
Pol scy uchodź cy w Ru mu nii 1939–1947. 

Do ku men ty z Na ro do wych Ar chi wów Ru mu nii, t. 1–2,

oprac. zbiorowe, War sza wa–Bu ka reszt 2013, ss. 1575

Wpierw szej po ło wie 2013 r. w księ gar niach po ja wi ło
się dwu to mo we wy daw nic two Pol scy uchodź cy
w Ru mu nii 1939–1947. Do ku men ty z Na ro do wych

Ar chi wów Ru mu nii. Już je go ty tuł in for mu je czy tel ni ków, że
po ru sza ono bar dzo waż ną pro ble ma ty kę z hi sto rii Pol ski
w okre sie II woj ny świa to wej. Licz ba stron jest tak że im po nu -
ją ca, a do te go do cho dzą licz ne fo to gra fie i wy ka zy. To wszyst -
ko mó wi nam, że jest to pu bli ka cja nie ba ga tel na, nie by le ja kiej
ran gi. W skła dzie jej ko mi te tu re dak cyj ne go za sie dli hi sto ry -
cy pol scy i ru muń scy: dr Je rzy Bed na rek, dr Do rin Do brin cu
(do czerw ca 2012 r. dy rek tor Na ro do wych Ar chi wów Ru mu -
nii), dr Łu kasz Ka miń ski (pre zes In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej), śp. dr hab. Ja nusz Kur ty ka, dr Ra fał Leś kie wicz, Mar cin Ma jew ski, dr Ste ja rel
Ola ru, dr Ma rius Oprea. Gro no osób pra cu ją cych nad wy da niem te go dzie ła by ło zresz -
tą znacz nie więk sze i nie spo sób tu taj wszyst kich wy mie nić. Re pre zen to wa li oni dwie
in sty tu cje: In sty tut Pa mię ci Na ro do wej oraz Na ro do we Ar chi wa Ru mu nii, dzię ki któ rym
pro jekt edy cji te go zbio ru do ku men tów zo stał zre ali zo wa ny. Wy daw nic two to in au gu ru -
je za ra zem no wą se rię wy daw ni czą IPN pt. „Do ku men ty z Na ro do wych Ar chi wów Ru -
mu nii”, któ ra ma obej mo wać do ku men ty ru muń skie do ty czą ce róż nych za gad nień
z za kre su sto sun ków pol sko -ru muń skich.

Po wy bu chu II woj ny świa to wej gra ni cę pol sko -ru muń ską prze kro czy ło po nad 100
ty s. uchodź ców cy wil nych i woj sko wych. Są to da ne sza cun ko we, po nie waż nie któ rzy
spo śród nich, ni gdzie się nie za trzy mu jąc i nie re je stru jąc, je cha li wprost do Kon stan cy,
gdzie wsia da li na stat ki, któ re z ko lei wy wo zi ły ich po za ob ręb Ru mu nii, a czę sto i Eu -
ro py. Tak że w na stęp nych mie sią cach wie lu z uchodź ców, zwłasz cza woj sko wi, pró bo -
wa li prze do stać się na Bli ski Wschód lub do Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii, aby wejść w skład
for mo wa nych tam pol skich od dzia łów. Bar dzo szyb ko po wsta ła sieć prze rzu to wa – opar -
ta w du żym stop niu na pol skich pla ców kach dy plo ma tycz nych – któ ra zaj mo wa ła się wy -
sył ką tych lu dzi do od dzia łów Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie. W więk szym stop niu
jej funk cjo no wa nie jest nam zna ne z li te ra tu ry pa mięt ni kar skiej (zo sta ło ono opi sa ne
przez tzw. tu ry stów Si kor skie go, któ rzy prze mie rza li w ten spo sób roz licz ne kra je eu ro -
pej skie) niż z opra co wań mo no gra ficz nych. Sieć prze rzu to wa mia ła ogrom ne roz mia ry;
pi szą cy te sło wa ze tknął się z ra por ta mi z Ju go sła wii, z któ rych wy ni ka ło, że w cią gu ro -
ku przez ten kraj prze rzu co no 30 tys. lu dzi do od dzia łów pol skich we Fran cji. Po dob nie
ty sią ce pol skich ofi ce rów i żoł nie rzy prze do sta ło się przez Ru mu nię do od dzia łów Pol -
skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie. 

Z ko lei ogrom na licz ba uchodź ców pol skich po zo sta ła w Ru mu nii i prze by wa ła tam
już do koń ca woj ny, nie bio rąc udzia łu w dzia ła niach zbrojnych. Był to ogrom ny pro -
blem, z któ rym mu sia ły zmie rzyć się wła dze ru muń skie, jak i o któ rym mu sia ły pa mię -A
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tać pol skie wła dze na ob czyź nie. Je go wy mia ry, np. spo łecz ne, po li tycz ne, kul tu ral ne,
oświa to we, świad czą o tym, że by ło to za gad nie nie wiel kiej wa gi, któ re win no zo stać
przy po mnia ne i opi sa ne szcze gó ło wo. Do ty czy ło ty się cy lu dzi rzu co nych przez woj nę
do ob ce go kra ju, w opie kę nad któ ry mi by ły za an ga żo wa ne dal sze set ki i ty sią ce oby wa -
te li pol skich i ru muń skich. Do brze więc się sta ło, że hi sto ry cy do dys po zy cji otrzy ma li 
ma ło do tej po ry zna ne do ku men ty do ty czą ce te go pro ble mu.

Jest to wy daw nic two dwu ję zycz ne, dzię ki cze mu do ku men ty mo gą być udo stęp nio -
ne więk szej gru pie za in te re so wa nych ni mi czy tel ni ków. Za rów no tek sty przed mo wy,
jak i za miesz czo nych do ku men tów są opu bli ko wa ne w ję zy kach ru muń skim i pol skim.
Pierw szy z nich jest ję zy kiem ory gi nal nym pra wie wszyst kich do ku men tów – zo sta ły
one bo wiem wy two rzo ne przez in sty tu cje ru muń skie, któ re zaj mo wa ły się, nie ja ko
„z urzę du”, pol ski mi uchodź ca mi w la tach II woj ny świa to wej. W wy daw nic twie za -
miesz czo ne zo sta ły 302 do ku men ty do ty czą ce po by tu pol skich uchodź ców cy wil nych
i woj sko wych na te re nie Ru mu nii w cza sie woj ny. Uka zu ją one sto su nek władz ru muń -
skich do te go pro ble mu, ak cję zbie ra nia fun du szy na po moc przy by łym Po la kom, re la -
cje mię dzy Po la ka mi i Ru mu na mi oraz wszel kie aspek ty ży cia Po la ków na te re nie
Ru mu nii: kul tu ral ne, oświa to we, spo łecz ne, po li tycz ne i in ne. Wśród opu bli ko wa nych
do ku men tów znaj du je my ad re so wa ne do władz ru muń skich no ty, okól ni ki, ko re spon den -
cję, spra woz da nia, in for ma cje, me mo ran da, spo rzą dza ne za rów no przez naj róż niej sze ru -
muń skie or ga ny wła dzy (cen tral ne i lo kal ne), jak i przez Po la ków. Wśród nich ma my
tak że imien ne wy ka zy uchodź ców, do ku men ty władz po li cyj nych zaj mu ją cych się ob -
ser wa cją Po la ków, a tak że ma te ria ły do ty czą ce osób, któ re po za koń cze niu woj ny po sta -
no wi ły na sta łe po zo stać w Ru mu nii i nie wra cać do Pol ski. Wresz cie na le ży wspo mnieć
o za miesz cze niu in te re su ją cych do ku men tów na te mat czo ło wych po sta ci pol skie go ży -
cia po li tycz ne go (m.in. pre zy den ta Igna ce go Mo ścic kie go, mi ni stra spraw za gra nicz nych
Jó ze fa Bec ka), któ re w wy ni ku klę ski wrze śnio wej zna la zły się w Ru mu nii. Był to już
schy łek ich ak tyw no ści po li tycz nej i ka rie ry za wo do wej, ale na dal po zo sta wa li w ob rę -
bie ści słe go za in te re so wa nia ru muń skich władz. Do ku men ty te wy raź nie uka zu ją, jak
bar dzo zma la ła ich ro la po li tycz na. Na przy kład do ty czą kwe stii po sia da nia pi sto le tu
przez płk. Jó ze fa Bec ka, zba da nia go przez le ka rza woj sko we go itp. (s. 1035–1043). In -
nym cie ka wym wąt kiem jest spra wa współ pra cy Po la ków z ame ry kań ski mi i bry tyj ski -
mi służ ba mi wy wia dow czy mi (s. 1127–1128). Świad czy to, że Po la cy cią gle sta ra li się
być ak tyw ni w wal ce z Niem ca mi. Pe wien nie do syt na to miast bu dzi – choć na ten te mat
ist nie je już bo ga ta pol ska li te ra tu ra – brak do ku men tów na te mat ba zy prze rzu to wej „Bo -
lek” i współ pra cy wy wia dow czej. Zo sta ło to już opi sa ne przez Ta de usza Du bic kie go
(Kon spi ra cja pol ska w Ru mu nii 1939–1945, t. 1–2, War sza wa 2002, 2005), ale ob raz
kon spi ra cji pol skiej na pod sta wie do ku men tów ru muń skich służb spe cjal nych mo że być
bar dzo cie ka wy.

Trze ba tu taj przy to czyć sło wa ru muń skie go uczo ne go, Flo ri na An ghe la, za miesz czo -
ne na za koń cze nie przed mo wy te go dzie ła: „Kwe stia pol skich uchodź ców cy wil nych
i woj sko wych w Ru mu nii jest na dal otwar ta z po wo du mno go ści aspek tów, któ re bu dzą
kon tro wer sje (choć na pierw szy rzut oka wy da wa ło by się, że go ścin no ścią nad ro bio no
nie do cią gnię cia). Te mat ten wy ma ga, do obiek tyw nej dys ku sji, wy da nia jak naj więk szej
ilo ści źró deł ar chi wal nych (dy plo ma tycz nych, ad mi ni stra cyj nych, woj sko wych, eko no -
micz nych) – tych świa dectw i wspo mnień, któ re są jesz cze do stęp ne, i w koń cu stu diów
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nad przed mio tem, któ re obej mą pi śmien nic two ru muń skie i pol skie i któ re da dzą moż li -
wie naj po praw niej sze na uko wo wy ni ki” (s. CLVII).

Do ku men ty zo sta ły po prze dzo ne ob szer ną przed mo wą au tor stwa prof. Ta de usza Du -
bic kie go, wy bit ne go znaw cy pro ble ma ty ki ru muń skiej oraz dzie jów Po la ków w Ru mu -
nii w cza sie ostat niej woj ny. Historyk omówił tutaj losy polskich uchodźców w Ru mu nii.
Po wstę pie prof. Du bic kie go za miesz czo no przed mo wę ru muń skie go uczo ne go Flo ri na
An ghe la, któ ra oma wia po dob ne kwe stie. Znaj du je my tam do kład ne licz by pol skich
uchodź ców, wy ka zy miej sco wo ści, w któ rych prze by wa li, kim by li i jak by li po strze ga -
ni przez wła dze i spo łe czeń stwo ru muń skie. Za war te są tam też do dat ko we in for ma cje
na te mat co dzien ne go ży cia w obo zach, wy ży wie nia in ter no wa nych i in nych spra wach,
m.in. zwią za nych z wy dat ka mi oraz sze ro ko po ję tym ich utrzy ma niem. Dzię ki tym
materiałom ma my za ry so wa ny ob raz ży cia Po la ków w Ru mu nii aż do 1947 r. Ostat nie
wresz cie do ku men ty, z lat 1946–1947, do ty czą po staw Po la ków wo bec ów cze snych wy -
da rzeń w Pol sce i pro ble mu ich po wro tu do kra ju. Z ru muń skich do ku men tów wy ni ka
przy tym, że wie lu z nich nie mia ło ta kie go za mia ru, na sta wie ni wro go do za cho dzą cych
prze mian w Pol sce pla no wa li ra czej emi gra cję do Ame ry ki Po łu dnio wej lub Pa le sty ny
(zwłasz cza oso by na ro do wo ści ży dow skiej). 

Do ku men ty zo sta ły opa trzo ne nie zbęd ny mi przy pi sa mi. Po cząt ko wo z ze spo łów ar -
chi wal nych wy bra no oko ło 1500 do ku men tów, a na stęp nie spo śród nich wy se lek cjo no -
wa no dal szych 20 proc. – to zna czy 302 do ku men ty. Są to więc źródła wy bra ne spo śród
wie lu, ale nie spo sób opu bli ko wać wszyst kich.

Na za koń cze nie pa rę uwag do re flek sji. Po pierw sze, war to za sta no wić się, czy nie
na le ża ło by roz sze rzyć wy daw nic twa do ty czą ce go okre su II woj ny świa to wej o in ne za -
gad nie nia. Był to okres szcze gól nej bli sko ści obu na ro dów i tu taj wie le kwe stii (choć by
współ pra ca wy wia dow cza, kon tak ty dy plo ma tycz ne itd.) wręcz pro si się o uwzględ nie -
nie. Na stęp nie war to za sta no wić się nad pu bli ka cją do ku men tów z in nych okre sów,
a zwłasz cza do ty czą cych współ pra cy woj sko wej w okre sie mię dzy wo jen nym. Tak świet -
nie za po cząt ko wa ną ko ope ra cję ko niecz nie na le ży kon ty nu ować. Wresz cie war to roz sze -
rzyć po dob ną współ pra cę na in ne kra je, z któ ry mi kon tak ty w cza sie II woj ny świa to wej
by ły naj róż niej szej na tu ry. W pierw szym rzę dzie mam na my śli Wę gry, na któ rych te re -
nie tak że zna la zła się wie lo ty sięcz na gru pa uchodź ców cy wil nych i woj sko wych i gdzie
dzia ła ła ba za łącz no ści „Ro mek”, na stęp nie Ju go sła wię, gdzie Ser bo wie jesz cze
przed wybu chem II woj ny świa to wej za czę li wspie rać wal kę Po la ków z III Rze szą,
a także in ne kra je.

Grze gorz Ma zur




