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ARTYKUŁY 

MIĘDZYNARODOWE OKOLICZNOŚCI POLITYCZNE WZNOWIENIA 
WALK MONARCHII PIASTOWSKIEJ O POMORZE ZA WŁADYSŁAWA 

HERMANA OKOŁO 1090 r. 

Polityczne dzieje Polski w czasach Władysława Hermana mają dość bogatą 
literaturę przedmiotu, dotyczącą także i walk polsko-pomorskich 1

• Nadal istnieją 
jednak jeszcze możliwości uściślania, reinterpretacji i poszerzenia wiedzy na ten 
temat, w tym między innymi drogą pełniejszego uwzględniania międzynarodowe
go kontekstu polityki polskiej. Tą drogą poszedłem w swej pracy o kryzysie 
rządów Bolesława Śmiałego, w której uwzględniłem także pierwszy okres pano
wania Władysława Hermana. Uzasadniałem tam, że małżeństwo tego księcia 
z Judytą Marią salicką, wdową po byłym władcy Węgier Salomonie, związane 
było z ponownym przejściem Polski do obozu cesarza Henryka IV i przyłącze
niem się do tegoż obozu także wielkiego księcia kijowskiego Wsiewołoda Jarosła
wicza. Wiązało się to jednocześnie z ponownym rozluźnieniem a nawet zaostrze
niem stosunków z królem Węgier Władysławem, z czym można kojarzyć także 
prawdopodobne otrucie bratanka Hermana, syna Bolesława Śmiałego (Szczodre
go) - Mieszka, sprowadzonego przedtem do Polski z Węgier, w 1089 r. (według 
Kazimierza Jasińskiego hipotetycznie 7 stycznia). Powrót Władysława Hermana 
do obozu cesarskiego utrudniał sytuację polityczną króla czeskiego Wratysława II, 

1 Literaturę o Władysławie Hermanie podaje G. Labuda, Władysław Herman, Słownik staro
zytności słowiańskich (dalej: SSS), t. VI, 2, s. 518-520; tenże, Zbygniew, SSS VII, s. 108-110. 
O polityce pomorskiej por. też zwłaszcza M. Gump I o w i cz, Zur Geschichte Po/ens im Mittelalter. 
Zwei kritische Untersuchungen uber die Chronik des Balduin Gallus, Innsbruck 1898; T. Tyc, 
Polska a Pomorze za Krzywoustego, ,,Roczniki Historyczne", t. 2, 1926; K. Tymieniecki, 
Pomorze za Bolesławów, ibidem, t. 3, 1927; T. Grudziński, Z problematyki kształtowania się 
stosunku prawnego Pomorza do polskiej monarchii wczesnofeudalnej (X-XI w.), ,,Zapiski History
czne", t. 26, 1961, z. 4; K. Maleczyński, Bolesław li/ Krzywousty, Wrocław 1975. Oszczędzając 
miejsca, tę literaturę będę dalej w przypisach przywoływać oszczędnie, tylko tam, gdzie jest to 
najbardziej konieczne. Por. też o stosunkach polsko-ruskich: B. Włodarski, Ruś w planach 
politycznych Bolesława Krzywoustego, ,,Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", Historia, nr 2, 1966, 
s. 38-42; V. T. Pafoto, Vnelnjajapolitika Drevnej Rusi, Moskva 1968, s. 43-46. 
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który ponadto ponownie znalazł się w konflikcie ze swym bratem Jaromirem, 
biskupem praskim. Zagrożeniem dla wszystkich sąsiadów (także i Węgier) było 
wcześniejsze utworzenie na południowo-zachodnich kresach Rusi władztwa dotych
czasowych „izgojów" Rostisławiczów (synów bratanka Wsiewołoda Jarosławi
cza), którzy oderwali od dzielnicy wołyńskiej Podniestrze, a od Polski - Przemyśl. 

Decydowało to o utrwaleniu się na dłuższy czas wrogości przede wszystkim 
między Rostisławiczami a Władysławem Hermanem i szczególnie blisko z nim 
spokrewnionym spośród wszystkich Rurykowiczów księciem wołyńskim Jaropoł
kiem Iziasławiczem, bratankiem wielkiego księcia Wsiewołoda. Podtrzymywanie 
przez Władysława Hermana sojuszu z W siewołodem było zapewne podyktowane 
głównie przez stosunek do Rostisławiczów. Sojusz z Wsiewołodem i Jaropołkiem 
szachował Rostisławiczów i zapewne dlatego książę Polski mógł pozwolić sobie 
na pogorszenie stosunków z Władysławem węgierskim, być może wskazujące na 
rezygnację, przynajmniej czasową, Hermana z dążeń rewindykacyjnych wobec 
sąsiadujących także z Węgrami Rostisławiczów2 . 

Być może ta faktyczna (chociaż raczej nie sformalizowana) rezygnacja władcy 
polskiego związana była z wysunięciem programu rewindykacyjnego gdzie in
dziej, a mianowicie wobec Pomorza. Odnowienie dobrych stosunków z cesarzem 
Henrykiem IV i podtrzymywanie przymierza z wielkim księciem kijowskim 
i księciem wołyńskim zabezpieczały monarchię polską od wschodu i południowe
go zachodu, pośrednio też od południa i wraz z przywróceniem przez śmierć 
Mieszka Bolesławowica Ueśli ten miał dzielnicę lub został dopuszczony do współ
rządów) jedności monarchii umożliwiało właśnie podjęcie działań zaczepnych na 
Pomorzu. 

Gall Anonim owo podjęcie działań zaczepnych bezpośrednio związał z mał
żeństwem Hermana z Judytą Marią i z przymierzem z cesarzem Henrykiem IV, 
ale można sądzić, że także śmierć Mieszka Bolesławowica, podana przez kronika
rza wcześniej, wyprzedzała atak polski na Pomorze. Herman obległ jakiś gród 
pomorski i 15 sierpnia tak dotkliwie rozgromił odsiecz, że mógł inkorporować 
Pomorze aż do morza (być może nie całe, a tylko jego wschodnią część) i osadzić 
w jego grodach swoich urzędników. Ci ostatni, mianowani przez Hermanowego 
palatyna Sieciecha, widocznie rządzili surowo, gdyż Pomorzanie, którzy nieba
wem powstali, wymordowali ich. Część osadzonych na Pomorzu Polaków została 
ocalona jednak przez spowinowaconych z nimi Pomorzan. W odpowiedzi na to 
powstanie Herman podjął ekspedycję karną, która przed Wielkim Postem wkro
czyła na Pomorze, ale nie przyniosła zmuszenia Pomorzan do uległości, ale tylko 
spustoszono i złupiono znaczną część (przynajmniej wschodnią) kraju. Powraca
jące wojsko Hermana jeszcze przed końcem Wielkiego Postu zostało dogonione 
nad Wdą, blisko już granic państwa piastowskiego (zapewne więc blisko ujścia 
Wdy do Wisły). W krwawej bitwie w przeddzień Niedzieli Palmowej Polacy 
utrzymali pole bitwy, lecz z wielkimi stratami. Gall nazwał to pole bitwy Drzu3

. 

2 Por. J. Powierski, Kryzys rządów Bolesława Śmiałego. Polityka i jej odzwierciedlenie 
w literaturze średniowiecznej, Gdańsk 1992, s. 263-312. Por. nie uwzględnioną tam jeszcze pracę: 
K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa-Wrocław 1992, s. 164-170, I 80 n. i 185-
-187. Różnica zdań nie dotyczy bezpośrednio ujęcia rzeczy w niniejszym tekście. 

3 Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje ksiąiąt i władców polskich, wyd. K. Ma Ie czyń ski, 
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Niewątpliwie tę bitwę jako zwycięstwo księcia Władysława nad Pomorzanami pod 
Drecim (Rechen) odnotowano we wspólnym pierwowzorze Rocznika dawnego 
i Rocznika kapituły krakowskiej pod 1091 r.4

. Chodzi o Drzycim nad Wdą5 . Bitwa 
pod Drzycimiem miała więc miejsce 5 IV 1091 r., początek ekspedycji karnej 
możemy odnieść do lutego tegoż roku, po powstaniu Pomorzan być może z jesieni 
lub wczesnej zimy 1090 r. Pierwsze zwycięstwo Hermana nad Pomorzanami 
można datować na 15 VIII 1090 r. (nie wykluczając zupełnie roku poprzedniego, 
jako mniej jednak prawdopodobnego). 

Przyjrzyjmy się teraz międzynarodowej sytuacji politycznej w czasie tych walk 
polsko-pomorskich. Cesarz Henryk IV, mimo fiaska pertraktacji z opozycją niem
iecką z początków 1090 r., w marcu wyprawił się do Włoch, gdzie po przybyciu 
młodego syna przywódcy południowo-niemieckiej opozycji księcia bawarskiego 
W elfa IV, a mianowicie W elfa V, ożenionego z dużo starszą podporą stronnictwa 
papieskiego Matyldą toskańską, walka przybrała niekorzystny bieg dla stronników 
cesarskich, a już przed końcem 1089 r. papież Urban II wyparł ostatecznie z Rzy
mu cesarskiego papieża Klemensa III. W obawie przed skutkami pierwszych 
sukcesów militarnych cesarza w północnych Włoszech Urban II w drugiej poło
wie 1090 r. schronił się do Kapui pod opiekę normańskich sprzymierzeńców. 
Wielomiesięczne oblężenie Mantui zahamowało jednak postępy Henryka IV6. Na 
terenie Niemiec do poważniejszych walk pod nieobecność cesarza doszło tylko 
w marchiach saskich. Przywódca opozycji północnoniemieckiej margrabia Ekbert 
zaatakował bez powodzenia władztwo swego szwagra Henryka łużyckiego (nota 
bene powinowatego Jaropołka Iziasławicza wołyńskiego) i posiadłości Wiprechta 
z Grojca (v. Groitsch), zięcia Wratysława czeskiego. Sprowokowawszy w ten 
sposób wrogie wystąpienie dużej części panów saskich przeciw sobie, Ekbert 
musiał ujść w góry Harzu, gdzie został 3 VII 1090 r. zabity przez ludzi opatki 
kwedlinburskiej Adelajdy, siostry cesarza, pod której opieką i kontrolą był praw
dopodobnie wówczas starszy syn Władysława Hermana, Zbigniew. Marchia miś
nieńska teraz bez przeszkód przeszła w posiadanie margrabiego łużyckiego Hen
ryka i w Saksonii po wielu latach wojny domowej zapanował spokój7. 

Zapewne już przed wyjazdem cesarza do Włoch pogodził się z nim Wratysław 
czeski (którego zięć został następnie zaatakowany przez Ekberta), zapewne za 
cenę rezygnacji przez tegoż z praw do marchii miśnieńskiej, a także z roszczeń do 
zwierzchnictwa nad Polską. Wpływ na to miał niewątpliwie wspomniany konflikt 
z bratem, biskupem Jaromirem i dzielnicowymi książętami morawskimi. Jaromir 
miał zamiar udać się ze skargą na swego królewskiego brata do cesarskiego 

Kraków 1952 (dalej cytuję: Gall), lib. II, cap. 1 i 2, s. 64-66. Aspekty terytorialne tych walk 
dokładniej przedstawiają ostatnio 1. Powierski, B. Śliwiński, K. Bruski, Studia z dziejów 
Pomorza w XI/ wieku, Słupsk 1993, s. 19-22. 

4 Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Z. Kozłowska-Budko w a, Warsza
wa 1978, s. 11 i 53. 

5 Poza podaną w przyp. I I iteraturą por. S. Kętrzyński, O rzekomej wyprawie Włodzimierza 
Hennana na Szczecin w roku 1091, ,,Kwartalnik Historyczny", t. 14, 1900, s. 17 n. 

6 Por. G. Meyer v. Knonau, Jahrbticher des Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und 
Heinrich V., Bd. 4, Leipzig 1903, s. 274-284. 

7 Ihidem, s. 292-294. 
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papieża Klemensa III, ale może właśnie pod wpływem pogodzenia się Wratysława 
z cesarzem zmienił zamiar i uszedł na Węgry, gdzie jednak zmarł już 26 III 
1090 r. 8

• 

Stosunki między Wratysławem a Władysławem węgierskim pozostawały więc 
nadal nieprzyjazne. Władysław jednak niewątpliwie śledził uważnie sytuację 

w Chorwacji, gdzie po śmierci jego szwagra Z won i mira w 1089 r. objął rządy 
Stjepan II, ale tylko w południowej części kraju, podczas gdy na północy sytuacja 
była niejasna. Bardziej pomyślne dla Węgier było dostanie się około tego czasu do 
niewoli bizantyńskiej powiązanego z obozem Henryka IV i Klemensa III władcy 
serbskiej Duklji Konstantyna Bodina9

. 

Bizancjum tymczasem toczyło długotrwałą wojnę z Pieczyngami okupujący
mi Bułgarię i tereny pod Konstantynopol. Wiosną I 090 r. Pieczyngowie odnieśli 
zwycięstwo pod Chariopolis. Przybyli z pomocą dla Bizancjum Flamandowie, 
wysłani przez hrabiego Flandrii Roberta Fryza (który wcześniej uznał się za 
wasala cesarza Aleksego Komnena), musieli być skierowani do Anatolii przeciw 
Turkom seldżuckim. Sam Konstantynopol szczególnie zagrożony był jesienią 
I 090 r. i w najbliższą zimę, kiedy to zapewne doszło nawet do współdziałania 
bliskich sobie językowo Pieczyngów i Turków pod wodzą Czachy (Czausza), 
który zdobył wybrzeża anatolijskie i część wysp egejskich. Co prawda 29 II I 091 r. 
Aleksy odniósł zwycięstwo nad częcią Pieczyngów, ale to nie oddaliło zagrożenia. 
Sytuację zmieniło dopiero przybycie z pomocą dla Bizancjum Kumanów (Połow
ców), wraz z którymi cesarz Aleksy 29 IV rozgromił Pieczyngów. CC) prawda, 
pozostały jeszcze grupy Pieczyngów we wnętrzu Półwyspu Bałka{1skiego, ale 
sytuacja była uratowana. Połowcy wycofali się za Bałkany. Na ich czele stali znani 
ze źródeł ruskich Tugorkan i Boniak 10

. 

W Chorwacji narastały konflikty wewnętrzne. W jakimś związku ze sobą były 
śmierć Stjepana II i zwrócenie się części możnowładztwa chorwackiego z wdową 
po Zwonimirze na czele do jej brata Władysława węgierskiego o interwencję. 
Z początkiem I 09 I r. Władysław wkroczył do Chorwacji, docieraj,ic do wybrzeży 
adriatyckich, ale najazd Kunów (Połowców, albo może raczej pomylonych z nimi 
niedobitków pieczyńskich) pod wodzą Kopulcza, syna Krula, na tereny wschod
niej części Węgier, zmusił króla do wycofania się z południowej Chorwacji i osa
dzenia w Slawonii swego bratanka Almoszajako władcy dzielnicowego. Koczow-

8 Die Chronik der Bohmen des Cosmas von Prag, hrsgb. v. H. Bretholz, Monumenta 
Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum, Nova ser., t. II, Berlin 1923, lib. II, cap. 41; 
por. Kosmasa Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Warszawa 1968, s. 291-295; por. też V. 
N ovotny, Ceske dejiny, t. I, d. 2, Praha 1913, s. 291. 

9 Por. T. Wasilewski, Stjepan li, SSS V, s. 420; lstorija Vengrii v trech tomach, Moskva 
1971, t. 1, s. 139 i 508; J. Leśny, Studia nad początkami serbskiej monarchii Nemaniczów (polowa 
XI - koniec XI/ wieku), Wrocław 1989, s. 97-106. 

10 Por. F. I. Us pe n ski j, /st orija Vizantijskoj imperii, t. 3, Moskva-Leningrad 1948, s. 110-141 
i 139-141; G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjwn, Warszawa 1967, s. 292 i n.; Ja. N. Ljubarskij, 
Vizantijsko-pecenezskaja vojna I 086-109 I g. na territorii Balkan, [w:] Slavjanskie issledovanija, 
Leningrad 1966; por. też Anna Komnena, Aleksjada, tłum. O. Jurewicz, Wrocław 1972, t. 2, s. 
18-42; /zvoarele istoriei Romaniei, t. III, Scriitori bizantini (sec. XI-XIV), pub!. A. EI i a n, N.§. 
Tanałoca, Bucure~ti 1975, s. 54-57, 160 i n. O identyfikacji Togortaka i Maniakesa Aleksjady 
z Tugorkanem i Baniakiem Powiesti wriemiennych fet por. V. G. Vasil'evskij, Trudy, t. I, S. 
Petersburg 1908, s. 89, 98 i 101-106; V. T. Pasuto, Vnesnjaja politika, s. 87, 117 i n., 204 i 271 
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niczy najeźdźcy zostali rozgromieni (sam Kopulcz padł w bitwie), a ich resztkę 
osadzono w części węgierskiej puszty. Możliwe, że najeźdźcy byli inspirowani 
przez Rostisławiczów. Uwolniony z niewoli Konstantyn Bod in i jego wasal Wu
kan, żupan Raszki, już przed kwietniem I 091 r. zaangażowali się ponownie 
w walkę z Bizancjum, nie mogli więc stanowić zagrożenia dla pozycji Węgier11 . 
Połowcy wkrótce po udzieleniu wsparcia cesarzowi Aleksemu w walce z Pieczyn
gami i wycofaniu się za Bałkany (ale nie za Dunaj, dawną granicę cesarstwa) 
zapewne wczesnym latem 1091 r. sami dokonali najazdu na tereny utrzymujące 
się pod władzą Bizancjum, co zresztą przemawia za tym, że nie oni, a niedobitki 
Pieczyngów lub Uzowie wyprawili się wcześniej na Węgry. Cesarz Aleksy za 
ważniejszą uznał wojnę z Bodinem i Wukanem, ale zdołał osiągnąć tylko umoc
nienie pogranicza z Serbami 12

. 

Cesarz Henryk IV 6 I 1091 r. zatwierdził immunitet dla posiadłości jednego 
z weneckich klasztorów 13, co wskazuje na dobre stosunki z Wenecją, niewątpli
wie zaniepokojoną ewentualnymi postępami węgierskimi w Chorwacji. Henryk 
IV cały 1091 r. przebywał w północnych Włoszech, prowadząc działania zbrojne, 
zwłaszcza w posiadłościach Matyldy toskańskiej. Największym jego sukcesem 
było zmuszenie do poddania się Mantui w kwietniu. Już przed tym miesiącem 
związany z cesarzem papież Klemens III wkroczył do Rzymu i Wieczne Miasto 
na dłuższy czas znalazło się w jego posiadaniu. Drugi papież Urban II musiał 
pozostawać w południowych Włoszech pod ochroną Normanów. Wojsko margra
biny Matyldy, które podjęło próbę kontrofensywy, w grudniu poniosło wielką 
klęskę. Tak więc w północnych i przeważającej części środkowych Włoch stron
nictwo cesarskie było wówczas górą14 . W Niemczech mimo nieobecności cesarza 
panował spokój, na co wpływ miał pobyt we Włoszech księcia Welfa15

. 

Konflikt wzmagał się natomiast w czesko-morawskim państwie Przemyśli
dów. Książę brneńsko-znojemski Konrad domagał się od swego brata, króla 
Wratysława, zwrócenia dzielnicy ołomunieckiej synom ich zmarłego brata Ottona, 
Świętopełkowi i Ottikowi. Wratysław zaatakował dzielnicę Konrada i obległ go 
w Brnie. Doszło wówczas do tajnego porozumienia między Konradem a synem 
Wratysława Brzetysławem, być może niezadowolonym z perspektywy podziele
nia się w przyszłości spuścizną po ojcu z synami macochy Swatawy, siostry 
Władysława Hermana, co pasowałoby do wcześniejszego pogodzenia się Wraty
sława z jego polskim szwagrem. W każdym razie towarzysze Brzetysława zabili 
faworyta królewskiego włodarza Zderada I 1 lipca, po czym Brzetysław z częścią 
wojska opuścił obóz królewski pod Brnem i udał się do północnomorawskiego 
Hradca. Zaraz potem Wratysław zgodził się na pokój ze swym brneńsko-znojem
skim bratem Konradem, ustanawiając go nawet swym następcą w Pradze. Intere
sujące, pośrednicząca w zawarciu ugody żona Konrada Wilburga miała powie-

11 Por. wyżej przyp. 9 oraz V. P. Susarin, Russko-vengerskie otnosenija, s. 412 i n.; N. Soko
ław, Narodziny weneckiego imperium kolonialnego, Warszawa 1985, s. 189 i n.; T. Wasilewski, 
Slawonia, SSS V, s. 242. 

12 Anna Komnena, Aleksjada, t. 2, s. 43 i n., 49 i 106. 
13 G. Mayer v. Knonau, op. cit., Bd. 4, s. 333 z przyp. I. 
14 Ibidem, s. 333-348. 
15 Ibidem, s. 348 i n. 
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dzieć, że jej mąż miałby możliwość udania się do Grecji lub Dalmacji, co może 
pośrednio wskazywać na dobre stosunki Konrada z Węgrami i Bizancjum. Na 
wieść o nowej decyzji ojca Brzetysław z silnym oddziałem swych stronników udał 
się z kolei na Węgry, do stryjecznego brata swej matki króla Władysława. Król 
węgierski udzielił krewniakowi gościny na swym dworze, a jego ludziom wyzna
czył na utrzymanie okręg banowski w pobliżu Trenczyna tuż przy granicy moraw
skiej 16. 

Tak więc trwały nadal nieprzyjazne stosunki między Władysławem węgier
skim a Wratysławem czeskim. Ten konflikt niewątpliwie zabezpieczał Polskę od 
możliwości ataku ze strony południowej, jak korzystne dla niej wówczas było 
umocnienie pozycji obozu cesarskiego w północnych Niemczech. W porównaniu 
z momentem wznowienia walk o Pomorze od tej strony więc sytuacja Władysława 
Hermana uległa dalszej poprawie i oczywiście nie stosunki z południowymi i po
łudniowo-zachodnimi sąsiadami mogły mieć wpływ na niepowodzenia pomor
skiej polityki księcia Polski i jego palatyna Sieciecha. 

Wratysław II czeski najwidoczniej przewidywał, że dla Władysława węgier
skiego od interwencji na terenie Moraw i Czech ważniejsze były sprawy Chorwa
cji i może nadal, mimo zwycięstwa nad najeźdźcami, stosunków z koczownikami. 
Niedługo więc po zawarciu porozumienia z bratem Konradem zdecydował się król 
czeski na krok, będący oczywistym już dowodem uprzedniej poprawy stosunków 
z polskim szwagrem. Pod koniec września mianowicie trzy hufce czeskie przysła
ne przez Wratysława wzięły udział w nowej wyprawie Władysława Hermana 
przeciw Pomorzanom. Tym razem oblężono pograniczne Nakło. Po dotkliwej dla 
oblegających wycieczce z Nakła wojsko polsko-czeskie musiało wycofać się. 

Informujący o tym Gall Anonim dodał, że Pomorzanie w ten sposób ( w efekcie 
dotychczasowego przebiegu walk) wzbili się w pychę wobec Polaków 17• Jest to 
zapewne aluzja do podjęcia następnie działań zaczepnych właśnie przez Pomo
rzan 18. Wiadomo, że później we władaniu Pomorzan znalazł się nawet położony 
dość daleko na południe od linii Noteci i Warty Międzyrzecz nad Obrą19, może 
więc i ziemia lubuska. 

Przejdźmy teraz do danych o sytuacji na Rusi. W Powiesti wriemiennych !et 
pod 6597 r., poza wyświęceniem cerkwi Bogurodzicy Pieczerskiego monastyru 
przez metropolitę Jana (Prodromosa) i dwóch biskupów, podano jeszcze śmierć 
tegoż metropolity „w sie że leto", podróż mniszki Janki, córki Wsiewołoda 
kijowskiego, do Konstantynopola i przywiezienie przez nią nowego metropolity 
Jana Skopca, zgon tegoż po roku (,,ot goda bo do goda priebywa"), a także 
wiadomości o wyświęceniu cerkwi św. Michała w Perejasławiu przez miejscowe
go metropolitę Jefrema wraz z danymi o jego działalności budowlanej. Jest oczy
wiste, że nie wszystkie te fakty mogły należeć do jednego roku 20

. Bardziej 

16 Cosmas, lib. IL cap. 43-48; Kosmas, s. 295-303. 
17 Gall. lib. Il, cap. 3, s. 66 i n.; por. M. Gu mp Io wi cz, op. cit., s. 3 I; V. N ovotny, Ceske 

dejiny, I, 2, s. 309 i n. 
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19 Gall, lib. II, cap. 14, s. 78 i n. (z prlyp. 2). 
20 Povestvremennychlet, izd. D. S. Lichacev, Moskva-Leningrad 1950(dalej: PYL). t. I, s. 137. 



prawidłowe wydaje się więc datowanie części z nich w Nowogrodzkim pierw
szym latopisie21

. Janka mogła udać się do Konstantynopola albo przed końcem 
sezonu żeglugowego 1089 r. lub raczej po początku tegoż sezonu w 1090, ale tak 
czy owak mogła powrócić do Kijowa albo jeszcze przed zimą 1090/1091 albo 
w sezonie żeglugowym l 091 - razem z Janem Skopcem. 

Z tych informacji ważne politycznie są dane o utrzymywaniu dobrych stosun
ków między wielkim księciem kijowskim Wsiewołodem a Bizancjum. Fakt, iż 
Połowcy wiosną 1091 r. pojawili się na bałkańskiej arenie walk Bizancjum 
z Pieczyngami i następnie sami atakowali Bizancjum poświadcza moje datowanie 
epizodów walk z Połowcami Włodzimierza (Wołomimiera) Monomacha, syna 
wielkiego księcia W siewołoda, z napisanego przez samego Monomacha jego 
itinerarium i uściśla je do okresu do 1090 r. (nie 1091) włącznie22 . Trudno jednak 
podejrzewać, właśnie ze względu na dotychczasowe walki, pośrednictwo kijow
skie w skierowaniu Połowców na pomoc cesarzowi Aleksemu. Prędzej już takie 
pośrednictwo można by przypisać Olegowi Światosławiczowi tmutorokańskiemu. 

Wcześniej w Powiesti wriemiennych let pod 6596 r. podano kolejno następują
ce fakty: 1) poświęcenie cerkwi św. Michała w monastyrze Wsiewołoda (Wydu
bickim); 2) ,,tego że leta idie Światopołk iz Nowagoroda k Turowu żiti"; 3) śmierć 
ihumena pieczerskiego Nikona; 4) ,,w sie że lato wziasza Bołgarie Murom"23

. 

Udział metropolity Jana w poświęceniu cerkwi św. Michała zgodny jest z datowa
niem tego faktu na rok marcowy 1088/1089, a podanie pod 6597 nowego ihumena 
pieczerskiego Jana potwierdzić może datę śmierci Nikona. Przykład informacji 
pod 6597 r. skłania jednak do ostrożności przy uznaniu wszystkich not 6596 za 
odnoszące się do wydarzeń roku 1088/1089. Wątpliwość ta jest uzasadniona 
zwłaszcza wobec noty drugiej. 

Według wykazu książąt nowogrodzkich w Młodszym zwodzie Nowogrodzkie
go pierwszego latopisu (z informacjami po części oryginalnymi) do Nowogrodu 
Wielkiego po odejściu do Kijowa Światopołka Iziasławicza przysłany został przez 
wielkiego księcia Wsiewołodajego wnuk Mstisław (Mścisław) syn Włodzimierza 
Monomacha, który panował 5 lat, po nim Dawid 2 lata, a następnie ponownie 
Mstisław 20 lat24

• Koniec panowania Mstisława w Nowogrodzie datowany jest 
pewnie na 17 III 6625 r. 25

, wobec czego początek jego drugich rządów można 
datować najwcześniej na 6605, Dawida - na 6603, a pierwszych rządów Mstisła
wa na 6598 r. Rzeczywiście w obu zwodach Nowogrodzkiego pierwszego latopisu 
pod 6603 r. mowa o przekazaniu Dawidowi Nowogrodu w zamian za Smoleńsk26 , 
natomiast w Powiesti wriemiennych let pod 6603 - o przejściu Dawida z Nowo
grodu do Smoleńska i zastąpieniu go przez Mstisława, a pod 6604 o panowaniu 
Dawida w Smoleńsku27 . Z itinerarium Monomacha wiadomo jednak, że odwrot
nie niż w Powiesti książę ten najpierw wyprawił się na Starodub, potem dopiero 

21 Novgorodskaja pervaja letopis starsego i mladsego izvodow, Moskva-Leningrad 1950 (dalej: 
NIL). s. 18 i 202. 

22 Por. J. Powierski, Kryzys rządów ... , s. 293. 
23 PYL I, s. 137. 
24 NIL s. 16 I. 
25 NIL s. 20 i 204; PYL I, s. 201. 
26 NIL s. 19 i 202. 
27 PYL I, s. 150 i 168 i n. 
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do Smoleńska, gdzie zawarł ugodę z Dawidem, w wyniku której ten ostatni nie
wątpliwie przeszedł do Nowogrodu28

. Zgodność itinerarium Monomacha ze 
źródłami nowogrodzkimi przemawia za datacją tych ostatnich (jak w wypadku 
informacji Powiesti spod 6597 r.)29

. Można więc dość pewnie przyjąć, że Mstisław 
objął po raz pierwszy rządy w Nowogrodzie w 6598 r., bezpośrednio po odwoła
niu do Kijowa Światopołka Iziasławicza i przekazaniu mu rządów w Turowie, co 
nastąpiło wobec tego najprawdopodobniej w roku marcowym 1090/1091. Ponie
waż w nocie Powiesti wriemiennych let o przejściu Światopołka z Nowogrodu do 
Turowa pominięto rolę W siewołoda, to nota ta mogła być dodana z innego niż 
prowsiewołodowy latopis, z którego pochodziła zapiska o ataku Bułgarów Nad
wołżańskich na związany z Czernichowem (podlegającym wówczas W siewołodo
wi) Murom. 

Włodzimierz Monomach w swoim itinerarium po wspomnianym okresie walk 
z Połowcami (do 1090 r.) podał następujące epizody: ,,chodiw Wołodimieriu ( 1 ), 
pak i Jaropołka posadich (2), i Jaropołk umrie (3), i paky po otni smierti ( 4) ... " 30 . 

Ojciec Monomacha Wsiewołod zmarł 13 IV 1093 r. 31
, a więc trzy poprzednie 

epizody ze stosunków z Jaropołkiem Iziasławiczem można odnieść do okresu 
poczynając najwcześniej od roku marcowego 1090/1091 (albo od 1091/1092). 
Zgadza się to z datowaniem wcześniejszych epizodów, o walkach z Połowcami, 
do 1090 r. Oznacza to zgodność odliczania epizodów w itinerarium Monomacha 
do przodu od śmierci Iziasława w 1078 r. i wstecz od zgonu Wsiewołoda 
w 1093 r. Jeśli Monomach nie podawał pór roku, to jeden epizod przypadał 
w zasadzie na jeden rok. 

W Powiesti wriemiennych let pod latami 6593 i 6594 podano schyłek dziejów 
J aro połka Iziasławicza: 

W leto 6593. Jaropołk-że chotiasze iti na Wsiewołoda, posłuszawzłych 
sowietnik-. Sie uwiedaw-, Wsiewołod-posła protiwu jemu syna swojego Wo
łodimiera. Jaropołk że, ostawiw- matier swoju i drużinu Łucz'skie, bieża w La
chy. Wołodimieru że priszedsziu Łucz'sku, i wdaszasia łuczanie. Wołodimier
że posadi Dawyda Wołodimieri, w- Jaropołka miesto, a matier' Jaropołcziu, 
i żenu jego i drużinu jego priwiedie Kyjewu, i imien 'je wziem- jego. W leto 
6594. Pridie Jaropołk- iz Lachow-, i stwori mir- s Wołodimierom', i idie 
Wołodimier- wspiat' Czernigowu. Jaropołk że siedie Wołodimieri. I pieriesie
diew mało dnij, idie Zwienigorodu. 
Dalszy ciąg przekazu wystarczy podać w streszczeniu. Przed dotarciem do 

Zwienigorodu (Kijowskiego) Jaropołk został zabity przez niejakiego Nieradca, 
który uciekł potem do Przemyśla do Ruryka (Rostisławicza). Ciało Jaropołka 
zawieziono dalej do Kijowa, przed którym uroczyście powitali je: książę Wsiewo
łod z synami Wołodimierem (Monomachem) i Rostisławem oraz metropolita Jan 
z mnichami i prezbiterami. Ciało pochowano (po uprzednim złożeniu w cerkwi 
św. Dymitra- patrona Jaropołkowego ojca Iziasława) 5 grudnia w cerkwi św. Pio-

28 PYL 1:s. 161. 
29 Zauważył sprzeczności w danych PYL, ale przyjął jej datację L. Y. A Ie ks ee v, Smolenskaja 

zemlja v IX-X/Il vv., Moskva 1980, s. 196 i przyp. 14. 
30 PYL I, s. 160. 
31 PYL I, s. 141 i n.; por. A. Kij as, Wsiewolod, SSS VI, 2, s. 623. 
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tra (jak wiemy skądinąd - patrona samego Jaropołka), którą wcześniej sam zaczął 
budować. Dalej w tekście następuje pochwała Jaropołka i modlitwa za niego32

. 

Sądząc z tendencji, tekst pochodzi z dwu źródeł. Obszerna relacja o śmierci i po
grzebie Jaropołka z jego „nekrologową" pochwałą i modlitwą pochodzi zapewne 
od autora związanego z bratem Jaropołka Światopołkiem Iziasławiczem ( od 
1093 r. wielkim księciem kijowskim), krótsze zaś informacje pod 6593 i na po
czątku 6594 r. ze źródła związanego z Monomachem. Całość włączona została do 
Powiesti wriemiennych let pod niewłaściwymi datami33

. 

Z itinerarium Monomacha, którego chronologia względna jest moim zdaniem 1 

zupełnie pewna, wynika, że śmierć Jaropołka nastąpiła nie tak długo przed zgonem 
W siewołoda. Pod 6600 r. podano informacje, których część (jak zgon Rury ka 
Rostisławicza) przypadała na pewno na czas między zamordowaniem J aropołka 
a śmiercią W siewołoda34 . Wobec tego pogrzeb Jaropołka możemy datować na 
5 XII nie 1092, ale 1091 r. Wzmiankę Monomacha w jego itinerarium o osadzeniu 
przez niego Jaropołka, oczywiście we Włodzimierzu Wołyńskim, możemy powią
zać z przekazem Powiesti pod 6594 r. o pokoju między wracającym z Polski 
J aropołkiem a Monomachem, ale datować także na 1091 r., natomiast fraza „cho
diw Wołodimieriu" w itinerarium oznacza zajęcie przez Monomacha na Jaropołku 
Wołynia, opisane w Powiesti pod 6593, ale w rzeczywistości przypadające na czas 
po ostatnim epizodzie wcześniejszych walk Monomacha z Połowcami z 1090, 
a więc na 1090 lub 1091 r. 

Dodatkową przesłankę na rzecz takiej datacji odnajduję w Powiesti wriemien
nych let w umieszczonej pod 6599 r. obszernej relacji o translacji szczątków 
ihumena Pieczerskiego monastyru Fieodosija (Teodozjusza), dokonanej w obec
ności biskupów: perejasławskiego Jefrema, włodzimierskiego Stefana, czerni
chowskiego Joana i juriewskiego Mariana 14 VIII. Dodatkowe elementy chro
nologiczne (czwartek, indykcja 15) wskazują, że rzeczywiście chodziło o 14 VIII 
1091, więc 6599 r. marcowego ery konstantynopolitańskiej35 . Zwraca uwagę 
nieobecność metropolity kijowskiego podczas uroczystości translacji, co pozwala 
sądzić, że Jan Skopiec przybył wraz z Janką W siewołodówną do Kijowa dopiero 
po 14 VIII 1091 r., chociaż jeszcze przed końcem sezonu żeglugowego. Mógł więc 
Jan Skopiec brać udział w grudniu tegoż roku w przyjęciu do Kijowa ciała Jaro
połka. Zwraca zarazem uwagę obecność w translacji biskupa włodzimierskiego 
Stefana, który miał zdecydować się na udział w niej rzekomo pod wpływem 
cudownego objawienia, jakby nie był na kijowską uroczystość wcześniej zapro
szony. Piszący blisko 20 lat później Nestor (któremu niesłusznie przypisano 
zredagowanie Powiesti wriemiennych let) był blisko związany ze Stefanem, za 

32 PYL I, s. 135 i n. 
33 Jest to nie jedyny argument na rzecz tezy, że Powiest' wriemiennych let została zredagowana 

sporo później niż dominujący w dotychczasowej literaturze źródłoznawczej pogląd. Wymaga to 
jednak odrębnego uzasadnienia. Pierwszy w nowszych badaniach krok w tym kierunku uczynił (bez 
pełnej konsekwencji we wnioskach) A. G. Ku z' mi n, Nacal'nye etapy drevnerusskogo letopisani
ja, Moskva 1977. Błędne datacje występują wyraźnie jeszcze w odniesieniu do pierwszych kilkuna
stu lat XII w. 

34 PYL I, s. 141. 
35 PYL I, s. 138-141. 
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biskupstwa którego na Wołyniu trwała jego kariera, a zarazem sympatyzował 
z domem Iziasława. Można więc sądzić, że także włodzimiersko-wołyński biskup 
Stefan był stronnikiem Iziasława i jego synów, i że jego pobyt w Kijowie miał na 
celu między innymi wstawienie się za Jaropołkiem, który w takim razie w sierpniu 
1091 r. byłby już na wygnaniu, a powrócił do dzielnicy na mocy pokoju z Mono
machem (upoważnionym przez Wsiewołoda) na krótko przed grudniem tegoż 
roku. 

Za tym, że w Powiesti wriemiennych let na początku cytowanego tekstu o Ja
ropołku datę roczną „V leto 6593" wstawiono sztucznie, rozrywając ciągły tekst 
narracji, wskazuje występowanie już w pierwszym zdaniu po dacie „że", a więc 
odpowiednik w tym kontekście polskiego „zaś". Wyraźnie nawiązuje to do narra
cyjnej ciągłości ze zdaniem przekazu pod 6592 r. Co prawda według mojej analizy 
opisane w Powiesti pod 6592 r. wydarzenia rzeczywiście należy odnieść do poło
wy lat osiemdziesiątych XI w. 36, o kilka lat więc wcześniej niż podany pod 6593 r. 
konflikt między W siewołodem a Jaropołkiem, ale to nie zmienia wniosku, że 
przekazy pod 6592 i 6593 r. pochodziły ze wspólnego źródła, w którym nie było 
daty rocznej 6593. Tekst Powiesti sugeruje, że zamiar Jaropołka wyprawienia się 
przeciw W siewołodowi był odpowiedzią na fakt podany w ostatnim zdaniu prze
kazu pod 6592 r.: ,,Wsiewołod że, posław-, priwiedie i [tzn. Dawyda -1. P.] i wda 
jemu Dorogobuż". Tak też zrozumiał to Tatiszczew w młodszej redakcji swej 
Historii rosyjskiej (w której widoczna jest wyraźna jego interpretacyjna amplifi
kacja przekazywanych tekstów latopisarskich), stwierdzając wprost, że Jaropołk 
dowiedziawszy się o nadaniu Dorohobuża Dawidowi zezłościł się bardzo na 
Wsiewołoda37 . Taką przyczynę konfliktu widziano też w nowoczesnej historiogra
fii38. Dzielnica dorohobuska została wykrojona jednak z ziemi kijowskiej, a nie 
Wołynia, trudno więc przekazanie jej Dawidowi zrozumieć jako przyczynę czy 
powód wystąpienia Jaropołka przeciw wielkiemu księciu Wsiewołodowi, zwłasz
cza wobec konfliktu Jaropołka z Rostisławiczami. 

Polski dziejopis Jan Długosz, korzystający z latopisów ruskich39, pod I 078 r. 
(zamiast pod I 088 - z częstym w jego dziele dziesięcioletnim wyprzedzeniem) 
podał całe dzieje Jaropołka, umieszczone w Powiesti wriemiennych let pod 6593 
i 6594, jakby znał tekst nie rozbity jeszcze między dwa lata i, co szczególnie 
intrygujące, pod datą Powiesti (po uwzględnieniu dziesięcioletniej poprawki) 
pominiętego przez niego przejścia Światopołka z Nowogrodu Wielkiego do Turo
wa. Może to być zbieżność przypadkowa, chociaż nie można wykluczać ewentu
alności, że Długosz korzystał z tekstu nie poddanego jeszcze obróbce przez reda
ktora Powiesti wriemiennych let. Długosz stwierdził także, że Jaropołk zebrał 

36 PYL I, s. 135; por. J. Powierski, Kryzys rządów ... , s. 278 i n. 
37 V. N. Ti ti s ce v, /storija Rossijskaja, Moskva-Leningrad, t. 2, 1963, s. 94 i n. (por. t. 4, 1964, 

s. 159). 
38 Por. np. S. M. S o I o v' e v, /storija Rossi is drevnessich vremen, kn. I, Moskva 1962, s. 364 

n.; V. T. Pasu to, Vnesnjaja politika, s. 43. 
39 Nie mogę przyjąć zdania, że Długosz korzystał tylko z jednego zwodu ruskiego (Ju. A. 

Limonov, Kul'turnye svjazi Rossii s evropejskimi stranami v XV-XV/I vekach, Leningrad 1978, 
s. 6-96. Por. np. A. G. Ku z' mi n, Nacal'nye etapy, przez indeks pod Długoszem. Sprawa zwodu 
,,przemyskiego" została jednak także w literaturze przynajmniej wyolbrzymiona. 
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wojsko i chciał odebrać tron kijowski Wsiewołodowi40 . Podobne zdanie spotyka
my u Tatiszczewa, który dodał ponadto, że Jaropołka namawia]i do tego Polacy. 
Intrygi polskie mogły być wydedukowane z faktu późniejszej ucieczki Jaropołka 
do Polski, są zaś zupełnie nieprawdopodobne, gdyż Władysławowi Hermanowi 
nie mogło zależeć na skłóceniu sojuszników przeciw Rostisławiczom. Nie jest 
jasne, czy bezpośrednią wzmiankę o zebraniu wojska dla wyprawy na Kijów oparł 
Tatiszczew na dziele Długosza (czy raczej kronikach podługoszowych), czy też 
dysponował wspólnym z Długoszem źródłem. Mógł to być zresztą także łatwy do 
wydedukowania domysł Długosza czy autora któregoś z wykorzystanych przez 
niego zwodów. 

Uzasadnione wyżej datowanie przeniesienia Światopołka Iziasławicza z No
wogrodu do Turowa na 1090 r. znacznie lepiej, niż wydzielenie przez Wsiewołoda 
dzielnicy dorohobuskiej Dawidowi, wyjaśnia przyczynę wrogości Jaropołka wo
bec Wsiewołoda po okresie współdziałania przeciw Rostisławiczom. Nowogród 
był niewątpliwie ważniejszy od Turowa, i chociaż dzielnica turowska została 
wydzielona z ziemi kijowskiej Wsiewołoda i ]eżała w sąsiedztwie Jaropołowego 
Wołynia, nie była widocznie przez Iziasławiczów traktowana jako dostateczny 
ekwiwalent za Nowogród Wielki. Przyjmuję więc takie zdanie niezależnie od 
następującego domysłu źródłoznawczego, a mianowicie, że wzmianka o przejściu 
Świętopełka z Nowogrodu do Turowa wyprzedzała bezpośrednio początek tekstu 
umieszczony w Powiesti wriemiennych !et za datą 6593 i fraza „Jaropołk że" 
rozpoczynała opis reakcji Iziasławiczów na krok Wsiewołoda. Zagadką byłoby 
wówczas przeniesienie w Powiesti wzmianki o Światopołku pod 6596 r., w miej
sce następujące już po opisie śmierci Jaropołka. Można by to wyjaśnić co najwyżej 
w ten sposób, że redaktor Powiesti znał informację o okresach panowania w No
wogrodzie, pięcioletnim Mstisława i dwuletnim Dawida, a błędnie odnosząc ode
jście Dawida Swiatosławicza z Nowogrodu do Smoleńska na 6603 r. uzyskał datę 
6596 dla odejścia Światopołka z Nowogrodu. 

W promonomachowym (a więc i prowsiewołodowym) tekście znanym z Po
wiesti winą za zamiar Jaropołka Iziasławicza wystąpienia przeciw Wsiewołodowi 
obciążono złych doradców. Jest to zarazem próba usprawiedliwienia częściowego ' 
Jaropołka. Skądinąd w jednej z dwu pośmiertnych ocen wielkiego księcia Wsie
wołoda, zamieszczonych w Powiesti wriemiennych !et pod 6601 r., oskarżono go, 
że pod koniec rządów zaczął polegać na radzie „młodych" (pomijając rady starszej 
drużyny), prowadzących do wzmożenia ucisku feudalnego i niesprawiedliwych 
sądów41 • Jest to może ocena ze strony zwolennika Światopołka Iziasławicza, 
następcy Wsiewołoda na tronie kijowskim, z którą można by kojarzyć i przyczynę 
przeniesienia Światopołka z Nowogrodu do Turowa. W siewołodowi zależało jed
nak zapewne przy podejmowaniu tej decyzji nie tylko na zwiększeniu korzyści 
własnego domu, i na odnowieniu związków politycznych między Nowogrodem 
a Kijowem (co mogło mieć zwolenników nie tylko w Kijowie, ale i w Nowogro
dzie), ale i na zwiększeniu możliwości politycznego oddziaływania w strefie bał
tyckiej. 

40 loannis Dlugossii Anna/es seu cronicae incliti Regni Poloniae, Liber tertius, liber quartus, 
Yarsaviac 1970 (dalej: Długosz, bez podania ksicgi), s. 131 i n. 

41 PYL I, s. 142. 
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Nowy książę nowogrodzki Mstisław, zaledwie piętnastoletni, był synem Wło
dzimierza Monomacha i anglosaskiej królewny Gythy, wiążącej Ruś z proanglo
saską orientacją w krajach skandynawskich, reprezentowaną niegdyś przez Swena 
Estridsena duńskiego. Chociaż sprawa Anglii · była już zdezaktualizowana, to 
można stwierdzić kontynuowanie związków z domem W siewołoda tych synów 
Swena, którzy byli bardziej wierni polityce swego ojca. Pozostał z nich Eryk, 
wygnany z Danii przez swego brata Olafa, sprzymierzonego z norweskim imien
nikiem. Eryk uszedł do Szwecji pod opiekę króla Ingego, którego możemy uznać 
także (również w późniejszym okresie) za sprzymierzeńca Wsiewołoda42 . Przyj
muje się jednak, że w 1090 r. lub nieco później Inge został wygnany z właściwej 
Szwecji (Svitjodu) przez stronnictwo pogańskie i schronił się do ojczystego 
Vastergotlandu, a rządy w Upsali objął jego szwagier Swen Krwawa Ofiara43

. 

Oznaczało to umocnienie w krajach skandynawskich sił wrogich Rusi (gdzie 
następnie do Nowogrodu przybył duński wygnaniec Eryk), ale nie wiadomo, czy 
stało się przed wprowadzeniem do Nowogrodu Mstisława, znanego u Skandyna
wów pod imieniem jego macierzystego dziada Harolda jako Harald, a wówczas 
powierzenie Nowogrodu Mstisławowi byłoby reakcją W siewołoda na wydarzenia 
w Szwecji, czy też po powierzeniu panowania w Nowogrodzie Mstisławowi. 
Mimo niewiedzy o następstwie tych wydarzeń można sądzić, że Wsiewołod po
wierzył Nowogród swemu najstarszemu wnukowi także i po to, by lepiej pilnował 
interesów Rusi w ogóle i domu Wsiewołoda w szczególności w strefie bałtyckiej. 
Jak reakcja pogańska w Szwecji była zapewne niekorzystna dla Władysława 
Hermana, przynajmniej w sferze morale podtrzymując opór pogańskich także 
Pomorzan, tak osadzenie w Nowogrodzie Mstisława, wnuka należącego również 
do obozu cesarza Henryka IV W siewołoda, mogłoby być pożyteczne, gdyby nie 
to, że doprowadziło najprawdopodobniej do konfliktu między ruskimi sprzymie
rzeńcami Hermana. 

Przyjmuje się także, że najpóźniej w 1091 r. Światopołk Iziasławicz ożenił 
swego syna Jarosława z córką Władysława węgierskiego44 . Wydaje się prawdopo
dobne, że małżeństwo to zawarte zostało po przeniesieniu Światopołka z Nowo
grodu Wielkiego do położonego bliżej Węgier Turowa, a ponieważ bez wątpienia 
oznaczało porozumienie polityczne z królem Władysławem, należącym do obozu 
antycesarskiego, można je skojarzyć z przygotowywaniem się Iziasławiczów do 
konfliktu z wielkim księciem Wsiewołodem lub też z szukaniem oparcia przeciw 
temuż, już po ucieczce Jaropołka do Polski. 

Jak wiemy, Wsiewołod na wieść o zamiarach wystąpienia przeciw niemu 
Jaropołka, wysłał na Wołyń wojsko pod wodzą swego najstarszego syna Włodzi
mierza Monomacha (który już niegdyś był księciem wołyńskim i miał dawne 
znajomości w sąsiedniej Polsce)45

• Informacje Tatiszczewa, że Jaropołk był wów-

42 Por. J. Powierski. Kryzys rządów ... , s. 64-66, 77 n., I 16-118, 237 i n., 241, 260 i n., 267, 
293,307 i n. 

43 Por. S. Piekarczyk, Studia nad rozwojem struktury społeczno-gospodarczej wczesnośred
niowiecznej Szwecji, Warszawa 1962, s. 149 i n.; S. D. Kovalevskij, Obrazovanie klassovogo 
obscestva i gosudarstva v Svecii, Moskva 1977, s. 98 i n. 

44 Por. V. T. Pafoto, Vnefnjajapolitika, s. 53. 
45 Por. J. Powierski, Kryzys rządów ... , s. 64, 74 i n. i 77 i n. 
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czas w Łucku, a z Monomachem przybył tu Dawid Igoriewicz ( dorohobuski) były 
łatwe do wydedukowania jak i niektóre inne detale46

. Jaropołk na wieść o zbliża
niu się Monomacha pozostawił w Łucku, dla jego obrony, drużynę i matkę (Ger
trudę Mieszkównę, ciotkę Władysława Hermana47), sam udając się do Polski, 
licząc na uzyskanie pomocy. Jest możliwe, że modlitwy z kodeksu Gertrudy, 
w których księżna błagała Boga o pomoc dla syna Piotra (Jaropołka) i wyrażała 
wierność dla papiestwa i zachodniego chrześcijaństwa, datowane dotychczas na 
okres wcześniejszy48 , pochodziły właśnie z czasu omawianej wojny. 

Łuck poddał się Monomachowi, który następnie udał się do Włodzimierza 
Wołyńskiego i osadził tu na tronie Dawida Igoriewicza (zaś Dorohobuż zapewne 
powrócił do ziemi kijowskiej), po czym matkę Jaropołka, jego żonę (może zagar
niętą we Włodzimierzu) i drużynników zabrał ze sobą do ojca do Kijowa. Ze 
stwierdzonym w ten sposób przybyciem Monomacha do Kijowa według Powiesti 
wriemiennych let kłóci się przekaz tatiszczewski, że Monomach pozostał z Dawi
dem we Włodzimierzu Wołyńskim w oczekiwaniu na atak Polaków. Jest to wi
docznie błędny domysł Tatiszczewa lub redaktora wykorzystanego przez niego 
zwodu, oparty na tym, że pod 6594 r. jest mowa ponownie o powrocie Monoma
cha do Czernichowa Uuż po zawarciu pokoju z Jaropołkiem). Skoro mowa o prze
kazie tatiszczewskim, to należy dodać, że po opisaniu tej części wojny na podsta
wie zwodu bliskiego Hipackiemu latopisowi Tatiszczew w obu redakcjach swego 
dzieła umieścił jeszcze pod 6594 r. przekaz o założeniu cerkwi św. Andrzeja 
i monastyru Janki Wsiewołodówny, w związku z czym też dalszy ciąg relacji 
o stosunkach z Jaropołkiem znalazł się nie pod 6594 r., jak w ,,kanonicznym" 
tekście Powiesti wriemiennych let, ale pod 6595, jak w tekście Powiesti w wersji 
Hipackiego latopisu49

. Należy zauważyć, że roczna data 6595 odpowiadałaby 
dokładnie przedstawionej przeze mnie propozycji chronologicznej, gdyby chodzi
ło o zastosowanie ery, w której Jezus urodził się w 5504/5505 r. od stworzenia 
świata, znanej także i na Rusi50

, otrzymalibyśmy wówczas bowiem 1091 r. n. e. 
Przy założeniu poprawności takiej datacji można by sądzić, że Jaropołk został 
wygnany z Wołynia i osadzony tam Dawid Igoriewicz przed marcem 1091 r. Jeśli 
jednak data roczna dotyczyła by tylko śmierci Jaropołka, to możliwe było by 
odniesienie ucieczki Jaropołka do Polski do czasu i po lutym, ale, jak hipotetycz
nie próbowałem ustalić, przed sierpniem 1091 r. 

Tak czy owak więc Jaropołk przybył do Polski albo w czasie wyprawy Włady
sława Hermana na Pomorze, zakończonej bitwą pod Drzycimiem, albo w trakcie 
przygotowań do niej, albo później, ano przed następną wyprawą, podjętą przy 
pomocy czeskiej. Iziasławicze byli pod względem pokrewieństwa i tradycji związ
ków politycznych niewątpliwie najbliżsi Hermanowi ze wszystkich Rurykowi
czów, ale wielki książę Wsiewołod (na równi z ojcem Iziasławiczów) był ·także 
krewnym władcy polskiego, gdyż matka Władysława Hermana była siostrą J aro-

46 Por. wyżej przyp. 37. 
47 Por. K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, s. 144 i n. 
48 Por. Z. Kozłowska-Budkowa, Gertrudy kodeks, SSS Il, l, s. 101 n. gdzie dalsza literatura. 
49 lpat'evskaja letopis, Po/noe sobranie russkiclz letopisej, t. Il, izd. 2, S.-Petersburg 1908 (dalej: 

Ipat.), kol. 197. 
50 Por. A. G. Ku z' mi n, Naca/'nye etapy, s. 224 i n. i 248 i n. 
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sława Mądrego, ojca Wsiewołoda i Iziasława, a małżeństwo Wsiewołodówny 
z cesarzem Henrykiem IV przez małżeństwo z siostrą tegoż Judytą Marią dodat

kowo zbliżało Władysława Hermana do Wsiewołoda. W związku z wojną z Po

morzanami władca polski nie mógłby interweniować zbrojnie na Rusi, ale konflikt 
między ruskimi krewniakami, należącymi dotychczas do wspólnego obozu polity

cznego, nie mógł być też dla Hermana korzystny. Zapewne nie tylko nie mógł, ale 

i nie chciałby brać udziału w wojnie domowej na Rusi, osłabiającej ponadto front 
przeciw Rostisławiczom. Nie wyklucza to ewentualnej interwencji dyplomatycz

nej, która wraz z prawdopodobnym wstawieniem się u Wsiewołoda za Jaropoł

kiem biskupa włodzimierskiego Stefana mogły mieć wpływ na doprowadzenie do 

pokoju. 
Niewątpliwie mylił się Długosz pisząc o interwencji wysłanych przez króla 

Bolesława Śmiałego wojsk polskich na rzecz Jaropołka. Amplifikacja Długosza 
wynikała z datowania przez niego wydarzeń na I 078 r., skąd wynikało wprowa

dzenie do opisu wydarzeń Bolesława ze średniowieczną legendą o długotrwałej 

interwencji tegoż na Rusi51
• Słuszniej napisał Tatiszczew w szerszej redakcji 

swego dzieła, że Jaropołk, nie otrzymawszy pomocy od Polaków, powrócił i uko

rzył się przed swoim stryjem (Wsiewołodem)52 . Może to być także domysł Tati
szczewa lub redaktora wykorzystanego przez niego zwodu. 

Sądzę, że w wyniku mediacji doszło do spotkania na Wołyniu jesienią 1091 r. 
wracającego z Polski Jaropołka i przybyłego od W siewołoda z Kijowa Monoma
cha. Zawarty został pokój, na mocy którego Jaropołkowi przywrócono tron wło

dzimierski (Dawid zapewne powrócił do Dorohobuża), po czym Monomach po
wrócił do swej dzielnicowej stolicy Czernichowa. Jaropołk niedługo cieszył się 

odzyskaną dzielnicą, został zamordowany bowiem przez Nieradca w początku 

grudnia I 09 l r. podczas podróży, jak można sądzić, do Kijowa do wielkiego 
księcia Wsiewołoda. Domyślam się, że celem podróży było uzgodnienie działań 

przeciw Rostisławiczom, a morderca Jaropołka Nieradiec najwidoczniej był 

w zmowie z Rostisławiczami, skoro po swoim wyczynie uciekł do Przemyśla do 

seniora Rostisławiczów Ruryka. 
Jest zrozumiałe, że Władysław Herman mimo sojuszu z Wsiewołodem i Izia

sławiczami nie mógł otrzymać w walce z Pomorzanami posiłków ruskich, jakie 

uzyskał od Wratysława II czeskiego po pogodzeniu się z nim. Posiłki te niewiele 
pomogły władcy polskiemu. Przedstawione dane wskazują, że Pomorzan stać było 

na obronę swej samodzielności w walce z monarchią piastowską. Przy różnicy 

potencjałów ludnościowych na niekorzyść Pomorzan wskazuje to niewątpliwie na 

przyczynę ich sukcesów w różnicach ustrojowych, polegającą według wszelkiego 

prawdopodobie11stwa na tym, że Pomorzanie mogli korzystać z pospolitego rusze

nia całej zdolnej do noszenia broni części ludności, natomiast armia monarchii 

piastowskiej nosiła już znamiona ograniczenia klasowego, składając się z drużyny 

książęcej i pospolitego ruszenia wasali. Zarazem jednak można sądzić, że obronie
nie przez Pomorzan samodzielności możliwe było też i dlatego, że w tym czasie 

nie było konfliktów między nimi a ich zachodnimi, również pogańskimi sąsiada-

mi, Lucicami. .s 
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51 Por. wyżej przyp. 40 oraz J. Powierski, Kryzys rządów ... , s. 157 i n., 184 i n. 
52 Por. wyżej przyp. 37. 
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Niewiele niestety wiemy o sytuacji północnego Połabia około 1090 r. Według 
kroniki Helmolda kiedy władca obodrzycki Krut (który qbjął władzę w wyniku 
reakcji pogańskiej z 1066 r.) był już w podeszłym wieku, syn poprzednika Kruta 
Goczałka Henryk z flotyllą złożoną ze statków duńskich i słowiańskich trzykrot
nie spustoszył obodrzycką Wagrię i sąsiednie wybrzeża słowiańskie, i ostatecznie 
Krut zmuszony był zgodzić się na powrót Henryka i uposażenie go. Miał jednak 
zamiar podstępnie pozbawić go życia, o czym Henryka ostrzegła żona Kruta 
Sławina. Należy tu oczywiście liczyć się z tendencją źródła, wrogiego Krutowi. 
Pewne jest natomiast, że w porozumieniu ze Sławiną Henryk zorganizował za
mach na Kruta, którego zabito, i przejął władzę w państwie obodrzyckim, biorąc 
za żonę Sławinę. Henryk był w przeciwieństwie do Kruta chrześcijaninem, prze
bywając niewątpliwie wcześniej w Danii (wiadomo bowiem skądinąd, że był 
przez matkę, żonę Goczałka, wnukiem Swena Estridsena) i po objęciu władzy 
w państwie obodrzyckim uznał zwierzchnictwo księcia saskiego Magnusa, który 
z kolei wyraził zgodę na trwanie zwierzchnictwa obodrzyckiego w opanowanej 
niegdyś przez Kruta saskiej Nordalbingii. Na tę zmianę w państwie obodrzyckiem 
zareagowali wschodni i południowi słowiańscy i nadal pogańscy sąsiedzi, wśród 
których mogli być też Lucice, ale Henryk z pomocą Magnusa saskiego rozgromił 
przeciwników na Śmiłowym Polu, co przyniosło mu nie tylko utrwalenie władzy 
w państwie obodrzyckim, ale i narzucenie trybutu wschodnim sąsiadom. Ponie
waż skądinąd wiadomo, że Magnus wyprawił się na Słowian w 1093 r., więc 
wówczas doszło widocznie do bitwy na Smiłowym Polu53

. 

Wydaje się w takim razie, że przewrót w państwie obodrzyckim, dokonany 
~ 1 przez Henryka Goczałkowica, można datować na czas około 1092 r., a początek 

jego najazdów nie wcześniej, niż na schyłek lat osiemdziesiątych. Był widocznie 
l> wówczas politycznie związany ze swym wujem, królem duńskim Olafem, co 
1 wskazywałoby, że Krut był naturalnym sprzymierzeńcem wygnanego z Danii 
ł drugiego wuja Henryka Eryka, a także Ingego szwedzkiego i wielkiego księcia 
D kijowskiego Wsiewołoda oraz Światopołka Iziasławicza w okresie jego rządów 

nowogrodzkich. Upoważnia to do postawienia hipotezy o pochodzeniu Sławi ny. 
- Fakt, iż nic nie wiadomo o jej dzieciach z Kruta pozwala sądzić, że jej małżeństwo 

z nim zawarte zostało już pod koniec jego panowania i mogłoby być właśnie 
~ odpowiedzią na działania Henryka, wspartego przez Olafa duńskiego. Na młody 
p wiek Sławiny54 wskazuje jej porozumienie z młodym Henrykiem i zdradzenie tym 
y samym starego Kruta, oraz urodzenie następnie kilkorga dzieci Henryka. Synowie 
a Henryka i Sławiny nosili imiona Mściwuj, Waldemar, Kanut i Świętopełk55 . Imię 
o Mściwuj zapewne wynikało z tradycji dynastii obodrzyckiej, co można by dopu-
.,-
Il 53 Helmoldi presbyteri Bzoviensis Cronica Slavorum, ed. 3, rec. B. Sc hm ei dl er, Hannoverae 
IY 1936, cap. 34, s. 66-73; Helmold, Kronika Słowian, tłum. J. Matuszewski, kom. J. Strzel
e- szyk, Warszawa 1974, s. 187-192; por. przyp. wydawców w obu edycjach oraz J. Strzelczyk. 
~e Smilowe Pole, SSS, s. 569. 
~ 54 Por. E. Rymar, Niektóre aspekty dyskusji wokół początków dynastii ksiąięcej na Pomorzu 
a- Nadwi:ilmiskim, ,,Rocznik Gdański", t. 43, 1983, z. I, s. 21 i n. ; L. Koczy, Kilka uwag o najstar-

szych dziejach Pomorza, ,,Roczniki Historyczne", t. 8, 1932, s. 153 i n. Badacze ci przyjmują, że 
ojciec Sławiny żył około połowy XI w. 

55 Por. G. Labuda, Stawina, SSS V, s. 239; tenże, Świętopełk, ibidem, s. 587; tenż e, 
Waldemar, SSS VI, 2, s. 560. 
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ścić i w przypadku Świętopełka, gdyby nie dodatkowa okoliczność. Imię Kanut 
nawiązywało do duńskiego pochodzenia matki Henryka, zapewne zostało nadane 
na cześć brata tejże, uznanego za świętego. Imienia Waldemar nie spotykamy 
wcześniej na terenach zachodniosłowiańskich, skandynawskich i niemieckich. 
Nosił je następnie król duński Waldemar I, ale otrzymał na cześć macierzystego 
dziadka Włodzimierza Monomacha, gdyż Woldemar i Waldemar są zgermani
zowanymi formami słowiańskiego imienia Wołodimier56 . Także więc i imię Świę
topełk mogłoby nawiązywać do tradycji Ruryko~iczów. Sugeruje to właśnie, że 
Sławina była Rurykowiczówną. Co prawda, imię Swiętopełk może wskazywać na 
uczczenie Światopołka Iziasławicza, a gdyby Sławina była jego córką lub siostrą, 
to imię Wołodimier (Waldemar) mógłby otrzymać jej syn na cześć Włodzimierza 
Wielkiego. Ponieważ jednak synowie Henryka Goczałkowica i Sławi ny rodzili się 
w okresie, kiedy po śmierci Wsiewołoda wielkim księciem kijowskim był Świa
topołk, ale faktycznie wraz z nim główną rolę na Rusi odgrywał Monomach, to 
jest prawdopodobne, że obydwaj synowie Sławiny otrzymali imiona na cześć 
właśnie tych książąt. Mogłaby więc Sławina pochodzić z domu Iziasława albo 
Wsiewołoda. Uznanie Sławiny za córkę Wsiewołoda wyjaśniłoby późniejsze bli
skie stosunki między Henrykiem Goczałkowicem a Kanutem Lawardem, synem 
wspomnianego Eryka, oraz sukcesję Lawarda w państwie obodrzyckim, tenże był 
bowiem żonaty z córką Mstisława Monomaszyca, w więc ewentualną siostrzenicą 
Sławiny. Zrozumiałe byłoby także poparcie Henryka przez księcia saskiego, Sła
wina byłaby bowiem w świetle omawianej hipotezy siostrą cesarzowej Eupraksji. 
Nieznajomość tej koligacji w kronice Helmolda łatwo wyjaśnić tym, że Eupraksja 
następnie rozwiodła się z cesarzem Henrykiem IV. Nie mnożąc z kolei ponad 
miarę córek Wsiewołoda, gdyby przyjąć moje zdanie, że Wsiewołodówną była też 
żona Mieszka Bo1esławowica57 , to można by obie zidentyfikować. Nie ma tu 
żadnych przeszkód chronologicznych, gdyż wdowa po zmarłym w 1089 r. Miesz
ku mogłaby w 1090 lub 1091 zostać żoną Kruta. Byłoby to wówczas prawdopo
dobne ze względu na sytuację polityczną: Krut mógł poszukiwać sprzymierzeńca 
przeciw popierającemu Henryka Goczałkowica królowi duńskiemu, wielki książę 
Wsiewołod zaś po uprzednim osadzeniu w Nowogrodzie Wielkim swego wnuka 
Mstisława mógł także dążyć do umocnienia pozycji w strefie bałtyckiej, osłabio
nych przez wygnanie ze Szwecji Ingego, drogą porozumienia z władcą obodrzyc
kim. 

Pamiętając o zawodności wnioskowania z hipotez, należałoby stwierdzić, że 
ewentualne małżeństwo Kruta z księżniczką ruską (i tym samym porozumienie 
nowogrodzko-obodrzyckie) nie miałoby większego wpływu na układ sił między 
Władysławem Hermanem a Pomorzanami, sądząc bowiem z wydarzeń po śmierci 
Kruta pozostawał on w dobrych stosunkach ze słowiańskimi sąsiadami, prawdo
podobnie więc także z Pomorzanami, z którymi łączył go opór przeciw chrześci
jańskim sąsiadom. Dokonany w porozumieniu ze Sławiną (może więc i z Nowo
grodem) przewrót Henryka Goczałkowica zmieniał oczywiście sytuację, ale raczej 
wykracza poza ramy chronologiczne wydarzeń, omówionych w niniejszym arty
kule (do grudnia 1091 r.). Niezależnie od przedstawionej hipotezy o pochodzeniu 

20 

56 Por. tenże, Waldemar I Wielki, SSS VI, 2, s. 208. 
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Sławiny można stwiedzić, iż brak podstaw do ewentualnego zdania o jakiejkol
wiek wrogości Kruta wobec mieszkających dalej na wschód od jego państwa 
Luciców i Pomorzan. 

Potwierdzam więc zdanie, że w czasie omówionej wojny z Władysławem 
Hermanem Pomorzanie byli najprawdopodobniej bezpieczni od zachodu, o ile nie 
otrzymywali nawet stamtąd wsparcia, tak jak monarchia piastowska nie była także 
zagrożona przez sąsiadów, chociaż pomoc zbrojną z ich strony (a mianowicie 
czeską) otrzymała tylko w czasie ostatniego epizodu działań zaczepnych Herma
na. W zasadzie więc o wyniku walk zadecydowały siły monarchii piastowskiej 
i Pomorzan. 

SUMMARY 

The article (which chronologically is a follow up on the author's book The Crisis of the 
Reign of Bolesław Śmiały ( Bolesław; the Bold). Politics and its Reflection in Medieaval 
literature, Gdańsk, 1992) concentrates on the years 1090-1091 ( or I 089-1091) w hen the 
Prince od Poland Ladislav Herman resumed his attempts to reinstate his rule in Pomerania. 
After initial success his policy foundered and subsequently it was the Pomeranians who 
took over military initiative. 

The author describes these military operations within their international ramifications. 
Herman launched his plan after he had rejoined the political faction which supported the 
German emperor Henry IV. The emperor's adherents included also Russian princes, 
traditionally on good terms with the Polish monarch: the Grand Duke of Kiev Vsevolod 
and the sons of Isaiaslav Jaroslavitch. Polish position in the armed struggle for Pomerania 
was further strengthened due to the emperor's successes in Germany itself and his 
reconciliation with the King of Bohemia, Vratislav II, who even provided Herman with 
armed assistance in the war against the Pomeranians. On the other hand, Herman' s position 
was weakened by the conflict between his allies, Vsevolod and the Isaiaslavitch brothers, 
which ultimately resulted in the relocation of Sviatopolk Isaiaslavitch from affluent 
Novgorod the Great to much mare modest Turov. Jaropolk lsaiaslavitch was forced to give 
up Volhynia. In contradiction to claims made in Iater sources, Herman did not intervene 
militarily in Russia, although he might have participated in the mediation which Ied to the 
reinstatement of Jaropolk's rule in Volhynia. lncidentally, Jaropolk was soon murdered in 
December 1091 by a supporter of the Rostislavitch brothers, traditional enemies of Vse
volod, the Isaiaslavitch 's and Poland, who ruled at the time in Przemyśl and the lands 
adjoining the Dniester River. The exact dating of these events, proposed by the author, 
differs from that predominating in earlier works on the topie. 

In such circumstances Ladislav Herman could not count on any Russian military 
assistance in his war against the Pomeranians. Also, the situation in the Baltic region was 
favourable for the Pomeranians, although the system of alliances, which Poland had 
entered, precluded any neighbourly intervention into the Polish-Pomeranian war (with the 
sole exception of Czech aid for Herman). Bath sides, thus, fought single-handedly. In the 
author's opinion the finał success of the Pomeranians must have been a consequence of 
the superior efficiency of the Pomeranian political and administrative system. 

Translated by Wojciech Kubitiski 
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KOMUNIKATY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk 1994, zeszyt 43 

Andrzej Groth 

FLOT A HANDLOWA KRÓLEWCA, PIŁA WY I KŁAJPEDY 
W LATACH 1725, 1732 i 1781 

Żeglug? i budownictwo okrętowe „ery żaglowców" w portach wschodniopru
skich od dawna interesowały historyków. Wymienić należy prace H. Meiera1

, E. 
Baascha2, W. Vogla3, H. Szymańskiego4, H. Olechnowitza5 oraz H. Kempa~a6. Jest 
to jednak dziedzina nadal poznana w stopniu jeszcze niezadowalającym. Dotkliwe 
luki badawcze odczuwamy zwłaszcza w zakresie wielkości floty handlowej, jej 
struktury tonażowej i stosunków własnościowych, a także liczebności załóg daw
nych żaglowców. Uwaga ta dotyczy flot wszystkich portów wschodniopruskich. 

Kwerenda przeprowadzona w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbe
sitz w Berlinie ujawniła trzy wykazy floty handlowej portów wschodniopruskich: 
z lat 1725, 1732 i 1781 7. 

Dwa pierwsze wykazy sporządzone zostały przez Kamerę Wojen i Domen 
w Królewcu, trzeci - przez Królewskie Kolegium Admiralicji w związku z ulgami 
celnymi, jakie uzyskiwali właściciele nowo zbudowanych statków, m. m. za 
możliwość wykorzystania ich przez władze pruskie do celów wojennych. 

1 H. Me ie r, Beitriige zur Hand eis - und politischen Geschichte Konigsberg, ,,Der neuen 
Preussischen Provinzialblattcr" 3. Folgc, Bd. 1 O, 1864. 

2 E. Baas c h, Beitriige zur Geschic/zte des deutsclzen Seesclziff';baues und der SclzWbaupolitik, 
Hamburg 1899. 

• 3 W. V o g e 1, Beitriige zur Statistik der deutschen Seeschiffahrt im 17. und 18. Jalzrhundert, 
,,Hansische Geschichtsblatter", 1932, J g. 57, s. 78-151. 

4 H. Szyman ski, Deutsche Seegelschiffe. Die Geschiclzte der holzernen Frachtsegler an den 
deutsclzen Osts-und Nordseekusten vom Ende des 18. Jalzrlzunderts bis auf die Gegenwart, Berlin 
1934. 

5 K. F. Olechowitz, Der Schifjbau der hansischen Spiitzeit. Eine Utersuchwzg zur Sozial -
und Wirtsclzaftgeschiclzte der Hanse, Weimar 1960. 

6 H. Kem pas, Seeverkehr und Pfundzoll im Herzogtum Preussen. Ein Beitrag zur Geschichte 
des Seehandels im 16. und 17. Jalzrhundert, Bonn 1964, 

7 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin (cyt. dalej GSPKb.), General Direkto
rium Ostpreussen, Schiff-Bau-Sachen 2, nr 8098. 
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Wymienione wykazy zawierają następujące elementy: nazwę portu macierzys
tego żaglowca, imię i nazwisko właściciela (współwłaścicieli) statku, jego nazwę 
oraz nośność. Wykaz z 1725 r. zawiera ponadto typ żaglowca, lista floty wscho
dniopruskiej z 1732 r. - miejsce i rok budowy, a wykaz z 1781 r. - liczbę człon
ków załogi poszczególnych żaglowców. 

Na podstawie tych źródeł opracowano tabele 1, 2 i 3, co pozwoliło na omówie
nie następujących zagadnień: wielkości floty, jej struktury tonażowej, stosunków 
własnościowych oraz charakterystyki firm armatorskich. 

Przez wielkość floty rozumiemy jej stan liczebny oraz łączną nośność. Jak 
wynika z tabel 1 i 2 flota portów wschodniopruskich w 1725 r. liczyła 24 żaglow
ce o łącznym tonażu 1671 łasztów, w 1732 r. - 19 żaglowców o łącznym tonażu 
1630 łasztów. Ponadto dwóch armatorów królewieckich posiadało w 1725 r. 
udziały w czterech statkach holenderskich i jednym angielskim. Przeciętna noś
ność jednego żaglowca w 1725 r. wynosiła 69 łasztów, w 1732 r. - 85 łasztów 
i wzrosła o 23 proc. Flota handlowa Królewca, Piławy i Kłajpedy razem biorąc 
była niewielka, zważywszy na fakt, że flota gdańska w 1712 r. w okresie trudnym 
dla miasta - bo represji francuskich wobec jego żaglowców - liczyła 54 statki 
o łącznym tonażu 6588 łasztów i przeciętnej nośności jednego żaglowca - 117 
łasztów8 . 

Na taki stan rzeczy złożyły się różne przyczyny. Jedną z nich była zmiana 
w ciągu XVI stulecia struktury organizacyjnej handlu portów wschodniopruskich, 
głównie Królewca. Kupiectwo królewieckie ulegając konkurencji floty holender
skiej, gdzie stawki za przewóz kształtowały się najniżej w Europie w coraz więk
szym stopniu zaczęło ograniczać się do pośrednictwa handlowego między dostaw
cami z zaplecza a kupcami zagranicznymi, rezygnując z dotychczasowej pozycji 
i inicjatywy w zakresie posiadania i eksploatacji własnych środków transporto
wych. W 1675 r., jak stwierdza H. Rachel, kupcy królewieccy posiadali zaledwie 
2-3 żaglowce, które uczestniczyły w żegludze dalekomorskiej i ograniczali się 
w zasadzie do eksploatacji statków przybrzeżnych - burdyn i szmak9• Za ich 
pomocą ładowano lub wyładowywano na Głębi Piławskiej statki pełnomorskie, 
nie mogące wpłynąć do portu z powodu swego zbyt głębokiego zanurzenia. 
Ponadto burdynami i szmakami uprawiano żeglugę po Zalewie Wiślanym i Wi
śle 10. 

Władze pruskie starały się zmienić ten stan rzeczy, popierając budownictwo 
okrętowe z uwagi na potrzeby handlu morskiego oraz prób - wprawdzie krótko
trwałych - zdobywania posiadłości kolonialnych. Stoczniom w Królewcu, Kłajpe
dzie i Piławie zapewniono wolne dostawy drewna z lasów domen państwowych, 
nadzór nad budową statków przez państwowych mistrzów cieśli okrętowych. 

8 A. Gro th, Wykaz gdańskiej floty handlowej z 1712 roku, ,,Zapiski Historyczne", t. 43, 1978, 
z.I, s. I Ol. 

9 H. Rachel, Handels - 'Zoll - und Akzisenpolitik Brandenburg Preussens bis 1713, Bd. I, 
Acta Borussica, Berlin I 91 I, s. 451. 

10 W 1696 r. armatorzy królewieccy posiadali 48 szmak o łącznym tonażu 2440 łasztów (średnia 
nośność 50 łasztów). Szmaki te w 1696 r. odbyły 216 rejsów, z tego: 196 do Piławy, 3 - do Elbląga, 
I - do Gotlandii, 8 - do Kłajpedy, 6 - do Gdańska i po jednym do Rybaków i Welawy - zob. 
GSPKh., General Finanzdirektorium, Tit. 25, nr 4, k. 67-77. 
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Udzielano także ulgi celne, np. w 1680 r. Fryderyk Wilhelm udzielił właścicielom 
statków zbudowanych w stoczniach pruskich na okres sześciu lat dziesięcio
procentową zniżkę celną na wszystkie towary przywożone i wywożone tymi 
statkami 11

• Również Fryderyk Wilhelm I udzielił właścicielom dużych statków 
zbudowanych w stoczniach pruskich, które w potrzebie wojennej będą do dyspo
zycji władcy - na okres trzech lat 1 O-procentową, a pozostałym 5-procentową 
zniżkę celną na towary przywożone i wywożone z portów pruskich 12

. Poczynania 
te nie spowodowały jednak znaczniejszego rozwoju budownictwa okrętowego. 
W ciągu 12 lat (1713-1725) w Królewcu, Piławie i Kłajpedzie zbudowano łącznie 
zaledwie 15 żaglowców (z tego 9 w Królewcu, 4 - w Piławie i 2 w Kłajpedzie) 
o łącznym tonażu 1237 łasztów 13 • Magistrat Królewca w 1704 r. na pytanie rządu 
pruskiego o przyczyny regresu w budownictwie okrętowym wskazał na niedosta
tek w mieście odpowiedniego budulca, a przede wszystkim na brak kapitału nie
zbędnego do budowy floty. Rajcy miejscy podnosili także konkurencyjność floty 
holenderskiej14

. Holendrzy, poczynając od XVI wieku zmodernizowali i znacznie 
zwiększyli swą flotę. Statki ich były większe od powszechnie w tym czasie 
używanych, mogły więc ładować o wiele więcej towarów. Załogi zaś były mniej 
liczne i gorzej płatne. Wskutek tego stawki frachtowe w tej flocie kształtowały się 
najniżej w Europie; korzystano więc chętnie z usług tej bandery. 

Na niedostatek budulca jako jednej z przyczyn braku zainteresowania kupców 
królewieckich inwestowaniem w transport morski wskazywali znani w Królewcu 
kupcy - Adolf i Fryderyk Saturgusowie. W 1732 r. skarżyli się urzędnikom 

królewieckiej Kamery Wojen i Domen, że dla budowanego przez nich w tym 
mieście żaglowca, z powodu braku w pobliżu drewna dębowego odpowiedniego 
do budowy statków - musieli je sprowadzać aż z siedmiu znacznie odległych od 
Królewca miejscowości, w Wielkim Księstwie Litewskim. Zwiększyło to znacz
nie koszty zakupionego drewna. Gdańszczanie tymczasem - relacjonowali dalej 
Saturgusowie - niezbędne do budowy statków drewno sprowadzają z pobliskich 
lasów kaszubskich, co ma istotny wpływ na cenę drewna w tym mieście. Według 
braci Saturgus drewno, które nabyli do budowy swego statku za cenę 9000 
guldenów, w Gdańsku kosztowałoby 5000 guldenów 15

• 

Także w 1732 r. urzędnicy Kamery Wojen i Domen w Królewcu informowali 
Kurfirsta, że obok wysokich cen na drewno niezbędne w budownictwie okręto
wym, rozwój królewieckiego armatorstwa hamuje przede wszystkim niedostatek 
kapitału. Według nich - nie były także w stanie zaktywizować budownictwa 
okrętowego przyznawane dotąd przez władze państwowe ulgi celne kupcom 
podejmującym w portach pruskich budowę statków. 

W celu zachęcenia kupców pruskich miast portowych do inwestowania w środ
ki transportu i prowadzenia aktywnego handlu morskiego należało - według 

urzędników Kamery - zapewnić flocie pruskiej w jej macierzystych portach pra
wo pierwszeństwa załadunków oraz podjąć próby obniżenia stawek frachtowych 
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11 H. Rachel, o.c., s. 456. 
12 Patent celny z 31.03.1691 r. - GSPKb, Etats Ministerium 127 a, nr 23, k. 3. 
13 G.S.PKb, Gen. Dir. Ostpreussen, Schiff-Bau-Sachen 2, nr 8098, k. 28. 
14 li. Rachel, o.c., s. 457. 
15 G.S.PKb, Gen. Dir. Ostpreussen, Schiff-Bau-Sachen 2, nr 8098, k. 28. 



1 , pobieranych przez armatorów pruskich do poziomu holenderskich stawek frachto-
wych, wynoszących 1 O carol us guldenów. 

Wyższe stawki frachtowe na statkach pruskich m.in. spowodowane były - jak 
stwierdziła Kamera Wojen i Domen - koniecznością opłaty przez armatorów 
i kupców pruskich cła w Sundzie ( od którego były zwolnione statki i towary 
holenderskie) oraz pobieraniem w portach holenderskich od statków pruskich tzw. 
opłaty pilotażowej (Loots-Geld) w wysokości 9 carolus guldenów, gdy od statków 
holenderskich pobierano tylko 6 carolus guldenów. 

Urzędnicy Kamery zwracali uwagę na kolejną opłatę uiszczoną w portach 
holenderskich, mianowicie na opłatę tonażową (tzw. Lastgeld), która w skali 
jednego roku wynosiła 30 stuiversów od jednego łasztu nośności statku. Opłatę tę 
pobierano także w podanej wysokości od żaglowców holenderskich. Jednak statki 
bandery holenderskiej ze względu na niższe stawki łatwiej znajdowały ładunek 
i wielokrotnie w ciągu roku odbywały rejsy na trasie Amsterdam-Królewiec-Am
sterdam. Tymczasem żaglowce pruskie często długo oczekiwały w Amsterdamie 
na ładunek i tym samym odbywały mniej rejsów. W ten sposób - według urzęd

ników Kamery - okres amortyzacji kapitału wyłożonego na budowę statku ulegał 
znacznemu wydłużeniu 16

. 

Wracając do wymienionego już wykazu floty portów pruskich z 1725 r. odno
tować warto fakt, że we flocie handlowej portów wschodniopruskich zdecydowa
nie przeważały galioty, podobnie jak wśród żaglowców budowanych w gdańskich 
stoczniach w pierwszej połowie XVIII wieku 17• Ich nośność, jak wynika z tabeli 
1, wynosiła od 20 do 115 łasztów. 

W 1781 r. flota handlowa portów wschodniopruskich liczyła 84 jednostki 
o ładowności od 25 do 360 łasztów i o łącznym tonażu 9892 i przeciętnej ładow
ności statku 117 łasztów. Oznacza to 3,5-4,5-krotny wzrost liczby żaglowców 
i sześciokrotny wzrost globalnego tonażu w stosunku do liczby żaglowców i ich 
łącznego tonażu z lat 1725 i 1732. Znacząco w stosunku do tych lat wzrósł rów
nież przeciętny tonaż jednego żaglowca 18 (o 37,6 proc. w stosunku do 1732 r. 
i 69,6 proc. w stosunku do 1725 r.). Była to flota młoda (średni wiek jednego 
statku wynosił 3,5 roku), w większości zbudowana w rodzimych stoczniach. 

Na lata osiemdziesiąte XVIIi stulecia przypadał szczyt rozwoju floty handlo
wej portów wschodniopruskich. W 1782 r. w stoczniach Królewca zbudowano 15 
żaglowców o łącznym tonażu 2220 łasztów (zob. tab. 4), ponadto 3 statki w Piła
wie i 2 w Kłajpedzie19 . W rok później tylko flota handlowa Królewca liczyła 91 
jednostek20. 

16 Tamże, k. 17-25. 
17 Por. J. Trzos ka, Z dziejów budownictwa okrętowego w Gdańsku - wykaz statków zbudo

wanych w pierwszej połowie XVIII wieku, ,,Nautologia", 1985, nr 1, s. 25. 
18 Flota handlowa Gdańska w 1757 r. liczyła 73 żaglowce o łącznym tonażu 8400 łasztów, 

w 1793 r. - 71 żaglowców o łącznym tonażu 13821 łasztów. Por. - C. Biernat, Materiały do 
dziejów floty gdańskiej w latach 1694-1850, ,,Rocznik Gdański", t. 14, 1955. 

19 G.S.PKb, Gen. Dir. Ostpreussen, Schiff-Bau-Sachen 2, nr 8098, k. 45 - 46. W budowę 15 
żaglowców w Królewcu zaangażowano 488 400 talarów, a koszt budowy 1 łasztu wynosił ok. 220 
talarów. 

2° F. Gaus e, Die Geschichte der Stadt Konigsberg in Preussen, Kol n-Graz 1968, Bd. 2, s. 196. 
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Ten znaczący wzrost liczebny i tonażowy oraz rozwój budownictwa okrętowe
go w portach wschodniopruskich F. Gause przypisuje w pewnej mierze zabiegom 
i polityce handlowej Fryderyka II21

• Wyjaśnijmy, że koniunktura - zresztą krótko
trwała - w portach pruskich (zwłaszcza w Królewcu) spowodowana była w zna
cznej mierze narzuconym Polsce w 1775 r. niekorzystnym dla niej i szczególnie 
dla Gdańska traktatem handlowym z Prusami. Obciążał on towary spławiane 
Wisłą z ziem polskich do Gdańska dwunastoprocentowym cłem na rzecz Prus, gdy 
tymczasem od towarów kierowanych do Elbląga pobierano tylko 2 proc. Machi
nacje celników pruskich powodowały, że faktycznie pobierano od towarów spła
wianych do Gdańska cło w wysokości 30-50 proc. wartości towaru21

• Nałożenie 
tak wysokiego cła na towary kierowane do Gdańska spowodowało, że obroty 
w porcie gdańskim katastrofalnie spadły, a kupcy obcy zaczęli omijać ten port, 
kierując się m.in. do portów pruskich. 

Koniunktura w portach pruskich nie była - jak już powiedziano - trwała. 
W wyniku rozbiorów Polski ograniczone zostało zaplecze portów pruskich. 
W schodnie tereny Rzeczypospolitej włączone na mocy traktatów rozbiorowych do 
Rosji, odtąd wobec rosyjskich ułatwień celnych ciążyły ku Rydze. Także oddanie 
do użytku w 1773 r. Kanału Bydgoskiego skierowało strumień towarów z polskie
go zaplecza Królewca do Szczecina. Toteż nie dziwi fakt, że firmy kupieckie 
Królewca były poważnie zadłużone. Tajny królewski radca finansowy wysłany 
w 1780 r. do Króle~ca dla zbadania przyczyn tego zjawiska, stwierdził, że powo
dem kryzysu w handlu królewieckim było zajęcie zachodniej Białorusi przez 
Rosję, wysokie cła nakładane przez władze pruskie na polskie produkty, państwo
wy monopol na handel solą i zakaz przywozu do Prus tekstyliów jedwabnych 
i wełnianych22 . 

Strukturę tonażową floty portów wschodniopruskich ilustruje tabela 5. Statki 
małe, tj. mające 21-60 łasztów nośności, stanowiły w latach 1725, 1732, 1781 
odpowiednio 66,6 proc., 42,0 proc. i 19,0 proc. ogółu floty i 33,9 proc., 22,5 proc., 
8,6 proc. jej łącznej nośności. 

Liczba statków dużych (za takie przyjmuję jednostki powyżej średniej nośności 
jednego statku w 1781 r., czyli 120 łasztów) wynosiła odpowiednio dla wymienio
nych lat: 16,7 proc., 26,4 proc., 44, 1 proc. ogółu floty z tych lat. 

Podobnie przedstawia się struktura floty portów wschodniopruskich rozpatry
wana pod kątem globalnej nośności w poszczególnych przedziałach. Okazuje się 
wówczas, że największe możliwości przewozowe w 1725 r. miały żaglowce 
kategorii 21-60 łasztów (33,9 proc. globalnej nośności floty), w 1732 r. - jednostki 
kategorii 41-80 łasztów (35,8 proc. globalnej nośności), a w 1781 r. - statki duże 
- od 121 do 160 łasztów (38,4 proc. globalnej nośności). Wiązać to należy 
z faktem ciągłego w tych latach wzrostu przeciętnego tonażu jednego statku (zob. 
tab. 6). 

W latach 1725-1781 flota portów wschodniopruskich uległa zatem modern
izacji w sensie lepszego dostosowania do przewozu masowych towarów, chara
kterystycznych dla obrotów handlowych tych portów, zwłaszcza dla wywozu. 
Opisane przemiany w Królewcu, Piławie i Kłajpedzie można porównać z prze-

26 

21 Por. E. Cieślak, C. Biernat, Dzieje Gdańska, Gdańsk 1969, s. 276. 
22 F. Gause, o.c., s. 197. 



mianami floty gdańskiej. O ile w 1757 r. armatorzy gdańscy pu~iadali głównie -
70 proc. - statki o nośności od 90 do 21 O łasztów, niewielką liczbę statków 
większych (5,6 proc.), przy dość znacznym - blisko jedna czwarta - udziale 
statków o nośności poniżej 90 łasztów, to w 1793 r. podstawową grupę - 67 proc. 
stanowiły statki o nośności ponad 21 O łasztów, natomiast statki mniejsze, poniżej 
90 łasztów, odgrywały niewielką rolę w strukturze floty gdańskiej (6,6 proc.). 
W 1793 r. w porównaniu z 1757 r. wzrósł również globalny tonaż floty gdańskiej 
(o 64,5 proc.) i przeciętny tonaż jednego statku (o 64,5 proc.)23

. 

Na ówczesnych żaglowcach armatorów wschodniopruskich pływały stosunko
wo nieliczne załogi (zob. tab. 7). Zatrudniano na nich w zasadzie tyle osób, co na 
statkach zawijających w 1791 r. z portów bałtyckich do Bordeuax24

. 

Żegluga portów wschodniopruskich podobnie jak innych miast hanzeatyckich 
zorganizowana była już od XV wieku w znacznej mierze na zasadzie własności 
zespołowej25 • Kilku kupców składało określone udziały, za które budowano lub 
kupowano statek stanowiący własność spółki, czyli jej udziałowców. Udział w ża
glowcu oznaczał udział we współwłasności statków wraz ze wszystkimi jego 
przynależnościami, a także dzielenie zysków zgodnie z wysokością wkładów oraz 
ponoszenie ryzyka straty statku i ładunku26 . Współwłasność statku morskiego 
spełniała ważną rolę. Ułatwiała prowadzenie żeglugi, dzięki zmniejszeniu się 

majątkowego ryzyka wyprawy morskiej, rozkładając ewentualne straty na kilka 
osób. Miało to istotne znaczenie, jeżeli weźmie się pod uwagę częste zatonięcia 
statków, działalność kaprów itp. Zatonięcie, awaria czy konfiskata statku powodo
wały straty, ale dla kilku kupców, czyli dla poszczególnych współwłaścicieli strata 
była stosunkowo niewielka. Była więc to swoista forma ubezpieczenia, gdy ubez
pieczenia morskie nie były zbyt szeroko praktykowane. 

Jak wynika z tabel 1 i 8 zasada współwłasności statku w osiemnastowiecznej 
flocie miast wschodniopruskich była praktykowana już w małym stopniu. 
W 1725 r. - 79,2 proc., w 1732 r. - 89,5 proc. i w 1781 r. - 85,7 proc. ogółu 
statków tych miast było własnością indywidualnych firm armatorskich. Wśród 17 
firm armatorskich w 1725 r. - 12 (70,8 proc.) to firmy indywidualne. Posiadały 
one łącznie 19 żaglowców, tj. ponad 79 proc. ogółu floty handlowej portów 

23 Historia Gdmiska, red. E. Cieślak, t. III/I, Gdańsk 1993, s. 432. 
24 Tamże, tab. 98, s. 439. 
25 Dla Hamburga, Lubeki i Bremy zagadnienie to omawia K. F. Olechnowitz, Der Schif

fbau ... , s. 21 O; dla piQtnastowiecznej floty gdańskiej - Ch. B ra mer, Die Entwicklung der Danziger 
Reederei im Mittelalter, ,,Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins", H. 63, 1922; dla 
siedemnastoletniej floty gdańskiej - A. G rath, Rozwój floty i ieglugi gdańskiej w latach 1660-
1700, Gdańsk 1974, s. 60 i n. 

26 S. Matysik, Ze studiów nad wspólczesno.frią statków morskich w iegludze bałtyckiej 
w XIV-XVIII wieku, ,,Czasopismo Prawno-Historyczne" t. 14, z. I, s. 35-82; Na temat spółki 

okrętowej w literaturze polskiej wypowiadali się ostatnio: H. Samsonowicz, Pómeśredniowiecze 
miast nadbałtyckich. Studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem w XIV-XV wieku, Warszawa 1968, s. 
187-188; tenże, Formy pracy kupca hanzeatyckiego w XIV-XV wieku (Z dziejów techniki wymiany 
towarowo-pieniężnej), ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 1964, ur 1, s. 248; tenże, 

Badania nad kapitałem mieszczańskim Gdańska w drugiej połowie XV wieku, Warszawa 1960, s. 40; 
E. Cie ś I ak. Niektóre zagadnienia hanzeatyckiego handlu i transportu morskiego, ,,Przegląd Za
chodni", 1952, z. 5-6, s. 447; Z. Binerowski, Gdmiski przemysł okrętowy od XVI/ do początku 
XIX wieku, Gdańsk 1963, s. 198-200. 
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wschodniopruskich, o łącznym tonażu 1254 łaszty (75, 1 proc. globalnego tonażu). 
W 1732 r. w wymienionych portach funkcjonowało 13 firm armatorskich, z tego 
11 było firmami indywidualnymi (84,6 proc. ogółu firm), o łącznym tonażu 131 O 
łasztów (80,4 proc. globalnego tonażu). 

Prawie pięćdziesiąt lat później nadal dominowały w portach wschodniopru
skich indywidualne firmy armatorskie. W 1781 r. na 50 firm armatorskich - 40 (80 
proc.) - to firmy indywidualne. W ich posiadaniu znajdowały się 72 żaglowce 
(85,7 proc. ogółu statków) o łącznym tonażu 8197 łasztów (82,9 proc. globalnego 
tonażu). 

Odmiennie kształtowały się stosunki własnościowe we flocie gdańskiej, gdzie 
w początkach XVIII wieku współwłasność statku była nadal szeroko praktykowa
na. W 1712 r. tylko 204 proc. gdańskich żaglowców było w posiadaniu indywidu
alnych firm armatorskich27

. W latach 1681-1690 - 32,7 proc. oraz 1691-1700 -
38,7 proc. ogólnej liczby statków bandery gdańskiej znajdowało się w rękach firm 
indywidualnych28

. Wzrost znaczenia spółki okrętowej jako formy zabezpieczenia 
kapitału zainwestowanego w transport morski na początku XVIII wieku tłumaczy
my m.in. represjami francuskimi stosowanymi wobec floty gdańskiej, a także 
trudną sytuacją Gdańska wywołaną przez wojnę północną ( 1700-1721 ). 

Wyniki tabel 1 i 8 skłaniają do wysunięcia tezy o upadku spółki okrętowej 
w armatorstwie wschodniopruskim. Spółki okrętowe z lat 1725, 1732 i 1781 były 
spółkami małymi. Zawiązywano je w zasadzie dla eksploatacji jednego statku. 
Tylko dwie z nich posiadały więcej niż jeden żaglowiec. 

Jak wspomniałem, spółka okrętowa to instytucja prawna wyrosła na podłożu 
społeczno-gospodarczym epoki feudalnej, rozwijająca się w czasach, gdy nie 
stosowano ubezpieczeń morskich lub praktykowane one były w stopniu niedosta
tecznym. Współwłasność statku i spółka okrętowa były więc charakterystyczne 
dla feudalnej formacji społeczno-ekonomicznej. W miarę jej schyłku obserwuje
my powolny upadek spółki. Na przykład na gruncie gdańskim zarysowujący się 
jej upadek dostrzegamy w drugiej połowie XVII wieku pojawieniem się coraz 
częściej kupców dysponujących wyłącznie często poważną liczbą statków. Warto 
podkreślić, że na proces skupiania w rękach kupców całych statków wpłynął 
rozpowszechniający się system ubezpieczeń morskich, zmniejszający ryzyko strat 
materialnych. 

Sądzić możemy - co jednak wymaga badań, że w XVIII wieku w żegludze 
portów wschodniopruskich ubezpieczenia morskie były szeroko stosowane. Inna 
przyczyna znacznej przewagi indywidualnych firm armatorskich w armatorstwie 
omawianych miast portowych (chodzi o flotę z 1781 r.) były starania rządu pru
skiego zapewnienia flocie handlowej swych poddanych bezpieczeństwa i ochrony 
przed częstymi napadami angielskich okrętów kaperskich kontrolujących wszy
stkie jednostki, jakie zdążały do Francji, Hiszpanii i innych krajów w czasie 
toczącej się wojny Anglii z Francją (1780-1783). Przystąpienie Prus do Ligi 
Zbrojnej Neutralności gwarantowało konwojowanie pruskich statków handlo-

27 A. Groth, Wykazgdańskiejflotyhandlowejw 1712 roku, ,,Zapiski Historyczne", t. 43, 1978, 
z. I, s. 103. 

28 A. Grot h, Rozwój floty ... , s. 62. 
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wych, wiozących towary na zachód - przez duńskie, rosyjskie i szwedzkie ok
ręty29_ 

Na marginesie rozważań o stosunkach własnościowych we flocie wschodnio
pruskich miast portowych warto wspomnieć także o roli kapitana w spółce okrę
towej. W XV stuleciu kapitanowie posiadali znaczne udziały w statkach. Osobiste 
zainteresowanie kapitana w zyskach spółki było istotne dla pozostałych jej człon
ków. Kapitan, będąc współwłaścicielem statku, bardziej dbał w czasie podróży 
o statek, starał się obniżyć koszty przewozu, co w sumie dawało lepsze wyniki 
eksploatacyjne statku. 

W analizowanych zestawieniach flot portów wschodniopruskich jedynie 
w 1725 r. występuje kapitan jako wyłączny właściciel dwóch statków (8,3 proc. 
ogółu żaglowców). W następnych zestawieniach - z 1732 i 1781 r. nie spotykamy 
faktu, by kapitan był wyłącznym właścicielem lub współwłaścicielem żaglowca. 
Dane te świadczą wyraźnie, że w pierwszej ćwierci XVIII w. we flocie portów 
wschodniopruskich kapitan w coraz większym stopniu stawał się najemnym kie
rownikiem statku. Proces ten, tj. oddzielenie kapitana od własności środków 
produkcji (statku), zamyka się we wschodniopruskiej flocie handlowej w latach 
trzydziestych XVIII w. Mamy więc do czynienia z przejawem kształtowania się 
w dziedzinie transportu morskiego elementów układu kapitalistycznego: istnieje 
we wschodniopruskiej flocie handlowej z jednej strony właściciel (właściciele) 
statku, z drugiej zaś najemny pracownik - kierownik statku. Identyczne zjawisko 
- oddzielenia kapitana od własności środków produkcji - obserwujemy w Gdań
sku i Lubece. W latach 1681-1700 kapitanowie gdańskich statków byli współwła
ścicielami już tylko od 11 do prawie 17 proc. ogólnej liczby statków z tych lat, 
a proces oddzielania kapitana od własności statku zamyka się tu z początkiem 
drugiego dziesięciolecia XVIII w.30

. Kapitanowie lubeccy w latach 1661-1700 
posiadali udziały w 78 proc. ogółu statków lubeckich, w końcu XVIII w. odsetek 
ten wynosił 50 proc.31. 

Do największych wschodniopruskich przedsiębiorstw armatorskich w 1725 r. 
należała królewiecka firma Piotra Callfa. Armator ten posiadał 4 żaglowce (23,5 
proc. ogółu floty królewieckiej i 16,7 proc. ogółu floty wschodniopruskiej) o łącz
nym tonażu 395 łasztów (36, 1 proc. globalnego tonażu floty królewieckiej i 23,9 
proc. globalnego tonażu floty wschodniopruskiej). Obok utrzymywania firmy 
żeglugowej Callf posiadał udziały w czterech statkach holenderskich. 

Wymienić należy także firmę armatorską Jean Estienne la Fargue, który posia
dał 2 żaglowce o łącznej nośności 300 łasztów (8,3 proc. ogółu floty wschodnio
pruskiej i 17 ,9 proc. jej globalnego tonażu). 

W 1732 r. nadal znaczną firmą armatorską było przedsiębiorstwo Piotra Callfa 
(2 statki o łącznej nośności 320 łasztów). W Piławie funkcjonowała poważna 
firma armatorska Henryka Treuhorna, która eksploatowała cztery żaglowce o łą-

29 S. Gierszewski, Ochrona handlu na morzu przez Ligę Zbrojnej Neutralno.fci w latach 
1780-1783 (na przykładzie Elbląga), ,,Rocznik Gdański", t. 14, 1955, s. 218. 

30 A. Grot h. Wykaz gdańskiej floty ... , s. I 04. 
31 S. Gierszewski, Studia nad dziejami stoczni południowo-bałtyckich XVI-XVIII wieku, 

.. Rocznik Gdański", t. 21, 1962, s. 119. 
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cznej nośności 211 łasztów (21,0 proc. ogółu floty wschodniopruskiej i 12,9 proc. 
jej globalnego tonażu). 

Wraz z liczebnym i tonażowym wzrostem floty portów wschodniopruskich 
pojawiają się również coraz silniejsze indywidualne firmy armatorskie. W 1781 r. 
liczącymi się firmami były: Jana Simpsona z Kłajpedy ( 4 statki o łącznej nośności 
675 łasztów) i Samuela Schultza z Kłajpedy (4 żaglowce o łącznej nośności 670 
łasztów). 

W Królewcu do największych przedsiębiorstw armatorskich należały firmy 
Zachariasza Straube (5 statków o łącznej nośności 650 łasztów), Jana Jakuba 
Weissa (4 żaglowce o łącznej nośności 520 łasztów), Michała Boehma seniora (3 
statki o łącznej nośności 385 łasztów)32 i Karola Schwincka ( 4 statki o łącznej 
nośności 305 łasztów). 

Tych sześć indywidualnych firm armatorskich ( 12 proc. ogółu firm armator
skich) posiadało łącznie: 24 żaglowce o łącznym tonażu 3205 łasztów, co stano
wiło prawie 27 proc. ogółu floty handlowej portów wschodniopruskich i nieco 
ponad 32 proc. jej globalnej nośności. 

Powyższe uwagi dotyczące floty handlowej portów wschodniopruskich pozwa
lają wyciągnąć następujące wnioski: 

I. W latach osiemdziesiątych XVIII w. - w porównaniu z trzecim i czwartym 
dziesiątkiem tegoż stulecia - nastąpił znaczny wzrost liczebny jak i tonażowy floty 
handlowej miast wschodniopruskich. 

2. Wzrosło znaczenie w tej flocie żaglowców dużych (powyżej 120 łasztów); 
znacząco wzrósł również przeciętny tonaż jednego statku. 

3. Oznacza to, że w latach 1725-1781 flota handlowa portów wschodniopru
skich uległa modernizacji w sensie lepszego dostosowania do przewozu maso
wych towarów, charakterystycznych dla obrotów handlowych tych portów. 

4. Flota ta w większości eksploatowana była przez indywidualne firmy arma
torskie. 

5. W latach trzydziestych XVIII w. we flocie portów wschodniopruskich ob
serwujemy zamykanie się procesu oddzielenia kapitana od własności środka trans
portu jakim był statek. Mamy więc w tej flocie do czynienia z przejawem kształ
towania się w dziedzinie transportu morskiego z elementami układu kapitalistycz
nego: właściciel i najemny pracownik - kierownik statku. 

32 Oprócz tych statków Michał Boehm senior posiadał połowę udziału w 220-łasztowym ża
glowcu „Walfisch". 
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Tabela 1 
Flota handlowa portów wschodniopruskich w 1725 r. 

Imię i nazwisko Nazwa statku Typ statku Nośność Uwagi 
armatora w 

łasztach 

1 2 3 4 5 

Królewiec 

Radca nadworny S. Johannes galiot 40 
Pinet 

Sigmunt Egericht Der Patriarch galiot 56 
Abraham 

S. Jacob galiot 36 

S. Jacob galiot 20 

Peter Cal ff Das Schloss von kat 180 zbudowany w 1721 r. 
Konigsberg w Królewcu 

Peter der ersten kat 140 zbudowany w 1722 r. 
Kcyser w Królewcu 

Das weise Kalb 50 

Das verguldete Kalb 25 

Jean Estienne la Der Prophet Daniel huker 100 trzymasztowy 
Forgue zbudowany w 1723 r. 

w Królewcu 

tzw. wielki 200 zbudowany w 1724 r. 
Prahm w Królewcu 

? Booth i spółka Alexander Graf von galiot 40 
Dohna 

Ludwich Balch Carlet Ulrica galiot 40 

? Mi.iller Die Schneide Mi.ihle galiot 26 zbudowany w 1724 r. 
w Królewcu 

Gottfried Kersten Anna Maria galiot 40 
Jacob Engel 

Laurens Die Beneidete galiot 20 zbudowany w 1717 r. 
Christiansen Fortun w Królewcu 

Jean Donnet Gewel Maria 80 zbudowany w 1724 r. 
w Królewcu 

Wdowa Procki n Der schwartze Adler 100 zbudowany w 1724 r. 
w Królewcu 

Piława 

Hermann Poppe Der begnadigste galiot 115 zbudowany w 1714 r. 
i spółka Pillauer w Piławie 

Marten Lammert Der Junge Lammert galiot 21 zbudowany w 1715r. 
w Piławie 

Peter Gordon Die Stadt Amsterdamm szmaka 32 

Heinrich Treuhorn 

Henrich Treuhorn Die 12 Kamme Israel szmaka 40 
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I 2 3 4 5 

? Bendson Anna Catharina galiot 54 zbudowany w I 7 I 3 r. 
w Piławie 

Frau Christina galiot 26 

Kłajpeda galiot 

Peter Emanuel Friedrich Wilhelm - 190 zbudowany w I 718 r. 
Meyer Konig in Preussen w Kłajpedzie 

Witlik Sixen 

Adrian Six 

Objaśnienie: . Kropka oznacza brak danych 

Źr 6 d ł o: Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbeisitz Berlin, Gem. Dir. Ostpreussen, Schiff-Bau-Sachen, 
nr 8098, K. 6-8. 

Tabela 2 
Flota handlowa portów wschodniopruskich w 1732 r. (stan z początku roku) 

Imię nazwisko armatora nazwa statku Nośność Miejsce i rok budowy 
w łasztach 

I 2 3 4 

Królewiec 

Peter Calff Das Schloss von 180 Królewiec 172 I 
Konigsberg 

Peter der ersten Keyser 140 Królewiec 1722 

? Engel (inspektor budowy Op de golde Wied 64 Królewiec 1722 
statków w Królewcu) 

Der Margraf 80 Królewiec I 730 

Die Liebhaberey a 50 Królewiec I 732 

Jean Donnet Gewel Maria 80 Królewiec 1724 

Wdowa Prockin Der schwartze Adler 100 Królewiec 1727 

Sigmund Egericht Der Kron - Prinz von 130 Królewiec 1727 
? Engel Preussen 

Schwens Horn Emanuel 150 Królewiec I 730 

Wdowa Gobelin Der Lowe 70 Elbhig. 

Sigmund Egericht Der Abraham 55 Szczecin. 

Wdowa Emmerichio St. Johannis 40 Szczecin. 

Johann Schomaikes Fortuna 40 Holandia. 

lde Popper Fortuna b 50 Gotlandia. 

Piława 

Heinrich Treuhorn S. Peter c 40 Szczecin. 

Der Muntere Heinrich 55 Piława 1722 

Der wackere Christoff 36 Piława 1726 

August Wilhelm 80 Królewiec 1732 
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Kłajpeda 

Peter Meyer 

Witlib Sixen 

Adrian Six 

Friedrich Wilhelm Konig 
in 

Preussen d 190 Kłajpeda 1718 

Objaśnienia: . Kropka - brak danych; a - zatonął pod koniec 1732 r.; b - zatonął w drugiej połowie 1732 r.; 
c - zatonął w 1732 r.; d - zatonął jesienią 1732 r. 

Źródło: Geheimes Staatscharchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin, Gen. Dir. Ostpreussen, Schiff-Bau-Sachen 
2, nr 8098, k. 29-30. 

Tabela 3 
Flota handlowa portów wschodniopruskich w 1781 r. (stan z 21 XII) 

I mię i nazwisko Nazwa statku Nośność Liczba Miejsce i rok 
armatora w łasztach członków budowy 

(armatorów) załogi 

Królewiec 

Michael Boehn Enigheit 140 IO Królewiec 1780 

Dannebom 145 10 Królewiec 1781 

Goldetemaschting 100 7 Królewiec 1781 

Johann Albrecht Walfisch 220 12 Królewiec 1778 
Wolff 

Michael Boehm 
(senior) 

Michael Boehm Anna Louisa 100 8 Królewiec 1775 
(junior) 

Johann Michael 
Gultzeit 

Junge Ludwich 100 8 Królewiec 1775 

Friedrich Wilhelm 130 9 Królewiec 1781 

Schwartze Adler 134 IO Królewiec 1781 

Johann Michael Dorothea 125 9 Królewiec 1779 
Gu!tzeit 

Michael Boehm 
(junior) 

Martin Lammert Hoffnung 140 10 Królewiec 1776 

Carolina 125 9 Królewiec 1781 
Elisabeth 

W do wa Kietmann Anna Barbara 170 IO Królewiec 1779 

Anna Carolina 110 8 Królewiec 1781 

Johann Jacob Jungfrau Amalia 150 IO Królewiec 1779 
Weiss 

Friedrich Wilhelm 130 IO Królewiec 1779 

Wilhelmina 110 9 Królewiec 1779 

Carolina 130 9 Królewiec 1781 

Zachariasz Coelestina 160 9 Królewiec 1785 
_Straube 
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Imię i nazwisko Nazwa statku Nośność Liczba Miejsce i rok 
armatora w łasztach członków budowy 

(armatorów) załogi 

Emilie 150 9 Królewiec 1781 

Dorothea- 115 7 Królewiec l 770 
Louisa 

Maria - Dorothea 150 10 Królewiec 1780 

Carolina 75 5 Królewiec 1765 

Carl Conrad Nieve Fischerey 90 7 Królewiec 1768 
Schwinck 

Jonge Peter 60 8 Królewiec 1764 

Freundschaft 95 7 Szczecin 1778 

Maria Elisabeth 60 5 Królewiec 1771 

Heinrich Gute Hoffnung 120 9 Królewiec 1778 
Wisehhusen 

Johann Heinrich Albert Mariana 150 9 Królewiec 1779 
Seiff 

Dick Turiens Eendracht 140 10 Królewiec 1780 

Drei Gebrtider 125 9 Królewiec 1781 

Johann Christian Zwei Freunden 110 8 Królewiec 1764 
Heinrich Cruse Friedr. et Johann 

Wdowa Bawhorn Das Einhorn 125 8 Królewiec 1779 

Der Delphin 110 8 Królewiec 1771 

Heinrich Blentje Die Jungfer 110 8 Królewiec I 770 
Elisabeth 

Friedrich May Christina 80 6 Królewiec 1776 

Andreas Elisabeth 80 6 Królewiec 1781 
Hildebrandt 

Jacob Tesner Jungfer Sophia 150 10 Królewiec 1779 

Sigmund ~ Anna Barbara 150 10 Królewiec 1781 
Hochfeld 

Heinrich Ekkert Beurs von 100 8 Królewiec 1776 
Konigsberg 

Johann Friedrich L. Esperance 90 7 Królewiec 1776 
Weyland 

Friedrich Voegler 

Ernst Sturm 

Johann Sturm 

George Friedrich 
Dorn 

Johann Schmidt Putzweg 60 6 Królewiec 1780 

Gottfried Der junge 60 6 Królewiec 1781 
Anschlag Abraham 

Wohlfahrt v. 58 6 Królewiec 1768 
Preussen 
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Imię i nazwisko Nazwa statku Nośność Liczba Miejsce i rok 
armatora w łasztach członków budowy 

(armatorów) załogi 

Wilhelm Gottlieb De Rothe Guarde 190 12 Królewiec 1779 
Hinderhin 

George Vick Frau Anna Maria 60 6 Królewiec 1779 

Thomas Becker Konig von 140 9 Królewiec 1780 
Preussen 

Johann Johannes 130 9 Królewiec 1781 
Schulenburg 

Ernst Wilhelm S. Johannes 80 8 Szczecin 1766 
Fischer 

Johann Siegfried 
Fischer 

Gute Hoffnung 70 6 Królewiec 1779 

Eleonora 57 5 Królewiec 1781 

Elisabeth 60 7 Nantes 1781 

Emilia Louisa 70 8 Nantes 1781 

Samuel Huhner Vier Geschwister 60 6 Szczecin 1774 

Johann Conrad 
Jacobi 

Johann Moses 
Friedlander 

? Friedlander 

Adam Gottlob 
Fautsch 

J. C. Reting Jungfer Johanna 135 10 Królewiec 1770 

Melchior Jonge Peter 60 6 Królewiec 1764 
Haubusch 

Johann Carl Jonge Heinrich 60 6 Królewiec 1771 
Gottlieb Ferdinand 
Scheiffler 

Theodor Wilhelm 73 6 Szczecin 1774 
Lubert 

Johann Conrad Maria Elisabeth 115 8 Szczecin 1779 
Jacobi 

Doctor Tram met 

Lorentz Loock 
Schlee 

Johann Moses Anna Regina 100 7 Szczecin 1781 
Friedlander 

? Friedlander 

Johann Conrad 
Jacobi 

Samuel Ktihncke 

Adam Gottlob 
_Fautsch 
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Imię i nazwisko Nazwa statku , Nośność Liczba Miejsce i rok 
armatora w łasztach członków budowy 

(armatorów) załogi 

Kłajpeda 

Johann Simpson Maria Luisa 200 16 Kłajpeda 1778 
Der Schwan 25 5 Kłajpeda 1779 
Friedrich Wilhelm 300 24 Kłajpeda 1781 

Minist. B. von 150 15 Lame 1781 
Gaudi 

Heinrich Johanna 180 16 Dublin 1781 
Boetdansz Fiorentina 

Hartwich 70 6 Gdańsk 1781 
Byrres Dunne Sophia Dorothea 120 12 Dublin 1778 

Elisabeth 300 22 Sztokholm 
Christian Ephoop van gude 80 8 Kłajpeda 1780 
Wilhelm Wachsen Tiegste . 

Net Verwagt 160 13 Kłajpeda 1781 
Die gute 360 12 Sztokholm 1781 
Hoffnung 

Thomas Ogildie Catharina 160 25 Londyn 1781 
Johann Ogildie 

Samuel Schultz Der junge Samuel 150 12 Londyn 1779 

Der junge 120 IO Królewiec 1779 
Johannes 

Bernstein Brack 180 11 Królewiec 1780 
Christian Gottlieb 220 16 Królewiec 1781 

Ludwich Simpson Direk Huisen 70 6 Emden 1781 
Fortuna 50 5 Emden 1781 

Johann Ranisch Die Stadt Memei 135 7 Bordeuax 1781 
Gottlieb Ranisch 

Piława 

Lorentz Friedrich Gerechtigkeit 75 5 Królewiec 1781 
Neumann 

Michael Free se Geduldige Lam 50 5 Królewiec I 770 
Benjamin Bidder Golde 105 7 Królewiec 1774 

Terwachting 

Jacob Tiedcke Anna Emeratin 70 6 Królewiec 1778 
Daniel Engel Dorothea 35 3 Szczecin 1777 
Peter Schroeder Jonge Peter 25 3 Szczecin 1770 

Qbjaśnienia: . Kropka oznacza brak danych. 
Zr ód I o. Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin, Gen. Dir Ostprcussen, Schiff-Bau-Sachen 2, nr 8098, k. 35-40. 
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Statki zbudowane w 1782 r. w Królewcu 

Imię i nazwisko aramtora 

Heinrich Wishusen 

Johann Heinrich Seilf 

? Touhsaint 

Lewe! und Companie 

Thalmann Ridder 

Benjamin Ridder 

Wdowa Kictzmann 

Michael Boehm (Senior) 

Rode (Senior i Junior) 

Martin Eggert 

Sigmund 1-lochfcld 

Michael Boehm (Junior) 

Michael Gutzeit 

Karl Kilian 

Zacharias Strauhe 

Friedrich Mey 

Direk Turiens 

Jacob Tcsncr 

Johann Jacob Weiss 

Heinrich Wishusen 

Johann Schmidt 

Nazwa statku 

Die Frcundschaft 

Die Freunschaft 

Anna Barbara 

de gode Verwashting 

Christina von Memei a 

Fiinf Gebri.ider 

Die Liebe von Preussen 

der jungc Adolph 

Johanna Wilhelmina 

Der Patriot 

Die Freundschaft 

Junge Johannes 

Der gute August b 

Blat Chronik von Riga c 

Der junge Columbus 

Nośność 
w łasztach 

130 

140 

140 

80 

200 

120 

120 

160 

140 

180 

140 

120 

250 

170 

130 

Tabela 4 

Liczebność 
załogi 

8 

9 

9 

6 

12 

8 

8 

9 

9 

10 

9 

8 

15 

12 

10 

~~jtnie~ic: a - ~przedany do K_łajpedy; ~ - sprzedany d~ Kłajp~dy; c - s~rzed~ny do Rygi . 
nr soi~ ok. Gehe1mes Staatsarch1v Preussischer Kulturbes1tz Berhn, Gen. D1r. Ostpreussen, Sch1ff-Bau-Sachen 2, 

, . 44. 
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Tabela 5 
Struktura tonażowa floty portów wschodniopruskich z lat 1725, 1732, 1781 

Statki o nośności 1725 1732 1781 
(łaszty) liczba proc. łączna proc. liczna proc. łączna proc. liczna proc. łączna proc. 

statków globalnej nośność globalnej statków s globalnej nośność globalnej statków globalnej nośność globalnej 
s liczby w łasztach nośności liczby w łasztach nośności s liczby w łasztach nośności 

statków statków statków 
21-40 13 54,1 406 24,3 4 21,0 156 9,6 3 3,6 85 0,8 
41-60 3 12,5 160 9,6 4 21,0 210 12,9 13 15,4 765 7,8 
61-80 l 4,2 80 4,8 5 26,3 374 22,9 12 14,3 893 9,0 
81-100 2 8,3 200 12,0 l 5,3 100 6,2 8 9,5 775 7,9 
101-120 I 4,2 115 6,8 - - - - II 13,1 1245 12,6 
121-140 l 4,2 140 8,4 2 10,5 270 16,6 15 17,8 1984 20,0 
141-160 - - - - l 5,3 150 9,2 12 14,3 1825 18,4 
161-180 1 4,2 180 10,7 l 5,3 180 11,0 3 3,6 530 5,4 
181-200 2 8,3 390 23,4 I 5,3 190 11,6 2 2,4 390 3,9 
201-220 - - - - - - - - 2 2,4 440 4,4 
221-240 - - - - - - - - - - - -
241-260 - - - - - - - - - - - -
261-280 - - - - - - - - - - - -
281-300 - - - - - - - - 2 2,4 600 6,2 
301-320 - - - - - - - - - - - -
321-340 - - - - - - - - - - - -
341-360 - - - - - - - - l 1,2 360 3,6 

24 100,0 1671 100,0 19 100,0 1630 100,0 84 100,0 9892 100,0 



Liczebna charakterystyka annatorstwa i floty portów wschodnioeuropejskich w latach 1725, 1732 i 1781 

Rok 1725 1732 

Liczba spółek i indywidualnych firm armatorskich 

Liczba statków 

Liczba łasztów 

Przeciętna nośność jednego statku 

Liczba statków przypadających na jedną spółkę lub indywidualną firmę armatorską 

Liczba łasztów przypadających na jedną spółkę lub indywidualną firmę armatorską 

a - Liczby po kropce oznaczają korce. 

17 

24 

1671 

69,37 a 

1,4 

98,17 a 

13 

19 

1630 

85,47 a 

1,4 

125,23 

Tabela 6 

1781 

50 

84 

9892 

117,45 a 

1,7 

197,50 
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Tabela 7 
Liczebność załóg statków floty portów wschodniopruskich w 1781 r. 

Statki o nośności (łaszty) Przeciętne liczebność załóg Liczba danych 

21-40 

41-60 

61-80 

81 - 100 

101 - 120 

121 - 140 

141-160 

161 - 180 

181 - 200 

201 -220 

221 - 240 

241 - 260 

261 - 280 

281 - 300 

301 - 320 

321 - 340 

341 - 360 

3,7 

5,8 

6,3 

7,3 

8,5 

9,2 

10,7 

12,3 

14,0 

14,0 

23,0 

25,0 

3 

13 

12 

8 

11 

15 

12 

3 

2 

2 

2 

Tabela 8 
Współwłasność statków portów wschodniopruskich w latach 1732 i 1781 r. 

Liczba 1732 1781 
właścicieli 

liczba statków % globalnej liczba statków % globalnej 
statków I 

liczby statków liczby statków 

17 89,4 72 85,7 

2 5,3 8 9.5 

3 5,3 1,2 

4 

5 3 3,6 

Razem 19 100,0 84 100,0 



SUMMARY 

An investigation in the archives of Geheimes Staatsarchive Preussicher Kulturbesitz in 
_ Berlin proved the existence of three different registers for the years 1725, 1732 and 1781, 

of merchant vessels based in East Prussian ports. The first two were prepared by the 
Chamber of Wars and Domains in Konigsberg and the third one by the Royal College of 
the Admiralty in connection with customs <luty reductions applicable in case of owners of 
new)y built ships whose vessels were utilized by Prussian authorities for military purposes. 
The sources identified in the archives facilitated an analysis of the following issues: the 
size of the fleet, its tonnage structure, terms of ownership within the fleet and a survey of 
the characteristics of individual shipping enterprises. 

8 

In 1725 the merchant fleet of East Prussian ports comprised 24 sailing vessels with 
a joint tonnage of 1671 lasts, in 1732 the figures were down to 19 vessels with a joint 
tonnage of 1630 lasts, only to rise conspicuously to 84 vessels in 1781 with a joint tonnage 
,of 9892 lasts and the average net capacity of 117 lasts per vessel. This meant an increase 
of three and a half to four and a half times in the number of vessels and a sixfold increase 
in the joint tonnage compared to the number of vessels and their joint tonnage in 1725 and 
I 732 figures. The average deadweight of individual vessel also significantly increased. 

The tleet was relatively new (the average age of a vessel was 3.5 years), constructed 
predominantly in the loca! shipyards. In the period 1725-1781 the merchant tleet of East 
Prussian ports underwent an overall modernization which resulted in better adaptation to 
the transportation of bulk cargoes which predominated in the shipments handled in these 
ports. The fleet was in its majority managed by private shipping companies. In the thirties 
of the eighteenth century we can witness in the East Prussian merchant fleet a tendency to 
separate captainship from ownership of sailing vessels. In other words, we can discern the 
ernergence of capitalistic organization in maritime shipping, with an owner and a hired 
ernployee in charge of the actual management of the vessel, as its salient elements. 

Translated by Wojciech Kubiński 



KOMUNIKATY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk 1994, zeszyt 43 

Czesław Ciesielski 

WITOLD ZAJĄCZKOWSKI (1892-1977) - KOMANDOR, DYREKTOR NAUK 
OFICERSKIEJ SZKOŁY MARYNARKI WOJENNEJ, DOWÓDCA FLOTYLLI 

RZECZNEJ W PIŃSKU 

Należał do grona wybitnych oficerów Marynarki Wojennej II Rzeczypospoli
tej. Karierę morską rozpoczynał w rosyjskiej marynarce wojennej, kończył 
w 1946 r. z chwilą rozwiązania Polskiej Marynarki Wojennej walczącej u boku 
Royal Navy w drugiej wojnie światowej. 

Witold Zajączkowski był najstarszym dzieckiem małżeństwa Bronisława 
( 1860-1930) i Henryki z Choroszewskich ( 1873-1896). Urodził się 17 marca 
(według kalendarza obowiązującego wówczas w Rosji) 1892 r. w Symferopolu na 
Krymie. Jego rodzice pochodzili z Wileńszczyzny, lecz trudności w znalezieniu 
pracy przez ojca, absolwenta Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu, 
wynikające z polityki caratu wobec polskiej inteligencji, sprawiły, że przeniósł się 
on z żoną na Krym, obejmuj,.ic w Symferopolu stanowisko architekta miejskiego. 
Tam też przyszło na świat młodsze rodzeństwo Witolda: Roman ( I 894 r.) i Anna 
( 1895 r.). Gdy Witold miał zaledwie 4 lata zmarła jego matka. Z drugiego małżeń
stwa Bronisława Zajączkowskiego z Janiną Wieszczycką urodziło się dwoje dzie
ci: Helena i Wiesław. W Symferopolu rodzina Zajączkowskich żyła dostatnio. 
Mieszkała we własnym nowo wybudowanym dużym domu, w którym zatrudniano 
służbę. Kwitło w nim życie towarzyskie. Ojciec należał też do miejscowego kółka 
myśliwskiego i bardzo lubił polować. Po śmierci swej pierwszej żony, w trosce 
o wychowanie dzieci, zatrudniał guwernantki - Szwajcarkę a następnie Francuz
kę. Dzięki nim Witold posiadł znajomość języków obcych - niemieckiego i fran
cuskiego. Natomiast druga żona Zajqczkowskicgo, otaczając opieką jego dzieci 
także z pierwszego małżeństwa, wniosła w ich wychowanie przywiązanie do pol
skości. Wówczas „zaczęły się lekcje historii i języka polskiego, czytanie polskich 
książek, opowieści o ostatnim powstaniu, pojawiła się też trylogia Sienkiewicza, 
a w duszach i umysłach naszych - uczucia patriotyzmu"1

, wspominał po latach 

1 W. Zajączkowski, Pamiętnik, s. 53 (pisany w 1968 r. w Toronto). maszynopis w posiada
niu Heleny Krzyżanowskiej. córki W. Zajączkowskiego. 

42 



Witold Zajączkowski. Mając lat 12, po uprzednio odbytej edukacji domowej 
i prywatnym przygotowaniu do egzaminu wstępnego, Witold rozpoczął naukę 
w gimnazjum klasycznym w Symferopolu, którego był uczniem przez sześć lat. 
Regularnie przechodził z klasy do klasy. Jednakże jego żywe usposobienie spra
wiało, że coraz częściej wymykał się spod kontroli ojca i wychowawców, uczest
nicząc niejednokrotnie ze starszymi kolegami w różnych niedozwolonych wybry
kach. Zaczęły się pojawiać kłopoty z nauką, wystąpiło nawet zagrożenie przejścia 
do siódmej klasy. Nieoczekiwanie przyszło rozwiązanie. Jego dalszą drogę życio
wą miało wytyczyć przypadkowe spotkanie z Edwardem Wieszczyckim, oficerem 
rosyjskiej marynarki wojennej, bohaterem walk o twierdzę Port Artura w wojnie 
rosyjsko-japońskiej. Zafascynowany opowiadaniami, mundurem marynarskim 
i wizją przygód zapragnął poświęcić się służbie na morzu. Za namową Wieszczyc
kiego, z aprobatą ojca i w jego towarzystwie wyprawił się do Petersburga z zamia
rem wstąpienia do Morskiego Korpusu - szkoły kształcącej przyszłych oficerów 
rosyjskiej marynarki wojennej. Solidny kurs przygotowawczy do egzaminu wstęp
nego, odbyty pod kierunkiem emerytowanego profesora Morskiego Korpusu, 
odpowiednio opłacony przez ojca, był gwarancją oczekiwanego wyniku. Zającz
kowski relacjonując tę sytuację po latach pisał, że na kursie tym: ,,wkuwano w nas 
wszystko to, co miało być niezbędne do egzaminu. Tym razem nie było łaciny ani 
nacisku na literaturę. A że z matematyką zawsze żyłem w zgodzie, tak samo jak 
i z geografią, nie miałem żadnych trudności w zdaniu egzaminu wstępnego prawie 
na samych 12-kach (w Korpusie Morskim ocena była dwunastostopniowa). Tym 
bardziej że płynnie mówiłem dwoma językami obcymi: francuskim i niemieckim. 
Sprawność fizyczna też okazała się dobra. Miałem dobry wzrok, dobry słuch, 
pływałem, skakałem i biegałem, serce miałem bez skazy. Toteż zostałem przyjęty 
do Korpusu bez zastrzeżeń do «roty» 5-tej, co odpowiadało 7-mej klasie gimna
zjum"2. 

Pobyt w Morskim Korpusie był dokładnie wypełniony wieloma zajęciami, 
które wymagały od gardemarinów (podchorążych) pracowitości i dyscypliny. Za
jączkowski miał w nim ukończyć dwie klasy gimnazjum ogólnokształcącego 
i zdać egzaminy maturalne oraz trzy klasy specjalne (morskie). O natłoku zajęć 
realizowanych w pierwszym roku jego pobytu w Mo_rskim Korpusie pisał: ,,pięć 
godzin wykładów, dwie godziny przeróżnych fizycznych ćwiczeń, zbiórki, prze
marsze, chóralne śpiewy, modlitwy wieczorne, niekiedy przeglądy i parady, wie
czorne odrabianie lekcji - wszystko to zajmowało czas, nie pozostawiając czasu 
na życie osobiste. Poza tym dyżury i służby porządkowe, częste zbiórki i przeglą
dy, wszystko to wypełniało dzień bez resztek. .. " 3. 

Zajęcia teoretyczne realizowane w gmachu Morskiego Korpusu kończyły się 
każdego roku w maju, po czym słuchacze kierowani byli na okręty floty w celu 
odbycia praktyki morskiej. Trzymiesięczną praktykę po rocznym pobycie w szko
le Zajączkowski odbył na szkolnych okrętach: żaglowa-parowym o nazwie „Wier
nyj" i żaglowym „Zabawa". Wyniósł z niej jak najlepsze wrażenie. Życie na 
okręcie do tego stopnia go zafascynowało, że po zakończeniu praktyki obowiąz
kowej nie skorzystał z przysługującego mu przed rozpoczęciem następnego roku 

2 Tamże, s. 64. 
3 Tamże, s. 65. 
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szkolnego urlopu, lecz jako ochotnik zgłosił chęć dalszego zaokrętowania na 
okrętach floty czynnej i otrzymał przydział na kontrtorpedowiec „Moskwitanin". 
Praktyka ta zaowocowała bardzo pozytywną opinią. 

Część praktyczną przygotowania fachowego gardemarini odbywali każdego 
roku na innego typu okrętach. Na starszych latach Zajączkowski miał ją na 
krążownikach „Diana" i „Aurora" oraz na kontrtorpedowcach. Była to doskonała 
okazja dokładnego poznania zatok: Fińskiej, Botnickiej i Ryskiej oraz portów 
Morza Bałtyckiego. Uczestniczył też w rejsach na Morze Śródziemne i Atlantyk. 

Okres pobytu w Morskim Korpusie pozostawił dobre wspomnienia. Wracając 
do niego pamięcią Zajączkowski po wielu latach pisał: ,,Czułem się tam doskona
le. Rodzaj służby, do którego się przygotowywałem, stosunki w korpusie oficer
skim marynarki wojennej, dyscyplina na okrętach, tradycja, mundur, bogata lite
ratura o morzu, tajemnica krajów dalekich a nieznanych, wszystko to razem po
wodowało, że coraz lepiej się w tym środowisku czułem, tym bardziej że 
marynarka wojenna rosyjska była dość kosmopolityczna i przez to samo bardziej 
liberalna. W moim roczniku było l O proc. Polaków, co najmniej 15 proc. Niem
ców bałtyckich, paru Szwedów, paru Finów itd."4

• 

W kwietniu 1913 r. Zajączkowski ukończył Morski Korpus z ogólnym wyni
kiem 10,9, który sytuował go na czterdziestej pozycji w grupie 130 absolwentów. 
Ta dość wysoka lokata dawała mu prawo wyboru służby na jednym z trzech mórz: 
Bałtyku, Morzu Czarnym lub na Dalekim Wschodzie. Wybrał Bałtyk. Ostatnią 
przedpromocyjną praktykę odbył już jako korabielnyj gardemarin, pływając od 
kwietnia do października na pancerniku „Cesarewicz". Mianowany po jej zakoń
czeniu (5.10.1913 r.) na pierwszy stopień oficerski - miczmana (podporucznika), 
rozpoczął służbę jako oficer wachtowy na kontrtorpedowcu „Moskwitanin", 
a później na innych jednostkach tego samego typu: ,,Miełkij" i „Zabijaka", bazu
jących w Libawie5. W czerwcu 1917 r. Zajączkowski, będąc w stopniu lejtnanta 
(awansował w 1915 r.), objął dowodzenie okrętem eskortowym „Berkut", który 
razem z innymi jednostkami pełnił służbę patrolową oraz pływał w ochronie 
statków handlowych idących ze Szwecji do Finlandii. W styczniu 1918 r. w sytua
cji całkowitego rozprzężenia w bałtyckiej flocie rosyjskiej, po opanowaniu okrę
tów przez przedstawicieli Rady Komisarzy Floty, Zajączkowski nie godząc się na 
przejście do służby w zbolszewizowanej flocie opuścił szeregi marynarki wojen
nej. Po opanowaniu Helsinek przez wojska niemieckie w maju 1918 r. przedostał 
się do Tallina (Rewla), gdzie mieszkała jego żona z rodzicami. Tam, szukając 
sposobu na przeżycie, zajął się handlem, przewożąc na małym szkunerze pływa
jącym pod banderą fińską najpierw ziemniaki a później alkoho16. 

W końcu 1918 r., po ogłoszeniu przez władze estońskie mobilizacji do tworzo
nych własnych sił zbrojnych Zajączkowski, nie chcąc bardziej komplikować swej 
sytuacji, podporządkował się zarządzeniu. Jako oficera marynarki wcielono go do 
organizowanej w Tallinie floty wojennej z przydziałem na kontrtorpedowiec 
„Lennuk". Na jego pokładzie uczestniczył w stawianiu min na Zatoce Fińskiej 

4 Tamże, s. 72. 
5 Polish Institute and Sikorski Muscum, Archives Ref. No Mar. A. V. 12/232 (dalej: PISM). 

Zeszyt ewidencyjny W. Zajączkowskiego. 
6 W. Zajączkowski, Pamiętnik, s. 175. 
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przeciwko flocie Rosji bolszewickiej i w operacjach desantowych na lądzie wspie
rających estońskie oddziały lądowe. Po zakończeniu walk i nastaniu pokoju Zają
czkowski uznając, że odradzająca się Polska znajdując się w wojnie z bolszewika
mi, jest w potrzebie, wyjechał w 1920 r. przez Dźwisk, Wilno i Białystok do 
Warszawy. Będąc w posiadaniu sporej sumy pieniędzy zamierzał początkowo 
kupić poniemiecki majątek w okolicach Chełmna i gospodarować na roli. Tu 
zastała go ogłoszona powszechna mobilizacja, która nakazywała mu zgłosić się do 
poboru. Otrzymał przydział do 8. Pułku Saperów w Poznaniu, jednakże po lci.lku 
dniach na własną prośbę przeniesiono go do służby w marynarce wojennej. W De
partamencie Spraw Morskich zweryfikowany został w prowizorycznym stopniu 
kapitana i skierowany do Torunia do Kadry Marynarki Wojennej, w której objął 
stanowisko dowódcy kompanii. Miał z niej sformować kompanię marszową 
wchodzącą w skład III Batalionu Pułku Morskiego, która jednakże nie wzięła już 
udziału w walkach na froncie. 

Jesienią 1920 r. Pułk Morski rozformowano, a DSM mógł wreszcie zająć się 
o?zy*anym wybrzeżem morskim i budową zalążka floty wojennej. Początki były 
niezwykle trudne i bardzo skromne. Stanowić je również miało sześć małych 
torpedowców, przyznanych Polsce decyzją Rady Ambasadorów z podziału byłej 
floty niemieckiej. Ich stan techniczny wymagał natychmiastowego remontu. Osta
tecznie z braku pieniędzy w Anglii (tam były przejmowane) przeprowadzono go 
jedynie na trzech jednostkach, pozostałe miały przybyć do Gdańska na holu. Po 
ich odbiór wyjechała do Wielkiej Brytanii grupa oficerów i marynarzy. W śród niej 
był Witold Zajączkowski, wówczas już w stopniu kmdr. ppor., który przyznano 
mu na podstawie kolejnej weryfikacji ogłoszonej 30 stycznia 1921 r.; został 
bowiem wyznaczony pierwszym dowódcą torpedowca „Mazur" i na jego pokła
dzie razem z dwoma pozostałymi okrętami (,,Podhalanin" i „Ślązak") przybył we 
wrześniu 1921 r. do Gdańska. Po długim remoncie, wykonanym w trudnych 
warunkach przez Warsztaty Portowe w Pucku, ORP „Mazur" wszedł do służby 
w 1922 r.: podnosząc banderę wojenną 2 sierpnia. Duża w tym osobista zasługa 
jego dowódcy, kmdr. ppor. Zajączkowskiego, który nie tylko skompletował zało
gę, ale potrafił także ją zmobilizować do współudziału w pracach remontowych, 
za co otrzymał podziękowanie w rozkazie dowódcy floty, kmdr. Jerzego Świrskie
go 7. 

Zimą 1921/1922 r., będąc formalnie dowódcą okrętu, otrzymał polecenie pro
wadzenia wykładów z „praktyki morskiej" na uruchomionych w Toruniu Tym
c.zasowych Kursach Instruktorskich dla Oficerów Marynarki Wojennej. Dojazdy 
z Pucka były wprawdzie uciążliwe, ale rekompensowała je możliwość bliższego 
kontaktu z rodziną, która mieszkała w Toruniu. Jesienią 1922 r. Zajączkowskiego 
powołano w nowo utworzonej w Toruniu Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej 
na stanowisko dyrektora nauk i jednocześnie wykładowcy przedmiotu „wiedza 
okrętowa"8 . 

Do pracy na nowym stanowisku kmdr Zajączkowski zabrał się z właściwą mu 
energią, powagą i odpowiedzialnością. Opracował pierwsze racjonalne plany na-

7 50 lat Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków, Gdynia 1972, s. 8. 
8 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Departament Spraw Morskich, Rozkaz nr 154 

2 15.12.1921 r.; Rozkaz Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 162 z 6.11.1922 r. 
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uczania, starannie dobierał wykładowców, konsekwentnie zmuszał podchorążych 
do maksymalnego wysiłku umysłowego nad opanowaniem materiału, odegrał też 
istotną rolę w przedłużeniu okresu nauki z 2 do 3 lat. Był więc w OSMW, stawia
jącej dopiero pierwsze kroki, postacią, która swoją pracą i intelektem wywarła 
trudny do przecenienia wpływ na kierunek kształcenia i jego poziom. Wojciech 
Francki, wówczas podchorąży i absolwent OSMW, po latach wspominając doko
nania Zajączkowskiego m.in. pisał, że dobierając wykładowców „umiał wspaniale 
przejść do porządku dziennego nad różnicami dzielnicowymi. W owym czasie tak 
w wojsku, jak i w marynarce wojennej były duże antagonizmy dzielnicowe. Wielu 
oficerów z rosyjskiej marynarki niemiłosiernie kaleczyło język polski, natomiast 
większość oficerów ze służby austriackiej mówiła bezbłędnie. Te różnice języko
we były przyczyną wielu nieporozumień, przykrości i zjadliwych humoresek. 
Komandor Zajączkowski dobrał wykładowców o takim poziomie, że nawet gdy 
mieszali język obcy z polskim, to poziom naukowy i osobowość broniły ich przed 
ś miesznością"9 • 

Jako wykładowca „wiedzy okrętowej" kmdr Zajączkowski cieszył się u pod
chorążych uznaniem. Brunon Jabłoński, prymus pierwszego kursu OSMW 
z 1925 r., tak po latach charakteryzował jego umiejętności dydaktyczne: ,,Wykła
dowcą był świetnym. Spokojnym, równym głosem wtajemniczał nas w arkana 
wiedzy okrętowej, popierając to co mówił rysunkami na tablicy. Wiedzę tę, 
mówiąc dosadniej wlewał nam wprost łopatą do głowy. Nawet najbardziej tępy 
z nas nie mógł tych wykładów nie zrozumieć" 10 • Na inne cechy osobowe Zającz
kowskiego zwracał uwagę w swych wspomnieniach także absolwent tego samego 
rocznika OSMW, Jan Bartlewicz, który napisał:,, Oficer wykształcony, o umiejęt
nościach morskich. Sprawiedliwy, ale nieprzystępny. Bano się go raczej niż 
szanowano z powodu jego władczego odnoszenia się do podkomendnych. Mało- . 
mówny, ostry w rozmowach służbowych, bezwzględny i nieustępliwy. W stosun
kach prywatnych poprawny, lecz nawet w tych okolicznościach niezwykle wyma
gający od młodszych oficerów" 11

• 

Trwałym osiągnięciem Zajączkowskiego w kształceniu przyszłych oficerów 
marynarki wojennej, podczas jego działalności w OSMW, było napisanie pierw
szego fachowego podręcznika pt. Wiedza okrętowa, wydanego przez tę szkołę 
w 1926 r. Cytowany już W. Francki pisał w 1972 r.: ,,Przypominam sobie, jak 
czasami czytał nam małe rozdziały rękopisu i pytał się, czy jest to jasne i wyrażone 
prawidłowo po polsku. W każdym razie na owe czasy było to dzieło w całym tego 
słowa znaczeniu. Dobry druk, przejrzyste i dokładne rysunki, a jednocześnie na
pisane tak, że mogło być używane przez ludzi o różnym poziomie wykształcenia 
ogólnego, a więc i przydatne również w szkołach specjalistów morskich, a przede 
wszystkim bardzo nowoczesne" 12

• Istotnie, opinie wielu byłych oficerów w ocenie 
tego podręcznika są zadziwiająco zgodne. Był on niezastąpioną podstawą tej 

9 W. Francki, Wspomnienia. Kmdr Witold 7.ajączkowski, ,,Nasze Sygnały". Pismo Stowarzy
szenia Marynarki Wojennej, Londyn 1972, nr 127, s. 3 

10 Śp. Komandor Witold 7.ajączkowski, ,,Nasze Sygnały" 1978, nr 139, s. 16. 
11 J. Bartlewicz, Wspomnienia ze słuiby w Polskiej Marynarce Wojennej w latach 1918-

-1939, Gdynia 1960, s. 102-103 (maszynopis w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni). 
12 W. Francki, op. cit., s. 3. 
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dziedziny wiedzy do 1939 r. Na nim wykształciły się pierwsze zastępy oficerów 
Polskiej Marynarki Wojennej. 

Wiele pracy, energii i inwencji wniósł kmdr Zajączkowski jako dowódca 
Flotylli Rzecznej w Pińsku. Formację tę przejmował z dniem 25 lutego 1927 r. 
w stanie dość poważnych zaniedbań. A ponadto wystąpiły wówczas różnice sta
nowisk w odniesieniu do jej usytuowania w strukturze sił zbrojnych. W Minister
stwie Spraw Wojskowych dyskutowany był wniosek dotyczący podporządkowa
nia Flotylli Pińskiej wojskom lądowym, a szef Kierownictwa Marynarki Wojen
nej, kmdr Świrski, oświadczał, że nie jest zainteresowany w jej organizacyjnej 
przynależności do marynarki wojennej. Ostatecznie na podstawie wniosków in
spektora armii gen. Józefa Rybaka, w których opowiadał się przeciwko podpo
rządkowaniu Flotylli Departamentowi Inżynierii, marszałek Piłsudski zdecydował 
o jej pozostaniu w składzie marynarki wojennej 13

. Niemniej kmdr Zajączkowski, 
dowodząc tą formacją, był świadomy stanowiska KMW, traktującego Flotyllę 
Rzeczną jako gorszą część marynarki i stąd chętnie korzystał z poparcia, jakiego 
udzielali mu inspektorzy armii, których kontroli ona podlegała. W praktyce ozna
czało to pewien stopień niezależności, co oczywiście nie było dobrze widziane 
przez szefa KMW. 

Od początku pełnienia funkcji dowódcy Flotylli Rzecznej dążeniem Zajączkow
skiego było uczynienie z niej pełnowartościowej jednostki bojowej, której miała 
przypaść w udziale ważna rola w obronie granicy wschodniej. Odpowiadało ono 
w całości inspektorom armii uznającym, że istnienie tej jednostki wzmocni możliwo
ści operacyjne sił lądowych w tej strefie. Dowódca Flotylli kładł więc duży nacisk na 
wyrobienie wśród jej personelu dyscypliny, odpowiedzialności, zapału i wytrwałości 
w pracy. Cytowany już B. Jabłoński wspominał: ,Zaczęły do nas dochodzić pogłoski, 
że ujął Flotyllę w karby żalaznej dyscypliny. Miał ciężką rękę, głosiła pogłoska, że 
Wzbudzał strach w podwładnych. Że mógł być trochę ze skłonnościami autokraty 
z natury - w to wierzę. Nie darmo nazywano go „księciem na Pinie". Ale te narzeka
~ia, moim zdaniem, miały zupełnie inne podłoże. Komandor jako jednostka wybitna 
1 obdarzona ogromną miarą zdrowego rozsądku nie znosił głupoty i nonsensów. 
Wymagał od podległych maksimum wydajności. Wymagał szybkich i prawidłowych 
decyzji w niespodziewanych sytuacjach, wymagał inicjatywy. Pragnął swoją Flotyllę 
i materiał ludzki, którym dysponował, doprowadzić do perfekcji. A materiał ten 
bywał bardzo rozmaity"14. Treść tej opinii współbrzmi z tym, co po latach pisał sam 
Zajączkowski: ,,Zacząłem przykręcać śrubę licznymi odprawami, surowymi kara
mi, codziennym podniesieniem bandery z «ceremoniałem» czego dawniej nikt nie 
robił, stworzyłem orkiestrę, zwolniłem ze służby cały szereg poniemieckich pod
oficerów i nadterminowych marynarzy, a nade wszystko wyprowadziłem całą 
flotyllę na stały postój i ćwiczenia na rzekach. Główne miejsce postoju było na 
Prypeci przy mostach kolejowych Łuniniec-Równe, tzw. Mosty Wolańskie. 
Wszystko to razem wymagało dużo wysiłku i wiecznej wojny z Kierownictwem 
Ma~narki Wojennej w Warszawie, zbiorowiskiem teoretyków pod batutą admi
rała Swirskiego" 15• 

13 M. Kuł akowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej, Toronto 1988, s. 200-202. 
14 Śp. Komandor Witold 'Zajączkowski, op.cit. 
15 

W. Zajączkowski, Pamiętnik, s. 210. 
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Nieustannie ożywiała go myśl systematycznego doskonalenia operatywności 
powierzonej mu formacji. Konsekwentnie poszukiwał nowych rozwiązań techni
cznych połączonych z próbami zastosowania nowych środków walki - tzw. amu
nicji chemicznej, min rzecznych, inicjował budowę prototypowych konstrukcji 
pływających. Dążąc do rozwoju własnej bazy technicznej, mimo ograniczonych 
możliwości technicznych, zlecał warsztatom Portowym Marynarki Wojennej 
w Pińsku budowę kanonierek i kutrów opancerzonych. Z jego inicjatywy Flotyl1ę 
wyposażono również w wodnosamoloty, zorganizowane w Rzeczną Eskadrę Lot
niczą. Dowodzona przez Zajączkowskiego formacja, składająca się wprawdzie 
nadal ze zbieraniny różnych jednostek, poczynając od uzbrojonych bocznokołow
ców po stosunkowo nowoczesne okręty opancerzone, coraz sprawniej wykonywa
ła stawiane przed nią zadania szkoleniowe. Po latach napisał: ,, ... szkoliłem i orga
nizowałem jednostki do działań taktycznych polegających na dążeniu do opano
wania samych rzek, wypadów poza linie nieprzyjacielskie i wspierania wojsk 
lądowych wypadami na tyły" 16 • 

Kwalifikacje i wkład pracy dowódcy Flotylli Rzecznej stosunkowo szybko 
przynosiły zauważalne wyniki, zmieniały kształt jednostki. Stawała się ona zwartą 
i zdyscyplinowaną formacją wojskową, świadomą racji swej egzystencji. Było 
zatem zrozumiałe, że postawa i dokonania Zajączkowskiego zyskiwały mu uzna
nie i wyrażały się w pochlebnych opiniach formułowanych przez tych, którzy 
służbowo z nim się stykali z tytułu wykonywania różnych funkcji. Inżynier Alek
sander Potyrała, zatrudniony w Służbie Technicznej KMW, który podejmował 
prace badawcze nad konstrukcjami technicznymi na rzecz Flotylli i miał możli
wość bliżej poznać kmdr. Zajączkowskiego, pozostawił o nim taką opinię: ,,Był to 
człowiek zasługujący na szacunek~ zdolny, pracowity, mający coraz to nowe 
koncepcje techniczne [ ... ], rozsądny, mający własne zdanie i umiejący je uzasad
nić"17. Dodatnie opinie o dowódcy Flotylli Rzecznej w różnym okresie formuło
wali jego przełożeni, przeprowadzający inspekcję tej formacji. Szef KMW, kmdr 
Świrski, z natury oszczędny w pochwałach, w swych spostrzeżeniach z inspekcji 
przeprowadzonej zaledwie kilka miesięcy po objęciu dowództwa przez Zajączkow
skiego (3 i 4 listopada 1927 r.), ujętych w specjalnym rozkazie, pisał: ,,Flotylla 
zrobiła bardzo duże postępy tak pod względem wyszkolenia, jak organizacyjnym 
i technicznym. Dowódca Flotylli, kmdr ppor. Zajączkowski natchnął duchem 
wojennym jej personel i swoją inicjatywą i energią pchnął ją na prawidłową drogę. 
Flotylla Pińska staje się naprawdę jednostką mogącą odegrać bardzo poważną rolę 
podczas wojny" 18

• Dalej kmdr Świrski wyrażał nadzieję, że zarówno zapał, jak 
i wytrwałość w pracy personelu F1oty11i sprawią, że stanie się ona poważną siłą 
w obronie polskiej granicy wschodniej. Również inspekcjonujący tę formację 
inspektorzy armii, generałowie: J. Rybak, J. Rumme1, S. Burhardt-Bukacki oraz 
K. Sosnkowski, pozytywnie oceniali pracę dowódcy Flotylli. Generał Rybak 
widział w Zajączkowskim wybitnego i bardzo energicznego dowódcę, wyróżnia-

16 Tamże, s. 211. 
17 A. Potyrała, Wspomnienia dotyczące spraw Marynarki Wojennej, Gdańsk 1960, s. 87 

(maszynopis w Muzeum MW). 
18 CA W, Rozkaz szefa KMW nr 96 z 9.11.1927 r. (w zespole rozkazów dowódcy Okręgu 

Korpusu nr IX, rozkaz nr 61/1927). 
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jącego się szerokimi poglądami na współdziałanie formacji rzecznej z wojskami 
lądowymi, wykazującego żywe zainteresowanie wszystkimi zagadnieniami orga
nizacyjnymi, szkoleniowymi oraz zasadami walki dowodzonej przez siebie Flotyl
li. Burhardt-Bukacki uważał Zajączkowskiego za dobrego dowódcę, odzna
czającego się silnym i bezwzględnym charakterem. Cenił go również gen. Sosn
kowski. Ten inspektor armii, człowiek o szerokiej wiedzy wojskowej, udzielał 
stałego wsparcia przedsięwzięciom dowódcy Flotylli, inicjował jej rozbudowę. 
Dostrzegał bowiem istotną rolę tej formacji w obronie środkowego Polesia, której 
miała przypaść w udziale zwłaszcza obrona magistrali wodnej Prypeci oraz współ
działanie z siłami lądowymi operującymi na północ i południe od tej rzeki. Trak
tując Flotyllę jako broń dalece wyspecjalizowaną był też zdania, że stanowisko jej 
dowódcy powinno być stabilne. Stąd był przeciwny ewentualnemu odejściu Zają
czkowskiego19. Pozytywne oceny przełożonych owocowały kolejnymi awansami 
Zajączkowskiego - w 1929 r. do stopnia komandora porucznika i w 1935 r. -
komandora, wzmacniającymi jego prestiż i pozycję. 

W Pińsku, mieszkając z rodziną, Zajączkowski czuł się dobrze. Praca na sta
nowisku dowódcy Flotylli wprawdzie mocno go absorbowała, niemniej znajdował 
czas na polowanie - swoje hobby. Polował nie tylko sam, ale to zajęcie traktował 
w pewnym sensie jako obowiązek służbowy swój i oficerów. Była to bowiem, 
jego zdaniem, także doskonała okazja do poznania terenów, które były zarazem 
terenami operacyjnymi formacji rzecznej. Był osobą popularną w mieście i okoli
cy, posiadającą duży społeczny prestiż. Nie przypadkiem przylgnął do niego 
przydomek „Książę Polesia" lub „Książę na Pinie". Polesie odpowiadało naturze 
Zajączkowskiego. Na terenach tych zamierzał osiąść na stałe po przejściu na 
emeryturę. Z tą myślą kupił majątek Planta Zdrój w powiecie Prużana i myślał 
zająć się gospodarką. Wybuch wojny bezpowrotnie przekreślił te plany. 

Na wypadek wojny z Niemcami Flotylla Rzeczna pozostać miała na uboczu. 
Zgodnie z kierunkiem wyszkolenia bojowego nie brano bowiem pod uwagę ewen
tualnych zadań operacyjnych na innych rzekach poza Polesiem. Jednakże dowód
ca Flotylli, uznając zasadność choćby częściowego jej udziału w wojnie z zachod
nim sąsiadem, wystąpił z wnioskiem do szefa Sztabu Głównego o przerzucenie 
Wydzielonych jednostek bojowych na Wisłę. Po przełamaniu występujących opo
rów na Wisłę przetransportowano wiosną 1939 r. kilka kutrów uzbrojonych, ciężki 
kuter „Nieuchwytny", kuter łączności, dwa kutry meldunkowe, krypę mieszkalną 
i paliwową, z których sformowano Oddział Wydzielony rzeki Wisły. Zajączkow
~ki dwukrotnie inspekcjonował ten oddział20 . Prócz tego sprzętem, personelem 
1 umundurowaniem Flotylla Rzeczna zasiliła obronę Wybrzeża. Wiosną 1939 r. do 
Gdyni wysłano kilku oficerów, podoficerów i kilkudziesięciu marynarzy specjal
ności artyleryjskiej, wszystkie działa, prawie całą broń maszynową i znaczną 
część broni ręcznej oraz pewną część umundurowania z zapasów mobilizacyj
nych. Decyzja ta osłabiała wprawdzie poważnie zdolność bojową Flotylli, lecz 

19 I. Bieniecki, Komandor Witold Zajączkowski (1892-1977) - dowódca Flotylli Pińskiej, 
,,Przegląd Morski" 1990, nr 4, s. 59-60; CA W, Akta Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, 
l. 302.4.1941, Raport w sprawie Marynarki Wojennej z 23.12.1935 r. 

. 
2° Flotylla Pifiska 1939 r., s. 2. opracowanie W. Zajączkowski ego (maszynopis w posiada-

niu Heleny Krzyżanowskiej) . 
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kmdr Zajączkowski uznał ją jako uzasadnioną. Jego również skierowano na 
Wybrzeże, powierzając mu funkcję czasowo pełniącego obowiązki dowódcy Ob
rony Wybrzeża Morskiego. Będąc krótko na tym stanowisku, w miejsce kmdr. 
dypl. Frankowskiego, jako bystry obserwator umiejący szybko i trzeźwo ocenić 1 

sytuację, krytycznie odniósł się do stanu przygotowań obronnych na Wybrzeżu. ' 
Poczynił sporo trafnych spostrzeżeń, m.in. w odniesieniu do dozoru granicy z Niem
cami, stanu przygotowań obronnych na przedpolu, konieczności uzupełnienia artylerii 
i taktycznego wyszkolenia jej obsługi, wreszcie sugerował zdjęcie dział artylerii 
głównej z ORP „Gryf' i ustawienie ich na podstawach stałych na Helu jako dodatko
wych silnych baterii nadbrzeżnych21 . Uwagi te, jak już wkrótce miało się okazać , 
były racjonalnie uzasadnione, ale ich częściowa realizacja podjęta w okresie walk 
była już spóźniona. 

W wojnie 1939 r. Flotylla Rzeczna nie uczestniczyła w roli, do jakiej była 
przeznaczona. I był to prawdziwy dramat zarówno jej dowódcy, jak i całego 
personelu. Komandor Zajączkowski, nie otrzymując w pierwszym okresie wojny 
żadnych rozkazów dotyczących udziału dowodzonej przez siebie jednostki w to
czącej się wojnie, zarządził we własnym zakresie obronę mostów na Prypeci , 
Jasiołdzie i Pinie, zorganizowanie w Pińsku służby garnizonowej i porządkowej , 
a z marynarzy Flotylli sformowanie batalionów, które miały uczestniczyć w wal
kach na lądzie. Po nawiązaniu łączności z gen. Franciszkiem Kleebergiem Flotyllę 
Rzeczną podporządkowano Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie". W myśl 
otrzymanych rozkazów miała ona bronić głównych przepraw komunikacyjnych. 
Zadanie to okazało się w praktyce niewykonalne ze względu na niski stan wody 
na rzekach Polesia, który unieruchomił monitory i statki uzbrojone. Sytuacja 
operacyjna tej formacji uległa katastrofalnemu pogorszeniu po agresji ZSRR. Jej 
dowódca z braku możliwości wycofania jednostek bojowych Flotylli na zachód 
nakazał, zgodnie z rozkazem otrzymanym od gen. Kleeberga, przystąpić do ich 
zatopienia. Dzień 21 września, w którym poszedł na dno ostatni z większych 
okrętów oraz inne jednostki pomocnicze, kończył dzieje Flotylli Rzecznej w Piń
sku22. 

Komandora Zajączkowskiego, kontynuującego ze zgrupowaniem Flotyll i 
marsz na zachód, we Włodawie przydzielono do sztabu SGO „Polesie", jednakże 
bez powierzenia mu konkretnej funkcji. Po bitwie pod Kockiem, w której batalion 
Flotylli dzielnie walczył, chcąc uniknąć pójścia do niewoli, podjął udaną próbę 
przedarcia się przez pozycje niemieckie do Warszawy. Zaopatrzony w cywilne 
zaświadczenie 13 października udał się w ryzykowną podróż prowadzącą przez 
Małkinię, Białystok, Wilno i Kowno do Rygi, a następnie do Tartu, gdzie odwie
dził swoją rodzinę, która już wcześniej tam przybyła. W tej długiej podróży miał 
nieprzewidzianą przygodę- aresztowany na Litwie przez dwa tygodnie przebywał 
w wileńskim więzieniu na Łukiszkach, z którego szczęśliwym zbiegiem okolicz
ności udało się go uwolnić. W grudniu 1939 r. via Kowno-Sztokholm przedostał 

21 Gdynia 1939. Relacje uczestników walk lądowych. Wstęp, wybór, komentarze Wacława Tyma 
i Andrzeja Rzepniewskiego , Gdańsk 1979, s. 116, 164-165, 204,206. 

22 J. Pertek, Wielkie dni malej floty , Poznań 1987, s. 192-196; Flotylla Pińska 1939 r. , op.cit. 
s. 8-20. 
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się do Francji. W Paryżu w ekspozyturze Kierownictwa Marynarki Wojennej 
zameldował się 31 grudnia23 , skąd wkrótce wysłano go do Wielkiej Brytanii. 

W Devonport (Plymouth) władze nowo tworzonej Polskiej Marynarki Wojen
nej przystąpiły jesienią 1939 r. do uruchomienia ośrodka szkoleniowego i zapaso
wego d]a okrętów wojennych. Z braku pomieszczeń na lądzie rolę koszar miał 
pełnić statek „Kościuszko", któremu nadano nazwę ORP „Gdynia". Na nim 23 
listopada zaokrętowano oficerów, podchorążych i załogi okrętów szkolnych 
„Iskry" i „Wilii". Zarządzeniem szefa KMW na ORP „Gdynia" utworzono 
z dniem 25 listopada: Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej, Szkołę Specja
listów Morskich, Kadry Marynarki Wojennej, Kancelarię Ewidencyjną Floty oraz 
rezerwową grupę oficerów. Szkoła Podchorążych MW miała umożliwić kontynu
ację nauki tej grupie podchorążych, która w lecie 1939 r. opuściła Bałtyk, udając 
się w kilkumiesięczną podróż szkolną. Jej komendantem mianowano 25 stycznia 
1940 r. kmdr Witolda Zajączkowskiego. Jemu przypadło w udziale opracowanie 
planów nauczania wydziału morskiego, które zaakceptowane w kwietniu 1940 r. 
z nieznacznymi zmianami były podstawą kształcenia kolejnych roczników pod
chorążych w okresie wojny24• Pozostając na tym stanowisku kierowany był okre
sowo do innych zadań. W czerwcu 1940 r. organizował w Szkocji obóz dla 
żołnierzy polskich ocalałych po klęsce Francji i był jego tymczasowym komen
dantem; w lipcu przejmował dwa francuskie okręty patrolowe: ,,Medoc" i „Pome
rol", przejściowo wcielone do PMW. We wrześniu 1940 r. Zajączkowski otrzymał 
nowy przydział - mianowano go dowódcą ORP „Gdynia". Wobec tego 18 wrześ
nia zdał obowiązki komendanta SPMW, przekazując je kmdr. por. Włodzimierzo
wi Kodrębskiemu, a w trzy dni później przejął od kmdr. por. Karola Trzasko-Durs
kiego nową funkcję. W dążeniu do integracji oddziału marynarzy, skutecznej 
kontroli nad nimi, ujęcia ich w karby dyscypliny, kmdr Zajączkowski podjął wiele 
działań, które zaczęły przynosić pozytywne skutki, między innymi zarządził prze
budowę pomieszczeń marynarskich. Komandor ppor. Jan Bartlewicz, ówczesny II 
zastępca dowódcy „Gdyni", tak relacjonował później rezultaty tych przedsięwzięć: 
•;Powoli udało się jednak przezwyciężyć na okręcie te trudności, uzyskać bezpo
sredni dostęp do ludzi, znaleźć z nimi kontakt uczuciowy i wspólny język"25 . 

W czerwcu 1941 r. na ORP „Gdynia" opuszczono banderę wojenną i jednostka 
ta uległa likwidacji. Załogę stałą przeniesiono do Koszar MW w Devonport, 
statkowi zaś przywrócono pierwotną nazwę (s.s. ,,Kościuszko") i przekazano go 
Towarzystwu Gdynia-Ameryka Line. Zarządzeniem personalnym szefa KMW nr 
18 z 24.06.1941 r. kmdr. Zajączkowskiego wyznaczono szefem Misji Morskiej 
w Kanadzie. Wyjazd nastąpił 17 lipca. Siedzibą misji był Windsor (Ontario), gdzie 
również zlokalizowano ośrodek rekrutacyjny kierowany przez kmdr. ppor. Tadeu
sza Mindaka. 

Zadaniem Misji Morskiej było werbowanie ochotników do służby w PMW. 
Jednakże akcja ta już na początku napotykała na trudności. Działające na terenie ----

23 J. Pertek, Marynarze generała Kleeberga, Warszawa 1966, s. 108-109; Flotylla Pińska 
1939 r., op.cit., s. 28; PISM, Zeszyt ewidencyjny W. Zajączkowskiego. 

24 
S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Albany 1987, t. 11, 

s. 117-118; Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, cz. 1, Londyn 1959, s. 151. 
25 

Cyt. za: J. Pertek, Wielkie dni ... , s. 223; S. M. Piaskowski, op.cit., s. 134, 141-142. 
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Kanady dowództwo Oddziału Wojska Polskiego, kierowane przez gen. Bronisła
wa Ducha, niechętnie odnosiło się do działalności Misji Morskiej, dążąc do jej 
całkowitego podporządkowania sobie. W meldunkach przesyłanych do szefa 
KMW kmdr Zajączkowski podkreślał, że gen. Duch, nie znając języka, jak rów
nież stosunków panujących w Kanadzie, nie nadaje się do roli jaką mu wyznaczo
no i raczej wywiera negatywny wpływ na działalność rekrutacyjną. Wyniki akcji 
rekrutacyjnej do PMW w świetle przesyłanych raportów przedstawiały się naprawdę 
mizernie, koszty zaś były niewspółmiernie wysokie. Młodych ludzi o rodowodzie 
polskim, niejednokrotnie nieźle sytuowanych materialnie, nie interesowały moty
wy patriotyczne. Zgłaszający się nieliczny element był często małowartościowy 
moralnie i fizycznie. Do grudnia 1941 r. udało się przyjąć zaledwie I 05 kandyda
tów, z tego do Anglii wysłano 32. Perspektywa dalszej rekrutacji rysowała się 
negatywnie, a wybuch wojny między USA a Japonią jeszcze bardziej ograniczył 
napływ ochotników26

. Dalsze zatem utrzymywanie misji stawało pod znakiem 
zapytania. Ostatecznie uległa ona likwidacji w pierwszej połowie 1942 r. Koman
dor Zajączkowski powrócił do Wielkiej Brytanii 16 czerwca i przez jeden miesiąc 
pozostawał w dyspozycji szefa KMW. 

W lipcu w Kierownictwie MW powołano do życia nową, niewielką komórkę 
pod nazwą Biuro Studiów, w składzie etatowym - 4 oficerów sztabowych, I ofi
cera starszego lub młodszego oraz I urzędnika cywilnego. Z dniem 19 lipca 
szefem Biura mianowano kmdr. Zajączkowskiego27 . Na tym stanowisku pozostał 
do stycznia 1944 r. Zarządzeniem Personalnym szefa KMW nr 23 z 30.12.1943 r. 
wyznaczony został z dniem 29.01.1944 r. komendantem Komendy Morskiej „Po
łudnie", zlokalizowanej w Plymouth i zarazem dowódcą II Dywizjonu Kontrtor
pedowców. Ustanowione w 1942 r. dwie komendy morskie „Północ" i „Południe" 
pełniły funkcję terenowych ośrodków sztabowo-administracyjnych, którym pod
porządkowano zlokalizowane na podległym im terenie oddziały lądowe i okręty. 
Komandorowi Zajączkowskiemu oprócz II Dywizjonu Kontrtorpedowców pod 
każdym względem podlegały: Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty i Stacja 
Zborna „Plymouth", zaś pod względem garnizonowym - Komenda Uzupełnień 
Floty, Baza Zaopatrzeniowa i SPMW. Do zakresu jego obowiązków wchodziło 
też reprezentowanie wobec władz brytyjskich i polskich całości okrętów, instytu
cji i oddziałów marynarki zlokalizowanych na podległym mu terenie28

. 

Zakończenie działań wojennych w Europie i rozwiązanie PMW uczestniczącej 
w operacjach wojennych z baz brytyjskich postawiło jej personel w zupełnie no
wej i wręcz dramatycznej sytuacji. Skala problemu była duża i wieloaspektowa. 
W szeregach PMW kończyło wojnę 386 oficerów oraz 3657 podoficerów i mary
narzy. Upragniony powrót do kraju na pokładach okrętów był wykluczony przez 
nową rzeczywistość ustrojową powojennej Polski i widmo jej sowietyzacji. 
Demobilizacja personelu marynarki skazywała zdecydowaną większość maryna
rzy, którzy do kraju wracać nie chcieli, na niepewną egzystencję w obcych krajach 
i w rozproszeniu, często przy nieznajomości języka, zawodów cywilnych i od-

26 S. M. Piaskowski, op.cit., s. 197,204. 
27 S. M. Piaskowski, op.cit., s. 42; PISM, Zeszyt ewidencyjny Zajączkowskiego. 
28 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Albany 1990, t. III, 

s. 17-19; E. Kosiarz, Flota Białego Orla, Gdańsk 1980, s. 510-51 I. 
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mienności miejscowych warunków. Powołany do życia Polski Korpus Przysposo
bienia i Rozmieszczenia, w którym istniało Skrzydło Morskie, mający przygoto
wać do życia cywilnego, ułatwić osiedlenie i zatrudnienie, tylko częściowo speł
niał stawiane przed nim zadanie. Nie wszyscy też z niego korzystali, poszukując 
pracy na własną rękę. Komandor Zajączkowski wyjechał w 1947 r. do Kanady. 
W Keswick, koło Toronto, kupił niewielką farmę, na której gospodarował. Jego 
dom był często pierwszą przystanią dla tych rodaków z Anglii, którzy przybywali 
do Kanady w poszukiwaniu pracy, a farma miejscem koleżeńskich spotkań byłych 
marynarzy mieszkających w Toronto i okolicy. W późniejszym okresie Zajączkow
ski przeniósł się do Toronto, gdzie aktywnie włączył się w nurt działalności społecz
nej. Należał do Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, a jako członek Partii Konser
watywnej Kanady, brał czynny udział w jej pracach. 

Zmarł 19 grudnia 1977 r. w Toronto, gdzie został pochowany na cmentarzu 
w Mount Pleasant. Był żonaty z Johanną (Anną) Kolts narodowości estońskiej, 
zaślubioną 27.06.1917 r., z którą miał dwie córki: Janinę i Helenę. 

Witold Zajączkowski honorowany był odznaczeniami: Komandorią Polonia 
Restituta, Krzyżami Zasługi - Srebrnym i Złotym, Medalem za Wojnę 1918-1921, 
Medalem Dziesięciolecia Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią 
Służbę, Defence Medal i War Medal 1939-1945 oraz Komandorią Legii Honoro
Wej29_ 

* * * 
Komandor Witold Zajączkowski był w gronie wyższych oficerów Marynarki 

Wojennej postacią wybijającą się, jednakże jego możliwości intelektualne i umie
jętności fachowe nie zostały przez przełożonych docenione i spożytkowane. Szef 
KMW, Jerzy Świrski, trzymał go z dala od floty morskiej, od najwyższych stano
wisk w marynarce. Jak trafnie zauważał Jerzy Pertek, kmdr Zajączkowski przez 
I 3 lat dowodząc FlotyHą Rzeczną jako „jeden z najzdolniejszych polskich ofice
rów marynarki[ ... ], który niestety, na zajmowanym stanowisku nie miał możliwo
ści wykazania swych talentów dowódczych"30

. Podobny pogląd, ale w szerszym 
ujęciu, sformułował w oparciu o gruntowne badania Andrzej Rzepniewski, autor 
znakomitej monografii o obronie Wybrzeża w 1939 r. Oto jego opinia o Zającz
kowskim: ,,Głęboko i wszechstronnie wykształcony oficer, którego wybitne uz
dolnienia i zainteresowania zagadnieniami operacyjnymi - piętę Achil1esa Świr
skiego i Unruga - podkreślają bodaj zgodnie wszystkie relacje, nie znalazł aż do 
1939 r. innego przydziału, jak na ... FlotyHę Pińską. Mało tego. Nawet w Anglii 
Zrobił szef KMW wszystko, aby trzymać Zajączkowskiego z dala od Londynu 31

• 

Awersja była obopólna. Zajączkowski słów gładkich nie dobierał, krytycznych 
ocen nie ukrywał, Swirski zaś był bardzo czuły na krytykę swych posunięć, otaczał 
się ludźmi wygodnymi i dyspozycyjnymi. Zajączkowski do takich nie należał. 
Kontrowersje między tymi dwoma osobami zaczęły się już prawdopodobnie 

29 Śp. Witold 'Zajączkowski, ,,Nasze Sygnały" 1978, nr 139, s. 15-16; PISM, Zeszyt ewidencyjny 
W. Zajączkowskiego. 

30 
J. Pe rte k, Wielkie dni ... , s. 188. 

. 
31 A. Rzepniewski, Obrona Wybrzeia w 1939 r. na tle rozwoju marynarki wojennej Polski 

L Niemiec, Warszawa 1970, s. 123. 
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w Pucku, a pogłębiły w okresie późniejszym (,,poleskim") i z pewnością mocno 
utkwiły w ich pamięci. Po latach wspominając Świrskiego z tamtego okresu 
stwierdzał: ,,kompletny teoretyk, który nigdy w życiu żadnym okrętem nie dowo
dził i sprawy okrętowe traktował nieżyciowo. Miałem z nim sporo różnych zatar
gów"32. Dowodząc Flotyllą Rzeczną, a więc formacją pozostającą poza głównym 
nurtem zainteresowań szefa KMW, miał pewien komfort psychiczny i znaczny 
zakres autonomii swych poczynań służbowych, widząc zaś wsparcie ze strony 
inspektorów armii, mógł czuć się w miarę bezpiecznie na zajmowanym stanowi
sku. 

SUMMARY 

Zajączkowski was one of the most outstanding officers in the Polish Navy. He 
graduated in 1913 from a Russian Navy Academy and began his military career as an 
officer in the Russian Navy. In the years 1913-1918 he served on Russian warships 
belonging to the Bal tie fleet. In I 918, after his warship was taken over by rebellious 
soldiers, Zajączkowski left the ranks of Russian navy officers. After a brief period spent 
in Talinn he was incorporated into the Estonian Navy. On board of the warship „Lennuk" 
Zajączkowski participated in military operations against Soviet Russia. 

In 1920 he retumed to Poland. Admitted into the Polish Navy in the rank of a captain 
(after verification in 1921 as commodore sub-lieutenant) he became the first commander 
of torpedo boat „Mazur". In the autumn of 1922 he took over the post of the director of 
studies at the newly established Navy Officer School. Zajączkowski was the author of the 
first curriculum of the school and wrote its first professional handbook Wiedza okrętowa 
(Navy Ship Knowledge), which served for many years as one of the basie teaching 
materials at the school. 

In the years 1927-1939 Zajączkowski was the commander of the River Flotilla, 
a formation created to defend the eastern boundaries of Poland. Zajączkowski made every 
effort to transform this unit into a fully operative military formation. In the autumn of 
1939, after the liquidation of the flotilla and the fall of Poland, Zajączkowski managed to 
make his way to Latvia. In December 1939 he made a clandestine journey through 
Scandinavia to France and subsequently to Great Britain. 

In the years 1940-1946 he served on different posts as officer of the Polish Navy 
fighting at the side of the Royal Navy against Germany. After the disbanding of the Polish 
Navy Zajączkowski went to Canada in 1947 where he settled down, working for many 
years on his farm in Keswick. He died in 1977 in Toronto. 

Translated by Wojciech Kubiński 

32 W. Zajączkowski, Pamiętnik, s. 204. 
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KOMUNIKA TY INSTYTUTU BAŁ TYC KIEGO 
Gdańsk 1994, zeszyt 43 

E/ihieta Later-Chodyłowa 

ROZMIESZCZENIE I LICZEBNOŚĆ POLSKICH EMIGRANTÓW 
ZAROBKOWYCH NA LOLLAND-FALSTER W DANII ok. 1907 r. W 

ŚWIETLE ÓWCZESNYCH, DUŃSKICH DANYCH STATYSTYCZNYCH: 
,,POLAKKERNE I DANMARK I 1907" ORAZ „DANSKE GAARDE" 

1. Polityczne i społeczne tło źródeł 

Zanim w Danii doszło w 1907 r. do w pełni oficjalnego zbierania informacji, 
w tym również danych statystycznych, o emigrantach polskich na terytorium Kró
lestwa, Polacy byli już od pewnego czasu obiektem zainteresowań wielu duńskich 
:Władz państwowych oraz instytucji społecznych, a także przedmiotem obserwacji 
' osądów społeczeństwa duńskiego. Długo przed I 907 r., polscy emigranci zarob
kowi w Danii wyróźniali się bowiem jako problem, dając o sobie znać w różnych 
dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, socjalnego, publicznego i polity
cznego. Stykał i się wszak niejednokrotnie z ich instytucjami i urzędami, poszcze~ 
gólnymi osobistościami i osobami, stając się, w pewnych przypadkach - zazwy
czaj nagannych - znanymi w opinii społecznej, co wspierała głównie duńska 
prasa. 

Funkcjonujący ok. 1907 r. w Danii obraz emigracji polskiej, który ledwie co 
wyszedł z ram jednolitego, negatywnego stereotypu Polaka, był jednak bardzo 
ogólny, naznaczony różnorodnością zdań i niespójny. Ówczesny, świadomościo
wy moment historyczno-społeczny domagał się bardziej szczegółowego jego 
ukształtowania, wiarygodniejszego oddania cech i zachowa11 emigrantów polskich 
w uwarunkowaniach ich stosunków z pracodawcami oraz autorytatywnego poda
nia do publicznej wiadomości ich charakterystyki. 

Najbardziej koniecznym stało się uzyskanie obrazu demograficznych cech 
Polaków w ogóle, a w szczególności - w bardziej obiektywnym i pełniejszym niż 
dotąd kształcie. Przemawiała za tym ta oczywista okoliczność, że dla sytuacji 
politycznej, społecznej i gospodarczej Danii, kiedy przyjmowała ona obce pod 
względem narodowościowym i państwowym osoby, ich statystyczne odbicie oka
zywało się być nieodzowne dla późniejszych rozstrzygnięć w różnych dziedzinach 
życia. Nie stanowiło to zbyt trndnego i specjalnie oddzielnego zadania, gdyż spisy 
urzędowe i społeczne zliczenia Polaków uwikłane były w tych latach w szerszy 
kontekst działań dm1skich władz pa11stwowych. J 

Charakterystyka taka była jeszcze o tyle istotna, że w Danii, a szczególnie na 
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Lolland-Falster, znajdowała się już znaczna liczba Polaków, a miejsca ich przeby
wania stawały się trwalsze, co nie pozostawało bez znaczenia dla ustaleń statysty
cznych. Dla samej emigracji polskiej w Danii okres ok. 1907 r., a więc środek 
ruchu, po 14 latach od jego początku, ajeszcze przed jego żywiołowym nasileniem 
po 191 O r., były latami dosyć reprezentatywnymi. Fakt ten wyrażał się m.in. 
w tym, że w dużym stopniu określały ją przede wszystkim zaplanowane i organi
zacyjne problemy liczebności i rozmieszczenia, wiążące się ze wszystkimi aspek
tami istnienia zbiorowości i stanowiącymi punkt ich wyjścia. 

Najpierw emigrantami polskimi zajęła się duńska socjaldemokracja. Już 
w 1905 r. jej poseł - Peter Sabroe - wystąpił w parlamencie w sprawie karygodnej 
sytuacji polskich emigrantek w duńskich majątkach, co wywołało znaczny rozgłos 
i dużo społecznego oburzenia1

• W rok później i w 1907 r. sprawa Polaków w Da
nii stała się jeszcze bardziej głośna w związku z interpelacją posłów socjalde,mo
kratycznych z Holbaek o przedłożenie projektu ustawy kładącej kres złemu poło
żeniu robotników polskich w Danii2. Na rzecz Polaków występował też redaktor 
Sofus Bresemann, poseł i burmistrz z Nakskov3

• 

W rozwiązywanie problemu emigrantów polskich włączyły się także duńskie 
związki zawodowe, które w 1906 r. objęły ich badaniami socjalnymi, opublikowa
nymi w rok później na łamach „Arbejderen", wywołując wiele różnych komenta
rzy w podzielonym jeszcze względem Polaków duńskim społeczeństwie4 . 
. Rzeczą naturalną pozostawało, że emigrantami polskimi interesował się rów
nież tamtejszy Kościół katolicki. Najpierw objął on ich społeczną opieką, sprawo
waną na zasadzie dobrej woli przez poszczególnych, oddanych Polakom duchow
nych, jak ks. E. Orved, który m.in. już w 1894 r. został pierwszym rzecznikiem 
i rozjemcą pomiędzy stroną polską a duńską. Potem pomagał Polakom instytucjo
nalnie, poprzez instytucję Kościoła jako taką, którą za autorytet w sprawie stosun
ków pomiędzy pracownikami polskimi a duńskimi pracodawcami uznała 27 
kwietnia l 907 r. wobec bpa Johannesa von Euch'a, wikariusza Apostolskiego 
w Kopenhadze, największa spółka cukrownicza, zatrudniająca większość emi
grantów polskich - NS De Danske Sukkerfabrikker (DDS)5. 

Najważniejszą rolę w 1907 r. w sprawach emigracji polskiej w Danii odegrało 
jednak duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Oprócz zbieranych od pocz[lt
ku emigracji sprawozdań dotyczących Polaków, a opartych na raportach policyj
nych, przeprowadziło ono właśnie w 1907 r. szeroko zakrojone badania nad 
emigrantami polskimi. Mieściły się one w ramach ogólnopaństwowych, zakreślo
nych niespecjalnie dla Polaków, lecz zajmujących mały tylko ich wycinek, okaza
ły się jednak podstawowe dla późniejszych ustaleń i najbardziej wiarygodne6

• 

1 Rigsarkivet, K~benhavn, Indenńgsmin. Kontor for Kommune og Naeringsagcr, Sager vedr. 
Lov af 21.08.1908. vedr. anvendelse af udenlandske arbejdere (dalej cyt. Rigsarkivet): ,,Folkctinges 
Forhandlinger" ( 19), 14 0kt. 1905: I Beh. af Finanslovf. f. 1906-1907, szp. 290-291. 

2 G. Nellemann, Polska emigracja zarobkowa w Danii od 1893 r., ,,Przegląd Zachodni", 
29:1973 nr 1, s. 46. 

3 E. S. Kruszewski, Problemy osadnictwa Polaków w Danii 1893-1939, Londyn 1980, s. 26. 
4 „Arbejderen'', 23 02 1907. 
5 J. Klessens, Mine polakminder fra lolland-Falster, ,,Lolland-Falsters histońske Samfunds 

Aarbog", T. 36. Nyk~bing F. 1949 s. 3. 
6 E. S. Kruszewski , Problemy osadnictwa Polaków ... , s. 27. 
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Ściśle związana z polityką wewnętrzną i zagraniczną Danii, emigracja polska 
w tym kraju przypadła bowiem na ten szczególny moment w życiu wewnętrznym 
Danii, kiedy państwo to chciało mieć jasny obraz swego stanu w różnych dziedzi
nach, w tym również w zakresie sytuacji emigrantów polskich, których przyjęło. 
W roku, w którym Dania intensywnie dążyła do uporządkowania wielu spraw, 
poszczególne ministerstwa poddawały szczegółowej analizie wiele obszarów ży
cia pod względem ekonomicznym, prawnym i administracyjnym. W nurt badań 
ogólnoduńskich wciągnięci zostali również, jako ważny ich przedmiot, emigranci 
polscy. Dystansując się wówczas, jak zresztą i potem, od kwestii ekonomicznych, 
Polaków postawiono w centrum rozstrzygnięć prawnych, gdyż dziedzina prawna 
wobec nich jako cudzoziemców pozostawała w ogóle nieuregulowana, choć była 
najistotniejsza w ich pobycie w Danii. Mając po raz pierwszy do czynienia z emi
grantami - obcą siłą roboczą - zgodnie twierdzono w Danii, że położenie Polaków 
w tym kraju wymagało jak najszybszych rozwiązań prawnych 7. 

W tym celu zbierano dane statystyczne nie tylko poprzez wyspecjalizowane 
urzędy, lecz także gromadzono szersze informacje demograficzne oraz opinie 
duchownych katolickich i stowarzyszeń rolników o aktualnej sytuacji cudzoziem
skich robotników. Problematykę tę konsultowano również z konsulem duńskim 
we Lwowie i z poselstwem Austrii, Szwecji i Rosji w Kopenhadze. Akcja ta 
wykroczyła poza granice Danii, ponieważ zbierano też dane o obcej sile roboczej 
za pośrednictwem placówek dyplomatycznych w Niemczech i Austrii8. 

Wynikiem dosyć intensywnej fali zainteresowań emigrantami polskimi w Da
nii, w tej sprzyjającej im atmosferze, stała się mnogość, jak na niezbyt dużą ich 
liczbę, materiałów statystycznych, sporządzonych na użytek władz duńskich do 
prac nad ustawą ochronną o Polakach. Najwięcej i najbardziej cennych informacji 
zebrał duński państwowy urząd statystyczny - Statens Statistiske Bureau. Jego 
zestawienia zostały dołączone jako aneks (Bilag) I: ,,Polakkerne i Danmark 
i 1907" z 1 sierpnia 1907 r. do projektu ustawy (Udkast), zwanej potem „Ustawą 
o Polakach" (,,Polakloven"): ,,Forslag til Lov vedr0rende Anvendelse af udenland
ske Arbejdere til Arbejde i visse Virksomheder samt det offentliges Tilsyn der
rned" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych9 • Statystyka ta stanowi bogate źródło do 
rekonstrukcji statystycznego obrazu emigracji polskiej w Danii ok. 1907 r. 

Zainteresowania emigrantami polskimi, i to na tak wysokim szczeblu władzy 
państwowej, wywołały nie tylko wiele reakcji publicystów duńskich i innych 
oddźwięków prasowych, ale również zainspirowały w pewnych przypadkach do 
bardziej społecznych, indywidualnych i często przyczynkowych badań poszcze
gólnych przedstawicieli właścicieli ziemskich. Wśród kilku, do najbardziej zna
nych należał V. Kolbye - członek kierownictwa DDS 10

. 

Innym rodzajem społecznej, niepaństwowej działalności w zakresie zbierania 
danych statystycznych o emigrantach polskich w Danii były, częściowo ich obej-

7 Tamże, także G. Nellemann, Polske landarbejdere i Danmark og deres efterkommere, 
K0bcnhavn 1981, s. 73-76. 

8 E. S. Kruszewski, Problemy osadnictwa Polaków ... , s. 27. 
9 Rigsarkivet, Pudło I, paczka 2, Ind. M. K.K. I 907, JNo 1067. 

10 V. Kol bye, Fremmed Arbejdskraft, Maribo I 918; tenże, Roemarker, Maribo I 950; 
tenże, Svensk og polsk Arbejdskraft til Lolland-Falsters Roemarker, ,.Lolland-Falsters historiske 
Samfunds Aarbog", T. 37. Nyk~bing F. 1950, s. 202-211. 
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mujące, badania pewnych profesjonalistów nauki, niekiedy związanych z duńskim 
ziemiaństwem. Najprzedniejszym wyrazem ich obszerniejszych i szczegóło
wszych penetracji stało się czterotomowe dzieło o duńskich gospodarstwach: 
Danske Gaarde. /llustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Land
brug, Aarhus 1906-1908, autorstwa J.C.B. Coura, przy współpracy E. Hedeman
na 11 • W Danske Gaarde (,,Duńskich gospodarstwach") zawarty jest opis każdego 
duńskiego majątku, obejmujący nazwisko i stanowisko właściciela, krótką historię 
gospodarstwa, jego wartość, poszczególne części, całkowity aeral i liczbę pracow
ników - w tym również Polaków. Wprawdzie nie całość, ale ścisłość danych, 
a zwłaszcza konkretna liczba emigrantów polskich w poszczególnych majątkach, 
jest bardzo przydatna do uformowania wyobrażenia o liczebności i rozmieszcze
niu emigrantów polskich w Danii, a szczególnie na Lolland-Falster ok. 1907 r. 

Wyróżniające się w bazie informacyjnej dwa źródła, a więc „Polakkeme 
i Danmark i 1907" oraz Danske Gaarde, a także mapa administracyjna Danii 
z 1905 r. 12 stanowią podstawę materiałową niniejszego artykułu. Umożliwiły one 
najpierw wydobycie i uzasadnienie w tym (I.) punkcie polityczno-prawnego 
i społecznego znaczenia emigracji polskiej w Danii, jako wstępu do dalszych 
rozstrzygnięć. Pozwoliły także na (2.1.) uchwycenie swoistości wysp Lolland-Fal
ster w rozmieszczeniu i liczebności emigrantów polskich w stosunku do całego 
kraju oraz na (2.2.) szczegółowe przedstawienie w kolejnych gminach i gospodar
stwach liczby Polaków, potwierdzając w obu punktach tezy o emigracji polskiej 
w Danii jako zaplanowanego i zorganizowanego ruchu, jak i niezbędności Pola
ków na wsi duńskiej. Dzięki tym materiałom można było również dokonać próby 
(3.) ukazania socjologiczno-społecznego wymiaru liczebności i rozmieszczenia 
emigrantów na Lolland-Falster, jako tych podstawowych cech zbiorowości, bez 
których nie mogłaby ona zaistnieć. 

2.1. Wyspy Lolland-Falster w ogólnym obrazie rozmieszczenia i liczebno
ści polskiej emigracji zarobkowej w Danii 

Polska emigracja zarobkowa do Danii była w dużej mierze emigracją głównie 
na wyspy Lolland-Falster, tworzące pod względem administracyjnym okręg = 
powiat (Amt) Maribo. Tam się ona rozpoczęła w 1893 r. i właściwie również 
zakończyła w 1914 r. kompleks wysp Lolland-Falster stanowił w Danii region 
przyciągający i skupiający zawsze największą liczbę polskich emigrantów zarob
kowych. Leżące na obrzeżach kraju wyspy, najmniejsze spośród regionu Wysp 
Duńskich, o wyraźnym jeszcze ustroju feudalnym, przeżywały wówczas eksten
sywny rozwój rolnictwa, szczególnie przemysłowego. Stąd też wykształciły się na 
nich najobszerniejsze plantacje buraczane w większej niż gdzie indziej ilości, 
zajmując niemalże całą powierzchnię wysp, na które ciągnęli emigranci polscy, 

11 Zbiory Det Kongelige Bibliotek w Kopenhadze. 
12 Mapa będąca kalką „Mansas Generalkort over Danmark" sporządzona przez Statens Statisti

ske Bureau i datowana na marzec 1905 r. Zbiory Det Kongclige Bibliotek w Kopenhadze, za której 
kserokopię w 1983 r. autorka składa serdeczne podziękowania pracownikom pracowni kartograficz
nej Biblioteki oraz p. Paulowi Flandrupowi. 
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a zwłaszcza Polki, wiedzione przez głównych organizatorów emigracji - ,,Aufse
herów". 

Przed pewną stabilizacją ilościową emigracji ok. 4000 osób w latach 1910-
-1913, w środkowych latach napływu emigrantów ok. r. 1907, właśnie w 1907 r., 
na Lolland-Falster przebywało ok. 2000 emigrantów (wg różnych, choć z jednego 
źródła danych: 1992 osoby, 1744 + 188 z „polskich baraków", czy też 2029 
osob) 13

• Składały się one na ok. 41 proc. ogółu ok. 5000 robotników polskich na 
wyspach, gdy w całej Danii przebywało w tym roku dobre ponad 6000 Polaków 
(wg różnych, powszechnie znanych statystyk: 625 I czy 6647 osób) 14

. Lollandzko
-falsterscy polscy emigranci zarobkowi stanowili 9,7 proc. ogółu robotników 
rolnych w Danii, a przy tym dziesięć razy więcej na Lolland-Falster niż na Półwyspie 
(Jutlandii). W stosunku do ogółu (6647) robotników polskich w całej Danii odsetek 
ich na wyspach (2029) wynosił 30 proc. 15• 

Na ogólną liczbę 2029 emigrantów polskich w okręgu Maribo, latem I 907 r. 
przebywało tam 1495 kobiet i 534 mężczyzn. W rolnictwie lollandzko-falsterskim 
zatrudnienie znalazło ogółem 1932 robotników polskich, z czego 1460 kobiet 
i 472 mężczyzn; zaś w innych zawodach pracowało razem tylko 97 Polaków, 
w tym 62 mężczyzn i 35 kobiet. Na Lolland-Falster feminizacja emigracji polskiej 
rzucała się szczególnie w oczy16. 

Rozlokowanie robotników polskich w gospodarstwach lollandzko-falsterskich 
miało wiele indywidualnych cech, raczej nie spotykanych w innych regionach 
Danii. Jego statystyczny obraz przekazuje tabela 1, opracowana na podstawie tabel 
z załącznika projektu propozycji do „Ustawy o Polakach'', tj. Polakkerne i Dan
mark i 1907. 

Z tabeli wynika, że na Lolland-Falster znajdowało się aż 18 proc. ogółu gospo
darstw duńskich zatrudniających Polaków na obszarze wynoszącym 16 proc. 
całego areału plantacji buraczanych w Danii, na których pracowali emigranci 
polscy. Zestawienie powyższe wskazuje też, że rozprzestrzenienie emigrantów 
polskich na Lolland-Falster wykazywało średni raczej stopień, gdyż uwidaczniały 
się duże ich skupiska. Aż 1064 emigrantów, czyli 61 proc. ogółu emigrantów 
lollandzko-falsterskich zatrudnionych było w 50 dużych majątkach, liczących po 
ponad 30 Tdr. Hartkorn i stanowiących w liczbie 3235 Tdr. land 82,5 proc. całego 
obszaru 3920 Tdr. land plantacji buraczanych na Lol1and-Falster. Te 50 majątków 
składało się na blisko jedną trzecią ogółu 139 gospodarstw lollandzko-falsterskich, 
dokumentując fenomen dużych majątków na Lol1and-Falster, nie mogących obyć 
się bez Polaków i właśnie ich gromadzących w największym stopniu. 

. 
13 Rigsarkivet, Forslag til Lov vedr~rende Anvendelse af udenlandske Arbejdere til Arbejde 

1 visse Yirksomheder samt det off entliges Tilsyn dermed, (Statens Statistiske Bureau, den l. August 
1907), Bilag I. Polakkerne i Danmark i 1907, s. 15 i s. 18-19 Tab. II. Oversigt over de polske 
Arbejderes Fordeling efter Storrelse af de Ejendomme, hvorpaa de vare beskaeftigede. Pudło I..., zob. 
w przyp. 9. 

14 
Ibidem, s. 14 i 15. 

15 
Ibidem, s. 15. 

• 
16 Ibidem, s. 17 Tab. I. Almindeling Oversigt over Antallet af polsk og galiziske Arbejdere 

1 Danmark i Sommeren 1907. 
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Tabela .I 
Liczba Polaków w okręgu Maribo w 1907 r. według wielkości gospodarstw 17 

Wielkość Liczba Obszar w Zatrudnieni na nich emigranci polscy 
gospodarstw gospodarstw Tdr. land Mężczyźni 

1- 2 Tdr. Harkton 1 12 o 
12-15 Tdr. Harkton 9 114 16 
15-20 Tdr. Harkton 11 188 24 
20-30 Tdr. Harkton 15 371 50 
Ponad 30 50 3235 256 
Wielkość 53 ? 79 
niewiadoma 

Razem na Lolland- 139 3920 425 
-Fal ster 

Razem w całej Danii 771 24416 1823 

* + 188 osób zamieszkałych poza gospodarstwami w tzw. ,,barakach polskich' 
( I Tdr. Hartkom = 2,84 ha) 
( 1 Tdr. land = 0,55 ha) 

Kobiety Razem 

6 6 
45 61 
70 94 

152 206 
808 1064 
238 317 

1319 1744* 

4240 6062* 

W liczebności Polaków w poszczególnych gospodarstwach i zarazem ich zgru
powaniu w nich orientuje tab. 2. Jest to wyciąg z zestawienia statystycznego, 
sporządzonego przez Statens Statistiske Bureau w Polakkerne i Danmark i 1907. 

Tabela 2 
Liczebność robotników polskich i liczba gospodarstw na Lol1and-Falster 

i w całej Danii według skategoryzowanej ilości robotników w gospodarstwach 
w 1907 r. 18 

Liczba Liczba gospodarstw Liczba robotników polskich 
robotników na Lolland- w całym kraju na Lolland- w całym kraju w gospodarstw ad -Fals ter -Fal ster 

1-4 46 353 104 988 
5-9 25 195 171 1304 

10-14 21 120 234 1389 
15-19 11 37 185 611 
20-29 24 47 574 I 1098 

30 i więcej 12 17 476 673 
Razem 139 771 1744* 6063* 

* + 188 robotników z „baraków polskich'' 

Rzut oka na tabelę 2 i analiza tabeli 1 potwierdzają fakt, że rozmieszczenie 
Polaków w gospodarstwach lollandzko-falsterskich wykraczało poza jego stan
-dard w stosunku do całości Danii i jej regionów. Nie było ono w tym względzie 
reprezentatywne, aczkolwiek oddawało najwyraziściej tę naczelną swoistość emi-
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17 Ibidem, s. 18-19 Tab. li, ibidem przyp. 13, s. 20-21 Tab. III. Arbejderholdcnes St0rrelsc. 
18 Ibidem, s. 20-21, Tab. lfl, ibidem przyp. 17. 



gracji polskiej do Danii, jaką stanowiło utworzenie jej centrum na Lolland-Falster. 
Wyspy te wyróżniały się przede wszystkim dominacją większych majątków -
tych, które zatrudniały większą liczbę emigrantów polskich, przy istnieniu mniej
szej liczby gospodarstw małych, jakie egzystowały niejako tylko na poboczu 
dużych posiadłości. Nie odzwierciedlało to struktury ziemskiej na obszarze całego 
kraju i jego częściach. Ta szczególna cecha grupowego rozmieszczenia Polaków 
lollandzko-falsterskich przejawiała się najwyraźniej w tym, że wśród majątków, 
w których znajdowało się 30 i więcej robotników polskich, aż 12 leżało na Lol
land-Falster, a żaden na Jutlandii19

• 

Wyróżnianie się wręcz prymat i osobliwość regionu wysp Lolland-Falster 
wiązały się z odczuwalnym zapotrzebowaniem na polską siłę roboczą na wyspach 
i było zarazem rezultatem planowego jej sprowadzania i rozmieszczania w ra
mach ściśle określonej organizacji emigracji polskiej. Zależności te były znane tak 
ogółowi emigrantów polskich, organizatorom ruchu ze strony duńskiej, jak i pol
skim praktykom emigracyjnym20. 

1 

2.2 Liczebność emigrantów polskich w poszczególnych gminach na Lol
land-Falster i w niektórych gospodarstwach lollandzko-falsterskich 

Pod najbardziej ogólnym, administracyjnym względem duńskie wyspy Lol
land-Falster podzielone były w ok. 1907 r. według linii południe-północ. Podział 
ten nie odpowiadał jednak najbardziej ogólnemu podziałowi ze strony emigracji 
polskiej na zachodnią część Lolland o dużej przewadze Polaków wobec reszty 
Wschodniej części wysp z mniejszą ich liczbą. 

Według Danske Gaarde, składający się z 6 okręgów powiat (Amt) Maribo 
obejmował przede wszystkim Okręg Południowej Lollandii (Lollands Sonder 
Herred), Okręg Północnej Lollandii (Lollands N0rre Herred), Okręg Południowe~ 
go Falster (Falsters S0nder Herred), Okręg Północnego Falster (Falsters N0rre 
Herred), jak również większe od niego okręgi: Fuglse Herred i Musse Herred. 
Z informacji zawartych w Danske Gaarde wynika, że w całym powiecie istniały 
ok. 1907 r. 53 gminy (Sogn), w których przebywali Polacy: 20 w Lollandii (7 
w Lollands S0nder Herred i 13 w Lollands N0rre Herred); 12 na Falster (9 w Fal
sters S0nder Herred i 3 w Falsters N0rre Herred); 11 w Fuglse Herred i 1 O w Mus
se Herred. W poszczególnych gminach było od 1 do 5 gospodarstw z różną liczbą 
Polaków. Gminy z większą liczbą gospodarstw zatrudniających emigrantów pol
skich występowały głównie w Południowej i Północnej Lollandii. 

O całkowitej liczbie gmin na Lolland-Falster orientuje, załączona na s. 62, 

19 Ibidem, s. 16. 
2° Frcmmcd arbcjdskraft i Danmark f~r 1. verdensksig. En arhivndstilling, K~benhavn I 977. 

s. 8-13; J. Okołowicz, Polscy robotnicy w Szwecji i Danii, ,.Polski Przegląd Emigracyjny", 
3: 1909 nr 22. s. 1-4; te n że, Z podróży do Danii „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Emigra
cyjnego, I: I 91 O. nr I O, s. 474-477; E. Later-Chodyłowa, Organizacja polskiego ruchu 

emigracyjnego do Danii w latach 1892-1929, .. Przegląd Zachodni'', 39:1983 nr 1, s. 43-59; taż, 

Liczebność i rozmieszczenie emigracji polskiej w Danii w latach 1893-1940, ,.Przegląd Polonijny", 
7:1991 z. 3, s. 19-30. 
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1 - Maglebraende 
2 - Torkildstrup 
3 - Lillebraende 
4- Gundslev 
5 - N0rre-Alslev 
6 - Nprre-Vedby 
7 - Vaalse (5-10, 10-5) 
8- Kippinge 
9 - Brarup 

1 O - Stadager (30) 
11 - N0rre-Kirkeby 
12 - 0nslev (28) 
13 - Eskildstrup 
14 - Tingsted 
15 - Nyk0bing Kbst. Ldd. (10) 
16 - Systofte (8) 
17 - N0rre-0rslev 
18 - Horreby 
19 - Karleby 
20 - Horbelev 
21 - Falkerslev (18) 
22 - Aastrup (6) 
23 - S0nder-Kirkeby (8) 
24 - Spnder-Kirkeby (8) 

Podział administracyjny wysp Lolland Falster W Danii, 1905 r. 
(zob. przypis 12) 

25 - Idestrup (60 +) 
26 - Vaeggerlose (5) 
27 - Skjelby (35) 
28 - Gjedseby (39) 
29 - Thoreby (15) 
30 - Radsted 
31 - Majb0lle 
32 - Vigsnaes 
33 - Taars (21) 
34 - Saksk0bing Lds. 
35 - Vaabensted (23) 
36 - Engestofte 
37 - Hunseby (21) 
38 - Maribo Kbsts. Ldd. 
39 - Slemminge 
40- Fjelde 
41 - D0llefjelde 
42 - Musse (8) 
43 - Bregninge 
44 - Kjettinge 
45 - Nysted Lds. (10) 
46 - Herritslev 
47 - 0ster-Ulslev 
48 - Godsted (20) 

49 - Vester-Ulslev (14) 
50 - Errindlev 
51 - Olstrup (15) 
52 - Taagerup (17) 
53 - Thorslunde 
54 - Fugi se (34) 
55 - Kr0nge (20) 
56 - Bursp (5) 
57 - Holeby (27) 
58 - Ringseb0lle 
59 - Saeddinge 
60 - Nebbelunde (5) 
61 - Tirsted 
62- Vejleby 
63 - Skj0rringe (18) 
64 - Hillested (25) 
65 - 0stofte (6) 
66 - Bandholm (6-+2) 
67 - 0en Asko 
68 - 0en Femo 
69 - 0en Fejo 
70 - Stokkemerke (36) 
71 - Sollested (64-+ 10) 
72 - Skovlaenge 

73 - Gurreby 
74- Ryde 
75 - Landet (22) 
76 - Graeshave (56) 
77 - Gloslunde 
78 - Dannemare 
79 - Tillitse (60) 
80 - Kappel (3) 
81 - Vestenskov (80) 
82- Arninge 
83 - Avnede 
84 - Nakskov Lds. (10) 
85 - Halsted (8) 
86 - Vesterborg (49) 
87 - Birket (3) 
88 - Horslunde (2) 
89 - Nordlunde (2) 
90 - Utterslev (24) 
91 - Vindeby (2) 
92 - Kpbelev (41) 
93 - Herredskirke (13) 
94 - L0jtofte 
95 - Branderslev(39) 
96 - Sandby ( 42) 



mapa wraz z ich wykazem, a także, w oparciu o Danske Gaarde, z zaznaczoną 
w odniesieniu do niektórych liczbą przebywających w nich Polaków. Numery 
poszczególnych gmin odpowiadają ich numeracji na mapie21 • 

Danske Gaarde J. C. B. Coura i E. Hedemanna wskazują, że na terytorium 
gmin zaznaczonych polską obecnością znajdowało się ok. 1907 r. I 160 ( I 143) 
emigrantów polskich. Ta dosyć mocno zaniżona ich liczba w stosunku do danych 
urzędowych Statens Statistiske BureLlll do aneksu „Ustawy o Polakach" - Polak
kerne i Danmark i 1907 wzięła się prawdopodobnie stąd, że autorzy dzieła nie 
objęli wszystkich gmin, miejscowości i gospodarstw z emigrantami polskimi, 
o których w innych źródłach i literaturze są wzmianki (jak o Maribo, Sakskobing, 
czy wielu innych)22

. Niemniej jednak Danske Gaarde raczej wiernie oddają 
proporcje w rozmieszczeniu Polaków na wyspach Lolland-Falstcr. W podziale na 
okręgi, można według nich liczyć, że w: 

I. Lollands S0nder Herred przebywało 
II. Lollands N0rre 
Ilf Falsters S0nder 
IV. Falsters N0rre 
V. Fuglse 
VI. Musse 

321 (3 I I) emigrantów, 
235 
206 
68 (63) 

178 (176) 
152 

I. Okręg Południowej Lollandii był terenem przygotowanym specjalnie dla 
polskich emigrantów, a zwłaszcza Polek. na którym emigracja ich się rozpoczęła. 
Polkom przypadło pracować po wcześniejszej emigracji wewnątrzduńskiej -
z Jutlandii i z zewnątrz - ze Szwecji, które je w całości zastąpiły. Na Lolland-Fal
ster niezbędność polskiej siły roboczej oraz jej zorganizowanie ujawniły się 

w najwyżej widocznym stopniu. Południowa Lollandia stanowiła najbardziej „pol
ski obszar", nie tylko na Lolland-Falster, ale i w całej Danii. O miejscowościach, 
w których sezonowo pracowali Polacy, wiedziała duża część zbiorowości emigra
cyjnej, a zwłaszcza wieloletnie, kilkakrotne emigrantki polskie, głównie dzięki 
popularnemu mechanizmowi opiniotwórczemu, działajLicemu szczególnie pod
czas wspólnej podróży do Danii. 

Według Danske Gaanle, z liczby 321 (311) osób w Okręgu Południowej Lol
landii 80 emigrantów przebywało w gminie Vestenskov (36 w gospodarstwie 
Fredsholm, 30 w Sauns0gaard i 14 w Stens0); 64 (54) w gminie S0llested (30/20) 
w S0llestedgaard Avlsgaard, 28 w Vilhclmshs,,j i 6 w Troclsybygaard; 60 w gos
podarstwie Ru<lbjerggaard w gminie Tillitse; 56 w gminie Graeshave (32 w gos
podarstwie Ollingsogaard Avlsgaard, 18 w Baa<lcsgaard mcd=z (2) Kj0gcgaar<l 
i 6 w Kristiansfeldt), 36 w gminie Stokkemarke (w gospodarstwie Stensogaard 15, 
Stokkemarkegaard 9, B0lksminde 5, Maglchrs,,gegaard 5 i 2 Tjennemarke); 22 
w Aalstrup w gminie Landet i 3 w Sygaard w gminie Kappel. 

21 Mapa .... ihidem, przyp. 12. 
22 Landsarkivet for Sjaelland. Lolland-Falstcr og Bornholm, K~1hcnhavn, Landsudvalgct for 

Anvendclse af udenlandskc Landarhcjdcrc, Dokumcntcr og Skrivclscr vcd. łlvcrvning og Hjcmtran· 
sport 1926-1927 (I) oraz 1928 (2), Pisma Landsudvalgct do Fuldmcgtig I lanstcd, I Distrikts 
Trafikafdcling ... , z 17.05.1927 (I) i 3.05. l 928 (2). 
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Prawie wszystkie te miejsca od początku emigracji, a na dobre już ok. 1907 r., 
chlubiły się znaczną tradycją w emigracji polskiej do Danii. Tak na przykład 
pociąg z pierwszymi polskimi emigrantkami przybył w 1893 r. właśnie do 
S01Iested, am.in. w Stokkemarke i Kappel czekały na nie wybudowane specjalnie 
dla Polek „baraki polskie", a kilka gospodarstw, jak Rudbjerggaard, było szeroko 
znanych wśród emigrantów. Świadczyło to samo przez się o znaczeniu Okręgu 
Południowej Lollandii dla emigracji polskiej w Danii, wadze, jaką do polskiej siły 
roboczej przywiązywali plantatorzy buraka cukrowego i o właśnie tutaj jej wyjąt
kowości nadanej jej przez właścicieli ziemskich. Wraz z pojawieniem się tu 
pierwszych 400 emigrantek polskich południowa Lollandia stała się centrum 
polskim w Danii23 . 

II. Okręg Północnej Lollandii był drugim na Lolland-Falster obszarem co do 
wielkości emigracji polskiej, nieco tylko ustępującym w tradycji emigracyjnej 
Lollandii Południowej. Również tu obecność emigrantów polskich była koniecz
na, a spośród ich naboru, przyjazdu i rozmieszczenia w poszczególnych gospodar
stwach oraz nadzór nad pracą wykazywały bardzo duże podobieństwo do tych 
samych poczynań w Lollandii Południowej. Wyższy tutaj aniżeli na południu 
Wyspy poziom organizacyjny i urbanizacyjny umożliwiał jednakże Polakom czę
stsze kontakty. Mimo to emigranci polscy w Okręgu Północnej Lollandii, choć nie 
przedstawiali już zwykłej mieszaniny osób z jednej strony, a z drugiej nie repre
zentowali jeszcze tak jak w Lollandii Południowej pewnej społeczności, składali 
się na typową zbiorowość emigracyjną wraz z jej właściwościami. 

W Okręgu Północnej Lollandii, według Danske Gaarde, na 235 Polaków, 49 
?Yło w gminie Vesterborg (w gospodarstwie Pederstrup 31, 8 w Vesterborggaard 
1 po 5 w Brunsvang i w Hvidkilde); 42 w gminie Sandby (28 w gospodarstwie 
Frederiksdal i 14 w Stensgaard); 41 w gminie K0belev (25 w gospodarstwie 
N0jsomhed, 7 w Svendstrup, 4 w Vesterborggaard, 3 w Skovgaard i 2 w Marthas
minde); 39 w gminie Branderslev (30 w gospodarstwie Nakskov Ladegaard, 7 
w Adamsgave i 2 w Elmlund); 22 w gospodarstwie Vinterborg w gminie Utters
lev; 13 w gminie Herredskirke (8 w gospodarstwie Gammeloje, 3 w Ringsebyga
ard i 2 w Skaevenborg); I O w gospodarstwie Abildtovpegaard w gminie Nakskov 
Landsogn; 8 w gminie Halsted (5 w gospodarstwie Svendstrup i 3 w Karlebyga
ard); 3 w gospodarstwie Dalbygaard w gminie Birket; i po 2 w gospodarstwie 
B0ggeskorgaard w gminie Vindeby; w gospodarstwie Tjerneby w gminie Utters
l~v; w gospodarstwie S0ndertofte w gminie Horslunde; oraz w gospodarstwie 
P1leskovgaard w gminie Norlunde. 

Wszystkie miejsca w Okręgu Północnej Lollandii, w których przebywali emi
granci polscy, otoczone wielkoziemiańską tradycją i szczególną troską właścicieli, 
sprawiały, że Polacy czuli się w nich na ogół dobrze. Gdzieniegdzie panowały 
Zażyłe stosunki pomiędzy plantatorami a robotnikami polskimi. Polacy byli tu 
c~nieni i stosunkowo dobrze wynagradzani. Oparcie się o najwyższy, tutaj w po
rownaniu z resztą ziem kompleksu wysp, poziom rozwoju gospodarczo-społecz
~liwiało im dorabianie się, a w pewnych przypadkach rownież awans 

23 
Tyske Roepigcr paa Westlolland. ,.Lol land-Fal ster Stifts-Tidende", 21 .04. I 893; V. Kol bye, 

Svensk og polsk Arbejdskraft ... , ibidem. s. 204. 
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społeczny, związany z największym na Lolland-Falster uprzemysłowieniem tego 
subregionu, z Nakskov w jego centrum, które przyciągało pojedynczych jeszcze 
wtedy emigrantów polskich24

. 

III. Na trzecim miejscu pod względem ważności terenu emigracyjnego w Da
nii, po obu okręgach Lollandii, lokował się Okręg Południowego Falsteru, nieco 
od nich mniejszy. Tu u źródeł wprowadzenia w rolnictwie duńskim przemysłowej 
uprawy buraków cukrowych Polacy byli dosyć dobrze zorganizowani w pracy 
przez zarządzających plantacjami, choć sposób gospodarowania i społeczna orga
nizacja produkcji stała tutaj, w porównaniu z Lollandią, może nie na niższym, ale 
innym poziomie. W Południowym Falsterze panowała pewna żywiołowość w li
czebności i rozmieszczeniu zarobkujących w nim Polaków, ponieważ m.in. było 
tutaj stosunkowo dużo emigrantów niezaplanowanych - z przypadku. Łączyły ich 
dosyć luźne kontakty. 

Według Danske Gaarde, na ogół 206 emigrantów polskich w Okręgu Połu
dniowego Falsteru (w gminie Idestrup znajdowało się 70 osób (50 w gospodar
stwie Ourupgaard Alvsgaard i po 1 O w Braendte Ege oraz Kringelborg); 39 
w gminie Gjederby (25 w gospodarstwie Frisenfelt i 14 w Ludvigsgave); 35 w go
spodarstwie Gjedsergaard w gminie Skjelby; 18 w gminie Folkerslev (10 w go
spodarstwie Skjoringe i 8 w Dalbygaard); 17 w gospodarstwie Korselitse Avlsga
ard w gminie S0nder-Alslev; po 8 w gospodarstwie Christiansminde w gminie 
Systofte i Bjerregaard w gminie S0nder-Kirkeby; 6 w gospodarstwie Carlsfeld 
w gminie Aastrup i 5 w gospodarstwie B0t0gaard w gminie Veggerl0se. 

W Okręgu Południowego Falsteru, gdzie istniała również pewna tradycja emi
gracyjna, począwszy od 1870 r., kiedy to osuszono dużą powierzchnię bagien 
w Boto w celu jej zagaspodarowania, częściowo przy pomocy pozamiejscowych 
robotników, Polakom nie powodziło się już tak dobrze, jak gdzie indziej. Połu
dniowy Falster był najbardziej niespokojnym, konfliktowym terenem na Lolland
-Falster, zwłaszcza w porównaniu z zachodnią częścią Lollandii. Zarzewia anta
gonizmów pomiędzy emigrantami polskimi a zarządzającymi plantacjami tkwiły 
w złym traktowaniu Polaków i zaspokajaniu ich tylko najbardziej koniecznych 
potrzeb. Nieporozumienia zdarzały się też dosyć często pomiędzy samymi emi
grantami, choć w zbiorowości południowofalsterskiej występowały światlejsze, 
a nawet inteligentniejsze jednostki. Taki społeczny obraz Polaków w Okręgu 
Południowego Falsteru utrzymywał się przez długie lata, tak w świadomości 
emigrantów polskich, jak i wśród duńskiej społeczności, wzmocniony potem kon
fliktami w samym mieście Nyk0bing F. 25

. 

24 Por. G. Nellemann, Polska emigracja ... , s. 69. 
25 Por. A. C. O' Del 1, Kraje skandynawskie, Warszawa 1961, s. 227; G. N el I eman n, Polske 

landarbejdere ... , s. 28-31; Listy z Danii (F. Antosz), ,,Polski Przegląd Emigracyj ny", 4: 1910 nr I 6, 
s. 9-1 O, a także Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie. Zespół: Archiwum Prymasa Polski. Dział 
III. Akta Protektora Wychodźstwa Polskiego. Dania. Sygn. 63 i 64: (3673/34 Pr.). Pismo Związku 
Robotników Polskich w Danii do Poselstwa RP z 25.05.1933; (4533/44?). List A. Smitza z 3.01.1934 
do Stowarzyszenia Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie. Zarząd w Poznaniu; (4313/35 Pr.). 
Pismo Poselstwa RP w Kopenhadze. Zał. do pisma z 12.10.1935: ,,Sprawozdanie dotyczące zajść 
w Nyk~bing F. w niedzielę 6.10.1935." 
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IV. Najmniejszy z okręgów emigracji polskiej na Lolland-Falster - Okręg 
~ółnocnego Falsteru - odbiegał od pozostałych głównie w zakresie mniejszej 
liczby gmin i gospodarstw, nie różniąc się zbytnio liczebnością Polaków w każ
?Ych z nich. Emigranci polscy raczej jednak nie preferowali północnego Falsteru 
Jako swego miejsca pracy i pobytu w Danii. Okazywał się dla nich niezbyt opła
calny, mimo nie najgorszych zarobków. Polacy potrzebni byli tylko w wybranych 
gospodarstwach. Wydaje się, że był to teren, na którym emigrantom polskim 
brakło siły przebicia i penetracji dalszych, w głąb Danii idących, szlaków emigra
cyjnych. Polacy, którzy się tu zatrzymali i podjęli pracę, egzystowali właściwie 
tylko siłą dążeń emigracyjnych i poprawnego traktowania. 

I tak według Danske Gaarde, na 68(63) w sumie emigrantów polskich w Okrę
gu Północnego Falsteru, pracowało tylko w 4 gospodarstwach; ok. 30 Polek 
przebywało w gospodarstwie Vennerslund Avlsgaard w gminie Stadager; 28 
w gminie 0nslev (16 w gospodarstwie Pandebjerg i 12 w Boderup) oraz 5-10 
w gospodarstwie Valdnaesgaard w gminie Vaalse. 

Okręg Północnego Falsteru, poza przejściowymi emigracyjnie cechami i omi
jany raczej przez Polaków, miał najbardziej nieokreślony charakter. Niczym wła
ściwie się nie wyróżniał i był raczej ohojętny dla obrazu emigracji polskiej na 
Lolland-Falster. Obecność Polaków na polach buraczanych, jak gdyby niezauwa
żalna, nie składała się na jakieś zjawisko czy wydarzenie wzbudzające społeczne 
zainteresowanie, lecz była jakby normalną rzeczą, zaakceptowaną jako taką przez 
tamtejszą ludność, postrzeg,~jącą emigrantów polskich poprzez pryzmat innych 
regionów Danii. Największy wpływ na taki sposób traktowania Polaków miała ich 
rnata liczebność i zgrupowanie w kilku zaledwie najchłonniejszych miejscach. 
Gdyby nie duża aktywność społeczno-organizacyjna właścicieli gospodarstw, 
a zwłaszcza A. Tesdorpfa, łowczego nadwornego z Pandebjerg, mająca na celu 
zapewnienie sobie obcej siły roboczej, Okręg północnego Falsteru pozostałby 
terenem nieemigracyjnym, nie odkrytym w większej skali przez polskich emigran
tów zarobkowych26 • 

V. Okręg Fuglse był istotnym składnikiem w obrazie liczebności i rozmiesz
czenia Polaków na Lol land-Falster. Przedstawiał on wewnątrz kompleksu wysp 
Pewnego rodzaju enklawę ekonomiczno-społeczną, głównie ze względu na zam
knięty przestrzennie rozwój cukrownictwa. Okręg ten, znany wśród emigrantów 
Polskich i chętnie wybierany przez organizatorów emigracji, cieszył się dosyć 
d~żą popularnością. Na jego terenie Polacy spotykali się z przychylnym przyję
c1ern i dobrym zabezpieczeniem w pracę, płace oraz warunki socjalno-bytowe. 
Znaczna liczba pozytywnych bodźców na tym obszarze sprawiła, że w Okręgu 
Fug)se znalazło się dosyć dużo polskich emigrantów zarobkowych, racjonalnie 
rozmieszczonych w poszczególnych gospodarstwach, tak że w zupełności zaspo
koili oni potrzeby lokalnego rynku pracy. 

Weług Danske Gaarde, na łączn~i liczbę 178 ( 176) Polaków w Okręgu Fuglse, 
najwięcej emigrantów polskich - bo 34 zatrndnionych było w gospodarstwie -----

. 
26 Por. G. Ne 11 em a n n, Polske /n11darhejdere .... s. 33 (fot.); Rigsarkivet, I pudło. paczka 3, 

nieopisane. Sprawozdanie delegacji przemysłu i plantatorów buraka cukrowego z pr1,ewodnicz,1cym 
łl. E. von Beckiem z pohytu w Wiedniu z 5.02.1907 (Stcns0). 
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Kjaerstrup w gminie Fulgse; 27 w gminie H0leby (22 w gospodarstwie Nyb~lle
gaard i 5 w Raahavegaard); 25 w gospodarstwie Binnitse w gminie Hillested; 20 
w gospodarstwie Soholt Avlsgaard w gminie Kr0nge; 18 emigrantów w gospodar
stwie Frihedsminde w gminie Skj0rringe; 17 w gospodarstwie Sakstjedgaard 
w gminie Taagerup; 15 w gminie Olstrup (7 w gospodarstwie Piletgaard, 4 w Ly
kenssaede i tyleż samo w Mariasminde); 6 w gospodarstwie Taagrundsgaard 
w gminie 0stofte; 4-6 w gospodarstwie Lerbjergaard w gminie Bandholm; oraz 
po 5 w gospodarstwie S0gaarde w gminie Burs0 i w gospodarstwie N0rregaard 
w gminie Nebbelunde. 

Nie tak ważne dla emigracji polskiej, bo ważniejsze dla emigracji szwedzkiej, 
i w ogóle mniej istotne dla jakiejkolwiek pozamiejscowej siły roboczej, Okręg 
Fuglse odgrywał na wyspach największe znaczenie w powstaniu i rozwoju prze
mysłu cukrowniczego tak na Lolland-Falster, jak i w całej Danii. Na jego obszarze 
- w Holeby - została założona przez braci Erharda i Johana Ditleva Frederiksenów 
w 1873 r., druga po cukrowni w Odense (na Fionii) fabryka cukru NS Fabriken 
Lolland. Od 1880 r. rozwijała się ona w ramach spółki DDS. Około 1907 r., w rok 
po ustaniu emigracji szwedzkiej, emigrantom polskim pozostało już tylko uzupeł
niać stałą liczbę pracowników na przynależnych do niej plantacjach buraka cukro
wego. Mimo to byli tam jeszcze potrzebni, a wydajność ich pracy należała do 
najwyższych w całym kraju. Otoczenie geograficzno-przyrodnicze przyczyniało 
się w znaczny sposób do większego zżycia się emigrantów polskich. Znalazło się 
wśród nich wiele aktywnych, a nawet przywódczych jednostek emigracji27 . 

VI. Okręg Musse, sąsiadujący z Okręgiem Fuglse, zbliżał się do niego pod 
względem liczebności i rozmieszczenia emigrantów polskich. Położony pośrodku 
kompleksu wysp, charakteryzował się jednak bardziej wyrównaną proporcją w li
czebności i rozmieszczeniu Polaków w poszczególnych gminach, która obracała 
się wokół ok. 20 emigrantów w większości gmin. Okręg Musse był również 
zamkniętym terenem emigracyjnym, raczej stałym i nie podlegającym większym 
zmianom ilościowym i przemieszczeniowym. Przybywający tu Polacy traktowali 
o wiele poważniej niż przygodowo wędrówkę za chlebem do tego właśnie obszaru 
i często przyjeżdżali z zamiarem pozostania tam dłużej. Ich pobyt w Musse prze
biegał na ogół spokojnie. 

Na liczbę 152 emigrantów polskich w Okręgu Musse, według Danske Gaarde, 
po 21 pracowało w gminie Hunseby (18 w Knutheborg Avlsgaard i 3 w Saksh0j) 
oraz w gminie Saksk0bing Landsung (16 w gospodarstwie Rodsnaes i 5 w gospo
darstwie 0degaard); po 20 w gospodarstwie Engestofte-Avlsgaard w gminie Va
abensted-Engestofte, w gospodarstwie ldalund w gminie Radsted i w gospodar
stwie Urliksdal w gminie Godstod; 15 w gospodarstwie Priskov w gminie Thore
by; 14 w gminie 0ster-Ulslev (8 w gospodarstwie Louiseh0j i 6 w gospodars/twie 
H0vaengegaard); 1 O w gospodarstwie Aalholm Avlsgaard w gminie Nysted; 8 
w gospodarstwie Bramslykke w gminie Musse; oraz 3 w gospodarstwie Troustol
pegaard w gminie Vaabenstad. 

Okręg Musse, nie tylko ze względu na regularność liczebności i rozmieszcze-

27 G. Nellemann, Polske landarbejdere ... , s. 29 oraz V. Kolbye, Svensk og polskArbejcl
skraft ... , s. 202-204. 
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nia, lecz również z racji społecznych, był pewnym wzorcem polskiej emigracji 
zarobkowej do Danii, jak i odbiciem współżycia Polaków z pracodawcami, za
rządcami i miejscową ludnością. Tu, mimo wzajemnych uprzedzeń, a nawet 
otwartych konfliktów, Polacy najłatwiej się zaadaptowali. Po początkowym tra
ktowaniu ciężko pracujących emigrantów polskich jako ludzi niższej kategorii i w 
ramach czasowych akcji czy przemijających zjawisk, duńscy mieszkańcy Lolland
-Falster zaczęli odnosić się do nich zwyczajnie, potem także nawet jak do współ
towarzyszy pracy. Polacy uzyskali w końcu po wielu latach uznanie miejscowych 
władz i społeczności, a wyrazem docenienia ich wkładu pracy w rozwój cukrow
nictwa duńskiego stał się, wprawdzie późno, ale prawie na zawsze, granitowy 
pomnik dwóch polskich buraczarek z motykami w rękach, wzniesiony na rynku 
w Saksk0bing28

• 

3. Społeczne wymiary liczebności i rozmieszczenia emigrantów polskich na 
Lolland-Falster 

Liczebność i rozmieszczenie emigracji polskiej na Lolland-Falster nosiły wiele 
społecznych wyznaczników, cech oraz przyczyn i skutków. Niemałe znaczenie dla 
tych ostatnich miała „aufseherowska" organizacja emigracji. Organizacja ta, będącr 
w ogóle podstawą liczebności i rozmieszczenia Polaków na wyspach w odniesie
niu wyłącznie do ich społecznych przyczyn i skutków, wywoływała wiele nega
tywnych zjawisk, utrudniając głównie emigrantom wzajemne kontakty poprzez 
~akie zorganizowanie pracy i bytowania, w którym ku temu brakowało czasu 
1 sposobności29 . 

Jednakże społeczny charakter liczebności i rozmieszczenia Polaków na Lol
land-Falster wyznaczało przede wszystkim to, że przebywali oni na wsi, która ze 
swej natury nie sprzyjała emigrantom w głębszych procesach społecznych, zwła
szcza więziotwórczych. Gdyby nie waga i wyjątkowość fenomenu, jaki stanowiła 
emigracja polska w Danii w wyrażanych publicznie, często w sposób propagando
wy, odczuciach Duńczyków, dwutysięczna zbiorowość emigrantów polskich gi
nęłaby wśród wiejskiej ludności Iollandzko-falsterskiej, tracąc tym samym swoją, 
dużą obiektywnie wobec niej, siłę. 
. W najbardziej ogólnym ujęciu oraz tak, jak podkreślali to autorzy statystyk 
1 postrzegali sami emigranci30, liczebność i rozmieszczenie Polaków na Lolland
-Falster przedstawiały się jako obecność kilkunastu emigrantów - a ściślej kilku
nastu emigrantek z kilkoma emigrantami wraz z „Aufseherem" - w poszczegól~ 
nych gospodarstwach, znacznie nieraz od siebie oddalonych, rozrzuconych po 
całym terytorium wysp. Taki charakter liczebności i rozmieszczenia emigracji 
Polskiej, przy jej sezonowej cesze, nie sprzyjał ukonstytuowaniu się emigrantów 
------

28 J. KI esse n s, Mine polakminder ... , s. 15; F. Klar, Polakkerne i Danmark og deres praest 
Heinrich Deutscher C. SSR. /882-1957. K~benhavn 1963, s. 51. 

29 
E. Late r - Chody ł o w a, Organizacja polskiego ruchu ... , s. 45-4 7. 

30 
Por. List z Danii (W. Ossowski) (l ), Dania czy Prusy ? (2), ,,Polski Przegląd Emigracyjny", 

2: 1908 nr 18 s. 8-9 (I), 4: 19 I O nr I s. 9-1 O; Listy z Danii (J. Lenik), ,,Biuletyn Polskiego Towarzy
stwa Emigracyjnego", I: 191 O nr 9 s. 457-460. 
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polskich na Lolland-Falster w bardziej zwartą i większą społeczność. Mimo kilku 
wspierających czynników, takich jak na przykład przebywanie przez kilka sezo
nów w jednym i tym samym miejscu pracy, emigranci polscy nie zdołali skupić 
się w dobrze wyróżnialną społecznie grupę. ~ 

Polacy na wyspach tworzyli raczej mnóstwo mikrośrodowisk w poszczegól
nych gospodarstwach i majątkach. Nie mogli i nie potrafili przy tym przekroczyć 
barier miejsc swojego pobytu i stworzyć ponadjednostkowe wspólnoty, obejmują
ce większy obszar subregionalny. Tak wąskie ramy życia społecznego uniemożli
wiały w dużym stopniu więź między emigrantami z dalszych niż sąsiedzkie miej
scowości z najbliższego otoczenia. Toteż na życie społeczne emigrantów polskich 
na Lolland-Falster składała się suma treści ich współżycia w poszczególnych 
gospodarstwach, odzwierciedlając w ten sposób strukturę liczebności i rozmiesz
czenia emigracji na wyspach31

. 

W odróżenieniu od braku szerszej i głębszej integracji, w poszczególnych gos
podarstwach panowała wśród Polaków duża solidarność. Emigranci polscy pozo
stawali w nich na ogół bardzo zżyci i tam właśnie tworzyli ściślejsze grupy 
koleżeńskie. Mimo tego niedostatek globalniejszej więzi powodował wiele nieko
rzystnych tendencji, tak w osobowości i życiu pojedynczych emigrantów, jak i w 
ich zbiorowej egzystencji. W parze z brakiem powszechniejszego zespolenia szły 
bowiem odczucia odosobnienia wśród będących nawet w grupie Polaków. Przez 
niemalże cały czas pobytu emigrantów polskich w Danii na statusie emigranta, 
robotnikom polskim dokuczała samotność, co po latach było częstym przedmio
tem ich wspomnień32 . Jednakże przy tym wszystkim, przebywanie w grupie nada
wało obecności emigrantów polskich na Lolland-Falster charakter przygody wraz 
z jej swoistościami i kolorytem33

. 

Polaków skupiały tylko ośrodki kultu religijnego, okresowo organizowane 
w tych latach i - z wyjątkiem Maribo - jeszcze nie w centrach miejskich Lolland
-Falster, takich jak Nakskov i Nyk~bing F. Ośrodki te, niereprezentatywne z duń
skiego punktu widzenia, istniały w miejscach największego zagęszczenia się Po
laków. Kościół sprawiał, że w niedziele i święta emigranci polscy byli tam najbar
dziej widzialni. 

Jako grupa, Polacy na zewnątrz raczej jeszcze w tym okresie nie występowali. 
Przedstawiając realnie dużą siłę, nie dochodzili wtedy, a sporadycznie i nieśmiało 
później, swoich praw, zdając się na opiekę władz i zrzeszeń duńskich. Ta zaś, 
w odniesieniu do Lolland-Falster, sprawowana była w dosyć ograniczonym zakre
sie, a pochodziła głównie od strony towarzystw ziemiańskich i poszczególnych 
pracodawców, dążących, poprzez zaspokajanie potrzeb Polaków, do zapewnienia 
sobie odpowiedniej liczby robotników do pracy na plantacjach buraczanych34

. 

Emigranci polscy w każdym gospodarstwie, wchłonięci w jego życie społecz
ne, przede wszystkim dzięki nadzorcom i pracodawcom związani byli dosyć luźno 
z pozostałymi, duńskimi towarzyszami pracy. Stosunek zaś Duńczyków do Pola-

31 Ibidem, a także List z Danii (W. KI aj a), ,,Polski Przegląd Emigracyjny", 2: 1908 nr 24 s. IO. 
32 S. Gawroński (tłum. i oprac.), Losy Polaków w Danii, ,,Wieś Współczesna", 2:1958, s. 

104-114; E. S. Kruszewski, Problemy osadnictwa Polaków ... , s. 91-107. 
33 Ibidem oraz H. W u I ff, Droga ku tyciu, Warszawa 1949. 
34 Por. Rigsarkivet, Sprawozdanie delegacji ... , w przyp. 26. 
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ków nie wszędzie był poprawny, najczęściej bez większej otwartości, z dużym 
dystansem i zazwyczaj nieżyczliwy. W gospodarstwach mniejszych, o mniejszej 
liczbie emigrantów polskich, Polacy byli lepiej traktowani, niejednokrotnie na 
równi z innymi domownikami. W większych majątkach panował bardziej repre
syjny charakter, odbijający się na gorszym odnoszeniu się Duńczyków do Pola
ków, tak pracodawców, jak i współpracowników>5 . 

Związane z grupowym rozmieszczeniem, pewnego rodzaju grupowe trzymanie 
się emigrantów polskich razem w pracy, kościele i miejscu zamieszkania, zwłasz
cza w „barakach polskich", drażniło niekiedy Duńczyków i prowadziło do zaczep
nych zachowań z ich strony, przejawiających się szczególnie w epitetach i in
nych, ostrzejszych formach dyskryminacji. Duża, jak na lollandzko-falsterskie 
warunki ludnościowo-społeczne, liczba emigrantów polskich wzbudzała wśród 
nich niechęć za niegodne w ich mniemaniu mieszanie się, będącego wręcz naro
dowym niebezpieczeństwem, elementu polskiego z duńskim, rodząc potem także 
pretensje za rzekomo odbieraną pracę. Agresja tego rodzaju była nie w pełni 
zrozumiała, ponieważ zwłaszcza na Lolland-Falster, emigranci polscy stal i stosun
kowo najbliżej części ich du11skich mieszkaików pod względem położenia społecz
nego i socjalnego, w tym głównie duńskich parobków. Status emigrantów jednak 
jako obcej ludności degradował Polaków niemalże do marginesu społecznego 
w oczach rdzennych mieszkańców wysp. 

Ogół społeczeństwa duńskiego postrzegał emigrantów polskich poprzez wy
kształcony na Lolland-Falster stereotyp Polaka, jako ubogiego, prostego, niewiele 
wymagającego, lecz pracowitego przybysza. Na stereotyp ten wpłymił w dużej 
mierze znaczny liczebnie rozmiar emigracji, powodujący zacieranie się indywidu
alności i nakazuj,1cy traktować ich jak bezbarwną masę. Wytworzenie się lollan
dzko-falsterskiego wzom emigranta polskiego w Danii było najistotniejszym spo
łecznym skutkiem liczebności i rozmieszczenia Polaków na wyspach. 

Skupienie w dużej liczbie emigrantów na stosunkowo małym obszarze nie 
sprzyjało ich adaptacji, która wraz z integracją z miejscową społecznością, doko
nywała się w latach o wiele późniejszych, po 1907 r. Stosunek ludności lollandz
ko-falsterskiej do emigrantów polskich wypływał tylko z siły przyzwyczajenia do 
nich, a istniejąc w tej postaci, przez wiele lat określał pozycję społeczną Polaków. 
Polacy więc istnieli zaledwie obok Durkzyków, czy raczej przy nich, ani się nie 
asymilując, ani nie tworząc grupy narodowościowej - żyjąc na tym pograniczu, 
jakby w zawieszeniu36. 

SUMMARY 

From the vcry heginning Polish cconomic immigrants to Denmark were noticcd in the 
economy, social life, politics, and law in this country. Bcfore 1907 thcy became the object 
of interest of the Danish Social Dcmocrats, Danish press, trade unions, Catholic Church, 
reprcsentatives of estate owners and profcssionals. Even though somc statistical data ahout 

35 G. N c 11 em a n n, Polska emigracja ... , s. 67. 
36 Tc n że, Fremmedarhejderhv,m. Roepolakkcmrs eftrrkommere og de res skaehne i det danske 

sa111J1111d, K~1hcnhavn 1977, s. 67. 
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the Poles in Denmark was available, it became necessary to present a more objective and 
wider view of their demography. In 1907, to achieve this purpose, the Danish Ministry of 
Foreign Affairs originated a research project which among other purposes connected with 
the activity of other ministries included major research on Polish immigrants in Denmark. 
The detailed analysis of their situation, including statistical data, was part of work on 
a new law protecting the Poles. The most valuable and numerous data was collected by the 
Danish state statistical bureau - Statens Statistike Bureau. The data, presented as Annex I: 
„Polakkerne i Danmark i 1907" of the lst August 1907, was included in the draft of the 
law which was later termed the „Law about Poles" (,,Polakloven"). The Annex is a rich 
source for the reconstruction of the statistics of the Polish immigrants in Denmark about 
1907. 

Additional data, not complete but precise, includes a four volume work on Danish 
farms „Danske Gaarde" 1906-1908, by J. C. B. Cour, E. Hedemann. The work contains 
a descriptio n of very large estate, name and social standing of its owner, brief hi story, 
value, total area and number of employees - in that number separately the number of Pol es. 

These sources show that the region, which attracted the biggest number of Poles, was 
the complex of islands Lolland-Falster (in the county of Maribo), and 1907 was quite 
representative for the Polish immigration in Denmark, being in mid-period of this immi
gration movement: 14 years after it started and before its active intensification after I 91 O. 
According to „Polakkerne i Danmark i 1907", about I 907 Lolland-Falster was inhabited 
by ca. 2.000 Poles (according to various sources: 1992, 1744 + 188 or 2029), that is 41 per 
cent of total number of Poles on all islands, and 30 per cent of their total number in 
Denmark. According to „Danske Gaarde", about 1907 on Lolland-Falster there were 53 
communes with l.160 (1.143) Polish immigrants. 

The Poles on Lolland-Falster stayed on many farms, mostly located far away and 
scattered on the whole territory of the complex of the islands; each farm was inhabited by 
a dozen or so immigrants (actually, mostly females plus only a couple of males, and an 
„Aufseher"). The Poles constituted small groups on numerous farms, and were not seen as 
one distinct community. They were better treated on smaller farms then bigger ones. Polish 
workers suffered mostly from loneliness, even though they considered their stay in 
Denmark as some kind of an adventure. In the Danish society the Polish immigrants were 
seen, due to a stereotype established on the islands, as poor, unsophisticated, undeman
ding, but hard working newcomers. 

Such a social nature of their distribution and number on Lolland-Falster resulted most 
of all from the fact that they stayed in villages which by its very nature did not foster deeper 
social changes, especially links and inside adaptation as well as outside integration. The 
Polish workers merely existed side by side with the Danes, without assimilation and 
without forming a national minority group - as if suspended between the two processes. 

Translated by Jacek Serwa,iski 



KOMUNIKA TY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk 1994, zeszyt 43 

Andrzej Choduhski 

POLONIA NA TLE ROZWOJU KONTAKTÓW POLSKO-FIŃSKICH 

Szacuje się, że mieszka współcześnie w Finlandii ok. 1,6-2 tys. Polaków1
• 

Ponad 50 proc. stanowią wychodźcy lat osiemdziesiątych. Największe ich skupi
ska znajdują się w Helsinkach, Turku, Tampere, Lahti, Jyvaskyla i Oulu. 

Kontakty polsko-fińskie datują się od X w.2 Zapoczątkowała je wymiana 
handlowa. Za panowania Piastów wywożono z Polski do Finlandii sól, sukna, 
żelazo, korzenie; przywożono: ryby, futra, wosk3

. Polscy kupcy odwiedzali takie 
fińskie ośrodki, jak Turku (Aabo) i Wyborg (Viipuri). Dość szeroki zasięg osiąg
nęły kontakty w XV w., gdy Gdańsk zajął jedno z czołowych miejsc w Związku 
Hanzeatyckim4

. W 1435 r. gdańszczanie uzyskali od szwedzkiej rady koronnej 
(Finlandia wchodziła w skład Szwecji) pełne zwolnienie od opłat celnych. Do 
miast portowych południowej Finlandii dostarczali duże ilości zboża i soli. Wtedy 
też zaznaczyły się kontakty polityczne. W 1396 r. wybrano na króla Szwecji Eryka 
XIII Pomorskiego (1382-1459)5

, syna księcia słupskiego Warcisława, prawnuka 
po kądzieli Kazimierza Wielkiego. Władca ów powziął ideę silniejszego związa
nia się z Polską. Zawarł z Polską układ przeciw Krzyżakom. W 1422 r. odwiedził 
w Krakowie Władysława Jagiełłę. Pragnął pojąć za żonę córkę Jagiełły. Na swego 
następcę wyznaczył krewnego Bogusława IX Pomorskiego. Dużą sympatią darzył 

1 Por. E. Later-Chodyłowa, Polonia w krajach skandynawskich, [w:l Polonia w Europie, 
Pod red. B. Szydłowskiej-Cegłowej, Poznań 1992, s. 596; T. Stpiczyński, Współczesna 

Polonia i jej rozmieszczenie w świecie, ,.Rota", 1993, nr 1, s. 80. 
2 Por. J. Żak, Studia nad kontaktami handlowymi spolecze,istw zachodnia-słowiańskich ze 

skandynawskimi od VI-VIII w.n.e., Wrocław 1962; Tenże, ,,Importy" skandynawskie na ziemiach 
Zachodniosłowiańskich od IX do X I wieku, Poznań 1967; K. Ś I as ki, Udział Pomorza Nadwiśla,i
skiego w wymianie dalekosięinej od VII-XI wieku, ,,Pomorania Antiqua", 1972, t. 4. 

3 Por. E. Keys er, Danzigs Handel mit Finn/and, .,Mitteilungcn des Westpreussischcn Gc
schichtsvcreins", 1922, R. 21, s. 60-61. 

4 J. Pert e k, Polacy na morzach i oceanach, Poznań 1981, t. I, s. 29. 
5 T. Cieślak, Historia Finlandii, Wrocław 1983,s.43. 
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Finów. Sympatia ta powodowała zacieśnienie kontaktów handlowych między 
Polską i portami fińskimi. 

Dalsze wyraźne ożywienie kontaktów polsko-fińskich nastąpiło po objęciu 
władzy w Skandynawii przez Karola VIII, wywodzącego się z Finlandii. Po dzie
więciu latach panowania, w 1457 r. musiał opuścić kraj; schronienia szukał 
w Gdańsku. W 1464 r. oparłwszy się na polskiej armii zaciężnej zdobył ponownie 
tron. Utrzymał się jednak zaledwie pół roku. Po opuszczeniu tronu udał się do 
Finlandii, gdzie otrzymał jako lenno zamek w Korsholm. Otoczył się licznymi 
Polakami, którzy utworzyli tam pierwsze środowisko polonijne, jako pierwszą 
historycznie Polonię w Finlandii. 

Kolejne ożywienie kontaktów polsko-fińskich nastąpiło po objęciu rządów 
w Skandynawii przez Wazów. Pierwszy z władców Gustaw I Waza ubiegał się 
o rękę Jadwigi Jagiellonki, córki Zygmunta Starego i Bony Sforzy. 4 października 
1562 r. poślubił w Wilnie jej siostrę Katarzynę syn Gustawa I Wazy Jan III6. 

Małżeństwo miało charakter polityczny. Związanie Wazów z Polską dyktowało 
się potrzebą umocnienia wpływów w południowej części Zatoki Fińskiej oraz 
eliminowaniem stamtąd konkurencji rosyjskiej. Polska znajdowała się wtedy 
u szczytu potęgi politycznej, przeżywała tzw. złoty wiek. Szwecja była zaś krajem 
ubogim. Wazowie byli młodą dynastią. Skoligowacenie z Jagiellonami w pewnym 
sensie nobilitowało ich wśród europejskich monarchów. 

Katarzyna wniosła do Skandynawii bogaty posag. Późną jesienią 1562 r. 
z mężem oraz licznym orszakiem swoich dworzan udała się na zamek w Turku. 
Podróż odbyła się wśród różnych perypetii. Okręt, którym podróżowano, wmarzł 
w morze; orszak został obrabowany przez żołnierzy przyrodniego brata Jana III, 
Eryka XIV; Eryk XIV, będąc człowiekiem niezrównoważonym psychicznie, uznał 
Jana III za zdrajcę i wraz z Katarzyną i kilku polskimi dworzanami wziął ich do 
niewoli7. Pozostali dworzanie doświadczali upokorzeń, złego traktowania; po 
pewnym czasie porozmieszczano ich w różnych zamkach oraz klasztorach8. Po 
pięciu latach pobytu w niewoli Jan III uzyskał insygnia władzy oraz opiekę nad 
Erykiem XIV. Opiekę nad chorym Erykiem XIV powierzył polskim dworzanom. 
Wśród nich byli: Mikołaj Opacki, Dorota Ostalska, Stanisław Zdrojowski. 

Jan III panował do 1592 r. Katarzyna mieszkała na zamku w Turku. W jej 
otoczeniu znajdowali się liczni Polacy. Królowa przebudowywała zamek i miasto 
w stylu renesansowym; miasto chciała upodobnić do Krakowa. Wśród budowni
czych byli Polacy i Włosi. Na zamku wybudowano m.in. ozdobne piece kaflowe 
oraz kominki, które były nowością na Północy9 • Wtedy też ludwisarz z Gdańska 
wykonał m.in. płytę nagrobkową w Nousiainen biskupowi Henrykowi, patronowi 
Finlandii 1°. W XII w. prowadził on tam działalność chrystianizacyjną. W 1158 r. 
został zabity. 

6 J. Pertek, op.cit., s. 202-206; T. Cieślak, op.cit., s. 66. 
7 M. Kromer, Historya prawdziwa o przygodzie ialosnej ksiąięciafinlandzkiego Jana i kró

lewny polskiej Katarzyny, Olsztyn 1974, s. 19. 
8 Ibidem, s. 34. 
9 K. Ś I as ki, Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych, Wrocław I 977, 

s. 124. 
w T. Cieślak, op.cit., s.22. 
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Katarzyna utrzymywała ożywione kontakty z Polską, m.in. z ośrodkami życia 
religijnego. Przyczyniła się do wysłania do zakonu jezuickiego w Polsce syna 
Eryka XIV. 

W 1562 r. brat Jan III powziął zamiar zawarcia małżeństwa z królewną Anną 
Jagiellonką. Do zawarcia związku nie dopuścił Eryk XIV, który był przeciwny 
związkom fińskim książąt z Jagiellonami 11 • 

Obecność Katarzyny Jagiellonki w Finlandii stała się przyczyną zainteresowa
nia krajem polskich dyplomatów i kronikarzy 12

• Wobec postępującej reformacji 
w Skandynawii polskie duchowieństwo podjęło się misji obrony katolicyzmu. 
Dużą żarliwość wykazał w tym względzie Stanisław Hozjusz, biskup warmiński, 
od 1561 r. kardynał. W 1572 r. został wysłany do Turku na stanowisko kapelana 
królowej Katarzyny ksiądz Jan Herbest. Kapelanem był tam również ksiądz Jakub 
Topolius oraz spowiednikiem królowej ksiądz Wojciech Grochowski. 

W atmosferze polskości wychowywany był królewicz Zygmunt. Polscy du
chowni budzili jego zainteresowania poznawcze; dostarczali mu lektur, m.in. 
odziedziczył liczne dzieła po Zygmuncie Auguście; wszczepili mu wartości pol
skiej kultury (m.in. sztukę pisania listów). 

Obraz Finlandii znalazł odbicie w twórczości takich kronikarzy jak: Maciej 
Stryjkowski, Bernard Wapowski, Maciej Bielski, Aleksander Gwagnin, Marcin 
Kromer, Krzysztof Warszewicki. Nagminnie kreślili pozytywny obraz kraju; byli 
zauroczeni jego geografią, a zwłaszcza przyrodą. Zwracali uwagę nie tylko na 
zjawiska ogólne, ale również i dość specyficzne, jak na przykład na zagadnienia 
etniczne. W problemach tych dobrze był zorientowany Marcin Kromer. O języ
kach w Finlandii pisał Maciej Bielski m.in.: ,,W Finlandii są dwa języki: od 
Wiborgu począwszy słowiańskim językiem mówią aż do Borgi albo Szybonu, ku 
morzu i nad brzegami szwedzkimi, w pośrodku ku północy mają własny język, na 
granicach obiema mówiąc" 13 • 

W 1587 r. Polacy zaproponowali objęcie polskiego tronu królewiczowi szwedz
kiemu Zygmuntowi. Jesienią tegoż roku Zygmunt III Waza przybył z kilkudzie
sięcioosobowym dworem do Polski. Przybyła wtedy też jego siostra Anna Waz-; 
ówna ( 1568-1625). Wywierała ona istotny wpływ na politykę brata. Po śmierci 
w 1592 r. Jana III Zygmunt III starał się utrzymać w swym ręku równolegle 
z koroną polską koronę szwedzką. W 1599 r. został jednak w Szwecji zdetronizo
wany. Jego zwolennicy, zwłaszcza Finowie, musieli szukać schronienia na emi
gracji. Liczni skierowali się do Polski 14• 

Polityka Zygmunta III, mająca na celu odzyskanie tronu szwedzkiego, dopro
wadziła do wciągnięcia Rzeczypospolitej w wojnę z Karolem IX, a następnie 
Gustawem II Adolfem. W armii szwedzkiej dużo było Finów. Żołnierze ci po
wszechnie określani byli jako hakapelici. Nazwa wzięła się od ich okrzyku bojo
wego „Hakkaa paalle" (Rozsiekaj nieprzyjaciela); zasłynęli jako żołnierze odważ
ni, okrutni, niecofający się przed żadnym niebezpieczeństwem dla osiągnięcia 

11 K. N. Rantakari, Finlandia i Polska w dziejowym stosunku, ,,Wiadomości Portu Gdyńskie-
go", 1934, R. 4, nr 9, s. 2; J. Pertek, op.cit., s. 204. 

12 K. Ś I a ski, op.cit., s. 119-156. 
13 M. Bielski, Kronika to jest historya świata, Kraków 1564, ks. V, s. 292-295. 
14 T. Cieślak, op.cit., s. 74-76. 
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zwycięstwa. W 1626 r. brali udział w walkach o Gdańsk. Miasta jednak nie zdo
byli. Strona szwedzka poniosła klęskę w bitwie morskiej pod Oliwą (28 XI 1627 r.). 
Obecność szwedzka, a w tym Finów, dała o sobie znać wyraźnie na ziemiach Prus 
Królewskich. Miała ona charakter grabieżczy i rabunkowy, co szczególnie dotkli
we było dla dóbr kultury. Wywieziono do Skandynawii liczne polskie kolekcje 
i zbiory (m.in. w 1626 r. wywieziono bibliotekę braniewskiego kolegium jezuic-
kiego). Dziełami polskiej sztuki zdobiono siedziby oficerów i urzędników, rezy
dencje oraz kościoły. 

W 1654 r. władzę w Szwecji przejął Karol X Gustaw. Jego celem polityczym 
było uczynienie Morza Bałtyckiego morzem wewnętrznym Szwecji. W 1655 r., 
łamiąc rozejm z Polską (podpisany 12 IX 1635 r. w Sztumie), zaatakował zbrojnie 
(ok. 40 tys. żołnierzy) Polskę z trzech stron: od Inflant, Pomorza Zachodniego 
i Prus Książęcych. Rzeczypospolita nie była przygotowana do wojny. Kapitulanc
ką postawę zajęła magnateria i część szlachty. Szwedzi (w armii, których liczni 
byli Finowie) odnosi li sukcesy. Od lipca do grudnia 1655 r. pod ich panowaniem 
znalazła się większość polskich miast. Zaborcy prowadzili skrajnie grabieżczą 
politykę. Obok pospolitych rabunków i kontrybucji prowadzili planową grabież 
dóbr kulturalnych 15• W pierwszym rzędzie przedmiotem konfiskat stały się zbiory 
instytucji i kościołów. Zła sława okryła wtedy fińskich oficerów, np. komendanta 
Warszawy, feldmarszałka Arvida Wittenberga. Utarła się o nim opinia jako „Finie 
złym i okrutnym". 

W czasie wojny północnej (1700-1721) blisko połowę szwedzkiej armii stano
wili Finowie. Wojna objęła zasięgiem całe terytorium Rzeczypospolitej. Stosunek 
szwedzkich wojsk był wtedy nieco odmienny niż w czasie pierwszej i drugiej 
wojny szwedzko-polskiej. Król Karol XII występował wtedy formalnie w roli 
sprzymierzeńca stronnictwa antysaskiego; po pokonaniu wojsk Augusta II Moc
nego wprowadził na polski tron Stanisława Leszczyńskiego. Postawa Karola XII 
powodowała, że wojska szwedzkie przejawiały różne formy współpracy z częścią 
społeczeństwa polskiego; wykazywały zainteresowanie poznawaniem polskiej 
kultury, a zwłaszcza obyczajów; nierzadkie stały się małżeństwa szwedzko-pol
skie. 

W XVIII w. zarysowało się nowe zainteresowanie w Finlandii Polską i Pola
kami. Fińscy ochotnicy uczestniczyli w walkach z interwencją rosyjską w Polsce. 
Władcy wyrażali zrozumienie dla spraw polskich. Popierali działalność stronnic
twa „patriotycznego" w dobie Sejmu Czteroletniego. 

Sympatię Finów zaskarbili m.in. tacy przedstawiciele Polski, jak: Julian Ursyn 
Niemcewicz, Hugo Kołłątaj, Tadeusz Kościuszko. Istotny wpływ wywarł w tym 
względzie poseł szwedzki Lars von Engestrom, który utrzymywał bliskie kontakty 
z Polakami. W 1790 r. poślubił on Polkę Rozalię Chłapowską; król Stanisław 
August został ojcem chrzestnym jego pierworodnego syi1a Gustawa. 

W 1797 r. w Turku zatrzymał się w czasie podróży z Rosji (z Petersburga) do 
Stanów Zjednoczonych Tadeusz Kościuszko. Przyjęto go tam bardzo serdecznie; 
miasto wydało na jego cześć koncert. W czasie podróży towarzyszył mu Julian 
Ursyn Niemcewicz. Sporządzał on dziennik podróży. Charakteryzując stolicę 

15 K. Ślaski, op.cit.,s.162-166. 
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Finlandii, zwrócił uwagę, że cała ludność miasta używała języka szwedzkiego. 
Wyrażał niezadowolenie z zaopatrzenia rynku w warzywa, stwierdzając na przy
kład, że pietruszkę i chrzan sprzedawano tylko w aptece. Z uznaniem wyrażał się 
o gościnności Finów w stosunku do przyjezdnych16

• • 

W tym czasie na Wyspach Alandzkich przebywała grupa polskich żołnierzy 
uczestników insurekcji kościuszkowskiej. Szukali tam schronienia przed niewolą 
rosyjską. Tadeusz Kościuszko i Julian Ursyn Niemcewicz odwiedzili żołnierzy, 
którzy w fińskim otoczeniu tworzyli małą polską społeczność, o cechach polonij
nych. 

W czasie wojen napoleońskich (28 III 1808 r.) Finlandia została włączona do 
Rosji. Od 24 grudnia 1808 r. car używał tytułu wielkiego księcia finlandzkiego. 
Finom gwarantował poszanowanie dotychczasowych praw i przywilejów stano
wych oraz zapewniał swobodę religijną. W 1812 r. przeniesiono stolicę Finlandii 
z Turku do Helsinek. Polacy znaleźli się w nowej rzeczywistości politycznej. 
Zarysowała się swoista paralela w dziejach polityczno-społecznych Finów i Pola
ków, kształtowana przez politykę caratu 17. Od początku XIX w. Polacy podejmo
wali działania na rzecz uniezależnienia się od caratu. Emisariusze polscy udawali 
się do Finlandii w celu pozyskania Finów do wspólnej walki z caratem. Władze 
carskie zwracały baczną uwagę na działalność polskich emisariuszy. Władze 
policyjne prowadziły systematyczną ich inwigilację. Szczególne rozmiary inwigi-: 
lacja osiągnęła po powstaniu listopadowym. 

W pierwszej połowie XIX w. wiedza o Finlandii w Polsce była bardzo ograni
czona. Mieściła się ona w ramach stereotypu o Skandynawach, ukształtowanego 
w XVII w. Finowie postrzegani byli jako ludzie mężni, uczciwi i liberalni - w 
wymiarze pozytywnym, a w wymiarze negatywnym jako ludzie bez obycia, polo
tu, kobiety bez wdzięku. 

W pierwszej połowie XIX w. zapoczątkowano polskie podróże turystyczne do 
Finlandii. Wśród podróżników tych był zasłużony archeolog Eustachy Tyszkie
wicz (1814-1873). Gościł tam u dyrektora poczty płk. K.G. Tamelandera, który 
pokazał mu prywatne zbiory, zawierające liczne polonica, jak np. listy króla 
Stanisława Leszczyńskiego. 

Finlandia żywo zareagowała na wybuch powstania styczniowego w Polsce. 
Władze fińskie wysłały do cara zapewnienie o lojalności. Równocześnie jednak 
powstawały komitety zbierające pieniądze dla powstańców. Do głównego komi
tetu należał znany poeta Emil von Quanten. 

W końcu XIX w., zwłaszcza w dobie nasilającej się rusyfikacji, prowadzonej 
tam przez generał-gubernatora Mikołaja Bobikowa (1839-1904), pojawili się 

w Finlandii Polacy jako rosyjscy poddani, pełniąc odpowiedzialne stanowiska 
w administracji i armii. Odczuwali oni również surowość polityki rusyfikacyjnej. 
W 1904 r. urzędnik szkolnictwa, Polak z pochodzenia, Eugeniusz Schauman do
konał zamachu na życie Bobikowa, po czym popełnił samobójstwo. Pozostawił 
list, w którym oświadczył, że zamach był podyktowany względami patriotycz
nymi. 

Na początku XX w. przebywało w Finlandii ok. 4 tysięcy Polaków. W więk-

16 J. U. Niemcewicz, Podróże po Ameryce 1797-1807, Wrocław 1959. s. 13-30. 
17 Por. Finlandia a Polska, Warszawa I 919. 
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szości odbywali oni służbę wojskową w armii rosyjskiej. Wynikało to z carskiej 
polityki rozmieszczania rekrutów w rozproszeniu elementu narodowego. Polacy 
rozproszeni byli po całej Finlandii. Najwięcej było ich w Viipuri (Wyborgu). 
(Istniał tam polski batalion liczący ok. 400 żołnierzy) i Helsinkach. Utworzono 
tam dywizjon polski; początkowo liczył ok. 100 żołnierzy. 

Pierwszą organizację Polaków w Finlandii założono 3 kwietnia 1917 r. Było to 
Zjednoczenie Polskie utworzone w Helsinkach (po szwedzku Helsingforsie). 
W zebraniu założycielskim organizacji wzięło udział ok. 100 osób. Organizacja 
wynajęła budynek przy ul. Rauhankatu 15, który zaczęto nazywać „Domem 
Polskim". Utworzono tam bibliotekę oraz czytelnię polską. 

Podobne organizacje powstawały wkrótce w Turku, Lappeenrata, Ino, Viipuri 
oraz innych miejscowościach. Jako instytucja nadrzędna powstał Centralny Komi
tet Związków Polskich. 

W marcu 1918 r. przybył do Helsinek delegat Rady Regencyjnej Królestwa 
Polskiego Józef Ziabicki (ur. 1871 r.). Jego zadaniem było zorganizowanie powro
tu do kraju Polaków, którzy służyli w wojsku rosyjskim i którzy zgodnie z posta
nowieniami traktatu brzeskiego byli wycofywani z Finlandii. Władze fińskie od
niosły się generalnie przychylnie do powrotu Polaków do kraju; udzielały nawet 
w tym względzie niezbędnej pomocy. Powroty odbywały się w sposób zorganizo
wany. Od 1 stycznia 1920 r. akcją kierował poseł Michał Sokolnicki; 24 marca 
1920 r. złożył on w Helsinkach listy uwierzytelniające jako reprezentant Polski, co 
Polacy w Finlandii pozbawieni dotąd polskiej opieki konsularnej powitali z rado
ścią. Wtedy też zarysowały się pierwsze kontakty Polonii fińskiej z przedstawi
cielstwem polskim, które potem stały się pewną regułą i obrosły tradycją. W okre
sie tzw. wielkich przemian Polacy doświadczyli jednak i okrutnego traktowania; 
na przykład w Wyborgu (należącym wtedy do Finlandii) w walkach „białego 
terroru" zginęło 200 Polaków; na Wyspach Alandzkich utrudniano Polakom po
wrót do kraju. 

Po zakończeniu repatriacji przebywało w Finlandii około tysiąca Polaków. 
W pierwszych latach po wojnie tworzyli oni dość zwartą społeczność; aktywnie 
uczestniczyli w kształtowaniu życia polonijnego. W Helsinkach, nie mogąc utrzy
mać Domu Polskiego przy ul. Rauhankatu 15, przenieśli się do skromniejszego 
lokalu przy Pohjois Ranta 4. Zbierali się tam systematycznie, organizując przede 
wszystkim życie towarzyskie (wieczorki taneczne, spotkania opłatkowe). Zjedno
czenie Polskie zajmowało się organizacją uroczystości patriotycznych (np. roczni
ce Konstytucji 3 Maja, powstania listopadowego). Systematyczne stały się odczyty 
na tematy polskie. W latach trzydziestych kilkakrotnie zmieniano siedzibę Zjed
noczenia Polskiego, wiązało się to z kosztami jej utrzymania. Polonia fińska była 
wtedy społecznością dość ubogą. 

Polonia fińska przywiązywała dość dużą wagę do rozwoju życia artystycznego. 
Organizowała amatorskie zespoły teatralne, orkiestry, chóry. W ciągu roku wysta
wiała po kilka komediowych przedstawień teatralnych. Cieszyły się one zaintere
sowaniem Polonii; zapraszano na nie również społeczność fińską, a w tym nawet 
czołowych przedstawicieli życia kulturalnego. 

W strukturze demograficznej Polonii widoczna była przewaga mężczyzn nad 
kobietami. Wynikało to głównie ze składu zawodowego; w społeczności polskiej 
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przeważali przedrewolucyjni żołnierze armii carskiej. Pozostali w Finlandii na 
stałe głównie ze względów rodzinnych. Założyli rodziny, biorąc za żony Finki 
bądź Rosjanki. Pracowali najczęściej w sektorze usług. Niektórzy pozostali w ar
mii. Dużo osób zajmowało się handlem. Szczególnie znana była rodzina Kosior
ków, w której wędzenie ryb przechodziło z pokolenia na pokolenie, a handlowała 
ona w hali, na targu helsi11skim, przed obecnym Pałacem Prezydenckim. 

W okresie przemian rewolucyjnych Polacy spotykali się z dużą życzliwością 
ze strony Finów. Często otaczani byli opiek4 Polacy porzucający służbę w rosyj
skiej armii. Organizowano różne propagandowe akcje propolskie. W I 917 r. 
głośnym echem odbił się koncert fińsko-polski, zorganizowany w Helsinkach, na 
którym znany uczony i poeta Veikko Autero Koskeniemi zadeklamował wiersz 
Do wolnej Polski (Runo Vapaalle Puolalle). Wiersz opublikowano w kilku ośrod
kach polonijnych, m.in. w Piotrogrodzie. W 1916 r. tłumacz literatur słowial'iskich 
Reino Silvanto wydał antologię pt. Nuori Puola (Młoda Polska), w której zamie
ścił utwory współczesnych pisarzy polskich. 

W 1933 r. uruchomiono na Uniwersytecie Helsińskim lektorat języka polskie
go 18. Lektorami byli nauczyciele akademiccy z Polski. Przez dwa lata zajęcia te 
prowadziła Maria Tołwi(iska, następnie Stanisław Brzeziński; od 1936 r. Józef 
Trypućko, który przybył tam z Wilna i zwil1zał się na stałe ze Skandynawią. 

Od początku XX w. zainteresowanie Finlandią wykazywali polscy pisarze 
i publicyści; chętnie odwiedzali Finlandię i kreślili jej obrazy polskiemu odbiorcy. 
Dużą aktywność wykazali w tym względzie m.in. Stanisław Bełza, Ludwik Wło
dyka i Zdzisław Dębicki. Równolegle też rosło zainteresowanie Polską i Polakami 
w Finlandii. Duże zainteresowanie było m.in. literaturą piękm1. Dokonywano 
przekładów polskiej klasyki. I tak, w 190 I r. przetłumaczono na język fiński Quo 
vadis Henryka Sienkiewicza, w 1903 r. Placówkę Bolesława Prusa, w 1909 r. 
Nieboską komedię Zygmunta Krasińskiego, w 1921 r. Pana Tadeusza Adama 
Mickiewicza, w 1924 r. Krople życia Stefana Żeromskiego, w 1930 r. Grażynę 
i Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. Sezonową miło§ć Gabrieli Zapol
skiej, w 1937 r. Ziemię obiecaną Władysława Reymonta, w 1949 r. Chłopów 
Władysława Reymonta, w 1950 r. Cudzaziemkę Marii Kuncewiczowej. Dalszy 
wzrost zainteresowania literaturą polską nastąpił w Finlandii po 1956 r. Przetłu
maczono wtedy utwory m.in. Tadeusza Konwickiego, Aleksandra Fredry, Stani
sława Wyspiańskiego, Gabrieli Zapolskie/ 9

• Obok przekładów ukazywały się 
opracowania kreślące sylwetki polskich poetów i pisarzy oraz charakterystyki ich 
twórczości. I tak np. w 1925 r. Victor Kustaa Trast wydał monografię o Adamie 
Mickiewiczu; w 1937 r. Reino Silvanto wydał antologię literatury polskiej pt. 
Va!koinen Kotka (Biały Orzeł). 

Rozwój życia polonijnego w istotnej mierze zależał wtedy od układów w sto
sunkach politycznych i gospodarczych między obu krajami. Stosunki polityczne 
układały się dobrze. Polskę reprezentowali w Finlandii w latach 1922- I 927 Tytus 
Filipowicz, w latach 1928-1935 Franciszek Charwat i w latach 1936-1941 Henryk 

18 R. Kucht a, Z zaiadnie,f Polonii skandynawskiej, [w:] Polacy w fwiecie. Polonia jako 
<Jaw is ko spofeczno-polityczne, Lublin 1986, cz. 2, s. 255. 

19 Z. Cie si e Isk i, Sk(11uly11awsko-polskie z.1,·iąz.ki literackie, [w:] literatura polska. Prze1md
nik encyklopedyczny, Warszawa 1985, t. 2, s. 367-368. 
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Sokolnicki. Cieszyli się dużym autorytetem władz fińskich oraz miejscowej Polo
nii. Starannie ugruntowywali podłoże do umacniania kontaktów politycznych, 
gospodarczych oraz społeczno-kulturalnych. I tak, w 1923 r. podpisano traktat 
handlowo-nawigacyjny; w 1925 r. - układ koncyliacyjny, przewidujący wyłącznie 
pokojowe załatwienie ewentualnych sporów; w 1932 r. umowę o pomocy społe
cznej; w 1934 r. - o współpracy pocztowej oraz umowę celną; w 1938 r. o komu
nikacji lotniczej. Podpisano też kilka drobnych umów gospodarczych (m.in. o se
rach, o oleju). 

W 1930 r. ( 1 kwietnia) uruchomiono stałą linię okrętową Gdynia-Helsinki. 
W okresie międzywojennym odbyło się kilka wizyt oficjalnych. W Finlandii 

składali je m.in. Józef Piłsudski, prezydent Ignacy Mościcki, minister spraw 
zagranicznych Józef Beck. Józef Piłsudski przebywał w Finlandii w 1907 r., 
prowadząc działalność konspiracyjną. W 1927 r. przyznano mu tam wysokie 
odznaczenie. W 1930 r. odznaczenie otrzymał w Finlandii również prezydent 
Ignacy Mościcki. 

Umacnianie się kontaktów polsko-fińskich stało się powodem utworzenia 11 
grudnia 1928 r. Towarzystwa Fińsko-Polskiego w Helsinkach. Pierwszym preze
sem towarzystwa był prof. Jooseppi Mikkola, znawca polskiej literatury, autor 
licznych opracowań naukowych, m.in. artykułów do encyklopedii fińskiej2°. To
warzystwo inicjowało liczne imprezy społeczno-kulturalne, m.in. wymianę mło
dzieży studenckiej i harcerskiej; wprowadzenie do repertuarów teatralnych sztuk 
polskich autorów (istotne zasługi położył w tym względzie następca J. Mikkola 
Eino Kalima, który był dyrektorem teatru oraz reżyserem). 

Po agresji hitlerowskiej na Polskę Finlandia złożyła oświadczenie o ścisłej 

neutralności. Polskie poselstwo istniało jednak do 18 stycznia 1942 r. Udzielało 
pomocy uciekinierom z Polski; przeciwdziałało hitlerowskiej akcji propagando
wej, m.in. poprzez wydawanie „Biuletynu", gdzie dementowano niemieckie do
niesienia propagandowe o sytuacji społeczno-politycznej i militarnej na ziemiach 
polskich. Poselstwo utrzymywało kontakty z polskim rządem emigracyjnym. 

W 1942 r. nastąpiła przerwa w działalności Zjednoczenia Polskiego, wznowio
no ją 1 O lutego 1946 r. 

W pierwszych latach powojennych mieszkało w Finlandii ok. 500 osób przy
znających się do polskiego pochodzenia. W latach pięćdziesiątych nastąpiła ich 
naturalizacja. Objęła ona ok. 200 osób. 

Po drugiej wojnie światowej kontakty polsko-fińskie zapoczątkowała wymiana 
handlowa21

• Prawnie uregulował ją układ handlowy podpisany w lipcu 1946 r. 
Polska oferowała Finlandii węgiel; w zamian uzyskiwała celulozę, papier, wypo
sażenie fabryk papieru. W 1947 r. zawarto umowę clearingową, a w 1949 r. tzw. 
trójkątną umowę między Związkiem Radzieckim, Polską i Finlandią, na mocy 
której dokonywano obrotów między partnerami za pomocą trójstronnych rozli
czeń. Umowa obowiązywała do końca 1956 r.; w 1952 r. podpisano umowę 
handlową, rozszerzającą zakres wymiany uzgodnionej w 1946 r. Z Polski eksporto
wano wtedy do Finlandii: węgiel, maszyny i urządzenia, tekstylia oraz wyroby 

20 Z. Cie si e 1 ski, Zbliienia skandynawska-polskie. Szkice o kontaktach kulturalnych w XIX 
i XX wieku, Gdańsk 1972, s. 88-91. 

21 K. Baranowski, Republika Finlandii, Warszawa 1978, s. 140. 
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przemysłu mineralnego i chemicznego. W 1955 r. udział Finlandii w eksporcie 
Polski wynosił 3,6 proc. 

W 1950 r. przywrócono regularne połączenia morskie z Polski do portów 
Finlandii. W 1973 r. uruchomiono połączenie promowe między Gdańskiem i Hel
sinkami. 

Pierwszy znaczniejszy kontakt między ludnością obu krajów po wojnie nastąpił 
w czasie Olimpiady w Helsinkach w 1948 r. Wtedy również wznowiło działalność 
Towarzystwo Fińsko-Polskie. Ożywiły się kontakty kulturalne. Towarzystwo zor
ganizowało w styczniu 1953 r. festiwal filmów polskich w Turku, który spotkał 
się z entuzjastycznym przyjęciem Finów. Na festiwalu zaprezentowano 8 filmów 
fabularnych i 6 krótkometrażowych. W czasie festiwalu odbyły się również impre
zy towarzyszące, m.in. koncerty operowe. Wystawiono partie Halki Stanisława 
Moniuszki oraz Carmen Georgesa Bizeta w Turku i Helsinkach. 

W 1955 r. Towarzystwo obchodziło uroczyście 25-lecie swej działalności. 
Z tej okazji zorganizowano kilka imprez kulturalnych promujących polską kultu
rę; największe zainteresowanie wzbudził znów festiwal filmów polskich. Wpraw
dzie Towarzystwo Finlandia-Polska było fińskim stowarzyszeniem, lecz należało 
do niego również wielu Polaków - potomków emigrantów wcześniejszych bądź 
też emigrantów nowych. 

W 1956 r. rozpoczęła się współpraca między organami ustawodawczymi obu 
państw. W sierpniu 1956 r. przybyła do Polski jedenastoosobowa grupa posłów 
fińskiej Eduskunty, a we wrześniu 1957 r. odbyła się rewizyta polskiej delegacji 
sejmowej w Finlandii. Wizyty przyczyniły się do reaktywowania Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Fińskiej w Warszawie, którego działalność przerwano w czasie 
drugiej wojny światowej. 

W marcu 1964 r. oficjalną wizytę złożył w Polsce prezydent Finlandii Urho 
Kekkonen. Wizyta oznaczała uwieńczenie dążeń obu krajów do rozwoju współ
pracy we wszystkich dziedzinach życia politycznego, ekonomicznego i społeczno
-kulturalnego. Pozytywnie oceniono wtedy stan stosunków między obu krajami. 
Następną wizytę złożył Urho Kekkonen w Polsce w kwietniu 1973 r. Dokonano 
również wtedy pozytywnej oceny rozwoju stosunków polsko-fińskich. 

W rozwoju kontaktów polsko-fińskich po drugiej wojnie światowej znamienny 
był 1974 r. Oba kraje zawarły wtedy dziesięcioletnią umowę o współpracy gospo
darczej, przemysłowej i naukowo-technicznej. W oparciu o nią tworzono komisje 
rnieszane polsko-fińskie określające formy i zakres współpracy. Powołano m.in. 
kornisje do spraw inwestycji przemysłowych, obrotów handlowych, turystyki, 
służby zdrowia i opieki społecznej. Odbywały się wizyty i rewizyty delegacji 
Parlamentarnych, rządowych oraz partii i różnych organizacji. 

W dziedzinie kultury ważnym wydarzeniem stały się Dni Polskie w Finlandii, 
zorganizowane po raz pierwszy w marcu 1974 r. W czasie ich trwania odbywały 
się koncerty, przedstawienia teatralne, operowe; organizowano wystawy, odczyty, 
spotkania. 

W I 974 r. zarysowały się liczne formy współpracy między poszczególnymi 
rniastami i instytucjami obu krajów. Powstały tzw. miasta pobratymcze, tj. Tam
pere i Łódź jako centra przemysłu włókienniczego, Turku i Gdańsk oraz Kotka 
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i Gdynia jako miasta portowe, Toruń i Hameenlinna jako miasta szczycące się 
wybitnymi osobistościami - Kopernikiem i Sibeliusem. 

Umowy o współpracy naukowej podpisały m.in. Uniwersytet Jagielloński 
z Uniwersytetem Helsi11skim, Uniwersytet Warszawski również z Uniwersytetem 
Helsińskim, Politechnika Gdańska z Politechniką Oulu. Tak kształtowane związki 
pomiędzy Finlandią a Polską wywarły również wpływ na Polonię fi11ską, która 
odzwierciedlała je w pewnym stopniu w swoim życiu organizacyjnym. Polonia 
fińska, a w szczególności helsińscy Polacy (z wyjątkiem jednego momentu zwią
zanego z odmową wywieszenia portretu Stalina w sali zebrań), nie pozostawała 
nigdy w żadnym otwartym konflikcie z krajem i jego przedstawicielstwem dyplo
matycznym w Helsinkach. 

W latach siedemdziesiątych ukazało się kilka tytułów wydawniczych o chara
kterze popularyzacyjno-informacyjnym przybliżających polskiemu odbiorcy Fin
landię. Wśród nich wymienić należy: Nadziei Druckiej, Finlandię (Warszawa 
1969), Jerzego Fronkowicza, Helsinki ABC (Warszawa 1971 ), Wojciecha Walcza
ka, Finlandię (Warszawa 1973), Andrzeja Konrada, Finlandię (Warszawa 1975), 
Kazimierza Baranowskiego, Republikę Finlandii (Warszawa 1978). Pojawiło się 
na rynku wydawniczym kilka tłumaczeń z fińskiej literatury pięknej22 . 

Działalność polonijną w Finlandii współcześnie krzewią przedstawiciele tzw. 
starej, jak i nowej emigracji. Dość dużo Polaków osiedliło się w Finlandii po 1968 r. 
Byli wśród nich przedstawiciele inteligencji, niekiedy określający się mianem 
polskich Żydów. Opuścili oni Polskę w dobie nasilającej się fali antysemityzmu. 
Swoisty exodus wystąpił na początku lat osiemdziesiątych. Do Finlandii skierowa
ło się wtedy dość dużo młodzieży studenckiej. O pozostaniu na stałe w Finlandii 
decydowały często względy rodzinne. Młoda inteligencja polska, a zwłaszcza 
muzycy, a później i lekarze, szukali w Finlandii zatrudnienia. Liczne Polki wy
chodziły za mąż za Finów. 

Po wielce zasłużonym dla Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach Władysławie 
Wnuku - jako wieloletnim prezesie, w działalności ZP wyróżniali się dużą aktyw
nością w latach osiemdziesiątych zwłaszcza Michał Zieliński i Henryk Bigos. 
Starali się oni skonsolidować jak największą liczbę Polaków mieszkających w ca
łej Finlandii. Dali się poznać jako ludzie oddani działalności społecznej i znako
mici animatorzy życia społeczno-kulturalnego. Henryk Bigos urodził się w rodzi
nie polonijnej w Finlandii; zaś Michał Zieliński mieszka tam ponad 20 lat. 

Współczesna Polonia fińska wyróżnia się swoistością na tle zbiorowości polo
nijnych świata. Jest to uwarunkowane przede wszystkim specyfiką kraju osiedle
nia. Polonia ta wykazuje małe zainteresowanie polityką. W życiu organizacyjnym 
koncentruje się na różnych formach spotkań towarzyskich. Ważne jest w tym 
względzie podtrzymywanie polskich tradycji i obrzędowości. W życiu kultural
nym przedkładana jest tradycja nad wytwory współczesności (dużą wagę przywią
zuje się do podtrzymywania polskiego folkloru). Od aktywistów życia organiza
cyjnego Polonia fińska oczekuje postaw i zachowań animacyjnych w zakresie 
amatorskiego życia artystycznego, a zwłaszcza teatralnego i muzycznego. Czoło
wi działacze w pełni spełniają te oczekiwania; legitymują się nawet specjalistycz
nym wykształceniem w tym zakresie; Michał Zieliński jest muzykiem. 

22 T. Cieślak, op.cit., s. 325. 
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Polonia fińska nie dąży do podkreślania swej odrębności w życiu społeczno
-politycznym. Nie zabiega o dostęi, do środków masowego przekazu. Zachowania 
te w dużym stopniu ugruntowuje tradycja. W Finlandii nie było zorganizowanego 
szkolnictwa polonijnego. Szkółki polonijne pojawiły się tam dopiero w latach 
osiemdziesiątych23 . Uczęszcza do nich ok. 50 dzieci. Chętnie natomiast Polonia 
uczestniczy w odczytach na tematy polskie, w lekcjach nauki języka i kultury 
polskiej. Polskość dla większości Polaków mieszkających w Finlandii stanowi 
sferę swoistej prywatności. 

Polacy niezbyt dobrze aklimatyzują się w rzeczywistości fińskiej. Różnią się 
od Finów przede wszystkim licznymi cechami charakterologicznymi. Mimo że 
często osiągają wysoki standard warunków ekonomiczno-bytowych, w działaniu 
i zachowaniu pozostają w dużej mierze typowymi Polakami24

• Dużą trudność 
sprawia Polakom opanowanie języka fińskiego. Barierę tę pokonują dopiero 
w czwartym-piątym pokoleniu polonijnym25

. 

Polonia fińska nie wykazuje zainteresowania utrzymywaniem żywych konta
któw z krajem wychodźstwa, ani też z oficjalnymi jego przedstawicielstwami 
w Finlandii. Nie rezygnuje jednak z podkreślania swej polskości, zwłaszcza w li
cznych i trwałych grupach i kręgach rodzinnych - rodzin czysto polskich i polsko
fińskich. W wychowaniu młodego pokolenia opowiada się za modelem dwukul
turowości. 

SUMMARY 

The article claims that at present there are over two thousand Poles living in Finland. 
Over 50 % of them are immigrants who arrived in Finland in the eighties. The largest 
Polish communities can be found in Helsinki, Turku, Tampere, Lahti and Outu. 

Polish-Finnish contacts date back as far the tenth century A.D. Initially they were 
limited to trade. These contacts were greatly invigorated in the fifteenth cen tury. In the 
sixteenth century Turku was the seat of the court of John III Vaasa, whose Polish wife, 
Katarzyna (Catherine), played the most seminal role in propounding elements of Polish 
culture in Finland. The seventeenth and eighteenth centuries were a period of numerous 
Swedish-Polish wars, which cast a negative shadow on Polish-Finnish contacts. It was at 
that time that the negative stereotype of „the Finn, evil and cruel" was formed. 

At the turn of the twentieth century there were around 4 thousand Poles living in 
Finland. Most of them were serving in the Russian army. 

The first Polish organization in Finland, Zjednoczenie Polskie (Polish Union) was 
established on April, 1917 in Helsinki. Similar organizations emerged in Turku, Lapeen
ranta, Ino and Viipuri. The institution which coordinated their activities was Centralny 
Komitet Związków Polskich (Central Committee of Polish Unions). About three thousand 
Po!es left Finland during a repatriation action. During the period between two world wars 
the Polish community in Finland was a rather compact group. Its members systematically 

23 E. Later-Chodyłowa, op. cit., s. 599. 
24 E. Later-Chodyłowa, M. Zieliński, Polonia w Finlandii. Dzieje i współczesność, 

,,Przegląd Zachodni", 1979, R. 35, nr 2, s. 160. 
25 E. Later-Chodyłowa, Polonia w krajach skandynawskich ... , s. 600. 
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met in Dom Polski (Polish House), whose main concern was the development of artistic 
life. Polish House organized theatrical groups and choirs. 

Polish-Finnish officia! contacts flourished during the interwar period. Politicians paid 
each other officia! visits. Finland was visited by such Polish public figures as Marshall 
Józef Piłsudski, President Ignacy Mościcki, Minister of Foreign Affairs Józef Beck. 

During the first years following World War II about 500 Poles lived in Finland. 
Immigration from Poland increased considerably after 1968 and at the beginning of the 
eighties. In this newest wave of immigrants educated specialists predominated. Zjednocze
nie Polskie (Polish Union) has continued to play a preeminent role among Polish organi
zations in Finland. 

Translated by Wojciech Kubifiski 



KOMUNIKA TY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk 1994, zeszyt 43 

Kazimierz Podoski 

SYTUACJA POLAKÓW NA LITWIE NA TLE PROBLEMÓW 
NARODOWOŚCIOWYCH 

Problemy narodowościowe pojawiają się w różnych państwach i związane są 
najczęściej z kształtowaniem poczucia przynależności do określonego narodu. Są 
więc historycznie uwarunkowane. Dotyczą grup osób zamieszkujących od wielu 
pokoleń na terenie państwa, w którym dominuje inny naród, bądź też migrantów, 
którzy z różnych przyczyn znaleźli się w innym państwie niż te, w którym domi
nuje dany naród. 

W niniejszym opracowaniu zajmuję się przede wszystkim sytuacją Polaków 
zamieszkujących na obszarze Litwy. Są to obywatele tego państwa zamieszkali 
tam od pokoleń, osiedleni w różnym czasie. Litwa po pierwszej wojnie światowej 
stała się państwem niepodległym. W 1940 r. została wcielona przymusowo do 
ZSRR. Po okresie okupacji hitlerowskiej ponownie weszła w skład Związku 
Radzieckiego, uzyskując jednak pewne elementy ograniczonej autonomii. W 1990 r. 
ponownie odzyskała niepodległość. Okres przynależności do systemu „realnego" 
socjalizmu był krótszy od przeważającej większości innych republik wchodzących 
w skład ZSRR. Niemniej jednak - obok uwarunkowań historycznych - na struktu
rę narodowościową wpłynął również okres przynależności do ZSRR. Wyraża się 
to m.in. wysokim udziałem Rosjan i w mniejszym stopniu innych narodów w obec
nej strukturze ludnościowej Litwy. 

Problemy narodowościowe w okresie „realnego" socjalizmu nie doczekały się 
szerszej literatury ujmującej je w sposób obiektywny. Przeważnie były to pozycje 
propagandowe, ujmujące sprawę z punktu widzenia możliwości „rzekomo" swo
bodnego kształtowania poczucia i kultury narodowej. Poważniejsze ujęcie tych 
problemów spotykamy w artykule J. J. Wiatra. Stwierdza on, że w krajach ów
cześnie socjalistycznych wystąpił renesans sprzeczności narodowościowych. Sta
nowi to rezultat działalności scentralizowanego i niedemokratycznego systemu 
rządzenia w okresie stalinowskim i poststalinowskim, który tłumił przejawy jakich
kolwiek sprzeczności narodowościowych. Nagromadzone sprzeczności, pretensje 
i animozje zaczęły przybierać postać trudnych do kontrolowania ruchów maso-
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wych, a nawet dają impuls do starć fizycznych. Niezależnie od intencji utrudnia to 
demokratyzację życia politycznego1

• 

Każda ze struktur narodowościowych rodzi tendencję do swoistego typu napięć 
i konfliktów. Problemy narodowościowe wynikają ze spraw narosłych w przeszło
ści bądź też ze współcześnie istniejących sprzeczności, związanych zwłaszcza 
z sytuacją mniejszości narodowych. Przykładem pierwszego typu są kontrowersje 
sięgające na przykład głęboko w historię Bałkanów, czy też odwieczne napięcia 
w stosunkach chińsko-wietnamskich . Do tej grupy zaliczyć też ąiożemy sprzecz
ności występujące między Litwą a Polską. 

Szczególnym typem konfliktów narodowych są te, które wynikały z hegemoni
stycznej polityki ZSRR w okresie stalinizmu. Stalinizm przenikał nie tylko wszy
stkie republiki dawnego ZSRR, także do innych państw zaliczanych do obozu 
socjalistycznego. Wówczas nie przestrzegano zasady suwerenności narodowej 
oraz równoprawności wielkich i mniejszych pa11stw. Rodziło to napięcia i konfli
kty. Wspomnieć należy o konflikcie między ZSRR a Jugosławią, która chciała 
suwerennie kształtować swoją drogę do socjalizmu. W kryzysie węgierskim 
w 1956 r. wielką rolę odgrywał także czynnik narodowy. ' 

Należy stwierdzić, że wizja socjalizmu i komunizmu, zawierająca zapowiedź 
likwidacji wszelkich konfliktów narodowościowych, tak między pa11stwami, jak 
i wewnątrz ich, w praktyce całkowicie się nie potwierdziła. Tak zasada samosta
nowienia narodów, jak i określana jako zasada „autonomii kulturalnej" w prakty
cznej realizacji daleko odbiegały od głoszonych haseł. Dotyczyło to m.in. i Polski 
Ludowej, w której rzeczywiste prawo mniejszości do pielęgnowania własnej kul
tury i własnego języka pozostawiało wiele do życzenia. Głoszona idea solidarno
ści i braterskich stosunków między narodami nie była nigdy w pełni realizowana, 
na co w dużej mierze wpływała także pamięć dawnych, niejednokrotnie liczących 
stulecia, konfliktów narodowościowych. Nienawiści narodowościowe okazały się 
trwałe. Stanom frustracyjnym towarzyszy często nasilanie się agresji przeciw 
grupom etnicznym wybieranym na „kozła ofiarnego"2

. Można tu mówić o przeja
wach antysemityzmu w Polsce po 1945 r., czy przesądach skierowanych przeciw 
Cyganom. Często hasła nacjonalistyczne wykorzystywane były w walce politycz
nej przez różne ugrupowania. Przy czym hasła nacjonalistyczne zwykle oddziały
wały silniej w warunkach pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. 

Rozpad systemu socjalistycznego zrodził nowe zjawiska i procesy. Dekompo
zycja totalitaryzmu uruchomiła wielostronny kryzys we wszystkich krajach daw
nego sowieckiego imperium, łącznie z państwami Europy Środkowej i W schod
niej, zaliczanymi do tego systemu. Jest to kryzys polityczny, ekonomiczny, a także 
narodowościowy, który został wzmocniony wybuchem centryzmu etnicznego 
(dotyczy to szczególnie Rosjan), oraz partykularyzmów przywołujących tysiąclet
nie czasem nienawiści, wskrzesane przez problemy mniejszości i granic. Omawia
ne kryzysy wzajemnie się wzmacniają. Powodują nawet występowanie konfliktów 

1 Por. J. J. Wiatr, Reformy w socjalizmie a problem narodowy, ,,Studia Nauk Politycznych", 
1989, nr 5-6 (101-102), 1989, s. 9-21. 

2 Pogląd taki sformułował J. Dol I ard, Callss and Caste in a Southern Town, New Haven 1937. 
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zbrojnych3
. Przypomnijmy w tym miejscu Jugosławię, Gruzję, Armenię, Azerbej

dżan, Mołdowę. 

Spośród wielu konfliktów należy zwrócić uwagę na te, które wiążą się z sytu
acją Rosjan w dawnych republikach Związku Radzieckiego. Faktem jest, że-do 
1917 r., zwłaszcza między pierwszą a drugą wojną światową na terenie różnych 
republik Związku Radzieckiego osiedlało się wielu Rosjan. Pełnili oni niejedno
krotnie w tych republikach istotne funkcje polityczne bądź ekonomiczne. W przy
padku republik nadbałtyckich największe nasilenie takiego osiedlania miało miej
sce po I 945 r. 

Należy także pamiętać o przesiedleniach przymusowych. W ten sposób część 
Rosjan trafiała do republik azjatyckich. Jeszcze przed 1939 r. przesiedlona została 
na teren Kazachstanu część Polaków zamieszkałych na Ukrainie. W latach 1940-
~ l 94 l przesiedlano Polaków z ówczesnych wschodnich obszarów państwa polskiego. 

Sytuacja ta spowodowała, że w obecnych suwerennych już państwach nadbał
tyckich zamieszkuje po kilkaset tysięcy Rosjan. Ich prawa, w tym obywatelskie, 
są ograniczane, szczególnie na Łotwie oraz w Estonii. Dotyczy to między innymi 
praw wyborczych zarówno biernych, jak i czynnych. Napotykają oni również na 
ograniczenia działalności ekonomicznej. Staje się to przyczyną nie tylko wewnę
trznych konfliktów narodowościowych, ale także między Rosją a tymi państwami. 
Te sporne problemy dotarły nawet do agend Organizacji Narodów Zjednoczonych 
~ajmujących się sprawami ochrony praw człowieka. Ograniczanie praw uważane 
Jest za naganne. 

Sprawa statusu Ro~jan zamieszkałych w państwach dawnego Związku Ra
dzieckiego, które działają nadal w ramach porozumień Wspólnoty Niepodległych 
Państw, również wzbudza kontrowersje. Była już parokrotnie dyskutowana. Na 
spotkaniu w grudniu I 993 r. odrzucone zostały propozycje prezydenta Rosji Jel
cyna o przyznaniu szczególnych praw Rosjanom tam zamieszkałym. Chodziło 
m.in. o możliwość podwójnego obywatelstwa, a także inne uprawnienia. 

Dostrzegając złożoność tych spraw, różnorodność przyczyn i typów występu
jących konfliktów przedstawić należy aktualne problemy związane z sytuacją 
Polaków w republikach nadbałtyckich, szczególnie na Litwie. W przypadku Esto
nii i Łotwy Polacy stanowią mniejszość narodow4 o niewielkim ilościowo znacze
niu. Nie występują w tym przypadku sytuacje konfliktowe między tymi państwa
mi a Polską, dotyczące ludności polskiej tam zamieszkałej, w zasadniczej więk
szości od pokoleń. Natomiast mogą sporadycznie występować elementy 
sprzeczności między narodem dominującym a tą mniejszością. Obecnie problem 
sprowadza się przede wszystkim do możliwości występowania „autonomii kultu
ralnej". Dotyczy to pielęgnowania własnego języka, znajomości swej kultury, 
prowadzenia działalności kulturalnej. Możliwości prowadzenia tego rodzaju dzia
łań istnieją i nie wywołują w szerszej skali sytuacji konfliktowych. Natomiast 
należy się zastanowić, czy tamtejszej Polonii okazywana jest właściwa pomoc ze 
strony odpowiednich instytucji i organizacji społecznych z Polski. Wprawdzie 
działalność taka jest prowadzona, ale wydaje się, że nadal wymaga ona pewnego 
Wzmacniania. Na szerszą skalę wypada umożliwiać tamtejszym Polakom pobyt 

3 Pogląd taki przedstawił ostatnio Edgar Morin w pracy Ojczyzna Ziemia, napisanej przy współ
pracy Anne Brigitte Kern, tłumaczonej obecnie na język polski. 
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w Polsce, a w uzasadnionych przypadkach studia w kraju w szkołach wyższych na 
kierunkach, które mogą być przydatne dla wykonywania zawodu w miejscu stałe
go zamieszkania (np. studia techniczne, nauki ścisłe, medycyna, nauczycielskie 
studia polonistyczne itp.). 

Sprzeczności i problemy konfliktowe dotyczą ludności polskiej zamieszkałej 
na Litwie. Dotyczy to zarówno stosunków między Litwą a Polską po uzyskaniu 
przez nią niepodległości, jak i zamieszkałymi tam Polakami a władzami litew
skimi i organizacjami społecznymi o programach nacjonalistycznych. Problem ten 
ma niewątpliwie charakter historyczny. Okres unii polsko-litewskich powodował 
narastanie polonizacji przede wszystkim szlachty litewskiej, następnie mieszczan. 
Proces ten rozpoczął się już w XV w., ulegając nasileniu w następnych wiekach. 
Dochodziło także do osiedlania się na Litwie ludności z Polski. Dotyczyło to 
szczególnie Wilna, a w mniejszym stopniu i innych miast. Odnośnie ludności 
wiejskiej opinie badaczy są podzielone. Procesy te na wsi niewątpliwie znacznie 
nasiliły się w latach 1850-1875. Wytworzyły się wówczas wyraźnie trzy większe 
zwarte obszary polskojęzyczne. Wiązało się to ze zniesieniem pańszczyzny 
i uwłaszczeniem chłopów. Istotnym powodem było też prześladowanie przez carat 
polskości, a zwłaszcza związanego z nią Kościoła katolickiego. 

Budzący się narodowy ruch litewski w XIX w., ostre wystąpienia księży 
Litwinów przeciw polskim nabożeństwom powodowały nasilanie się poczucia 
narodowego. Czynnikami polonizacji były kościoły parafialne, spolonizowane 
dwory w majątkach ziemskich oraz te miasta, w których znaczny był często udział 
ludności polskiej. 

Stosunki polsko-litewskie były w tym czasie już mocno napięte. Dotyczyły one 
używania języka w kościele. O ile ludność wiejska uważała się za tzw. ,,tutejszą" 
bez wyraźnego poczucia narodowego, to w okresie nasilania konfliktów zaczynała 
jasno pojmować swą narodowość. 

Litewscy działacze nacjonalistyczni uważali, że do narodu litewskiego powinni 
powrócić spolszczeni Litwini. Należy nadmienić, że dopiero w 1904 r. (po 40 
latach zakazu) władze carskie zezwoliły na drnk książek w języku litewskim. 

Po 1905 r. litewscy nacjonaliści lansowali potrzebę bezwzględnej walki z pol
skością na Litwie. Walka ta przybrała najbardziej przykre formy w powiatach: 
święciańskim, wileńskim i lidzkim. Nacjonaliści litewscy w początkach XX w. 
upowszechniali teorię o Polakach na Litwie jako o Litwinach mówiących po 
polsku. Natomiast polscy nacjonaliści posługiwali się teorią o Litwinach jako 
Polakach inaczej mówiących. Negatywnym efektem narastających nacjonalizmów 
był szowinizm i pogłębianie waśni narodowych. Natomiast elementem pozytyw
nym było postępujące uświadomienie narodowe ludu wiejskiego. Zaostrzenie 
sytuacji narodowościowej miało miejsce po pierwszej wojnie światowej. Krajowa 
Rada Litewska proklamowała w grudniu 1917 r. niepodległe państwo litewskie 
związane sojuszem z Cesarstwem Niemieckim. Za stolicę Litwy ogłoszono Wilno. 
Natomiast wśród Polaków zamieszkałych w Wilnie najpopularniejsza była wów
czas koncepcja połączenia części Litwy i Białorusi z Polską. 

W październiku 1920 r. wojsko polskie pod dowództwem gen. L. Żeligowskie
go, rzekomo zbuntowanego, zajęło Wilno. Powołał on tzw. Litwę Środkową, jako 
niezależne państwo. W 1922 r. Sejm Wileński podjął uchwałę o złączeniu ziemi 
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wileńskiej z Polską. Sprawa ta wywołała sporą niechęć i do Polski w Europie, 
i traktowana była jako jawna agresja. 

Fakt ten spowodował, że Litwa nie uznała zajęcia obszaru wileńskiego. Spór 
o Wilno trwał przez wiele lat, granica między państwami była zamknięta, rokowa
nia polsko-litewskie np. w 1928 r. nie przyniosły praktycznych rezultatów. Stosun
ki dyplomatyczne nawiązane dopiero pod wpływem ultimatum Polski w 1938 r. 

W październiku 1939 r. w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow Litwa uzyskała 
Wilno po wycofaniu się oddziałów wojsk radzieckich, które zajęły ten obszar we 
wrześniu 1939 r. 

Latem 1940 r. państwo litewskie uległo likwidacji, włączono je do ZSRR. 
Nastąpiło to w wyniku różnych, sfałszowanych przez ZSRR oskarżeń w stosunku 
do władz litewskich. 

Po napaści Niemiec hitlerowskich na ZSRR Wilno w ciągu niespełna dwóch 
dób od rozpoczęcia wojny zostało zajęte przez wojska niemieckie. Niemcy nie 
przyznali Litwie prawa posiadania rządu. Utworzyli natomiast niemiecką admini
strację cywilną Litwy. Część społeczeństwa litewskiego współpracowała z Niem
cami. Działały również pomocnicze oddziały wojskowe, angażowane przez Nie
mców m.in. do walki z partyzantką, przeważnie jednak nieskutecznie. Na obsza
rach Litwy działała także litewska partyzantka komunistyczna, a na 
Wileńszczyźnie silne oddziały polskiej Armii Krajowej, które w 1944 r. brały 
udział w zdobywaniu Wilna. Potem zostały przez władze radzieckie rozbrojone 
i wywiezione do ZSRR. 

W 1945 r. po zakończeniu drugiej wojny światowej rozpoczęła się repatriacja 
ludności polskiej ze Związku Radzieckiego, w tym i z Litwy. Zakończona została 
w październiku 1946 r. Do Polski wyjechało ponad 170 tys. osób, chociaż pier
wotnie zamiast tylu zgłosiło się ok. 380 tys. osób. Jednak w wielu przypadkach nie 
udało się go zrealizować. Wśród wyjeżdżających były znaczne grupy osób o wy
ższym i średnim wykształceniu, profesorowie i pracownicy uniwersytetu wileń
skiego. Najwięcej pozostało osób zamieszkałych na wsi, posiadających nierucho
mości w mieście oraz robotników. Z punktu widzenia poczucia i aktywności 
w poczynaniach narodowościowych był to niewątpliwie poważny uszczerbek, 
osłabiający możliwość szerszego działania. 

Wspomnieć wypada o dokonywaniu przez władze radzieckie do 1952 r. maso
wych deportacji Litwinów ( objęły one ok. 300 tys. osób), w większości podejrza
nych o współpracę z władzami niemieckimi. 

Zakładano spółdzielnie produkcyjne (kołchozy). W niektórych z nich ludność 
polska stanowiła znaczną większość członków, szczególnie na obszarze Wileńsz
czyzny. 

Po wojnie rozpoczęto tworzenie szkół, w których nauczano w języku polskim. 
Natomiast litewskie szkoły w Polsce utworzono w 1952 r. w rejonie Puńska, gdzie 
zamieszkiwały większe skupiska ludności litewskiej. 

W I 953 r. zaczął się w Wilnie ukazywać wydawany w języku polskim dzien
nik „Czerwony Sztandar". W I 955 r. rozpoczął w Wilnie działalność polski zespół 
pieśni i tańca „Wilia". 

W 1957 r., podobnie jak z terenu całego ZSRR, przeprowadzono dodatkową 
repatriację Polaków również z Litwy. Nie miała ona charakteru masowego, doty-
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czyła przeważnie łączenia rodzin, których część przebywała już dawniej w Polsce. 
W obu falach repatriacji uczestniczyli też niekiedy Litwini, zwłaszcza z rodzin 
mieszanych (małżeństwa polsko-litewskie). 

W dniu 30 marca 1957 r. miał miejsce w Puńsku założycielski Zjazd Litew
skiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce. 

W spisie powszechnym, przeprowadzonym na Litwie w 1959 r. narodowość 
polską wykazało 230 tys. osób (8,5 proc. ogółu mieszkańców). 

W następnych latach poszerzała się wymiana kulturalna między Polską a Lit
wą, jak np. dekady książki polskiej na Litwie, wymiana audycji radiowych, 
spotkania naukowe, wystawy sztuki ludowej. 

Kolejny spis powszechny ludności miał miejsce w 1970 r. Wykazał on 240 tys. 
Polaków, którzy jednak wobec zwiększenia liczby ludności stanowili 7,7 proc. 
ogółu. W 1975 r. przebywał w Polsce z wizytą sekretarz partii komunistycznej 
Litwy, natomiast w listopadzie 1977 r. wizytę na Litwie złożyła delegacja polska 
z Edwardem Gierkiem na czele. Wyrażono wówczas wolę rozwijania współpracy 
w dziedzinach: ekonomicznej, naukowej i kulturalnej. 

W 1988 r. powstało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie, 
które później przekształciło się w Związek Polaków na Litwie. 

W omawianym okresie nasiliły się działania organizacji litewskich na rzecz 
pozyskania pełnej niepodległości. Szczególną rolę odgrywał wówczas Sajudis. 
Zaznaczyć należy, że podobną działalność podjęły także władze partii komunistycz
neJ. 

Zaniepokojenie Polaków wzbudzał dekret z 1988 r. o języku litewskim jako 
państwowym. Język ten według danych z 1986 r. znało tylko 11 proc. Polaków. 

W 1989 r. Parlament Republiki uznał za nieważne przyłączenie Litwy do 
ZSRR, a 1 1 marca 1990 r. proklamował deklarację niepodległości. 

W sumie sytuacja ludności polskiej nie uległa w omawianym okresie istotniej
szym zmianom. Aczkolwiek nie występowały przesłanki do złagodzenia sprzecz
ności narodowościowych, to nie przeradzały się one w ostrzejsze konflikty. Nie 
oznacza to jednak likwidacji historycznych źródeł i przyczyn możliwości wystq
pienia konfliktów narodowościowych. 

Podobnie przedstawiała się też sytuacja ludności litewskiej zamieszkałej 
w Polsce. 

W okresie istnienia Litwy, jako państwa niepodległego, formalnie istniejqce 
uprzednio uprawnienia ludności polskiej nie zostały ograniczone. Działają organi
zacje społeczne, zespoły kulturalne, możliwy jest odbiór polskiej telewizji, wycho
dzi dziennik i czasopisma. Odbywają się imprezy kulturalne, czynne są szkoły 
z polskim językiem nauczania. Stykamy się jednak z licznymi przejawami dążenia 
do pogarszania sytuacji ludności polskiej, do silnego akceptowania postaw nacjo
nalistycznych, tak ze strony władz, jak i w znacznie ostrzejszej formie ze strony 
litewskich organizacji społecznych, wysuwających programy jaskrawo nacjonali
styczne. Oto przykłady tego rodzaju poczynań. W sposób ograniczony dopuszcza
no odbywanie mszy w języku polskim w nowo uzyskanych kościołach. Problem 
ten zwiqzany jest z dawnymi sporami o msze w okresie jeszcze przed drugą wojną 
światową. 

Formą ograniczania uprawnień stało się rozwiązywanie terenowych delegatów 
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rad w rejonach zamieszkałych przez Polaków, motywowane komunistycznym, 
proradzieckim rodowodem radnych i organów wykonawczych. W to miejsce 
wprowadzono do władz Litwinów, najpierw komisarycznie sprawujących obo
wiązki w administracji terenowej. 

Przyłączono do Wilna niektóre tereny wiejskie, zamieszkałe w dużej mierze 
przez ludność polską. W wyniku tej zmiany obowiązuje publiczna gospodarka 
terenami, co nie pozwala na uzyskanie przez nich na własność ziemi dawniej 
włączonej do kołchozów. Pogarsza to sytuację ekonomiczną ludności zamieszka
łej na tych terenach, w większości Polaków. 

Nie dopuszcza się do szkół z językiem polskim polskich podręczników, moty
wując to m.in. wadliwym naświetlaniem historii stosunków polsko-litewskich. 
Można wymienić więcej przykładów, wydaje się jednak, że podane tu dostatecznie 
ilustrują występującą sytuację. 

Dotychczasowa sytuacja rzutuje też na stosunki międzypaństwowe. Stanowiło 
to powód utrudniający podpisanie porozumienia między Litwą a Polską. Pewien 
postęp nastąpił w wyniku pobytu przedstawicieli władz Litwy w Polsce w końcu 
1993 r., ale sprawa nie została rozwiązana. Przeszkodę stanowiło wysuwanie przez 
stronę litewską postulatu potępienia w dokumencie o porozumieniu zajęcia Wileń
szczyzny przez wojska polskie, pod dowództwem gen. Żeligowskiego. Strona 
polska jest zdania, że sprawa rozważań natury historycznej powinna być pozosta
wiona historykom, natomiast obecnie w odpowiednim dokumencie chodzi o ure
gulowanie aktualnych działań zapewniających m.in. współpracę międzynarodową, 
a także o możliwość realizacji swych praw przez mniejszości narodowe zamiesz
kałe w obu zainteresowanych państwach4• 

Trudności uregulowania spraw wynikają z wskazanego już nasilenia się kon
fliktów narodowościowych w okresie po rozpadzie Związku Radzieckiego, czy 
szerzej całego systemu socjalistycznego. W przypadku Litwy dochodzą uwarun
kowania historyczne, jak i silne akcentowanie nieraz skrajnych poglądów nacjo
nalistycznych, wzmacnianych działaniem niektórych organizacji politycznych 
i społecznych w okresie po odzyskaniu niepodległości. Przykładem takich działań 
jest wysuwanie postulatu uznania Armii Krajowej na Wileńszczyźnie za organizację 
zbrodniczą, przy jednoczesnym starannym pomijaniu współpracy części ludności 
litewskiej z Niemcami w okresie drugiej wojny światowej. 

Trzeba rozumieć przyczyny występowania akcentów nawet szowinistycznych 
ze strony przedstawicieli niewielkiego narodu w okresie rysowania się znacznego 
zaostrzenia sprzeczności i konfliktów narodowościowych, ale nie sposób uznać za 
słuszne wszystkich podejmowanych działań i postulatów wskazanych w artykule. 
Sprawa jest niełatwa, złożona, wymagająca pewnych ustępstw z obu stron. 

Niektóre twierdzenia strony litewskiej zasługują na spokojne rozważenie i po
szukiwanie rozwiązań satysfakcjonujących oba państwa, a przede wszystkim tam
tejszą Polonię i ludność litewską w Polsce. 

Również niektóre działania ze strony tamtejszych Polaków wymagają spokoj
nego rozważenia. Czy rzeczywiście można uznać, że istnieją warunki kadrowe 
i organizacyjno-finansowe, a także materialne dla organizowania w Wilnie poi-

4 Szczegółowo i bezstronnie sprawy te omówione są w pracy: J. Ochmański, Historia Litwy, 
wyd. Ili poprawione i uzupełnione. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990. 
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skiego uniwersytetu? Czy może wyjściem bardziej dogodnym byłoby kształcenie 
części młodzieży polskiej z Litwy w naszych wyższych uczelniach. Tego rodzaju 
wyjście wydaje się bardziej realne, dające szanse zapewnienia potrzebnych na 
Litwie kadr z wyższym wykształceniem spośród tamtejszych Polaków, niż 
w przypadku próby tworzenia odrębnej uczelni nie mającej właściwych warunków 
do działania, jak i przyszłego rozwoju. Sprawa jest dyskusyjna. Konieczna jest 
jednak koordynacja podejmowanych różnorodnych działań na rzecz Polonii przez 
stronę polską oraz zapewnienia we współpracy ze stroną litewską możliwości 
odpowiedniego rozwoju ekonomicznego i kulturowego Polakom na Litwie. Wy
maga to wzajemnego zrozumienia, chęci do pokonania trudności, unikania wyol
brzymiania sprzeczności i akcentowania konfliktów .- Wobec zadawnienia wielu 
problemów, nie jest to łatwe, wymaga usystematyzowanego rozwiązywania 
spraw, podpisania odpowiednich porozumień. Wiele taktu potrzeba także ze strony 
polskiej. 

Trudnych spraw historycznych nie można nadmiernie upraszczać. W cytowa
nej już pracy J. Ochmańskiego spotykamy pogląd o sporze polsko-litewskim 
o Wilno w okresie międzywojennym. ,,Cóż zyskała Polska na starciu z Litwą? 
Jeszcze jedno miasto wojewódzkie. Litwini natomiast stracili swą odwieczną 
stolicę"5 . 

To prawda straty stolicy, ale jednocześnie problemu Wilna nie można sprowa
dzać tylko do jednego więcej miasta wojewódzkiego, tu przecież przez kilkaset lat 
wytworzyły się związki kulturowe z Polską o znacznym nasileniu, tu przecież 
przeważała w okresie poprzednim ludność polska. A więc uznając słuszne prawa 
Litwy do Wilna, rozumieć trzeba także bardziej złożone uwarunkowania tej 
sprawy w przeszłości. 

O pewnej zmianie sytuacji świadczy fakt podpisania przez prezydentów Litwy 
i Polski w 1994 r. porozumienia określającego zasady współdziałania obu państw, 
a także poszanowania praw Polaków zamieszkałych na Litwie i Litwinów zamie
szkałych w Polsce. Porozumienie to stwarza realną szansę na poprawę wzaje
mnych stosunków. Wypada jednak nadmienić, że nadal zanotować można przeja
wy niechętnego stosunku do współdziałania ze strony litewskiej. Można na przy
kład wymienić utrudnienia w ostatecznie podpisanym dokumencie umożliwia
jącym nadawanie polskiego programu telewizyjnego. Innym przejawem jest 
zamierzone wprowadzenie zasady, że w wyborach samorządowych na Litwie 
kandydatów będą mogły zgłaszać wyłącznie partie polityczne, pozbawione nato
miast go będą organizacje społeczne, a więc m.in. Związek Polaków na Litwie. 

W najbliższej przyszłości konieczne będzie stałe rozwiązywanie pojawiają
cych się spraw spornych, co wymaga dobrej woli wszystkich zainteresowanych. 

5 Por. J. Ochmański, op. cit., w przyp. 4, s. 301. 
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SUMMARY 

The article aims to present the historical ramifications of natio n al conflicts in the Bal tie 
region. A reneissance of such conflicts has been particularly conspicuous in the post-Com
munist countries. This was largely a consequence of the hegemonistic policy of the Soviet 
Union in the years following the end of World War II. National conflicts are singularly 
visible in the Baltic republics where attitudes of extreme nationalism have become 
manifest. In consequence the position of the Polish minority in those republics has been 
jeopardized. In Estonia and Latvia, where Poles form only small communities, their 
relations with local majorities have not taken on an excessively acrimonious form. In 
Lithuania the situation is quite different. There, the Polish minority, comprising about 8% 
of the total population of the country (about 250 thousands), and concentrated around the 
capital Vi I nius, has suffered the negative consequences of Lithuanian policy. Their present 
legal and political situation is superimposed on deeply ingrained prejudices with roots in 
the twenties, further aggravated during World War II, and coupled with a generał lack of 
knowledge of the Lithuanian language. The author expresses the hope that the Polish-Lit
huanian treaty signed in 1994 will contribute to normalization of the national problems and 
will improve the situation of the Polish citizens of Lithuania. 

Translated by Wojciech Kubiński 



KOMUNIKA TY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk 1994, zeszyt 43 

Marceli Burdelski 

WPŁYW MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W POLSCE NA STOSUNKI 
POLSKO-NIEMIECKIE W LATACH 1975-1994 

W wyniku drugiej wojny światowej nastąpiła zmiana granic Rzeczpospolitej 
Polskiej. Makiaweliczny plan Stalina spowodował, że Polska przesunęła się na 
zachód, na linię Odry i Nysy Łużyckiej. Jednym z istotnych faktów, który miał 
wybitny wpływ na dalszy rozwój wypadków, to ucieczka 4 milionów Niemców 
z terenów na wschód od Odry i Nysy. Pozostałych wysiedlono w latach 1945-
-1948. Po prawie pięćdziesięciu latach okazało się, że w Polsce zamieszkuje 
kilkaset tysięcy Niemców. Przez całe dziesięciolecia sprawa mniejszości niemiec
kiej w Polsce stanowiła zadrę w stosunkach polsko-niemieckich. Dotyczy to także 
badań naukowych. W Niemczech ukazało się wiele cennych opracowań na ten 
temat. Należy do nich książka Thomasa Urbana Deutsche in Polen. Geschichte 
und Gegenwart einer Minderheit (Niemcy w Polsce. Przeszłość i współczesność 
pewnej mniejszości) K. H. Beck, Monachium 1993 i druga Dr. Friedberta Fli.igera 
i dr Winfrieda Lipschera (red.) Feinde werden Freunde (Wrogowie pozostali 
przyjaciółmi) Bouwier Verlag, Bonn 1993, s. 455. Książka zawiera teksty m.in. 
prof. dr Gerharda Bartodzieja, Hartmuta Koschyka, członków Bundestagu, prze
wodniczącego grupy roboczej „Wypędzeni i uciekinierzy" przy frakcji CDU/CSU 
Bundestagu, biskupa opolskiego prof. Alfonsa Nossola, prof. Doroty Symonides 
- senator z województwa opolskiego, dotyczące mniejszości niemieckiej w Pol
sce. Z kewerendy materiałów niemieckich można wysunąć wniosek, że kwestia 
mniejszości niemieckiej w Polsce odgrywa nader podrzędną rolę w świadomości 
większości mieszkańców Republiki Federalnej Niemiec. W Niemczech nie ma 
gleby dla dążeń rewizjonistycznych. Optyka Niemców zachodnich skierowana jest 
raczej na zachód, interesuje ich integracja europejska, realizacja traktatów z Ma
stricht. Wiele niechęci wśród polityków z Bonn, dotyczy to szczególnie SPD, 
budzi ksenofobizm i zaściankowa postawa niektórych przywódców mniejszości 
niemieckiej w Polsce. W ocenie niemieckiej badania polskie w tej kwestii nabie
rają znaczenia dopiero po 1989 r. Najwyżej oceniane są dwie polskie placówki 
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naukowe: Instytut Śląski w Opolu i Instytut Zachodni w Poznaniu1• Zespołem 
opolskim kieruje prof. dr hab. senator Dorota Symonides. Wyniki tych badań 
zostały przedstawione na konferencjach w Mtihlhausen, organizowanych przez 
fundację Adenauera. W Instytucie Zachodnim w Poznaniu od 1989 r. działa Nie
zależny Ogólnopolski Zespół Socjologów ds. Ludności Rodzimej. Skupia on 
piętnastu badaczy z Olsztyna, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Opola, Krakowa, 
którzy prowadzą terenowe badania socjologiczne dotyczące postaw ludności ro
dzimej (Ślązaków, Kaszubów, Mazurów i Warmiaków) oraz mniejszości niemiec
kiej w Polsce. Zespołem kieruje doc. dr hab. Andrzej Sakson2. Oceniając stan 
polskich badań w tej materii należy stwierdzić, że przeważają tu prace historyczne 
i socjologiczne. Brak natomiast jest analiz politologicznych. Dla analizy wpływu 
mniejszości niemieckiej w Polsce na rozwój stosunków polsko-niemieckich bar
dzo istotne jest pytanie, czy wpływ ten jest destruktywny czy konstruktywny. Dla 
badań historycznych ważne jest odmitologizowanie opisu historycznego, wykaza
nie różnic w podejściu historycznym Polaków i Niemców. Socjologowie mogą 
odpowiedzieć nam na pytania dotyczące stereotypu „Niemca" i „Polaka" w obu 
krajach. Ciekawe też będzie badanie wpływu mediów w obu krajach na kształto
wanie tego obrazu. Istotne też jest w edukacji obywatelskiej eliminowanie uprze
dzeń z przeszłości. 

Problem mniejszości niemieckiej wystąpił w polityce niemieckiej oficjalnie 
dopiero w 1975 r. Po podpisaniu 7 grudnia 1970 r. układu pomiędzy RFN a PRL 
toczył się proces normalizacji pomiędzy obydwoma krajami. W czasie konferencji 
KBWE w Helsinkach w sierpniu 1975 r. doszło do spotkania szczytowego kanc
lerza RFN Helmuta Schmidta i I Sekretarza PZPR Edwarda Gierka. Gierek 
i Schmidt uzgodnili, że w najbliższych latach Polskę opuści 125 tysięcy Niemców, 
Polska otrzyma od RFN kredyt I mld DM, a także 1,3 mld DM na odszkodowania 
dla polskich obywateli - ofiar rasizmu niemieckiego3

. Niemcy uznali to wydarze 
nie za duży sukces swojej dyplomacji (H.D. Genscher - minister spraw zagrani
cznych, wicekanclerz z FDP, opozycja CDU/CSU). Pierwsi obywatele polscy 
zgłaszający przynależność do narodowości niemieckiej wyjechali do kwietnia 
1971 r. w liczbie 6500. Od 1972 do 1975 r. przesiedliło się 37 243 osoby4

. Według 
szacunków Czerwonego Krzyża RFN oraz CDU/CSU chętnych do wyjazdu było 
180 tysięcy osób. W latach 1976-1984 do RFN z Polski wyjechało rzeczywiście 
280 tysięcy osób. Większa część przesiedleńców pochodziła z Górnego Śląska (66 
proc.) i Prus Wschodnich (Warmia i Mazury - 21 proc.). W znacznej większości 
była to ludność rodzima (Ślązacy i Mazurzy), nie znający języka niemieckiego. 
Mieli oni olbrzymie trudności z adaptacją w nowym środowisku. Potocznie nazy
wano ich Volkswagendeutsche lub Kundeldeutsche. 

1 T. Urban, Deutsche in Polen. Gesclzichte und Gegenwart einer Minderheit (Niemcy w Polsce. 
Przeszlo.<ć i wspólczesno.<ć pewnej mniejszo.<ci) Beck Mi.inchen 1993, s. 123. 

2 Die deutsche Mindesheit in heutigen Polen (Mniejszo.<ć niemiecka we współczesnej Polsce). 
Deutsche Studicn Nr 115/1991 The Mazuries: The Dilenma of National ldentity. (Mazury. Dylemat 
toisamofri narodowej). ,,Polisch Western Affairs'' nr 2/1991; Mniejszofri narodowe w Polsce ze 
szczególnym uwzględnieniem mniejszo.<ci niemieckiej, ,,Kultura i Społeczeństwo" nr 4/1991. 

3 Dr F. P. Habel, Dr H. Kistler, Deutsche und Polen (Niemcy i Polacy); lnformationen zur 
politischen Bildung 142/143, Bonn 1985 s. 60. 

4 Tamże, s. 60. 
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Upadek żelaznt;j kurtyny po okrągłym stole i zwycięstwie „Solidarności" w 
wyborach 4 czerwca 1989 r. umożliwiły swobodną samorealizację praw mniejszo
ści narodowych w Polsce5

. Od przełomu 1989/1990 mniejszość niemiecka w Pol
sce po długim czasie - na Górnym Śląsku po raz pierwszy od wojny - uzyskała 
możliwość organizowania się w legalne związki i towarzystwa. Powstały one 
częściowo na bazie działających nielegalnie tzw. Niemieckich Kół Przyjaźni. 
Dzisiaj działa na szczeblu województw 20 takich towarzystw, określających się 
mianem Niemieckich Towarzystw Społeczno-Kulturalnych. Towarzystwa te sku
piają 300 tysięcy członków. W zależności od liczebności komórki delegują jednego 
lub kilku delegatów do Związku Niemieckich Towarzystw Społeczno-Kultural 
nych (V dG), zwanego często Radą Centralną. Działają także na Górnym Śląsku 
i na Mazurach związek młodzieżowy, a także związki chłopskie. 

Ludność ta dzieli się na trzy kategorie: pierwsza, największa (80 proc.), to 
ludność rodzima (Ślązacy, Mazurzy, Warmiacy, Kaszubi), druga- Volksdeutsche 
i ich potomkowie z okresu drugiej wojny światowej, a trzecia, najmniejsza - to 
rdzenni Niemcy i ich potomkowie6• 

Obok zrzeszonych w VdG organizacji istnieje jeszcze ponad 20 dalszych, 
niezależnych związków i towarzystw. Mają one przede wszystkim znaczenie lo
kalne lub regionalne, i pod względem liczebności nie odgrywają większej roli. 
Trzeba tu wymienić Niemiecką Wspólnotę „Pojednanie i Przyszłość", która 
w czasie ostatnich wyborów wprawdzie nie odniosła sukcesu, niemniej jednak 
w okręgu wyborczym w Katowicach uzyskała godny uwagi wynik. 

Polska uznała istnienie mniejszości niemieckiej w Polsce w Traktacie o Do
brym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy z 17 czerwca 1991 r. w myśl prawa 
międzynarodowego. Jako członków mniejszości niemieckiej w Rzeczpospolitej 
Polskiej traktat definiuje osoby posiadające polskie obywatelstwo, będące pocho
dzenia niemieckiego i utożsamiające się z niemieckim językiem, kulturą lub tra
dycją. W praktyce chodzi głównie o te osoby 1i ich potomstwo, które zamieszkiwa
ły lub zamieszkują tereny należące kiedyś do państwa niemieckiego. Definicja ta 
obejmuje także te osoby i ich potomstwo, które jeszcze przed wojną należały do 
mniejszości niemieckiej w Polsce. Strony traktatu realizują prawa i obowiązki 
zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych z 1 O 
grudnia 1948 r., Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawo
wych wolności z 4 listopada 1980 r., Konwencją o zwalczaniu wszelkich form 
dyskryminacji rasowej z 7 marca 1966 r., Międzynarodowym paktem praw oby
watelskich i politycznych z 16 grudnia 1966 r., Aktem końcowym KBWE w spra
wie ludzkiego wymiaru KBWE z 29 czerwca 1990 r., jak również Paryską kartą 
dla nowej Europy z 21 listopada 1990 r.7. Artykuł 20 pkt 3 Traktatu gwarantuje, 
że osoby wymienione w ustępie l mają w szczególności prawo, indywidualnie lub 
wespół z innymi członkami swej grupy, do: 

5 A. Nagórski, The Birth of Freedom (Narodziny wolności), New York, s. 69-73. 
6 A. Saks o n, Mniejszości narodowe w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości 

niemieckiej, ibidem, s. 14. 
7 Die deutsch-polnischen Vertrage vom 14.11.1990. im 17.06.1991; Traktaty polsko-niemieckie 

z 14.11.1990 i 17.06.1991. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
RFN. Bonn 1992, s. 47. 
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Swobodnego posługiwania się językiem ojczystym w życiu prywatnym i pub
licznym, dostępu do informacji w tym języku, jej rozpowszechniania i wymiany; 

Zakładania i utrzymywania własnych instytucji lub stowarzyszeń oświato
wych, kulturalnych i religijnych, które mogą się ubiegać o odpowiednie wkłady 
finansowe i inne, jak również o pomoc publiczną, zgodnie z prawem krajowym 
oraz które posiadają równoprawny dostęp do środków przekazu swojego regionu; 

Wyznawania i praktykowania swej religii, w tym nabywania, posiadania 
i wykorzystywania materiałów religijnych oraz prowadzenia oświatowej działal
ności religijnej w języku ojczystym; 

Ustanawiania i utrzymywania niezakłóconych kontaktów między sobą w obrę
bie swego kraju, jak również kontaktów poprzez granicę z obywatelami innych 
państw, z którymi łączą ich wspólne pochodzenie etniczne lub narodowe, dzie
dzictwo kulturalne lub przekonania religijne; 

Używania swych imion i nazwisk w brzmieniu języka ojczystego; 
Zakładania i utrzymywania organizacji lub stowarzyszeń w obrębie swojego 

kraju oraz uczestniczenia w międzynarodowych organizacjach pozarządowych, 
Korzystania na równi z innymi ze skutecznych środków prawnych dla urze

czywistniania swoich praw, zgodnie z prawem krajowym8. 

Negocjatorzy niemieccy precyzyjnie zadbali o prawa swojej mniejszości. Tra
ktat rodzi konsekwencje także dla strony niemieckiej. Szkoda, że polscy negocja
torzy traktatu nie wynegocjowali precyzyjnie prawnego statusu Polonii w Niem
czech. Ilu Polaków mieszka w Niemczech dokładnie nie wiadomo. Administracja 
niemiecka mówi o 200 tysiącach, zaś działacze o 2 mln9

• Na razie spośród 6,5-mi
lionowej rzeszy mieszkających w Niemczech przedstawicieli innych narodowości 
status mniejszości narodowej posiada tylko 50 tysięcy Duńczyków ze Szlezwiku
Holsztyna oraz niewielkie grupy Fryzów i Serbołużyczan. Rząd polski powinien 
podjąć ten temat w bieżących kontaktach z rządem niemieckim, tym bardziej że 
część osób, która wyjechała do Niemiec w latach siedemdziesiątych i osiemdzie
siątych wyleczyła się na miejscu z niemieckości i deklaruje przynależność do 
Polonii. Przeważająca część mniejszości niemieckiej (powyżej 90 proc.) mieszka 
na Górnym Śląsku, tzn. w województwie opolskim i zachodnich częściach woje
wództw: katowickiego (wokół miast Racibórz i Gliwice) i częstochowskiego (wo
kół Oleśna i Dobrodzienia). Kolejna znacznie mniejsza liczebnie grupa zamiesz
kuje Warmię i Mazury (10-20 tysięcy osób), gdzie w poszczególnych miejscowoś
ciach mieszkają już tylko pojedynczy Niemcy 10

. Sytuacja zupełnego rozproszenia 
występuje na Dolnym Śląsku (Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Zie
lona Góra), Pomorzu (Szczecin, Koszalin, Słupsk), w Gdańsku i w okolicy, w by
łych Prusach Zachodnich oraz Poznaniu, Łodzi, Bielsku Białej. Na tych obszarach 
żyje po kilka tysięcy Niemców. 

Praktycznie nie można podać żadnych dokładnych liczb odnośnie Niemców 

8 Tamże, s. 47-49. 
9 R. Polsakiewicz, Polonia - widmo. Die Polonia ein Gespenst. ,,Dialog" nr 3/4 1993, 

s. 56-57. 
10 D. Si mon i des, Die deutsche Minderheit in Po/en nachAbschluj3 der Freundschaftsvertrage 

(Mniejszaść niemiecka w Polsce po zawarciu Traktatu), [w:] F. Pfltiger, W. Lipscher (Hg) 
Feinde werden Freunde, Bonn I 993, s. 401. 
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mieszkających w Polsce. Pewnym punktem odniesienia są dane dotyczące liczeb
ności towarzystw zrzeszających członków tej mniejszości ( ok. 300 OOO osób) oraz 
liczba głosów oddanych w wyborach na przedstawicieli mniejszości (w skali kraju 
130 000-200 000). Przeciętnie przyjmuje się, że w Polsce żyje od 500 OOO do 
700000 Niemców. Mniejszość niemiecka ma własną reprezentację w polskim 
parlamencie: senator Gerhard Bartodziej i 4 posłowie. Niektóre aspekty funkcjo
nowania grup niemieckich w Polsce spotykają się z dezaprobatą ludności polskiej. 
Istnieje obawa, że niektóre regiony Opolszczyzny, z przewagą ludności niemiec
kiej rządzone przez własnych przedstawicieli będą enklawami niemczyzny w Pol
sce. Generalnie przedstawiciele ludności niemieckiej są lojalnymi obywatelami 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Warto tu przytoczyć opinie przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Polsce. 
Hartmut Koschyk, deputowany do Niemieckiego Bundestagu z CDU/CSU, prze
wodniczący grupy roboczej „Wypędzeni i Uciekinierzy" w niemieckim Bunfiesta
gu oświadczył: ,,W wyniku politycznych przemian w Polsce i w następstwie 
Traktatu o dobrym sąsiedztwie, nastąpiła zadowalająca poprawa sytuacji Niem
ców w Polsce. Po raz pierwszy odbywające się lekcje języka ojczystego niemiec
kiego w niektórych szkołach na Górnym Śląsku są radosnym tego sygnałem. 
Jednakże nie rozstrzygnięte pozostały jeszcze sprawy ochrony mniejszości w Pol
sce. Status wszystkich mniejszości w Polsce powinien być ugruntowany np. 
w polskim prawie wewnętrznym". 

Ze względu na możliwość „dopuszczenia oficjalnych topograficznych nazw na 
tradycyjnych terenach osiedlania się niemieckiej mniejszości w Rzeczpospolitej 
Polskiej, także po niemiecku" miałyby władze polskie postąpić wielkodusznie 
i zorientować się w regulacjach może w Tyrolu Południowym lub wschodniej 
Belgii. Chciałbym tu przypomnieć korespondencję związaną z niemiecko-polskim 
Traktatem, w którym Rzeczpospolita Polska byłaby gotowa zbadać tę sprawę 
w odpowiednim czasie 11

• Wypowiedź H. Koschykajest bardzo charakterystyczna, 
reprezentuje on w Związku Wypędzonych nową generację tzw. oświeconych 
rewizjonistów, stojących na gruncie postanowień traktatów polsko-niemieckich. 
Do jego wypowiedzi nawiązywał też kanclerz federalny Helmut Kohl w czasie 
spotkania Ślązaków w 1993 r. w Norymberdze: ,,700-letnia historia i kultura 
niemieckiego wschodu są częścią składową dziedzictwa całego narodu niemiec
kiego. Stwierdzenie i świadomość tego faktu jest przykazem historycznej prawdo
mówności. Żaden inny re~ion nie wiąże tyle nadziei ze spełnieniem idei o wolnej 
Europie bez granic, jak Sląsk. Unia Europejska, do której dąży Bonn poprzez 
umowę z Mastricht, nie może kończyć się na wschodnich granicach Republiki 
Federalnej Niemiec. Musi ona dążyć do zbliżenia i w efekcie do przystąpienia do 
niej sąsiadów wschodnioeuropejskich i środkowoeuropejskich." 12 • 

Obecnie mniejszość niemiecka w Polsce ma jednego senatora - prof. dr. hab. 
Gerharda Bartodzieja - burmistrza Strzelców Opolskich. Posłowie to: z okręgu 
wyborczego Opole - weterynarz Henryk Kroll, technik Helmut Paździor i bur-

11 H. Kos c h y k, Aktualne aspekty stosunków niemiecko-polskich. Przemówienia seminarium 
Fundacji im. Hansa Seidela (CSU); 18.09.1992, Warszawa 1992, maszynopis s. 11-12. 

12 Cyt. za: Kultura niemieckiego wschodu - dziedzictwo całego narodu. ,,Ausland Kurier", 
październik 1993, s. 23. 
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mistrz Joachim Czemak; z okręgu wyborczego Gliwice - Roman Korzbauer. Na 
Śląsku główne centra mniejszości niemieckiej to Gogolin i Racibórz. Zdarzają się 
też incydenty związane z agresywnym zachowaniem mniejszości niemieckiej. 
Przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Niemcy-Polska w Bonn Friedbert 
Pfliiger tak określił tę sytuację: ,,Ale teraz nie możemy wymagać za dużo jeden od 
drugiego. To znaczy: niemiecka mniejszość będzie tym silniejsza i będzie mogła 
tym więcej robić dla zachowania niemieckich dóbr kulturowych, czym więcej 
wykaże ona lojalność wobec państwa polskiego ... Kto zakwestionuje granicę 
polsko-niemiecką, ten zakwestionuje również powodzenie mniejszości niemiec
kiej w Polsce. Nie możemy się wzajemnie prowokować. Właśnie na Górnym 
Śląsku, gdzie Niemcy w niektórych miejscowościach stanowią większość, należy 
liczyć się z polskimi sąsiadami. Było dużym błędem postawienie na środku wsi 
pomnika wojownika z napisami i symbolami, które nie mogły wywołać innej 
reakcji, jak tylko i wyłącznie sprowokowanie Polaków."13

. 

Wypędzeni w Niemczech stanowią coraz mniej wpływową grupę nacisku. 
Starzy przywódcy - Herbert Hupka, Herbert Czaja są zastępowani przez młod
szych, takich jak: Hartmut Koschyk, Berndt Posselt. Trzeba przypomnieć, że 
w pierwszych latach po wojnie, w 1949 r., w pierwszych wyborach parlamentar
nych BdV (Związek Wypędzonych) zdobył 6 proc. głosów. Przed powstaniem 
RFN na zlecenie władz amerykańskich przeprowadzono ankietę na temat Polski 
i utraconych ziem wschodnich 14

• 75 proc. Niemców uznało Prusy Wschodnie 
i Śląsk za niemieckie z prawnego punktu widzenia. Podobne badania prowadzono 
nieustannie. Przełom w poglądach niemieckiej opinii publicznej nastąpił w końcu 
lat sześćdziesiątych. Zaowocowało to polityką wschodnią Willy Brandta. Wielkie 
wrażenie wywołało wówczas Memorandum Kościoła ewangelickiego w Niem
czech. Memorandum to spowodowało gwałtowną polemikę Związku Wypędzo
nych: ,,Zalecenia, jakie opublikowała Rada Kościoła ewangelickiego, wywierają 
negatywny wpływ na prawne roszczenia wypędzonych Niemców, lecz także 
zagrażają interesom życiowym całego narodu niemieckiego. Związek Wypędzo
nych jest stowarzyszeniem opartym na demokratycznej woli swoich członków, 
stowarzyszeniem międzynarodowym i ponadpartyjnym. Dlatego Prezydium BdV 
musi z mocy tej odpowiedzialności odrzucić próbę zaproponowania komunisty
cznemu reżimowi prawa do stron ojczystych ponad głowami zainteresowanych, 
jako ceny sprzedażnej za politykę pojednania. Naród polski nie korzysta obecnie 
z wolności wyrażania swoich pragnień i nadziei co do przyszłych stosunków 
z demokratycznymi i chrześcijańskimi Niemcami" 15

• 

Na pytanie: czy jesteś zdania, że Pomorze, Śląsk i Prusy Wschodnie będą 
jeszcze kiedyś należeć do Niemiec, czy też uznajesz je za stracone na zawsze, 
odpowiedzi były następujące: w sierpniu 1953 r.: stracone - 11 proc., należeć - 66 
proc., bez zdania - 23 proc., w kwietniu 1970 r.: odpowiednio - 72, 11, 17 proc. 
Ilustruje to diametralną zmianę postaw Niemców wobec tego problemu. 

13 Cyt. za: Wspólnie odbudować ojczymę. ,,Ausland Kurier", Kwiecień 1993, Nr 4, s. 13. 
14 G. Schweigler, Nationalbewuj]tsen in der BRD und der DDR; Świadomość narodowa 

w NRD i RFN, Dtisseldorf 1973, s. 111. 
15 Cyt. za M. Tomala, Opinia społeczna w RFN wobec procesu normalizacji stosunków 

z Polską w latach 1965-1980, Warszawa 1982, s. 31. 
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Dziś wpływy Związku Wypędzonych są coraz mniejsze. Kanclerz Kohl składa 
wizyty na kongresach ziomkostw, szukając elektoratu dla swej partii CDU. Właś
nie Helmut Kohl mocno naciskał w rokowaniach nad traktatem na uregulowanie 
sprawy mniejszości niemieckiej w Polsce. 

Jasne rozwiązanie problemu mniejszości wyklucza całą płaszczyznę konfli
któw, które mogłyby mieć miejsce w przyszłości. Dla Niemiec lepszym partnerem 
jest silna Polska, z którą nie ma spornych problemów narodowych, lecz istnieją 
tylko płaszczyzny współpracy. Są to życzenia, które powinny się spełnić, by nasze 
dwa kraje śmiało mogły spojrzeć w przyszłość. 

SUMMARY 

National minority rights constitute today a crucial problem in international relations. 
The status of the German minority in Poland is a particularly sensitive issue due to the 
exceptionally complex historical legacy of Polish-German relationships. In officia! Polish
German relations the problem of the German mi nori ty in Poland surfaced again in the mid 
eighties. The resettlement of the German population in Poland after World War II was 
a consequence of the shifting of the boundaries of the Polish state. At present the German 
minority in Poland is estimated as 500 thousand strong. The group includes both indige
nuous Germans, former Volksdeutsch and their children and autochtonous groups with 
a partly German identity (Silesians, Masurians and Kashubians). The rights of the German 
minority in Poland are regulated by the Polish-German treaty of cooperation and peace. 
The German community in Poland fully enjoys its social and cultural rights. It is repre
sented in the Polish parliament. 

Translated by Wojciech Kubi1iski 



- KOMUNIKA TY INSTYTUTU BAŁ TYC KIEGO 
Gdańsk 1994, zeszyt 43 

Andrzej Piskozub 

DOSTĘP DO BAŁTYKU A DROGA POLSKI KU 
UNII EUROPEJSKIEJ I NA TO 

1. Wprowadzenie 

Nadrzędnym celem polityki polskiej w latach dziewięćdziesiątych XX w. jest 
integracja Polski z Unią Europejską oraz objęcie Polski parasolem ochronnym 
NATO, warunkiem czego jest przyjęcie Polski do tej organizacji. Opracowanie 
niniejsze zajmuje się tym nadrzędnym celem polityki polskiej, analizując na ile 
szeroki dostęp Polski do Bałtyku stanowi czynnik sprzyjający realizacji tego celu, 
ułatwiający i wspomagający procesy integracji Polski z Unią Europejską i NATO. 
Zagadnienie to rozpatrywane jest kolejno w trzech odrębnych dziedzinach, powią
zanych wszakże oczywistymi współzależnościami. 

Pierwszą z tych dziedzin jest lokalna subkontynentalna wspólnota interesów 
wyrażająca się w ugrupowaniu państw, obejmującym Polskę i jej pobliskie oto
czenie, połączonym ściślejszą współpracą. Tego rodzaju subkontynentalne lobby 
nie ma na celu przeciwstawiania się ogólniejszym, całościowym interesom euro
pejskiej wspólnoty cywilizacyjnej. Lokalna współpraca ma za podstawę skoordy
nowane dążenie do włączenia się w ową wspólnotę cywilizacyjną: przykładem jest 
tutaj „grupa wyszehradzka" jako zespolenie wysiłków czterech państw środko
woeuropejskich - Polski, Czech, Węgier i Słowacji - w staraniach o członkow
stwo zarówno w Unii Europejskiej, jak i NATO. Inną platformą podobnej sub
kontynentalnej współpracy jest Inicjatywa Środkowo-Europej~ka, do wymienio
nych czterech państw dołączająca także Słowenię i Chorwację, wyłonione 

z rozpadu byłej Jugosławii. 
Na tym tle przeciwstawiają się sobie dwie koncepcje. Jedną z nich jest tzw. 

Europa Bałtycka, grupująca wszystkie państwa posiadające na Bałtyku granicę 
morską, w tym oczywiście także Polskę. Alternatywą, uzasadnianą w tym opraco
waniu, są dwa zespoły subkontynentalne: środkowoeuropejski, którego dwaj naj
większi członkowie, Niemcy i Polska, swymi granicami morskimi obejmują połu
dniowe wybrzeże Bałtyku, oraz północnoeuropejski, grupujący wszystkie pozosta
łe, poza Rosją, państwa nadbałtyckie. 

O ile zatem dostęp Polski do Bałtyku w tej dziedzinie nie prowadzi do jej 
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państwa skandynawskie, natomiast „grupa wyszehradzka" - Polska, Czechy, Sło
wacja i Węgry- skoordynowanym wysiłkiem dążąc do integracji zarówno z Unią 
Europejską, jak i z NATO, jest w tym dążeniu blokowana przez nieprzychylne 
temu siły. Egoizm skłania bogate państwa zachodnioeuropejskie do trzymania 
poza progiem Unii Europejskiej takich państw Mitropy,jak „grupa wyszehradzka" 
czy młode państwa wyłonione z rozpadu Jugosławii - Słowenię i Chorwację. 
A przecież są to państwa zachodniej wspólnoty cywilizacyjnej, zdradzane obecnie 
kolejny raz przez Francję, Wielką Brytanię i innych plutokratów Zachodu. Dołą
czają do nich Stany Zjednoczone, gdy chodzi o blokowanie „grupie wyszehradz
kiej" wejścia do NATO. Liczą się one przede wszystkim z opiniami i zastrzeże
niami Rosji w tej sprawie, a nie z potrzebami obronnymi wschodniej flanki Mitro
py, a także Nordropy. 

W podziale kontytnetu Europy na wschód i zachód, wszystkie dotąd omawiane 
obszary, aż po najdalsze rejony Nordropy i Mitropy są częściami zachodu Europy. 
Mówienie o Polsce jako o kraju Europy Wschodniej czy przejściowym między 
Zachodem a Wschodem jest z punktu widzenia cywilizacyjnego podziału konty
nentu nonsensem. 

Z tego cywilizacyjnego punktu widzenia Europa Wschodnia (Ostropa) zaczyna 

RO 5) A 

l . Subkontynentalny podział Europy 
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się na wschod od Mitropy a kończy się tam, gdzie pojawiają się dwukontynentalne 
państwa Eurazji - są nimi Rosja i Turcja5

. Ta wschodnioeuropejska strefa obejmu
je państwa bałkańskie, w ciągu stulecia poprzedzającego pierwszą wojnę świato
wą wyzwalające się z wielowiekowej niewoli tureckiej oraz Ukrainę i Białoruś 
dopiero niedawno wyzwolone z niewoli czerwonej, a wcześniej białej Rosji. 
Cywilizacyjne dziedzictwo bizantyjskie oddziela tę strefę od zachodniej wspólno
ty cywilizacyjnej. Niemniej jednak nie można wykluczać, że w dalekiej przyszło
ści także Ostropa wejdzie do Unii Europejskiej, której terytorium rozciągnie się 
wówczas aż do granic obu wymienionych państw Eurazji. 

Przedstawione na rysunku 1 subkontynentalne regiony w okresie zimnej wojny 
zostały pocięte politycznymi strefami wpływów. Z Nordopy wyłączono Estonię, 
Łotwę i Litwę, anektowane przez ZSRR. Jałtańskie przetargi zamieniły obecną 
„grupę wyszehradzką" w satelitów ZSRR. Tak samo cała Ostropa, z wyjątkiem 
Grecji, znalazła się pod kuratelą ZSRR, bądź jako republiki radzieckie (Białoruś 
i Ukraina), bądź jako satelickie „kraje demokracji ludowej". 

Obciążenia okresu zimnej wojny dotknęły również NATO i Unię Europejską. 
,,Doktryna Trumana" już w pierwszej fazie zimnej wojny objęła szczególną opie
ką Grecję i Turcję. Oba te państwa należą do NATO od powstania tej organizacji 
w 1949 r. Grecja została następnie członkiem EWG, czyli obecnej Unii Europej
skiej. Był to w polityce rozszerzenia integracji europejskiej największy błąd, gdyż 
przyjęto w ten sposób do cywilizacyjnej wspólnoty zachodniej państwo spoza tego 
kręgu cywilizacyjnego. Wymóg jednomyślności podejmowanych decyzji w tej 
sytuacji doznał potężnego skomplikowania, gdyż pojedynczy głos Grecji niejed
nokrotnie blokuje podejmowanie decyzji przez pozostałą większość członków 
Unii Europejskiej. Niewiele brakowało, aby do EWG dostała się także Turcja. 
Koniec zimnej wojny oddalił niebezpieczeństwo rozszerzenia integracji europej
skiej na kraj zdecydowanie bardziej azjatycki niż europejski, w dodatku z jeszcze 
dalszego cywilizacyjnie kręgu państw muzułmańskich. 

W epoce postzimnowojennej zarówno Unia Europejska, jak NATO wykazują 
poważne rysy i deformacje, wymagające odpowiedniej korekty. Przerosty biuro
kracji w obu tych organizacjach nie ułatwiają ich sprawnego przystosowania się 
do nowej epoki. Stosunek nieżyczliwy dla integracyjnych zabiegów „grupy wy
szehradzkiej" jest tutaj tylko jednym z wielu, co prawda najbardziej jaskrawym 
tego przykładem. 

Negatywne doświadczenia - w szczególności z 1993 r. - państw bezskutecznie 
kołatających do bram Unii Europejskiej i NATO wymagają rewizji dotychczaso
wej taktyki w tym kierunku. Zamiast beznadziejnych starań w centralach obu tych 
organizacji, pora na przejście do organicznej pracy od podstaw. Sprowadza się ona 
do integracji w ramach poszczególnych, przedstawionych na rysunku 1, grup 
subkontynentalnych. Dla Polski i pozostałych państw „grupy wyszehradzkiej" 
oznacza to politykę maksymalnego integrowania się w zespole Mitropy i po
stawienie na Niemcy oraz bliską wejścia do Unii Europejskiej Austrię, jako na 
lokomotywy torujące reszcie Mitropy drogę do Unii Europejskiej oraz NATO. 

Niezbędny jest zatem powrót do źródeł: do naumannowskiej koncepcji Mitte-

5 J. Tazbir, Europa - pojęcie i świadomość wspólnoty w dobie Odrodzenia, [w:] Dziesięć 
wieków Europy. Studia z dziej/Jw kontynentu, Warszawa 1983, s. 86-96. 
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leu ropy, przedstawionej w książce pod takim właśnie tytułem. Pisał ją N au mann 
latem 19 l 5 r., kiedy ofensywa państw centralnych wypędziła Rosjan z Warszawy 
i z całej Kongresówki, dokładnie w stulecie oddania tego terytorium carowi na 
Kongresie Wiedeńskim 1815 r. Naumann docenił doniosłość tego wydarzenia, 
gdyż w jego koncepcji Mitteleuropa miała obok Niemiec i Austro-Węgier objąć 
także, klinem między oba te państwa wciśnięte, kongresowe Królestwo Polskie. 

,,Warszawa zdobyta! - pisał w swej kronice wojennej w tygodniku «Die Hilfe» 
pod datą 5 sierpnia 1915 r. - jest to wydarzenie w historii świata, którego donio
słości dziś jeszcze nie można ogarnąć. Jest to najpotężniejszy czyn historyczny od 
zdobycia Antwerpii. Pod względem czysto militarnym wkroczenie do Warszawy 
to tylko ważny krok na drodze do wypierania wojsk rosyjskich, ale stara stolica 
Polski nie jest jedynie obiektem wojskowym. Jest to ośrodek narodu na poły 
złamanego, który przez długie dziesięciolecia oczekiwał takiego właśnie dnia ... Od 
stu lat przeszło Rosja wszelkimi środkami próbowała uczynić to miasto sobie 
uległe ... Przed rządem niemieckim stają natychmist zadania administracyjne trud
ne i brzemienne w następstwa. Jest to potężny materiał dla kongresu pokojowe-

„6 r go .. 
Janusz Pajewski, przytaczając powyższą wypowiedź Naumanna, komentuje ją 

następująco: ,,Z wywodów tych jasno wynika, że Naumann wówczas już, latem 
1915 r., brał poważnie pod uwagę, iż Państwa Centralne oderwą Królestwo od 
Rosji i zwiążą je z «Mitteleuropą»."7 Można zatem Naumanna zaliczać do głów
nych inspiratorów aktu 5 listopada, wydanego dokładnie w 15 miesięcy od wypę
dzenia Rosjan z Warszawy. Ten przemilczany i świadomie niedoceniany w Polsce 
akt obu cesarzy środkowoeuropejskich postawił Rosję i jej zachodnich aliantów 
przed nieuchronnością akceptacji powrotu Polski do niepodległego bytu - z czym 
nolens nolens zgodzić się musiała ostatecznie zarówno Rosja, jak i basujący jej we 
wszystkim, co Polski dotyczyło, zachodni wojenni alianci. 

Zasięg Mitteleuropy Naumann tak określał: ,,Oczy nasze ... kierują się ku prze
strzeniom Europy Środkowej od Morza Północnego i Bałtyckiego do Adriatyku 
i południowych krańców rowniny naddunajskiej. Weźmy mapę do ręki i zobacz
my kraje leżące pomiędzy Wisłą a Wogezami, pomiędzy Galicją a Jeziorem Bo
deńskim. Przestrzeń tę wyobraźmy sobie jako jedność, jako kraj bratni, jako 
związek obronny, jako teren gospodarczy ."8. 

Rysunek 2 przedstawia porównawczo naumannowską Mitteleuropę (Niemcy, 
Austro-Węgry, Królestwo Polskie) z zasięgiem Mitteleuropy (rys. I), powiększo
nej obecnie do ośmiu państw. Zwiększenie ich liczby wynikło z rozpadu Austro
-Węgier po pierwszej wojnie światowej, a następnie z współczesnego rozpadu 
Jugosławii i Czechosłowacji. W konsekwencji z podziału Austro-Węgier powsta
ło sześć odrębnych państw, po trzy wyłonione z Austrii oraz z Węgier. Z północy 
dawnej Austrii powstały Czechy a z południa Słowenia; z północy dawnych Wę
gier powstała Słowacja a z południa Chorwacja. 

Pomimo istotnego zwiększenia państw członkowskich Mitteleuropy, jej obszar 

6 J. Pajewski, ,,Mitteleuropa". Studia z dziejów imperialivnu niemieckiego w dobie pierwszej 
wojny światowej, Poznań 1959, s. 118. 

7 Ibidem, s. 119. 
8 Ibidem, s. 117. 
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współczesny jest mniejszy od tego z koncepcji Naumanna. Wówczas wynosił 
bowiem: Niemcy 540,5 tys. km2

, Austro-Węgry 625,3 tys. km2, Królestwo Polskie 
127,0 tys. km2

, razem 1292,8 tys. km2
. Okrojenie Niemiec, Austrii i Węgier 

z różnych obszarów, przeniesionych tym samym poza Mitteleuropę spowodowało 
zmniejszenie przedstawionego na rys. 1 tego regionu do 1051,2 tys. km2. Dodając 
do Mitteleuropy Szwajcarię, też z własnego wyboru stojącą na boku integrującej 
się Europy, zwiększamy p

1

owiei Lchnię regionu do 1092,5 tys. km2 
- jeszcze o 200 

tys. km2 mniejszej w porównaniu z tą z pierwotnej koncepcji Naumanna z 1915 r. 
Arnold Toynbee ocenia koncepcję Naumanna niezwykle wysoko, czyniąc 

z niej kamień węgielny późniejszych zabiegów w sferze integracji europejskiej: 
„Od 1914 r. Europejczycy stale poświęcają

0

wiele uwagi problemowi jedności 
europejskiej, i choć wiodącą rolę odgrywają tu publicyści, to ludzie czynu - w 
przemyśle, finansach, a nawet w dyplomacji - również zajmują się tym proble
mem. Za punkt wyjścia może nam posłużyć znakomita książka Friedricha Na
umanna Mitteleuropa, opublikowana w roku 1915. 

Było naturalne, że wizja europejskiej wspólnoty politycznej na skalę większą 
niż państwo narodowe musi pojawić się najpierw w środku Europy, gdzie nacisk 
był największy, i w czasie wojny, kiedy w mocarstwach centralnych normalna 
presja egzystencji gwałtownie zaostrzyła się na skutek walk na dwóch frontach 
i blokady morskiej ... W okresie międzywojennym naumannowska koncepcja 
«Europy Środkowej» została rozwinięta przez innych publicystów z kontynentu 
w koncepcję «Pan-Europy» - powszechnej unii europejskiej ... Projekt «Pan-Euro
py» został, jak się wydaje, wciągnięty na forum publiczne po raz pierwszy 
w powojennej Austrii - w kraju, któremu z racji granic przyznanych mu w trakta
cie pokojowym z lat 1919-1 920, ciężko było pogodzić się z rozczłonkowaniem 
Europy na szereg niepodległych części, odizolowanych od siebie zarówno pod 
względem ekonomicznym, jak i politycznym. Po drugiej wojnie światowej ruch 
na rzecz zjednoczenia Europy pojawił się ponownie, otrzymując tym razem potęż
ną zachętę ze strony Ameryki w postaci planu Marshalla."9

• 

Powierzchnia poszczególnych regionów subkontynentalnych oraz ich udział 
procentowy w całej zachodnioeuropejskiej wspólnocie cywilizacyjnej przedsta
wiają się następująco: 

w tys. km2 w proc. 

Stidropa 898,1, 21 
Westropa 936,3, 21 
Nordropa 1432,1, 33 
Mitropa 1092,5, 25 
Razem 4359,0, 100 

Mitropa zajmuje zatem czwartą część terytorium europejskiej wspólnoty cywi
lizacyjnej. Jeżeli terytorium to rozciągnąć również na Ostropę, udział Mitropy 
zmniejszy się do 19 proc., zaś całość terytorium tak poszerzonej wspólnoty 
wzrośnie do 5892 tys. km2

. 

9 A. 1. Toynbee, Cywilizacja w czasie próby, Warszawa 1991, s. 83-84. 
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Na tle tak omówionej struktury regionalnej Europy (rys. 1), okazuje się sztucz
ność koncepcji Europy Bałtyckiej 10 • Traktowany jako zlewisko Bałtyku (1380,9 
tys. km2

) jest to niewątpliwy region hydrograficzny. Nie jest to jednak spójna 
całość cywilizacyjna. Państwa nadbałtyckie - do których często dołącza się też 
Norwegię - obejmują zatem całą (z wyjątkiem Islandii) Nordropę, natomiast 
z licznych państw Mitropy tylko dwa, przylegające do Bałtyku: Niemcy i Polskę ~ 
Jak dotąd pozostajemy w granicach europejskiej wspólnoty cywilizacyjnej. Do 
Bałtyku przylega jednak także olbrzymi euroazjatycki obszar Rosji, dominujący 
w tej sytuacji nad wszystkimi pozostałymi państwami ze zlewiskiem Bałtyku 
i należący do innego niż pozostałe państwa tego obszaru kręgu cywilizacyjnego. 
Wyklucza to traktowanie Europy Bałtyckiej jako regionu antropogeograficznego. 
Pozostawmy to pojęcie geografii fizycznej 11

• 

Wybrzeże bałtyckie Mitropy do pierwszej wojny światowej było w całości 
granicą państwową Niemiec. Po pierwszej wojnie światowej niewielki skrawek 
tego wybrzeża przypadł Polsce, natomiast od końca drugiej wojny światowej jest 
ono w dość wyrównany sposób podzielone między Niemcy i Polskę. Tak posze
rzona morska granica Polski stwarza naszemu krajowi wielkie możliwości, tak 
w odniesieniu do transbałtyckich powiązań komunikacyjnych, jak i w udziale 
naszego kraju w kształtowaniu euroregionów przylegających do polskiej granicy 
morskiej. W tej kolejności zajmijmy się teraz obu wymienionymi dziedzinami. 

3. Transbałtycki pomost komunikacyjny 

Zadaniem najbliższych dziesięcioleci staje się stworzenie systemu nowoczes
nych dróg samochodowych przecinających terytorium Polski i łączących ją z jej 
najważniejszym otoczeniem. Otoczenie to przede wszystkim dotyczy Mitropy, 
której Polska jest istotnym składnikiem, drugim co do powierzchni po Niemczech. 
Następnie otoczenie to odnosi się do Nordropy. Tutaj trasy scalające Mitropę 
i Nordropę z natury rzeczy noszą charakter transbałtycki: już to okrążają Bałtyk 
od wschodu czy zachodu, już to przekraczają Bałtyk połączeniami promowymi. 
Na trzecim dopiero miejscu wchodzi w grę powiązanie komunikacyjne z Ostropą 
- głównie z Ukrainą i jej czarnomorskim wybrzeżem, ale także z państwami 
bałkańskimi czy Białorusią. Ewentualność takich powiązań uzależniona jest od 
tego, w jakim kierunku pójdą poszczególne państwa Ostropy - ku integracji 
z Europą czy ku „rozpłynięciu się w rosyjskim morzu". 

Wyciągnąć należy wnioski z fatalnego rozmieszczenia na terytorium Polski i w 
jej bezpośrednim otoczeniu tras większości magistrali kolejowych. Sieć ich kształ
towała się w stuleciu porozbiorowej niewoli, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim 
(1815 r.) a początkiem pierwszej wojny światowej (1914 r.), kiedy to ziemie 
polskie przecinały niezmienne w tym stuleciu granice państwowe trzech państw 
zaborczych. Budowały one magistrale kolejowe ukierunkowane w głąb ich teryto-

10 J. Zaleski, C. Wojewódka, EuropaBaltycka.Zarysmonografiigospodarczej,Ossoli

ncum 1977. 
11 A. Pisk o z ub, Europa Bałtycka między Niemcami a RoJją, ,,Pomerania" nr 6 (242), czer

wiec 1993, s. 20. 
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riów, zbiegające się w ich ośrodkach stołecznych, takich jak Berlin czy Wiedeń, 
Moskwa czy St. Petersburg. To fatalne dziedzictwo przejęło odrodzone z niewoli 
porozbiorowej państwo polskie. Próby restrukturyzacji przynoszą rezultaty mizer
ne: należałoby całą tę sieć kolejową zdemontować, a następnie trasować ją od 
podstaw, zgodnie z racjonalnymi przesłankami interesów polskich i zarazem inte
gracyjno-europejskich. Jest to dzieło niewykonalne z wielu powodów, z których 
brak finansów na takie przedsięwzięcie jest bodaj najistotniejszym. 

W odniesieniu do sieci autostrad i w ogóle nowoczesnych dróg samochodo
wych sytuacja jest odmienna. Stopień zaawansowania takich połączeń w Polsce 
jest na szczęście na ty le nikły, że zasadnicza restrukturyzacja ich rozmieszczenia 
nie wchodzi w rachubę. Potrzebna jest natomiast - i to należy podkreślać z ma
ksymalnym naciskiem - restrukturyzacja k o n c e p c j i rozmieszczenia 
autostrad i magistrali drogowych przecinających Polskę i łączących ją z jej oto
czeniem. 

W procesie tej restrukturyzacji głównym zadaniem jest uświadomienie po
wszechne co do złowrogiego dla suwerenności Polski charakteru równoleżniko
wych tras komunikacyjnych, narzucanych ziemiom polskim w relacjach wschód
-zachód. Genetycznie szlaki te zapoczątkował brandenbursko-pruski „Drang nach 
Osten" w postaci trzech pasm: południowego, podgórskiego; północnego, poje
ziernego; wreszcie środkowego, najpóźniejszego z nich, bo pochodzącego dopiero 
z doby rozbiorów a poprowadzonego strefą pradolin Niżu Polskiego. 

Szlaki te, a w szczególności środkowy z nich, stawały się teatrem wielkich 
wojen: napoleońskich i obu światowych. Areną centralną tych wojen stawały się 
ziemie polskie, którymi przemiennie, z zachodu na wschód i ze wschodu na 
zachód, maszerowały wielkie armie, dla których ziemie polskie były wyłącznie 
przedmiotem najazdu, nigdy zaś samodzielnym podmiotem politycznym. 

W XIX w. wzdłuż szlaków tych wyrosły magistrale kolejowe, rozchodzące się 
z pruskiej stolicy trasami: Berlin-Królewiec, Berlin-Brześć nad Bugiem, Berlin
Przemyśl12. W XX w. w latach poprzedzających drugą wojnę światową te same 
szlaki zaczęły zamieniać się w autostrady Trzeciej Rzeszy. Północna, ukończona 
na odcinku Berlin-Szczecin, i środkowa na odcinku Berlin-Frankfurt nad Odrą 
doprowadzone zostały tylko do obecnej zachodniej granicy Polski; południowa 
doszła dalej, z Berlina wkraczając głęboko w dzielnicę śląską. Na przeciwległym 
krańcu trasy północnej ukończono autostradę na odcinku Królewiec-Elbląg. Żą
dania przedłużania jej w eksterytorialnym przebiegu między Tczewem i Chojni
cami w poprzek polskiego „korytarza pomorskiego" stało się bezpośrednią przy
czyną drugiej wojny światowej. To także zaświadcza o złowrogiej dziejowej roli 
tych szlaków13

. 

Ich znaczenie strategiczne skłaniało sąsiadujące z Polską od zachodu i wscho-

12 Już półtora wieku temu J. G. Kohl, Der Verkelzr und die Ansiedlung der Mensclzen in ilzrer 
Ablziigigkeit von der Gestalt der Erdoberjliiclze (Dresden 1845), wskazywał na tę funkcję Berlina, 
który „siedzi między Łabą i Odrą i ich dolinami rzecznymi jak pająk w swej sieci rozpiętej między 
drzewami". 

13 A. Pisk o z ub, Czynnik tradycji w rovnieszczeniu sieci komunikacyjnej Polski, ,,Gdańskie 
Zeszyty Humanistyczne", nr 28, R. XXIV, Gdańsk 1985; tamże: Obcy model komunikacyjny narzu
cony przez Drang nach Osten, s. 27-34. 
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du mocarstwa do rozciągania kontroli militarnej nad tymi trasami - a w konse
kwencji politycznego nadzoru nad ziemiami polskimi, ograniczającego jeśli 

wręcz nie eliminującego suwerenność państwową Polski. 
Do końca drugiej wojny światowej zachodni sąsiad Polski prowadził wobec 

niej ową tradycyjną politykę pruską, którą przejęła od Prus i kontynuowała naj
pierw zjednoczona przez Bismarcka niemiecka Druga Rzesza, a następnie Trzecia 
Rzesza. Ostatnim aktem tej polityki był niezwykle interesujący raport niemiecki 
z kwietnia 1943 r., wyłuszczający pięć celów, dla jakich Trzecia Rzesza, po 
zwycięskim zakończeniu wojny światowej, powinna zachować kontrolę politycz
ną nad ziemiami polskimi. Jeden z najważniejszych z tych celów to „zabezpiecze
nie Generalnego Gubernatorstwa jako terytorium tranzytowego" 14

. 

Likwidacja w 1947 r. państwa pruskiego przez mocarstwa okupacyjne za
mknęła tę kartę w dziejach Niemiec, w której owo „państwo w państwie" wyzna
czało niemiecką „Ostpolitik", równie agresywną w stosunku do polskości, co 
służalczą wobec carskiej Rosji. Pogrobowcem Prus stała się po drugiej wojnie 
światowej tzw. Niemiecka Republika Demokratyczna, kontynuująca tę pruską 
postawę wobec W schodu. Zgoła inaczej przedstawia się w tym porównaniu Re
publika Federalna Niemiec. Uwolniona od owej tradycji pruskiej, stała się w Eu
ropie czynnikiem nie destrukcyjnym, lecz w najwyższym stopniu konstruktyw
nym. Będąc najsilniejszym gospodarczo państwem europejskim, przejęła na siebie 
RFN istotną rolę i zobowiązania w procesach integracji europejskiej wspólnoty 
cywilizacyjnej, przypominając w tej funkcji rolę i pozycję średniowiecznego ce
sarstwa Ottonów czy Sztaufów15

• 

Odnosi się to również do stosunku dzisiejszych Niemiec wobec swych wschod
nich sąsiadów z Mi tropy, z Polską na pierwszym miejscu„ Jest to nawiązanie do 
tej innej tradycji niemieckiej, chętnie w naszym kraju przemilczanej czy świado
mie do niedawna niedostrzeganej, którą przypomniał Karol Marks w dobie Pow
stania Styczniowego przeciwko rosyjskiemu zaborcy: ,,Przeto wszystkie zagadnie
nia polityki zagranicznej Niemiec sprowadzają się dla Niemiec do jednego proble
mu: odbudowanie Polski. Jednakże Niemcy to nie Prusy, a Prusy to nie Niemcy" 16 . 

Stanisław Staszic tak charakteryzował Prusy okresu rozbiorów: ,,Polacy! Nikt 
z sąsiadów, tylko Dom Brandenburski z potrzeby na naszą zgubę czatuje. Jest to 
od was zalężone i od was wychowane straszydło, które ma wielką głowę. Jego 
ciało w pomiarze do niej rozrastać się usiłuje. Ze wszech innych stron ma 
przeszkody mocne. Sama tylko Polska wolne mu miejsce zostawia. Więc to 
straszydło pilnie będzie czuwać na tę okoliczność, w której mu się rozciągnąć do 
Polski łatwo przyjdzie." 17 . 

Ocena to trafna, z jednym wszakże zastrzeżeniem: nie tylko „Dom Branden
burski"! Zaborców Rzeczpospolitej było trzech i każdy w podobny sposób posze-

14 C. Madajczyk, Generalna Gubernia w planach hitlerowskich, Warszawa 1961, s. 162. 
15 W. Schmidt, Prusy i Niemcy między Wschodem a 'Zachodem. T. I, Paryż-Warszawa 1934, 

na s. 41 i n. wskazuje na Prusy doby ponapoleońskiej jako głównego przeciwnika niemieckiej 
jedności państwowej; w tym NRD była wiernym kontynuatorem Prus. 

16 K. Marks, Przyczynki do historii kwestii polskiej. Rękopisy z lat 1863-1864, Warszawa 
1986, s. 5. 

17 S. Staszic, Uwagi nad tyciem Jana 'Zamoyskiego, Warszawa 1926, s. 99. 
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rzał swe granice w kierunku, z którego opór był najmniejszy. I tylko dla „Domu 
Habsburgów" była to polityka koniunkturalna; uległa istotnej zmianie w półwie
czu między Powstaniem Styczniowym a pierwszą wojną światową, kiedy w Kra
kowie i Lwowie krzewiły polską kulturę swobodnie działające uniwersytety, Ga
licja zaś stawała się „Polskim Piemontem" - odskocznią dla ruchu niepodległo
ściowego, przeciwko głównemu, rosyjskiemu, zaborcy Rzeczypospolitej. 

To Rosja po-Piotrowa w ciągu XVIII w. oplatała Rzeczpospolitą siecią zależ
ności, sprowadzając ją de facto do pozycji powolnego protektoratu. Gdy była 
zmuszona podzielić się łupem z dwoma wspólnikami, wzięła lwią część: po 
ostatecznych rozgraniczeniach Kongresu Wiedeńskiego w zaborze rosyjskim zna
lazło się 81 proc. terytorium Rzeczypospolitej, podczas gdy w austriackim 11 
proc., a w pruskim 8 proc. Nic dziwnego, że wszystkie główne zrywy powstańcze 
polskie skierowane były przeciwko Rosji 18

• 

W półwieczu poprzedzającym pierwszą wojnę światową pruska Hakata i car
scy rusyfikatorzy Królestwa Kongresowego działali ręka w rękę. Mimo to zauwa
żalne były różnice. Adolf Nowaczyński, propagandzista prorosyjskiej a antynie
mieckiej Narodowej Demokracji, był na tyle obiektywny, aby przyznać, że sławny 
wóz Drzymały stał się widowiskiem odwiedzanym, opisywanym i fotografowa
nym do prasy przez licznych dziennikarzy z różnych krajów; zauważył, że gdyby 
to działo się nie w Prusach a w Królestwie Kongresowym, dziennikarze zostaliby 
rozpędzeni przez watahę kozaków, a Drzymała ze swym wozem i rodziną pogna
ny na Sybir. 

Rosja carska nigdy by Polski nie opuściła, gdyby nie została z niej wygnana 
przez wojska państw centralnych podczas pierwszej wojny światowej. Wróciła 
rychło nad Wisłę jako Rosja czerwona w 1920 r. i byłaby tu pozostała, gdyby nie 
przegrała sierpniowej bitwy warszawskiej a z nią całej kampanii. Do swej stałej 
wobec Polski polityki wróciła w 1939 r., zawierając pakt Ribbentrop-Mołotow, 
w stylu dawnych sojuszy rosyjsko-pruskich. W następstwie dokonano czwartego 
rozbioru Polski, w którym czerwona Rosja zabrała ponad połowę jej terytorium 
(52 proc.), z których niemal wszystko zatrzymała po drugiej wojnie światowej na 
stałe, z łaski swych wojennych anglo-amerykańskich aliantów 19

• 

A Polska w swych nowych, powojennych granicach stała się na 45 lat satelitą 
czerwonego imperium Stalina i jego następców. Stamtąd odtąd narzucana jest 
polityka uzależniania. Wykorzystywała ona te same szlaki równoleżnikowe po
przez Polskę, tyle że teraz już nie jako trasy „Drang nach Osten", lecz jako drogi 
ułatwiające najazd na Europę. Trzecia Rzesza liczyła, że po wygraniu wojny 
światowej będzie kontrolowała ziemie polskie jako „terytorium tranzytowe". Woj
nę przegrała, a zwycięzcy w Poczdamie w 1945 r. zdecydowali o czasowym po
bycie na terytorium Polski wojsk radzieckich dla ochrony linii komunikacyjnych 
pomiędzy Związkiem Radzieckim a radziecką strefą okupacyjną w Niemczech. 

18 W. Studnicki. System polityczny Europy a Polska, Warszawa 1935, s. 183 dowodzi, kto 
jest głównym wrogiem niepodległej Polski: ., ... mając w swych dziejach 15 wojen z Rosją i trzy 
powstania ... " 

19 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Dzieje społeczno-gospodarcze Polski do roku 1950. 
Próba syntezy. Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Historii Gospo
darczej. Warszawa 1992, na s. 165-167, przytaczają dane liczbowe dla lat 1939-1941, świadczące, 
że wówczas z obu okupantów Polski znacznie dotkliwsze straty poniósł naród polski od ZSRR. 
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Ten „czasowy pobyt" trwał 48 lat i gdy w końcu, w zmienionej sytuacji, udało się 
wynegocjować ich wyjście, nastąpiło to we wrześniu 1993 r. 

Po drugiej wojnie światowej z Moskwy narzucano Polsce budowę autostrad 
równoleżnikowych - dwóch: południowej i środkowej. Z północnej zrezygnowa
no, gdyż okręg Królewca zamieniony w zamknięty obszar militarny był odcięty 
od wszelkiej komunikacji międzynarodowej. Strategiczne znaczenie tych auto
strad sprawia, że gdyby je zrealizowano, trwale pozostawały by „pod specjalnym 
nadzorem". Integrowano Polskę z radzieckim imperium poprzez przebudowę jej 
magistrali kolejowych na szerokotorowe, rosyjskie: bezpośrednio po wojnie tor 
taki funkcjonował przez kilka lat między granicą przy Przemyślu a Katowicami, 
służąc wywozowi węgla do ZSRR; w latach siedemdziesiątych powstała równo
leżnikowa „magistrala hutniczo-siarkowa" od granicy przy Hrubieszowie do Huty 
Katowice; inny jeszcze szeroki tor prowadził od granicy przy Braniewie do 
strategicznego kombinatu przemysłowego w Elblągu. Uniemożliwiono Polsce 
wykorzystanie jej granicy morskiej dla swobodnego kształtowania polityki impor
tu surowców energetycznych; w to miejsce narzucono budowę tranzytowego, 
znowu równoleżnikowo poprowadzonego, rurociągu „Przyjaźń", monopo
lizującego dostawy ropy naftowej z ZSRR. Posiadał on potencjalne znaczenie 
militarne jako zaopatrzenie Armii Radzieckiej w paliwo, w przypadku pochodu 
przez ziemie polskie na Europę Zachodnią; do tego groźba „zakręcenia kurka" (tak 
skutecznie ostatnio stosowana wobec nieposłusznych Moskwie, teoretycznie nie
podległych republik post-radzieckich) trzymała by w posłuszeństwie uzależnione
go od radzieckich dostaw odbiorcę polskiego. 

Chociaż ze zrozumiałych względów o tym w kraju nie pisano, zdawano sobie 
powszechnie sprawę z zagrożeń suwerenności przez tego rodzaju powiązania 
infrastrukturalne. W przeszłości, dla postępowania sprzyjającego celom pruskim 
ukuto francuskie powiedzenie: działać pour le roi du Prussie - ,,dla króla pruskie
go". Odpowiednikiem tego w krajach satelickich ZSRR po drugiej wojnie świato
wej było działanie pour le secretaire du Russie - ,,dla sekretarza ruskiego". 

Dlaczego zatem z działalnością taką nie zerwano radykalnie od 1989 r., kiedy 
wolność obywatelska i suwerenność państwowa stały się faktem? Pytanie to kie
ruję do tych, którzy przez następne lata za priorytetową inwestycję komunikacyj
ną uznawali budowę owych dwóch równoleżnikowych autostrad; tygodnik „Pol
tyka" jeszcze w 1993 r. skwitował taki program artykułem o kapitalnym tytule: 
Wykonać plan Bieruta. Pytanie to skierować trzeba i do tych, ktorzy latem 1993 r. 
zawarli z Rosją umowę o budowę kolejnego tranzytowego rurociągu przez Polskę 
- tym razem gazowego - reklamując to kolejne niebezpieczne uzależnianie się od 
kaprysu rosyjskiego dostawcy jako „kontrakt stulecia"! 

Dopiero ostatnio (grudzień 1993 r.) premier nowego rządu, Waldemar Pawlak 
oświadczył, że został przez „lobby morskie" przekonany, aby priorytet w budowie 
autostrad dać połączeniu południkowemu - autostradzie od bałtyckiego wybrzeża 
Polski wiodącego poprzez całą Mitropę ku chorwackiemu wybrzeżu Adriatyku. 
Jeżeli oświadczenie to potwierdzone zostanie odpowiednimi decyzjami rządowy
mi, nastąpi restrukturyzacja koncepcji połączeń komunikacyjnych, wykorzystują
ca wielki atut, jakim jest długa, ponad pięćsetkilometrowa, granica morska kraju. 

W dwudziestoleciu międzywojennym pod wpływem doświadczeń wojny gos-
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podarczej w 1925 r., narzuconej Polsce przez Niemcy, zdano sobie sprawę z po
trzeby przeciwdziałania tym złowrogim trasom równoleżnikowym, poprzez budo
wę prostopadłej do nich trasy południkowej, łączącej górnośląskie zagłębie węglo
we z portami morskimi Gdyni i Gdańska; wzdłuż tej osi południkowej powstawała 
wówczas magistrala kolejowa Śląsk-Bałtyk20 . Obecnie wzdłuż tej samej osi proje
ktowana jest budowa autostrady Bałtyk-Adriaty~. 

Ta południkowa oś stanowi kręgosłup systemu komunikacyjnego Polski -
systemu z prawdziwego zdarzenia, to znaczy nie narzuconego z zewnątrz, lecz 
wynikającego z wewnętrznych potrzeb rozwojowych ziem polskich. W nowych 
granicach państwa ustalonych w 1945 r., które przybrały charakter trwałych i nie
zmiennych, ów kręgosłup komunikacyjny uzupełniają dwie dodatkowe osie, po
prowadzone po przekątnych: między północnym zachodem a południowym 
wschodem oraz między południowym zachodem a północnym wschodem kraju. 
Pierwsza z tych osi tworzy kolejny pomost międzymorski, w swym przedłużeniu 
na Ukrainę stanowiąc oś Bałtyk-Morze Czarne. Także druga ma zasadnicze 
znaczenie dla powiązań Polski z jej europejskim otoczeniem - o czym niżej. Obie 
przekątne osie, krzyżując się w centrum kraju, w rejonie Łodzi, tworzą układ 
podobny do litery X, czyli krzyża greckiego i stąd model ten nazywano „krzyżem 
św. Andrzeja". 21 

Rysunek 3 przedstawia układ tak projektowanych autostrad na mapie Polski. 
Rejon Łodzi, w którym wszystkie wymienione trzy osie drogowe się spotykają, 
jest centralną rozdzielnią kierunkową magistrali drogowych Polski. Jak niegdyś na 
Forum Romanum w antycznym Rzymie wyznaczono punkt zerowy, od którego 
odmierzano kamieniami milowymi odcinki stąd rozchodzących się dróg (z czego 
poszło powiedzenie: ,,wszystkie drogi prowadzą do Rzymu"), tak w Polsce podob
ny punkt zerowy znajduje się w Łodzi. Tutaj jest punkt wyjścia - czy, jak kto woli, 
dojścia - oznaczany na tablicach drogowych przy szosach, stąd się rozbiegających 
w różnych kierunkach22

• 

Tę samą praktykę przyjęto w modelu przedstawionym na rysunku 3. Zamiast 
trzech osi średnicowych otrzymujemy w związku z tym sześć pół-osi, z rejonu 
Łodzi skierowanych ku różnym punktom granicznym i dalej ku znajdującym stę 
w przedłużeniu tych dróg poza Polską rejonów Europy. Łacińskie nazwy propo
nowane odrębnie dla każdej z tych sześciu tras międzynarodowych utworzono 
przez analogię do nazwy Via Baltica, wylansowanej dla projektu jednej z tych 
międzynarodowych przyszłych autostrad. 

Zacznijmy przegląd od tej z owych dróg, która z południa, od wybrzeży Adria
tyku ma poprzez Budapeszt dojść do granic Polski i w dalszym przebiegu przez 
Katowice-Częstochowę doprowadzić do Łodzi. Jej łacińska nazwa Via Adriatica 
wyraża kierunek geograficzny będący punktem docelowym tej drogi. Rozpad 
Czechosłowacji na dwa odrębne państwa skłania do przemyślenia nowego warian-

20 E. Kw i at ko wski. Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Kraków 1931, s. 235. 
21 A. Piskozub, O suwerenny, narodowy system komunikacyjny Rzeczypospolitej Polskiej, 

.. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Trans
portu Lądowego" nr 21, Gdańsk 1993; tamże „krzyż św. Andrzeja" nas. 19, (rys. 2 d). 

22 A. Piskozub, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy stru
ktur przestrzennych ziem polskich. Ossolineum 1987, mapa nas. 299. 
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tu przebiegu tej trasy przez Słowację. Dotychczasowa prowadziła pograniczem 
Czech i Słowacji, wkraczając w rejonie Cieszyna na krótkim odcinku w teryto
rium Czech. Nowy, skrócony i wyprostowany wariant Via Adriatica zamiast trasy 
Katowice-Cieszyn-Bratysława-Budapeszt prowadziłby trasę: Katowice-Bielsko 
Biała-Bańska Bystrzyca-Budapeszt. 

Na północ od Łodzi przedłużeniem Via Adriatica ku Bałtykowi są trzy trasy. 
Pierwsza prowadzi ku północy i przez Toruń dochodzi do Gdańska i Gdyni. Druga 
odgałęzia się ku północnemu zachodowi i przez Poznań dochodzi do Szczecina 
i Świnoujcia. Trzecia odgałęzia się ku północnemu wschodowi i przez Warszawę 
oraz Białystok osiąga granicę polsko-litewską, kierując się przez państwa bałtyc
kie - Litwę, Łotwę i Estonię do Finlandii, kończąc się w Helsinkach. 

Nazwa tej ostatniej drogi Via Baltica - wiąże się z tymi właśnie państwami 
bałtyckimi, poprzez które droga ta przebiega wschodnim obrzeżem Bałtyku. Ana
logicznie, przedłużenia transbałtyckie obu pozostałych dróg, wyznaczają ich naz
wy. I tak przyszła autostrada Łódź-Toruń-Gdańsk ma z tego portu promowe prze
dłużenie do Szwecji: stąd jej nazwa - Via Gothica. Autostrada Łódź-Poznań
-Szczecin ma przedłużenie do Kopenhagi albo promem ze Świnoującia, albo 
lądowym obejściem Bałtyku od zachodu. To ostatnie będzie możliwe, gdy w Niem-
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czech ukończona zostanie budowa autostrady na trasie Szczecin-Lubeka-Kilonia; 
z Kilonii do Kopenhagi trasa autostrady już istnieje. Konsekwentnie omawiana tu 
trasa z Łodzi przez Poznań do Szczecina nazwana została Via Danica. 

Godne podkreślenia jest, że w modelu tym Via Gothica i Via Danica tworzą 
całkowicie równorzędne połączenia polskich portów morskich wschodniego i za
chodniego wybrzeża z Via Adriatica, czyli z trasą ku południowi Europy. Pozwala 
to uniknąć budowy drugiej kosztochłonnej autostrady o przebiegu południkowym. 
Wysunięto jej propozycję w środowisku szczecińskim, argumentując, że skoro 
z Gdańska ma pobiec autostrada południkowa przez Toruń-Łódź-Katowice do 
Budapesztu, to powinna na zachodzie kraju powstać alternatywna autostrada, ze 
Szczecina przez Gorzów Wielkopolski-Zieloną Górę-Jelenią Górę prowadzącą do 
Pragi. 

Nie bierze się przy takim projekcie pod uwagę, że połączenie autostradowe 
Szczecina z Pragąjuż istnieje, tyle że prowadzi przez terytorium Niemiec na trasie 
Szczecin-Berlin-Drezno-Praga. Dublowanie tej autostrady po polskiej stronie gra
nicy byłoby niesłychanym marnotrastwem finansowym. Wystarczy budowa tylko 
północnego odcinka tej autostrady od Szczecina przez Gorzów Wielkopolski 
w rejon Skwierzyny. Stamtąd realizowana jest budowa autostrady równoleżniko
wej, prowadzącej przez Poznań do centralnego węzła autostrad polskich w rejonie 
Łodzi. Ze złożenia tych dwóch odcinków powstanie trasa autostrady Via Danica 
w granicach Polski. 

Piąta autostrada z rejonu Łodzi ma prowadzić przez Wrocław do Pragi. W pre
zentowanym na rysunku 3 modelu autostrad jest to ogniwo niesłychanie ważne. 
Rejon Pragi stanowi bowiem geometryczny środek Mi tropy. Jeżeli wykreślimy na 
mapie koło, którego środkiem jest Praga, a w które wpisane jest terytorium 
Mi tropy, to na obrzeżu tego koła na północy znajdzie się Gdańsk a na południu 
Triest i Wenecja; na zachodzie obwód tego koła sięga poza Ren, a na wschodzie 
- poza Wisłę. 

Takiemu centralnemu położeniu zawdzięcza Praga swą funkcję faktycznej 
stolicy Świętego Rzymskiego Cesarstwa Narodu Niemieckiego w XIV w. Tu 
rezydowali cesarze, tu kwitło życie intelektualne, artystyczne, gospodarcze, kóre
mu zawdzięcza swe zabytkowe piękno „Złota Praga". Autostrada wiodąca od 
Łodzi do owego centralnego miejsca Mitropy nosi stąd nazwę Via Mitropaea -
Drogi Środkowoeuropejskiej. 

Żaden z pięciu omówionych tu projektów autostrad - Via Adriatica, Via Balti
ca, Via Gothica, Via Danica, Via Mitropaea - nie stanowi propozycji wykraczają
cej poza prezentowane na oficjalnych mapach programy budowy dróg ruchu 
szybkiego w Polsce. Zostały one tylko na tym miejscu wyjęte z tych map i wyeks
ponowane pod proponowanymi łacińskimi nazwami jako zbior przyszłych auto
strad o znaczeniu priorytetowym, zdecydowanie ważniejszych od pozostałych, 
prezentowanych na tamtych mapach23

. 

Do kompletu brakuje tutaj tylko szóstej autostrady o przebiegu od Łodzi ku 

23 Koncepcja tych autostrad pod ich łacińskimi nazwami została przedstawiona na forum mię
dzynarodowym - A. Piskozub, Network of future motorways in Poland- ranking of their importance 
and desirable sequence of realization, Conference od Trans European Motorway and other contem
porary transport projects, 8 June 1993, Gdańsk, Poland (maszynopis powielany). 
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południowemu wschodowi. Trasa ta ptzez rejon Sandomierza prowadziłaby do 
Lwowa, a następnie Odessy, osiągając tam wybrzeże czarnomorskie. Takiej trasy 
oficjalne programy budowy dróg ruchu szybkiego nie przewidują. Owa Via Pon
tica - czyli Droga Czarnomorska - była by ważnym ogniwem drogowym w razie 
aktywizacji połączeń Mitropy z Ostropą na obszarze największego z państw tam
tego subkontynentalnego regionu - Ukrainy. 

Wszystkie pozostałe drogi tutaj omawiane położone są na obszarach Mitropy 
i Nordropy, integrując Mitropę wewnętrznie oraz wiążąc ją z Nordropą tak, jak to 
przedstawiono na rysunku 4. Budowa przedstawionych tutaj pięciu autostrad, 

4.Integracja Mitropy i Nordropy poprzez realizację priorytetowych autostrad polskich 

- kraJe wspólnoty 
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scentralizowanych w rejonie Łodzi, uzupełnia sieć autostradową zachodnioeuro
pejskiej wspólnoty cywilizacyjnej brakującymi w tej sieci a niezbędnymi ogniwami. 

Realizacja omówionych tutaj autostrad złożyłaby się na trzy osie średnicowe 
o znaczeniu kontynentalnym, a mianowicie: 

Via Adriatica wraz z Via Gothica na międzymorską oś średnicową bałtycko
-adriatycką o przebiegu północ-południe, 

Via Danica przedłużona o Via Pontica na drugą międzymorską oś średnicową, 
bałtycko-czarnomorską o przebiegu północny zachód - południowy wschód, 

Via Mitropaea wraz z Via Baltica, tworząc pomost lądowy z centrum Mitropy 
ku wschodnim obrzeżom Nordropy jako oś średnicową o przebiegu południowy 
zachód - północny wschód. 

Istotnym uzupełnieniem tego układu śreqnicowego jest obwodowy pierścień 
drogowy na terytorium Polski w przebiegu Toruń-Warszawa-Katowice-Wrocław
-Poznań-Toruń. Ten pierścień obwodowy - pominięty na rysunku 3 dla jasności 
prezentacji układu średnicowego - pozwala na przechodzenie z jednej osi średni
cowej na inną z ominięciem centralnego węzła autostrad w rejonie Łodzi, dając 
w różnych relacjach skrócenie tras. Na przykład można tę komunikację obwodową 
wykorzystać dla trasy Szczecin-Poznań-Wrocław-Praga, co wydłuża wprawdzie 
tę relację w stosunku do zagranicznej trasy Szczecin-Berlin-Drezno-Praga, ale za 
to pozwala na połączenie w tej realcji z ominięciem terytorium Niemiec, w bez
pośrednim połączeniu polsko-czeskim. 

4. Nadbałtyckie euroregiony 

W stuleciu pomiędzy Kongresem Wiedeńskim a pierwszą wojną światową 
pobrzeże południowe Bałtyku znajdowało się w całości w granicach Prus, dzieląc 
się tutaj na trzy prowincje: pomorską (30,1 tys. km2

) ze stolicą w Szczecinie, 
zachodniopruską (25,5 tys. km2

) ze stolicą w Gdańsku i wschodniopruską (37,0 
tys. km2

) ze stolicą w Królewcu24
• 

Tylko wybrzeże najmniejszej z tych trzech prowincji, zachodniopruskiej, znaj
duje się dziś w całości w granicach Polski. Na zachodzie sięgało ono do granicy 
powiatów puckiego i lęborskiego w ich zasięgu sprzed 1975 r.; na wschodzie do 
granicy powiatów elbląskiego i braniewskiego, będącej do 1975 r. równocześnie 
wschodnią granicą ówczesnego województwa gdańskiego. Nie tylko wybrzeże, 
lecz cały obszar tej prowincji jest od 1945 r. w granicach Polski. Jest to bardzo 
ważne, gdyż tam znajduje się dolny odcinek Wisły wraz z wiślaną deltą i portami 
morskimi w jej sąsiedztwie - od Gdyni po zachodniej stronie do Elbląga po stronie 
wschodniej. 

Natomiast obie pozostałe prowincje - pomorska i wschodniopruska - nie 
w całości weszły w granice Polski. Wprawdzie wyraźna większość obszaru obu 
tych prowincji pruskich należy od 1945 r. do Polski, lecz granica państwowa 
porozcinała w każdej z nich naturalne całości geograficzne - zatoki: Pomorską 

24 Z. Mikulski, Podział regionalny Morza Bałtyckiego, [w:] Bałtyk Południowy, praca zbio
rowa pod redakcją B. Augustowskiego, Ossolineum 1987, s. 46 tahlica. 
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i Gdańską po stronie morskiej, zalewy: Szczeciński i Wiślany na styku morza 
i lądu oraz związane z nimi dorzecza i zlewiska po stronie lądowej25 . 

Wyspa Rugia zamyka Zatokę Pomorską od zachodu, natomiast półwysep 
Sambia zamyka Zatokę Gdańską od wschodu. Punktami krańcowymi wybrzeży 
obu tych zatok są przylądek Arkona na Rugii i przylądek Taran na Sambii. Są to 
zarazem krańce wybrzeży południowego Bałtyku: poza Arkoną zaczynają się 
bowiem wybrzeża zachodniobałtyckie, a poza przylądkiem Taran - wybrzeża 

wschodniobałtyckie26 . _ 

Ponieważ wytyczone w 1945 r. granice państwa polskiego nie sięgnęły po 
Rugię na zachodzie, ani po Sambię na wschodzie, oba te krańce wybrzeży połu
dniowobałtyckich pozostają poza Polską. Dotkliwym tego skutkiem jest rozcięcie 
granicami państwowymi Zatoki Pomorskiej na części polską i niemiecką oraz 
Zatoki Gdańskiej na części polską i rosyjską. 

Granica polsko-niemiecka na wyspie Uznam została wytyczona tuż na zachód 
od Świnoujścia. Pospieszne i niestaranne wytyczanie przebiegu granicy w terenie, 
przy oczywistych zaniedbaniach i niekompetencji strony polskiej, sprawiły że 
nawet teren ujęcia wody dla Świnoujścia pozostawiono poza terytorium Polski27 • 

Przedłużenie tej granicy na wody Zatoki Pomorskiej przecięło tor wodny prowa
dzący ze Szczecina i Swinoujścia na otwarte wody Bałtyku, pozostawiając jego 
odcinek po niemieckiej stronie granicy. W latach osiemdziesiątych stało się to 
przyczyną kryzysu w stosunkach PRL i NRD, gdyż ze strony tego ostatniego 
państwa nastąpiły kroki wyraźnie nieprzyjazne dla gospodarki morskiej Polski. 
Poza granicą morską państwa znalazło się kotwicowisko statków udających się do 
Szczecina i Świnoujścia, Polska straciła władztwo nad częścią toru wodnego 
prowadzącego do tych portów wraz z prawem do pogłębiania tego toru. W perspek
tywie groziło to utratą przez porty morskie zachodniego wybrzeża ich rangi, 
wskutek degradacji warunków żeglugowych na drodze łączącej te porty z otwar-
tym morzem28. _ 

Przecięcie Zatoki Gdańskiej morską granicą polsko-rosyjską pociągnęło za 
sobą skutki dla Polski jeszcze dotkliwsze, gdyż Cieśnina Pilawska, stanowiąc 
wyjście z Zalewu Wiślanego na Bałtyk, znalazła się po rosyjskiej stronie granicy 
państwowej. Istniejąca tam gigantyczna baza rosyjskiej marynarki wojennej, przy 
tradycyjnej w tamtym państwie mentalności, upatrującej we wszystkim dążności 
do szpiegostwa i sabotażu, sprawiła, że od 1945 r. wyjście z Zalewu Wiślanego na 
Bałtyk dla żeglugi polskiej stało się niedostępne. Stan taki utrzymuje się, mimo 
jego całkowitej sprzeczności z międzynarodowym prawem morza, nakazującym 
swobodę przepływu przez takie przejścia niewojennym jednostkom pływającym. 
Próby zmiany tego stanu rzeczy, podejmowane po 1989 r., nie przyniosły rezulta
tów. Skończyło się na kilku pokazowych rejsach, które jednak trwałego otwarcia 

25 A. Piskozub, Bałtyk Południowy- polskie mare nostrum, VI Sejmik Morski, Warszawa 
1991, mapa nas. 25. 

26 A. Piskozub, Gniazdo Orla Białego, Warszawa 1968, s. 63 - mapa: Podstawy hydrogra
ficzne sześciu podstawowych dzielnic ziem polskich. 

27 P. Zaremba, Walka o polski Szczecin, Ossolineum 1986, s. 382, prezentuje polskie starania 
z 1946 r. poprawienia na korlyść Polski granicy zachodniej na zachód od Szczecina i Świnoujścia. 

28 J. G i I as, Ochrona interesów morskich Polski na arenie międzynarodowej, V Sejmik Morski, 
Warszawa 1990, s. 77-78. 

119 



Cieśniny Pilawskiej dla żeglugi polskiej nie przyniosły29 . W konsekwencji Elbląg 
oraz porty, przystanie rybackie i turystyczne położone przy polskiej części Zalewu 
Wiślanego od pół wieku znajdują się w sztucznie zamknietym akwenie, odciętym 
od połączenia z otwartym morzem. 

Od 1945 r. granica polsko-niemiecka rozcina na dwie części Zalew Szczeciński 
a granica polsko-rosyjska - Zalew Wiślany. Obie te naturalne całości uległy 
wskutek tego degradacji. Narasta ich różnorodna degradacja, z olbrzymim skaże
niem wód na czele, zmniejszają się dawne poważne połowy na ich terenie szla
chetnych gatunków ryb słodkowodnych, tracą walory turystyczne i rekreacyjne 
wody i wybrzeża obu zalewów. Odkąd zabrakło jednego gospodarza, odpowie
dzialnego za stan każdego z tych zalewów trwa i pogłębia się ich upadek30

. 

Granica państwowa polsko-niemiecka przecięła i podzieliła obszar zlewiska 
Zalewu Szczecińskiego (11,3 tys. km2

), z którego 81 proc. (9,2 tys. km2
) należy 

do Niemiec a 19 proc. (2, 1 tys. km2
) - do Polski. Z obszarem tym integralnie.jest 

zrośnięte dorzecze dolnego odcinka Odry, poniżej ujścia Warty z Notecią (10,8 
tys. km2

), z czego dwie trzecie należą do Polski (7,1 tys. km2
), a jedna trzecia (3,7 

tys. km2) do Niemiec. Łącznie jest to obszar pogranicza polsko-niemieckiego 
o powierzchni 22, I tys. km2

, z których po stronie niemieckiej pozostaje 12,9 tys. 
km2 (58 proc.), a po polskiej 9,2 tys. km2 (42 proc.)31 . 

Odwrócenia tej niekorzystnej sytuacji, trwającej na tym podzielonym granicą 
państwową obszarze od półwiecza oczekuje się poprzez realizację tutaj euroregio
nu „Pomerania". Ma on skoordynować poczynania integrujące istniejącą tutaj 
wcześniej całość regionalną. Jak gdzie indziej, tak i w strefie ujścia Odry po 
stworzeniu euroregionu ma się nadzieję na przyspieszenie integracji pogranicza 
dwóch państw, które w perspektywie także mają być członkami jednej zintegro
wanej wspólnoty - Unii Europejskiej. 

Trudniejsza sytuacja istnieje na wschodnim krańcu polskiego pobrzeża Bałty
ku. Tam granica polsko-rosyjska przecięła i podzieliła zlewisko Zalewu Wiślane
go (23,5 tys. km2

), z którego do Polski należy 62 proc. ( 14,5 tys. km2
), a do 

obwodu królewieckiego Rosji 38 proc. (9,0 tys. km2
)

32
. Wykreślona w 1945 r. 

w postaci linii prostej granica państwowa porozrywała wielowiekowe więzi lokal
ne, zerwała i unieruchomiła od pół wieku liczne odcinki kolejowe i drogowe, 
łączące dawniej obie strony tej granicy państwowej. Ekologiczna degradacja jest 
tu podobn~ jak na zachodnim krańcu polskiego pobrzeża. W obu przypadkach 
granica podzieliła wielkie kompleksy leśne o wysokich walorach przyrodniczych 
- Puszczę Wkrzańską za Odrą, Puszczę Romincką na wschodzie33

. 

Szczególnie dotkliwy przypadek stanowi sprawa Kanału Mazurskiego. Powstał 

29 Dyplomatyczna woda. Minister Skubiszewski wyjafnia sprawę Cieśniny Pilawskiej, ,,Dziennik 
Bałtycki'' z 14 lipca 1993 r., s. 3. 

30 J. Gil as, S. Kalina, Sytuacja prawna estuariwn Odry i Zatoki Pomorskiej, [w:] Estu
arium Odry i Zatoka Pomorska w rozwoju społeczno-geograficznym Polski, Uniwersytet Szczeciń
ski, Szczecin 1990, s. 25-27. 

31 Szczegółowy podział Odry i rzek przymorza, ,,Prace PIHM", z. 5, Warszawa 1949. 
32 A. Piskozub, Geograficzno-historyczna jedność zlewiska Zalewu Wiślanego, V Sejmik 

Morski, Warszawa 1990, s. 106-124. 
33 A. Pisk o z ub, Między Wisłą a Niemnem, ,,Pomerania", nr 4/240/, kwiecień 1993, s. 30. 
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on przed drugą wojną światową na odcinku 51,5 km, łącząc jezioro Mamry 
z Łyną, niedaleko jej ujścia do Pregoły. Dzięki temu kanałowi wielkie jeziora 
mazurskie uzyskały przez Pregołę wyjście na Zalew Wiślany a stamtąd na Wisłęf 
i dalej ku zachodowi Euroµy. Kanał Mazurski stanowił osiągnięcie inżynierskie, 
gdyż systemem dziesięciu śluz pokonywał różnice 111 m poziomu między Mam
rami a Łyną, umożliwiając żeglugę statkami o nośności do 150 t. Trasa Kanału 
Mazurskiego jest od pół wieku rozcięta granicą polsko-rosyjską, a sam kanał od 
tego czasu nieczynny34

. 

Jak odtworzyć tutaj naturalne więzi regionalne i zintegrować sztucznie rozdzie
lone obszary? Pytanie to jest o tyle istotne, że w tym przypadku realizacja eurore
gionu może nie wchodzić w rachubę z dwóch przyczyn. Pierwszą jest to, że Polska 
ubiega się o wejście do Unii Europejskiej i niewątpliwie za niewiele lat zostanie 
do niej przyjęta, natomiast między Unią Europejską a Rosją można mówić co 
najwyżej o współpracy, lecz nie o integracji. 

Druga przyczyna wynika z tego, że obwód królewiecki stanowi niebezpieczną 
koncentrację wojska i broni na skalę nieporównywalną z jakimkolwiek innym 
miejscem w Europie. Utrzymywanie takiej bazy militarnej przekreśla inne poten
cjalne kierunki rozwojowe okręgu Królewca i czyni z tej rosyjskiej enklawy nie
bezpieczną „bombę zegarową", zagrażającą wszystkim państwom nadbałtyckim 
sąsiadującym z tym okręgiem, Polsce i Litwie najbardziej. Demilitaryzacja tej 
enklawy powinna stanowić cel wstępny, poprzedzający wszelkie poczynania inte
grujące ten obszar z jego tradycyjnym sąsiedzkim otoczeniem. 

Rysunek 5 przypomina, że podziały polityczne zbliżone do obecnych nie są 
w obu rozpatrywanych tutaj regionach nadbałtyckich precedensem stworzonym 
po drugiej wojnie światowej. W strefie ujścia Odry podział dzielnicy pomorskiej 
trwał od XVII do XIX w.: rozpoczął się z pokojem westfalskim w 1648 r., kiedy 
Szwedzi objęli zachodnią część tej dzielnicy, a skończył się z Kongresem Wiedeń
skim 1815 r., kiedy stamtąd ostatecznie ustąpili. Na wschód od Wisły podział 
podobny do współczesnego trwał od XV do XVIII w.: rozpoczął się, gdy drugi 
pokój toruński w 1466 r. oddał Polsce Warmię, a zakończył się w 1772 r. wraz 
z pierwszym rozbiorem Rzeczypospolitej. W ciągu tych trzech stuleci do Rze
czypospolitej należały wybrzeża Zalewu Wiślanego aż poza Braniewo i ujście 
Pasłęki - do tego samego miejsca, do którego dziś sięga na wschodzie morska 
granica Polski; tak samo daleko jak w XV-XVIII w. sięga ona dziś także na 
Mierzei Wiślanej, poza Nową Karczmę35 . 

Przyszłość pokaże, w którą stronę potoczą się losy obu omawianych tu nadbał
tyckich regionów. Czy przeważą tradycje ich restytucji w historycznych regional
nych granicach, czy też utrzymają się polityczne podziały tych regionów, także 
przecież wykazujące się długotrwałym istnieniem w przeszłości? 

34 A. Piskozub, Elbląg jako port Europy Bałtyckiej, VIII Sejmik Morski, Szczecin 1993, s. 93. 
35 A. Pisk ozu b, Polska morska. Czyn XX wieku, Gdańsk 1986, s. 113 i mapa na s.114. 
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5. Podsumowanie 

Na przeciwległych stronach Bałtyku ukształtowały się dwie subregionalne 
grupy, równolegle, aczkolwiek w odmiennym tempie zmierzające ku integracji 
z Unią Europejską. Nordropa, czyli grupa północnoeuropejska w swym skandynaw
skim trzonie, jest bliska wejściu do Unii Europejskiej. Mitropa, czyli grupa 
środkowoeuropejska poza Niemcami i Austrią, nie ma szans na rychłe do Unii 
Europejskiej przyjęcie, liczy jednak na oba wymienione państwa jako na swych 
promotorów w tym procesie; zarazem silniejsze niż w Nordropie są w „wyszehradz
kiej" części Mitropy domagania się przyjęcia tych państw do NATO. 

Między Mitropą i Nordropą pogłębia się współpraca w różnych dziedzinach, 
nie przekreśla ona jednak subregionalnych między nimi odrębności. Nie ma 
przesłanek, aby ugrupowania te stopiły się w jednolitą Europę Bałtycką. 

Restrukturyzacja koncepcji układu sieci autostrad polskich powinna stać się 
istotnym czynnikiem integrującym wewnętrznie Mitropę, zwiększającym jej 
transbałtyckie powiązania z Nordropą, scalającym wreszcie komunikacyjnie oba 
te subregiony z resztą zachodnioeuropejskiej wspólnoty cywilizacyjnej. 

Nadbałtyckie regiony Polski przy obu krańcach jej morskiej granicy pilnie 
wymagają poczynań integracyjnych w skali lokalnej wobec szkód poczynionych 
tutaj przed półwieczem przez granice państwowe wytyczone w 1945 r., a rozry
wające naturalne całości regionalne. Instytucja euroregionów może stać się narzę
dziem odtworzenia porozrywanych więzi lokalnych, przynajmniej na zachodnim, 
polsko-niemieckim pograniczu, gdzie dojrzewa koncepcja euroregionu „Pomera
nia". 

We wszystkich tych dziedzinach fakt obecności Polski nad Bałtykiem, na 
szerokiej granicy morskiej jest czynnikiem ułatwiającym Polsce swobodę suwe
rennych poczynań, w konsekwencji zbliżających nasz kraj zarówno ku Unii Euro
pejskiej, jak i ku NATO. 

SUMMARY 

The principal aim of Polish foreign policy of the nineties, i.e. full membership in both 
European Union and NATO, has been represented in this article in terms of three aspects. 
In case of each of these, this principal aim is analysed in connection with the fact of Polish 
access to the Baltic Sea, a factor greatly expedient for the achievement of this aim. 

The first aspect designates Poland, along with the other countries of the Visegrad 
group, as a component of Central Europe (Mitteleuropa). The argument is that, in the face 
of obstacles and hindrances on the way towards Polish integration with Western Europe, 
it should be the task of the members of European Union and NATO from Mitteleuropa 
region to sponsor and facilitate the entry of Poland and other countries of the Visegrad 
group into these organizations; i.e. Germany and, in case of European Union, Austria 
should do their utmost to provide their assistance. 

The second aspect concerns the need for the restructurization of programmes devoted 
to the development of the transportation network in Poland, with priority on transportation 
links between Poland and the whole region of Europe to be integrated with European 
Union and NATO. These links include primarily trans-Baltic connections between Mitte
leuropa and Scandinavian Northern Europe. A particularly significant project concerns the 
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construction of a longitudinal motorway Baltic-Adriatic, from Gdańsk to Dubrovnik, 
which would integrate „the eastern w all of Mitteleuropa": Poland, Slovakia, Hun gary and 
Croatia. 

The third aspect concerns European integration in terms of „Europe of regions" and is 
connected with three historical maritime regions in Poland. Only the central one, i. e. 
Vistulian Pomerania, is entirely within the borders of Poland. Part of the West Pomeranian 
region, so called Vorpommern, belongs to Germany; the third region's centre, 
Konigsberg/Kaliningrad/Królewiec, along with adjoining territory, is a part of Russia. 
These facts alone spell out the need for international regional cooperation. 

Translated by Wojciech Kubiński 



KOMUNIKATY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk 1994, zeszyt 43 

Małgorzata Pacuk 

WZRASTA SZANSA POLSKI NA BAŁTYCKIM RYNKU PRZEWOZÓW 

Zmiany polityczne i gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej lat dzie
więćdziesiątych przyczyniły się do powstania nowych warunków rozwoju wymia
ny handlowej i współpracy między krajami Europy Bałtyckiej. Naturalną drogą 
przewozu towarów i pasażerów między Norwegią, Szwecją, Finlandią, częściowo 
Danią i Niemcami z jednej strony, a republikami bałtyckimi, zachodnią Rosją, 
Polską, Słowacją, wschodnimi Węgrami, Białorusią, Ukrainą, Rumunią i Bułgarią 
z drugiej, jest południowo-wschodnia część Morza Bałtyckiego. Stąd też obszary 
leżące dotychczas z dala od głównych szlaków handlowych i transportowych 
stanęły obecnie przed szansą odegrania głównej roli w wymianie międzynarodo
wej na obszarze Europy Bałtyckiej. Do rejonów takich z pewnością należą nad
morskie województwa Polski oraz południowo-wschodnia część Szwecji. 

W nowej sytuacji kraje Europy Środkowej i Wschodniej mają duże znaczenie 
dla gospodarki szwedzkiej. Sektor przemysłowy Skandynawii, w odróżnieniu od 
bardziej „kontynentalnych" konkurentów, ma utrudnioną sytuację ze względu na 
większe oddalenie od rynków europejskich, a co za tym idzie na wyższe koszty 
transportu towarów eksportowanych i importowanych. Dlatego lepszy i bardziej 
wydajny system transportowy ma istotne znaczenie dla przemysłu skandynawskie
go, a poważne obniżenie czasu i kosztów transportu jest jedyną drogą do utrzyma
nia dotychczasowych pozycji. 

Skandynawia, zwłaszcza Szwecja, jest bardziej niż kiedykolwiek zależna od 
Niemiec jeśli chodzi o ruch tranzytowy. Jednak infrastruktura transportowa Euro
py Zachodniej, a szczególnie korytarze tranzytowe o przebiegu północ-południe 
na obszarze Niemiec, już obecnie nie jest wystarczająca dla potrzeb ruchu drogo
wego. Szlaki tranzytowe wiodące przez Polskę i inne kraje Europy Środkowej 
i Wschodniej nabierają więc coraz większego znaczenia i pozwalają uniknąć prze
ciążonych tras niemieckich. Równie istotny jest fakt, że żadne polskie przepisy nie 
zabraniają poruszania się samochodom ciężarowym po drogach w dni weekendo
we, a ten uciążliwy przepis dla przepływu ładunków skandynawskich obowiązuje 

125 



już w Niemczech. Udoskonalone sieci drogowe i kolejowe stać się mogą intere
sującą alternatywą dla strumieni ładunków między Skandynawią a Europą Środ
kową, W schodnią i Południową. Idea taka traci oczywiście rację bytu bez powią
zania sieci transportu lądowego z głównymi portami morskimi (Gdańsk, Gdynia, 
Szczecin-Świnoujście) i stworzenia systemu transportowego gwarantującego 
szybkie i ekonomiczne połączenia międzynarodowe. Toteż duży nacisk położyć 
należy na rozwój linii transportowych na obszarze Bałtyku południowo-wschod
niego (zwłaszcza promowych, uzupełniających połączenia drogowe i kolejowe). 

Wymiana handlowa między Polską a Szwecją 

Ze względu na swoje położenie i potencjał gospodarczy Szwecja powinna być 
bez wątpienia głównym partnerem bałtyckim i europejskim Polski. Niestety, nie 
potwierdza tego wielkość wymiany polsko-szwedzkiej w całym okresie powojen
nym. Znamienny jest fakt, że udział Szwecji w handlu zagranicznym Polski był 
znacznie większy w dwudziestoleciu międzywojennym niż obecnie. Wiele jednak 
wskazuje, że sytuacja może ulec poprawie. Wartość polskiego eksportu do Szwecji 
w 1987 r. po raz pierwszy przekroczyła 2 proc. wartości całego eksportu polskie
go, a od 1988 r. systematycznie rośnie. Minimalny spadek zanotowano w 1992 r., 
gdy wielkość ta wyniosła 2,5 proc. Wartość importu szwedzkiego jest niższa 
i stanowi 1,9 proc. ( 1992) wartości całego importu Polski. 

Interesująco przedstawia się porównanie z odpowiednimi wartościami dla 
szwedzkiego handlu zagranicznego. W latach 1976- I 987 udział krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej w szwedzkim eksporcie sukcesywnie malał. Jednak 
w ciągu ostatnich czterech lat, przy szybko rosnącej wartości eksportu do tych 
krajów, ich udział wzrósł do 2,5 proc. w I 992 r. Spośród krajów tych Polska, 
z prawie 40 milionami mieszkańców, jest największym szwedzkim rynkiem zby
tu. W latach 1988- I 991 szwedzki eksport do Polski wzrastał o około 20 proc. 
rocznie, jakkolwiek w 1992 r. wartość eksportu do Polski nieco się obniżyła ( 4 
proc.) i wyniosła 0,7 proc. wartości całego eksportu. Nasz kraj znalazł się na 21 
miejscu największych szwedzkich rynków zbytu (w 1986 r. było to miejsce 30) 1

• 

Postęp w ciągu ostatnich lat spowodowany jest przede wszystkim wzrostem eks
portu samochodów ciężarowych i osobowych, papieru i chemikaliów oraz produ
któw przemysłu tekstylno-odzieżowego i obuwniczego i produktów spożyw
czych. 

Udział krajów Europy Środkowej i Wschodniej w szwedzkim imporcie malał 
nieprzerwanie od początku lat osiemdziesiątych, ale w 1992 r. wzrósł nieco do 3, 1 
proc. Import z Polski, drugiego co do wielkości importera po Rosji, w ciągu 
ostatnich trzech lat cechował znaczny wzrost wartości, szybszy niż dla importu 
całkowitego. W 1992 r. wartość ta wzrosła o 6 proc. do 2,4 miliarda koron 
szwedzkich i Polska znalazła się na 19 pozycji wśród największych importerów 
do Szwecji2. Kraj nasz ma wciąż rosnący udział w szwedzkim imporcie produktów 

1 Export/Importaret 1992, Statistiska Centralbyran, Stockholm. 
2 Tamże. 
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przemysłu drzewno-papierniczego, elektromaszynowego, spożywczego i tekstyl
no-odzieżowego oraz obuwniczego. 

Tabela 
Udział poszczególnych środków transportu w polsko-szwedzkiej wymianie 

towarowej w 1991 r. 

- Transport 

samochodowy kolejowy morski lotniczy 

Eksport do ~ 92 327 83 652 190 724 47 
Polski (tony) 

Import z Polski 141 844 194 373 1 146 153 151 
(tony) 

Razem (tony) 234 171 278 025 l 336 877 198 

Źródła: Materiały Stat1stiska Centralbyran, SCB, Stockholm i Institutet for Transportekonomi & Logistik, Vaxjo. 

Dane zawarte w tablicy, prezentującej udział poszczególnych środków trans
portu w eksporcie i imporcie towarów między Polską a Szwecją, wskazują, że 
wymiana ta zdominowana jest przez transport morski. Wielkość przewozów drogą 
morską ze Szwecji do Polski przekracza sumę przewozów transportem kolejowym 
i samochodowym. Natomiast eksport towarów polskich do Szwecji jest jeszcze 
wyraźniej zdominowany przez transport morski, który w 1991 r. przewiózł trzy
krotnie więcej towarów niż koleje i samochody ciężarowe łącznie. Można przypu
szczać, że zmiana roli poszczególnych środków transportu będzie w przyszłości 
zależała głównie od rozwoju handlu zagranicznego między obu krajami oraz jego 
struktury. Transport morski ma bardzo silną pozycję na rynku, zwłaszcza jeśli 
chodzi o pewne grupy ładunków (np. surowce). Transport kolejowy ma duże 
znaczenie głównie na długich dystansach - dla przewozów między Szwecją 
a Czechami, Słowacją, Węgrami, Białorusią czy Ukrainą. W najbliższym czasie 
można oczekiwać zwiększonej roli transportu samochodowego, a co za tym idzie 
wzrostu zapotrzebowania na promy przeznaczone głównie do przewozu samo~ho
dów ciężarowych. 

Ruch pasażerski 

Przewozy pasażerów między Szwecją a Polską i innymi krajami Bałtyku Połud
niowego odbywają się głównie drogą morską, na pokładach promów pasażerskich. 
Rynek promowy przechodził największy rozwój w latach sześćdziesiątych, po 
czym tempo wzrostu zaczęło się zmniejszać. Rynek skandynawski wykazuje 
obecnie nawet pewną nadwyżkę tonażu. Pewne możliwości ekspansji stwarza 
nowa sytuacja w krajach Europy Wschodniej, ale jeśli chodzi o ruch pasażerski 
jego rozwój jest i pozostanie bardzo wolny. W początkowej fazie będzie to ruch 
jednokierunkowy (przyjazdy ze Szwecji), natomiast w dalszej perspektywie moż
na oczekiwać wzrostu konsumpcji w tych krajach i w związku z tym liczby odby
wanych podróży. Jednak, aby wzrosło zapotrzebowanie na nowe linie promowe, 
potrzebne są nie tylko walory środowiska przyrodniczego, historyczne centra czy 
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atrakcyjne ceny, ale przede wszystkim znaczna koncentracja ludności, dobrze 
rozwinięty transport lądowy i niezawodny system informacyjny. W tej dziedzinie 
kraje południowego wybrzeża Bałtyku pozostają niedoinwestowane. Niewielkie 
szanse na utrzymanie się na rynku promowym mają nowi armatorzy. Jedynie już 
istniejące, silne towarzystwa żeglugowe byłyby w stanie utworzyć nowe linie 
promowe. Wobec tego należy przyjąć, że w najbliższym czasie ruch pasażerski na 
Południowym Bałtyku obsługiwany będzie przez już funkcjonujące połączenia 
promowe. 

Tabela 2 
Ruch turystyczny ze Szwecji do wybranych krajów Europy w 1991 r. 

Liczba wyjazdów Procentowy 

turystycznych służbowych 
udział w ogólnej 

Kraj Razem liczbie 
wyjazdów 

szwedzkich 

Polska 111 ooo 33 ooo 144 ooo 0,8 

Litwa, Łotwa, 56 ooo 44000 100 ooo 0,3 
Estonia 

Czechosfowacj a 52 ooo 10000 62 ooo 0,3 

Węgry 80 ooo 60 ooo 
,,, 

140 ooo 0,8 

Dania 6 522 ooo 36 

Finlandia 2 807 ooo 16 

Niemcy 1 655 ooo 10 

Cypr 159 ooo 0,9 

Turcja 153 ooo 0,9 

Źródła: Yearbook ofTourism Statistics 1993, WTO, Madrid i materiały Tourism Data Base, Swedish Board 
ofTourism. 

Turyści skandynawscy są na ogół tradycyjni w swych upodobaniach. Wybie
rają głównie połączenia promowe między południową Szwecją a Danią i Niemca
mi, na co wskazują kierunki wyjazdów turystycznych i służbowych (tab. 2). 
Przyjazdy do Polski stanowią zaledwie 0,8 proc. ogółu wyjazdów ze Szwecji (do 
Niemiec - 1 O proc.), przy czym największe ich nasilenie przypada oczywiście na 
sezon letni (maj-sierpień). W 1992 r. na okres ten przypadło 64 tys. przyjazdów, 
co stanowi pewien wzrost w porównaniu z 1991 r. (57 tys. przyjazdów). Jest 
wątpliwe, aby w krótkim czasie polsko-szwedzkie połączenia promowe stały się 
atrakcyjną alternatywą dla turystów skandynawskich kierujących się do południo
wej Europy. Istotną zachętą mogłoby się stać znaczne podniesienie standardu 
promów kursujących na tych liniach (na wzór promów „Viking" lub „Silja Line"), 
przyjmuje się bowiem, że konsumując i robiąc zakupy na pokładzie pasażerowie 
dostarczają 50 proc. wpływów z linii promowych3. 

3 Materiały Institutet for Transportekonomi & Logistik, Vaxjo. 
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1. Wybrane linie promowe na Bałtyku 



Sytuacja na rynku promowym Bałtyku Południowego w 1992 r. 

Duża liczba regularnych połączeń promowych pokrywa gęstą siecią Morze 
Bałtyckie, od cieśnin duńskich po Zatokę Botnicką. Zwraca jednak uwagę 
wyraźna koncentracja ruchu promowego - w południowo-zachodniej części Bał
tyku i w relacji Sztokholm-Zatoka Fińska. 

Bałtyk Południowy zdominowany jest przez połączenia szwedzko-niemieckie. 
Najstarszą jest linia początkowo kolejowa, a następnie samochodowa między 
Trelleborgiem (Skania) a Sassnitz, powstała już na początku wieku. Obsługiwana 
przez pięć promów, w tym dwa pasażerskie o wysokim standardzie, pokonywana 
jest w cztery godziny i jest najkrótszą linią promową ze Szwecji na południe. Po 
zjednoczeniu Niemiec nastąpił znaczny wzrost liczby pasażerów na tej linii, 
służącej przede wszystkim jako połączenie ze wschodnimi i środkowymi Niemca
mi, Czechami, Austrią i Włochami. 

W 1992 r. największą liczbę pasażerów przewieziono na linii Trelleborg
-Travemi.inde, obsługiwanej przez dwa statki ro-ro i dwa promy pasażerskie, a od 
lata 1992 r. działa „siostrzane" dla tej linii połączenie Trelleborg-Rostock. 

Nowy na rynku bałtyckim jest Euroway, działający między Malmo 
a Travemi.inde (Lubeka), oferujący między innymi przejazdy do Eurodisneylandu 
pod Paryżem. Na tej samej trasie działa Nordolink specjalizujący się w obsłudze 
ruchu towarowego. 

Wymienione linie obsługują zdecydowaną większość ruchu osobowego i towa
rowego w rejonie Bałtyku Południowego. Rocznie przewożą blisko 2,5 mln pasa
żerów, 340 tys. samochodów osobowych, 275 tys. samochodów ciężarowych 
i 140 tys. wagonów kolejowych. Dominują pod tym względem połączenia Trelle
borg-Travemi.inde i Trelleborg-Sassnitz, ale i nowe linie Trelleborg-Rostock i Eu
roway przewiozły w I 992 r. po prawie 250 tys. pasażerów każda (tab. 3). 

Tabela 3 
Przewozy wybranych linii promowych na Bałtyku w 1992 r. 

Liczba 
Linia 

pasażerów samochodów autobusów samochodów 
osobowych ciężarowych 

Świnoujście-Ystad 337 172 82 459 1 759 57 484 

Świnoujście-Kopenhaga 84 044 10 199 168 6 791 

Gdańsk-Ystad 8 447 1 887 14 27 

Gdańsk-Oxelosund 69 689 12 725 75 538 

Gdynia-Karlskrona 128 836 23 354 369 5 619 

Helsinki-Tallin 1 193 262 8 039 1 637 o 
Sztokholm-Tallin 228 435 15 773 908 o 
Sztokholm-St. 20 406 334 24 1 603 
Petersburg . 

Sztokholm-Ryga 17 884 3 124 25 518 

Norrkoping-Ryga 36 657 460 2 284 
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Liczba 
Linia 

pasażerów samochodów autobusów samochodów 
osobowych ciężarowych 

Goteborg-Ki lania 604 419 71 663 5 766 19 361 

Góteborg-Travemi.inde 2 121 o o 38 032 

Trelleborg-Travemi.inde 987 842 130 421 4 641 126 565 

Trelleborg-Rostock 223 414 48 779 688 21 769 

Trel leborg-S assni tz 853 822 141 661 4 127 20 811 

Malmo-Travemi.inde 234 873 12 039 396 o 
Malmó-Travemi.inde 72 526 6 189 54 106 656 
(Nordólink) 

Źródło: Marine Trading AB. 

Istotną cechą rynku promowego jest istnienie kilku przodujących armatorów. 
Wynikiem tego są trudności nowych towarzystw żeglugowych z utrzymaniem się 
na rynku. Dowodem niech będzie fakt, że każda linia, która wkroczyła na Bałtyk 
Południowy i utrzymała się, wprowadzona była przez armatorów już istniejących 
(np. linia Trelleborg-Rostock). 

Linie promowe działające na wschód od wymienionych obsługiwane są przez 
promy mniejsze i o nieco niższym standardzie, przewożące mniej samochodów 
osobowych i ładunków. Chodzi tu przede wszystkim o polsko-szwedzkie połącze
nia Świnoujście-Ystad i Gdynia-Karlskrona oraz połączenie Norrkoping-Ryga, 
uruchomione latem 1992 r. (linia sezonowa Gdańsk-Ystad ma niewielkie znacze
nie, a 1992 r. był ostatnim rokiem jej funkcjonowania). 

Promy kolejowe i samochodowe między Świnoujściem a Ystad zaczęły kurso
wać regularnie w 1967 r., a więc jest to najstarsza linia między Szwecją a dawny
mi krajami socjalistycznymi. Promy kolejowe i towarowe oraz dwa pasażerskie 
przewożą w ciągu roku około 350 tys. pasażerów, 100 tys. samochodów osobo
wych, 50 tys. ciężarowych i 30 tys. wagonów kolejowych. 

Nowe połączenie promowe z Gdyni do Karlskrony, istniejące od 1991 r., 
obsługuje obecnie około jednej trzeciej liczby samochodów osobowych przewo
żonych na linii Świnoujście-Ystad. Odpowiedni udział samochodów ciężarowych 
wynosi około jednej dziesiątej. Ta stosunkowo niska wartość jest częściowo 
spowodowana małą pojemnością obecnego promu kursującego między Gdynią 
a Karlskroną. 

Polskie przystanie promowe, oprócz ruchu między Polską a Szwecją, obsługują 
też tranzyt ze Skandynawii do innych krajów europejskich. O ile jednak dla 
Świnoujścia naturalnym zapleczem jest obszar Polski zachodniej, a nadzieje na 
zwiększenie tranzytu wiązać należy z ładunkami czeskimi, austriackimi, węgier
skimi i z krajów leżących bardziej na południe, to zaplecze Gdyni jako portu 
promowego rysuje się bardziej rozlegle. Dla środkowej i wschodniej części Polski 
(w tym dla rejonu Warszawy) potencjalnie szybszą trasą wiodącą do krajów 
skandynawskich jest połączenie z Gdyni do Karlskrony (lub z Gdańska do 
Oxelosund w środkowej Szwecji). Nowe, duże możliwości stwarza tranzyt z Bia-
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łorusi, Ukrainy, a nawet republik bałtyckich oraz Słowacji, wschodnich Węgier 
i krajów Europy Południowej. 

Obecnie między liniami Gdynia-Karlskrona na południu i Norrkoping-Ryga na 
północy nie istnieją żadne regularne linie promowe przecinające Bałtyk. Krótko 
funkcjonowała jedynie linia między Karlskroną a Bałtijskiem. 

Perspektywy ruchu promowego na Bałtyku Południowym 

Wymiana handlowa między Skandynawią (zwłaszcza Szwecją) a dawnymi 
krajami socjalistycznymi jest obecnie niewielka, ale szybko się zwiększa. Szcze
gólnie wyraźny wzrost handlu nastąpił w relacjach z Polską, gdzie rozwój gospo
darczy jest najszybszy (3,5 proc. w 1992 r., 4 proc. w 1993 r.). Republiki bałtyc
kie, mimo szybszego rozwoju gospodarczego niż pozostałe kraje dawnego Związ
ku Radzieckiego, nie będą w stanie osiągnąć porównywalnych wielkości w handlu 
zagranicznym ze Szwecją. 

Zwiększająca się wymiana handlowa w krajach Europy Bałtyckiej, głównie 
między Polską a Szwecją, przyczyni się do wzrostu zapotrzebowania na połącze
nia promowe. Odpowiedź na pytanie, która linia zanotuje największy wzrost 
przewozów zależy między innymi od poziomu usług, cen i częstotliwości ruchu, 
jakie towarzystwa żeglugowe mogą zaproponować spedytorom. 

Zakładając około siedmioprocentowy wzrost roczny, można przyjąć, że połą
czenia promowe między Polską a południową Szwecją obsłużą na przełomie 
wieków około 300 tys. samochodów osobowych i ciężarowych4• Analiza stanu 
istniejącej infrastruktury w południowej Szwecji (system dróg, zelektryfikowane 
linie kolejowe, stanowiska do obsługi promów etc.) wskazuje na Karlskronę, zaś 
obecna infrastruktura i potencjalne zaplecze na Gdynię, jako dwa porty promowe 
o największych możliwościach rozwoju na Południowym Bałtyku. Linia Gdynia-

-Karlskrona osiągnęła już pewną pozycję na rynku promowym i mÓżna założyć, że 
będzie rozwijać się szybciej niż połączenie Świnoujście-Ystad ( dla porównania: 
w 1992 r. przewieziono 24 tys. samochodów osobowych wobec około 5 tys. 
w 1991, pierwszym roku działalności). Szczególnego wzrostu należy oczekiwać 
w przypadku przewozów samochodów ciężarowych. Obecnie na linii tej przewozi 
się zaledwie 8 proc. całkowitej liczby samochodów ciężarowych w ruchu między 
Polską a Szwecją, ale potencjalne możliwości sięgają 50-60 proc .. 

Liczba samochodów osobowych przewiezionych na liniach między Polską 
a Szwecją jest w przybliżeniu dwa razy większa od liczby samochodów ciężaro
wych, podczas gdy na liniach między Szwecją a Finlandią liczba ta jest większa 
sześciokrotnie. Opóźniony i powolny w porównaniu z handlem rozwój turystyki 
wskazuje, że liczba samochodów osobowych, i co się z tym wiąże liczba pasaże
rów, na linii Gdynia-Karlskrona nie zwiększy się gwałtownie w ciągu najbliższych 
lat. Można więc przyjąć, że połączenie to, wraz z relacją Świnoujście-Ystad, jest 
w stanie obsłużyć wolno wzrastający ruch turystyczny ze Szwecji do Polski oraz 
tranzytowy do dalszych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

4 Tamże. 
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Dodatkowe połączenia promowe mogłyby powstać w najbliższej przyszłości 
między południową Szwecją (Karlskrona lub Kalmar) a portami dawnych republik 
bałtyckich (Kłajpeda, Lipawa lub Królewiec). Połączenie takie, skierowane na 
wschód, przyciągnęłoby największą część ruchu między Szwecją a Litwą oraz 
dużą część ładunków z Łotwy i zachodniej Rosji. Na razie, to „brakujące ogniwo" 
jest kolejną szansą dla terminalu promowego Gdyni i połączenia z Karlskroną. 
Jest to tym bardziej realne, że linia promowa Gdynia-Karlskrona będzie integralną 
częścią realizowanej obecnie głównej arterii transeuropejskiej (TEM), wiodącej 
z Norwegii i Szwecji do Turcji i Grecji przez Czechy, Słowację, Austrię i Węgry. 
Ułatwi ona też gospodarce skandynawskiej penetrację rynków europejskich (także 
nowych tzn. białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) oraz uwypukli walory 
tranzytowego położenia Polski. 

SUMMARY 

In the new geopolitical situation in Europe, territories previously remote from the main 
trade and transportation routes, such as the maritime provinces of Poland or the south-east
ern part of Sweden, stand before an unprecedented chance of playing central role in the 
international trade of the Baltic region. • 

Polish-Swedish trade exchange, predominantly shipped, has been at a rather low level 
after World War II. Nevertheless, since the early nineties the situation has gradually started 
to change. Poland is the largest market for Swedish products in Central and Eastern Europe 
and Polish products have steadily increased their share in Swedish imports. On the other 
hand, analysis of the passenger traffic on Baltic ferry lines indicates that tourist traffic 
between Sweden and Poland is still relatively insignificant in comparison to the Swedish
German ferry links. 

Taking into consideration the present situation and the existing possibilities for expan
ding the infrastructure, the potentia! of the port hinterland and the transit merits of the 
geographical location of Poland, especially in the context of trade routes between Scandi
navia and the new East European markets: the Ukraine, Belarus or Lithuania, we may 
assume that Gdynia is a ferry port of great developmental possibilities, probably of greatest 
potentia! on the south coast of the Baltic Sea. The Gdynia-Karlskrona ferry link may play 
a pivotal role in the activization offerry shipping between Poland and Sweden, especially 
in cargo shipments. 

Translated by Wojciech Kubiński 



KOMUNIKA TY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk I 994, zeszyt 43 

Ake Landqvist 

INSTYTUT BAŁTYCKI - NOWY ELEMENT WSPÓŁPRACY 
W REGIONIE NADBAŁTYCKIM* 

Celem artykułu jest przedstawienie tła, celów i działań Szwedzkiego Instytutu 
Bałtyckiego z siedzibą w Karlskronie w południowo-wschodniej Szwecji. 

Instytut powstał w późnych latach osiemdziesiątych, kiedy stało się jasne, że 
proces liberalizacji na Łotwie, Litwie, w Estonii i Związku Radzieckim przybiera 
na sile. Polska, najbliższy przybałtycki sąsiad Szwecji, walczyła rzecz jasna 
o demokratyczną przyszłość od początków lat osiemdziesiątych. Jednak od 
1990 r., a zwłaszcza po symbolicznym zburzeniu Muru Berlińskiego w 1991 r., 
wśród wszystkich czołowych przywódców politycznych, kulturalnych i ekonomi
cznych południowo-wschodniej Szwecji przeważało silne przekonanie, że niezwy
kle ważne jest, by uchwycić tę historyczną okazję i zbudować nowy system 
współpracy między państwami nadbałtyckimi. 

Poza wyraźnie odczuwaną idealistyczną potrzebą nadrobienia opóźnień, wy
wołanych dziesiątkami lat izolacji i frustracji związanej z odcięciem od wscho
dnioeuropejskich sąsiadów, istniała także duża potrzeba przebadania szans otwar
cia nowych rynków dla szwedzkich produktów. 

W okresie zimnej wojny czyniono pewne próby utrzymania kontaktów kultu
ralnych, zwłaszcza między państwami usytuowanymi po przeciwnych stronach 
Bałtyku. Przez 20 lat w Karlshamn odbywał się doroczny Festiwal Bałtycki, 
w którym uczestniczyły państwa Europy Wschodniej. We wczesnych latach 
osiemdziesiątych funkcjonowało połączenie promowe między Karlskroną i Gdy
nią, jednak z powodu słabnącego zapotrzebowania nie osiągnęło ono pożądanej 
stabilności. Klimat polityczny owego okresu skutecznie uniemożliwiał wszelkie 
normalne kontakty między państwami położonymi wzdłuż wybrzeża Morza Bał
tyckiego. 

Ważnym aspektem pierwszych decydujących lat pracy zmierzającej do wytwo-

* Tekst artykułu w języku angielskim przekazany Instytutowi Bałtyckiemu w Gdańsku przez 
Nilsa G. Reveliusa, ambasadora Instytutu Bałtyckiego w Karlskronie. Artykuł przełożył na język 
polski dr Wojciech Kubiński. 
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rzenia więzów między Blekinge i ·,,nowymi"sąsiadami okazała się niezwykle sze
roka perspektywa przyjęta przez liczne lokalne i regionalne organizacje podczas 
budowy nowej sieci kontaktów. Oto jej przykłady: większość rad miejskich 
podjęła decyzję, by podpisywać traktaty o przyjaźni z miastami w Polsce i w re
publikach bałtyckich. Ten proces, kształtowany na podstawie doświadczeń istnie
jącego już systemu miast bliźniaczych w Skandynawii, ważny był przede wszy
stkim dlatego, iż gwarantował niezbędne fundusze, potrzebne do sfinansowania 
rosnącego ruchu turystycznego grup politycznych i kulturalnych. W zasadzie 
wszystkie partie polityczne popierały te wysiłki. 

W rezultacie wzmocnienia więzów politycznych, najważniejszą dziedziną 
współpracy była edukacja i wychowanie zmierzające do budowy demokratycz
nych instytucji w Europie Środkowej. Udało się wprowadzić nowy model eduka
cji: zamiast korzystać z usług niezwykle kosztownych konsultantów zatrudnia
nych do prowadzenia różnego typu szkolenia i wykładów, zdecydowano się na 
rekrutację większości wykładowców spośród miejskich i regionalnych organizacji 
wywodzących się z południowowschodniej Szwecji. Dzięki temu uczestnicy szko
lenia pochodzący z republik nadbałtyckich czy z Polski - z których większość 
stanowili politycy i urzędnicy - po powrocie do własnego kraju mogli wykorzy
stywać osobiste kontakty ustanowione w trakcie szkolenia. 

Na poziomie organizacji prywatnych, to znaczy stowarzyszeń kulturalnych, 
humanitarnych i grup zawodowych czy organizacji młodzieżowych i związków 
zawodowych, oficjalne uznanie i konatakty ustanowione dzięki związkom miast 
bliźniaczych otworzyły drogę do wielu programów wymiany z partnerami w Eu
ropie Wschodniej. Kwestionariusz rozprowadzony przez Instytut Bałtycki wiosną 
1993 r. w celu oceny zakresu nowo utworzonych powiązań wykazał, że spośród 
około 500 organizacji uczestniczących w naszej sondzie ponad jedna czwarta ma 
mniej lub bardziej trwałe związki z jednym lub kilkoma państwami po drugiej 
stronie Bałtyku. 

Kolejnym efektem pojawiającej się chęci wzmocnienia kontaktów między 
państwami nadbałtyckimi była głęboko odczuwana potrzeba utworzenia progra
mów edukacyjnych dotyczących Bałtyku w obrębie szwedzkiego systemu eduka
cyjnego. W rezultacie w 1990 r. w Kolegium Uniwersyteckim w Karlskronie
-Ronneby zainicjowano pierwszy w Szwecji specjalny kurs akademicki. Do pro
gramu studiów studentów kształcących się w dziedzinie ekonomii i współpracy 
międzynarodowej wprowadzono zagadnienia dotyczące Morza Bałtyckiego. Za
sadnicze przedmioty na tym kierunku, które wprowadzono także w innych kole
giach uniwersyteckich w Szwecji, były następujące: środowisko Bałtyku, system 
polityczny i kulturalny państw postkomunistycznych i rola Morza Bałtyckiego 
jako przyszłego regionu funkcjonalnej współpracy. 

Propozycja, by oferować specjalne akademickie wykształcenie w dziedzinach 
dotyczących Morza Bałtyckiego znalazła niedawno odbicie na niższym poziomie 
kształcenia. Jesienią 1993 r. założono w Karlskronie nowe kolegium powszechne, 
specjalną jednostkę kształcenia dorosłych w całej Szwecji. Nowa szkoła, której 
nazwa nawiązuje do pradawnej płyty „Litoriny", jest obecnie jedynym kolegium 
tego typu w Szwecji proponującym tak szeroki wachlarz kursów o tematyce bał
tyckiej w ramach ogólnego wykształcenia. 

135 



Inna ważna dziedzina działalności w południowo-wschodniej Szwecji dotyczy 
infrastruktury i komunikacji. Wysiłki te rzecz jasna wzmagały optymistyczne 
nadzieje na bardziej intensywną współpracę w zakresie handlu i przemysłu. Dla
tego niezwykle ważne stało się usprawnienie systemu dróg w południowo
-wschodniej Szwecji, mające umożliwić ustanowienie nowych połączeń promo
wych z Polską i republikami nadbałtyckimi, a ponadto poprawić systemy dróg 
łączących Szwecję z krajami z nią sąsiaduj,icymi. W tym celu w 1991 r. podpisa
no formalne porozumienie między obwodem Blekinge, województwem elbląskim 
i obwodem kaliningradzkim, za którym postępuje - jako efekt uboczny - możli
wość ustanowienia bliższych związków między Elblągiem a Kaliningradem. 
Dzięki tym inicjatywom powstała bardzo interesująca funkcjonalna współpraca 
w dziedzinie planowania dróg. Sporządzono raport dotyczący rekonstrukcji po
chodzącej z lat trzydziestych autostrady łączącej Kaliningrad i Elbląg. Projekt ten 
zyskał poparcie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. 

Innym przykładem współpracy w dziedzinie infrastruktury jest ustanowienie 
Podgrnpy Projektu Autostrady Transeuropejskiej, pierwotnie zainicjowanej przez 
Ekonomiczną Komisję ONZ w Genewie. W tym przypadku chodzi o zbudowanie 
europejskiej autostrady z Oslo do Gothenburga i - przez wykorzystanie połącze
nia promowego Karlskrona-Gdynia - do Warszawy. Na utworzeniu tej nowej 
arterii, która stanowiłaby ważną wschodnią alternatywę dla transportu skandyna
wskiego do Środkowej i Południowej Europy, skorzystałby przemysł zlokalizowa
ny na obszarze wokół autostrady. 

Regionalna działalność emanująca z B lekinge i południowo-wschodniej Szwe
cji w końcu lat osiemdziesiątych opierała się na poczuciu konieczności stworzenia 
centrum dla potrzeb dalszej współpracy nadbałtyckiej. Dlatego też cel bezpośredni 
miał charakter regionalny a nie ogólnonarodowy, a podejście praktyczne ukierun
kowane było na konkretne projekty. Szybko jednak stało się jasne, że takie 
ograniczone podejście wkrótce będzie przestarzałe. Coraz lepiej rozumiano, że 
wszelka ważna kooperacja nadbałtycka, mimo iż przynosi zyski dzięki korzystne
mu usytuowaniu wzdłuż wybrzeży Bałtyku, musi być tak ukierunkowana, by 
służyła zarówno narodowym, jak i międzynarodowym celom. Na podstawie do
świadczeń zdobytych w ciągu pierwszych próbnych lat współpracy w regionie 
nadbałtyckim stwierdzono, że - aby odpowiednio ukierunkować wzrastające zain
teresowanie i pojawiające się potrzeby - należy utworzyć bardziej adekwatne 
instytucjonalne podstawy działania. 

Poniżej przedstawiono zwięzły opis Szwedzkiego Instytutu Bałtyckiego, który 
w styczniu I 992 r. formalnie rozpoczął działalność w celu zaspokojenia wymie
nionych tu potrzeb. Instytut jest w pewnym stopniu nowym zjawiskiem w regionie 
nadbałtyckim, przede wszystkim ze wzgl<;du na swoją wielofunkcyjność i nieza
leżność od centralnych ośrodków władzy. 
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Pobudzanie procesów budowy sieci powiązań 

Doświadczenia pierwszych lat współpracy między krajami nadbałtyckimi 

wskazywały na brak kanałów służących do konstruktywnej współpracy między 
zainteresowanymi krajami. Szwecja, spełniająca w regionie rolę bogatego państwa 
opiekuńczego, posiada wysoko rozwiniętą infrastrukturę nakierowaną na spełnia
nie praktycznie wszystkich potrzeb człowieka. Kontakty z państwami nadbałtyc
kimi i społeczeństwem polskim szybko ujawniły uderzający brak takiej infrastru
ktury w tych krajach. 

W rezultacie priorytetem dla Instytutu Bałtyckiego, utworzonego w oparciu 
o zasadę pluralistycznego myślenia i wartości demokratyczne, była pomoc w bu
dowie bardziej odpowiedniej struktury, która mogłaby pełnić zasadniczą rolę 
w przedstawianiu nowych idei i propozycji między obszarami po obu stronach 
Bałtyku. Zadanie to oczywiście przejęły częściowo uczestniczące w programie 
współpracy rady miejskie i organizacje. Jednak wkrótce stało się jasne, że wielo
funkcyjny Instytut może świadczyć ważne usługi jako forum doradcze i miejsce 
wymiany informacji dotyczących różnego rodzaju potrzeb. 

Indywidualne kontakty służą dynamizacji współpracy 

Znaczącą cechą wysiłków Instytutu zmierzających do utworzenia sieci powią
zań jest potrzeba zmobilizowania indywidualnego poparcia dla różnych proje
któw. Ponieważ fundusze dla rozwoju pełnej współpracy zawsze są niewystarcza
jące, należy zainicjować powstanie procesów oddolnych, które pozwolą zapewnić 
stabilność i trwałość w przyszłych kontaktach. Główną polityką Instytutu Bałtyc
kiego jest próba maksymalnej intensyfikacji przepływu informacji między wszy
stkimi kluczowymi grupami zainteresowanymi kooperacją. W praktyce ten proces 
edukacyjny skierowany jest zarówno w stronę obywateli Europy Wschodniej, jak 
i mieszkańców Szwecji i Skandynawii. Instytut, wzmacniając więzy osobiste mię
dzy ludźmi o konkretnej specjalności, czy też zaangażowanymi w pracę społeczną 
dla idei, pragnie mocno zakorzenić przyszłą współpracę w zainteresowanych spo
łeczeństwach. 

Niezależne Instytuty Bałtyckie 

Jak już wskazano, większość oryginalnych inicjatyw leżących u podstaw ist
niejącej już współpracy zrodziła się w postaci idei i potrzeb formułowanych 
w Blekinge i południowo-wschodniej Szwecji. Poza rzucającymi się w oczy licz
nymi idealistycznymi wysiłkami, lokalne i regionalne organizacje zainwestowały 
znaczące fundusze w budowę współpracy. Dotychczas większość funduszy po
chodziła ze źródeł lokalnych i regionalnych. 

Ważną zasadą jest oczywiście fakt, że wszystkie podejmowane działania są 
w dużym stopniu niezależne od rządowych i pozarządowych grup interesów. Tej 
zasady starano się ściśle przestrzegać. Między centralną administracją Szwecji 
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a organami władzy w nadmorskich regionach zdaje się istnieć niepisane porozu
mienie w kwestii podziału pracy. Czasami zdarzają się sytuacje przypominające 
spacer po linie, jak choćby w przypadku próby zachowania równowagi między 
polityką narodową państw z jednej strony a prawdziwymi potrzebami obszaru 
nadmorskiego z drugiej. Konflikty mogą szczególnie łatwo wystąpić, kiedy do
chodzi do przyznania funduszy na tę całkowicie nową odmianę współpracy mię
dzynarodowej. 

Gwałtowny rozwój w regionie Morza Bałtyckiego w ostatnich latach zasko
czył do pewnego stopnia zainteresowane rządy. Dynamika procesów politycznych 
zachodzących po obu stronach Bałtyku sprawia, że rządy centralne mają trudności 
w przyjmowaniu silnej roli wiodącej i odpowiedzialności za koordynację działań. 

Z tego powodu trwający obecnie proces budowy sieci współpracy, mimo iż 
wciąż jeszcze znajduje się w stadium embrionalnym, stanowi wyjątkową okazję 
spełnienia wielu potrzeb zgłaszanych przez nowo wyzwolone państwa W schod
niej Europy. Tak długo, jak nowi „aktorzy" w regionie nadmorskim powstrzymają 
się od formułowania celów politycznych, które byłyby sprzeczne z polityką rządu, 
ich usługi będą zawsze bardzo pożyteczne. 

Przyszłe efekty pracy zespołowej 

Instytut Bałtycki, poza przedstawieniem celów mających na względzie tworze
nie mocniejszych sieci powiązań •i kontaktów osobistych oraz funkcjonowaniem 
jako niezależny czynnik w regionie, ma ambicję stać się bankiem danych dla wielu 
uważnie wybranych projektów bałtyckich i pragnie zapewnić dobre efekty pracy 
zespołowej. Należeć do nich będą także liczne projekty, które znajdą się w gestii 
samego Instytutu. W efekcie w centrum zainteresowania Instytutu znajdują się 
następujące zagadnie

0

nia: ekologia, planowanie przestrzenne, nauczanie demokra
cji, handel i przemysł oraz infrastruktura. Każdy indywidualny przedstawiony 
projekt ma swój własny budżet i grupy kierujące, które jednak pracują pod wspól
nym parasolem - Szwedzkim Instytutem Bałtyckim. 

Wymiana informacji między realizowanymi projektami będzie miała ciągły 
charakter szczególnie na etapie wczesnym realizacji, kiedy twórcy każdego proje
ktu mogą bez ograniczeń wykorzystywać napływ informacji zebranych przez 
Instytut. Jeśli wystąpi taka konieczność, naturalne będą wspólne działania prowa
dzone dla różnych projektów. Jako przykład może posłużyć praca nad projektem 
planowania przestrzennego: ,,Wizja i Strategie wobec Morza Bałtyckiego 20 I O", 
która została przedstawiona w Instytucie, będzie miała wiele wspó!nego z proje
ktem dotyczącym „Demokracji na Litwie", nad którym wspólnie pracują trzy 
stolice regionalne południowo-wschodniej Szwecji i ich miasta bliźniacze na Li
twie. 

Oczywiście, jeśli nie będzie się przestrzegać wymogów procesów demokraty
cznych, cały postęp w dziedzinie planowania przestrzennego napotka na trudności. 

Instytut Bałtycki stanowić będzie miejsce spotkań nowych idei i propozycji 
dotyczących przyszłego kształtu regionu Morza Bałtyckiego. Skoordynowany 
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przepływ informacji i serię corocznych wielofunkcyjnych spotkań i seminariów, 
pozwoli zdynamizować proces podejmowania decyzji w tym regionie. 

Obecny wybór konkretnie sprofilowanych projektów bałtyckich w obrębie 
Instytutu może rzecz jasna ulec zmianie po ki]ku latach, kiedy zaczną one osiągać 
fazę ostatecznej realizacji. Tak więc podejmowanie innych odpowiednich proje
któw wchodzących w zakres zainteresowań państw nadbałtyckich pozwoli nie
ustannie modyfikować projekty realizowane przez Instytut. 

Wnioski 

W okresie minionych dwóch-trzech ]at pojawiło się wiele nowych podmiotów 
zainteresowanych współpracą w regionie nadbałtyckim. Niektóre zarządy i orga
nizacje ograniczają się do zagadnień zgodnych z konkretnymi zainteresowaniami. 
Związek Miast Bałtyckich, na przykład, zrzeszający miasta usytuowane wokół 
Morza Bałtyckiego, jest jednym z ważnych podmiotów obejmujących cały zakres 
działa1ności miast: Koa1icja Czystego Bałtyku - obrazująca potrzebę zorganizo
wania pracy naszych Organizacji Ochrony Przyrody - stanowi kolejny przykład 
nowej organizacji w tym regionie. 

Ponadto - jak już wskazano - Szwedzki Instytut Bałtycki pragnie spełniać 
nieco inną rolę w tworzeniu przyszłego systemu współpracy. Łącząc różne proce
sy współpracy - a tym samym próbując utworzyć platformę dynamicznej wymia
ny - Instytut pragnie aktywnie uczestniczyć w budowie pokojowego i kwitnącego 
regionu Morza Bałtyckiego. 

Karlskrona, 18 lutego 1994 



KOMUNIKA TY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk 1994, zeszyt 43 

RECENZJE 

Piotr Łossowski: STOSUNKI POLSKO-ESTOŃSKIE 1918-1939. Instytut Bałtycki, 
Gdańsk, 1992, s. 212 + 43 ilustr. + mapa. 

Dzieło recenzowane opatrzone zostało numerem 15 Wydawnictw Instytutu 
Bałtyckiego w Gdańsku, a zarazem jako tom I otwiera jego Serię Bałtoznawczą. 
Na pełne uznanie zasługuje ta inicjatywa zasłużonej placówki naukowej, a także 
myśl zainaugurowania cyklu książką o stosunkach polsko-estońskich w dobie 
międzywojennej, a to zarówno ze względu na temat dzieła, jak i osobę Autora. 

Wiedza o Estonii - choć tak nieodległa i w dawnych wiekach blisko z dziejami 
Polski związana - jest w naszym kraju na ogół powierzchowna, co dotyczy 
zarówno tej dalszej, jak też bliższej przeszłości. W VIII tomie Encyklopedii 
powszechnej Samuela Orgelbranda z l 861 r. (s. 441-443) znajdujemy hasło: 
Estońska czyli Estlandzka gubernia z początkowym objaśnieniem: ,,leży na zacho
dzie Rosji europejskiej, dotykając północną granicą Zatoki Fińskiej a zachodnią 
Rygskiej; na wschód graniczy z gubernią petersburską rzeką Narową a na połud
nie z gubernią intlandzką." I dalej krótki rys historyczny: Estowie lub Estonowie 
w starożytności, chrzest z ręki Duńczyków w XIII w., podbój przez nich i przez 
Niemców, najazdy litewskie, czasy Iwana Groźnego, Szwedzi, znowu Rosja. 
Autor artykułu (był nim Jan Sawinicz) skoncentrował się na wieku XIX, zwłaszcza 
na charakterystyce geograficznej kraju. W serii syntez Ossolineum wydanych 
w ostatnim trzydziestoleciu znajdziemy Rosję, Litwę, Białoruś, Szwecję, Finlan
dię, Danię. Na Estonię - a także Łotwę - kolej jeszcze(?) nie przyszła. W piśmien
nictwie naukowym, jeśli spotykamy prace w całości lub częściowo dotyczące tego 
kraju, to mówią one na ogół o zamierzchłej przeszłości, np. Łucji Okulicz-Koza
ryn, Finowie zachodni (Warszawa 1993). Tę samą uwagę można odnieść do 
renomowanych leksykonów specjalistycznych, jak Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde (VII, I 989, s. 586-601) czy Lexikon des Mittelalters (IV, I 987, s. 
32-36). Publikacje prasowe, okazjonalne, informują głównie o aktualnych spra
wach bez wnikania w kwestie dzisiejsŻej i historycznej Estonii. Zresztą dotyczą 
one w zasadzie Litwy - co zrozumiałe - i w mniejszym stopniu Łotwy, Estonię 
jako trzecią z byłych radzieckich republik nadbałtyckich (Pribałtiki) z reguły po-
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zostawiając na marginesie. Jeszcze w nieodległej przeszłości prawo obywatelstwa 
miało u nas lansowane hasło o społeczeństwie radzieckim, z reguły utożsamianym 
z narodowością rosyjską. I tylko nieliczni badacze wiedzieli, jak sytuacja wygląda 
na prawdę. Nie bardzo mogli jednak o tym pisać, o czym świadczą na przykład 
eseje w tomie: Sąsiedzi i inni (Warszawa 1978). 

Do tych nielicznych badaczy, którzy od lat (a możliwości w tym kierunku 
stworzyły się po I 956 r.) wierni byli historii republik bałtyckich, należy Piotr 
Łossowski. Losy wojenne rzuciły go we wczesnej młodości na Litwę i jej też 
poświęcił swe główne prace: Stosunki polsko-litewskie 1918-1920 (Warszawa 
1966), Litwa a sprawy polskie 1939-1940 (Warszawa 1982 i 1985), Po tej i tamtej 
stronie Niemna (Warszawa 1985), a także popularny zarys - szkoda, że w prakty
ce niedostępny - Polska-Litwa. Ostatnie sto lat (Warszawa 1991 ); jego lektura 
byłaby wielce pouczająca dla niejednego przedstawiciela nowej „klasy politycz
nej", podobnie jak zapoznanie się z instruktywnymi artykułami Łossowskiego na 
łamach krajowej prasy kulturalnej, a zwłaszcza wilcr1skiego „Czerwonego Sztan
daru" (obecnie „Kurier Wileński"). W pracy zbiorowej pod red. Janusza Żarnow
skiego pt. Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z państwami sąsiednimi 
w latach 1918-1939 (Wrocław 1977) zamieścił dwa gruntowne studia: Stosunki 
polsko-łotev.·skie w latach /919-1939; Stosunki polsko-lite1vskie w latach 1921-
-1939. O Estonii znalazły się w tym d1ick tylko drobne wzmianki, bo też i do 
bezpośrednich sąsiadów II Rzeczypospolitej nic należała, natomiast autorzy mogli 
odwoływać się do wydanej kilka lat wcześniej książki Andrzeja Skrzypka: Zwią
zek Bałtycki. Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 
1919- I 925 (Warszawa 1972). Rzut oka na bibliografię pozwala stwierdzić, że 
przed autorem pojawiło się zadanie szerokich kwerend, przeważnie archiwalnych. 
Literatura przedmiotu natomiast prezentowała się nad wyraz skąpo, zresztą miała 
charakter niemiecko- i rosyjskojęzyczny. Tymczasem wnikliwa analiza źródeł 
pozwala stwierdzić, że w Tallinnie międzywojennym sprawy polskie zajmowały 
poczesne miejsce, nie przypadkiem tam przedstawiciele dyplomatyczni Warszawy 
i Kowna dokonali wymiany not w goqcym okresie poprzedzającym nawiązanie 
kontaktów dyplomatycznych. Epizod ten przybliżył P. Łossowski ogłaszając naj
istotniejsze fragmenty sprawozdania posła Rzeczypospolitej Wacława Przesmyc
kiego dla Ministra Spraw Zagranicznych (Polskie ultimatum do Litwy w marcu 
1938 r. widziane z placówki RP w Tallinnie, ,,Studia z Dziejów ZSRR i Europy 
Środkowej" t. XI). Łotwa, Litwa i Estonia w dobie międzywojennej zostały przy
bliżone polskiemu czytelnikowi w studium tegoż autora: Kraje bałtyckie na drodze 
od demokracji parlamentarnej do dyktatury 1918-19.34 (Wrocław 1972). Książka 
ta jednak, ogłoszona w niewielkim nakładzie (740 egz.), dotrzeć mogła tylko do 
wąskiego kręgu badaczy, z tego w znacznej części poza Polską. , 

By zakończyć uwagi ogólne na temat wagi tematu, potrzeby recenzowanego 
dzieła i wybitnych kompetencji autora, dodąjmy, że jest on twórcą jedynego w II 
Rzeczypospolitej a zarazem wszechstronnego spojrzenia syntetycznego na ów
czesną dyplomację polską (Warszawa 1992). Ta licz,1ca 368 stron druku książka 
jest tym cenniejsza, że chwilowo zastąpiła nie ogłoszony IV tom fundamentalnej 
Historii dyplomacji polskiej (pod red. Gerarda Labudy), która doprowadzona 
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została do chwili odzyskania niepodległości ( 1980-1982). Tom ten stał się realny 
całkiem niedawno. 

We Wstępie do omawianej tu książki Łossowski zwraca uwagę na brak zain
teresowania tym, co łączyło w okresie międzywojennym Polskę z małą i „w do
datku dość odległą" Estonią. Zaraz też podzielił się z czytelnikami wynikiem 
swych badań: dały one efekty „nieoczekiwane, powiedzieć nawet można wprost 
zaskakujące. Stosunki polsko-estońskie w okresie międzywojennym były zdumie
wająco żywe i co równie ważne, nacechowane wzajemną życzliwością, a nawet 
przyjaźnią. Był to pozytywny fenomen, w warunkach gdy przyjaciół, zwłaszcza 
w sąsiedztwie, nie mieliśmy zbyt wielu, a II Rzeczpospolita otoczona była przez 
państwa wobec niej nieprzychylne, b,1dź nawet wręcz wrogie." 

Pozwolimy tu sobie zauważyć, że ów fenomen miał realne podstawy. Obie 
strony nie miały szczególnej sprzeczności interesów, jaka wynikała z bezpośred
niego sąsiedztwa (obok Niemiec i Rosji Radzieckiej wobec Czechosłowacji wy
stępowało Zaolzie, w stosunku do Kowna nie tylko Wileńszczyzna, ale problem 
całej zaszłości historycznej, wzajemnych powiązm1, oskarżeń, długów wdzięczno
ści itp., wciągania historii na użytek współczesności). 

Potrzebę podjęcia tematu wyjaśnia Autor nie tylko znik01m1 w Polsce o Estonii 
wiedzą, ale też wzrostem zainteresowania po odzyskaniu przez nią niepodległości. 
Do tego celu obok analizy naukowej wielce pożyteczny byłby popularny zarys 
dziejów tego kraju - i tu ukłon w stronę P. Łossowskiego. Zgodnie ze swoją 
deklaracją unika dodatkowych kwestii, od razu wkracza in medias res, w pełni 
odpowiada rzeczywistości deklaracja ze wstępu, że „zastosowany w pracy opis 
cechuje się konkretnością". Nawet się jakby tłumaczył, że niekiedy zmuszony jest 
ukazać sprawy z wewnętrznego życia Estonii. Oj, jest tego skąpo, czytelnik -
nawet ten o sporym przygotowaniu historycznym - oczekiwałby więcej. Niewicie 
miejsca zajęła charakterystyka literatury przedmiotu, jako że ta na dobrą sprawę 
nie istnieje. Pomocniczy charakter miały prace obce. Podstawę stanowiły więc 
źródła - spośród drukowanych dokumenty, wspomnienia i typowe pamiętniki -
przede wszystkim przechowywane w warszawskim Archiwum Akt Nowych, 
zwłaszcza dokumentacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jego placówek dy
plomatycznych, w tym z Tallinna. Autor eksponuje wartość materiałów wojsko
wych, wyjaśniL*tc zarazem, że w znacznym stopniu dotyczyły one ogólnych 
spraw politycznych. Wojskowi interesowali się bowiem nie tylko swoim własnym 
wycinkiem działalności. 

Często w pracach dotyczących stosunków międzypa11stwowych autorzy eks
ponują różnice i spięcia, nie chcąc zauważyć elementów pozytywnych. W tym 
wypadku twórca dzieła jest w tym dobrym położeniu, że nie miał do czynienia -
jak w wypadku Litwy - z permanentnym konfliktem, ale mogło grozić inne 
niebezpieczeństwo: braku poważnych kwestii i blady obraz prezentowanych 
spraw. Oczywiście taka sytuacja nie ma miejsca, doświadczony badacz wydobył 
ze źródeł barwne obrazy, dajL1c żywą panoramę stosunków Polski z Estonią w ci;:1-
gu dwudziestolecia. 

Praca składa się z siedmiu rozdziałów, ujętych wedle kryterium chronologicz
nego: I. Ustanmvienie stosunków (s. 9-30); II. W kręgu „małego" bądź „duiego" 
Związku Bałtyckiego (s. 3 I -56); III. W cieniu komunistycznego puczu (s. 57-79); 
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IV. Lata postępt~jącego zbliienia (s. 80-97) ; V. Stosunki dlt'ustronne w latach 
przełomu w Estonii (s. 98- 134 ); VI. Roz.k1t·it prz_,jaz.nej współpracy ( s. 135-183 ); 
VII. W obliczu wojny (s. 184-200). W przyszłość wybiega zwięzłe Zako,kzenie, 
które rekapituluje również syntetycznie wyniki rozważań. Doskonałym uzupełnie
niem tekstu są ilustracje, ukazujące ludzi i fotokopie dokumentów, zupełnie dotąd 
w znacznej części polskiemu czytelnikowi nieznane. Również oryginalna mapa 
Estonii z lat 1920-1940 stanowi dodatek, bez którego trudno byłoby mu poruszać 
się wśród prezentowanych faktów. Streszczenie w języku angielskim jest potrzeb
ne, ale czy ono wystarczy? Brakuje wyraźnie indeksu osób, bez niego lektura 
książki jest istotnie utrndniona. 

Autor - jak zaznaczyłem - wkracza od razu in medias res, przedstawiając 
w rozdziale I proces ustanowienia stosunków międzypaństwowych. W początko
wym (w sumie jest ich pięć) punkcie jednak przypominając w dwóch zdaniach 
pierwsze kontakty przed odzyskaniem (czy w wypadku Estonii nie należałoby 
mówić o uzyskaniu?) niepodległości, ale już w kmkowej fazie wojny. Szczegóło
wo natomiast zajmuje się wydarzeniami, jakie miały miejsce od schyłku 1918 r., 
kiedy Polska już się odrodziła, jej partnerka zaś musiała w bardzo trudnych 
warunkach d,1żyć do niezawisłości. Rzeczpospolita od początku należała do grona 
jej przyjaciół. przy czym w parze z Warszawą szły kroki podejmowane przez 
ludność polską zamieszkałą w Tallinnie. która w połowie stycznia 1919 r. na 
specjalnym zgromadzeniu włączyła się do działa11 mających na celu zorganizowa
nie konsulatu w tym mieście oraz nawiązanie stosunków dyplomatycznych. O uz
nanie swego kraju i wymianę przedstawicieli wyst,tpił w Paryżu, bo konferencja 
międzynarodowa stanowiła właściwe fonun dla tego rodzaju kontaktów, w kwiet
niu 1919 r. minister spraw zagranicznych Jaan Poska. Omawiając tę sprawę 

Łossowski zacytował charakterystyczną nie tylko tu, ale dla całokształtu obustron
nych stosunków opinię jego polskiego kolegi, Leona Wasilewskiego: 

„Wohec tego, że między Estonią a Polską nie ma i nie może być ze względu na 
położenie geograficzne żadnych zatargów ani kwestii spornych, dalej ze względu 
na to, że Estończycy są ogromnie sympatycznie do Polski usposobieni, że chcą 
wejść z Polską w ścisłe stosunki aż do federacji whicznie, że mają możność 

oddziaływania w tym duchu i oddziałują faktycznie na swych sąsiadów: Łoty
szów, Litwinów i nawet Ukrai,ków, wohec tego, że mamy szereg precedensów ze 
strony pa11stw koalicji - byłoby nader pożądanym, aby i Polska zadośćuczyniła 
w analogiczny sposób prośbie Estonii". 

Autor często cytuje bezpośrednie wypowiedzi sterników nawy dyplomatycznej 
oraz ich współpracowników, przez co wykład zyskuje na plastyce i pozostaje 
bezpośrednio przy źródłach. które s(1 dobierane starannie i ściśle wkomponowane 
w jego tok wraz z komentarzem. Cytowana opinia wiqże się nie tylko z obiektyw
ną oceną Estonii przez Polskę, ale też z aktualnym kontekstem: w Warszawie 
pamiętano, że mała republika zdołała zadać trzy miesiące wcześniej pierwszą 
klęskę bolszewikom a świeżo zagroziła im na terenie Łotwy. Z uznaniem więc 
spogl<tdano znad Wisły na jej osiągnięcia - tak w zakresie militarnym, jak i orga
nizacji pai1stwowości. Doszło do współdziałania militarnego obu stron. 

Droga do ustanowienia bezpośrednich stosunków, a dążyły do niej obie strony, 
przebiegała inter arma, Estonia broniła swojej niezależności a Polska była zaab-
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sorbowana sprawą Wileńszczyzny. Autor szczegółowo omawia okoliczności to
warzyszące powołaniu przedstawiciela jej rządu w Tallinnie. Chwilowo (7 IV 
1920) został nim w randze sekretarza poselstwa Władysław Neuman, ale nie to 
było najistotniejsze: przez 11 miesięcy był to de facto czynny kierownik posel
stwa, kiedy oczy zainteresowanych, a także całego regionu nadbałtyckiego zwró
cone były na zmagania militarne z Rosjanami pod Warszawą. W tym samym 
czasie - autor powołuje się tu na ogłoszone w 1990 r. materiały - Lenin zalecał 
swoim podwładnym podjęcie wypadów na Łotwę i do Estonii i uśmiercenie setek 
a nawet tysiąca „urzędników i bogaczy". Zauważmy tu, że bez uwzględnienia 
postawy Estonii w owym czasie oraz idei „małej Ententy" niepełne byłoby spoj
rzenie na stosunki polsko-litewskie. Dzieło Łossowskiego, który uprzednio badał 
gruntownie tę ostatnią kwestię, a także kontakty Warszawy z Rygą, tego wyraźnie 
dowodzi, podobnie zresztą jak wspomniana już książka Andrzeja Skrzypka. 

Następna kwestia to uznanie Estonii przez Polskę de iure (16 XII 1921 został 
mianowany charge d'affaires, niespełna miesiąc później do Warszawy przybył na 
stałe poseł z Tallinna, Aleksander Hellat) oraz współpraca wojskowych - inten
sywna i skierowana przeciw wspólnym nieprzyjaciołom; dalszy ciąg stanowi -
mający zarazem charakter syntezy dla całego pierwszego etapu stosunków, tj. do 
1921 r. - podrozdział: Początki wzajemnego poznania. Autor zwraca uwagę nie 
tylko na głosy „centrali", sięga też do refleksji na temat kultury i życia codzienne
go szerokich kręgów społeczeństwa estońskiego. Interesujące są tu wspomnienia 
przebywającego w Tallinnie wówczas porucznika Wiktora T. Drymmera (s. 27 
i n.) - tyle że warto pamiętać, iż zostały one ogłoszone dopiero pół wieku później 
(1974) w Paryżu. Bardziej przydatne byłyby tu teksty prasowe - czy takie publi
kowano, w jakim stopniu wpływały one na opinię publiczną? Ale tu jest już 
postulat dla przyszłych badaczy, nie zarzut w stosunku do autora pionierskiej 
rozprawy. 

Zwarty blok tematyczny wiąże się z treścią rozdziału II, w którym narracja 
została doprowadzona do 1924 r., kiedy naturalną cezurę przyniosło istotne wyda
rzenie w wewnętrznych dziejach Estonii: blok ten stanowią kontrowersje wokół 
Związku Bałtyckiego, a konkretnie jego zasięgu (duży czy mały, z udziałem 
Finlandii i Polski, czy wyłącznie trzech małych republik nadmorskich). O treści 
wyraźnie mówią tytuły kolejnych punktów: 1. Propolska opcja Estonii, 2. Konfe
rencja warszawska (w marcu 1922 r. z udziałem ministrów spraw zagranicznych 
czterech zainteresowanych państw, natomiast bez udziału Litwy), 3. Dalszy roz
wój stosunków. Stanowisko endecji wobec krajów bałtyckich (tu autor sięga nie 
tylko do materiałów dyplomatycznych, ale i do prasowych - artykuł z „Kuriera 
Polskiego" polemizujący z osłabieniem aktywności polskiej nad Bałtykiem pod 
rządami Narodowej Demokracji), 4. Estonia między Polską a Litwą, 5. Solidarne 
stanowisko wobec Rosji Sowieckiej (przeciwne „wyłuskiwaniu" potencjalnych 
partnerów do paktu o nieagresji przez ZSRR i zawieraniu go wybiórczo). 

Potężny sąsiad ze wschodu jednak nie pozostawał bierny, czego dowodem stało 
się wspomniane przeze mnie owo istotne wydarzenie z dnia 1 grudnia 1924 r.: 
probolszewicki zamach stanu. Jemu to oraz reperkusjom rewolty poświęcony jest 
rozdział III, siłą rzeczy w znacznie większym niż inne stopniu dotyczący sytuacji 
wewnętrznej Estonii, zresztą ku pełnemu zadowoleniu czytelników. Autor konse-
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kwentnie wiąże i tu narrację z „polskim wątkiem", sięgając do raportów wywiadu 
(Akta Sztabu Głównego AAN), wspomnień oficerów i polityków, artykułu Stefa
na Roweckiego z „Przeglądu Wojskowego" itd. Zamach stanu został zorganizo
wany przez miejscowych komunistów przy pomocy Moskwy, jego obiektem stały 
się placówki rządowe i przede wszystkim wojskowe, których załogi stanowczą 
postawą przyczyniły się do fiaska puczu. Pisząc o reakcji zagranicy na zamach, 
autor ukazuje ją jako tło do zaprezentowania postawy Warszawy, żywotnie zain
teresowanej negatywnymi skutkami ewentualnego sukcesu Rosji Radzieckiej. 
W Sztabie Generalnym trzy tygodnie później stwierdzono: ,,Gdyby Rosja zajęła 
Estonię i Łotwę, tym samym zniknęłyby wpływy polskie na Bałtyku oraz zagro
żonym zostałby korytarz wileński i granice wschodnie Polski, gdyż połączenie 
Rosji z Niemcami oskrzydliłoby Polskę od północy. Oskrzydlenie Polski od pół
nocy przez Rosję i Niemcy równałoby się w razie wojny klęsce Polski." 

Przypomnieć warto, że była to opinia sformułowana na piętnaście lat przed 
klęską wrześniową. W książce wydanej w 1992 r. mogła być swobodnie przyto
czona. Daje świadectwo przenikliwości dyplomacji (kształtowanej w znacznym 
stopniu przez wojskowych) II Rzeczypospolitej. Ciąg dalszy rozważań nad echami 
puczu stanowią podrozdziały dotyczące Konferencji w Helsinkach z połowy sty
cznia 1925 r.(Estonia, Finlandia, Łotwa i Polska), narady rzeczoznawców wojsko
wych z udziałem Rumunii w Rydze na przełomie marca i kwietnia, i wreszcie -
znowu zamknięcie etapu - upadku koncepcji Związku Bałtyckiego. Była to nie
wątpliwie porażka samych zainteresowanych a sukces dyplomacji ZSRR, której 
jednak nie udało się poróżnić Polski z Estonią. 

Cezury rozdziału IV - określonego jako czas postępującego zbliżenia - stano
wią zamach majowy (pozytywnie przyjęty w Tallinnie) i kryzys wewnętrzny 
w Estonii pięć lat później. W tym czasie odbyły się wizyty na najwyższym szczeb
lu (Otto Strandman, Ignacy Mościcki), utrwalały powiązania kulturalne i gospo
darcze, choć handel nigdy nie przybrał większych rozmiarów; dobrze rozwijała się 
współpraca wojskowa. 

Kolejne cztery lata (do końca 1934, rozdz. V) stały pod znakiem zmian 
ustrojowych w Estonii, któremu to zagadnieniu poświęcił P. Łossowski 20 lat 
wcześniej książkę o krajach bałtyckich na drodze od demokracji parlamentarnej 
do dyktatury. I tutaj spotykamy przede wszystkim wnikliwą analizę kontaktów 
wojskowych, a także ocen sytuacji ogólnej z punktu widzenia sztabowców. Wy
wody dostarczają materiału porównawczego dla zjawiska kombatantów pierwszej 
światowej wojny oraz ich roli w życiu publicznym. 

Pod hasłem rozkwitu przyjaznej współpracy (rozd. VI) omawia autor następne 
czterolecie i jest to właściwie kres okresu między wojnami, w ostatnim bowiem -
znacznie krótszym - rozdziale wydarzenia pozostają pod wyraźną presją nadcią
gającej nowej zawieruchy. Autor wychodzi od szczegółowej charakterystyki Esto
nii w tym czasie (bite dziesięć stron druku oparte na archiwaliach i przywołujące 
jedno tylko opracowanie - wspomnianą przed chwilą monografię tego samego 
pióra), następnie w związku z pobytem prezydenta Konstantina Patsa w uzdrowi
sku Truskawiec poświęca wiele uwagi mediacjom Estonii w sporach z Litwą, 
w tym roli w nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Rozwija tu temat podjęty 
w cytowanym wcześniej artykule. Osobne bloki tematyczne to współpraca polity-
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czna, wojskowa i kulturalna, wreszcie gospodarcza. Jej efekty we wszystkich tych 
dziedzinach ocenia pozytywnie. Stwierdza też, że próbę czasu przetrwały stosunki 
między obu państwami w chwili próby, jaką przyniósł rok 1939, kiedy Estonia -
podobnie jak Polska - znalazła się w obliczu dwustronnej agresji. 

Dzieło Piotra Łossowskiego, barwnie napisane, gruntowne w treści, zajmie 
trwałe miejsce w naszej historiografii i zapoczątkuje - miejmy nadzieję - szersze 
badania n~d Estonią i jej związ~ami z Polską, nie tylko w okresie międzywojen
nym. 

Marceli Kosman 



KOMUNIKA TY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
Gdańsk 1994, zeszyt 43 

Edmund Kotarski: GDAŃSKA POEZJA OKOLICZNOŚCIOWA XVII WIEKU, 
Gdańsk 1993. Instytut Bałtycki, s. 435. Seria Pomorzoznawcza, t. X. 

Edmund Kotarski, ceniony znawca i badacz literatury staropolskiej, autor ksią
żek o renesansie i baroku (m.in. U progu marynistyki polskiej. XVI-XVII wiek, 
Dziedzictwo i tradycja, Muza gdańska Sobieskiemu), w wydanym niedawno stara
niem Instytutu Bałtyckiego dziele Gdmiska poezja okoliczno.friowa XVII wieku 
podejmuje nie poruszany dotąd przez historyków literatury temat rozwoju poezji 
okazjonalnej w dawnym Gdańsku. Książka ta jest owocem długoletnich badań 
prowadzonych nad literaturą siedemnastowieczną tworzoną w grodzie nad Motła
wą i wypełnia dotkliwą lukę w obrazie dziejów omawianego okresu i miejsca. Jest 
pracą bardzo bogatą zarówno w materiały źródłowe, jak i w pomysły interpreta
cyjne, wzbogacone o spostrzeżenia z zakresu kultury literackiej, realiów społecz
nych epoki, historii pojęć, idei, symboli, topiki i teorii retorycznej od antyku 
poczynając. Publikacja ta może być uznana za rodzaj monografii poezji i prozy 
uprawianej w tamtych czasach z okazji różnorakich wydarzeń związanych z ży
ciem miasta i jego mieszka11ców. Wprowadza czytelnika w prawie zapomniany 
świat przeszłości, świat głębokich przeżyć estetycznych i emocjonalnych, sponta
nicznej fantazji, niczym nie skrępowanej wyobraźni, a przede wszystkim poważ
nej refleksji i zadumy nad sensem istnienia, manifestującej się bogactwem form 
ekspresji w sferze idei, symboliki i genologii literackiej. 

Książkę tworzy sześć rozdziałów, poprzedzonych krótkim wstępem, prezentu
jących genezę twórczości okolicznościowej i jej związek z najbarwniejszymi epi
zodami historii grodu motławskiego. Rozdziały (oprócz pierwszego: Gdmfsk. 
Miasto i literatura) noszą wyłącznie łacińskie tytuły Rozdział II: Gratulatoria 
i funeralia składa się ponadto z sześciu części, z których każda poświęcona jest 
jednemu z siedemnastowiecznych monarchów polskich związanych w szczególny 
sposób z Gdańskiem: (I. In honorem Sigismundi Ili, 2. In honorem Vladislai IV, 
3. In honorem Joannis li Casimiri, 4. In honorem Michaelis Korybuthi, 5. In 
honorem Joannis III Sobiescii, 6. In honorem Augusti /{). 

Następnie Edmund Kotarski ukazuje rozwój literatury okolicznościowej, sku-
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piając się między innymi na tekstach o charakterze politycznym. Do tej grupy 
tematycznej należeć będą dzieła p9wstałe z okazji wydarzeń związanych z osoba
mi władców i monarchów Rzeczypospolitej rządzących w tym czasie państwem 
i mających bliski kontakt z grodem nad Motławą, a także obrońców miasta (Viri 
Pugnatores) i tych spośrod grona gdańskich notabli, którzy sprawowali pieczę nad 
grodem piastując przy tym wysokie urzędy i godności, chodzi tu o rajców miej
skich, burgrabiów królewskich, sędziów, burmistrzów, ławników i przedstawicieli 
Trzeciego Ordynku. Autorzy starogdańscy wyznaczali im w swych utworach 
niemało miejsca, przywołując najważniejsze wydarzenia, mniej lub bardziej znane 
epizody biografii, w przypadku głów koronowanych elekcje, uroczystości korona
cyjne, zwycięstwa wojenne, pertraktacje pokojowe, wizyty królewskie, okresy 
żałoby po zgonie władcy. Natomiast w przypadku członków Rady Miasta i obroń
ców grodu honorowali ich z okazji bitew (np. oliwskiej z 1627 r.), zwycięstw, 
zasług militarnych, awansów, wyboru na wysokie stanowiska w hierarchii władzy 
miejskiej. Powstawały obszerne gratulatoria, strena (wiersze noworoczne), epigra
my i anagramy pozostające w kręgu topiki laudacyjnej, czerpiące exempla i tropy 
stylistyczne z dorobku starożytności (Plutarch, Cyceron, Horacy, Owidiusz, Li
wiusz). Jednym z ciekawszych poematów laudacyjnych jest utwór poświęcony 
osobie króla Władysława IV Triplex corona Jana Jakuba Cramera. Dzieło o wie
lowarstwowej i głębokiej symbolice operującej motywami rycerza, smoka, kruka, 
bociana z wężem w dziobie, dwugłowego węża, jelenia ... , które autor monografii 
starannie analizuje szukając odniesień w tradycjach kultury śródziemnomorskiej. 
Do grona piszących o postaciach monarchów należeli obok wymienionego Jana 
Jakuba Cramera tacy twórcy, jak Rajnold Curicke, Mateusz Strattmann, Daniel 
Cramer, Piotr Witzke, Andrzej Hojerus, Jan Dorsz (Dorschius), Jan Mochinger, 
Joachim Pastorius, Jan Ernest Schmieden, Jan Piotr Titius, Marcin Opitz, Daniel 
Kalaj, by wymienić najsłynniejszych i najwybitniejszych pisarzy tego czasu. To 
właśnie spod piór tych artystów słowa wychodziły utwory okazjonalne o charakte
rze politycznym mające związek z osobami Zygmunta III Wazy, Jana Kazimierza, 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego i Augusta II, które 
zostały przez autora książki w niezwykle przystępny sposób zaprezentowane, 
zanalizowane z położeniem szczególnego nacisku na walory poznawcze i estety
czno-stylistyczne. E. Kotarski zaznacza przy tym, że obok poezji i prozy politycz
nej powstawały także widowiska sceniczne, pokazy pirotechniczne, fajerwerki, 
obrazy, ryciny, pieczęcie, bite były medale i monety z okazji ważnych wydarzeń 
z życia monarchów. Wykorzystując pozasłowne formy przekazu uświetniono 
m.in. koronację Władysława IV, wystawiając pokaz pirotechniczny oparty na 
motywie orła koronnego, którego wieloznaczną symbolikę autor analizuje w kon
tekście kultury judeo-chrześcijańskiej, wątków biblijnych i tradycji patrystycznej. 
Jan III Sobieski uwieńczony został nie tylko w poemacie teologa kalwińskiego, 
Daniela Kałaja, zatytułowanym Klimakteryk heroiczni i opartym na magiczno
-astrologicznym znaczeniu cyfry siedem, ale także w przesławnych fajerwerkach 
kapitana artylerii Ernesta Brauna, których feeryczne iryzacje jaśniały na niebo-

1 O utworze tym w kontekście topiki Theatrum mundi pisze J. Kotarska w artykule: Barokowe 
wersje toposu „ theatrum mundi", Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, R. XXV, nr 29, Gdańsk 1986, 
s. 32-34. 
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skłonie starego Gdańska, o czym dowiadujemy się dzięki zachowanemu do dziś 
sztychowi i opisowi tego widowiska. Powstawały interesujące dzięki swej wielo
znacznej i skomplikowanej symbolice miedzioryty Natana Schrodera w związku 
z osobą króla Michała Korybuta. Nade wszystko królewskich bohaterów opiewa
no w dziełach poetyckich utrzymanych w konwencji genus demonstrativum oraz 
carmen victoriae i carmen triumphale pozwalającej przywoływać najbardziej spe
ktakularne sukcesy bitewne władców porównywanych często do homeryckich 
herosów. W utworach tych wykorzystywano topikę laudacyjną i motywy bellum 
et pax oraz przypominano najbarwniejsze wydarzenia i szczegóły z życia bohate
rów. W konwencjach tych szczególnie gustowali: Jan Mochinger, Jan Piotr Titius, 
Adrian von der Linde, Jerzy Preutt, Jan Dorsz, którzy sławili króla Władysława IV 
i Jana III Sobieskiego, obficie przy tym korzystając z dorobku Arystotelesa, Cy
cerona, Juwenalisa, Tertuliana. Autor monografii nie zapomina o spuściźnie lite
rackiej wyrażającej uznanie dla czynów i zasług komendantów, oficerów, fortyfi
katorów, przedstawicieli Rady Wojennej, prezentując przy tej okazji kazanie Jana 
Jakuba Cramera z 1627 r. Jonathan Occisus, poświęcone Arendowi Dickmanowi, 
obrońcy polskiego wybrzeża w wojnie ze Szwedami, w którym to dziele wykorzy
stano biblijny wątek opowieści o Dawidzie i Jonatanie w celu zintensyfikowania 
emocjonalnego oddziaływania kazania na odbiorcę. 

Adresatami literackich pochwał byli również członkowie Rady Miasta Gdań
ska (Magistratus Gedanensis). Uwieczniono ich w utworach o charakterze życze
niowo-postulatywnym, eksponujących wzorce moralne i paradygmaty etycznego 
postępowania, postulaty i refleksje natury praktycznej bezpośrednio związane 
z funkcjonowaniem miasta. W hierarchii wartości najwyżej stawiano sprawiedli
wość, pokój, zgodę, tolerancję, pracę i wytrwałość, wiedzę i mądrość, uznając je 
za cnoty (virtus). Poetyckie gratulatoria poświęcono m.in. ojcu i synowi Schmie
denom (burmistrzom), Gabrielowi Krumhausenowi (burgrabiemu królewskiemu) 
i innym znaczącym postaciom grodu. Utwory te pisali Michał Totzmannus Cze
pusius, Zachariasz H. Tribell, Jan Rosenstadt, Adam Biithner, Zygmunt Podkostel
ski, Daniel Aschenborn, Jan Maukisch, Gotfryd Kontzewitz, Mikołaj Florschiitz. 

Inną grupę tekstów literackich stanowią dzieła napisane z myślą o najznako
mitszych uczonych osiadłych i działających w Gdańsku. Do ich grona należał 
wybitny astronom Jan Heweliusz, nazwany przez poetę Jana Ernesta Schmiedena 
,,Kolumbem niebios" (Hevelius Columbus coeli) w utworze Cenotaphium chara
kteryzującym sylwetkę gdańskiego astronoma. Schmieden, autor wielu wierszy 
okolicznościowych, poświęcił je osobie Heweliusza i jego najważniejszym osiąg
nięciom, odkryciom astronomicznym i dziełom. Astronoma sławili także Konstan
ty Gabriel Hecker, Andrzej Barth, Wincenty Fabricius, Benjamin Engelke, Waw
rzyniec Eichstadt, Jan Mochinger, Michał Borek, Jan Jerzy Moeresius, Erazm 
Rothmaler, Natan Dilger, Jan Sławicz. Jan Piotr Titius w pochwalnym wierszu 
„Scutum Crucis Regium in astris triumphas ... " (1648) oddał hołd Heweliuszowi 
za fakt wprowadzenia do astronomii i nadania nazwy „Tarczy Sobieskiego" jed
nemu z gwiazdozbiorów. 

Pisano również z myślą o profesorach Gimnazjum Gdańskiego skupiającego 
liczne grono cenionych w kraju jak i poza jego granicami specjalistów z zakresu 
teologii, filozofii, literatury, matematyki, astronomii i medycyny. To właśnie im 
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dedykowano powitalne wiersze gratulacyjne, tworzone z okazji powołania na 
profesora lub rektora gdańskiej uczelni. Mówiąc o zasługach preceptorów przy
równywano ich do myślicieli świata antycznego: Platona, Arystotelesa, Demoste
nesa, Solona, Pitagorasa. Godny zauważenia jest zbiór poetycki Epigramata gra
tulatoria powstały na cześć obejmującego funkcję rektora Abrahama Caloviusa, 
napisany w czterech językach; po łacinie, niemiecku, hebrajsku i grecku przez 
Jana Botsaccusa, Jana Mochingera, Natana Dilgera, Jana Jakuba Cramera i Jana 
Fabriciusa, profesorów i pastorów starego Gdańska. Wymienieni twórcy akcento
wali w swej poezji wielkość nauki i radość, jaką ze sobą niesie rozwiązywanie 
i poznawanie zagadek bytu, afirmowali mądrość i wiedzę, upatrując w nich postęp 
oraz drogę do szczęścia rodzaju ludzkiego. 

Kolejny rodzaj liryki szeroko eksponowanej w monografii stanowi poezja 
rodzinna i osobista opiewająca wydarzenia i uroczystości obchodzone w gronie 
najbliższej rodziny, przyjaciół, patronów, mecenasów, mistrzów i profesorów. 
Wykształcił się w związku z tym nowy typ autora wierszy okolicznościowych 
tworzącego swe dzieła w rocznicę urodzin (dies natalis), w dniu imienin, ślubu, 
śmierci lub pogrzebu kogoś bliskiego. Liryką honorowano najczęściej profesor
skie imieniny i urodziny, czynili to przeważnie uczniowie Gimnazjum Gdańskiego 
jak i inni twórcy (Jan Gotfryd Hoffmann, Samuel Willenberg, Jan Maukisch). Nie 
zapominano o uroczystościach ślubnych, wieńcząc je kunsztownymi zbiorkami 
epitalamiów wychodzących spod piór Jana Rutgera zur Horsta, Jerzego Bauera, 
Michała Canoviusa, Leinarda Gebauera, Jana Efraima Gnospiusa, Jana Gotfryda 
Kirscha. Powstawała poezja poświęcona dzieciom profesorów, najczęściej epice
dialna, liczne wiersze konsolacyjne i kondolencyjne z powodu śmierci żon najzna
mienitszych osobistości grodu. Do grona artystów piszących utwory żałobne 
w postaci epitafiów i epicediów należeli obok wymienionych twórców Marcin 
Opitz, Michał Albinus, Jakub Zetzkius, Henryk Cirenberg, Jan Piotr Titius, Kry
stian Rosteuscher, Eberhard von Straussenberg, Lech Rebeu, Jerzy Fridrichsen. 
Autor książki wyróżnia spośród poetów uprawiających lirykę funeralną Andreasa 
Gryphiusa (1616-1664), znanego skądinąd piewcę barokowej melancholii, śmierci 
i nihilizmu, patrzącego na otaczającą rzeczywistość sub specie vanitatis. 

Twórcy poezji rodzinnej podejmowali także wątki związane z wielkimi posta
ciami Gdańska jak i historii kraju. Powstały utwory na śmierć żony i zawarcia 
powtórnego związku małżeńskiego przez Jana Heweliusza i Władysława IV 
(wiersze Natana Dilgera, Joachima Pastoriusa, Marcina Opitza, Dawida von dem 
Blocke'a), a także ślubów córek notabli miejskich (np. Konstancji Giese, której 
swoje wiersze poświęcili Konstanty Giese i Jan Jerzy Moresius). W ten sam 
literacki sposób uczczono osobę komendanta Gdańska Fryderyka Adersbacha, 
dedykując mu uczony zbiór poezji żałobnej i lamentacyjnej w języku łacińskim 
i niemieckim. 

Książka ukazuje ponadto bogactwo form teatralnych stale obecnych w życiu 
kulturalnym miasta w XVII stuleciu, związanych z wielkim zainteresowaniem 
gdańszczan twórczością dramaturgiczną. Mówi o powstałych sztukach teatralnych 
i widowiskach słowno-muzycznych (Michel Angelo Brunior „marte e Amore 
drama" 1646, Andrzej Gartner Drama de Apolline et Diana 1651 i in.), które 
wystawiano na ulicach i placach, w ogrodach, w strzelnicy Św. Jerzego, w sali 
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Zielonej Bramy, w ratuszu Starego Miasta i w Drugiej Szkole Szermierczej, gdzie 
istniał teatr wzorowany na londyńskim „The Fortune Theatre"2 i gdzie w latach 
16I0-1619, 1639-1655 występowali aktorzy grywający na deskach angielskiej 
sceny i przywożący stamtąd swój repertuar, uświetniający artystyczne oblicze 
Gdańska, a mieszkańcom umożliwiający zetknięcie się z dziełami Szekspira 
i Middeltona. 

Podsumowując, należy podkreślić, że książka Edmunda Kotarskiego jest pracą 
erudycyjną, niezwykle bogatą w szczegóły historyczne dotyczące miasta jak i ca
łego regionu pomorskiego, a także poszczególnych poetów, których sylwetki autor 
po kolei przedstawia przywołując najważniejsze epizody biograficzne, zwracając 
uwagę na piastowane przez nich funkcje, naukowe lub administracyjne. Wnikliwie 
analizuje stworzoną przez starogdańskich pisarzy poezję i prozę, w analizach tych 
nie pozostaje gołosłowny, egzemplifikuje przedstawione tezy odpowiednimi frag
mentami tekstów literackich. Dokonuje przeglądu podstawowych gatunków lite
ratury okolicznościowej uprawianej w tym czasie, takich jak: pieśń, oda, elogium, 
enkomium, propemptikon, epinikion, epitafium, satyra, dialog, kazanie, anagram, 
akrostych, cubus, echo, hieroglif, strena. Sporo uwagi poświęca eksplikacji pod
stawowych symboli i toposów, w które obfitują poszczególne utwory, zatrzymu
jąc się często nad problematyką wanitatywną, temporalną, topiką akwatyczną, 
toposem „theatrum mundi". Analizuje foniczne aspekty języka poetyckiego i stru
ktury wersyfikacyjne. Charakteryzuje rolę i znaczenie toposów laudacyjnych (lo
cus notationis, locus generis, locus circumstantiarum loci, locus circumstantiarum 
temporis i in.), motywów „bellum et pax". 

Książka zawiera również prezentację najważniejszych wiadomości na temat 
teorii retorycznej obowiązującej w XVII stuleciu, jak i jej starożytnych anteceden
cji, ale nade wszystko odsłania przed czytelnikiem niezliczone bogactwo form 
wypowiedzi, jakimi wówczas się posługiwano, nie zawsze werbalnych, często 
pozasłownych, takich jak fajerwerk, moneta, medal, medalion, pieczęć, typowych 
dla baroku sposobów komunikowania i nawiązywania kontaktu z odbiorcą. 

Ponadto odsłania różnorodność przeżyć, doznań i odczuć towarzyszących uro
czystościom celebrowanym na cześć wydarzeń o charakterze historycznym (wizy
ty monarchów, bitwy, elekcje, koronacje, nominacje) i tym o charakterze osobi
stym, rodzinnym obchodzonym w gronie najbliższych (urodziny, ślub, zgon, imie
niny). 

Rozświetla ciemną przestrzeń na mapie literackiej siedemnastowiecznego 
Gdańska, uzupełniając tym samym naszą wiedzę o baroku - epoce przeciwieństw, 
różnorodności form, bogactwa intelektualnego i nieograniczonej inwencji twór
czej. Szkoda jedynie, że przewodnikiem po wieloznacznej, głębokiej i skompliko
wanej symbolice utworów barokowych nie stały się dwa klasyczne już dzieła 
z dziedziny etnografii, etnologii i religioznawstwa: Złota Gałąź Jamesa George'a 
Frazera i Traktat o historii religii Mircea Eliade, które ani razu nie zostały wyko-

2 Zob. J. Limon, Gdański teatr „elibietański", Wrocław 1989, passim., a także, tenże, 
Przypuszczalne związki między teatrem w gdańskiej Szkole Fechtunku a teatrem „Fort une" w 
Londynie, ,,Pamiętnik Teatralny", 1977, z. I, s. 29-38. 
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rzystane przy omawianiu symboli ikonicznych czy emblematycznych, tak często 
pojawiających się w utworach poetyckich i prozatorskich, herbach, a nawet efek
tach pirotechnicznych opisanych w książce. 

Dariusz Smagowski 
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