Warszawa 2008. Badania słowackie Czadeckiego po II wojnie światowej prezentuje przede wszystkim praca M. Dudášovej-Kriššákovej, Goralské náriečia, Bratislava 1993, a ze strony polskiej, także bez badań porównawczych z Bukowiną, jedynie
P. Szczotki, O gwarach czadeckich [w:] Czadecka ojcowizna, praca zbiorowa pod red.
K. Nowaka, Lublin 2000, s. 63-78; tenże, Próba wyznaczenia współczesnej granicy
pomiędzy dialektem śląskim i dialektem małopolskim w Czadeckiem (Kisuce). (Z pogranicza językowego polsko-słowackiego), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”
2000, t. 36, s. 135-155. Zob. także intersesujące uwagi Z. Grenia, Bukowińsko-śląskie
relacje leksykalne [w:] Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu,
red. H. Krasowska, E. Kłosek, M. Pokrzyńska, Z. Kowalski, Warszawa-Wrocław-Zielona Góra-Piła 2010, s. 89-97.
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nii na temat podobieństw między Bukowiną a Czadeckiem w kwestiach
etnograficznych, które faktycznie nie zostały po dziś dzień bliżej przebadane, tym bardziej, że zarówno w sferze językowej, jak i kulturalnej mamy również do czynienia z tzw. karpatyzmami, a więc cechami wspólnymi
dla społeczności całego łuku Karpat.
Poświęcając wiele uwagi szukaniu związków Czadeckiego z Bukowiną, dr Gotkiewicz negatywnie rzecz jasna odnosił się do określania górali polskich na Bukowinie jako Słowaków, polemizując w tej kwestii
z poglądami badaczy niemieckich, rumuńskich i czechosłowackich niemal
w każdej swojej publikacji. Choć miał oczywiście słuszność w swojej argumentacji o przeważającym polskim charakterze etnicznym czadeckich migrantów na Bukowinę, to wydaje się, że poza poszukiwaniami związków
Bukowiny z Kisucami niepotrzebnie próbował jakby „na siłę” dodatkowo
tłumaczyć przyczynę w używaniu przez nich określeń „Słowacy” czy „słowacki”, także wobec samych siebie. Padły nawet stwierdzenia, że wynikało to z faktu, iż rozumieją się oni po słowie – jak sami mieli mu tłumaczyć
– stąd są Słowakami9. Trudno jednak zweryfikować tę opinię, innym badaczom nieznaną. W rzeczywistości bowiem nie chodziło tutaj o poczucie
słowackości związane z realnym stanem narodowej tożsamości, ale o kod
identyfikacyjny polskiej społeczności na Bukowinie, zaakceptowany przez
nią pod wpływem otoczenia, którym na swój sposób tłumaczyła sobie
swoją odrębność także od osadników polskich z Galicji, z wsi mazurskich
oraz od Polaków z miasta, a co, rzecz jasna, nie miało wymiaru deklaracji
narodowościowej czy politycznej. Warto wspomnieć, że polskich Bukowińczyków osadzonych w Bośni ich niepolscy sąsiedzi nazywali hucułami, a tego typu przypadki nazw, nieadekwatnych do stanu rzeczywistego,
można by mnożyć10. Sprawa ta jednak w latach międzywojennych w pewien sposób przyćmiła znaczenie „odkrywania” górali polskich na Bukowinie przez Gotkiewicza, gdyż kwestie narodowościowe zaczęły budzić
największe kontrowersje, zwłaszcza w zakresie zależności między sprawami etniczno-językowymi a tożsamością narodową omawianych górali.
Przy analizie wypowiedzi dr. Gotkiewicza dotyczących kwestii narodowościowych należy wziąć jednak pod uwagę okoliczności, w jakich
badacz ten zajął się tą problematyką. Po pierwsze, wiązały się one z narastającym od 1935 r., głównie we wsi Pojana Mikuli na Bukowinie, konfliktem wewnątrz społeczności polskojęzycznej, który swoje apogeum osiągnął w latach 1937-1938, gdy przybyły z Czechosłowacji nauczyciel Rudolf
Kovalik założył w niej słowacką szkołę. To właśnie dr Gotkiewicz z ramie-

9

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Dział Rękopisów, Korespondencja Władysława
Semkowicza, sygn. 9593 III: M. Gotkiewicz, Sprawa polskich górali na Bukowinie,
7 X 1937, k. 109-126. Por.: M. Gotkiewicz, Słowak – Słowiok, słowieński – słowiocki,
„Język Polski” 1946, nr 4, s. 97-106.
10 K. Feleszko, „Rumuni” czy „Słowacy”, czyli droga górali bukowińskich nad Gwdę,
„Rocznik Nadnotecki” 1993, nr 24, s. 94-97.
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nia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Światowego Związku Polaków za
Granicą miał zbadać całą sprawę, ale z wyraźnym zaleceniem: „abstrahując od wszelkich domysłów na temat pochodzenia ludności polskiej, obecny jej charakter polski nie może być kwestionowany”. Pod takim właśnie,
politycznym ciśnieniem, Gotkiewicz prowadził swoje badania, wchodząc
w bukowińską tematykę historyczną, językoznawczą i etnograficzną, która stała się jego życiową pasją i z którą jest obecnie najczęściej głównie
kojarzony. W takiej też, politycznej, a także w nacjonalistycznej i emocjonalnej atmosferze ukazały się drukiem jego pierwsze wypowiedzi dotyczące spornych spraw bukowińsko-czadeckich11. O tych uwarunkowaniach swojej misji na Bukowinie, która dopiero wówczas zapoczątkowała
widoczne zwiększenie zainteresowania władz polskich rodakami na Bukowinie, badacz z Krakowa w swoich artykułach niewiele wspominał, co
w okresie PRL było zrozumiałe. Więcej przekazów Gotkiewicza w omawianej sprawie ujrzało światło dzienne dopiero dzięki opublikowaniu jego
wspomnień po 1989 r.12, ale szczegóły tamtych, także dramatycznych wydarzeń (np. śmierci Kovalika w marcu 1938 r.) ujawnione zostały dopiero
w wydanych wówczas opracowaniach innych autorów, którzy wykorzystali nieznane badaczowi z Krakowa dokumenty archiwalne13.
W latach 1937-1938 dr Gotkiewicz musiał udowodnić, iż górale
w Pojanie Mikuli czy w innych „czadeckich wsiach” w Rumunii są Polakami, i do takich wniosków miał obiektywne podstawy. Chodziło jednak nie
tyle o język, nazwiska, pamięć zbiorową czy tzw. kulturę ludową tej ludności, na czym krakowski badacz w swych publikacjach się skupiał, ale
o jej subiektywne odczucia, czyli polską świadomość narodową i deklarowanie polskości przez większość tej grupy etnograficznej na Bukowinie.
Świadomość ta rozwinęła się wśród nich dopiero na wymienionym obszarze, i to na tyle silnie, że większość mieszkańców odrzuciła opcję słowacką
proponowaną przez wysłanników z Czechosłowacji. Górale ci faktycznie
więc się spolonizowali, ale nie ulegli ideologicznemu „popolszczeniu” jako
grupa o wcześniejszej słowackiej świadomości narodowej, lecz jako grupa
etnicznie polska migrująca na Bukowinę, będąc wówczas ludnością naro-

11

Zob.: M. Gotkiewicz, Czech z Poiana Micului bije się własną bronią, „Kurier Polski
w Rumunii”, 3 X 1937.
12 M. Gotkiewicz, „Wspomnienia słowackie” – dokończenie. Fragmenty dotyczące
górali bukowińskich, oprac. i wstępem opatrzył M.[arek] Gotkiewicz [w:] Polacy
z Bukowiny..., s. 158-161; M.[arek] Gotkiewicz, Związki dr. Mariana Gotkiewicza
z Bukowiną [w:] Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Mai aproape unii
de alţii. Ǐn lumea relaţilor polono-române, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska,
Suceava 2005, s. 95-98; tenże, Z bukowińskiej teki ojca... Wspomnienia z lat 19371939 [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa. Polonia şi România – de la vecinătatea istorică la parteneriatul european,
red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2009, s. 333-346.
13 Zob. np.: K. Nowak, „O dusze” górali bukowińskich. Polsko-czechosłowacki konflikt na Bukowinie po I wojnie światowej [w:] O Bukowinie. Razem czy oddzielnie?,
red. K. Feleszko, Piła-Warszawa 2000, s. 207-219.
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dowo jeszcze nieuświadomioną, pochodzącą z obszaru dzisiejszej Słowacji. Nie mieli więc racji dawni czechosłowaccy czy też słowaccy politycy,
działacze kulturalni czy publicyści oraz nie mają jej współcześni słowaccy
autorzy (w większości, jak to często bywa przy tego typu sporach, amatorzy-pasjonaci), iż na ziemie nad Prutem i Seretem przybyli z Czadeckiego
Słowacy z Górnych Kisuc14. Nie ma też jednak racji dr Gotkiewcz, pisząc
o Polakach w Czadeckiem15, gdyż na tamtym obszarze ludność polskojęzyczna przed emigracją na tzw. Dolne Ziemie czy Bukowinę nie miała
polskiej świadomości narodowej. Natomiast ludność pozostała nad górnymi dopływami rzeki Kisucy lub nowo przybyła do kisuckich dolin z Galicji czy z Cieszyńskiego i ich potomkowie, którzy przetrwali tam do lat
30. XX w., nigdy tej świadomości nie nabyli, czego nie zmieniła przynależność do Polski części kilku wsi czadeckich między listopadem 1938
a wrześniem 1939 r.16 Nie mieli także racji inni polscy obserwatorzy
wspomnianych wyżej wydarzeń w Pojanie Mikuli, którzy przed rokiem
1939 pisali (wraz z Gotkiewiczem) o akcji „czeskiej”, „czechizacyjnej” czy
o działającym w tej wsi „Czechu”. W tym wypadku chodziło jednak o zabieg celowy, mający wykluczyć inspirowanie tych poczynań przez politycznych liderów słowackich z kręgu autonomistów ks. Andreja Hlinki,
z którymi Warszawa pragnęła utrzymać dobre relacje, i wskazanie na Pragę jako źródło powstałych niepokojów. Choć władze czechosłowackie były
wówczas zainteresowne osłabieniem polskich wpływów w Rumunii, to
jednak omawiane działania w Pojanie organizowali nie Czesi, lecz Słowacy17. Dopiero po doświadczeniach II wojny światowej Gotkiewicz pisał
w swoich publikacjach już tylko o słowakizacji i ks. Hlince, choć nieadekwatne do realiów politycznych z lat 1935-1938 były wówczas z kolei niektóre jego uwagi na temat związanych z sytuacją w Pojanie wpływów
hitlerowskich bądź faszystowskich w politycznych kręgach rumuńskich
i słowackich18. Temat ten nie był jednak zbyt dogłębnie przez niego analizowany, poza tym – jak wspomniano wyżej – krakowski geograf z tzw.

14

Zob.: J. Jurašek, Život a osud...; tenże, Retrospektíva Slovákov... Starszą literaturę
na ten temat omawia K. Nowak, Ziemia Czadecka – jej dzieje i walory krajoznawcze.
Badania nad przeszłością górali czadeckich w Czadeckiem i na Bukowinie [w:] Polacy z Bukowiny..., s. 76-78, 82-84.
15 Zob. np.: M. Gotkiewicz, O Polakach w okręgu czadeckim, „Gronie” 1938, nr 3,
s. 104-120.
16 Na ten temat zob.: K. Nowak, Ziemia Czadecka..., s. 81. Z nowszych prac zob.
zwłaszcza: P. Matula, Rozdelené Kysuce. Zabratie severných Kysúc Pol’skom w rokoch 1938-1939, Krakov 2012.
17 K. Nowak, „O dusze”... Zob. np.: Likwidacja akcji czechizacyjnej wśród ludności
polskiej, „Sprawy Narodowościowe” 1938, nr 1-2, s. 166-168; M. Gotkiewicz, Zamknięte kolisko..., s. 109.
18 Zob. np. prace: M. Gotkiewicz, Po kilku wiekach...; tenże, Pojana stara i nowa,
„Kierunki”, 26 IV 1959; tenże „Wspomnienia słowackie”..., s. 159.
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wiadomych przyczyn nigdy też w swoich publikacjach nie wspomniał, iż
działał na Bukowinie z ramienia MSZ.
Jak się okazało, fakt, iż do dnia dzisiejszego część mieszkańców
takich czadeckich wsi jak Skalite, Czarne, Świerczynowiec czy Oszczadnica posługuje się gwarą bezspornie polską, obecnie oczywiście już zanikającą, nie okazał się czynnikiem decydującym w wykrystlizowaniu się ostatecznego kształtu ich narodowej tożsamości na tym terenie. Próby zmiany
tej sytuacji podejmowane przez działaczy polskich (także Gotkiewicza)
oraz polskie władze w latach międywojennych w ramach prowadzonych
akcji kulturalnych nie przyniosły rezultatów, o czym Polacy gorzko się
przekonali późną jesienią 1938 r., gdy – inaczej niż w Zaolziu – zostali
powitani w Czadeckiem oraz w czecho-słowackich częściach Górnej Orawy i Północnego Spisza zdecydowanie wrogo19. W Czadeckiem zwyciężył
narodowy duch słowacki, a więc proces narodotwórczy przybrał odmienny kierunek niż u potomków przybyszy z Czadeckiego na Bukowinie, którzy w większości wtopili się w ideologiczną polskość. Procesy te dotyczą
także tej grupy mieszkańców Pojany Mikuli, którzy poparli Kovalika i jego słowackich następców w miejscowej szkole, a którzy po II wojnie światowej wyjechali do Czechosłowacji. W zależności od miejsca zamieszkania
słowacką względnie czeską świadomość narodową zyskali dopiero w nowych miejscach osiedlenia, a nie wcześniej20.
Pewnym usprawiedliwieniem dla opinii stawiających znak równości między etnicznością a narodowością i wskazujących, że cechy obiektywne danej zbiorowości, a więc przede wszystkim język, zawsze determinują kierunek jej rozwoju narodowościowego i ostateczny kształt tożsamości narodowej, może być jednak fakt, iż były one wówczas w Polsce,
i nie tylko, dość powszechne, tym bardziej, że najczęściej tworzyły się
w cieniu polityki. Dotyczyło to także powojennych poczynań polskich
władz komunistycznych wobec tzw. autochtonów na ziemiach odzyskanych (Mazurów, Warmiaków, Słowińców, Ślązaków). Poza tym, rozwinięcie dalszych badań naukowych nad omawianą problematyką zablokował
wybuch II wojny światowej. Nie można więc przez współczesny pryzmat
oceniać też stwierdzeń padających w kręgu Mariana Gotkiewicza o polskich prawach etniczno-językowych do części Czadeckiego w 1938 r., polskości Czadeckiego w XIX w. bez oznaczenia, o jaki rodzaj tej polskości
chodzi, wynaradawaniu się Kisucan, niewątpliwych Polakach w Czadeckiem czy wysuwanych w 1938 r. postulatów, aby zapewnić 50 tysią-

19

M.[arek] Gotkiewicz, Delimitacja na odcinku polsko-słowackim w 1938 r. w świetle pamiętnika jednego z jej uczestników, „Pamiętnik Cieszyński” 1999, t. 14, s. 136-144; K. Nowak, Górne Kisuce (Czadeckie) w polityce polskiej (1918-1939), „Acta Historica Neosoliensia” 2003, t. 6, s. 49-61; P. Matula, Rozdelené Kysuce..., s. 12-70.
20 Szerzej zob.: K. Nowak, Problem ludności „słowackiej” na Bukowinie w XIX i XX
wieku [w:] Bukowina. Tradycje i współczesność, red. Z. Kowalski, H. Krasowska,
J. Makar, W. Strutyński, Piła-Czerniowce-Suczawa 2006, s. 213-222.
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com rodaków na Słowacji prawa do rozwoju narodowego21. Obecnie dla
uzyskania szerszej teoretycznej podbudowy omawianych wyżej problemów warto więc sięgnąć chociażby po rozważania Józefa Chlebowczyka,
które współczesnym „nawiedzonym” słowackim i polskim badaczom pogranicza, działaczom kulturalnym czy politykom z pewnością wiele by
wyjaśniły22.
Patrząc dziś na dokonania wybitnego badacza dr. Mariana Gotkiewicza, dostrzegamy więc w nich zarówno obiektywnie cenne odkrycia,
jak i pewne uproszczenia. Pierwsze dotyczą zwłaszcza odtworzenia szlaków wędrówki górali, ich osadnictwa na Bukowinie, poszukiwań podobieństw kulturalnych między góralszczyzną w całym łuku Karpat. Istotne
było również podjęcie przez niego badań pogranicza małopolsko-śląsko-słowackiego, mimo iż było ono zainspirowane wydarzeniami o charakterze politycznym. Na tym też właśnie odcinku występują jednak pewne
braki, głównie w sferze badań historycznych, językoznawczych, części badań komparatystycznych czy badań nad rozwojem świadomości narodowej. Wynika to z faktu, iż badania Gotkiewicza, przerwane przez wojnę,
nie znalazły w Polsce, z wyjątkiem naukowców zajmujących się problematyką bukowińską23, zbyt wielu kontynuatorów24, stąd dziś przy tematyce polsko-słowackiej na pograniczach Beskidu Śląskiego, Żywieckiego
i Kisuc bazuje się na jego opiniach opublikowanych przed wybuchem
II wojny światowej.

21

Zob. np.: fragmenty prac M. Gotkiewicza, Polskie osadnictwo Czadeckiego i Orawy, Katowice 1939, s. 27; tenże, Wspomnienia z prac komisji delimitacyjnej polsko-słowackiej odbytych w listopadzie 1938 r. na odcinku Spisza, Orawy i Czadekiego,
„Wierchy” 1998, s. 102; tenże, „Wspomnienia słowackie”..., s. 159.
22 Zob. zwłaszcza: J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów.
Kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie środkowej
w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX wieku), Warszawa-Kraków
1983.
23 Wyróżnia się tu zwłaszcza praca E. Kłoska, Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wrocław 2005. Nie istnieje jednak, niestety, odpowiednik pracy Kłoska dla Bukowiny ukraińskiej.
24 Najcenniejsze wydają się być w tej materii jedynie wspomniane wyżej obserwacje
językoznawcze P. Szczotki z lat 1997-1998 oraz obserwacje etnograficzne M. Kiereś,
Z problematyki pogranicza śląsko-żywiecko-czadeckiego. Wybrane zagadnienia
[w:] Czadecka ojcowizna..., s. 36-50.
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Cercetările bucovinene ale dr. Marian Gotkiewicz
din perspectiva de astăzi
Rezumat

Dr. Marian Gotkiewicz (1901-1972), geograf, etnograf, horograf
este numit descoperitorul muntenilor polonezi în Bucovina. A meritat
această definire pentru promovarea tematicii bucovinene în Polonia, în
anii 1937-1939, iar apoi după încheierea celui de al II-lea război mondial,
deşi nu a mai plecat în Bucovina.
Cercetările lui Gotkiewicz în Bucovina au cuprins un spectru larg
al problematicii aşa zişilor munteni din Čadca: de la istoria lor, drumurile
peregrinărinărilor în Bucovina prin limbă, cultură materială până la problemele sociale şi conştiinţa naţională. Pe de altă parte, timpul în care
a activat în Bucovina precum şi motivele care l-au dus acolo aveau în ele
o amprentă politică legată de activitatea în Poiana Micului a învăţătorului
slovac. Gotkiewicz a trebuit pur şi simplu să dovedească faptul că muntenii au fost şi sunt polonezi, ceea ce în condiţiile zonelor de frontieră a popoarelor şi culturilor sună întotdeauna suspicios. Privind astăzi la realizările lui, remarcăm deci în ele atât descoperiri valoroase obiectiv – deci
deschiderea drumurilor peregrinărilor în Bucovina ca şi simplificarea
– mai ales în sfera cercetărilor lingvistice şi comparative privitoare la
probleme ca numele polonezilor din Bucovina sau starea conştiinţei naţionale a acestui grup în sec. XIX. Foarte valoroase şi instructive pentru
cercetător sunt căutarea asemănărilor culturale ale polonezilor pe întregul arc carpatic şi pionieratul cercetărilor zonei de frontieră între Galiţia,
Silezia şi Slovacia a căror dezvoltare a fost blocată de izbucnirea celui de
al II-lea război mondial. Multe dintre cercetările lui au avut şi un caracter
superficial. Din păcate, planurile cercetărilor lui Gotkiewicz în ceea ce
priveşte izvoarele emigraţiei în Bucovina în zona Beskizilor n-au găsit
continuatori, de aici această tematică se bazează mai ales pe opiniile lui
uneori prea generale.

Karina Stempel-Gancarczyk
Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

„Kim jesteśmy?”.
Uwagi o języku polskich mieszkańców Bulaju
oraz ich „mazurskiej” autoidentyfikacji1

Bulaj (Bułaj, Bułaje), który w XIX w. założyli osadnicy z terenów
Polski, stanowi obecnie część wsi Moara Nică leżącej ok. 4 km na południowy zachód od miasta wojewódzkiego Suczawa na Bukowinie rumuńskiej. Źródła historyczne podają rozmaite daty w odniesieniu do głównej
fali osadnictwa: Otton Marian Żukowski pisze, że Bulaj zasiedlili „Mazurzy” (osadnicy z rejonu Rzeszowa i Kolbuszowej), którzy pojawili się tutaj
w roku 18352, a za nim tę datę przywołuje Marius Petraru3. Autorzy innych opracowań podają, że Polacy w Bulaju zaczęli osiedlać się w II poł.
XIX w. (wskazując najczęściej rok 1885) i pochodzili z okolic Rzeszowa,
względnie z powiatu ropczyckiego i kolbuszowskiego4.
Dokładny czas migracji i miejsce, z którego mieszkańcy Bulaju
przybyli na Bukowinę, to temat wymagający dogłębnego opracowania historycznego. Wobec braku dokumentów (w rodzaju aktów urodzenia, ślubu czy zgonu przodków) oraz nieprecyzyjnych wskazówek dotyczących
ich pochodzenia podawanych przez współczesnych mieszkańców Bulaju,
badania socjolingwistyczne muszą być prowadzone głównie w oparciu
o bezpośrednie relacje mieszkańców.
W efekcie repatriacji w latach powojennych5 ze wsi wyjechała duża część Polaków (201 osób wobec ok. 320, którzy pozostali w Rumunii).
Spis powszechny przeprowadzony w Rumunii w roku 2011 wykazał, że

1

Tekst w zmienionej, uzupełnionej formie powstał na podstawie referatu pt. „Mazurzy w Bulaju”, wygłoszonego na sesji doktoranckiej w Instytucie Slawistyki PAN
w 2014 r. (K. Stempel-Gancarczyk, Mazurzy w Bulaju [w:] Sesja doktorancka.
8 kwietnia 2014 (skrypt), Warszawa 2014, s. 80-83).
2 O. M. Żukowski, Bukowina pod względem topograficznym, statystycznym i historycznym ze szczególnym uwzględnieniem żywiołu polskiego, Czerniowce-Lwów
1913, s. 116.
3 M. Petraru, Polacy na Bukowinie w latach 1775-1918, Kraków 2004, s. 64.
4 Por. np.: E. Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie, Kraków 1973, s. 51; E. Deboveanu, S. Gogolewski, Przegląd gwar polskich na terenie Rumunii, „Język Polski”,
nr 66/1964, z. 1, s. 116. W pracy E. Kłoska Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wrocław 2005 pojawia się jeszcze inna
data przybycia osadników do Bulaju: rok 1855.
5 E. Wieruszewska, Bulaj, „Polonus”, 12/2001, s. 7.
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w Moarze6 język polski jako ojczysty zadeklarowały 142 osoby7. Obecnie
w Bulaju gwarą mówią wyłącznie przedstawiciele najstarszego i średniego
pokolenia.
Mieszkańcy Bulaju, niemal do II wojny światowej słabo integrujący się z miejscową ludnością, byli określani mianem Mazurów. Jak podają informatorzy, nazwa ta przez Rumunów oraz górali bukowińskich
uznawana była za obraźliwą i w taki również sposób traktowali ją sami
mieszkańcy wsi. Jedna z informatorek mówi: „Te Puol’aki to nos maj
przezywajo Madzury. (…) Rumuny nas przezywajo Madzury”, jednak
mieszkańcy Bulaju nie potrafią udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego
słowo Mazury miałoby być określeniem pejoratywnym.
Genezy negatywnych konotacji z pewnością można doszukiwać
się w charakterystyce etnonimu Mazur8. Znacząca frekwencja zarówno
nomina propria, jak i nomina appellativa formy Mazur wskazuje na dużą mobilność ludzi pochodzących z Mazowsza w minionych wiekach9.
Osadnicy z tego regionu zasiedlali nie tylko tereny współczesnej Polski,
ale i na przykład różne, często odległe części Ukrainy. Jak wskazuje Anna
Tyrpa, wśród Litwinów i Rusinów obecność Mazurów (w znaczeniu: przybyszy z Polski) „spowodowała utożsamianie słów mazurski i polski, mazur i katolik”10. Negatywne konotacje związane z etnonimem wiązały się
z faktem, że osadnicy z Mazowsza cechowali się ubóstwem i niskim poziomem wykształcenia. Na tę cechę etnonimu wskazywał także Kazimierz
Feleszko w swojej analizie mowy Polaków bukowińskich, według którego
na Bukowinie Mazurem, Mazurką nazywano przybyszy z Małopolski

6

W spisie powszechnym jako jednostka administracyjna występuje „Moara”.
Por.: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/tab.6 (dostęp: 20.02.2014).
Spis powszechny z 2011 r. wykazał, że w gminie Moara było 275 osób wyznania
rzymskokatolickiego: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/tab.8 (dostęp:
20.02.2014). Według dokumentów parafialnych parafii pw. O. Maksymiliana Marii
Kolbe w Moarze, udostępnionych w październiku 2013 r. przez proboszcza Iuliana
Ceobanu, na koniec roku 2013 liczba wiernych wynosiła 285 osób – 107 rodzin.
W gminie Moara, gdzie do II wojny światowej katolikami byli w przeważającej większości Polacy, obecny stan liczbowy może wskazywać na rodziny polskie lub mieszane.
Badania demograficzne prowadzone w latach 2011-2013 przez Adama Rossmanitha
wskazują, iż liczba osób w polskich rodzinach jest mniejsza – wynosi 99 osób, przy
czym liczba Polaków to 72 osoby – por.: A. Rossmanith, Struktura narodowościowa,
językowa i religijna w skupiskach mniejszości polskiej na Bukowinie (Rumunia
i Ukraina) na tle przemian etnicznych przełomu XX i XXI wieku [w:] A. Zborowski,
Człowiek. Społeczeństwo. Przestrzeń, T. III, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Centrum Kultury Ekumenicznej, Myczkowce-Kraków 2013, s. 85-101,
tab. 1.
8 A. Tyrpa, Losy etnonimu Mazur [w:] Onomastyka regionalna, red. J. Duma, Olsztyn 2006, s. 181-193.
9 Tamże, s. 190.
10 Tamże.
7
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(spod Krakowa, Rzeszowa)11. Od określenia Mazury stosowanego wobec
niektórych grup osadników z Polski pochodzi także nazwa „gwary mazurskie”, odnosząca się do części gwar chłopskich na Ukrainie. Badająca te
gwary Ewa Dzięgiel do regionów, w których występują „gwary mazurskie”
w szczególnie dużym natężeniu – czyli Polesia Wołyńskiego, Żytomierskiego i Podola (w ujęciu zaproponowanym przez Wiaczesława Werenicza), dołącza także (za Kazimierzem Feleszką) Bukowinę12.
Mazurzenie, charakterystyczna cecha języka osadników, stało się
na przestrzeni wieków na tyle istotnym wyróżnikiem, że przysłowie „Mówi jak Mazur”, odnotowane przez Oskara Kolberga13 zaczęto odnosić bezpośrednio do cech językowych. Jak wskazuje jednak E. Dzięgiel, analiza
gwar wsi „mazurskich” na Ukrainie podważa hipotezę o mazowieckim
pochodzeniu ich mieszkańców – cechy dialektologiczne wskazują na wiele nawiązań głównie do dialektu małopolskiego.
Podczas wstępnych badań socjolingwistycznych, przeprowadzonych w Moarze w październiku 2013 r., od jednej z informatorek usłyszałam inne wyjaśnienie pochodzenia nazwy Mazury: „Tam gdzieś była jedna wioska, co były Madzury. Tak sie nazywała (…): Madzury. I stamtond [przyszli], de la Madzury”. Druga informatorka podała podobny
źródłosłów: „W Puolsce maj było jedne lokalitate sie guodało jim Mazury.
(…) I uony cy stamtond były, cy nie były, sie wiedziało, że z Puolski które
som, som Mazury”. Trop geograficzny okazuje się bardzo prosty: w rejonie, z którego pochodzili osadnicy, znajduje się tylko jedna miejscowość
o nazwie Mazury, stanowiąca część wsi Zielonki koło Raniżowa w powiecie kolbuszowskim. Co więcej, te właśnie Mazury znalazły się wśród
miejscowości objętych badaniami dialektologicznymi, które zaowocowały
publikacją „Wyboru tekstów gwarowych” Kazimierza Nitscha14.
Jeżeli chodzi o mieszkańców Bulaju, stwierdzenie, że są osiedleńcami z okolic Rzeszowa, Ropczyc i Kolbuszowej, oddaje ogólny stan faktyczny, czyli fakt, iż osadnicy przybywali tu z różnych miejscowości Małopolski. Mowa Polaków w Bulaju także wykazuje cechy dialektu małopolskiego. Nie znalazła się ona w pierwszym opisie gwar polskich na Bukowinie15, ale już w latach 60. XX w. badania w Moarze przeprowadzili Stanisław Gogolewski i Elena Deboveanu16 oraz E. Deboveanu i Ion Chiţi-

11

K. Feleszko, Bukowina moja miłość: język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945
roku, T. 2: Słownik, Warszawa 2003, s. 135-136.
12 E. Dzięgiel, Polskie gwary „mazurskie” na Ukrainie [w:] Polskie dziedzictwo językowe na dawnych kresach, red. E. Dzięgiel, K. Czarnecka, D. A. Kowalska, Warszawa
2012, s. 66.
13 O. Kolberg, Mazowsze. Obraz etnograficzny, Kraków 1988, s. 40.
14 K. Nitsch, Wybór tekstów gwarowych, Warszawa 1968.
15 M. Małecki, G. Nandriş, Uwagi o polskich gwarach na Bukowinie, Sprawozdania
z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, XLIII/3, Kraków 1938, s. 79-84.
16 E. Deboveanu, S. Gogolewski, dz. cyt.
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mia17. Obraz gwary mieszkańców Bulaju, przedstawiony w artykułach będących rezultatem tych badań, choć szkicowy, zawiera opis najważniejszych jej cech. Na charakterystyczne, bardzo dobrze zachowane cechy
dialektu małopolskiego w Moarze wskazywali zwłaszcza w swoim artykule S. Gogolewski i E. Deboveanu. Większość z wymienionych przez
nich zjawisk językowych można zidentyfikować w mowie najstarszych
mieszkańców wsi.
Oto najbardziej charakterystyczne cechy tej gwary:
- w zakresie fonetyki: dawne ā długie wymawia się jako o: zaros, teros,
mioł; obecne są kontynuanty dawnej nosówki krótkiej, w wygłosie odnosowione: sie, zaprowadze; obecne są kontynuanty dawnej spółgłoski
długiej, w wygłosie odnosowione albo rozłożone: so/som, nieso, wiozo,
muodl’o, ido, pijo; zachowane mazurzenie: placoski, ftencos, ucyła,
cytom, wiecur, na pocontku, cas; występowanie l’ – tel’efon, wl’azła, na
kol’ana, pszyl’epiła, l’ubisz, wiel’e, wl’ozie, Pol’aki (Puol’aki); labializowane o, nie tylko w nagłosie, ale we wszystkich zanotowanych pozycjach (choć niekonsekwentnie): uociec, uoni, uotprawio, puol’e, Puol’aki,
ruobio, przychuodził, kuōń; udźwięczniająca fonetyka międzywyrazowa:
jag jo, roz na dwa, jag jadły;
- w zakresie morfologii: końcówka –wa dla oznaczenia 1 os. l. mn.:
robiwa, mówiwa, pijewa, rozmawiawa, prosiwa; końcówka –om w narzędniku r. żeńskiego l. poj.: mamom, wodom, maszynom, furom; końcówka narzędnika l. mn. –amy, –my z zachowanymi twardymi głoskami
k i g: tockamy, Rumunamy, świentamy, puociongamy.
Porównując materiał językowy zebrany w Bulaju oraz zapisy zamieszczone w „Wyborze tekstów gwarowych”, już na podstawie tych kilku
wymienionych powyżej cech należy stwierdzić, że gwara mieszkańców
Bulaju i gwara mieszkańców miejscowości Mazury w powiecie kolbuszowskim różnią się od siebie w znacznym stopniu. Analiza tekstów gwarowych z Mazurów18 pozwala zauważyć, że na przykład w języku mieszkańców tej wsi udźwięczniająca fonetyka międzywyrazowa pojawia się
sporadycznie, wymawiają oni l twardo we wszystkich pozycjach, w których w Bulaju pojawia się l’, a także nie labializują o19.
Weryfikacja hipotezy o powiązaniu określenia Mazury z domniemanym miejscem pochodzenia Polaków w Bulaju wymaga przyjrzenia się

17

I. Chiţimia, E. Deboveanu, Gwara i folklor wsi Bulaj w powiecie Suczawskim, „Romanoslavica”, VII, Buсureşti 1963, s. 159-187.
18 K. Nitsch, dz. cyt., s 157-158.
19 Kwestią wymagającą osobnego opracowania jest ewentualny wpływ języka rumuńskiego na gwarę w Moarze. Pod uwagę należy wziąć takie cechy tego języka jak m.in.:
udźwięczniającą fonetykę międzywyrazową, wymowę głoski o zbliżoną do u, dużą liczbę dyftongów i tryftongów, zmiękczanie spółgłosek przez następującą po nich samogłoskę i (por. np.: H. Mirska-Lasota, Zwięzła gramatyka języka rumuńskiego, Warszawa 1964; I. Stan, Fonetica, Cluj-Napoca 1996; E. Vasiliu, Fonologia limbii române, Bucureşti 1965).
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także zachowanym zabytkom językowym i opracowaniom dotyczącym
innych gwar w okolicach Kolbuszowej, czyli gwar występujących na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej. Jak pisał Mieczysław Karaś, na obszarze między Wisłą a Dolnym Sanem występował „(…) typowy dialekt
przejściowy. Obecnie trudno rozstrzygnąć: mazowiecki czy małopolski”20;
z tego też względu badanie zjawisk językowych na tym terenie nastręcza
badaczom wielu problemów. Często na przykład zauważane są duże różnice już choćby w języku mieszkańców sąsiednich wiosek21. Wynika to
przede wszystkim z faktu, że osadnictwo na tym terenie było wieloetapowe22 – za przykład może posłużyć fakt, iż wieś Raniżów, położona w odległości 7 kilometrów od Mazurów, od XVI w. siedziba parafii, a obecnie
siedziba gminy, została założona już w XIV w. i osadnicy przybyli tu od
południowej strony Puszczy Sandomierskiej23, natomiast same Mazury,
założone w II poł. XVI w. i do 1724 r. wchodzące w skład wsi Zielonka,
zostały zasiedlone przez przybyszów z Mazowsza24, kolonizujących te tereny najprawdopodobniej dopiero od wieku XVI. Oprócz nich tereny
puszczy zasiedlała również ludność wołoska. Nic dziwnego, że w efekcie
na tym obszarze powstał niezwykle skomplikowany obraz gwar. Jak
stwierdza Janina Wójtowicz:
Układ izoglos komplikują późniejsze wpływy jednej gwary na
drugą, kształtowane na podstawie zmieniających się wspólnot handlowych, administracyjnych, parafialnych. (…) granice faktów językowych przeplatają się tworząc miejscami trudną do wytłumaczenia plątaninę izoglos25.

Nie zapominając o tych uwarunkowaniach, można zauważyć, iż
wiele cech wspólnych z gwarą Polaków w Bulaju wykazuje gwara lasowska, po raz pierwszy opisana przez Szymona Matusiaka w 1880 r. (a więc
w przybliżeniu w czasie, kiedy osadnicy z Polski przybywali do Bulaju).
Najbardziej charakterystyczne z nich to mazurzenie, występowanie l’ niemal w każdej pozycji, przejście dawnego długiego o w dźwięk pośredni labializowany uo czy występowanie w narzędniku liczby mnogiej rzeczowników końcówki –amy, –my26. Jak podaje J. Wójtowicz, wymienione ce-

20

M. Karaś, Z problematyki gwar mieszanych i przejściowych, „Język Polski”,
nr 58/1958, z. 4, s. 292.
21 J. Wójtowicz, Charakterystyka fonetyczna gwar między Wisłą, Sanem, Wisłokiem
i Wisłoką, „Prace językoznawcze”, 46, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 20-21.
22 M. Dobrowolska, Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej między Wisłą i Sanem,
„Krakowskie Odczyty Geograficzne”, z. 14, Kraków 1931.
23 Tamże, s. 14.
24 http://www.ranizow.pl/index.php?id=67 (dostęp: 20.02.2014).
25 J. Wójtowicz, dz. cyt., s. 10.
26 S. Matusiak, Gwara lasowska w okolicy Tarnobrzega, Kraków 1880.
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chy z wyjątkiem miękkiego l’ występują na całym obszarze pomiędzy Wisłą, Sanem, Wisłokiem i Wisłoką27.
Cechy wspólne mowy mieszkańców Bulaju i użytkowników gwary
lasowskiej oraz zachowane archaizmy wskazują na to, że najprawdopodobniej właśnie na terenie jej występowania należy szukać historycznych
śladów tej grupy polskich emigrantów, która zasiedliła Bulaj. Można przy
tym założyć, że jeżeli jakaś grupa osadników faktycznie pochodziła z kolbuszowskich Mazurów, nie była to grupa dominująca, ponieważ cechy
gwarowe charakterystyczne dla tej miejscowości nie zachowały się w mowie mieszkańców Bulaju.
Czy można więc odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięli się Mazurzy w Bulaju?
Określenie Mazury, jak zostało wspomniane wcześniej, było przez
Rumunów oraz przez górali bukowińskich traktowane jako obraźliwe –
i za taką też uznawali tę nazwę mieszkańcy Bulaju. O. M. Żukowski o Mazurach zamieszkujących Bulaj pisał w 1913 r. tak:
Osadnicy – to (…) naród roboczy, zapobiegliwy, w nędzy zahartowany. Mimo obcego i wcale im nie życzliwie usposobionego otoczenia oparli się dotąd całą siłą obcej im kulturze
i w walce z ciężkimi warunkami nie zapomnieli języka ojczystego. Zatracili jednak wspaniały pod względem etnograficznym strój, gromadzki obyczaj, wiele z wrodzonego pędu do
nauki i oświaty. Jest to znamiennym objawem u naszych Mazurów, że – odmiennie od polskich górali – wolą się ubierać
w jakąś żydowską tandetę, aniżeli w suknie z materii wyrobu
domowego28.

Słowo Mazury, mające od czasów osadnictwa negatywne konotacje, stało się dla mieszkańców Bulaju29 synonimem ich odrębności (m.in.
w stosunku do górali bukowińskich, nazywanych w Bulaju „Słowiakami”),
a następnie polskości. Zatraciło w ich odbiorze pejoratywny kontekst
i wyewoluowało w określenie neutralne, świadczące o ich tożsamości:
„z Puolski które som, som Mazury”, „[my] Puol’aki, Madzury”. Proces ten
można nazwać za K. Feleszką „rozszerzeniem zakresu etnonimu”30, czyli
przenoszeniem nazwy etnicznej z małej grupy na większą.
Mimo oczywistych konotacji etnonimu Mazury poszukiwania śladów osadników w Bulaju, prowadzone na podstawie tropów językowych,
powinny objąć teren występowania gwary lasowskiej (ze względu na podobieństwo cech gwarowych), a być może także, mimo uzasadnionych

27

J. Wójtowicz, dz. cyt., s. 19.
O. M. Żukowski, dz. cyt., s. 116-117.
29 Podobnie jak dla również pochodzących z Małopolski osadników zamieszkujących
Rudę (Vicşani).
30 K. Feleszko, dz. cyt., s. 136.
28
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wątpliwości, samą wieś Mazury w powiecie kolbuszowskim. Analiza mowy mieszkańców Bulaju pozwala połączyć oba konteksty: językowy i geograficzny, wskazując nowe tropy dla badań historycznych.
Karina Stempel-Gancarczyk
Institutul de Slavistică
al Academiei Poloneze de Ştiinţe din Varşovia

„Cine suntem?”
Observaţii despre limba locuitorilor polonezi din Bulai
şi despre autoidentificarea lor „mazuriană”
Rezumat

Scopul referatului este discutarea problematicii legate de dialectul polonezilor care locuiesc în Bulai (în Bucovina românească) raportată
la etnonimul „mazur” utilizat de ei în domeniul autoidentificării. Analiza
limbii cuprinde cele mai caracteristice trăsături dialectale precum şi
interferenţe (influenţele limbii române în fonetică, morfologie, sintaxă şi
lexicul dialectului de care se servesc urmaşii coloniştilor din Małopolska).
Planul lingvistic va fi confruntat cu problematica folosirii toponimului
„mazuri” precum şi a etnonimului „mazur”.
Dialectul locuitorilor Bulaiului denotă caracteristicile dialectelor
din Małopolska. El nu s-a găsit în descrierea dialectelor poloneze din
Bucovina (M. Małecki, G. Nandriş 1938), dar deja în anii '60 ai sec. XX,
au făcut cercetări în Moara printre alţii S. Gogolewski şi E. Deboveanu
(E. Deboveanu, S. Gogolewski 1966) precum şi E. Deboveanu şi I. Chiţimia (I. Chiţimia, E. Deboveanu 1963) care, în articolul lor, au arătat trăsăturile caracteristice ale dialectului małopolski. Dialectul din cei peste
o sută de ani; după unii istorici aproape de 180 de ani (O. M. Żukowski
1913; M. Petraru 2004; E. Deboveanu, S. Gogolewski 1966; E. Biedrzycki
1973) a funcţionat în mediul de limbă română, a fost supus diferitelor
influenţe ale limbii române, ceea ce va fi ilustrat în partea dedicată interferenţei lexicale.
Locuitorii Bulaiului sunt definiţi ca „mazuri”. Deşi folosesc cu
plăcere această denumire cu referire la definirea propriului grup, întâmpină dificultăţi în prezentarea genezei lui. Reuşeşti să o găseşti în etnonimul „mazur” (Tyrpa, 2006; Feleszko, 2003: 135-136) ca şi sugerând spusele locuitorilor Bulaiului, în toponimul „mazuri” (referindu-l la localitatea din raionul Kolbuszowa). Prezentul referat este verificarea introductivă a ambelor ipoteze.

Adam Rossmanith
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Struktura społeczno-demograficzna mniejszości polskiej
na Bukowinie Północnej (obwód czerniowiecki)
na tle Bukowiny Południowej (okręg Suczawa),
w świetle badań terenowych

Wprowadzenie
Bukowina od 1944 r. na trwałe rozdzielona została granicą państwową. Początkowo radziecko-rumuńską, a od 1991 r. ukraińsko-rumuńską. W zachodniej części obwodu czerniowieckiego (obecnie na Ukrainie)
położona jest Bukowina Północna. Za Bukowinę Południową uznać można okręg Suczawa (obecnie w Rumunii). W obydwu częściach od ponad
200 lat mieszkają Polacy, którzy do dzisiaj na terenie 14 wsi zamieszkują
w zwartych skupiskach, będących przedmiotem tej analizy (rys. 1).
Spośród badanych skupisk mniejszości polskiej za najstarszą
uznać należy Kaczykę, do której polskie rodziny górników z Bochni przybyły już w 1792 r.1 Od 1803 r. Polacy mieszkają w Starej Hucie i Terebleczu. W 1834 r. polscy osadnicy założyli wieś Nowy Sołoniec, rok później
wieś Pleszę, a w 1842 r. Pojanę Mikuli (wspólnie z osadnikami niemieckimi)2. Wikszany (dawniej Ruda) i Bulaj zostały założone w połowie
XIX w. We wsi Bukowiec, połączonej definitywnie w 1919 r. z wsią Paltynosa, Polacy osiedlali się od 1870 r. Przysiółek Rakowiec (należący do wsi
Runki) został zasiedlony przez rodziny z Nowego Sołońca3. W 1880 r.
powstało polskie skupisko w Dawidenach Zrębie, do końca XIX w. skupiska w Pance i Dawidenach, a w 1910 r. – w Arszycy, przysiółku wsi Piotrowce Dolne4 (rys. 1). Założenie Arszycy zakończyło proces polskiej kolonizacji na terenach rolniczych Bukowiny. Polacy, którzy do wybuchu
I wojny światowej migrowali do tej wówczas austriackiej prowincji, zasiedlali po 1910 r. już głównie miasta.

1

M. Petraru, Polacy na Bukowinie w latach 1775-1918, Kraków 2004, s. 51.
M. Gotkiewicz, Migracje górali czadeckich w XIX i XX w., „Czasopismo Geograficzne”, t. XXXVIII, z. 1, Wrocław 1967, s. 5.
3 W. Krysiński, Uroki Bukowiny. Obczyna Wielka, Żagań 2006, s. 190, 207-209.
4 H. Krasowska, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Warszawa 2006, s. 67.
2
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Rys. 1. Skupiska mniejszości polskiej na Bukowinie w 2013 r.

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych z lat 2011-2013.

Prezentowana praca jest wynikiem badań przeprowadzonych
przez autora w latach 2011-2012 w rumuńskiej części Bukowiny i w roku
2013 na Ukrainie. Za skupisko mniejszości polskiej uznano wieś lub jej
część (np. przysiółek), w której mieszkało co najmniej 10 polskich rodzin.
Badania wykonano techniką wywiadu wyczerpującego, obejmującego

404
wszystkie gospodarstwa domowe zamieszkane w obrębie skupisk przez
polskie rodziny (ogółem 849 gospodarstw, z czego 498 w Rumunii i 351
na Ukrainie). Za polską rodzinę autor uznał taką, w której większość
członków deklarowała narodowość polską, posługiwała się na co dzień językiem polskim lub polską gwarą i/lub utożsamiała się pod względem
kulturowym (w tym religijnym i przez więzy krwi) z lokalną społecznością
polską.
Badania terenowe przeprowadzone przez autora w latach 2011-2012 we wsiach Bukowiny Południowej (Rumunia) wykazały obecność
ośmiu skupisk mniejszości polskiej zamieszkanych przez 1647 osób. Są
to: Bukowiec, Bulaj, Kaczyka, Nowy Sołoniec, Plesza, Pojana Mikuli, Rakowiec i Wikszany (rys. 1). Analogiczne zaś badania przeprowadzone
przez autora we wsiach Bukowiny Północnej (Ukraina) w 2013 r. wykazały obecność sześciu skupisk zamieszkanych przez 1184 osoby. Są to: Arszyca, Dawideny, Dawideny Zrąb, Panka, Stara Huta i Tereblecze (rys. 1).
Poza tymi skupiskami Polacy mieszkają na Bukowinie głównie w miastach, z czego na Ukrainie większość w Czerniowcach i Storożyńcu (Stróżyńcu), a w Rumunii w Suczawie, Serecie, Gurze Humoru i Radowcach.
Pozostali zaś w innych miastach i w tych wsiach, w których jest mniej niż
10 polskich rodzin.
Celem wywiadów było uzyskanie informacji na temat struktury
społeczno-demograficznej, w tym narodowościowej, religijnej i językowej, procesów migracji po 1989 r. w Rumunii i po 1991 r. na Ukrainie
oraz związków miejscowej ludności z Polską. W dotychczas publikowanych w Suczawie artykułach posympozyjnych autor prezentował wyniki
badań w zakresie struktury demograficznej, językowej i narodowościowej
w wybranych skupiskach: Nowym Sołońcu, Bukowcu, Pleszy i Rakowcu5
oraz procesy migracji zachodzące w skupiskach na Bukowinie Południowej6.
Celem artykułu jest określenie struktury społecznej i demograficznej osób zamieszkujących w polskich rodzinach, w tym: struktury płci
i wieku, struktury wykształcenia, struktury społecznej, aktywności zawodowej mężczyzn i kobiet oraz struktury zatrudnienia. Dodatkowo autor
dokonał porównania obydwu części Bukowiny, jak również przedstawił
wyżej wymienione struktury na tle ich ogólnych wartości dla Rumunii
i Ukrainy.

5

A. Rossmanith, Struktura demograficzna i migracje Polaków w wybranych skupiskach w okręgu Suczawa na przełomie XX i XXI w. [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, pod red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewskiej-Calistru, Suczawa 2012, s. 305-318.
6 Tenże, Migracje w skupiskach mniejszości polskiej na południowej Bukowinie
w latach 1990-2011 [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe. Materiały z sympozjum, pod red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewskiej-Calistru, Suczawa
2013, s. 505-520.
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Struktura płci i wieku
Rys. 2. Piramidy płci i wieku w skupiskach mniejszości polskiej na Bukowinie
w latach 2011-2012 (Bukowina Południowa) i w 2013 r. (Bukowina Północna)

Źródło: badania własne z lat 2011-2013.

Strukturę wieku badanej społeczności charakteryzuje mały udział
osób z najmłodszej biologicznej grupy wieku – 0-14 lat. Jest to cecha typowa zarówno dla ludności całych państw (Ukrainy i Rumunii), jak i dla
ludności regionów administracyjnych, w których zamieszkuje badana
społeczność polska. Inną cechą, wyraźnie zaznaczającą się na Bukowinie
Południowej, jest niewielki udział osób w wieku 20-34 lat, co spowodowane jest znacznymi migracjami zagranicznymi z tego regionu w latach
2002-20117.

7

Tamże, s. 514.
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W Rumunii w 2011 r.8 nieznaczną większość stanowiły kobiety
(51,4%), względem mężczyzn (48,6%). Wśród społeczności polskiej w południowej części Bukowiny przewaga kobiet nad mężczyznami była
mniejsza (rys. 2), co było spowodowane głównie przeważającym udziałem
kobiet w migracjach zagranicznych z „polskich wiosek”. Średnia długość
życia w Rumunii jest w porównaniu do innych krajów UE krótka i wynosi
77,5 lat dla kobiet (w UE średnio 83,2 lat) i 70,1 lat dla mężczyzn (w UE –
77,4 lat)9. Udział osób w wieku 85 lat i powyżej nie jest zatem w tym kraju
duży i wynosił w 2011 r. zaledwie 1,3%10. W skupiskach Polaków udział
ten był na tym samym poziomie – 1,3% (21 osób: 8 z Nowego Sołońca, po
4 z Kaczyki i Pojany Mikuli, 3 z Pleszy i 2 z Wikszan). Na jednego mężczyznę w tym wieku przypadały w nich – tak jak średnio w Rumunii – dwie
kobiety.
Udziały kolejnych biologicznych grup wieku w Rumunii w 2011 r.
wynosiły: 0-14 lat 15,9%, 15-64 lat 68%, 65 lat i powyżej 16,1%11; dla porównania w polskich skupiskach udziały te wyniosły: 0-14 lat 19,5%, 15-64 lat 64,8%, 65 lat i powyżej 15,7%. Wyższy, niż przeciętnie w Rumunii,
udział dzieci jest cechą charakterystyczną dla całego okręgu Suczawa, jak
również dla północno-wschodniej części tego kraju, co wynika z tradycji
rodzinnych i uwarunkowań historycznych. Jednak wyraźnie zwężająca się
w dolnej części piramida płci i wieku wskazuje na proces starzenia się Polaków (rys. 2). Taka niekorzystna struktura wieku była w 2011 r. typowa
dla ludności większości wsi w okręgu Suczawa, a zwłaszcza dla tych
w gminie Kaczyka (odznaczającej się największym udziałem Polaków
w całej Rumunii, ze skupiskami mniejszości polskiej w Kaczyce, Nowym
Sołońcu i Rakowcu) i gminie Muszenica, w której położone są Wikszany.
Podobnie było w pozostałych wsiach. Najwyższy udział osób w wieku 0-14
lat cechował największe skupiska: Nowy Sołoniec i Pojanę Mikuli (tab. 1).
Jednak w tych wsiach bardzo niekorzystnie układały się proporcje wewnątrz tej grupy wieku. Na jedno dziecko w wieku 0-4 lat przypadało
w Nowym Sołońcu 2,2 dzieci w wieku 10-14 lat, a w Pojanie Mikuli – 2,5
dzieci.

8

www.insse.ro/prezentare-rpl-2011_04.07.2013_Partea_III.pdf
(dostęp: 20.12.2014).
9 Tamże.
10 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ (dostęp: 20.12.2014).
11 Tamże.

407
Tab. 1. Biologiczne grupy wieku w skupiskach mniejszości polskiej
w latach 2011-2012 (Bukowina Południowa) i w 2013 r. (Bukowina Północna)
Biologiczne grupy wieku
Skupiska

Nowy
Sołoniec
Pojana
Mikuli
Plesza
Kaczyka
Bulaj
Wikszany
Bukowiec
Rakowiec
Bukowina
Południowa
(8 skupisk
ogółem)
Stara Huta
Arszyca
Panka
Tereblecze
Dawideny

Liczba
ludności
w polskich
rodzinach

0-14 lat
osoby
(%)

15-64 lat
osoby
(%)

osób 630*
% 100
osób 464**
% 100
osób 158*
% 100
osób 103**
% 100
osób 99**
% 100
osób 83**
% 100
osób 72*
% 100
osób 38*
% 100

148
(23,5)
94
(20,3)
25
(15,8)
7
(6,8)
17
(17,2)
14
(16,9)
10
(13,9)
6
(15,8)

401
(63,6)
317
(68,3)
100
(63,3)
66
(64,1)
59
(59,6)
45
(54,2)
50
(69,4)
30
(78,9)

65 lat
i więcej
osoby
(%)
81
(12,9)
53
(11,4)
33
(20,9)
30
(29,1)
23
(23,2)
24
(28,9)
12
(16,7)
2
(5,3)

osób 1647
% 100

321
(19,5)

1068
(64,8)

258
(15,7)

osób 534***
% 100
osób 197***
% 100
osób 158***
% 100
osób 127***
% 100
osób 126***
% 100
osób 42***
% 100

136
(25,5)
37
(18,8)
39
(24,7)
29
(22,8)
31
(24,6)
6
(14,3)

352
(65,9)
132
(67,0)
97
(61,4)
80
(63,0)
76
(60,3)
33
(78,6)

46
(8,6)
28
(14,2)
22
(13,9)
18
(14,2)
19
(15,1)
3
(7,1)

770
(65,0)

136
(11,5)

Dawideny
Zrąb
Bukowina
Północna
osób 1184
278
(6 skupisk
% 100
(23,5)
ogółem)
Objaśnienia: *2011 r., **2012 r., ***2013 r.
Źródło: badania własne z lat 2011-2013.
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Charakterystyczną cechą dla „polskich wsi” w południowej części
Bukowiny był również niewielki udział osób w wieku 20-34 lat. W Rumunii w 2011 r. wynosił on 20,8% ogółu ludności, w okręgu Suczawa –
19,1%12, a w skupiskach Polaków w tym okręgu zaledwie 16,2% (rys. 2).
Taką różnicę tłumaczyć należy tym, że w latach 2002-2011 okręg ten cechował bardzo duży (w skali kraju) odpływ ludności za granicę. W liczbach bezwzględnych było to blisko 50 tys. osób pochodzących z okręgu
Suczawa przebywających poza granicami Rumunii od ponad 12 miesięcy13. W skupiskach mniejszości polskiej proces ten był najbardziej intensywny w wioskach zamieszkanych przez górali czadeckich. Saldo migracji
ogółem było wyraźnie ujemne w każdym z badanych skupisk. Najczęściej
migrowały osoby młode, w wieku 15-34 lat (77,9%)14. Częściej niż mężczyźni migrowały kobiety, co wpłynęło na strukturę płci w tej grupie wieku i w rocznikach starszych (35-44 lat), zwiększając w nich przewagę
mężczyzn nad kobietami. Badania terenowe wykazały ogółem we wszystkich skupiskach w grupie wieku 20-44 lat 52% mężczyzn i 48% kobiet
(rys. 2).
W 2013 r. na Ukrainie żyło zdecydowanie więcej kobiet (53,8%)
niż mężczyzn (46,2%)15. Ta dysproporcja w strukturze płci jest również
widoczna w skupiskach mniejszości polskiej w północnej części Bukowiny
(rys. 2). Zarówno kobiety, jak i mężczyźni żyją w tym kraju krócej niż
w Rumunii. Średnia długość życia kobiet to 76,2 lat, a mężczyzn – 66,3
lat16. Znacznie większa niż w Rumunii jest różnica w długości życia kobiet
i mężczyzn. Osób w wieku 85 lat i powyżej jest niewiele. Stanowiły one
tylko 1,1% ogółu ludności Ukrainy, a w zbadanych skupiskach Polaków
było to 1,3% (15 osób, w tym: 6 w Starej Hucie, po 3 w Dawidenach i Arszycy, 2 w Pance i 1 w Terebleczu). Na jednego mężczyznę w tym wieku
przypadały tam tak samo jak na południu Bukowiny dwie kobiety, podczas gdy na Ukrainie było to średnio aż pięć kobiet17.
Udziały kolejnych biologicznych grup wieku na Ukrainie w roku
2013 wynosiły: 0-14 lat 14,8%, 15-64 lat 69,9%, 65 lat i powyżej 15,3%18.
W skupiskach Polaków na Bukowinie Północnej udziały te znacznie różniły się od średnich wartości w tym kraju i wyniosły: 0-14 lat 23,5%, 15-64 lat 65,0%, 65 lat i powyżej 11,5% (rys. 2, tab. 1). W przypadku osób
w wieku 0-14 lat wartości te były znacznie wyższe, nie tylko w porównaniu do Ukrainy, ale też do obwodu czerniowieckiego. Spowodowane jest
to najczęściej utrzymywaniem się tradycyjnego modelu rodziny z większą

12

Tamże.
www.insse.ro/prezentare...
14 A. Rossmanith, Migracje..., s. 510.
15 www.ukrstat.gov.ua/ – Cтатистичний щорічник України за 2013 рік, Київ
2014, s. 308. (dostęp: 27.12.2014).
16 Tamże, s. 324.
17 Tamże, s. 309.
18 Tamże, s. 311.
13
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liczbą dzieci, jak również mniejszym niż w innych wsiach i na Bukowinie
Południowej natężeniem emigracji. Polki w rumuńskiej części Bukowiny
migrują tak często jak ich sąsiadki Rumunki, a Polki w części ukraińskiej
rzadziej od swoich sąsiadek, też najczęściej Rumunek. Dodatkowo po
2001 r. na Ukrainie wzrastała wartość współczynnika urodzeń (z 7,7‰
w 2001 r. do 11,1‰ w 2013 r.)19 – głównie za sprawą polityki prorodzinnej, w tym długich płatnych urlopów macierzyńskich. Tradycyjnie też
wartości współczynnika urodzeń na zachodzie Ukrainy są wyższe niż
w pozostałych częściach kraju. W efekcie w 2013 r. wśród Polaków w tej
części Bukowiny, na jedno dziecko w wieku 0-4 lat przypadało 0,58 dziecka w wieku 10-14 lat (rys. 2).
Struktura wykształcenia
Zarówno w Rumunii, jak i na Ukrainie poziom wykształcenia
w ostatnich latach określa się dla osób w wieku 10 lat i powyżej, co związane jest z zakończeniem przez dzieci w tym wieku edukacji wczesnoszkolnej. Spis powszechny przeprowadzony w Rumunii w 2011 r. wobec
braku aktualnych danych spisowych dla Ukrainy (ostatni spis z 2002 r.)
stał się dla autora podstawą do porównania poziomu wykształcenia dla
tej grupy wieku w obydwu częściach Bukowiny. Ze względu na trudności
w porównywaniu poziomu wykształcenia ludności w obydwu krajach
(funkcjonowanie odmiennych systemów edukacyjnych i ich częste zmiany) wykształcenie określono tylko na trzech poziomach (tab. 2): wyższym
(od poziomu licencjatu wzwyż), średnim (wykształcenie licealne, policealne, zawodowe i techniczne) i innym (wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe i brak wykształcenia).
Autor dodatkowo określił strukturę wykształcenia Polaków w wieku 15 lat i powyżej, czyli takich, którzy w obydwu krajach są w wieku, od
którego określa się obecnie poziom aktywności zawodowej. Ta struktura
uwzględnia także osoby z wykształceniem zawodowym oraz takie, które
nie posiadają wykształcenia lub mają wykształcenie niepełne podstawowe
(rys. 3).
W 2011 r. w Rumunii osoby w wieku 10 lat i więcej miały w większości niski poziom wykształcenia, zwłaszcza na wsi. Wykształcenie wyższe posiadało 22,4% mieszkańców miast i tylko 4,7% mieszkańców wsi.
Osoby z wykształceniem na poziomie gimnazjalnym lub niższym, w tym
bez wykształcenia, stanowiły aż 57,5% ludności na wsi i tylko 27,5% w
miastach20. Poziom wykształcenia większości Polaków w południowej
części Bukowiny był niższy niż przeciętny w Rumunii (tab. 2). Dotyczy to
zwłaszcza społeczności górali czadeckich, którzy do niedawna rzadko po-

19

Tamże, s. 316.
http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul-iii-populatia-stabilarezidenta-structura-social-economica/ (dostęp: 27.12.2014).
20

410
syłali dzieci do szkół ponadpodstawowych, chcąc zapobiec ich rumunizacji i rozluźnieniu związków rodzinnych w tej homogenicznej społeczności.
Dodatkowym utrudnieniem było też peryferyjne położenie ich wsi względem szkół ponadpodstawowych, co wiązało się z koniecznością długich
dojazdów lub mieszkaniem w internatach, a to z kolei uniemożliwiało
osobom, które jednak podjęły dalszą naukę, pomaganie rodzinom w gospodarstwach rolnych.
Tab. 2. Struktura wykształcenia ludności w wieku 10 lat i powyżej
w skupiskach mniejszości polskiej w latach 2011-2012
(Bukowina Południowa) i w 2013 r. (Bukowina Północna)
Skupiska
mniejszości
polskiej

Osoby w wieku 10 lat i powyżej
Ogółem
W tym z wykształceniem:
osoby
%
wyższym
średnim
innym
%
%
%
551*
100
3,4
27,2
69,4
415**
100
1,9
22,9
75,2
145*
100
0,7
15,9
83,4
103**
100
7,1
53,1
39,8
87**
100
8,0
37,9
54,1
83**
100
8,1
29,7
62,2
72*
100
4,5
39,4
56,1
34*
100
0
11,8
88,2

Nowy Sołoniec
Pojana Mikuli
Plesza
Kaczyka
Bulaj
Wikszany
Bukowiec
Rakowiec
Bukowina
Południowa
1475
100
(8 skupisk
ogółem)
Stara Huta
431***
100
Arszyca
172***
100
Panka
132***
100
Tereblecze
103***
100
Dawideny
98***
100
Dawideny Zrąb
39***
100
Bukowina
Północna
975***
100
(6 skupisk
ogółem)
Objaśnienia: *2011 r., **2012 r., ***2013 r.
Źródło: badania własne z lat 2011-2013.

3,5

27,5

69,0

6,3
19,2
14,4
23,3
4,1
12,8

47,8
50,0
47,7
50,5
55,1
56,4

45,9
30,8
37,9
26,2
40,8
30,8

11,5

49,5

39,0

Na tle Bukowiny Południowej i Rumunii poziom wykształcenia
Polaków z Bukowiny Północnej jest względnie wysoki (tab. 2, rys. 3). Wynika to z odmiennego systemu szkolnictwa na Ukrainie (obecnie i w czasach ZSRR). Funkcjonowanie szkół jedenastoklasowych umożliwia bowiem, często już w miejscu zamieszkania, zdobycie średniego wykształcenia. Kontynuowanie nauki było też w czasach ZSRR szansą na uniknięcie ciężkiej pracy w kołchozach.
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Rys. 3. Wykształcenie Polaków w wieku 15 lat i powyżej
w latach 2011-2012 (Bukowina Południowa) i w 2013 r. (Bukowina Północna)

Źródło: badania własne z lat 2011-2013.

W 2013 r. wśród Polaków w wieku 15 lat i więcej w ukraińskiej
części Bukowiny wyższe wykształcenie miało 15% kobiet i 9% mężczyzn.
Dla Polaków w rumuńskiej części Bukowiny wartości te wynosiły odpowiednio 4% i 3%. Kobiety były najlepiej wykształcone w Terebleczu (32%
z wykształceniem wyższym), Arszycy i Pance (odpowiednio 26% i 16%),
a w Rumunii w Wikszanach (12%) i Bulaju (11%). W dwóch skupiskach –
Rakowcu i Pleszy – nie było kobiet z takim wykształceniem. Wśród mężczyzn najlepiej byli wykształceni ci z Dawidenów Zrębu (17% z wykształceniem wyższym), Arszycy, Panki i Tereblecza (po 16%), a w Rumunii
z Kaczyki (9%) i Bukowca (7%). Mężczyzn z takim wykształceniem nie było zaś w Rakowcu.
W latach 2011-2012, wśród Polaków w wieku 15 lat i więcej, w rumuńskiej części Bukowiny wykształcenie gimnazjalne lub niższe miało
71% kobiet i 60% mężczyzn. Dla Polaków w ukraińskiej części Bukowiny
wartości te wynosiły odpowiednio 39% i 31%.
Najwięcej kobiet posiadało takie wykształcenie w Rakowcu (85%),
Pleszy (80%), Pojanie Mikuli (78%) i Nowym Sołońcu (71%), a najwięcej
mężczyzn w Rakowcu (94%), Pleszy (79%), Pojanie Mikuli (65%) i Nowym Sołońcu (59%).
Struktura społeczna
Struktura społeczna obydwu części Bukowiny znacznie się różni.
Najważniejszą różnicą jest udział gospodyń domowych wśród osób w wieku 18 lat i powyżej (rys. 4). Polki zamieszkujące na Bukowinie Południowej znacznie częściej pracują w domach i zdecydowanie rzadziej podejmują pracę zarobkową. Wynika to z niższego, względem Bukowiny Pół-
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nocnej, poziomu wykształcenia tych kobiet, jak również z większej homogeniczności społeczności Polaków w niektórych wsiach rumuńskich. Najwyższymi udziałami gospodyń domowych wśród kobiet w tym wieku cechują się tam: Pojana Mikuli (51,4%), Nowy Sołoniec (50%), Rakowiec
(46,7%) i Plesza (45,9%). Natomiast w ukraińskiej części: Dawideny
(28,9%), Stara Huta (25,8%), Tereblecze (20,4%) i Arszyca (18,7%). Najmniej takich kobiet było zaś w Dawidenach Zrębie i Pance (na Ukrainie)
oraz w Bulaju i Kaczyce (w Rumunii), w których to skupiskach stanowiły
one mniej niż 15% ogółu kobiet w tym wieku.
Udział studentów wśród osób w wieku 18 lat i więcej jest podobny
w obydwu częściach Bukowiny. Świadczy to przede wszystkim o znacznej
zmianie, jaka w ostatnich latach zaszła w świadomości Polaków zamieszkujących w Rumunii. Wielu z nich zaczęło dostrzegać szansę, jaką daje
wyższe wykształcenie, i znacznie częściej podejmuje studia, w tym w Polsce. W tym zakresie nie ma już różnic między wsiami zamieszkiwanymi
tam przez górali czadeckich a pozostałymi skupiskami Polaków.
Rys. 4. Struktura społeczna osób w wieku 18 lat i powyżej
w latach 2011-2012 (Bukowina Południowa) i w 2013 r. (Bukowina Północna)

Źródło: badania własne z lat 2011-2013.

Aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn
Aktywność zawodową określa się obecnie na Ukrainie dla osób
w wieku 15-70 lat, a w Rumunii dla osób w wieku 15-64 lat. Ta rozbieżność powoduje, że autor, chcąc odnieść wyniki swoich badań do ogólnej
sytuacji w tych krajach, musiał określić je również dla takich grup wieku
(tab. 3, tab. 4). Do osób aktywnych zawodowo zalicza się osoby pracujące
i bezrobotne, zarejestrowane w urzędach pracy. Cechą charakterystyczną
dla obydwu państw jest względnie niski udział bezrobotnych zarejestro-
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wanych wśród ogółu osób aktywnych zawodowo. W Rumunii stopa bezrobocia wynosiła w 2011 r. 7,4%, przy czym na wsi było to zaledwie
5,5%21. Na Ukrainie zaś stopa bezrobocia w 2013 r. wynosiła 7,2%, a na
wsi 7,3%22. Wśród Polaków w zbadanych skupiskach w Rumunii i na
Ukrainie stopa bezrobocia była znacznie niższa niż jej średnie wartości
w tych krajach i wynosiła odpowiednio 2,3% i 3,1%. Te bardzo niskie
wskaźniki bezrobocia wynikają najczęściej z nierejestrowania się niepracujących Polaków w urzędach pracy. Osób niepracujących jest za to
wśród miejscowych Polaków bardzo dużo. Decyduje o tym bierność zawodowa wynikająca z kontynuowania nauki czy niezdolności do pracy
z powodów zdrowotnych (renciści) lub ze względu na wiek (emeryci),
a także fakt, iż są to najczęściej osoby pomagające w pracy w rodzinnych
gospodarstwach rolnych (np. rodzicom rolnikom) i w gospodarstwach
domowych (w każdym gospodarstwie domowym może być najwyżej jedna gospodyni domowa), a także osoby utrzymujące się z sezonowych prac
podejmowanych dorywczo w innych państwach lub w swoich wsiach.
Podstawowymi miernikami aktywności zawodowej są wskaźniki
zatrudnienia kobiet i mężczyzn, które autor określił dla osób w wieku 15-64 lat w skupiskach Polaków w Rumunii i w wieku 15-70 lat w tychże na
Ukrainie i porównał je z danymi dla tych państw (tab. 3, tab. 4). Spośród
pracujących Polek blisko 75% w Rumunii i ponad 43% na Ukrainie pracuje jako gospodynie domowe. Pracę zarobkową wykonują głównie, zwłaszcza w Rumunii, mężczyźni (tab. 3). Jednocześnie duża ilość gospodyń
domowych wpływa na wyższe wartości wskaźnika zatrudnienia kobiet
w relacji do mężczyzn (tab. 3, tab. 4). Niepokojąca jest też mała aktywność Polaków zarówno na rumuńskim (tab.3), jak i ukraińskim rynku
pracy (tab. 4).

21
22

www.insse.ro/cms/ro/content/anuarul-statistic-2012 (dostęp: 30.12.2014).
www.ukrstat.gov.ua/ – Cтатистичний..., s. 337.
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Tab. 3. Pracujący w wieku 15-64 lat w skupiskach mniejszości polskiej
w Rumunii w latach 2011-2012
Wskaźnik zatrudnienia kobiet
(pracujące kobiety wśród kobiet w
wieku 15-64 lat) %

Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn
(pracujący mężczyźni wśród
mężczyzn w wieku 15-64 lat) %

Nowy
Sołoniec*
Pojana
Mikuli**
Plesza*
Kaczyka**
Bulaj**
Wikszany**
Bukowiec*
Rakowiec*
Bukowina
Południowa
(8 skupisk
ogółem)
Rumunia*

123

94

125

66,5

57,9

98

87

74

60,9

47,4

28
20
12
13
17
7

22
7
5
8
8
7

16
22
15
11
11
10

59,6
64,5
38,7
52,0
60,7
50,0

30,2
62,9
53,6
55,0
50,0
62,5

318

238

284

60,9

52,0

4112
tys.

b.d.

5026
tys.

52,0

65,0

Mężczyźni
osoby

W tym gospodynie
domowe
osoby

Kobiety

Ogółem
osoby

Skupisko mniejszości polskiej

Pracujący w wieku 15-64 lat
osoby

Uwaga: Wskaźnik zatrudnienia kobiet uwzględnia gospodynie domowe jako osoby
pracujące
Objaśnienia: *2011 r., **2012 r.
Źródło: badania własne z lat 2011-2012, www.insse.ro/cms/ro/content/anuarulstatistic-2012 (dostęp: 30.12.2014).
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Tab. 4. Pracujący w wieku 15-70 lat w skupiskach
mniejszości polskiej na Ukrainie w 2013 r.
Wskaźnik zatrudnienia kobiet
(pracujące kobiety wśród kobiet
w wieku 15-70 lat) %

Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn
(pracujący mężczyźni wśród
mężczyzn w wieku 15-70 lat) %

Stara Huta
Arszyca
Panka
Tereblecze
Dawideny
Dawideny
Zrąb
Bukowina
Północna
(6 skupisk
ogółem)
Ukraina

105
38
27
21
21
10

50
14
8
10
13
1

95
39
32
22
19
9

57,7
59,4
52,9
46,7
55,3
58,8

51,6
52,7
62,7
53,7
43,2
50,0

222

96

216

55,9

52,4

9847,6
tys.

b.d.

10556,5
tys.

55,3

65,9

Mężczyźni
osoby

W tym gospodynie
domowe
osoby

Kobiety

Ogółem
osoby

Skupisko mniejszości polskiej

Pracujący w wieku 15-70 lat
osoby

Uwaga: Wskaźnik zatrudnienia kobiet uwzględnia gospodynie domowe jako osoby
pracujące
Źródło: badania własne z 2013 r., www.ukrstat.gov.ua/ – Cтатистичний щорічник України за 2013 рік, Київ 2014, s. 331 (dostęp: 30.12.2014).

Struktura zatrudnienia
W strukturze zatrudnienia autor uwzględnił wszystkie osoby
w wieku 15 lat i więcej pracujące w gospodarce narodowej. W określeniu
tej struktury nie zostały ujęte gospodynie domowe. W 2011 r. w Rumunii
w trzech sektorach gospodarki narodowej pracowało w rolnictwie 29,2%,
przemyśle i budownictwie 28,3% i usługach 42,5% osób23. Na Ukrainie

23

www.insse.ro/statistical yearbook 2012, s. 12 (dostęp: 27.12.2014).
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zaś w 2013 r. w rolnictwie zatrudnionych było 17,4% osób24. Podstawowym źródłem utrzymania Polaków w większości wsi na Bukowinie nadal
pozostaje rolnictwo i leśnictwo. Najbardziej zdominowane przez funkcję
rolniczą są wsie górali czadeckich w Rumunii (Pojana Mikuli, Rakowiec,
Plesza i Nowy Sołoniec) oraz wieś Dawideny na Ukrainie (tab. 5). Wielu
mężczyzn zatrudnionych było też w budownictwie i przemyśle drzewnym
(Stara Huta), a kobiety (zwłaszcza na Ukrainie) najczęściej pracowały
w usługach. Miejscem sezonowej dorywczej pracy były: las, remonty
i budowy domów lub zagranica. Głównymi kierunkami dla sezonowych
migracji zarobkowych z Rumunii były w 2011 r. Włochy, a z Ukrainy
w 2013 r. – Rosja (aglomeracja moskiewska).

Ogółem
%

W tym
mężczyźni
%

92,2
96,4
90,9
80
66,7
66,7
100

23,2
17,6
13,6
34,3
22,7
28,6
30

100
100
100
100
100
100
100

35,5
17,6
36,4
51,4
63,7
47,1
66,6
10

56,4
40
37,5
33,3
57,1
62,5
35,7
100

42,0

90,9

21,8

100

36,2

48,9

33,1
31,7
9,8
21,2
37,0
11,1

96
100
100
100
100
100

24,5
9,5
7,8
9,1
18,5
11,1

78,4
100
100
100
60
100

42,4
58,8
82,4
69,7
44,5
77,8

29,7
35,1
54,8
52,2
50
35,7

27,4

97,9

16,6

82,5

56

40,6

Objaśnienia: *2011 r., **2012 r.
Źródło: badania własne z lat 2011-2013.

24

www.ukrstat.gov.ua/ – Cтатистичний..., s. 333.

W tym
mężczyźni
%

41,3
64,8
50
14,3
13,6
52,9
4,8
60

Ogółem
%

W tym
mężczyźni
%

Nowy Sołoniec*
Pojana Mikuli**
Plesza*
Kaczyka**
Bulaj**
Wikszany**
Bukowiec*
Rakowiec*
Bukowina
Południowa
(8 skupisk ogółem)
Stara Huta
Arszyca
Panka
Tereblecze
Dawideny
Dawideny Zrąb
Bukowina Północna
(6 skupisk ogółem)

Zatrudnieni wg sektorów gospodarki
narodowej %
Rolnictwo
Przemysł i
Usługi
i leśnictwo
budownictwo
Ogółem
%

Skupiska
mniejszości
polskiej

Tab. 5. Zatrudnienie według sektorów gospodarki narodowej
w latach 2011-2012 (Bukowina Południowa) i w 2013 r. (Bukowina Północna)
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Podsumowanie
Społeczność polską skupioną we wsiach Bukowiny Północnej,
w porównaniu do Polaków zamieszkujących wsie w Bukowinie Południowej, cechuje: względnie wysoki poziom wykształcenia, większa aktywność
zawodowa kobiet (pracujących poza domem) i mężczyzn, a także znacznie
większe udziały dzieci w wieku 0-4 lat i osób w wieku 20-34 lat.
Strukturę wieku badanej społeczności charakteryzuje mały udział
osób najmłodszych. Jednak w polskich rodzinach na Ukrainie od około
10 lat obserwuje się wzrastającą liczbę dzieci w kolejnych rocznikach. Inną cechą, wyraźnie zaznaczającą się na Bukowinie Południowej, jest niewielki udział osób w wieku 20-34 lat, co spowodowane jest znacznymi
migracjami zagranicznymi z tego regionu w latach 2002-2011. W ukraińskiej części Bukowiny jest znacznie większa przewaga kobiet nad mężczyznami niż w części rumuńskiej. Na całej Bukowinie Polacy żyją krótko,
o czym świadczy mały udział grupy osób w wieku 85 lat i powyżej, stanowiącej tam niewiele ponad 1% ogółu ludności.
Poziom wykształcenia większości Polaków w południowej części
Bukowiny był niższy niż przeciętny w Rumunii. Dotyczy to zwłaszcza społeczności górali czadeckich, którzy do niedawna rzadko posyłali dzieci do
szkół ponadpodstawowych, chcąc zapobiec ich rumunizacji i rozluźnieniu
związków rodzinnych w tej homogenicznej społeczności. Na tle Bukowiny
Południowej i Rumunii poziom wykształcenia Polaków z Bukowiny Północnej, zwłaszcza kobiet, jest względnie wysoki. Różnice te jednak obecnie się zacierają, o czym świadczy podobny udział studentów w strukturze
społecznej w obydwu częściach Bukowiny.
Podstawowym źródłem utrzymania dla Polaków w większości wsi
na Bukowinie jest nadal rolnictwo i leśnictwo. Najbardziej zdominowane
przez funkcję rolniczą są wsie górali czadeckich w Rumunii. Spośród pracujących Polek blisko 75% w Rumunii i ponad 43% na Ukrainie pracuje
jako gospodynie domowe. Pracę zarobkową wykonują głównie, zwłaszcza
w Rumunii, mężczyźni. Jednocześnie duża ilość gospodyń domowych
wpływa na wyższe wartości wskaźnika zatrudnienia kobiet w relacji do
mężczyzn. Niepokojącym zjawiskiem jest mała aktywność Polaków zarówno na rumuńskim, jak i ukraińskim rynku pracy.
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Structura socio-demografică a minorității polone
în Bucovina de Nord (regiunea Cernăuţi)
în comparație cu Bucovina de Sud (județul Suceava),
în lumina cercetărilor din teren
Rezumat

În partea de nord a Bucovinei, spre deosebire de judeţul Suceava,
minoritatea polonă locuieşte mai ales în oraşe, îndeosebi în capitala regiunii Cernăuţi şi în Storojineţ. Polonezii, mai rar decât în partea românească a Bucovinei, formează aici concentrări, locuind adeseori disipaţi.
Scopul referatului este definirea structurii demografice şi sociale, în cinci
concentrări de populaţie poloneză situate în sate din regiunea Cernăuţi:
Arşiţa, Davideni Zrąb, Panca, Huta Veche şi Tereblecea pe fondul structurilor analogice ale minoritățiii polone din opt comunități din jud. Suceava: Bucovăț, Bulai, Cacica, Solonețu Nou, Pleșa, Poiana Micului, Racova și Vicșani.
În referat sunt prezentate date privitoare la: structura pe vârstă şi
sex, structura socială, profesională precum şi nivelul de educaţie a populaţiei. Comunitatea poloneză din satele Bucovinei de Nord, în comparaţie
cu polonezii din satele Bucovinei de Sud, se caracterizează prin: un înalt
nivel de educaţie, o mai mare activitate profesională a femeilor, dar şi
o mai mare participare a copiilor din cele mai tinere grupe de vârstă.
Datele prezentate sunt rezultatul interviurilor din anii 2011-2013
în gospodăriile locuite, în majoritate, de persoane care vorbesc limba
polonă sau graiul polonez, care îşi declară naţionalitatea polonă sau se
identifică, din punct de vedere cultural, prin legături de sânge și religie,
cu comunitatea poloneză. Cercetările au avut forma interviurilor detailate şi au cuprins toate gospodăriile locuite de polonezi. Referatul prezintă
o parte a rezultatelor cercetărilor privind minoritatea polonă din Bucovina realizate începând cu anul 2011.

