OSPITALITATEA ACORDATA IN ROMANIA PREŞEDINTELUI
POLONIEI IGNACY MOSCICKI LA INCEPUTUL CELUI DE-AL
DOILEA RAZBOI MONDIAL - EXPRESIE � LUPTEI
IMPOTRIVA GERMANIEI HITLERISTE DUSE DE
POPORUL ROMAN (SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 1939)•
A. K A REŢCHI
L. EŞ ANU

Istoriografia românească este lipsită în momentul de faţă de o
lucrare amplă care să analizeze multiplele aspecte ale exodului popu
laţiei poloneze pe teritoriul ţării noastre la începutul celui de-al
doilea război mondial şi sprijinul acordat de poporul român celor peste
100.000 de refugiaţi care au intrat în România. Numărul mic de arti
cole pe această temă, publicate în revistele de specialitate nu au epui
zat nici pe departe bogăţia de date şi informaţii pe care o oferă
studierea vastului material arhivistic existent.
Un moment semnificativ pentru sublinierea poziţiei antihitleriste
a poporului român la începutul marii conflagraţii mondiale il constituie
refugiul preşedintelui Poloniei•• pe teritoriul României şi ospitalitatea
de care s-a bucurat pe tot parcursul şederii sale din partea poporului
Informaţii privitoare la refugiul guvernului polonez in România la începu
tul celui de-al doilea război mondial găsim în următoarele materiale :
Raymund K ulinski Cwlisele internării guvernului polonez in România. în
"Lumea", din 1 5 decembrie 1966, p. 23-25.
A. Loghin, D. Ţuţu, Sprijinul acordat de România refugiaţilor polonezi m
anii celui de-al doilea război mondial, in revista "Analele InstLtutului de studii
istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.", nr. 4/1968, p. 42-45.
A. Kareţchi, L. Eşalllu , Poporul român in sprijinul refugiaţilor polonezi fn
anii celwi de-al doile a război mondial în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheo
logie "A. D. x.enopol" I�i. VII, 1970.
1. Vatamanu, D. Mâţă Preşedintele Poloniei I. Moscicki l a Bicaz, in revista
"Me.II101ri.a AntiquHatis", Pdatre Neamţ, 1970. p. 545--549.
A. KICil"eţchi, L. Eşanu O sută de zile pe pămîntul ospitalier al Rlom4niei, in
Magazin Istoric, anul VIIf, nr. 10, (91) din o�il:ombrie 1974.
•• Ignacy Moscicki - preşedintele Poloniei a fost un cunoscut om politic şi
fizician polonez. Născut la 1867 a emigrat m Anglia in 1892 şi apoi a fost n umi.t
profesor la Universi'tatea din Freibour�. A fos.t creatorul condensatorului elec•
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român şi a organelor guvernamentale româneşti in pofida violentelor
ameninţări şi presiuni exercitate de reprezentanţii Reichului nazist.
Atacarea Poloniei de către Germania hitleristă la 1 septembrie 1939
a generat în România o atmosferă de solidaritate cu lupta poporului
polonez, de ură împotriva cotropitorilor.
Poporul român in lupta pentru apărarea fiinţei sale naţionale şi-a
manifestat deplina lui solidaritate cu lupta dreaptă a poporului polo
nez. Partidul Comunist Român, deşi aruncat în ilegalitate, a adresat
vdbrante apeluri de sprij inire a luptei poporului polonez. La 2 f:E"ptem
brie 1 939, Comitetul Regional Moldova al P.C.R. a răspîndit un mani
fest intitulat semnificativ Iubitori de ţară, în care înfiera agresiunea
Germaniei hitleriste. "Poporul polonez este vdctima celei mai sălbatice
agresduni fasciste(' - se ai'ăta m IIllaln ifest. "RăzboJ.uD. cel mai crincen
ameninţă aruncarea omenirii în barbaria fascistă. Ridicaţi-vă cu toţii
pentru a asigura ţării voastre o apărare impotriva agresiunii fasciste" 1•
Manifestul exprima hotărîrea comuniştilor de a se �\itua in prim�le
rînduri pentru apărarea patriei ameninţate. "Comuniştii din România
- se arăta intr-un articol apărut în ziarul ..Scinteia•• - înfierează agre
siunea ucigătoare a lui Hitler contra poporului polonez şi Yor lupta
contra Germaniei fasciste şi imperialiste" 2• In intreaga ţg,ră s-a creat
o stare de spirit ostilă Germaniei hitleriste, agresoare. ,�Se remarcă
faptul că muncitorii ceferişti manifestă aversiune contra German iei'',
se oonsemn.a trutr-o notă a orgarrrelor poldţieneşti 3• Intreaga presă româ
nească a condamnat cu vehemenţă agresiunea Germaniei. "Poporul po
lonez se apără
SIC.'Il"ia in aceste ziJ.e dl'lamai1liJoe, George IVIa.ŞCIU. Şi ceea
ce apără el, sînt înseşi condiţiile existenţei lui ca naţiune : integritate,
suveranitate şi demnitate naţională" 4 •
Activitatea politică a cercurilor guvernamentale româneşti a fost
determinată de glasul opiniei publice din ţară, care în formele cele
mai diverse se exprima în sprijinul luptei poporului polonez.
In primele zile ale războiulUJi., guvernul român a manHestat o ati
tudine "binevoitoare şi prietenoasă", faţă de Polonia, hotărînd totodată
să permiltă tram.zitUil. de a.rmament spre această ţarr-ă. Ambasadorul
polonez la Bucureşti, contele Roger Raczynski avea să telegrafieze
guvernului poJonez la 3 septembrie 1 939 : "Am vtizlitat arm pe primul
mi!nist:NI (Armand Călinescu - n.n.). Şi-a exprimart; 81preClierea, admi
raţia şi bunăvoinţa prietenească a României, care şi-a găsit expresia
in acordarea tranzitului de armament către Polonia. A amintit că tri-

·

�ric care ii poartă numele. A fost ales preşedinte al Poloniei în 1926 Şi reales în
1 933. După ocuparea Poloniei de către Germania in septembrie 1 939, s-a refu
gi at în România, şi apoi în Elveţia.
ma:reşrulul Rydz Smigly au illrecut gre:rui.ţa pciln looaJHtadea K'l..lity, sosilnd
ma 96.
1 Arhiva I storică Centrală, fond Ministerul Afacerilor Interne, dosar 305/
1940, fila 96.
2 "Scinteia" din 8 septembrie 1939.
3 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dosar 825, fila 826.
4 "Laşul", anul VIII, seria II-a, nr. 437 din 3 septembrie 1939.
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misul german a protestat împotriva acestui fapt. Primul ministru ca
răspuns i-a declarat în scopul evitării oricăror dubii că România este
hotărîtă să · acorde Poloniei · tranzitul în prezent şi în viitor. l-am ex
primat României mulţumirile sincere pentru loialitate" 5• !n ae�eaşi zi,
colonelul I. Beck, ministrul afacerilor externe al Poloniei telegrafia
ambasadorului polonez la Bucureşti : "Rog să transmiteţi primului mi
nistru şi ministrului de externe (Grigore Gafencu - n .n.) mulţumirile
guvernului polonez pentru atitudinea luată, atitudine care nu va rămîne
fără influenţă asupra relaţiilor reciproce viitoare" 6•
La 4 septembrie 1 939, Consiliul de Miniştri reafirmă atitudinea
României faţă de Polonia, în pofida presiunilor exercitate de Reifh,
afirmînd că : "România îşi păstrează atitudinea paşnică ele pînă acum
şi urmează acţiunea de destindere faţă de vecini " 7, iar la G septembrie,
in urma Consiliului de Coroană a fost oficial declarată neutralitatea
României 8•
Atitudinea loială a ţării noastre cît şi atmosfera de profundă sim
patie faţă de poporul polonez au trezit în Germania temeri că preşe
dintele republicii şi guvernul polonez după înfrîngerea forţelor armate
poloneze ar putea să se refugieze pe meleagurile româneşti. La 9 sep
tembrie, după cum rezultă din documentele germane, ambasada Ger
maniei la Bucureşti a primit o telegramă de la Berlin prin care era
comunicată intenţia guvernului german de a sili România s;\ interzică
primirea conducătorului Poloniei pe teritoriul ei : "Vă rog să interve
niţi - se arăta în telegramă - pe lîngă guvernul din Bucureşti că
noi (guvernul german - n.n.) privim acordarea azilului guv�rnului
polonez ca un act care contravine întru totul neutralităţii. Dacă gu
vernul polonez vrea să-şi părăsească ţara acum, el nu se poate stabili
într-o ţară neutră" 9• Răspunsul ministrului de externe româ:1 îl aflăm
in telegrama trimisă de W. Fabrioius : "Ministrul de externe mi-a repe
tat astăzi principiile referitoare la tratarea refugiaţilor elin Polonia.
Armata poloneză va fi dezarmată şi internată în interiorul ţării.
Membrilor guvernului li se interzice orice fel de activitate, de ase
menea li se interzice folosirea radioului şi a telefonului cu străinăta
tea". Şi în continuare Fabricius raportează :
"El (Grigore Gafencu
- n.n.) susţine încă odată că din partea poloneză n-a primit nici un
fel de Jrutervenţie" . Isrtoriiro[ polonez Raymrmd Kulinski, autor aJl.
unui documentat studiu privind refugierea guvernului polonez ajunge
la concluzia că Gafencu i-ar fi prezentat lui Fabricius "din proprie

5

Arhiwym Novym Aktow, M.S.Z., Wygzial Wschodni. dosar 6390, fila 51.
I b idem, fila 45-56.
7 "Parlamentul ·românesc", nr. 3 1 0 din 30 noiembrie 1939, p. 20.
8 Ibidem.
9 Akten zur Deutschen Au Sw.artigen Pol iti k 1 9 1 3- 1 945, Serie D (1 9371945) - Band VIII, Die K riegsjahre, Frester Band, Baden-Baden, Fnankfurt Main
1961, document nr. 50 (In continuare A .D.A.P.).
! O Raymund Kulinski :
"Culisele internării guvernului polonez în România
(1 939),
în "Lumea" , din 15 de�mbrie 1966, pag. 23. (In continuare vom cita
nLwnea", nr. 51).

6

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

A.

190

KARETCHI,

L. EŞANU

4

. Con
. iniţiativă" principiile modului de tratare a demnitarilor polonezi
cluzia istoricului polonez ni se pare insuficieat argunnentată 10.
Guvernul polonez, împreună cu preşedintele Republicii se aflau
refugJaţi la Kreminetz, o localitate in apropierea graniţei cu România.
Incă din 1 0 septembrie pe şoselele ce duceau spre frontiera română se
aflau "numeroase automobile, căruţe şi oameni pe jos, care fug din
regiunea Woliniei şi Podoliei spre frontiera română" 12 . Exodul popu
laţiei poloneze, al militarilor şi chiar al unor demnitari a inceput in
aceste condiţii, fapt de care guvernul german era pe lar� informat
încă de la 10 septembrie. Răspunsul lui Gafencu dat Germaniei , destul
de echivoc, identic de altminteri cu cel dat de Alexandru Creţeanu
aceluiaşi Fabricius 13, ne duce la concluzia că intre guvernele polonez
şi român aveau loc schimburi de mesaje in problema demnitarilor refu
giaţi, convorbiri care se desfăşurau - din motive lesne de înţeles în total secret.
Indiscutabil că mc1 Ribbentrop nu a considerat declaraţiile lui
Gr. Gafencu ca fiind personale şi străine de punctul de vedere al gu
vernului. De aceea el il avertiza pe Fabricius că "Toate semnele de
aici arată că resturile armatei poloneze, guvernul polonez �i conducerea
supremă a armatei poloneze, intenţionează trecerea in România (tele
gramă trimisă la 1 2. 9. 1939) 14 . Declaraţiile ministrului de externe
român "nu mulţumesc pe deplin cerinţele noastre", spunea in conti
nuare Ribbentrop. El indica ambasadei germane să acţioneze in aşa
fel, încît să determine guvernul român "să nu primească guvernul
polonez şi conducerea supremă a armatei poloneze". Este interesant de
subliniat că însuşi Berlinul nu era sigur că guvernul român se va
conforma dorinţei Germaniei, cauză pentru care lăsa deschisă şi po5ibilitatea că demnitarii polonezi "vor aj unge pe teri toriul rc,mân",
revenindu-i în acest caz misiunea "de a-i interna foarte strict" . Ribben
trop cerea lui Fabricius obţinerea de "declaraţii serioase;: din partea
guvernului României.
Presiunile exercitate de Germania au creat dificultăţi de mane
vrare pentru guvernul român, dar nu i-au anulat conduita pe care
şi-o stabilise. La 1 4 septembrie a S05it in Cernăuţi un tren oompus din
12 vagoane cu tezaurul polon, care a fost imedJat indreptalt wre Con
vagoane .cu tezaurul polon, care a fost imediat indreptat spre Con
stanţa15 .
La graniţa României cu Polonâa a fost trimis generalul G. Mari
nescu, ca reprezentant al guvernului pentru organizarea primirii refu12

Arhiva

ISitorică

Centrală,

fond

Ministerul

At1acerilor

Interne,

1 940, fila 105.

dosar 305/

13 Arhiva MiniSiterului Afacerilor Externe, fond 71, Polonia, dosar 75. fila
9 ; Cf. "Analele I.S.LS.P.", nr. 4/1968, pag. 4 1 (a!"ticolul lui A. Loghin şi D.
Tuţu, Sprijinul acordat de România refugiaţilor polonezi în anii celui de-al doi
lea război mondial .

14 A.D.A.P., document nr.

55.
Arhiva Istorică Centrală, fond Ministerul
1940, fila 100. Vezi şi Magazin iSJt:oric nr. 7-8/1968,
15

A facerilor
1 61-162.

.# .
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giaţilor polonezi16• Tot aici a fost trimis şi ambasadorul român Vasile
Grigorcea, care împreună cu ministrul Beck, au perfectat intrarea
în România a preşedintelui 1 . Moscicki şi a guvernului polonez17•
In acest sens Grigorcea a transmis că "guvernul român este gata
să acorde preşedintelui Moscicki şi membrilor guvernului polonez os
pitalitate pe teritoriul României în legătură cu tranzitul spre una din
ţările neutre, dar nu ca persoane oficiale". Acelaşi lucru este confir
mat de memoriile lui Beck şi Skladkowski, doi din demni tarii polonezi
refugiaţi în România. La 16 septembrie 1939 la Varşovia este incheiat
un acord prin care se oferea preşedintelui şi guvernului Republicii Polo
nia "ospitalitatea sau dreptul de trecere prin România", dar "nu e:a
persoane of:iciale", Rezultatele convorbirilor purtate de reprezentanţii
celor două guverne au fost consemnate în comunicatul oficial al Con
siliului de Miniştri din 15 septembrie 1939, care la punctul 3 anunţa
hotărîrea guvernului român de a acorda dreptul de intrare în ţară
demnitarilor polonezi. "Persoanele ce au deţinut situaţiuni politice vor fi
indatorate a domicilia în localităţile anurr.e indicate, abţinindu-se de Ia
orice activitate de ordin politic" 18 • Textul comunicatului este alcătuit
de aşa manieră, încît să nu permită Germaniei să acuze Rom�mia de
încălcarea principiilor neutralităţii. In convorbirea pe care a avut-o
Gr. Gafencu cu W. Fabricius la 14 septembrie 1 939 a fost transmisă
hotărîrea Consiliului de Miniştri restrins privitoare Ia acordarea azilu
lui politic guvernului polonez, subliniindu-se totodată dreptul Româ
niei de a permite plecarea din ţară a celor ce-şi vor manifesta dorinţa.
"Dacă unele din persoanele acestea civile vor avea dorinţa să plece în
străinătate, nu li se va putea refuza, deoarece deja la trecerea peste
graniţă ele sint persoane private şi nu membri ai guvernului şi nu vor
putea activa politic în România" 19• După cum se vede, ţinute perma
nent sub presiunea pretenţiilor şi ameninţărilor Germaniei, oficialităţile
româneşti s-au străduit să dea asigurări de respectare strictă a neutra
lităţii. Pentru "liniştirea" diplomaţiei germane se asigura chiar interzicerea
categorică a călătoriilor prin România a persoanelor oficiale poloneze20,
lucru care, după cum se va vedea, nu a fost respectat. Desigur însă că
asigurările formale date de guvernul român nu puteau linişti Berlinul,
care îşi va continua presiunile în forme tot mai brutale .
Desfăşurarea evenimentelor de Ia jumătatea lunii septembrie 1 939
au obligat conducătorii Poloniei să părăsească ţara şi să se refugieze
în România. In dimineaţa zilei de 1 7 septembrie guvernul român a pri
mit cererea oflicială a guvernului polonez de a intra in România, împre
ună cu şeful statului şi conducătorul armatei 21 . In noaptea aceleiaşi zile
16 Ibidem,

fila

102.

17 Ibidem, fila 99.

18 "Universul",
din 17 septembrie
19 A.D.A.P., documerut nr. 64.

20

p.

?1

304.

Ibidem.
Gr.

Gafencu

:

Preliminaires

de

1939.

la guerre

d

!'Est,
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(17118 septembrie), preşedintele I. Moscicki, împreună cu guvernul şi
mareşalul Rydz Smlgly au trecut graniţa prin localitatea Kuty, sosind
pe pămîntul ospitalier al României. Demnitarii polonezi nu au ţinut
seama de dorinţa guvernului român de a dntra în ţară ca persoane
neoficiale. Astfel, pe lîngă faptul că sosirea în România a avut luc
in corpore, maşinile lor pe care fluturau steguleţele Republicii Polonia,
erau i:nsoţi·te de esoortă Il1Jilld1mă. La Cernăuţi preşedliln:tele POiloni.ei şl
însoţitorii săi au fost primiţi de oficialităţile româneşti după toate
regulile ospitalităţii, fără însă a li se organiza primirea oficial;l a unui
şef de stat. Protestele Germaniei devenind tot mai ameninţătoare, era
necesară crearea impresiei de respectare a normelor ce decurgeau din
starea de neutralitate a ţării noastre, In aceeaşi noapte, preşedintele
Poloniei a fost găzduit la reşedinţa metropolitană din localitat�', care
mai păstra amintirea altor refugiaţi din anii primului război mondial22•
Ve51tea autocizăniâ. im.rt:rării ÎIIl ţa.Tă a preşedmtelui Poloniei şi membri
lor guvernului a fost primită cu vie satisfacţie de opinia publică româneas
că. Cezar Petrescu avea să scrie un impresionant articol, semnificativ
intitulat ,,Ometnie, osp1tJa1Jitate, neu'trniliirbalte ", în orure, prilntre ad·tele,
&răta : "Ni s-a cerut ospitalitate pentru şeful statului şi membrii gu
vernului polonez, care se refugiază pe teritoriul României Ospitalita
tea e in firea noastră . . . Răspunzînd unei sacre datorii <.le umanitate
care depăşeşte liniile hotarelor şi fronturilor, limanul cte omenie la
noi I-au căutat şi 1-au cerut cei dintîi crunt loviţi ai războiului'm. In
treaga presă românească a salutat poziţia de neutralitate adoptată de
guvernul român, elogiind totodată ajutorul şi sprijinul acordat re fugi
aţilor polonezF4
In titluri mari era anunţat faptul că graniţa românească a fost
trecută de demnitarii polonezi în frunte cu preşedintele ţării şi co
mandantul suprem al armatei25•
Ca şi î n alte momente de importanţă crucială pen trn
istoria
poporului nostru a răsturnat vibrant glasul lui Nicolae Iorga care
scria in acele zile : "Tot ce putem să le dăm cu mîini largi acestor
reprezentanţi ai unei naţiuni de care ne leagă veacuri de luptă . . .
le vom da. O vom face şi de un lucru mă tem, că totuşi n-avem destul,
pentru a le sta în aj utor26• Presa din Român ia a reflectat în mod adecvat
sentimentele naţiunii noastre în faţa tragediei care a lovit un popor
prieten cotl"lopit de agtr'e5liUIIlea nazisltă, dJair în cele dLn mmă a fost nevoiltă
s& elimine această problemă din paginile sale, începînd dia noiembrie
1 9 39. Chestiunea refugiaţilor polonezi şi a demnitarilor republicii Polone
va continua să fie mult timp prezentă cu multiplele ei aspecte în ra
poartele confidenţiale ale autorităţilor române, acestea fidnd de fapt
singurul izvor pentru istoricul care cercetează cele întîmplate la noi
22

" Ro mânia"

23 Ibidem.

24

25
26

din

20

septembrie

1939.

"Universul", din 20 septembrie 1939.

Ibidem, Vezi şi "Glasul Bucovinei" . ddn 29 septembrie 1939.
"Luptătorul" (laşi), din 22 septembrie 1939.
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in urmă cu 35 de ani, la începutul celui de-al doilea război Ill.OIIldial.
Situaţia rezultată din prezenţa pe tenitoriul României a preşedinte
lui Poloniei I. Moscicki, era una din cele mai complexe din punct de
vedere juridic, agravată şi de pretenţiile Germaniei de a nu set permite
plecarea lui din ţară.
Un principiu de necontestat al dreptului internaţional precizia că
puterea neUJtră lbrebui1e să se abţitnă de la ar.Lce aat oacre ar spoci forţla
unuia din beligeranţi.
Dar Româruia şi-a asumat, în pofida presiunilor Germaniei naziste
misiunea de a favoriza plecarea din ţară a demnitarilor polonezi. Această
atitudine favorabilă Polonied invadate, îşi avea suportul j mi clic in dis
poziţiunile Convenţiei 'nr. 4, privitoare la legile şi obiceiurile războiului
şi în Regulamentul anexat, precum şi in Convenţia nr. 5 referitoare la
drepturile �i indatoririle neutrilor in caz de război, ambele încheiate la
Haga la 18 octombrie 1 9 0 7 27 • Din cercetarea convenţiilor amin tite reiese
in mod evident că ele se referă la forţele armate ale beligeranţilor şi
că în difenitele lor dispoziţiuni nu există nici un text :�are să poată
justifica pretenţiile guvernului Reichului. Dintre condud\torii statu
lui pGlonez ,refugli.a!ţi pe teni.rbori'Uil român, nWTlla!i mareşailiul Rydz Smigly,
în calitatea sa de şef al armatei polone, nu putea părăsi în princlpiu
teritoriul român pe durata războiului. Dar din interpretarea articolului

1 1 din Convenţia nr. 5, reiese că in anumite cazuri, chiar ofiţerii care
s-au refugliat pe teritoriul unei ţări neutre ar putea părăsi teritoriul
cu ooordcl guvernului ţăr.ii neumre, SiiWa.Iţie falosiltă de guvemud român
in cazul zecilor de mii de militari polonezi (ofiţeri şi soldaţ1), care au
fost lăsaţi să plece in diferite ţări ale Europei. Interpretarea dispoziţii
lor de drept iinrt.ell'1naţiomi:l, oOIIl·lS td•tuda aJrglllm Emtarea jocidică a guvernu
lui român pentru respingerea pretenţiilor Germaniei.
Guvernul român a declarat că normele in vigoare nu-l obligă de
preşedti.lltele
l
I. Moscicki şi pe memhrî:i guvenn•uluU. polon.

a reţine pe

Acordarea refugiului reprezenta manifestarea sentimentelor de umani

tate, dreptul de am! apărind oa um. a1lr.ibut de neoontestaJt ati inde!pe'Il
denţei şi suverani1ăţii s1laitu1ui . Jl\.lrişti de prestigiu argum€111Jta.u legiti
mitatea primirii preşedintelui I. Moscicki pe teritoriul Homâniet. Astfel
intr-o notă adresată Miinisterului Afacerilor Externe, V.V. Pella scria :
"Precum în timp de pace nimeni nu contestă facultatea unui stat d.o
a

acorda

azilul

unei

categonii

de

refugiaţi

şi in special refugiaţilor

politici, tot aşa in timp de război, o putere neutră, in virtutea aceloraşi
drepturi ce izvorăsc din suveraruitatea şi independenţa sa, poate primi
perwna1ităţile

poiirtice ale unui stat be:ig err-ant ce s-61U refugiat pe teri

toriul acestei puteri neutre, spre a nu cădea in miinile inamicului"28•
27 Arhiva Istorică Cenrt::-a lă, fond Ministerul Afacerilor Interne, dosar 305/1940,

ma 203.
2a I bidem, p.

216.
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Acelaşi lucru avea să-1 susţină şi N. Daşcovici care scria
"Oamenii
politici beligeranţi refugiaţi la neutrili, vor trebui să fie pnmiţ.L din
umanitate"'2'.
Sitwlţia României era evtident agravată şi de comportarea demni
tarilor polOnezi. Intrînd t:.e teritoriul român, preşedintele Republicii
poloneze a considerat că prerogativele sale constituţionale continuk'l .
La 1 8 septembrie de la poşta din Cernăuţi a fost transmis!:�. proclamaţia
preşedintelui privind continuarea războiului,30 proclamaţie care fusese
dată la 1 7 septembrie pe teritoriul polonez în oraşul Kuty, publicată în
oficiosul francez "Le 'l'emps" dtin :.W septembrie,'. Membrii guvernului
palon au refuzat să semneze declaraţii individuale, prin care să arate
că au renunţat la orice atribuţiune constituţională, politică sau administra
tivă ••. Guvernul român a considerat că acestea nu pot constitui însă
un .temei juridic pentru Germania în insistenţele sale de · a interzice
plecarea din ţară a preşedintelui Republicii, precwn şi a altor membri
ai guvernului. Germania a continuat să exerclite presiuni asupra Româ
niei în problema interpretării neutralităţii, urmărund să oblige guvernul
român să refuze demnitarilor polonezi plecarea din ţară. La 22 sep
tembrie Ribbentrop i-a transmis, prin ambasada germană, lui Gr. Ua
fencu că acordarea vizei de plecare a preşedintelui Moscicki sau a
altor demnitari "ar fi privli.tă ca o acţiune ostilă şi o lezare a neutrali
tăţii'133. In ziarul german "Frankfurter Zeitung"' a apărut la 20 octom
br�e 1939 un artliool semnif.icatirv intirbuJ.at "Oon1lrol iru;ufiCiierut în Româ
nia", în oare era criltioa.tă auirtu.dilllea prea îngădn..l,itoare a aUJtonităţăJlor
româneşrti faţă de preşedirl!tel.e re.publicili şi membrii fosrtu1ui guvern.
Germarua se :temea că pe teritotrtiul Româlll!.iei s-ar putea organiza
u
puternică rezistenţă poloneză, spriJinită de întregul popor roman
hotărît să-şi apere independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială.
Temerile Germaniei erau cu at1t mai îndreptăţ1te, cu cît guvernul
român a permis preşedintelui Republicii să-şi exercite în lun� septem
brie o parte din prerogativele sale cons tituţionale. ln lipsa unui comu
n icat oficial, prin care să se anunţe deilllisia preşedintelui, l . Moscicki
continua să fie preşedintele republicii polone.
In după-amiaza zileli de 18 septembrie, preşedintele I. l\Ioscicki îln
preună cu însoţitorii săi au fost îndreptaţi cu un tren special din Cer
năuţi spre Piatra Neamţ pentru a fi apoi găzduiţi la Palatul regal din
Bicaz. Sosirea la Piatra Neamţ a avut loc în seara aceleiaşi zile, în j urul
orei 23,00. Dorinţa preşedintelui a fost de a fi lăsat să doarmă în vagon
pînă a doua zi. In cursul nopţii a fost organizată de către autorită\ile ro
mâne paza trenului, iar în ziua de 19 septembrie, la ·ora 1 3,00, preşedinIbidem, p. 196.
30 "Lumea" nr. 51/1966, pag. 24.

29

31

32

33

Arh. Ist. Centr., fond Ministerul Afacerilor Interne, dosar 305/1940, pag. 213 .

Ibidem.

A.D.A.P. , document nr. 100.
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tele s-a îndreptat spre reşedinţa ce i-a fost rezervată 3 4 • "La coborîrea
din tren, I. Moscicki păşea încet, era trist şi părea foarte extenuat" scria ziarul "Universul" din 23 septembrie 1 939, în relatarea sa asu
pra sosirii la Bicaz a preşedintelui. Prin ridicarea pălăriei răspundea la
toate saluturile. S-a făcut o primire simplă : prefectul j udeţului, maiorul
comandant al legiunii de jandarmi şi şeful Siguranţei i-au ieşit în întîm
IJinare şi 1-au condus pînă la Bicaz" . Impreună cu preşedintele Poloniei
au sosit la Bicaz soţia sa Maria Moscicki, Alexander Bobkewki, ministru,
împreună cu soţia, fiul şi profesorul lllli , Stanislaw Lepkowski, ministru,
un consul, doi ofiţeri din suită un preot şi un medic ,.;;_ Ca personal de
Eervici au sosit 21 de persoane, care au fost cazate atît la palat, cît şi
p,reşed:intele
în
locuiiilVC
apropiate
de
reşedinţa
�clinrbellu.i 36•
Poloniei a fost inooţ;it permanent de un searetaJr de legaţie din
partea sta!bul.ui român 37• &te evident că n.iJai. la Pliatm Neamţ şi
nici la B:icaz ruu se putea organ.iza o primă:ve prcxtooo�aJră, oare :indi&
cutabil, ar fi trezit proteste vehemente din partea Germaniei. Este
însă necesar de subliniat că autorităţile locale ţineau la curent Preşe
denţia Consiliului de Miniştri şi Ministerul Afacerilor Externe asupra
măsurhlar pe oare le luau penrt:.ru pam

serv:iciile aduse

şi

preşedin.t.ellllli. 38,

Şederea la Bicaz a preşedintelui republicii cunoaşte două perioade :
prima - fiind de la sosire pînă la 30 septembrie, iar a doua, de la
această dată pînă la începutul lunii noiem brie, dnd a plecat la Craiova.
.
'
Imediat după sosirea la Bicaz, preşedintele Poloniei incepe o vie
activitate politică sub privirile îngăduitoare ale guvernului român şi in
pofida protestelor vehemente ale guvernului g€ii"'llaJl. Au a!VUt loc m.une
roase convorbiri telefonice cu ambasada Poloniei la Bucureşti, ou Slălnic
Moldova, localitate în care se aflau membrii guvernului
niwţi, precum

şi alte oraşe din ţară

convorbiri făcute
româneşti

40•

în

polonez,

cu Cer

39• Elocvent este faptul că aceste

limba polonă nu

erau controlate

de

autorităţile

Mai mult decît atît, Armand Călinescu apro b:l la 20 sep

tembrie convorbiri telefonice cu străinătatea, ce se puteau efectua de
la Prefectura Judeţului 41 •
Bicazul a devenit punctul de contact direct sau indirect al diferi
telor personalităţi poloneze cu preşedintele aflat în funcţie. De remar
cat

sînt desele

vizite

ale

ambasadorului R.

Rascinski,

precum

şi

ale

secretarului Ambasadei Poloniei la Bucureşti, care au avut convorbiri
inde:ungate

cu

preşeclWnte'le

I.

Moocilcki

la

reşedilnţa

acesruila. As1Ife[

3 4 Arh. St. Neamţ, fond Prefectuna Judeţului Neamţ, dosar 331/1939, fila 1 5 .

35 Arh. Ist. Centr.,
36 Ibidem, fila 47.
37 "Universul", din
38 Arh. St. Neamţ,
39 I bidem, fila 16.

fond Ministerul AfiaJCerilor Interne, dosar 305/1940 ' fila 46.

23 septembrie 1939.
fond Prefectura Judeţului Neamţ, dosar 331/1939, pag. 1 5 .

40 I bidem, filele 14,15.
4 1 Ibidem, p. 2-3.
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ambasadorul P·oJO!Ilâei esrte primit în zhlele de 20 şti 27 septembrie de
preşedinte, după care s-a întîlnit cu ceilalţi refugiaţi aflaţi in Bicaz 42•

O ultimă vizită, o face la 29 septembrie, adică în preziua demi
siei preşedintelui 43• Conţinutul convorbirilor nu ne este cunoscut pînă
in momentul de faţă, nefiind publicate memorii sau documente refe
ritoare la această problemă, dar nu este greu de presupus că ele se
refereau la situaţia Poloniei în general, la situaţia preşedintelui Polo
niei în special. I. Moscicki a mai fost vizitat în ultimele zile ale lunii
septembrie de soţia colonelului Beck, de diferiţi miniştri �i funcţionari
superiori, precum şi de fiul său Mihail Moscicki, m1nistru plenipoten
ţiar al Poloniei la Bruxelles 44• Guvernul român n u nu.:nai că nu a
împiedicat această intensă activitate politică, dar a şi facilitat--o. Per
soane oficiale din anturajul preşedintelui au primit permisiunea de
a se deplasa la Bucureşti pentru a transmite diferite mesaje ale şefu
lui statului, iar ministrul Şt. Lepkowski a primit viza de plecare din
ţară 4s.
La 30 septembrie 1939, agenţiile de presă au anunţat demisia pro
fesorului I. Mosciclci, funcţia de preşedinte al Poloniei liind preluata
de Wladislaw Raczkiewicz, fost preşedinte al Senatului polonez., de
semnat ca succesor de însuşi I. Moscicki 46• W. Raczkiev;:icz s-a bucu
rat el însuşi de ospitalitatea românească, creindu-se posibilitatea de a
pleca din ţară, ducînd cu sine şi lista noului guvern polonez, stabilită
în România, cu ştirea oficialităţilor guvernamentale româneşti 47• Aceasta
constituia o manifestare viguroasă a atitudinii antihitleriste a poporu
lui român.
Demisia lui I. Moscicki din funcţia de preşedinte al Poloniei nu a
schimbat atitudinea binevoitoare şi ospitalieră a guvemului româ,n.
!ncep să fie întreprinse noi acţiuni pentru scoaterea lui I. Moscicki din
România. Ni se pare neverosimilă afirmaţia istoricului poionez R. Ku
linski,

după

care,

sub influenţa

ministrului

Ernest Urdăreanu, regele

Carol s-ar fi opus plecării preşedintelui Moscicki din ţara 48•
W. Fabricius aducea la cunoştinţa Berlinului că regele Carol într-o
discuţie cu C. Atrgetoi®Illl.l , cun.ooou.t pen1:Irnl Viedar:hle sailie f:ilo-germlaJilie,
�i-a mărturisit
niei din ţară

intenţia

sa

de

a

accepta

plecarea preşedintelui

Polo

49• Gr. Gafencu a protestat pe lîngă ambasadorul Fabri

cius, acuzind guvernul german care lansa diverse ştiri false cu privire
la I. Moscicki cu intenţia "de a compromite poziţia loială u României"' 50•
p. 11, 22, 23.
p. 24.
Neamţ, fond Prefectura Judeţului Neamţ, dosar 331/1939, p. 22, 25.
p. 13, 22.
" Analele I.S.f.S.P., nr. 4/1968, p. 43.
47 Ibidem.
48 "Lumea", nr. 51/1966, p. 24.
4P A.D.A.P., document 485.
so Ibidem, docwnent 338.
42

Ibidem,
Ibidem,
44 Arh. St.
4 s Ibidem,
4l
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Grija guvernului român pentru soarta fostului preşedinte era de
terminată nu numai de raţiuni politice anhlhitleriste şi de simpatie
faţă de Polonia cotropită, .ci şi de starea sănătăţii lui, care devenea
tot mai îngrijorătoare. Pe lîngă aceste considerente, trebuie avut in
vedere că membrii fostului guvern polon care se aflau la Slănicul
Moldovei, nu departe de reşedinţa preşedintelui au plecat la 3 octom
brie la Băile Herculane unde s-au stabilit 5 1• In aceste condiţii, ple
cind de la considerente umanitare, guvernul român hotărăşte transfe
rarea fostului preşedinte la Craiova. Alegerea oraşului a fost făcută
şi din motive tactice bine gîndite ; apropierea de graniţă ar fi putut
permite scoaterea rapidă a lui 1. Moscicki, fără ca ambasada germană
să prindă de veste, lucru care de altminteri s-a şi întîmp1at.
Transferarea de la Bicaz la Craiova a fost hotărîtă pentru ziua de
4 noiembrie 1 939. De perfecta desfăşurare a acestei acţiuni �-a ocupat
comisarul general pentru evidenţa şi asistenta refugiaţUor polonezi.
locotenentul-colonel Hagi-Stoica 52• Organele administrative şi Poliţie
neşti din judeţul Neamţ au primit ordine pentru "a lua toate măsurile
de cuviinţă pentru ca transferarea domnului Mosoicki şi a suitei sale
să se efectueze in cele mai bune condiţiuni" 53• Drumul de la Bicaz la
Piatra Neamţ s-a făcut cu 6 maşini, proprietatea preşedintelui, urmind
ca in continuare, drumul să fie făcut de preşedinte cu trenul. Ba!!a
jul şi o parte din personalul de servici au fost transportate cu 6 auto
turisme şi 4 autocamioane. Pe tot parcursul a fost desemnat un inso
titor din partea organelor de stat româneşti, benzina fiind asigurată
de Prefectura Judeţului 54•
1. Moscicki, împreună cu suita sa form ată din 1 5 nersoan e a dilă
torit in două vagoane (un vagon ministerial, pus la dispozitie de mi
nistrul Gr. Gafencu şi un vagon el. I-a), care au fost pe rind ataşate
diferitelor garnituri.
Documentele care ne stau la dispoziţie atestă grija deosebită a
autorităţilor româneşti pentru transportul fostului presedinte. Astfel,
pe tot parcursul de la Bicaz pină la Craiova a fost atasat C. Roc;etti,
funcţionm superior d':in M.A.E., pe Mmtă peTSOOJI'la presedintelui. Aru
fnst d�Jte dispoziţiuni srpeci1aJle Dilrect;irmil Genemle C.F.R. oa cele
două vagoane să se găsească in imediata apropiere a va�onului res
taurant ; s-a dat dispoziţia ca programul de funcţionare a restauran 
tului să fie în funcţie de dorinţele preşedintelui ; a fost adusă veselă
specială pentru deservirea preşedintelui şi a suitei sale. Pe tot timpul
staţiO'llărH V�agoanelor decupliate in staţia Chi1ma, o looommivă a asigu
rat îndillzJilrea celor două vagOOIIle. Toaile cheHn.Iiel!i[e ocazi<l1Ill81te de trans
ferarea preşedinteliUd 8fll fost suportate de Preş1Jdenţi1a Consillilllllui de
51 Arh. Ist. Centr., fond Ministerul Afacerilor Interne, dosar 306/1940, p.

52

53
54

Ibidem, dosar 305/1940, p. 41.

2.

Arh. Ist. Centr., fond Ministerul Afacerilor Interne, dosar 306/1 940, fila 4 1 .

Ibidem.
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Miniştri. Paza personală a preşedintelui a revenit Siguranţei G ene
rale a Statului 55•
Trenul in care se găseau I. Moscicki si suita sa a sosit la Cra
iova in noaptea de 5 noiembrie (ora 0,16) 56 • In aceeaşi noapte a so
sit la Craiova primul ministru C. Argetoianu,
informaţiile noastre
neputînd stabili vreo legătură intre aceste fapte. Dacă am da intru
totul crezare celor afirmate de organele de stat din Craiova, atunci
ar trebui. să aiOOe'ptăm ideea rmei oolitn.ai.denţe, Cl8II'e totuşi ni se prure
posibilă 57•
La gară preşedintele Poloniei a fost intimpinat de reprezentanţi
ai organelor locale de stat şi condus apoi la reşedinţa ce i-a fost de
!'emnată in impunătorul palat Mihail (astăzi transformat în muzeu
de artă) 58• Preşedintele s-a bucurat de ,,o bună primire atit în gară,
cit şi la reşediinţJa dest.illlartă" 59• Impreună ou I. �icki au sosi<t 1 3
insoţitori, din care o parte a u fost cartirudţi l a Palatul Mihail, iar o
parte la HotelJUJl Mmnerva 60•
La Craiova, ca de altminteri şi la Bicaz, organele de sta: au acor
dat o atenţie cu totul deosebită asigurării pazei şi apărării persoanei
preşedintelui Moscicki. Aceasta era cu atit mai necesară cu cit naziştii
nu s-ar fi oprit de la asasinarea preşedintelui. Guvernul român, ac
ceptind intrarea pe teritoriul ţării a presedintelui, şi-a asumat şi obli
gaţia de a veghea asupra persoanei lui. In acest scop a fost detaşat un
grup de poliţişti care asigurau securitatea preşedintelui şi paza reşe
dinţei sale 6 1 • Este interesant de remarcat totodată, că in rapoartele
sau notele informative ale ambasadei germane nu apar� niciodată
pomenit oraşul Craiova unde se găsea preşedintele. Ne face să credem
că pe intreaga durată a şederii sale in acest oras. naziştii nu i-au putut
afla noua reşedinţă. Este cu atit mai plauzibilă această afirmaţie, cu
cit presa nu insera nici o ştire privitoare la preşedintele Poloniei, păs
trînd o tăcere completă, nu din alte motive, decit cele de securitate.
Problemele legate de asigurarea confortulud preşedintelui au con
stituit de asemenea obiectul preocupărilor organelor de stat. Astfel,
cind a fost propus Palatul Mihail ca reşedinţă a preşedintelui, pre
fectul judeţuh.l!i. DoJ.j , ooii.Oilleluil. RomullllS Dimiltriu, informa Ministerul
de Interne la 1 1 septembrie, că localul este impropriu deoarece nu
are calorifer 62• La intervenţia Ministerului prin Comisariatul Gene
ral pentru evidenţa şi asistenţa refugiaţilor polonezi au !ost instalate
·

55 'A!'h.
p. 37-45.
56

57
sa

fila

Ist.

Arh.

Arh.

43.

Ministerul

p. 43.
St.
Craiova, fond Rezidenţa
Ist. Centr., fond Ministerul

Arh.

St.

6 1 Ibidem,
62 Arh . St.

gina.t.

fond

Ibidem,

59 Ibidem.

60

Oentr.,

Afacerilor

51/1939, nepaginat.
Craiova, fond Rezidenţa

dosar

30:>/1940.

ţinutului Olt, dosar nepaginat.
Afecerilor Interne, dosar 305/1940,

Craiova, fond Rezidenţa ţinutului
dosar

Interne,

Olrt,

ţinutului

dosar

Olt,

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

50/1939,

dosar

nepaginat.

49/1939,

nepa

13

IGNACY

MOSCICKI

IN

ROMANIA

( 1 939)

199

calorifere şi asigurat combustibilul pentru o perioadă îndelungată,
încă înainte de sosirea la Craiova a preşedintelui Poloniei. Cu maximă
urgenţă aJU f.osrt trlmi.se de la Petro�ni 1 5 tone de căT!buind 63• ln ce
priveşte cheltuielile de întreţinere. a fost stabilit un regim special.
Astfel, preşedintelui i-a fost fix:art:ă o ru�noa.ţie de 500 led pe zi, iair
personalului de servici, în număr de 21 persoane 1 00 lei 64• ln afară
de aceasta Ministerul de Interne a dispus la 5 noiembrie ca Ţinutul
Olt "să angajeze cheltuieli pentru întreţinerea fostului preşedinte al
Poloniei şi a suitei sale din fondul de 500.000 lei primiţi şl din fC'n
durile Ţinutului, care vor fi rambursate" 65• Suma totală a cheltlllie 
lilor făcute este greu de stabilit cu toate că arhivele mai păstrează
şi astăzi date şi cifre privind unele din ele 66, dar rămîne indubitabil
faptul că statul român n-a precupeţit nici un efort de ordin mate
rial faţă de fostul şef al Poloniei.
Sosirea la Craiova a marcat inceputul unor noi şi intense con
tacte politice ale preşedintelui Moscicki. Astfel, la Palatul Mihail au
sosit reprezentanţi ai refugiatilor polonezi aflaţi pe teritoriul Româ
niei "oare aJU făc:urt domnUJlru.i Moooidci urn raport asupm sirtUJaţiunii
refugiaţilor polonezi civili şi militari" 67. Preşedintele a primit de ase
menea vizite ale Nunţiului apostolic Filippi Cortezi 68, precum şi re
prezentanţi ai ambasarlei poloneze 69• Se II'Ielmi81I'!Că totodlattă o vastă
activitate de .corespondenţă telefonică sau telegrafică cu alte centre
din ţară 70•
In ceea ce priveşte contactele preşedintelui de la Craiova. se re
marcă un element nou : vizitarea lui de tot mai multe personalităţi ro
mâne. Astfel, imediat după sosire a fost vizitat de prefectul judeţului,
precum şi de alţi reprezentanţi ai autoritătilor locale. Aceste vizite ur
mate de convorbiri pe durata 30-40 minute s-au înmulţit mai cu
seamă la începutul lunii decembrie 1939. In cursul discuţiilor purtate
se perfectau amănuntele plecării din România a preşedintelui. Preşedin
tele a fost vizitat şi de locotenent-colonelul Hagi Stoica, reprezen
tantu-l guvernului român . oore l-a asăgJllli'18.1t de inJtenţia g�U�Vemului
de a-i organiza plecarea din România 71 •
ln şedinţa secretă a Consiliului de Miniştri din 23 decembrie a
fost luată hotărîrea de a se organiza plecarea din ţară a preşedintelui
63 Arhiva
Istorică Centrală, fond Ministerul Afacerilor Interne, dosar 303/
1950, ff. 48-52.
64 Arh.
St. Craiova, fond Rezidenţa ţinutului Olt, dosa r 52/1939, nf'paginat.
65 Ibidem,
ds.
50 /1939, nepaginat.
66 A rh. S't. Craiova. fond Rezidenţa ţinutului Olt, dosar 50/1939 nPpaginat.
6 7 Idem, d05ar 52/1939.
68 Idem, dosar 78/1939, 52/1939, nepaginat.
69 IdPm, dosar
52/1939, nepaginat.
70 Idem, dosar 51/1939 nepaginat.
7 1 Ibidem, dosar 51/1939 nepaginat.
72 A.D.A . P., document 488.
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polonez, urmînd ca guvernul să-şi asume toate consecinţele ce ar de
curge din acest act 72• Nici de astă dată Ambasada Germaniei nu a putut
afla de decizia guvernului român, decît două zile mai tirziu, cînd a
fost informată de ministrul de externe român 73•
In ziua de 24 decembrie 1 944 pre!footu[ jurleţJuliud Dolj, di.IIl tnsălr
cinarea primită din partea regelui s-a prezentat la reşedinţa de la Pa
latul Mihail pentru a transmite preşedintelui urările tradiţionale de săr
bători. Preşedintele, relatează prefectul, a fost profund impresionat de
atenţie şi a transmis la rîndu-i regelui urările şi mulţumirile sale 74•
Acest schimb de urări ne sugerează gindul că Mosciclci era deja incu
noştiinţaJt de aprotpi� lU!i p!lecare diin ţară. P100feabul a dat o de
scriere impresionantă a stării sănătăţii preşedintelui : ,.Imi permit scrie el - să atrag atenţia asupra stării sănătăţii Excelenţei sale, care
este Lngrijorătoore. Tot timpul oon:versaţllumii avea rm tremuralt îngri
jorător şi părea crunplit de istovit fiziceşte" 75•
Guvernul român, in cunoştinţă de starea sănătăţii pre�edintelui
şi păstrlndu-şi aititudiiilea loiaJ.ă ce derurgea. şi eLin poziţia antihitlerustă,
a perfectat plecarea preşedintelui în Elveţia, împreună cu soţia şi fiica
sa, intr-un vagon de dormit pentru ziua de 25 decembrie. A fost luată
legătura cu guvernele iugoslav şi italian pentru permisiunea tranzi
tului prin aceste ţări . In ziua de 25 decembrie 1939, după o şed�::re
de 100 de zile pe pămîntul prdmitor al României, in mijl ocul unui
popor prin excelenţă ospitalier şi solidar cu lupta dreaptă pentru inde
pendenţă şi demnitate naţională, preşedintele a trecut graniţa Româ
niei şi s-a indrtptat spre Elveţia, ţară in care işi va trăi ultimii ani din
viaţă. A murit în anul 1 946 cu bucuria de a fi martorul înl'ringerii Ger
m�:�niei hitleriste, la care o contribuţie importantă şi-au adus-o popoarele
ro'l1ân şi polonez.
In seara de 25 decembrie, adică după plecarea din Craiova a lui
Moscicki, Grigore Gafencu l-a im'litat pe W. Fabricius pentru a-i co
:rnunica hotărîrea guvernului din 23 decembrie .şi părăsirea României
de către preşeddntele Moscicki. Din telegrama trimisă la Berl in in ace
oeaşi seară, se poate uşor deduce iritarea de care a fost cuprins diplo
matul rrazist. Fabricil).s a reProşat guvernului român că a luat o ase
menea hotărîre "fără o prealabilă discuţie cu noi", (cu Ambasada ger
mană - n.n.) 76• "Aooastă hotărire depăşeşte neutralirbatea... N-am putut
inţelege oum de s-a purbuit trooe peste promisitlit1He de noo<tmli'trute. Au
·vrut să ne pună in faţa unui fapt implinit", telegrafia Fabricius la
Berlin. In aceeaşi discuţie Fabricius i-a propus lui Gafencu să ia mă
suri pentru reţinerea preşedintelui înainte de a ajunge la graniţă, la
care ministrul de externe român i-a răspuns că propunere-a este ne73 Ibidem.
nat.

74 Arh.

St.

75 Ibidem.
76 A.D.A.P.,
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realiz.abHă deooreoe regae şi gtliVernul ei'Ian.l Îlil vacanţă ş.i că trenul
a ajuns deja la graruiţă.
In faţa unui asemenea răspuns, diplomatul nazist n-a mai putut
aduce nici un argument. Guvernul român prevăzuse alternativa ames
tecului brutal al Germaniei şi a luat toate măsurile pentru ca plecarea
preşedintelui să decurgă în condiţii optime.
Reacţia Berldnului n-a întîrziat să se manifeste. Ribbentrop a trans
mis instrucţiuni legaţiei germane din Berna să ceară guvernului Con
federaţiei elveţiene să-i interzică lui Moscicki onice a,.ctivitate poli
tică şi să nu-i permită plecarea în altă ţară 77• La Bucureşti, în 28
decembrie a fost trimisă telegrama lui Ribbentrop în care ::>e spunea :
"Rog a se comunica ministrului de externe în numele meu adînca
mihnire pentru nerespectarea promisiunii date şi a se adăuga că n-ar
putea II"ămtne fără urmăii"i , docă Ulll asemenea oarz; s-w- repeta" 78•
Cu toate presiunile şi ameninţările Germaniei faSciste, guvernul
român a manifestat o atitudine plină de soLicitudine faţă de demni
tarii polonezi, iar prin manevre diplomatice compLicate a reu�.it să le
îndeplinească dorinţa de a pleca în acele ţări în care se organiza rezis
tenţa poloneză.
Ajutorul primit pe teritoriul ţării noastre de către poporul polo
nez într-unul din cele mai tragice momente ale istoriei sale a declan
şat exprimarea a nllllil1eroase seilltimente de OOOUItI10.'? in.ţă, faţă de poporul
şi statul român. Of�ciail.i1:ăţile poloneze 8IU expnimat pe rele mai diferite
căi gratitudinea lor pentru felul în care au fost primiţi în România
refugiaţii polonezi. In>că din toamna anului 1 939, autorităl;ile româ·
neşti primeau numeroase elogii atît de la refu�aţi, cît şi din partea
unor personalităţi ale altor ţări sau reprezentanţi ai Crucii Roşii in
ternaţionale, care venind în România, s-au putut convinge la faţa
locului de modul cum au fost primiţi şi trataţi în ţara noastră refu
giaţii poporului polonez prieten.
Din numeroasele exemple cu care ne putem ilustra afirmaţiile
făcute, menţionăm declaraţia Monseniorului Cortezi, trimisul papal în
România, care, după ce a vizitat tabere de militari polonezi, o parte
din populaţia poloneză refugiată la noi şi pe însuşi preşedintele I. Mos
cicki, a considerat, de datoria sa să aducă "public mulţumiri autorită
ţilor şi poporului român pentru spiritul larg de ospitalitate acordat în
împrejurările aduale acestor refugiaţi" 79•
Ce ar putea f1 maJi ooii1.Cil.rudente in aoelaSrt:ă p!ri!vJnţă decit declaraţi
ile făcute de înşişi preşedintele Poloniei I. Moscicki şl comandantul
suprem a[ .arr-matei poil.oneze, mareşaiLul Rydz Smitgly, oare a.:fllat şi el
în refugiu în România, au mulţumit autorităţilor româneş�i pentru
77 A.D.A.P.,
78 Ibidem.
19 Arhivele

nepaginat.
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felul in care au fost primiţi şi trataţi pe teritoriul ţării noastre "in
timpul acestor zile de mare tragedie" 80•
Atitudinea guvernului român faţă de preşedintele Moscicki, con
stituie doar un aspect al sprijinului pe care intregul popor român l-a
acordat refugiaţilor polonezi, care şi-au găsit pe teritoriul României o
parte din căldura căminelor părăsite. Solidaritatea poporului român
cu poporul polonez marchează o pagină glorioasă de luptă antihitle
ristă, o manifestare viguroasă a sentimentelor de umanism , de liher
tate şi demni'taroe n:aţ.i.� ă oare stăpi:neau poporul n.oshru.

L'HOSPITALIT€ ACCORDEE PAR LA ROUMANIE AU PRESIDENT
DE POLOGNE IGNACY MOSCICKI AU DEBUT DE LA DEUXIEME GUERRE
MONDIALE - L'EXPRESSION DE LA LUTTE MENEE PAR LE PEUPLE
ROUMAIN

CONTRE

L'ALLEMAGNE

HITLERIENNE

DECEMBRE

(SEPTEMBRE

-

1939)

Resume
L 'agressdon dechainee par l'Allemagne naziste contre la Pologne en sep
tembre 1939, a consti.tue le sdgnal du declanchemen.t de la deuxieme guerre
mondiale. Devan.t la foule des armees hitlerienn.es, le president de Pologne, le
gouvernement, le chef de l'armee et des di:mines de millier de refugies ont
passe la frontiere roumaine ou, les attendait l'hospttalite et .toute la sympathie
du peuple roumain.
L'attitude genereuse de l ' opinion publique a aussi influence le gouverne
ment roumain qui a pris les meilleures mesures pour l'adcueil des refugies
polonnais.
L'lartiLile, â partir de differen.tes sources en partie inedites, represente la
maniere, dont le president de Pologne I. Moscicki a ete accueilli et traite pen
dant plus de trois mois en Roumanie. Les continuelles pressions et menaces
du gouvernement du Reich. n'orut pas empeche les officialites roumain.es d'agir
conformement aux sen.timents exprimes par notre peuple et aux droits de la
Roumanie, grâoe aux conventdons internartionales, dans sa qualite d'Etat souve
rain .
Tout le deroulement des evenemenrts depuis l'a.rrivee du president Moscicki
en Roumanie le 17 septembre 1939 et jusqu'â l'organisation de son depart de
notre pays (le 25 decembre 1939), a prouve la position loyale du gouvernement
roumain dans ses rapports avec un peuple ami.
L'aide accordee en Roumanie au president de Pologne et aux rerugies po
lonnais au debut de la deu�ieme guen-e mondiale, represente une admirable
illustration de la solidarite de notre peuple avea les pays conquis par l'Alle
magne hitlerienne, une eloquente expression des sentiments qui animaient le
peuple roumain.
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