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KOMUNIKATY INSTYTUTU BALTYCKIEGO 
R. xvrn, ZESZYT :rn, GDAŃSK 1981 

WOl{ÓL SPIL\ wr PHZY8'1'ĄPIBNL\ NIIDIIEC DO LWI NAltODÓW 

Do Ligi .Narodów, która powstała rnt. konferencji pokojowej w Paryżu 
w L9l9 r., należały dwie grupy pa11stw. \r pierwszej znalazły się 32 pa1stwa. 
zwycięski<'j koalicji, w drugiej było J 3 państw neutralnych.- Początkowo nie 
weszło w skład tej organizacji żadne z pa11stw pokonanych w pierwszej ·wojnie 
światowej. Nie zamyka.no im jednak dostępu. Zgodnie z paktem Ligi Narodów, 
bę<lącym częścią składową traktatu wer3alskiego, mogło przystąpić do niej 
każde pmist,wo, dominium lub koloni.a, jeśli otrzyma dwie trzecie pozytywnych 
głosów na posiedzeniu Zgromaclzenia oraz zobowiąże się do przestrzegania 
za.:-,acl za wartych w 1mkcie Ligi. 

Hpośró(l państw J)Okouanych w wojnie światowej do Ligi Narodów przyjęto 
w grudniu I 920 r. Austrię i Bułgarię, a we wrześniu 1924 r. WQgry. Były to 
umlc pa.ńHtwa, których ·wejście <lo t,ej organizacji nie miało ·większego wpływu 
na jej strukturę ani na jej działalność. Zgodnie z paktem w skład Ra.dy LN 
ja.ko stali członkowie wchodziły Główne .Moca.r3twa Sprzymierzone i 8towa.
rzyszone: 1 Wielka Brytania., Francja, Włochy i .Japonia.. Przewidziane dla 
Htanów Zjcdnoc:wuych mieji-;~e było wolne, gdyż nic ratyfikowały one posta.
nowimi trakt.1tu wersalskiego, którego część i,,kla.dową Rtanowil pakt Ligi . 
.Natomiast pierwszymi niestałymi członkami Rady zostały następujące mniejsze 
pafo;t,va: Belgia, Brazylia, H iszpa.nia i Grecja.. Licz hę tych m,tat.nich stiopnio
wo powiQkszano . 

.Faktycznie w Radzie LN, w pierwszym okresie jej <lział2.lności, główną rolę 
odgrywa.li Atali członkowie, a zwła-;zcza \.fielka Brytania i Francja; oba te 
kra.je przez cały czas istnienia. Ligi były jej członkami. Jedm~ z przyczyn nie
powodzci1 tej orga.nizacji było to, że nigdy nic zrze3zała wazyGtkich mocarstw 
świ<.1.ta. ,Japonia. należała. tylko do 1933 r., Włochy do L937, Niemcy w latach 
l 92H- I H3~i, ZHRR od l n:i4 do 1 n:rn r., a ~tany Zjednoczone nic przy3tąpily 
(lo Ligi Narodów nigdy. 

J>okonaue i z<lcmilitaryzowane Niemcy w pierwszych latach po wojnie nie 
były wpra.~vdzie mocarstwem, ale na Za.chodzie liczono się z ich szybką oc.lbu
clową. Dlatego 8pra.wę przyjęcia Niemiec. do Ligi .Nar0<lów brano pod uwagę 
od początku istnienia. tej organizacji. Brnlziła zainteresowanie także w samych 
.Niemczech, np. cent.ryst,owRkicgo mini:-;tra spraw zagranicznych Mattiaim 
Erzbergcra. \Vc(Uug opinii wybitnego dziennikarza ameryka11skiego Elmcra. 
Hcndinera. ,,dla .Niemiec Liga Xaro(lów stała 8ię _ azyl('m na czas burzy"1 • 

1 Eli11c1· Bendi11<·r, Czas aniołów. 7'rayikomiczna hi8toria Liy,i, Xarodów, \Vnrs:.rn.wa 
ln8 l. R, 7fi. 

1• 3 



Przez obie strony, tj. mocarstwa zachodnie i Niemcy, sprawa przystąpienia. 

tego państwa do genewskiej organizacji była. traktowana jako przedmiot 

przetargów politycznych. Obi0 strony chcja}y przy t.ej okazji coś zyskać. 

Dla Polski obecność Niemiec w Lidze Narodów oczywiście nie Lyla oho

jętna. Zdawano sobie sprawę z tego, że delegacja. niemiecka zechce wykorzystać 

tę organizację dla własnych celów rewizjonistycznyc~. RJąd poh,ki nie mógł 

jednak wyraźnie występować przeciwko tym zamierzeniom, gdyż musiał Rię 

liczyć ze stanpwiskiem moca1:stw zachodnich, od których był uzależniony 

w wielu dziedzinach. . 

Już na początku 1920 r. upowszechniał się na Zachouzie pogląd, że bez 

współudziału Niemiec Liga Narodów praktycznie nie Lęuzie Z(lolna spełniać 

swojej roli. Z takiej oceny sytuacji wypływała tendencja do umożliwienia 

Niemcom wstąpienia do organizacji genewskiej. W Wielkiej Brytanii opozycja 

antyrządowa wykorzystywała tę kwestię jako jeden z atutów przecivvko 

Davidowi Lloyd-Georgowi. Na jej czele stali tacy politycy, jak dzialncz Partii 

Liberalnej Herbert, H. Asc1uith oraz współtwórca Ligi Narodów i zwolennik 

idei zbiorowego bezpieczei1:-;twa Robert Cecil. 

W \Varszawie spodzit-'wano się nawet, że już na. pierwszym posiedzeniu 

Zgromadzenia LN zgłoszony zostanie wniosek o przyjęcie Niemiec do tej 

organizacji. Polska nie była zainteresowana. w lansowaniu tej sprawy. Wie

dziano je<lna.k, że ża.<len protest .... foe bQdzie miał tu znaczenia, lepiej więc 

wstrzymać się o<l niego. Natomiast fakt przystąpienia NiemiPe do Ligi można 

było wygrywać, by osiągnąć jakąś korzyść. Nie protestując przeciwko samemu 

przystąpieniu Niemiec do tej organizacji, należało żądać, ażeby przedtem 

Zgromadzenie „dokładnie określiło, ja.k należy pojmować gwarancje przewi

dziane w artykule l paktu, a stanowiące warunek podstawowy przyjęcia 

nowego państwa do Ligi". Żądanie takie pozwalało przynajmniej działa<~ na 

zwłokę i zmuszało genewską organizację do ściślejszego sprecyzowania wspom

nianej gwarancji, związanej z kwestią rozbrojenia. Do kompetencji Zgroma

tlzenia należało sprawdzenie stanu wykonania żądanych gwarancji2• Uwzglę

dniając więc opinie w tej sprawie na Zachodzie, na.leżało działać ostrożnie. 

Drugą korzyścią, jaką rząd polski pragnął osiągnąć przy przyjmowanitt 

Niemiec do Ligi Narodów, miało być przyznanie ta.kich praw mnicjRzościom 

narodowym na ich teryt.orium, jakie pm;iadala. mniejszość niemiecka w Pobrnc 

na podstawie traktatu mniejszościowego z 28 VT 1919 r. Tę nicsprawiedliwoś<5 

w stosunku do ludności polskiej w Niemczech H,acla. Najwyższa konferencji 

paryskiej obieca.la naprawić, gdy .Niemcy będą chciały przystąpić cło Ligi 

Narodów3 • 

2 Archiwum Akt Nowych w ·wnrsznwie (dalej: AAN), zespól: .Ambn.8adn Hzeczypospo

litej Polskiej w Paryżu (dalej: Al'), toczka 187. s. 32, fnHtrnkcja [?] związana z dzinlnl

nością Ligi Na.rodów, 25 V 1920. 
3 AAN, AP/187, s. 31, DodutC'k do instn,kcji [?] związanPj z dzinlalno?,cią Ligi 

Nnrodów, z 25 V 1920. 
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.N"iemcy wiedząc, że mocarstwom za.leży na ich przystąpieniu do Ligi, też 
z tego faktu chciały osiągnąć korzyść. Ceńa, za jaką miały to uzyskać, wzrosła 
szczególnie po konferencji genueńHkiej w l 922 r. Po niepowodzeniu, jakiego 
Wielka Brytania t,am doznała, jej rząd pragnął wstąpienia Niemiec do Ligi 
i zabiegał o poparcie w tej sprawie. David Lloyd-George i inni członkowie rządu 
donosili, że gdyby Ni<~mcy wystąpiły z takim wnioskiem, uzyskałyby pełne 
poparcie.~ Doradzono rządowi w Berlinie, aby niezwłocznie wystąpił z taką 
prośbą. Lecz na \Vilhelmstrasse „popisywano się dyplomacją", nie zdradzając 
w-tedy zainteresowania tymi propozycjami4 • Podczas pertraktacji w Rapallo 
w 192~ r. niemiecka (lelegacja rządowa złożyła przyrzeczenie Gieorgijowi 
\V. Cziczerinowi, że Niemcy nie przystąpił! do Ligi bez Rosji Radzieckiej5. 
Nawiązanie poprawnych stosunków na tej konferencji mocarstwa zachodnie 
przyjęły z uczuciem niepokoju. Ale w drugiej połowie 1923 r. nastąpiło po
gorszenie stosunków niemiecko-radzieckich. "r dużym stopniu stało się to 
pod wpływem zmiany polityki, ja.ką prowadził Gustav Stresemann, szukając 
zbliżenia z Zachodem6 • 

Po uklau.zie w Rapallo rząd Republiki Weimarskiej zaczął prowadzić 

aktywniejszą politykę na zewnątrz. Przy Auswartiges Amt powstał w 1923 r. 
:~pecja.lny referat do :,,praw Ligi Narodów. ,Jednak wstąpienie do niej uzależnia
no od spełnienia dwóch zasadniczych warunków. Pierwszym było uzyskanie 
zgody, iż nie będzie Kię wymagać stwierdzenia, że Niemcy ponoszą winę za 
,vybuch wojny światowej. Drugim zaś - przyznanie równorzędnego stano
,viska z wielkimi mocarstwami, a więc Rtalego miejsca w Radzie. \Vedlug 
llonirn;ień poselstwa polskiego w Berlinie, sprawa. ta była przedmiotem ne
gocjacji brytyjsko-niernicckich7• 8pelnienie tego postulatu dałoby Niemcom 
sa.tysfa,kcję zasia,dania wśród mocarstw świata., a także możliwość wywierania 
wpływu na. tok obrad Rady Ligi. 

W sprawie przystąpienia. Niemiec do Ligi Narodów inne stanowisko niż 
Wielka. Brytania zajmowała, Francja. Rząd tego kraju fakt taki uznał za „rzecz 
w najwyższym 8topniu niepożądaną''. Prezydent Francji poinformował pla
e6wki dyplomatyczne, że w myśl art. I pa,ktu państwo zamierzające przystąpić 
<lo Ligi powinno dać wystarczającą gwarancję wykonywania swoich zobo
wiązań mię(lzynarodowych, w tym również posta.nowie11. Ligi dotyczących sil 
wojskowych i rozbrojenia na lądzie, ,v powietrzu i na wodzie. Rząd niemiecki 
powinien ·więc złożyć moczystą deklarację w tej sprawie, tak jak to uczyniły 
Węgry przystępując do Ligi Narodów. \V Paryżu liczono się z tym, że rząrl 

I Frank P. \Va.I ters, A HiBtory of the Leagne oj .1..\'ations, t. I, Lon<lon, New York, 
Toronto I !)52, s. 20:3. ' 

5 E. Bond i 11 nr, o.c., R. 312. 
6 ,frrzy Krus11Rki, Stosunki polsko-niemieckie 1978 - 192.5, Poznai'1 1962, s. 112. 
7 AAN, Z<'spól: Amba8ada Rzeczypnspolikj Polski<\j w Londynio (dalej: AL), toczka 

687, s. 2, Posel,;two pol::,kie w Berlinie do ministra spraw zagranicznych w ,varsz;wio, 
18 VIH 1923. 
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niemiecki nie zechce takiej <leklaracji zlożyć8 . Przyjęcie przez Niemcy t.ych 
żą --:!ań wzmacnia.loby zabezpieczenie Francji przed niemieckim o<lwekm w przy

szłości. 

Niemcy - prawdopodobnie jeszcze przed majem 1924 r. - porozumiewały 

się z rządem radzicckirn, hy problem przystąpienia do Ligi Na.rod.ów trakto\vae 
wspólnie9 . Je<lnakże po dokonaniu w dniu :1 maja, rewizji przez policję nie
miecką w ek::;terytorialnym hudynku radzieckiego przecL,tawiciclstwn, handlo

wego w Berlinie faktycznie zostały zerwane radziecko-niemieckie stosunki 
dyplomatyczne i gospodarcze10. 

Do 1924 r. przystąpienie do Ligi .N"arodów traktowa.no w Niemczech jako 
osiągnięcie. Spodziewano się po nim znacznych korzyści, a przede wszystkim 
definitywnego potwierdzenia hasła, że nie ma zwycięzców ani zwyciężonych. 
Na początku 1924 r. stosunek do tej kwestii uległ zmianie. Zaczęto odnosić 
się do niej z daleko idącą rezerwą. Przyczyna. zmiany polityki rząflu niemieckio

go oraz odpowiednio przygotowanej przezeii opinii pu bliczncj miała swoj(' 
podłoże w przeprowadzonych w tym roku wyborach do parlamentów WielkiPj 
Brytanii i Francji. Ugrupowania opozycyjne w swojej agitacji przedwyborczej 
dołączyły także do swoich }_)rogramów postulat zwiQkszenia. liczhy członk6w 
Ligi Narodów. Przede wszystkim chodziło o przyjęcie Niemiec. Zainteresowa
nie labourzystowskiego rzą,lu brytyjskiego wstąpieniem Niemiec do Ligi 
Narodów zostało potraktowane wiosną l 924 r. przez niemieckie ;..;frry po
lityczne jako chęć wywierania przymusu. Do tego miała prowa:lzi{: działalność 
amba.::,a.dora brytyjskiego w Berlinie, ta.kie też cele miały, według nich, przy
świecać wizycie Erica. Drummoncla w Niemczech. Obawiano siQ, aby przy 
wstąpieniu do Ligi nie żądano od nich potwierdzeniu. ,,zohow.iązań natury 
hańbiącej'', tzn. respektowania postanowień traktatu wersalskiego11 . Takie 
zastrzeżenia były wysuwane zwłaszcza przez kola nacjonalistyczne. Przceiw
dzialaly one staraniom o przystąpienie Niemiec do Ligi, obawiając się, a.by nic 
rozpO\vszechnialy się w tym kraju pa.cyfo;tyczne tendencje12

• Założenia progra
mowe Ligi Narodów nic mogły oczywiście ~atysfakcjouować polityków dążą

cych do rewizji postanowień traktatu wcr::mlskicgo. 
W dniu 29 IX .1924 r. rząd niemiecki przesłał członkom Rady LX memoriał, 

w którym wyrażał gotowość przystąpienia. do Ligi. Uzależniał to jednak o<l 
spełnienia kilku istotnych warunków. Tak więc domagano się zwolnienia, ocl 
zobowiązań sankcyjnych na wypadek agresji, wynikających z art. IG paktu 

s AAN, AL/687, s. 6, Posobtwo RP w Lou<lynie do mini:-.tra t-ipraw zagraniczny<"h 

w Warsza,vie, 11 VIII 1923. 
9 .AAN, .AL/687, 8. 17, Poseh;two polskie w Berlinie do mini:-;ti-a :-;prnw z11grnnicz1Lyeh 

w \Varszawie, 27 VI H.124. 
10 J. Krasuski, o.c., s. l J 2. 
11 .AAN, AL/687, s. 50, Poselstwo polskie w Berlinie <lo ministra :,;praw :r,ngranicznyeh 

w vVarsza,vie, 29 XII 1924. 
12 AAN, AL/687, s. 27, Poselstwo polskie w Paryżu do mini.;tn1 :--prnw Ztlgrnuicznych 

w vVarszawie, 12 VIII I 924. 

6 



Ligi. Drngim warunkiem było niepodnoszenie sprawy winy Niemiec za wybuch 
pierwszej wojny światowej, trzecim zaś - dopuszczenie do udziału w zarządza

ni u koloniami w ramach systemu rnan<latowego1=i. \Vynika z tego, że Niemcy 
kierowały się przede wszystkim bieżącym interesem politycznym, mającym 
niewiele wspólnego z ideą Ligi Narodów. 

l>rzejęcie rządów w Wielkiej Brytanii przez Partię Pracy, a we Francji 
przez tzw. kartel lewicy, było korzy.-,tne dla Niemiec. Nastąpiła pewna poprawa 
w stmnmkach francm,ko-niemieckich. Z areny życia politycznego we Francji 
o<lesz]i zwolennicy rządów silnej ręki w stosunku do Niemiec, działający do 
majowych wyborów w 1924 r. w ramach bloku narodowego. Natomiast jeśli 
idziP o stosunki polsko-francuskie, to przyjaźń między tymi narodami była od 
zakończenia wojny lmuowana w obu krajach właśnie przez prawicę. Kola 
lewicmve zaś miały niechętny stosmiek do Polski, którą traktowały jako pań
i-;two reakcyjne. 

Podpii-;anie Protokołu Genewskiego z 2 X 1924 r., w którym , potępiano 

11apastnicze wojny i wprowadzano ograniczenie zbrojeń, wydawało się krokiem 
do normalizacji stosunków międzynarodowych. Zaczęły się kształtować możli
wości pokojowego rozstrzygania sporów. ·wzrasta.la ranga Ligi Na.rodów. 
Kola lewicowe w Europie, a zwłaszcza socjaliści, wyrażały poparcie dla Pro
tokołu Genewskiego. Do tych głosów przyłączyła . się także Polska Partia 
Socjalistyczna oraz chłopskie ugrupowania lewicowe. Uważały one, że podpi
sanie Protokołu i przyjęcie Niemiec do Ligi Narodów stanowi dla Polski realną 
gwa,rancję hezpieczeństwa. Umacnianie Rię systemu werRalskiego oznaczało 
wzrost znaczenia Francji na kontynencie europejskim, czego tradycyjnie już 
obawiała. i:\ię \Viclka Brytania. l)onowne objęcie tam rządów przez konserwa
tystó-w jeszcze przPd końcem 1924 r. spowodowało liczne wystąpienia przeciwko 
Vrotokolowi GenewHkif'mn i doprowadziło do jego upadlrn14 . Niemniej za.inte
resowanie Ligą .N arod.ów ze strony moearstw zachodnich, a także ze strony 
Xinmiee, nio osłabło. 

(}. Htrescmann w liście do byłego następcy tronu pruskiego pisał, że troska, 
o Xicmców znaj<lująeych się poza granicami skłania go do i,:;tarań o wstąpienie 
~iernicc <lo Ligi. Argumentował, że gdyby j'{iemcy były członkiem Rady Ligi, 
to Polska. nic wygra.laby sporu o skrzynki pocztowe w Gdańsku. ·wystarczyłby 

s1n·zcciw niemieckiego delegata w Radzi,~. l\foiejszość niemiecka. w Polsce, 
( 1zechoslowacji, ,Jugoslaw·ii i Rumunii korzystająca z uprawnień zagwaranto
wanych w traktatach znalazła.by w Genewie obrmicę swoich interesów15. 

13 ,J. Kra:-iu:-;ki, o.c., s. 357. Por. Paul Schmidt, Staty~ta 1,a dyplomatycznej scenie, 
Krnków I !Hif>, s. 77. 

11 \\~im-daw Ba lcc·rnk, Dzieje Lig'i .J..\/cirodu1", ,var~zawa U)6!), :,;. 42-4:l. Por. Janusz 

Fory~, Polska opi'.11ia, publ·icz·11a wobec poWyki enrnpej.skiej v,1 1924 rokit (w:) Polska -
Nie,,icy - Enropa. 8tud·ia z dziejów rny.§li politycznej i stosunków międzynarodowych, 
rnd. A.nt,011i Uz11hi1'iski, Poznai1 Hl77, s. 475-476. 

16 \V. Ba!c(~rak, Polityka zayranicwa Polski w dobie Locarna, ,,Ost-Jolirnmm" 1967, 

H. H3-!14. 
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W rzeczywistości zbyt często korzystała. ona w Polsce z prawa, jakie jej dawał 
traktat mniejszościowy, wnosząc na forum Ligi skargi, często w sprawach 
błahych. Chodziło o permanentne wykazywanie, że realizacja postanmvień 
traktatu wernalskiego w praktyce jest niemożliwa. 

Liga Narodów wyda·wala się Republice ,veimarskiej ważną im;tancją także 
gdy szło o realizację jej niektórych celó-w polityki zagranicznej i o wzmacnia
nie międzynarodowej pozycji. Pragnęła ona otrzymać w Lidze stanowisko 
uprzywilejowane, zająć miejsce wśród stałych członków Rady. Z tej pozycji 
Niemcy chciały zapewnić sobie możliwość decydowania w sprawach Zagłębia 
Saary, Wolnego Miasta Gdańska czy też granic wschodnich w ogóle. Zastrze
żenia budziły na.da.I zobowiązania wynikające z l6 art. paktu LN. Uzasadniano 
swe obawy tym, że w wypadku agresji ZSRR na Polskę Niemcy byłyby zobo
wiązane przepuścić śpieszące na pomoc wojHka francuskie, jak też zezwolić 
na przewóz broni i amunicji. Niemieckie ugrupowania prawicowe usprawiedli
wiały swe niechętne stanowisko ·wobec tego artykułu obawą przed komunista
mi. Przemarsz wojsk francuskich przez Niemcy mógłby się stać przyczyną 
rewolucji16• 

Przede wszystkim stanowisko Niemiec w sprawie 16 art. paktu wynikało 
z tego, że łączyły je z ZSRR znaczne powiązania, zwłaszcza kontakty gospo
darcze, które dawały im poważne korzyści, liczące się również w ich polityce 
wobec moca.r,3tw zachodnich. \:Vystępując przeciwko uznaniu tego artykułu: 
delegaci niemieccy posługiwali się argumentem, że Niemcy są zdemilitaryzo
wane. Delegacje Wielkiej Brytanii i Francji chcąc wciągnąć je do bloku państw 
zachodnich, ustąpiły w tej sprawie. \V odniesieniu więc do art. 16 rząd Republi
ki \Veimarskiej zyskał swobodę działania, tak wobec pai'istw zachodnich jak 
i wobec Polski i Związku Ratlzicckiego17 • Wyda.je się, że ówczesnemu rządowi 
Hansa. Luthera chodziło także o podkreślm1ie, jak wielki gest czynią Niemcy 
w„tępując do Ligi Narodów. Faktycznie przecież art. 16 paktu miał zapobiegać 
agresji, o której Niemcy marzyły. 

O tym, że dla Niemiec Liga. Na.rodów miała być tylko narzędziem do reali
zacji rewizjonistycznych celów świadczy stanowisko w tej sprawie G. Strc
semanna. W poufnym liście z 7 IX 1925 r. do pruskiego następcy tronu pisał, 
że jednym z :3 głównych celów, ja.kie w najbliższym czasie miały Niemcy 
realizować, było dążenie do zmiany niernieckich granic na. wschodzie. Chodziło 
o zwrot Gclai1ska, tzw. korytarza i Górnego Śląska. W dalszym eta.pie miało 
nastąpić przyłączenie Austrii do Xiemicc18• Pła.nów tych nie można było po
godzić z za.łożeniami Ligi Narodów. 

W Niemczech rozważano sprawę przystąpienia do Ligi, a jednocześnie nie 
szczędzono Lidze krytyki. Szczególnie miało to miej~ce po przegraniu przez 

16 Ibidem, s. 94- 95. 
11 Zflzislaw ,vroniak, Uchwały lokarne1iskie a problem radziecko-nicn1,1'.ecki w polskiej 

pol-ityce zagranicznej (w:) Polska - Niemcy - l!Juropa., s. 4n6-497. 
is E. Ilendiner, o.c., s. 305-306. Por. J. Krn:su~ki, o.c., s. 36H. Por. Krzy8ztof 

Skubiszewski, Zachodnia granica Polski, Gdańsk 1969, s. 166. 
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władze gdańskie sporu z Polską o skrzynki pocztowe. Chociaż oficjalnie rząd 
niemiecki nie miał żadnych praw do Wolnego l\Iiasta., to jednak był głównym 
motorem akcji przeciwko uprawnieniom Polski w tym mieście. G. Stresemann 
przejawia.} zainteresowanie tą sprawą i celowo jątrzył 8tosunki polsko-gdańskie . 
.Nacjonalistyczna. prasa niemiecka rozpisy·wa.la się o rzekomej nowej zbrodni 
Ligi Xa.rodów wobec Gdańska19 • Niemiecka. opinia publiczna na terenie ··wolne
go Miasta Gdai1ska, inspirowana przez rzą(l i opinię publiczną w Nie111czech, 
tym odważniej i ostrzej występowała przeciwko Lidze. Niezadowolenie ze 
stanowii-;ka zajętego przez Radę L.N" wyraża.la. prasa niemiecka. w Gda11sku. 
W <lemonstracji, jaka się odbyła na Ulugim Targu 2:1 IX IU25 r., występowano 
przeciwko Lidze .Narodów i Pohrne. Brali w niej udział znani odwetowcy, jak 
Richard Wagner, Lothar Foerster i Arthur Greiser20• 

Przedmiotem ataków w niemieckiej polityce za.granicznej były gra.nice 
na. wschodzie. G. Stresemann sprawę rewizji granic na zachodzie o<lkłaclał na 
plan dalszy. i-,;twarzał nawet pozory stabilizacji i lojalnego ·wypełniania posta
nowie11 traktatowych. Prowadząc taką politykę, mógł liczyć na przychylne 
stanowisko mocarstw zachodnich. Demonstracja. siły militarnej ze strony 
:Xicmiec nie mogla być wtedy brana pod uwagę i dlatego zabiegały one o to, 
aby na innej płaszczyźnie zaznaczyć swoją rolQ. 

Ożywione kontakty G. Stresemanna z ministra.mi spraw zagranicznych 
Francji i Wielkiej Brytanii, Aristide Briandem i Josephem Austenem Cham
berlainem, zawiodły go do Hzwajcarskiej miejr,;cowości wypoczynkmvej Locarno 
nad brzega.mi jez. l\laggiore. Tani 16 X 1925 r. wraz ze swoim kanclerzem 
H. Lutherem podpisał układy lokarneńskie, gwarantowane ze strony zachodniej 
przez Francję, \Vielką Brytanię, Włochy i Belgię. ,Jednym z warunków wy
mienionych w tych układach było postanowienie o przyjęciu Niemiec do Ligi 
Narodów z pełnymi honorami i z przyznaniem stałego miejsca w Radzie. 
W tym czasie słabła aktywność mniejszych państw i ich rola w organizacji 
genewskiej. \V zrastało natomiast zainteresowanie mocarstw jej działalnością. 

G. Stresemann spotkał się z ostrą krytyką ze strony rywali politycznych 
w Niemczech. Zarzucano mu, że zrezygnował z Alzacji i Lotaryngii. Była to 
niesłuszna krytyka. Locarno stanowiło jego wielki i,mkccs dyplomatyczny. 
W sprawie .Alzacji i Lotaryngii trafną chyba opinię wyraził ówczesny minister 
Reichswehry, stwierdzając: ,,Nie można nazwać rezygnacją położenia, w któ
rym uzyskuje się przyrzeczenie człowieka bez jednej nogi, że nie będzie więcej 
hral udziału w zawodach tanecznych". ,v tym czasie Niemcy nie były zdolne 

rn St..ani:-;law ;\I ikos, Wolne .JJiasto Odańsf„ a Liyn Narodów 1920-1939, Gd1111Hk 
Hl79, 8. 162-164. Por. 'Władysław Pobóg-l\Ialinowski, Yajnowsza historia polityczna 
Polski, t. II, cz. 1, Londyn 1 fl56, s. 507. 

20 ,vojowódzkio ..Archiwum Państwowo w Gclai1i;ku (<laloj: \VAPG). ze:-;pół: Komitiarz 
Uenoralny Rzo<,zypospolit.oj Polskiej w Gdai1sku (dalej: KGRP), teczka 108, s. 46, KGRP 
do Delegacji Polskioj przy Lidze Nnrodów, 25 IX 1925. Por. ,,Gazeta Gdańska", 26 IX 
1025, nr 223. 
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flokonać rewizji granic na zachodzie i dlatego godziły się na nie21 . Henryk Ba

to-wski nazwa} Locarno największym triumfem niemieckiej dyplomacji w okre

sie Republiki Weimarskiej. Udało się jej podważyć system wersa.lski, a przez 

uzyskanie stałego miejsca w Radzie LX zapcwuić Niemcom równouprawnienie 

wśród mocarstw ś·wiata.22 . 

Po podpisaniu układów lokarnPńskich przystąpienie Niemiec do Ligi Na

rodów było już kwestią najbliższych miesięcy. Ten fakt wywołał zrozumiale 

zaniepokojenie w Warszawie i Pradze. Dla whvlz poh,kich powodem ku temu 

była sprawa Gda11ska. tlpory polsko-gclańskie często trafiały do Genewy, 

gdyż zazwyczaj obie strony odwoływały się od decyzji wyi:lokiego komisarza 

i wówczas w drugiej irn;tancji rozstrzygała je Rafla LN. Z roli tej insta.ncji 

zdawały sobie sprawę już wcześJLiej gda{u,kie kola nacjonalistyczne i za. po

średnictwem „.Xeue .Ziiricher Zeitung" starały się oddziaływać na opinię 

publiczną w Genewie. Władze polskie przeciwdziałały tej propagandzie poprzez 

zorganizowanie dla redakeji dziennika stałej informacji o stosunkach pobko

-gdańskich23. 

8koro rzą<l polski nie mógł już przeszku<lzić rnjśeiu Niemiec do H,afly L.i\ 

w charakterze stałego członka, próbował chociaż o:-:;}abić ich pozycję w Gene

wie. Domagał się więc przyznanin, również Pohrne stałego miejsca w Radzi0, 

na równi z :N"iemeami. Obawiał się, że będą one miały wpływ nie tylko na 

rozstrzyganie spraw gdańskich, ale staną się sędziami i adwokatami mnicjRzrn~ci 

niemieckiej w innych krajach, gdzie 000,-viązuje traktat mnicjszościowy2-1. 

Z żądaniem przyznania I'ol8ce stałego miejsca w Radzie wystę1Jowali także 

prawicowi dziennikarze francuscy. Jak się ,vyclajc, choclziło w tym wypadku 

przede wszyatkim o protest przeciwko ukla(lom lokarneńskim. Ale jednocześnie 

oznacza.Io to reakcję przeciwko przyjętym zasadom, że stałymi ezłonlrnrni Rady 

mogą być tylko przedstawiciele ·wielkich mocarstw25 . Ukhi.fly Jokarnc1h,kie 

:,;potkały się z ostrą luytyką, mj~dzy innymi zo strony jednego z głównych 

twórców traktatu wersalskiego Ceorges'a Clemenceau. Pisa.I, że wpływają one 

na uśpienie czujności łatwowiernych. Olrnrza]y go u8tQpst,rn rządu francut-iki(~

<YO czvnione hde tvlko z,td.owolić Niemców26 • 
o ' J .; ~ 

\V Locarno Niemcy uzyskały zapewnienie, że wszystkie pozo8tale pań8t,wa. 

będące :-:;ygnatariuszami układu poprą ieh żądanie uz;yskania sta,lcgo mieji)ca 

w Radzie Ligi. Nie było ża(lnych sugestii, że jeclnocześnic podobny przywilej 

otrzyma, Polska. lub jakieś inne państwo. Przyznanie .Niemcom tego mandatu 

21 E. Ben<li11er, o.c., 8. 308. 
22 Hunryk Batow::;ki, Dyplomacja niemiecka 19/9-./!J.J-5. Zarys informacyjny. 

\Vv<lanie lI rozHzerzono, Krnków 1971, s. 28 . 
• 2a WAPG, KGRP/110, s. 2!1, Tndousz <hvinz<lo::.ki do ~ta11i:.,ława [ZalowHkiego], 

21 I lB26. 
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24 \V. Balcerak, Polityka zayran-iczna ... , H. !Hi, 11 !I- 120. 

2ó F. r. \\' al ters, o.c., s. :H 7. 
26 ,Jerzy Clernencen u, Blaski i nędze zwycięstwa, Poz11a11 rn:w, s. 227. 



oznaczało, że jest on przywilejem mocarstw, a Niemcy zostały uznane za 
jedno z nich27 • To były frapujące obietnice dla wielu Niemców. 

Mając takie obietnico, G. Stresema.nn mógł w okresie przygotowań do 
układów lokarnei1skich pr7,ekonywać swoich przeciwnikó-w politycznych, że 
przyst,~pionie do Ligi Narodów pozwoli Niemcom „ uczestniczyć we wszystkich 
,vażnych decyzjach" dotyczących międ.zy innymi „kwestii Saary, Gdaiiska 
i gra.nic wschodnich.,. \V Reichstagu i w innych wystąpieniach publicznych 
G. Stresemann twierdził, że przynależno~ć do Ligi może pomóc Niemcom 
w pokojowej r0wizji po:,;bmowif~ń traktatu wersalskiego w myśl 19 art. paktu 
Ligi Narodów28 • Tymcza'"lem artykuł ten był chyba najbardziej nieja.Hno Hformu
lowany w całym pakcie Ligi. W praktyce nigdy nie znalazł zastosowania. 
Pozostał w sforze teoretycznych rozważa.11. Sformułowano go tak, że nie mógł 
wejść w życic. th~<lnak w Niemczech był cz<;;sto wykorzystywany w propa
gandzie rewizjonistycznej i stanowił niezłą pożywkę dla kół nacjonalistycznych, 
i-;zukających v..-ówczas jeszcze możliwości pokojowej rewizji gra.nic29 . Nic mogły 
uczynić tego clrogą militarną, gdyż nie posiada,ly jeszcze odpowiedniej armii. 
Znamienna. była wypowiccli G. Strm1emanna, jr, ,,wP-jście do Ligi Narodów nic 
oznacza, że wybieramy Zachód, a O(lwracamy się plecami od v\Tschoclu .. Możemy 
tylko wtocly wybierać, kiedy marny za Rohą silę zbrojną ... .Musimy najpierw 
zmm,ić clnsicieli, aby rozluźnili nścisk."30 . 

8prawa. zacv)a się komplikować, g<ly rolska wystąpiła z żądaniem przy
znania jej ró,vnicż stałego miejsca w Radzie LN. ,Tej wniosek spotkał się z ży
czliwym poparciem rządu francuskiego, a nawet samego Arist.icle Bria.mb. 
>l'ic zgłm.;il też Rprzeciwu przech;t,a.,vicicl \riclkiej Brytanii tloseph Austen 
Cha.rn berła.in. Ale podobne żąclania jak Polska wysunęły również Hiszpania. 
i Hra,zylin.31. Do t,ej pory Poh,ka mogla. liczyć w wypaclkll wnoszonych do 
Genewy skarg przez władze Wolnego ~I iasta Gdańska na poparcie sojuszniczej 
Franeji. \\'P-jście Niemiec do Rady Ligi clawalo im możliwość zwalczania 
,,hP-zlitośnic i bezkompromi:-;owo" · wystąpip,11 Polski w obronie jej praw. 
(Mar1sk mógł wi.;póhlzia.lać z Niemca.mi, przygotowując o<lwohmia od decyzji 
Wysokiego Komisarza LN, a następnie wnosić je cło Ra.dy jako drugiej im,tancji. 
Hzą(l niemiecki mógł więc zapewnić \\Tolnemu .Miastu poparcie i występować 
w Lidze w charakter.ze jego a<lwoka.ta.33 . 

Ż,~da.nhi. zwiększenia liczby stałych członków Ra.dy LN wywołały w lutym 
1926 r., na :3 tygodnie 1n·zed nadzwycza.jną sesją Zgromadzenia, wr9cz burzę 
krytyki w prasie europejskiej. W .Niemczech wszystkie partie polityczne uwa
żały, że zwiększenie liczby stałych członków Ra.dy będzie oznaczać upadek jej 

27 F. P. \\Tidtcrs, o.o.,:,;. :317. 
2s Chri>-toph M. Ki rn rn ich, 'l'he Pree City Danz·ig and Ucrman. Por_e1:yn Polir.y l!JlfJ-

-J!),34, New Havon and Lornion I !lnH, s. f)fi. 
29 8. l\f ikoti, 0.C., H, 14- JfJ. 
ao E. Ilondi ner, o.c., :,;, 306. 
31 F. P. \,V altu rs, o.o., H. ~17-318. 
:i2 Ch. 1\I. Kirnmich, o.c., H. 95. 

11 



prestiżu. Jedynie zajęcie tego miejsca przez Republikę \Yeimarską było akcep

towane i nie uważano tego za uszczerbek prestiżu Rady. Brytyjska opinia 

publiczna nie zajmowała. w tej spra,vie jerlnolitego stano,viska.. Zarówno zwo

lennicy jak i przeciwnicy takiej reorganizacji domaga.li się od ,J. A. Cham

berlaina. oś,via.clczenia, że rzą(l brytyjski nie clopu4ci do jakichkolwiek zmian 

w Radzie, dopóki Niemcy nic uzyskają stałego miejsca. Wielkiej Brytanii 

zależało głównie na tym, żeby .Xiemcy zna.lazły się w Radzie LX. 

Rząd .Francji niechętny był wzrostowi znaczenia Kiemiec i \ VielkiPj Bry

tanii w Genewie, <lążył więc do niwelmva.nia. ich roli. Pra-,a francuska popiera.la. 

zarówno żądania Polski jak i Hiszpanii oraz Brazylii . .Benito )lw,solini opo

wiedział się za Hta.nowi:-;kicm Polski, g(lyż stosunki ,vlosko-nicmieckie, głównie 

z powodu poludnimvcgo Tyrolu, nie ukla.daly się pomyślnie. Belgia i Chiny 

oś,viadczyly, że jeśli jakieś inne pat'i.stwo poza. Kiemcami uzyska stale miejsce 

w Radzie, to i one będą się tego clomaga.ły. Rząd szwedzki zagroził, że Hkorzy13ta 

z prawa weta, gdyby poza :Niemcami minlo wejść w skla(l Rarly je:,;zcze jakieś 

inne państwo33. 

Prasa szwedzka. popierała stanowisko swojego rządu, prowadząc szeroką 

kampanię. \r dużym stopniu była ona inspirowana. przez prasę brytyjską. 

Z kolei materiały zamieszczone w prasie szwedzkiej wykorzystywała prasa 

niemiecka, podając je jako wyraz szwedzkiej opinii publicznej. Negatywne 

stanowisko ministra. spraw za.granicznych tego kraju Ostena Un<lćna w kwestii 

powiększania liczby stałych członków Rady popiera.ły zarówno koJa, lewicowe 

jak i prawicowe. Xie występowano natomiast przeciwko przyznaniu ta.kiego 

mandatu Xiemcom. ,Jak pifm.l poseł polski w Sztokholmie Alfred \Vysocki, 

,v odpowie<lzi na jego interwencję, że st,anowi;.;ko Rzwecji goclzi w interesy 

państwa polskiego, Undćn stwierdził, iż „broni tylko za.sady i jei;t mu na.<l 

wyraz przykro, że ona. nie g0<lzi i-;ię z naszymi żądaniami''. Uważał on, iż na, 

marcowym pmdedzeniu powinna siQ zna.leźć tylko kwest,ia przyjęcia. Niemif'e . 

.Xatomiast sprawę innych pai1~tw należy oclłożyć rlo wr1,eśnimn'j sesji Zg1·0-
mMlzenia.31. 

· \Yedlug raportu A. \\.,.ysockiego socjaldemokratyczny 1"'Ląd t-izwecji oba.wiał 

się, że zwiększenie liczby miejsc 8ta1ych w .Ra(lzie zmieni korzystrnł dla niej 

Rtrukturę tej instancji. Również kon~C'1,va.tyści poparli stanowisko Un(lena., 

obawiając się, że reorganizacja. Hady może doprowadzić do zmniejszenia się 

w niej wpływów \Yielkiej Brytanii i <lo wzmocnienia. stanowiska. Frn.ncji35 • 

Przyznanie Polsce takiego mandatu oznaczałoby, iż stanie się ona sprzymie

rzeńcem Francji na fortun genew~kim. To z kolei wzmocniłoby nadwerężony 

prestiż tego mocarstwa w opinii wschodnich sojuszników. 

Konserwatywny i proniemiecko nastawiony 1lziPnnik „1->venska Dagbladet" 

za.mif:'ścil 11 Il 1926 r. nieprzychylny Polsce ust~p z „Timesa.", w kt.órym była 

12 

33 F. P. \Valters, o.c., s. :nH-:nu. Por. P. Schmidt, o.c., s. ll5. 
31 AA~, AL/688, s. 7:l-75, Hn.port A. WyBocki"go do l\1SZ, 18 Jl 1926. 
35 Ibidem , 1, . 79. 



zawarta opinia, że Polska rniala za małą praktykę i niezbyt smniennie dosto
sowywała. się do treści paktu LN. Motywy podane przez rząd polski we wniosku 
o przyjęcie uzna.no za niewystarczające. Świadczyły one, według tego dzien
nika, o nieznajomości lub mylnej int.erpretacji zMm,cl Ligi Narodów36. W innym 
numerze gazeta ta wyraziła. opinię, iż powiększenie liczby stałych członków 
Rady przyczyni się < lo zmniejszenia autorytetu Zgroma,Jzenia Ligi, co mogłoby 
mieć ujemne następstwa. Liberalny „ Goteborgs Handels-och Rjofartstidning" 
zamieścił ·wiadomość, że Wielka Brytania obawia się koalicji slowia.11sko-ła.
cińskicj w Radzie Ligi, wobec której inne państwa znalazłyby się w mniej
szości37. Nie wy<laje Rię jednak, ażeby podział na grupy kulturalno-etniczne 
miał jakieś istotne znaczenie. 

Polska. istot.nie w pierwszych la.ta.eh niepodległości nie przejawia.la większe
go zainteresowania Ligą Na.rodóvl'. Datuje się ono dopiero od polowy 1924 r., 
kiedy to i mocarstwa zaczęły się bliżej interesować działalnością tej organizacji. 
Po raz piennizy Polnka nhiega.ła. się o niestałe miej8ce w Radzie jesienią 1923 r., 
ale bezskutecznie. Starania. Niemiec o zajęcie stałego miejsca. oraz ich dążność 
<lo rewizji gra.nic z Polską wpłynęły także na baczniejsze śledzenie działalności 
Ligi. 

Delegat Polski przy LN Franciszek Sokal dosyć optymistycznie oceniał 
w lut,ym 1926 r. :.-;za.nse na. uzyskanie stałego miejsca. w Radzie. Informował 
ministra. spraw zagranicznych Aleksa'nclra Skrzyńskiego o pomyślnych donic
r,;ieniaeh polskich placówek dyplomatycznych w Londynie, Paryżu i w Rzymie. 
,Yynikalo z nich, że wprawdzie nie wszystkie jeszcze trudności przez·wyciężono, 
ale można było już liczyć ua poparcie Francji i Włoch, a i Wielka Brytania nie 
była zdecydowanie przeciwna kandydaturze Pol8ki38 ; pragrn;la przede wszyst
kim, aby Niemcy stały się jej partnerem w Gcnm0de. 

t 

Zgodnie z ukla.clami lokarn01iskimi Niemcy 8 II 1926 r. zwróeiły się oficjalnie 
z prośbą o p;zyjęcic do Ligi Na.rodów i przyznanie im stałego 1nicjsca w Radzie. 
Na nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia, która rozpoczęła się 8 marca, takie sam~ 
iąda.nia wysunęły również Pob,ka, Brazylia i Jfiszpania. Jeszcze przed rozpo
częściem se8ji sekretarz generalny LN Eric Drummontl odwiedził G. Strese
ma.una' w Berlinie, gdzie uzgodniono :-:iprawy organizacyjne związane z człon
koi;twem .Niemiec w Li,lze, takie jak wysokość opłat z tytułu przynależności 
J.o organizacji, udział przedstawicieli Niemiec w komitetach Ligi Narodów oraz 
w Sekretariacie. Obu dyplomatów łączyły pewne ,vięzy przyjaźni. 

Niemcy nie będąc jeszcze członkiem Ligi złożyły w formie ultima.tum pro
test przeciwko powiększaniu liczby stałych członków Rady. Zagroziły, że do 
Ligi nie przystąpią. :Na.st.ępstwcm takiego kroku byłoby przekreślenie układów 
lokarnei1skich, ponieważ według 10 art. Paktu Reńskiego z l XII 1925 r. 

36 AAN, AL/688, s. 80, Opinie prasy Rnvcdzkiej o zwiększeniu liczby członków Rady 
LN, 11-18 II H.126. 

37 Ibidem, R. s:t 
38 AAN, AL/688, s. 34, J,'rnn<>iszck Sokal do ministra spraw zagranicznych, 9 II 1926. 
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wchodziły one w życie po złożeniu ratyfikacji przez wszyst.kich sygnatariuszy 
i po przyjęciu Niemiec do Ligi Karo<lów. 

\Vniosek o przyjęcie Xiemiec cło Ligi :~faroclów, złożony na marcowej sesji 
Zgromadzenia, upa.dl na skutek weta Brazylii, pm~iadającej mandat niestałego 
członka Rady. Przy rozstrzyganiu takiej sprawy ·wymagano jednomyślnej 
decyzji. Rozpatrzenie wniosku odroczono do zwyczajnej sesji Zgromadzenia 
we wrześniu 1926 r. Xieprzyjęcie wniosku nie było pierwszym wypadkiPm 
w dziejach Ligi, Hiszpania i Brazylia już wcześniej ubiegały się o stale miejsce. 
Ich usiłowania omawiano na tajnym posiedzeniu Rady jeszcze we wrześniu 
1921 r., ale bez pozytywnego skutku. Fakt ten utrzymywano ;w ścisłej tajem
nicy. 

Sprawę ewentualnego powiększenia liczby członków Ha.dy oraz kwestię 
Bposobów ich wybierania przekazano komitetowi złożonemu z jej członków 
i z dwunastu <lelegatów wybranych na posiedzeniu Zgromadzenia. Skutek 
ultimatum Stresemanna był taki, że o ile prze(l jego przekazaniem trzy czwarte 
Ligi popierało przyjęcie :Niemiec, to po nim dziewiQć dziesiątych było temu 
przeciwnych. Delegacja szwedzka zareagowała w ten sposób, że przeciwstawiła 
się jakiemukolwiek powiQkszaniu liczby członków Rarly, a więc również i o 
Niemcy. Delegacja i;zwedzka i czechosłowacka zgłosiły gotowość zrezygnowa
nia pod koniec roku ze swoich mandatów niestałych członków Ra.<ly i zwrócenia 
się do Zgromadzenia, aby jeden z nich został przyznany Polsce, a drugi Ho

landii. 
Obrażona i upokorzona delegacja niemiecka opuściła Oenewę nie osiągną

wszy celu. A przybyła ona do Genewy specjalnym pociągiem i była, dość liczna. 
G. Stresemann i jego kanclerz H. Luther przywieźli ze sobą całą plejadę 
ekspertów i pracowników biurowych. \V Hklad delegacji wchodziło ponad stu 
specjalnych korespondentó-w i osób towarzyszących. Samych dokumentów 
i materiałów biurowych było tyle, Żt~ do ich przewiezienia. posłużyły dwa ·wozy 
meblowe. Rząd niemiecki z góry uważał sprawQ za załatwioną. Xiektóre nie
mieckie dzienniki wysłały nawet do Genewy gazeciarzy ubranych w specjalne 

uniformy. Tymczasem stało się inaczej. Trzeba było z tym wszystkim wracać39 . 

Zanim się odbyła zwyczajna sesja Zgromadzenia ,ve wrześniu 1926 r., 

znaleziono kompromisowe wyjście z sytuacji. \V dniu 10 maja zebrała. się ko
misja wyłoniona przez Zgromadzenie, która miała przygotować propozycję 
rozwiązania tego problemu. ,r jej skład wchodził również przcdstawiciPI 

Xiemiec. Komisja zaproponowała zwiększenie liczby członków Rady do pięt

nastu państw; Rada miała się składać z sześciu stałych członków i dziewięciu 
niestałych. \\~ 1920 r. liczbę miejsc niestałych członków Rady zwięksźono 
z czterech do sześciu. Chociaż Stany Zjednoczone nie przystąpiły do Ligi, 
ich miejsce pozostawiono nic zajęte. Szóste stale micjRce miały zająć Niemcy. 

39 J. Kra:rn ski, Stosunki polsko-niem,iec/..-ie lf)2fJ-J932, Poznm'1 1!164-, s. 25. Por. 

F. P. \Valters, o.c., R. 316-320. Por. E. Bend i u or, o.c., s. 3IO-:n2. Por. P. Schmidt, 

o.c., s. 97-98. 
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Uzgodniono też, że trzy mwJsca. spośród niestałych będą mogły ponownie 
zajmować te same państwa. na. okres następnych kadencji, jeśli otrzymają 
dwie trzecie pozytywnych głosów Zgromadzenia. Były to tzw. półstałe miejsca.; 
niestali członkowie, którzy nie uzyskali takich miejsc, nie mogli być wybierani 
na następną kau.encję40 . Było to rozwiązanie kompromisowe, które dawało 
pewną szansę zakoi1czenia. sprawy na wrześniowej sesji Zgromadzenia. 

Po ogłoszeniu usta.leń komisji Brazylia. zajęła zdecydowane stanowisko. 
Delegat tego kraju Afranio de :l\'Iello J?ranco zawiadomił K Drummonda., iż 
jego rząd natychmiast rezygnuje z niestałego miejsca w Radzie, a także z człon
kostwa w Lidze .. Brazylia uważała się za reprezentantkę w Radzie krajów 
amerykańskich, należących do Ligi Narodów. Zmiany zaproponowane w Ge
ne,vie oznaczały, że Rada będzie mia.la jeRzcze bardziej europejski charakter. 
Delegat Brazylii współpracował z Janem Quinones de León, delegatem Hi
szpanii. Ta ostatnia zajęła mniej z<lecytlowaną postawę, powstrzymując się 
od udziału w praca.eh Ligi. Oficjalne oświadczenie o wycofaniu się z tej orga
nizacji Brazylia złożyła. 14 czerwca, a Hiszpania 11 września 1926 r. Z chwilą 
otwarcia VJT sesji Zgromadzenia we wrześniu 1920 r. ich mjejsca były puste41 . 
Ostatecznie jednak l-fo;zpania pozm;ta.la. członkiem Ligi Narodów, a Brazylia 
nie42 • 

Polska. m11Riala się zadowolić półstałym mandatem. Nie przejawiała więc 
z tego powodn zadowolenia. ,Jeszcze 23 VIII 1926 r. ,J. Piłsudski oświadczył 
na posiedzeniu Komitetu Politycznego Ra.dy Ministrów, że Polska ma małe 
szanse otrzymania stałego miejsca. w Radzie. Zastanawiał się nawet nad ewen
tualnymi następstwami na wypadek opw;zczenia Ligi. Doszedł jednak do 
wniosku, że byłyby one ujemne. Jednym ze skutków takiego posunięcia byłoby 
zbliżenie po]sko-ra<lzieckie, którego chcia.l 11niknąć. Komitet Polityczny Rady 
:Ministrów zdecydował się wprawdzie opracować instrukcję dla ministra Augu
sta Zaleskiego, w której upoważniał go do złożenia. oświadczenia. o wystąpieniu 
z Ligi, chodziło jednak w tej instrukcji o zwrócenie uwagi na to, jaką wagę 
przywiązuje Polska do uzyskania 8tałego miejsca. w Radzie, a przez to o wzmoc
nienie pozycji przedstawicida Polski w Genewie. ,Jednocześnie zobowiązywano 
Zaleskiego do nieczynienia. użytku z tego 11poważnienia43 . Chodziło zapewne 
i o m,pokojcnic własnej opinii puhlicznej, której trudno było zrozumieć, dla.
czego odmówiono PolRce stałego mandatu - przecież chciała uchodzić za 
mocarstwo. 

,Jeszcze przed rozpoczęciem Hię obrad vn sesji Zgromadzenia, bo 6 rx 

1 0 J. Kra.suski, 8to,qunll'i pol8ko-niem,ied·1:e 1!)2t;-J932, s. 25. Por. E. Bend i ner, 
o.c., s. :H2-313. 

41 F. P. \Valtorl'l, o.c., s. 32:i-:{25. Por. ,T. Krasuski, Stosw1ki pol8ko-riiemieck'i'.e 
1.926-l!J.32, 8. 25. Por. K Bcrndinor, o.c., 8. :H2-3J:l. 

42 \V. Du.lcernk, Dzieje Ligi ... , s. 122. 
1:1 J. Krasuski. l?.ola L1"yi Narodów w k8Ztaltowuni1i stotmnków polsko-niemieckich 

1919-1!)39 (w:) J>roblem pol8ko-m"mniecki w traktacie wersalskim, red. Jnnusz Pajewski, 
Po:znm'1 ID63. Por. K Mikos, Wolne lll1'a8to (ldańsk ... , s. HH3-I97. 
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1926 r., Delegacja Polska przy Lidze Narodów miała pewne nadzieje na po

zytywne rozstrzygnięcie sprawy przyznania Polsce stałego miejsca w Radzie. 
Te przewidywania opierała na ·wynikach działalności tzw. Komisji Rekon

strukcji w maju i sierpniu oraz na 1~chwale Rady LN z 4 września tegoż roku. 

Jednakże żądanie Polski spotkało się ze sprzeciwem, który wynikał głównie 

z niechęci Zgromadzenia do powiększenia liczby stałych członków Rad~. 

Sprzeci"w ten powstał nie bPz inspiracji niemieckiej. Republika Weimarska nie 

chciała przecież dopuścić do tego, by jej działalność w Genewie była ograni-

czona lub choćby kontrolowana przez Polskę. · 
~a sesji "\\Tześniowej Zgromadzenia Holandia i kraje skandynawskie wy

raziły swój żal i obawę z powodu powiększenia liczby członków Rady cło 

piętnastu państw (faktycznie do czterna8tu). Ale nie głosowały one przeciwko 

projektowi, który powinien był być uchwalony bez sprzeciwu i od którego 

za.leżało wstąpienie Niemiec do Ligi. Tak więc ostatecznie 8 IX 1926 r. Niemcy 

zostały przyjęte jednogłośnie <lo organizacji genewskiej45 • Jednocześnie weszły 

w skład stałych członków Rady Ligi. Temu wydarzeniu towarzyszył nastrój 

zadowolenia, a nawet entuzjazm. Sądzono, że nastąpiła jakaś nowa epoka 

w historii, że usunięto podział na zwycięzców i zwyciężonych. 
Tak więc od VII sesji Zgromadzenia zmienił się skład Rady LN. W chodziło 

do niej nie dziesięć, lecz czternaście państw. Poza tym jedno mieJsce stale 

pozostawało wciąż nie zajęte przez Stany Zjednoczone. Faktycznie więc pięć 

pa6.stw było stałymi członkami: Wielka Brytania, Francja, Włochy, ,Japonia 

i Niemcy. Jeśli chodzi o pozostałe dziewięć państw, to na sesjach Zgromadzenia 

dokonywano każdego roku wyboru trzech członków na olues trzech lat. Po wy

gaśnięciu mandatu nie mieli oni prawa rePlekcji, z \\.'}'jątkiem trzech państw, 

którym przyznano tzw. półstałe miejsca. Ale państwo ubiegające się o ponowny 

wybór powinno było otrzymać dwie trzecie pozytywnych głosów członków 
Zgromadzenia. W 1926 r. tylko Polska skorzystała z półstałego miejsca w Ra

dzie. 
Atmosfera na "\\Tześniowcj sesji Zgromadzenia nie przypomina.la sesji 

marcowej. G. Stresemann święcił swój triumf. Najbardziej wiwatowały tłumy 

zebrane na galerii. Stąd też obserwowała przebieg uroczystego przyjęcia Niemiec 

do Ligi Narodów Edith Bolling Wilson, wdowa po prezydencie, twórcy tej 

międzynarodowej organizacji. Uroczystość odbyła się 10 września. Inaugura

cyjne przemówienie G. Stresemanna miało pokojowy charakter. ?.Iówil m. in. 

o tym, że Niemcy zawsze byli życzliwie ustosunkowani do pokoju i współ

pracy z innymi państwami. Teraz również są zdecydowani bronić takiej po

lityki. (Swe rzeczywiste powody zadowolenia z osiągniętego celu wyraził on 

gdzie indziej, stwierdzając, że Xiemcy nie miały żadnej innej platformy <lo 
działalności międzynarodowej). Entuzjastyczne przemówienie powitalne wy-

u AAN, AL/689, s. 179, Delegacja Polska przy Lidze Narodów do A. ZaleskiC'go, 

l X 1926. 
u F. P. \Yalters, o.c., s. 325-326. 
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głosił A. Briand. Ten doskonały mówca z pasją mówił: ,,Precz z karabinami, 
karabinami ma.szynowymi i (lziałami. ~icch ustąpią miejsca pojednaniu, arbi
trażowi i pokojowi r ... ] Wra,z z Ligą nadchodzi Pokój !"46 • Ten człowiek wierzył, 
że dokonał się zwrot, jeśli nie w dziejach ludzkości, to pr;ynajmniej w sto
snnkach franctrnko-niemieckich. 

,vypowia(hme -z pewną troską o przyszłość poglądy na temat stosunków 
francusko-niemieckich w przeszłości przez Br:anda i Stresemanna odczyt,1ła 
nacjonalistyczna prasa w J>aryżu i w Berlinie jako przejaw słabości i braku 
patriotyzmu. "T Ocnewie ohaj politycy współpracowali ze sobą. G. Stresemann 
za.cho-wywal pewien umiar polityczny, unikając podnoszenia spraw trudnych 
i drażliwych. Popa,rl nawet wybór Polski do Rady Ligi47 . Taki styl działania 
hrl clnLrakterystyczną cechą tego dyplomaty, któremu chOLlzilo o pozy:-,lrnnie 
przychylności mocar . ..;tw za.chodnich (lla Niemiec, opinii, że są pa.11.stwem 
o pokojowych intencjach. 

G. Stresemmm faktycznie większe zainteresowanie przejawiał wschodnimi 
granicami i ,,,Jaśnie dla.tego za,]cżalo mu na zabezpieczeniu granic zachodnich 
Rzeszy. Tcm11 ce1owi Hlużyly Z8.rÓwno ukfady lokarnel1.skic jak i nrnndat stałego 
miejsca w Ra<lzie. O zainteresowa,nia,ch "\Vschodcm świadczy wzmiankowany 
wyżej list z 7 [X 1925 r. <lo pruskiego na'.;tępcy tronu oraz polityka Niemiec 
wo hec ZSH,R. Nfrmcy nie d.otrzyma.ly przyrzeczenia. danego w 1922 r. w Rapallo 
Gieorgijowi Cziczc·rinowi. Wtedy to dclega.cja ni(~miccka przyrzekła ustnie de
lega,cji radzi0ckiej, że Niemcy nic przystąpią do Ligi Narodów bez Jłosji Ra
dzieckiej. Po wstąpieniu Niemiec do Ligi „Deutsche Allgemeine Zeitung" 
9 1 X l B2H r. ta.k skwitował przyrzeczenie z Ha pallo: ,,Rosja, to wielkie i po
tężne pai1.i,two, powinna także wejść do Ligi i jej Ra.dy''18 . Paristwa zachotlnie 
jedna.k od czasu tra.ktatn w Rapa.Ho hn.ly się porozumienia między Niemcami 
i Hosj,~ Ha,<lziccln~. Po prz.yst:wir·niu Niemiec do Ligi groźba sojuszu ra;lziccko
-niPmieckiego stawa.la. się mnicjsza49 . 

Dl.i. G. Stref<cmanna \\'folka Brytania była. bliż;-;zym partnerem niż Francja. 
()wczmmy "\Vysoki Komi:·mrz LN w Gdaiisku ,Joost Adr:aan vrm Ha.mel, kt,órcgo 
wybór na to stanowisko popierała Francja, zamierzał tw:::irzyć w Ra:lzie jakąś 
przeciwwag<,: dla koai1icji hryt1yjsko-niemieckiej. Dlatego też popiera.l sta.rania. 
Polski o uzyHkanie w Radzie Ligi stałego miejsca. Fn,kt ten miał duże znaczenie 
dla obrony praw Polski w Gdańsku. Wielka Bryta,nia i Niemcy dążyły bowiem 
do tego, aby ::;pory pomiQclzy J>olsbł a "\Volnym Miastem były rozstrzygane 
w nennwie z po1ninięc;icm \Vysoki0go Komisarza. LN50 • 

Obecność Niemiec w Ha,lzie Ligi była szczególnie niebezpieczna dla Polski 
w wypadku spraw g<laltskich, ponieważ spory polsko-gdalt3kie często tmfialy 

4 6 E. BoJLdi11cr, u.c., 8. :314-:~15. Por. \Y. 13a.lccra.k, J)zfrje Ligi, s. 46-47. 
47 F. P. \Vnltors, o.c., R. :~2ti-:t~7. 
48 K B('ll(linnl', o.c., R. :~12 - :n4. 
49 \V. Balcernk, Polityka zayrawiczna ... , s. B5. l'or. E. Bo11di1Lcr, o.c., s. 315. 
50 ...-\AN, :wspól: ::\fi11istm stwo ~praw Zagrnnicznyelt, teczka 265tl, s. 144- 145, 

H. Strashmg('t' do ~rnz, 20 X I U:W. 
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do Genewy i były rozpatrywane na forum Rady. Ówczesny ·wiceprezydent, 
a późniejszy prezydent senatu gdańskiego, Ernst Zid1m, wejście Niemiec do 
Rady uznał za ważne wydarzenie (lJa w· olnego ~Iiasta. Żadna niekorzystna 
decyzja nie mogla, według niego, zapaś~, gdyż statut Ligi wymagał je(lno
myślności w wypadku glosowania.51 . Druga kwestia, która często trafia.la cło 
Genewy, t.o położenie mniejszości niemicekiej ,v Polsce, n. :foiślcj .- skargi 
,vnoszone przez nią. Przed clelegacją polską w Radzi<' stal więc ważnr cel , 
którym było osłabianie wpływów Xiemicc w rozstrzyganiu sporów polsko
-gdańskich oraz zwalczanie niemieckiej propagandy na rzecz rewizji gra.nic . 
Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że Niemcy uzyskały także pewne sta
nowiska w Sekretariacie Ligi i w różnych komisjach. 

61 Ernst Z i eh rn, A us m611er politisr,hen Arbeit in Danzig 191.J- J!J3fJ, )forlmrg- Lali n 
1960, s. 94. 

62 Rtanisław Potocki, Położenie mniejszości ni'.emieckiej w Pol8ce J!JJ8-J9,38 , 
G<lai18k 1960, s. 28!1-325. 



KOMUNIKATY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
R. XVITI, ZERZYT 33, GDAŃSK 1981 

A n tom: ~li ak(J,(\ 

S'rX~r I CIL\.HAWrEH PROCESÓW IN1,EGIUCY.JNHm 
.m,~nzv J((L\.JA3łl SKANDYNAWSKLHI 

Gennzy procesów integracyjnych w Hkandyna.-,vii doszukiwać się można 

w historycznych związka,ch, a stą<l i w tra(lycji współpracy krajów tego 
regionu. Poza ·wspólną przeszłością historyczną za.wsze sprzyjały tej współpracy 
i na.da.I odgrywa.ją w tym względzie ist,otną rolę niewątpliwie takie czynniki, 
jak h~cz,lce narody skandynawskie poczucie WRpólnoty etnicznej, bfo·,kość 

językowa. oraz sąsiedzkie położenie gcog1·c1,ficzne. \Varto zwrócić także mvagQ 

na podobic11stwo warunkó,v, a w konsekwencji i głównych kierunków rozwoju 
gospodarczego tych krajów. \V efokeic wyksztn,lcilo siQ w sforze kultury, oś,via.
t.y, żyeia społecznego i gospodarczego krajów skandynawskich wiele wspólnych 
eeeh, które Hta,ly siQ punkt.em wyjścia i p0<lsta.wą dla procesów integracyjnych 
w tym regionie. 

Tendencje integracyjne w Rkandynawii poja,wily się już w połowie XIX w. 
Wiązało się to z przemianami społeczno-ekonomicznymi, jakie niósł rozwijający 
się kapitalizm, a. także z nową sytuacją polityczną w Europie po Kongresie 
\Vie<le11skim . .Na, tym m. in. tle zrodził się w Skandynawii ruch Z\vany skandy
nawi7,n1em, działający na rzecz ponownego zjeclnoczen:a krajów skancly
na.wi·ddch. Nawiązując do wspólnej przeszłości historycznej f-;kanclynawii, ruch 
ten postulował bowiem utvrnrzenie unii politycznej państw skandyna.,v.:;;kich. 
,Jednocześnie propagowano szeroką współpracę tych krajów w clzie<l.zinie 
gospodarki) kultury, oświaty, ustawodawstwc1 itp., a ta,kże podejmowano 
konkretne inicjatywy maj,}c na celu np. utworzenie skandynaw.-,kiej unii 
cchwj, monnt.::Hrn·j l11h unifika<\ję prawa, (przede wszyHtkim lurndlowego), 
organizowano liczne konferencje i kongresy poświęcone ,vspólpracy w różnych 
<lzicdzina.ch1. Szczególny rozwój Hlrnn<lynawi:zmu i nasilenie się podejmowanych 
w rama.eh tego ruchu inicjatyw i d:d:ilań prz:vpada. na lata szcś<Sclziesi::tte i sie
demdziesiąte X IX w., bez wątpienia pod silnym wpływem procesów zjedno
<·zeniowych clokonujących siQ wówczas we \\'Joszech i w .Niemczech. Aczkolwiek 
głównego postulatu ska.nd.ynawizrn u, tzn. politycznego zjednoczenia Hka.ndy
na.wii, nie udało siQ zrealizować, to jednak niektóre inicjatywy, s:zczególnic 
w za.kresie WS}H'>lpra.cy gospoclarczcj, cloezekaly się ~·ealiza.cji. Tak więc np. 
w 1871 r. utworzono szwedzko-norweską strefę wolnego handlu, która istniała 

1 Ohsz<'rnioj wt tPH t,Pmut. zob.: I•'. \Yelld t, The 1\'urdic Oounc'll and Cooperation ·in 
8canclhiat'fo, Cop(1uhag1·n HlG!), H. 22- 30; Z.KI 0packi, R. Lawnic za k, J?ada 1Yordycka 

a llwpólpmra 1'. -inteyrac:ja JHUt8tw skanrlynawskfrh \Varszawa. 1976, s. 18-2:l. 
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do 1897 r. (rozpa(lła się na skutek rosnącego napięcia. politycznego między obu 
krajami, a także w rezultacie norweskiej „dywersji 1rnndlowej'' wym~erzoncj 
J)rzeci,vko Szwecji); w latach 1872- 1914 (a formalnie aż <lo UJ2-1 r.) funkcjo
nowała unia. monetarna ob<>jmująca 8zwe('ję, .Xorwegię i Danię; w 1869 r. 
między tymi trzema krajami zainicjowa,no ścisłą współpracę w zakrm,ie usług 
pocztowych; w latach siedemdziesiątych zainicjowano unifikację prawa handlo
,vego2. Zarówno te, jak i inne inicjatywy i działania, które wówczas podjęto, 
choć nie zawsze przybrały konkretny organizacyjno-instytucjonalny kszta.łt 
- oznaczały w sumie zapoczątkmrn.nie wszechstronnej współpracy, w nie
których dziedzinach z dużym powodzeniem kontynuowanej i rozffijanej a.ż 
do dziś. Rację ma. zatem Z. Klepacki okrcśla.jąc skandynawizm ja.ko ź.ródll> 
współczesnego modelu ,,·spólpru.cy krajów skandynawskich ora.z gdy t.wir:rdzi, 
że ,vspółpraca tych krajów już w drugiej polo,,·ic XIX w. i na. poezątku XX 
w. miała. w wielu dziedzinach niemal współczesny charakter i za.lum;. Z powo
dzeniem „można więc powiedzieć, że w Xl X w. zapoczątkmnmo współczesny 
model nordyckiej ,,·spólpra.cy - zarówno z punktu widzenia treści, jak i formy. 
Obecnie bowiem pa11stwa nordyckie koncent.ruj,~ siQ głównie na rozwijaniu 
współpracy ekonomicznej, prawnej, społecznej i ku lturalncj. pomijaj<łc na. 
ogól Rprawy militarne i politykę za.granic:,rną. Pona(lto w~;pólpmca t,a ma 
również charakter nieoLligatoryjny''3 . Xa. szczególne po<lkreślnnic zasługujt~ 
fakt, iż współczesna. współpraca i integracja krajów skandynawskich rea.lizo
wana jest przy nicskomplikowa,wj i pozbawionej pona,dnaro,lowych kompe
tencji naubudowic instytucjona,lncj, rw, którą składają siQ o hecnie: Ha.da 
Xordycka istniejąca 0<l l9;32 r. oraz Xor<lycka Rada )[inistrów dziabjąca. 
od 1971 r.4 Jest to na pewno konsekwencja wspomnianego nieobligatoryjrwgo 
charakteru skandynawskiej współpracy i integracji, ale można to chyba trakto
wać także ja.ko swego rodzaj n potwierdzenie i zabezpic<~zcnie ta.kiego wla,śni<' 
rodzaj n tej wspólprn,cy. 

KiPrtlllki rozwo.iu i stan zunwansowauia infN{mr.ii skn.nd~·nawski<'j 

Mimo braku orga.n6vv pona.Jnaro<lowych, a. nawet inst,ytucjonalnyeh ram 
w pm;taci formalnego ugrupowania regionalnego (np. unii eelnoj) ora.z mimo 
generalnie nieobliga.toryjnego cha,raktnu wr-;pólprac.v - w pra,ktycc okazała. 
się ona jednak pod wielorna względami bardziej efektywna i ~·drnteczna, nii np. 
integracja. realizowana w rama.eh b:WG. Poza wieloletnimi tra.rlyejami w.:;pól
pracy skawlynawRkiej i wyniesionymi stą<l doświadczeniami za.;,adnieze zna-

2 Szerzej zob. A. )lakać, Tendencje 'llllegracyjne kmju1l' 8kand.1Jna1csl:ich ,,a tle pro
ce;,;ów iutegracji gosz)()darcuj krajów Eurn]JY Zaclwdnirj, Cidni'tsk 1972, s. 48- f52. 

3 Z. Klepacki. R. Lnwni<'zak, o.c., s. 24. 
4 t,z:czegółowo na ternnt tych ciał koordynujących wsp61prnc·Q sknnd~011flwską. i<'h 

cluuaktern, struktury orgnnizac~:j1wj. kompet{'ncji itp. zob. 11p.: tamże, s. :ł5- (Hi; 
8. \V. Kotla r, Siewiernyj ,':,'owiet. Strukt11ra ,i d'iejatielno8t', Moskwa 197:ł; .F. \Ven d t, 
'Phe Nordic Cow,cil and the ,Yordfr, Oou11c1:z of Jif,i,11istcr8. Stnu·ture WHl Fuw·tions, Co
penhagen 1973. 
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czenic ma tu nimvątpliwic Rpocyficzny skarnlyna,vRki pragmatyzm w podejściu 
<lo trudnych niekiedy problemów rozwoju wspóklziah1,nia krajów tego regionu. 
Przerlo wszystkim więc dzięki takiemu właśnie podejściu możliwe było - jak 
:-.ię ,vydajo - stworzenie w Hkandynawii nieskomplikmvanej i niesformalizo
wanej, lecz bardzo skutecznej organizacji współpracy, wszechi;;tronne jej 
roz,vinięcio, a także praktyczne rozwiązanie wielu kwestii dotąd nie rvz:,trzy
gniętych np. w ramach E,rn, bą(lź też rozwitłzanych tam tylko częściowo albo 
później niż w krajach skan<lynawskich5. Odnosi się to np. (lo rynku pracy, 
uhczpieczei1 i świadczeń socjalnych, ruchu osobowego, transportu, komu
nikacji i hłczności, ustawoclawstwa, na11ki, oświaty i kultmy, licznych gałęzi 
przemyRłu, a w tym m. in. energetyki i wielu innych działów produkcji prze
mysłowej, finansów - a wiQc do tych <lzicdzin, w których Rtopi011 zintegro
wania krajów skandynawRkich jest największy lub też ich współpraca jest 
najbardzicj zaawansowana. 

Ograniczając się tylko do najbardziej charakterystycznych przykładów 
z różnych <lzicclzin życia krajów skamlynawskich6 , obecny stan integracji 
HkandynawRkiej przestawiać można na'3t,ępująco: 

I. Zat.rudnienie, św1Rdczonia socjnlno, ruch osobowy it.p. 

Integracja w tych dziedzinach uzna.wana. jest za najbardziej pełną i wy
mienia się ją niekiedy jako największe osiągnięcie w powojennej współpracy 
krajów skandynawskich. Dotyczy to zwłaszcza wspólnego rynku pracy utwo
rzonego przez Danię, Finlandię, Norwegię i Szwecję ,v 1954 r., który umożliwił 
swobodny transfer siły roboczej między tymi krajami i stworzył warunki do 
swohoclncgo podejmowania pracy i osiedlania się - czasowego lub na stale 
- przez obywateli wymienionych krajów skarnlynawskich ,v każdyrn z tych 
krajów. rowHtanie wspólnego, skandynawskiego rynku pracy wymagało 
wcześniejszego ujednolicenia wszystkich podstawowych kwestii pm.wa pracy, 
lwz czego rynek ten nic mflglby ocz:pviście funkcjonować. Utworzenie tego 
rynku pociągnęło natomiast za sobą konieczność ujednolicenia systemów ubez
pieczeń społecznych i świadczer1 socjalnych, co nastąpiło w 1955 r. w W:);niku 
podpisania przez zainteresowane kraje skan<l.ynawskie konwencji (w latach 
późninjszych uzupelnionnj dodatkowymi porozumieniami) wprowadza,jącej 

je~lnolity Rystem u hezpicczeń Rpołccznych, świadczeń lcka.r:..;kich, ront, emery
tur itp. 7 Ułatwiło to oczywiście wy(latnie swobodny t.ransfer siły roboczej 

5 N"a t.<-11 u:-:pokt 8knnclyrniw,;ki<'j intogrncji zwra<"a t,nkie m. iu. llwngę B. ~uli
,n i(' n, ki, /3kw1dy1ia1l'ia - UW /Y! - />olska - perspektywy współpracy 1w tle integracfi 
'i roz111ojn uospodorczeuo krr~jów 8ka11dyna1rnkich (cz. I[), ,.Handel Zagraniczny", l !)76 rn· I 1, 
8. l!l - 20. 

6 B,1rd1,i('j 8Z<'z<·gMown na i.I-n 1011u11 zob. np. A. )I a kH ć , o.n., s. 76-!)7 oraz Z. KI o

packi, Jt. Lawn i czak, o.c. , R. 74 - 111 i l ~9 - 1:38. 
7 Zob. takie: Z. l(lqrneki , H. LnwJLiczak, o.c., s. 8H-!17; U. Olsson, Labour 

Jlarket in t/l(J ;Yorthcrn Conntrics, J{. " 7 aris, /-,'ocial Policy in the Sorrlic Countries (w:) 
,Nord,ic Coopcratfon. Co11fo1·n11cn 01-g;u1izPd by the Nonlic Council fur Intenwtional Orga

~/(~, , :,_';1 Eu ropo. Hasselb )" 2 - 4 ,T1mo 1965. Siookholrn 1!)65, s. 7 6- SV. 
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w ramach wspólnego rynku prary, stwarzając m('lżliwość hanlzil~j racjonalnego 
jej wykorzystania. 

Znacznym ułatwieniem dla utworzenia skandynawskiego ·wspólnego rynku 
pracy było niewątpliwie znicsic·nie j 11ż w 19:52 r. obowiązku posia.clania pa.sz
portó,v przez obywateli krajów skanclynaw:-:;kich w ruf~hn między tymi kra.
ja.mi. Do rn,tanowionej w ten sposób „skanclynav{skiej strefy paszportowPj" 
w 19.55 r. przyłączyła Rię również Tslanrli<t. \Y 1958 r. skandynawską konwencję 
paszportową rozszerzono, znosząc obowiązek posia.da.nia odręhnych wiz po
szczególnych krajów skandyrnnrnkich przez obywateli innych państw podróżu
jących po tych krajach, oraz WIH'OWa.(lza.jąc dla nich tylko jc<lnorazową, skan
dynawską odprawę paszportową. Utworzenie „skandynawskiej strefy pa.szpor-= 
towcj" wiązało się z koniAcznrnfoią maksyma1ncgo u1n·oszc:zPnig także i kontroli 
celnych, co osiągnięto przez odpowiednie zliberalizowani<! przepisów celno
-cle,vizowych, odformalizowanie odpraw ora.z wprowadzenie na. gra.nica.eh kra
jów skandynawskich wspólnych, np. norwesko-szwedzkich, szwedzko-fińskich, 
komór i odpraw celnych8 • 

2. Transport, komunikacja i łączność 

"\Vspólpraca między lrraja.mi skandynawskimi w tram1porcie; komunikacji 
i łączności ma zarówno długie trarlycje, sięgające w niektórych dzif·dzinaeh 
(koleje, poczta) lat siedemdziesiątych XIX w., jak i istotne osiągnięcia. tłcśli 

chodzi np. o transport kolejowy, to m. in. już w 19ti:3 r. u:-;ta.nowiono miQ<lzy 
Danią, .Xorwegią i Szwecją ujednolicony system taryfowy w przewozach towa
rowych, przyjęty kilka lat później także przez Finlawlię. Doświadczenia 

z funkcjonmvania tego systemu stały się podstawą dla w::;pólnej kolejowej 
taryfy przewozowej obejmującej wszystkie towary. Taryfa taka ocl 1 UH5 r. 
obowiązuje już w przewozach między Szwecją i :N"orwegią, a od 1907 r. między 
Szwecją i Finlandią?. 

Szeroka współpraca. - przede wszystkim jednak techniczna - rozwijana. 
jest również między krajami skandynawskimi w transporcie drogmvym. ,h•j 
głównym organizat::rcm jest Skandynawska. Unia Techniki Drogowej, utwo
rzona w połowie lat trzydziestych, w tej dzic<lzinie (lzi„1.ła także ~ka.rnlynaw:-;ki 
Komitet Bezpieczmistwa Drogowego, koordynujący prace nad hezpieczmi
stwem ruchu drogowego, przepisy obowiązujące w tym za.krc·sic itp. Współ
działają ze sobą także skandynawskie przetlsiębiorstwa żeglugi ka.lJotażowej 
oraz promowej, ściśle Rkoordynowa.na. jest WRpółpraca. w dziedz.inie bPzpie
cze11st·wa żeglugi, ratownictwa morskiego itd. \\~spomnieć t.u również warto 
o wspólnej firmie "~canservice", zajmującej się frachtami w żegludze kraj6w 
skandynawskich i pełniącej m. in. funkcję koordynatora w tym zakresie. 

\\' dziedzinie transport n najpełniej zintegrowany , jest jednak transport 

8 Por. np. E. Himle, Nordic Cooperatfon in Comm1min1tio11s anrl 'l'rauelfi11y (w:) 

Nordic Cooperation, s. 63-64. 
9 Zub·. z. Klepacki, n. Ławniczak, o.c., s. 102. 
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lotniczy. Działa tu bowiem wspólne skę,ndynawskie przedsiębiorstwo lotnicze 
SAS (Seandinavian Airlines System), utworzone faktycznie już w 1946 r. 
przez trzy narodowe przedsiębiorstwa lotnicze: duńskie DDL, norweskie DNL 
i szwedzkie ABA, które stały się jego głó-wnyrni akcjonariusza.mi. Z SAS-em 
współpracują także przedsiębiorstwa lotnicze Finlanllii i Islandii - ,,Finnair" 
i "I celarnlair'', a oba te kraje r,,zeroko korzystają z usług SAS-u. 8AS - obsłu

gujący większość mięclzynarodowyeh, a także wewnętrznych połączeń Skanrl.y
na.wii - znlicza,ny jest do największych tego typu przedsiębiorstw oraz naj
większych przewoźników lotniczych na. świecie. 

:,.;ięgaj,tca. tra,dycjami XJX w. współpraca krajów :-;kandynawskich w dzie
dzinie ruchu pocztowego i t,elekomunikacji koncentruje się ,Yspólcześnie przede 
wszystkim na sprawach taryfowych i organizacyjno-technicznych (do orga
niza,cji tej wspó]prn.cy lJcŹpośrednio po 11 wojnie światowej utworzono Skandy
nawskie 8towarzyszenie Pocztowe). Tak więc np. od 1955 r. w ruchu telekomu
niJrncyjnym rniędzr krajami skandynawskimi obowiązują opłaty wewnętrzne 
(krajowe), od I 9fi7 r. dotyczy to również przesyłek pocztowych (listów, druków 
itp.), w ;maczncj mierze ujednolicona jest też orga,nizacja służb pocztmvych, 
przepisy techniczne itd10• 

Usta.woclawstwo jest także jedną z tych <lziedzin, w których współpracę 
zainicjowały kraje skandynawskie już w XIX w. Pierwsze, udane zresztą, 
pr,>hy unifikacji prawa podjęto tam w latach siedemdzie:.:;iątych - osiemdzie
si'"ttyeh X IX w. (np. unifikacja prawa, wclrnlowego w 1880 r.). Rozpoczęte 
w latach I !)O I - 19 I O HyHtcma.tyczne prace unifikacyjne objęły kolejno prawo 
Irntl(llowc, prawo cywilne (w tym zaś rodzinne), prawo transportowe, finansowe, 
a. następnin prawo karne, prawo postępowania karnego itd. w· wyniku tych 
prac doszło do stopnimrnj unifikacji prawa, (wraz z późniejszymi rewizja.mi 
i 11z11p<~lniPnia,m i) w t,a.kieh m .in. jego dr.ialach, jak: prawo morskie ( 1924 r., 
uzupełnione zgodnie z Konwencją Brukselską w 1957 r.), prawo lotnicze, prawo 
ha.ndlow0 (11z11pdnione w la,tach 195:3 - 1954 i sześćdziesiątych, prawo pa.ten
t,owc ( I !l54 r., uzupełnione w 19U8 r. ), prawo autorskie ( 1960 r. ), prawo ro
dzinne ( I !l20 r., 11zu1włnio11e w I HFW i l 963 r.), prawo karne, prawo postępowa
nia. karnego oraz zasa.(ly odpowiedzialności cywilnej, ściga,nia. i ekstra<lycji 
( 1948 r., uzupełnione i rozszerzone w 195:J, rnr;s i U)64 r.). \V sumie w zdecyclo
wa,ncj większości dzieclzin ustawoda,wstwo krajów Hkandynawskich w pełni 

zunifikowano hąclź t,cż przynajmniej zha.rmonizmva.no, a występujące jcszc~e 
r{>żnicc i;;;ą i tak znacznie mniejsze niż różnice w ustawodawstwie np. poszcze
gólnych 8ta.nów UHA luh krajów l·~uropy Zachocl.niej, a w tym i E,VG11 . 

10 Zob.: tamże,:--. 101 - 105; E. Himle, o.c., :,;. 61-66; A. l\Iakać, o.c., 8. 76-77. 
11 Zoh. kż: }{. KI i ng, Legislatiue Oooperation between the Nordic Countn'.es (w:) 

}./onlic Ooflprmtion , s. 90-!lH; Z. Klopaeki, R. Ln.wniczak, o.c., s. 74-80. 
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4. Kultura, oświata. i nauka 

Dziablność służąca. zacieśnieniu współpracy w dzie,lzinie k11ltmy, oświaty 
i nauki była zawsze w krajach skarnlynawskich szczególnie żywa,, a ich z\\·iązki 
w tym z2.kresie ba.rdzo bliskie i dawne. Wiąże sig tom.in. z tratlycja.mi skall(ly
na.wizmn, a. tf\kż0 z działalnością istniejących od I !Jl n r. w kmjach ska.rnly
rnvwskich tzw. Stowarzyszc11 Pólnoey (stowarzyszC'nia kulturnlno-oświa.to"·e 
kultywujące i<lce slrnndynawistyczne i propagujące w~pólprneę skand)·rn\w~ką). 
,Jednakże od polowy lat pięćdziesiątych, głównie dzit;:ki rozlicznym inicjat.y
worn Rady Xordyckiej, współpraca kraj6w skandyna.wskieh w dziedzinie 
kultury, oświaty i nauki wyraźnie HiQ rozszerzyła. i zintensrfikowala. I )o 

konkretnych zaś osiągnięć można. zaliczyć np. wspólne propa.gowa.nie kultury 
skandynawskiej w innych kraj,i.ch, upowszechnianie skanclynawskiej litera.tury 
za granicą poprzez publikowa,nic jej w głównych jrzyku.d1 ~wia,towyeh (dzia
łalność tę finansuje m. in. wspólny X ordycki F'urnlu~z Ku !tury). _koor<lynację 
i wymianę programów radiowo-telewizyjnych (zajmujt> się tym xpccjalrn.1, 
instyt.ucja „Xorcldsion"), koordynację programó\\· nauczania ,\· :=;zkoln,ch 
poclstawowych, średnich i wyższych oraz wzajemne automatyczne uzna.wa.nie 
egzaminów, świadectw i dyplomów, wymianę nauczyci('Ii różnyeh przedmio
tów, organizację wspólnych kursów i studiów nauczycielskich, wspólnych 
wyższych szkól (Xorclyckif' 8tlHlium Dziennikarskie, ·wyższa Szkoła. Służby 
Zdrowia, "'yższa. Szkoła Gospoclarst-wa Domowego i inne). 

Goclna podkrcśknia jest zwłaszcza daleko posuniQta integracja. bada.11 
nauk.owych, której (lowoclzi istnienie wielu w:=;pólnych instytutów i instytw·ji 
naukO\vo-lm(lawczych, między innymi Tnst.ytutu Fizyki Teoretycznej, I rrnt.y
tntu Fizyki Xuklearnej (,,XorJita"), Instytutu Biologii .\Iorza, Instytutu Pra
wa :Mor~kiego, Instytutu Planowania ~poleczncgo, Tnstytutu Zdrowia Publicz
nego, Komitetn Współpracy w )Icdycynic Arktycznej, Ra,Jy <lo Spraw \\\;pól
pracy w Badania.eh Kryminologicznych, Komitetu \Ysp<'>lpracy do Spra\\. 
Barlań })o]ityki )liędzynaroclowcj. Koonlyna.torem prac naukowo-baflawczych 
prowadzonych w la·aja.ch skarnlynawskich jest utworzona. już w I n+ 7 r. Xor
clycka Rada, cło Sprnw Stosown,nych Badań Naukowych (,,Xonlfor~k':), cu.lo
k~ztalt zaś wspólpmcy krnjów slrnn<lyrntwskich w <lziedzini,~ kult.my, oś\\·iaty 
i nauki koor(lynuje Komitet Knltury Hacly Nordyckiej ora.z S('krcta,ri,Lt do 
Spraw Współpracy Kulturalnej :Xor(lyckiej Ha.cly )linistrów12 . 

li. Produkcja pr;,o;e111yRlowa i wylllinna ltnndlowa 

Choć tradycje współpracy gospocbrczej krajów skanclynawi-;kich, podobnie 
jak w innych dziedzinach, 8ięgają także XI X w., to jetlna.k nie mogla ona. 
nigdy roz,Yinąć się w pełni, zawsze bowiem zhyt wiele rMnorodnych przpszkócl 

12 Zoh. np. }.'ordi.~k Kulturkommisjon Over i llistorien, ,,Xonli:-;k Kontakt", I ()7 J nr] o; 
P. Renvall, ]\'ord-ie Cooperatfon in the Field of l?esearch and Highe,· Education (w:) 
Nordic Er,011mn?°c and Cultural Cooperatimi. Thinl Conf<·r·e11<'0 Orgnniz<·<l by t ho Nordic 
Council for International Organizutions in Emopc. StoC'khohn I U70, R. oG- i6; z. KJ<:'· 
packi, R. Ławnicznk, o.c., s. 80-88. 
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utrudniało bądź nawet uniemożliwiało jej wszechstronny rozwój. Wydaje się, 
że główną przeRzkodą jest tu przede wszystkim ogólnie niski stopień komple
mentarności gospodarczej krajów skandynawskich, ,vyrażający się w istnieniu 
podobnych, często nawet konkurencyjnych względem siebie, struktur gospo
clarczych i produkcyjnych. Wynika to oczywiifoie z dość podobnych warunkó,v, 
w jakich odbywał się rozwój gospodarczy i przemysłowy tych krajów, a co za. 
tym idzie - ze zbliżonych głównych kierunków tego rozwoju, podobnych 
tendencji w nim występujących itp. Zróżnicowany poziom rozwoju po:-;zczegól
nych krajów dodatkowo nasila między nimi różnice i sprzeczności interes6w, 
utrudniając i komplikując ich wzajemną wRpólpracę w wielu dziedzinach gospo
darki13. Mimo t.o, glównin dzięki hardzo pragnrntycznemn podejściu do spraw 
współpracy gospodarczej, kraje skandynawskie mają. do odnotowani,1, i tutaj 
konkretne osiągnięcia. Dotyczy to zaś przede wszystkim przemysłu i handlu. 

Główną formą ,vspólpracy przcmyslowC'j krajów skandynawskich jest 
Hpccjalizacja i kooperacja produkcyjna ,vmvnątrzgalęziowa .• Jest to zja,wisko 
szczególnie interesujące z tego przede wszystkim wzglęclu, że w warunkach 
stosunkowo niskiPj komplementarności przemysłu krajów skandy:ą.awskich, 
a zatem przy ograniczonych możliwościach specjalizacji międzygałęziowej, 
niejako tę specjalizację za.stępuje, pozwalając na wykształcenie się struktur 
przemysłowych o znacznie wyższym stopniu komplementarności (głównie 
·wewnątrzga.lęziowej), umożliwiając jednocześnie i przyr,pieszając integrację 

w przemyśle tych krajów. Podobne zjawisko występuje zresztą także w prze
mysłach krajów ICuropy Zachodniej, a zwłaszcza. krajów E\VG. 

\Vcwmłtrzgah;ziowa specjalizacja i kooperacja produkcyjna. w przemyśle 
krajów skandynam·ddch szczcg61nie int,ensy,n1ie rozwija się ocl clrugiej polowy 
la.t sześćdziesiątych, co wiązać można. m. in. z wprowadzeniem między krajami 
skanflynawskimi wolnej wymiany towarów przemysłowych w ramach EFTA. 
8wiadczy o tym np. fakt, że o ile w la.ta.eh 19,58- 1965 między ska.1ulynawskimi 
przcclsięhior:-,twarni przemysłowymi zawierano przeciętnie rocznie 4-8 umów 
kooperacyjnych, to poczynając ocl l,1,t 1966- 1967 1m1ó,·v takich za.wiem się 

przeciętnie w ciągu roku 15 i więcPj. Umowy te dotyczą koordynacji i pOflziałn 
produkcji, poddostaw i koprodukcji, produkcji licencyjnej, pod:.da.lu rynków 
zhyt11, wspólnych ba.dań narl uowymi technologiami produkcji itd. Opiera.ją.ca. 
się zi-t8 na tych umowad1 koopcmcja przemytiłowa krajów f-:kandyna,wskich 
rozwija. się przede wszy8tkim w przernyśh-· maszynowym, motoryzacyjnym, 
okręt.owym, chemicznym i elcktronieznym, w znacznie mniejszym nat,omiast 
stopniu odnosi się to do innych gałęzi przemysłu, zwłaszcza cło niektórych 
traclycyjnych przemysłów Rkandynavl'Rldch, takich j:i.k np. przcmy8ł drzewny 
czy ce] u lozowo-pa pierniczy 11. 

13 ( )hs,,;nrnioj nn ten kr 11at, :.,;oh. np. A. )I a ka ć, o.c., s. 83- a7. 
u Tcimże, s. 89 - !:12; \V. Paue:-,;, Jnd·ustrial Cooperat·ion and lntegrat'ion between the 

... Vordic Cowitr-ies. (w:) i\' onlic Eco11um?'.c aml Soc-ial Cooperat·ion, s. 29- 36. Second Coufe
ronce Organize<l by t.ho Nordic Council for International Orgauizntious in Europo. 
1-,tockholm 1 !)68. 
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Kooperacja produkcyjna między Hkarnlynawskimi prze<lsiębior;-;twami 

przemysłowymi Wf>pierana. jest przez szereg prostych, lecz efokty"·nych 

rozwiąza11 organizacyjnych, tworząeych w sumie Rwego rodzaju Rkandynawski 

system współpracy prz<'myslowej . .Xa przykla.cl celem tzw. giełdy koopera

cyjnej jest szybkie skontaktmnmie pokrwjalnych do:..{ta,vców i oclhiorców 

usług i produktów kooperacyjnych oraz wymiana informacji co cło potrzeb, 

możliwości, warunków i z.akrcs11 wi-:pólpracy; giehla odpadów proc l11kcyjnych 

ulat·wia zaś wykorzystanie odpadów. Wspomnieć tu także trzeba o wspólnym 

.Xordyckirn Fun(lw,zu Rozwoju Teclu10logicz1wgo i Przemysłowego, utworzo

nym ,v l 97:{ r. <lo finarnmwa.nia wsp6lnych pra.c ha.da.wczych w zakresie no

wych materiałów, prrnluktów, technologii produkcji prz;cmyslow<'j it.d. Hoz,,·o

jo\\·i kooperacji przemysłowej między kra,jami skandynawskimi sprzyja bez 

wątpiPnia również <lziahi.jtłCY od 1976 1' • .Xorclycki Ilank Inwestycyjny, który 

finansuje m. in. wspólne inwestycje przemysłowe, takie jak np. rozbuclowa 

Rkamlyna.wskicgo systemu ('lektrocncrgctyez1wgo CZ); budowa zakładów wy

dobywczo-przetwórczych metali kolorowych15. 

:Xie sposób tu pominąć energetyki, w dziedzinie tej bowiem ma.my do czy

nienia. z zaawansowamł wspólpra.ctł, a. nawet i11tcgracj,b przeja,viając,l się 

m. in. w znacznym zharmonizowaniu polityki energetycznej zainteresowanych 

k.i·J.jów (dotyczy to zwłaszcza Szwecji, .Korwegii i Danii), ~cislej współpracy 

technicznej, finanRowej i inwestycyjnej w rozwiązywaniu problcrn6w energe

tycznych, a w tym także w zagospodarowywa.niu i eksploatacji norwC'skich 

złóż ropy naftowej i gazu. Szczególnie jednak rozwiniQt.a. jest wspólprnti-1 i inte

gra.cja. krajó,,· ska.ndyrnrn·Hkich w Zc.likrc~ie proclukcji <'nergii clcktrycznc>j. 

Działa tu „.Xorcler:, tj . .Xonlycka. Ha.cła Producentów li:ncrgii Elektrycznej, 

koordynująca produkeję i clostawę energii clcktryc:wej, inicjująca. Wf,;pólpra,c<; 

w zakresie rozwoju bazy prodnkcyjnej, głównie w rcjonn.C'h przygranicznych 

(np. Szm.·cji i .Xonrngii), oraz generalnie ułatwiająca krajom :-ikandynaw:-;kim 

raejonalną gospoda.rkQ w d.ziP<lzinic 0lekt.ronncrgetyki'"· 

\rspó]praca handlowa krajów slrnndyna.w:;;kiel1, poezynająe od roku J fJtiO, 

realizowana jest gló-wnie w ra.nu1,ch EFTA. Kraje te bmvi<'m po nieudanych 

próba.eh utworzenia whi.snego, i-:ka,rnl_vmi.wRkiego ugrupowc.tni.~ w postaci unii 

celnej - pocljęły brytyjską inicjt1,tywę stn~fy wolnego Jrnncllu towarami prze

mysłowymi i wraz z Wielką Bryta,ni ,h ..:\ m,t.ri,b ~zwaj cn,ri,~ i Portugalią weszły 
wówcza:,; w sk}a,cl I~ FT.-.\ ( Finla11< lia. stała się c:donkicm :-;1,owu.rzyszonyrn w 

UW 1 r ., a Islanclia JH"Z)·stąpila do EFT.:\ dopiPro w IB70 r. ). Dzięki przyspie

szorwj redukcji cel na wyroby przemyslmrn, już od I %7 r. (a. więc 3 Iata. 

wcześniej, niż to pierwotnie za,khula.no) między krnjcU11 i członkowskimi g FTA 

15 Zob. t.ci: B. ~ulirnierski, ,System koop<'rnr,j1: przemy.,;loirej ,,, ,')'zwecfi i pozo:stalych 

krajach 81.:andynaw.':Jkich, ,,Handel Zngn111icz.ny", 1 !J72 nr 8; Indu8trielt Samarbete i .Nur

rlen, ,,Xordisk Udredni11gs:;t'rie", U),r; ur l!), s. 2~ - 1-7; Z. Klepacki, H. Lawniczuk, 

o.c., 8. 136 - 1:18. 
16 Zob. 1Yordel, Kolrnio Hl7u, s. 9 i n.; Z.Klepu ck i, IC La \\"Hirzak, u.c., s. 134-135. 
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pow::;ta.la strefa wolnego hamllu t.ymi t,ow;:i,rami (jP<lnocześnie 0<l l I 1967 r. 

znie8iono ograniczenia ilościowe; wa.rto jednak <.locla,ć, że z uwagi na szczególną 

sytuację niektórych gałęzi przemysłu :Norwegia, Finlandia i Portugalia mogły 

wobec wybrn,nych produkt.ów wydłużyć okres przechoclzcnin, na calkowitcł 

likwid,:1,cjQ cel, np. ]"lortuga,lia n,ż do 1 H7fl r., l8ln,rnlia. zaś mia,ła. okres przejścio

w:v <lo I nso r.17. 
\V rarna.nh I~ FTA kraje ska.nclyna.wski<~ ZP względu na RWC wielostronne 

powiązania. gospodarc~zc sil,~ rzecz)· r-;tworzyly niefornw.lno slrnndynawskie 

ugrupowanie lut]l(llow<', '" którego ohręhie wzajemne obroty hand Iowo roz,\·i

jn,ly się szczPgólnie ~ilnie, stając się głównym czynnikiem dyw1.miwjc~cym 

lrnrnkl wewnętrzny l1~FTA. Udzi."tł wym im1y W<'wnątrzskandyrurn·skiej w glo

balnej wymianiP lrnwUowPj f4kandy1uwii wzrósł np. w htaeh l 9HO- 1972 

z ok. J :3 - 14% do ok. 2:{-24%, ~1dzinł zaK lw,ndln v.rewrn~Lrz~karnlynawskiego 

w ohrota,ch ha,ndlowych v: ramach EFTA w latach J 9GO- 1972 wyno~dl ok. 

50%. \V okresie późniejszym, tzn. w latach sie(lcmdziesiątych, mimo pewnego 

osbbnięcia dyna.miki wewnątrzskandynawskich obrot.ów handlowych, spowo

dowanego m. in. przejś<"iern od rnn r. Danii (wraz z Wielką Brytanią) z I~FTA 

do Ji~\VG, powstaniem w latach 197:3-1977 strefy wolnego ha.udlu towara.mi 

przemysłmvymi, obejmującej IG kraj<)W nalrżących do EFTA i R\VG, gorszym 

niż w latach poprzeclnich stanem koniunktury gospmla.rcz<"j itp. - udział 

han(l111 wewnątrzslrnndynawskiego w globalnym handlu Skandynawii utrzy

mał :-;ię na nie zmienionym poziomic (np. w l 97G r. wynosił po stronie importu 

:! I, 7%, a w 1978 r. 21,8%), a U<lzial wyrnia,ny wcwmłtrzRlrn.n<lynawskiej (łącznie 

z. I )a nią) w obrofaLch wewnętrznych EFTA znacznie na.wet wzró~l, kszt<1.ltując 

siQ nn. poziomie !35-58% (np. w 197!3 r. - .:rn,3%, 1977 r. - :38,9%, 1 H78 r. -

- :rn,2%)1s. 
Dynamiczny wzrost obrotów lrnrnllmvych między kmja.mi skandyna.wski

rni: będący niewątpliwie efektem ich przynależności cło EFTA, był także 

przcja"·ern wzrostu komplementa.rno{;ci ich gol'lpodarek, z,vlaszcza ,v wielu 

gal~ziach produkcji przemysłowej, czemu z kolei wolny handel produktami 

przemysłowymi ". ramach EF''TA również hcz W,łtpienia. sprzyja,l. RpoRrÓ<l 
grup towarowych stanowiących przedmiot wzajemnej "·ymia,ny handlowej 

miQdzy lua.jam i skandynaw~kimi, rn1,j-wiQkszn znaczenie i najpoważniejszy 

ud.ział w obrot.aeh wewnątrzflkandyna.wRkich maj,ł przede wszystkim produkty 

przemysłowe oraz ich komponent,y, głównie takich g .. '..lQzi, jc1,k: przemysł 

Rtoczniowy, motoryzacyjny, maszynowy, metalowy, elektroniczny, chemiczny, 

t.ckstylny, a ta,kżc różnego rodza,ju przorny1-dowc tmvary konsumpcyjne. Udział 

1. 7 Zoli. 7'he E11J'(Jpenn Free 'Tra.tle .A.s8ocfotion, Ucunva ]!)80, :-;. !l - l5, :>7-42, fl7 -

- 124. 
1s Zoli. tnkżo: A. :l\lak11l\ o.c .. :-;. !12-J lO; n. ~1ilimi"niki, EFT.A a inteyracja 

kraj,j,t, 8kruul!Jnawskich, ,,Spn1\,·y Mi<;;dzynarnclo,n~", 1!)77 nr G, :-;, 102-104 i n.; EFTA 

Tmd" l!l7:!, 1:-,Lat.i:-;ticnl .. :\ppondix, tabl. 12, 1:l; EFTA Tmdo l!l7fi, s. 12; EFT.\ Tn1de 

l !)78, s. 1:3; Yoarl>ook of Nordic ;,,tat.istirs lfl77, :--. 180- 1!)4; EFTA - J>ast and Future., 
Ui,neva ]!)80, 8. 14, 48-49. 
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natomiast produktów innych vJęzi przemysłowych, towarów rolno-spożyvi"

czych oraz surowców w obrotach we,vmlt.rzskarnLy,rnwskich jest stosunkowo 

niski. Potwierdza to "·cześnicjszą tezę o ograniczonej i ogólnie <lość ni,.,kioj 

komplementarności krajów r:;kandynawskich, a zarazom świa(fozy o roli spccja.

lizacji i koopp,racji prz;('lllyslowP-j, zwłaszcza wc"rnątrzgal9ziowej, umożliwia

jącej - w tych warunkach - wr-;pólpra.cę produkcyjną, <lynarniczną wymianę 

handlową oraz związki integracyjne tych krajów. 

SJH'<'yfika skandyna wskid1 pro(•('S(lW inf('CTU<'l.iuyc·h 

Dotychczasov.:a analiza rozwoju oraz st.u.nu wspólpr1-tcy i integrncji w,~
wnątrzskan<.lynawskiej ujawniła, już tizcrcg wyHtępuj,tcych w niej tendencji, 

charakteryr,tycznych cech i pra.widhnrnści. Pora. wspomnieć jeHzcze i o tych, 

o których dot,,td nic było nwwy, bąd~ też zo~;taly tylko za.sygn:i.lizowano. 

Przetle ,n-;zys1,kim nn,leży rgz jeszcze podkreślić - choć wyżej zwrócono 

już na, to uwn,gę - ie mimo hrakn org::mów pona.dnarodmvych lub innych form 

instytucjonalnej nadbudowy, a jedynie przy nieRkomplikowanej :-;truktnrze 

organizacyjnej, spełniającej co najwyżej funkcje iniej ująco-koortlynującc bądź 

tcchniczno-organiza.tor~kie - integracjtt skandyna.wf<kti, rozwija Hię efekt.ywnie, 

okazując i.;ię w ~vielu dzit\dzinach barclzicj nawet efektywną od zinstytncjona

lizowa.nej integracji np. w rama.eh l~vVG. \V integra,eji 8karnlynawskiej można. 

próbować wyróżnić pewien nurt formalno-instytucjonalny (np. Jfa1.la. XorL1yckn, 

X onlyclrn Rada 1'Iinistrów, ich komitety i kom i8je, bąd.ź in1-,tytucje i ciała 

typu: Kordycki Bank lnwestycyjny, ,,Nordfor.sk", ,)for1..Lel'') i nurt faktyczny, 

tzn. praktyczmt integrację, realizowaną przez zainterrnmwane 8lrnnclyrntw;-;kic 

rn·zc<bięhior;-;t,w:t, instytucje i organizacj(~. Trzeba. sobie jednak za.wsze przy 

tym zdawać sprn,wę, że formalno-inst,ytllcjona.lny nurt skc11ulynawskicj intc

grti.cji niP był i nie jest jej glówny111 przcjawl~m lub formą oraz że w i,,;tosunk11 <Lo 

praktycznej intcgra.cj i jflst, on je<lynie pomocniczy. I ntcgracjti. skarnlynn,wska 

ma bowiem przede wszystkim faktyczny, a nio fornia,lny chn.rakt,cr. Fakt t,<m 

nie za.wsze jest właściwie docC'niany i - poza Skandynawią - roz11mia11y. 

Przy w:-;zelkich ocenach intogni.cji wcwnątrzskawlynawi,,kicj k(mieezno wyda.je 

się jednak 1Jra.nic go po<L uwag,/9 • 

Analiza rozwoju integracji ska.11dynaw:-ik inj pozwala rÓYvnid stwierdzi<':, 

że z reguły wszelkiP, formy organizacyjne jej służące powstawały <Lopicro 

wówczas, g<ly wyma.g,i.Ja tego rzeczywi:-ita wspólprnca.. Tworzono je także 

zawr,ze ze s"·oistym 8kandyna.wskim pragmatyzmem i rozwagą, nie na<laj,~c 

im a.ni skomplikomrncj strukt.ury organiz;n,cyjncj, cmi z;hyt szerokich, a tym 

bardziej pomi.,Lnarodowych, kompetencji. Odnosi się to także do Hady Nor

dyckiej (organ ,rspółpra.cy miQdzyparlamenta.rne.i o kompetencjach flora<lczo

-konsultacyjnych), Nordyckiej Rady J.\linistrów (utworzona jako niezbQdny 

organ wsp<>lpra.cy miQdzyrządowej) i .Xonlyckiego Banku Inwestycyjnego. 

19 l'or. tei: B. :,,; 11 lim 1en; ki, Skatl(lyllau:ia - n li' l'U - l'olska ... ; Z. KlqHt ck i, 

H. Ławniczak, o.c., s. 111 - 116. 
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:Mimo kilkakrotnych próh nie udało się krajom skandynawskim jak gdyby 
O<lwrócić tej kolcjnoścj dzic1,laii i stworzyć najpierw instytucjonalną formę 
integracji, a dopiero później, w jej ramach, tę integrację organizować i rozwi
ja6 ( cho{~ wiele przesbnek, w tym również natury praktycznej, wskazywało z.-1 
każdym razem na celowość takiego rozwiąza,nia). Tak hyło np. z projektami 
skandynawskiej unii celnej, roz,vażanymi w fatach 1948-1950 i 19,54-1958, 
z projektem slrnndyna,vskiej wRpólnot,y gospodarczej „Nordek", rozważanym 
'·" ln,tach I 0fl8 - 1970 i z innymi tego r0<lzaju inicja.tywami20 . Tego typu próby 
kończyły się niepowodzeniem na. skutek przeszkód natury ekonomicznej bądź 
politycznej. 

Do najpoważniejszych przcRzkó<l natury ekonomicznej , które s1.czególnic 
jaskrawo uja.wnialy f.;ię zawRze przy okazji dyskusji np. nad projektami 
skandynawskiej nnii celnej, a. póiniej i nad projektem „Norcleku " - zaliczyć 
można istotne HJH'zcczności interesów poszczególnych krajów skandynawRkich, 
wynikające bq,<lź to ze stosunkowo niskiego stopnia kornplcmontarności ich 
gospodarek, bądź to z różnic w poziomach ich rozwoju gospodarczego. Cha
rakterystycznym zaś wyrazem takich Rprzpczności mogą być stale kontro
wersje i przetargi clotyczące włączenia lub niewlączenili. cło projektowanego 
WHpólnego rynku skan<lynawskiego określonych grup towarowych, forsown.nic 
np. przez Danię włączenia (lo wspólnego rynku także produkt.ów rolnych (przy 
Z<lccydowanym sprzeciwie pozoRtalych krajów), mrn.logiczne zabiegi ~orwcgów, 
jeśli chodzi o rybołówstwo i produkty ryhne itp . A oto drugi przykład: Nor
wegia i innP kraje skandynawskie wiPlokrotnie ujawniały ,vyra.źne obawy 
przed przemysłową i kapitałową dominacją Szwecji nad pozodt,alymi krajami, 
ut.rwlniaj<!C lub uniemożliwia,jąc ostateczne uzgodnienie gałęzi pro<lukcji 
objętych wRpólnym rynkiem bądź zlil>eralizowanie w jego ramach przPplywów 
kapitałów. 

Kolejną istotną przeszkodą natury ekonomicznej, utrnclnia.jącą utworzenie 
np. unii celrwj, były zawsze niewielkie rozmiary rynku skandynawskiego. 
Wspólny rynek skanclynaw8ki mógłby bowiem obejmować zaledwie ok. 2 L-22 
mln konsumentów, a to z kolei wpłynęlohy ujemnie na skalę produkcji. Dla. 
proeksportowo wyR1wcjalizowrmych, silnie wlączonyeh w międzynarodowy 
poclzia.l pracy, a. więc i mocno uza.leżnionych od lrnndlu znigmniczncgo gospo
dn.rck kraje.h,r skarnlyna.\vskich jakiekolwiek skomplikowanie stoRtmków 
zewnętrznych - nieuchronne w warunkach unii celnej - nawet j0śJiby w 
pewnym stopni11 zrekompem;ow[tla je większa. akty·wność wspólnego rynku 
skarnlyna.wskiego - stanowiłoby bez wątpieniu. pmni.żny hamulec rozwoju. 
~t,ł,l też <lwukrotnie w historii integracji skandynawskiej wzgląd na <llugo
falowe interesy handlu za.granicznego i świadomość potrzehy zapewnienia 
gospo<larkom rynku zhytu i 7.a,opa.trzenia szerszego niż skandynawski (zwlasz
eza ie między krajami ska.n<lyna.wskimi istnieje wiele wspomnianych wyżej 
:-;przcczności i że dodatkowo 0<ldziaływa. czynnik polityczny) stały się głównym 

20 Obszorni fl j lll:l t C' ll tPrunt zob . A . M Il ka ć, o.c., s . 55 - 76 j ] 33 - 1:rn. 
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powodem ich rezygrn1,cji z wąskich, skandynawskich projektów integracyjnych 
na rzeez szer:,;zego, gospodarczego powiązania się z innymi krajami Europy 
Zachodniej. Pierwr-;zy raz nastąpiło to w I ~);">9 r., kiedy kraje skandynawskie 
wycofały się z reH,lizacji wielokrotnie poprawianego, lecz wciąi budzącego 
kont.rower::;je, projektu .skandynawskiej unii celnej, aktywnie ,vlącza.jąc się 
najpierw w organizację EFTA, a następnie do EFTA przystępując; powtórzyło 
się to w 1971 r., gdy kra.je te zrezygnowały ostatecznie z realizacji projPktu 
"~ordeku" zmierzając do powiązania się - w różnej formie - z E\YG21 • 

Przeszkodą natury politycznej są różnice w orientacjach pulitycznyeh kra
jów Hkauclynawskich. Przynależność Danii, Xorwegii oraz lslanclii cło NATO 
zawsze bmvicm powodowa.la, że neutralna Szwecja, a szczególnie zaś Finlandia 
zajmowały z reguły clość wstrzemięźliwe sta.nowiska wobec projektów zinsty
tucjonalizowania proeesów integracji r-;kanclynawskiej, tworzenia wspólnych 
organów i organizacji - upatrując w tym mniej lub bardziej n'a.lne za.grożenie 
dla swej neut,ralności czy polityki niezaangażowania.. Z tej też przyczyny Fin
landia wycofała. się w uno r. z prac nad projektem skanclyna.wskicj w8pólnoty 
gospo<l.arczej ".Kor<l.ek'', zwłaszcza że oczywiste się już wówczas st,tło, iż 
niektóre inne .krajt>, głównie zaś Dania, i tak traktują "Xonld{" ja.ko rozwią
zanie tymczasowe, mające im tylko ułatwić planowane wejśc-ie do E\VG22 • 

W analizie i ocenie tendencji występującyel1 w integracji Hka.ndync1wskiej 
nie można oczywi~cie pominąć tak istotnego czynnika, jak wpływ proce~ów 
integracji zachO(.lnioeuropejRkiej na r-;ka.ndyna.wską; był to wpływ zupełnie 
szczególny. 

Z jednej strony zachodnioeuropejska integracja go:.;po<la.rcza. spełnia.la wo hec 
Skandynawów rolę bodźca. Postęp i wszelkie zmiany za.chodzące w integracji 
Europy Zachotlniej wywoływały w Hka.rnlynawii niemal ,mt.ychmia.;towe 
reakcje w posta.ei kolejnych inst,ytucjona.lnych koncepcji rozwoju integracji 
skandynawskiej. O takim właśnie hezpośrcclnim wpływie \\')Ta.źnie świaclcz~r 
wiele przykładów. Tak więc np. powrót w latach 1948-19;">0 do starej idei 
skandynawskiej unii celni:j ma swój hezpośre<lni związek z 11tworzenit•m 11nii 
celnej krajów Beneluksu; clyskut.uwany w lata.eh 1954- 105;3 kolejny projekt 
skandynawskiej unii celnej dość wyraźnie nawiązuje merytorycznie cło zreali
zowanego właśnie tzw. planu Schumana, tj. koncepcji integracji gałęziowej, 
urzeczywistnionej w Europcjski~j Wspólnocie Węgla i Htali; clla Rka.ndy
nawskich dy8kw,ji nad projekt.em unii celnej z lat UltH>- lD58 wyraźnym 
i silnym bodźcem były m. in. przygotowania do utworzeniu. E\\'C, do której 
ża.den z krajów skandynawHkich z różnych względów nie chciał wówczas przy
stąpić (stąd rn. in. wynikało ich poparcie dla brytyjskiej koncepcji 81,refy 
wolnego handlu i późniejszy ich akces <lo EFTA); wreszcie kolejny powrót 
w latach 19H8-1070 do idei integracji skandynawskiej w formie zinstytucjona
lizowanej i koncepcja ".Nordcku" również miały swój wyraźny E\\'G-owHki 

21 Tamże ornz B. Sulirniorski, Skamlynaw-ia - J:IFJ'(} - J>v[..,ka ... 
22 Zob. także: Z. Klepacki, n. La w nic za k, v.c., s. 15, :W-31, 116 i <lalsze; 

A.. )Iakać, o.c., s. 137-139. 
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podtekst (niepowodzenie kolejnej, drugiej już próby wejścia Danii i Norwegii 
<lo E\VG, wzrastające zagrożenie ze strony \Vspólnego Rynku, a także pewrrn 
rozczarowanie co do efektów i perspektyw EFTA). 

Z <lrugioj strony integracja gospodarcza krajów Europy Za.chodniej od
d7;ialywala. na int,egra,cję skandynawską zdecydowanie destrukcyjnie - i i,en 
wpływ by] silniejszy. 0-wszmn, kraje skandynawskie pod wpływem postępów 
w integracji za,chodniocuropcjskiej i rosnącego stąd poczucia zagrożenia (odczu
wanego właśnie przez kraje nim:delkie, mocno uzależnione od handlu zagra
nicznego i silnie powiązane gospodarczo z innymi krajami f~uropy Zachodniej) 
podejmowały pr6hy pogłębienia własnej, skandynawskiej integracji poprzez 
jej instytucjonalizację. Hównoczcśnie jednak coraz wyra.źniej zdawały sobie 
srrn,YQ z tego, że i.,kala ich wla.snych, wewnąt,rzskarnlynawskich rozwiązań jest 
zbyt ograniczona i że rntwet powodzenie tych rozwi<l'.zań nic zastąpi im dojścia 
do szerokiego r)Tnku zachod.nioeuropcjHkiego. Ta świa<lomość musinfa :,;atem 
paraliżować wszystkie kolejne próby inst,ytncjmrnlnego pogłębienia. integracji 
wevvTnątrzskandyna.wskiej. Dość ·wymźnie z<lają się to m. in. potwierdzać wspo
mniane już okoliczności rezygnacji w 1959 r. z ut·worzenia własnej unii celnej 
i p:i·zystąpienio <lo l•:FTA ora.z E\YG-owski kontekst fiaska korn•epcji 
''Nordek''23. 

\\' arto ·wreszcie na koniec wspomnieć o jeszcze jednym interesującym 
aspekcie integracji skandyrnnvskicj. Chodzi tu mianowicie o próbę utr,valenia. 
i zabezpieczenia wzajemnej współpracy i integracji hajów skandynawskich 
poprzez za.warcie przez te kraje w I 9G2 r. Trakfo.tu o Współpracy, zwanego 
często t,akżo Traktatem Helsińskim. Traktat ten, zmodyfikowany zresztą 

i rozszerzony w 1971 r., nic nakłada na kraje ska,ndynawskie żadnych nowych 
obowiązków, ale jedynie reguluje i kodyfikuje całokształt ich współpracy, 
wytycza, jej generalne kierunki, określa kierunki dziala.lno8ci Rady Nordyckiej, 
Nordycki<>j Ha.cl)' l\Tinistrów, itp24. 

Szczególnie jednak int.cresujący wydaje siQ tu moment, w ja.kim za.warto 
1h,ktat Helsiński; l 9G2 r. hyl okrm.mm stara11 Danii i Norwngii o członkostwo, 
a Nzwecji o stowarzyRzenic z E\\TG. Zawarcie Traktatu w tym wla8nie momencie 
hylo więc bez wątpienia formą rnanifoRtacji jedności kra.jów skandyna.wskieh 
0 mz wyraźnym podkreśleniem łączących je wszechstronnych związków. Traktat 
Hia.nowil też cło pewnego stopnia formę zabezpieczenia tych związków w wy
padku powodzenia wspomnianych rok.owa.ii z E\VG, a także płaszczyznę dla 
ich utrwalenia w wypadku orh,;rotnym. \Varto ta.kż·c zwrócić uwagę, że w bar
dzo )JO<lolmyd1 okoliczności,tch i zapewne z podobnymi intencjami dokonano 
w I B7 I r. rewizji Traktatu Hclsi11skiego. Nastąpiło to bowiem niemal bezpo
średnio po ostatPcznyrn upadku projekt,u "Nordeku" oraz w trakcie ponownych 
starai'1 Danii i Norwegii o wcj8cie do EWG. 

~
3 Zob. toż: A. M akać, o.c., s. nu- l J 4 i l:{:ł-139; B. Sn I im i erski, Skandynawia -

RW l'(l - l'olska ... , s. 20. 
24 Ob:-.zP1'11iej zob. np. K. D rz owi~ ki, J{onu:encja 1w1·dycka jako podstawa prawna 

Współpracy ska11dy11awskfr,j, ,,Ko1nunilrnty !11-,t,ytutu Bultyckiego", H. XVI, 1979, z. 30. 
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KOl\:IUNIKA'I'Y lNSTYTU'I~U BAŁTYCKIEGO 
R. xvnr, ZESZYT 33, GDAŃSK 1981 

l,'tani8law Sagan 

CHA llAK'l'lmYS'l'YCZNE CECHY 
K ONS'rYT(T(\TI ISLAND Z KIE.J 

Nprawy islandzkie S[~ stosunkowo mało znane w naszym kraju. Isfa.n<l.ia 
i jej prohk·my poja.wia.ją :.:;ię zwykle na famach prasy i w wyspecjalizowanym 
czasopiśmiennictwie bą(lź ze wzglQclu na. kolejne spory o szerokość pasa wód 
terytorialnych, co cła.je a.sumpt do rozważa11 i dostarcza tematu prawnikom 
z~1jmującym się prawem mięclzynarodowym, hądi też z olrnzji kolejnych wy
praw geogru.ficznych na „wy:;;pę lodu i ognia" i przeprowadzanych ta.m badań 
przez specjalistów profesjonalnie uprawiających różne dyscypliny nauk. 
geograficznych. l\Iniej natomiast zrnme są clzic.ie tej wyspiarskiej społeczności 
i państwa o prawie l 1 OO-letniej tradycji!. Godzi się przypomnieć i podkreślić, 
że parlament. islandzki jest j(~dn:-y m z najstarszych ciał ustawodawczych na 
ś,vir,<'ic. Powołany został bowiem około 030 r. ,vraz z powskmiem państwa 
isla.n<Lzkicgo i od tego ezt1,su zbiera. się mniej lnb bardziej regularnie (z wy
jątkiem jc<lynic Ja.t 1800 do l 845, kiedy zwołanie odra.cza,} monarcha 
<luński)2. 

Badajc}C wsp6lczmme ust.roje państwmve temat islandzki zainteresować 
może z kilku powodów: warunków historycznych i politycznych, w j,1kich 
})OW8ta.wa1a. usta.wa zasadnicza tego pa{1stwa,, specyficznie skonstruovrnncj 
formy rzą,lów, wrm,zcic, o czym wspomniano już w:vżej, jednych z m1.jstarszych 
na. świecie tnl,(lycji demo lu-a.tycznych. 

Celem niniejszego opracowania jest wska.z,1nie na genezę i cha.raktery:::;tyczne 
cechy ustroju pa,istwowego widzianego przez pryzrna.t, analizy jego m;tawy 
ZaHa(lniczej. ,Jego ramy ograniczają się z,i.,tem do tych instytucji prawno
-politycznych, które są przcdmioiiPm unorrncnvań w kom,tytucji. Pominięt,o 
szereg kwestii o sk~~d.inąd kapitalnym znaczeniu dla ustroju politycznego, jak 
np. }>roblcma.tyka partii politycznych czy grup na.ci:;;kn. Są to jedna,kże z,1.-· 
gadnienia :.;ta.nowiące sa,rne w sohie t.enrnt <lo odrębnego opracowania. 

1 Por. B. Piotrow 8 ki, Althing - najstarszy parlmnent Europy, Warszawa H)72, 
passim (11u.1Rzyuopis powielony i wydany prwz Towarzystwo Przyjaźni PolRko-Islan
dzki<~j); Tc n ż t', X J wieków państll'rt -i spolecze,,istu·a, \Va rsznwa 1974, cz. T lata 874- 1800, 
ez. I[ lat,a 1800-1918 (wyd1wo jw.). 

2 U. 't'ho1·nddHnn, Comments on the Co11stit11tion (~{ lcelanrl (w:) Constitution8 of 
Satim1s, t·('<l. A. J. Ponslon, H;lguc LU56, vol. H, s. 212 i in.; t.1kżo ~'\. Marciniakówna, 
Hepubl ika Tsla.ndii, \Varszawa I 978, H. fi5- 6f>. 
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Druga wojna światowa, która w swym km'icn przyniosła Tsla.nclii całkowitą 

niepocllegloRĆ, za~taln. to państ,wo w formiP monarchii pa.rhi.rncntarncj, będącej 

w unii personalnej z Królestwem Danii3 . Islan<lia już na początku wojny 

zach·klarowafa swoją neutrahwść. ,Jednakże zajęcie przez wojska niemieckie 

w kwietniu 1940 r. Danii, a następnie Norwegii spowodowało, żn o<llegle 

wyspiarskie państ,vo stało siQ newralgicznym punktem strategicznym. Posia

danie wyspy zapewniało bowiem kontrolę szJaków morskich na północnych 

obszarach Oceanu Atlantyckiego. \Vażność strategiczna. i militarna hlawlii 

oraz aneksja przez Niemcy part.nem unii (Danii) wyzwoliła prohlPm jej po

litycznego i m::trojowego kształtu. 

Partie polityczne działające wówczas w f sJandii z trudem zgadzały Rię 

między sobą co do kształtu J)rzyszlcgo ustroju pa{1stwowego; nie prz.cis7,ka,

dzało to zarazem temu, że solida,rnie opmvi,i.claly siQ za zerwaniem wiQzi unij

nych z dawną metropolią4 • Równocześnie rząd ii-da.ndzki, znala.złRzy i-;iQ for

ma.lnic w Rta.nie wojny, nie uznawał aneksji Danii, wystosowując ostry protest 

do rządu Niemiec 11 lV 1940 r. ,Je(lna,kżP dzień wcześniej Althing wy<lał 

rezolucję, w której oświa.<lczal, że przejmuje dotychczasowe kompetencje mo

narchy i rządu duńskiego5 . ,vyjątkowc znaczenie wyRpy (lla stron walczących 

spowodowało określone reakcje aliantów. USA od samego początku konstruo

wały swoją politykQ na konwie popierania (lążcń islandczyk6w <lo całkowitej 

Hamodzielności6 . Natomiast \Viclka Brytania proponowała rozważenie tych 

spraw po zakończeniu wojny7 • RównoczeHnie Brytyjczycy wszczQli przyg~to~ 

wania woji-;kowe mające na celu opanO\vanic wyspy, w obawie, że uprzedzą 

ich w tym Niemoy. Stąd IO V 1940 r., w miesiąc po zajQcin przez Niemców 

Danii, woj~·lłrn brytyjskie zajęły 1rnjpiPrw Wyspy Owcze, a następnie wylądo

wały na. Islandii. Rząd islandzki, nic dys1>onnjący żadnymi praktycznie sihu~1i 

zbrojnymi, ograniczył Bię do złożenia formalnego protestu, uw.tżając inter

wencjQ brytyjską za pogwałcenie statwm neutralności. \V od1>owic<lzi rzą<l 

brytyjRki zapewniając, ie jego wojslrn wycofają siQ rntt,ychmiitst po zakończe

niu <lzialań. wojennych, deklarował równocześnie prz<'8trzcganiP za.::-;atly nie 

mieszania Hię w sprawy wewn9trzne kraju8 • Natomiast 17 I V 1940 r. Departa

ment Stanu USA wyd.al oświa,dczt-nic, w którym za\viada.mi:1l rządy Nicmif!C, 

·wloch, Francji i Holandii, że obsza.ry pólnocrwgo Atlantyku na zachócl od 

3 T. C in Hl a k, Zarys Mstorii najn.011·,qz,,j kraju1L· s!.:<tJl(lJJJta11wkirh, \Vn r·:c;zawn 1!)78, 

8. 356. 
4 Zob. B. Piotrowski, 1Vspólczesna lslandi'.a, \Vinszuwa l!HiH, s. IG (m1H,zy11opi8 

powielony i wyduuy przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-falawlzkicj). 
6 T. Cieślak, o.c., s. 346. 
8 J. I. Goloszubow, /5'kall(lina.wija i probie.my po8leu:nje1111oj .Jewropy, Moskwu 

1974, s. 30. 
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2H polu<lnika stanowią tzw. ,,amerykańską strefę bezpieczeństwa"9 • WlU'ótce 
po tym we wrześniu 19-10 r. USA w tajnym układzie z Wielką Brytanią za
pewniły imbie dzierżawę części brytyjskich ha.z wojskowych na Tsla.ndii na. 
B9 lat. Ntany Zj(·dnoczone - pisze H. Ka.tz - ,,były już wtedy w pełni zaa.nga.
żowa.nc w walce, ja.lq flota brytyjska toczyła na Atlantyku z niemieckimi 
lodziarni poclwo<lnymi. Z wolna regularne patrole i zabezpieczenie Rzlaków 
nwr.-,kich północnych obszarów Atlantyku przejęła amerykańska marynarka. 
wojenna. T)unkt0m zwrotnym w historii Islandii stało się formalno przystąpie
nie UNA <lo wojny. \Vyspa znała.zła, :-;ię w bezpośrednim kręgu zainteresowań 
~tR.nó,v Zje<lnoczonych, które przejęły obronę wyspy"10• 24 VI 1941 r. mzędu
Jący w Reykjaviku poseł brytyjski formalnie powiadomił o tym rząd islandzki. 
!>ierwsze o<ldzialy amerykańskie wyląclowaly w stolicy kra.ju 7 Vll 1941 r . 
.N"icwi~le chyba osóh z<fo,wa.lo sobie wówczas sprawę z tego, że fakt ten na. długi 
okres przesądzi o losach lshmdii, jej międzynarodowej konfiguracji poli
tyczrwj, a. nawet o ksztafoie ustroju pm1.stwowego. Amerykanie szybko zaczęli 
roz.hud<>wywać bazy wojenne, które nic straciły na swej strategicznej aktual
nrnfoi po <lziei1 <lziRiejszy. 

Pakty te naRt~wily je<lnakżc po donioslvch z punktu widzeniu. w1iezależnia
nia Rię od. D:mii decyzjach władz islandzki.eh. Mianowicie w nrn,ju 1941 r. Alt
hing wydal oświadczenie o dążności do zmiany formy państwa z monarchii 
lW, republikę, je<lnakże bez zrywania formalnych zwic1zków z Da.nią11 . Nadto 
udnvalą parla,n1t_'nt,u powołano na sttmowi:-;ko uamicstnilui. (regenta.) Svena 
Bjornssona . ..Motyw11jąc ten krok ·wskazano, że metropolia clmiska. nie może 
wypełniać Rwoich obowiązków wynikających ~ za.wart,ych ukła.clów i wobec 
i.Pgo koniceznc ,iest, utworzenie instytucji regenta.. \V tej samej uchwale podkre
ślono Jmtwo hdm1<lii do nieodnawiania unii, której termin ważności wygasł 
'\~ 194:ł r. Rząd dmiski przyjął t.e uchwały Alt,l1ingu z nieufnością, jednakże 
HIC zglofo;il formalnych .za.st,rzeże11 12 . 

Obccnof'le wojsk amerykańskich na Islarnlii w olu·csiP wojny niezwykle 
korzystniP ·wpłynęła na rozwój ekonomiczny wyspy. Za korzystanie z baz 
Woj8lwwych USA wypłaciły rządowi falamlii 20 mln dolarów. G,va,ltownie 
Wzrósł dod1ó<l narodowy - o ile w 1929 r. wynosił 96, 7 mh1 koron jslandzkich, 
a w rn:rn r. 128,i> mln koron, to w In-i2 r. wyno;-;il już 54G,:3 mln13. \\T tej sytuacji 
ekonornicznej odżyły te siły j t.crnlcncjc polit?cz11e, które opowiadały się za 
nie11rzcdlużn.niem unii z 1Janią i za uzyskaniem calkmvitej suwerenności 

9 
H. Kut.z, JristuriaStrrnó1rJ:Jednoczonyd1. Am<·ryh, ,,Ossolineum", 1971, R. 464-. 

10 
ll>irlem; 1.akżo ,J. T. GoloRzuhow, o.c., :-;. 32 - nutor ::;twierdza na podstawie 

pracy C. Be n od i k t.ss o Jl a, Jslmub}a w barbie za niezavishnost' (1940-]9.J(j rl!I·), :MoHkwn 
I 958, io zaint.eresowanio USA [slandią było U1k duże, iż rnzważono rnożliwoś6 uczynienia 
"'YHpy .iednnn zo 8t.a11ów nmc1Tkm1.skich. 

11 
B. P/otrowski, W.'IJ><Jlcz~srw Jsfondia, s. 18. 

12 1 b?°de.m , s. H). 
13 I b·irlnn. 
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państwowej. Działo się to przy akceptacji nowego sojusznika - Stanów 
Zjednoczonych. 

Wskazać też trzeba, że w staraniach i za.biegach Islandii o separację z byłą 
metropolią uderza niezwykle formalne, legalistyczne poc.lejifoie jej wla.clz. 
Zaskakuje to tym bardziej, gdy zważy się, że status wlaclz w samej metropolii, 
będącej faktycznie pod okupacją niemiecką, bndzil wątpliwość co cło ich 
reprezenta tywności14 . 

Niewątpliwie dodatkowym elementem rozbudzającym wolnościowe aspi
racje Islandczyków był fakt, że w 1943 r. upływał termin ważności traktatu 
dm1sko-islandzkiego o unii, ZM'.·artcgo w 1918 r. i mającego ważność przez 25 lat. 

\Yiosną 1943 r. Islandia rozpoczęła. organizować niezalPżną ocl na.nii służhę 
dyplomatyczną15 . Był to kolejny poważny krok rozluźniający więzi z I )anią. 
17 V 1943 r. Althing podjął uchwalę o całkowitym zerwaniu więzi politycznych 
z Danią, a zwołany ponownie na wiosnę 1944 r., postanowił przepro,vadzić 
referendum w sprawie przyszłości wyspy, które zarządzono w dniach :.W-2:~ 
ma.ja 1944 r. }>ostawiono w nim <hva pytania.: 

- Zerwać lub nie unię polityczną z Da.nią? 
- Czy Isla.ndia ma Lyć republiką czy monarchią ?1 6 

Za zerwaniem unii opowiedziało się 70 53G uprawnionych do glosowania., prze
ciw jedynie 315. Xa.tomiast za republiką opowiedziało się 68 8G2 obywateli, 
za monarchią za8 1064:17 • Tak więc zclecydowaną większością przesądzono 
nową konfigurację polityczną kraju i jego formę ustrojową. W ten sposób 
będąca formalnie po<l okupacją wyspa ogłosiła swą niepodległość., będąc mniej 
znanym w historii przypa.<lkicm „dziwnego wyzwolenia", faktycznie bowiem 
okupowały ją wojska alianckie. \\' niecały miesiąc później ..:\Ithing ogłosił 
17 czerwca tekst now<'j, obmvi,łzująccj <lo <lziś konstytucji. Pierwszym prezy
dentem republiki z.ostał regent Sven Dj0r1rnson - wybrany przez parlament 
jeszcze przejściowo na. okres roku w tryhie starej w~tawy za.sa.dniczej. Pierwszą 
podróżą nowego szefa państwa Lyla. wizyta. w ,v aszyngtonie, którą złożył 
w sierpniu 1 BH r.18 Odzwierciedla to gl6wny kierunek islarnlzkiej polityki za.
granicznej, akcentując tym samym silę wiQzi łączących już wówczas oba ha.je. 

I I 

Konstytucja Republiki Islandii z 17 Vl Hl44 r. jest aktem syntetycznym19· 

Ra.dającego ją zainteresować może nie tylko ze względu na cza.s i wa.run.ki 

14 J. ,v. Kndrinu, /Jam:a w gody wtoroj mirowoj wojny, l\loslrn:n 1975, pa ssim. 
1,; J. l. Go łosz u bow, o.c., s. 85. 
1a B. Piotl'owski, IVsJHJlcze.<1na ]8lall(b:a, s. 21. 
17 Ibidem, s . 22. 
18 'T'. Cieśltlk, n.c., s. 356 i :rn7. 
19 Tłnrnacze11ia Konst~·tucji Islawlii dokonnłem opi<•rnjqc ~ię na następujących 

tokstach: Constit11f'inns of Xnt1:on8, red. A. ,f. PeaRleo, TLtgu(I l!)fi6, vol. II, s. 1!18-209; 
Les Con8titutiv11.'ł Eurvpeenne.'ł, red. B. ~J i r ki no-Gu ctz c Y i t <' h, Paris I !)fi I , t,. H, A. 497 -
-505; Ko118l-itucy-i b11rżuaz11ych gosudar8lW Jp,wropy, red . G. ::;. Ourwicz, )foskwu 
l!J57, 8. 463-485. 
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powstania, ale przede -wszystkim z powodu ustanowienia „nietypowej", ,,nie 

pasującej" cło utartych teorety~znych Rchematów formy rządu. 

Z punktu widzenia systenrntyki ogólnej oma\vjana, ustawa zasadnicza dzieli 

i,ię na Hieclem rozdziałów, które mają numerację porządkową i są pozbawione 

t.yLulów. Tntcgmlną częścią konstytucji jest uchwala Althingn o jej wejściu 

w życic. Przygotowana w pewnym pośpiechu (co rodzi analogie do tempa prac 

nn.rl konstytucją Norwegii z L 7 V 1814 r.), ustawa za,saclnicza Ishmdii jest 

przecież orygina.lnyrn aktem, mimo że nietrudno się w nim doszukać refleksów 

ohowiązujących wówczas konstytucji burżuazyjnych2o. \\T momencie naro<l.zin 

nhowiązuj,~ccj u;-;tawy zasadniczej na konstytucję Islandii składały się nastę

pnjącn akty: Konstytucja Król0stwa Islandii z 18 V 1920 r., ustawa konsty

tucyjna z 24 II f I 034 r., ustawa' kom;tytncyjna z l TX 194 l r. oraz uRtawa 

lrnrn„tytncyjna z l J XJI 1942 r.21. Największy ,vpływ przy redagowaniu obo

wiązującego tckst11 konstytucji ishmrlzkicj wywarła dm1.ska ustawa zasadnie.za 

z 191 fi r.; widać to szczególnie w s?stematycc aktu, jak również w posta.no

WiAniach dotyczących określenia pozycji Kościoła Państwowego22 . Natomiast 

wpływy norweskie widoczne są w konstrukcji parlamentu islandzkiego -

wzorowanego na Htortingu23, określenie zaś pozycji prezydenta. może rodzić 

:,,kojarzeni~1 z konstytucją finlandzką z 1919 r.2·1. \Vreszcie nie bez wpływu 
pozostawała szwedzka. forma rządu" najstarsza obowiązująca wówczas 

konstytucja w ~kanclyna~vii (o l V 1809 :.)25. \Viele też postanm~imi szczególo

~V~"<'.h zda.je się <lowodzić wpływów poza.skandynawskich - amerykai1skich 
1 fr<1ncw,kich. \V przypadku fslarnlii ma wla,śnie miejsce26 osobliwe połączenie 

prezydencjalnej formuły rządów z konstytucji USA z parla.mentarno-gabine

tow~ł formulą wzorowaną 11c1 usta.wach zasadniczych fra,ncrn,kich lll i l V 

Hepuhliki. Syntetyczna ustawa zasadnicza Islandii wykazuje relatywną sta-

20 
Ust,awQ zasnd11iczą Norwegii z 17 V 1814 r. przygotowywano tylko SZE'8Ć tygodni 

pni'. T. CieHlak, Norwegia (z dzieJóu: ~Y IX i XX wieku), Poznai't 1!)70, :,;, 22 i 23. 
21 Pol'. a l't,. 80; ()on8f.it11tfo11s .. . , s. 208, LM Oon8l1;tutivns ... , s. 504, [{onst·itucyi bnrżua

Zll!Jr:/,,, .. , l'i. 4-84-. 
2

:,i Por.: /,es Con8titutfons ... , t,, l, s. ,!U) i n.; \V. Czapli11.ski, K. Górski, Historia 

/Ja,iii, .. O:-;solino11m" J!JG5, s. ~Hl; 1\1. A. i\fog11n1Jwa, (/osudarstu:iennyj 8troj Danii, 

Moskwa U)G:!, ~. :w. 
23 1\1. .. \. M ogu 1Lowa, ,~'kru1rli11u,u·8/..:ije !f08wla.rstwa,: ce1tfrnlnyje urga11y 1dasti, .i\loskwa 

l!'75, H. ()7 i 68; P. Karstcn:,;011, Le JHt,rle111,e1it non1hp:en - le ó'tvrlinr1, "B11lh.4iu Int,t11·

P·11h1n<·11LairP" ołl (J [} z J!lHO I'., s. 4- - JO. 
24 Ko11styf11cje /i'i11lantlti, Wluch, .,_\'·iemieckiej lte1mbli/d Jl'e<leral11ej, Francji'., red . 

. \. Bul'(la i l\J. Hyhicki, ,,Ossolinnum" 1!)71 - piszn o tym. A. Gwiżdż wo wstępie do 

tlt1nwcz0r1 ustaw zaHad,,iczych f<'illlandii, s. 7-:rn; t.nkżc P. Kur--tari, Le prĆ8?°dence de 

la l.'.ćJmhlirzne rn Pinlande, Neuchntcl H)6:2, passitn. 

• 
25 Tekst, HZ\\'t'dzklC'j ,,fonny rz;ąd 11 " znnjd11je siQ w eytow1111ych zbiorncl1 - Constitu-

tton'ł ... , vol. I I[, s. :WJ-:l24: Les Co 11 sti:tutio,1s ... , ~. o75-fHl4; KrJ11stitucy·i burżiwznych ... , 

s. I 02:ł- lOGO. 
2

" l{rmst ytncje IV ielk'lcj Jfr ytanii, /,'tanów Zjednoczonych, Belgii, Szwajcarh:, red, 

A. l3nrda i ::H. Hyhicki, ,,Ossolinellln", 1!)70, s. 105-1:33; Les const'i,tntion8 de la France 

,tepni:s 1789, 1wl. J. Godocliot, Pari::,; 1!)70, s. :121-339 i 356-408. 
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bilność. Do tej bowiem pory dokonano zalechvie jeclnej poprawki w jej tekści(•. 
\Y dniu 14 VIII 1959 r. zmieniono brzmienie art. 31, zwiększając liczbę depu
towanych zasiadających w Althingu z 52 do 6027 • 

TIT 

Charakterystyczną cechą ustroju politycznego hdarnlii jest swoista, różnie 
rozumiana, konstrukcja parlamentu. Teoretycznie rzecz ujmując, spór dotyczy 
w istocie interpretB,cji art. 32 konstytucji, który postH,na,via, że „Althing dzieli 
się wewnątrz na Izbę Wyższą i Izbę Niższą"28 . Izba Niższa .składa się z 2/:3 
deputowanych, pozostali zaś wchodzą w Hkład Izby Wyższej. Htoję na stano
wisku, że wewnętrzny podział Althingu nie przesądza. o tym, iż jest to parla
ment dwuizbowy, choć można spotkać zdania odrębne. Takie wyraża np. 
G. S. Gurwicz, który w komentarzu do przekładu konstytucji l~;lanclii twierdzi; 
że Althing jest parlamentem dwuizbowym, Izba \,Vyż.Hza howiem składa się 
z deputowanych umieszczanych na tzw. liście państwowej. którzy w pa.rla.
mencie reprezentować mają cały kraj. Natorniast w Izbie .Niższej zasiadają 
deputowani z poszczególnych okręgów, którzy mają reprezentować wyborców 
owych okręgów29 • Taką interpretację trudno udowodnić wobiec przeciwstawie
nia. jej art. 48, który postanawia, że „członkowie AJthingu związani są tylko 
swoimi przekonaniami, a, nie żadnymi innymi instrukcjami swoich wyborców''. 
Tworzy się zatem zakaz mandatu irnpcratywncgo30 • Argumentów U. S. Gurwi
cza nie potwierLlza też ani faktyczne formułowanie składu izb, a.ni też obowiązu-

1 

jąca ordynacja. wyborcza. (jej zasady omówiono niżej). Wydaje się natomiast, że 
ustrój .Althingu oparto na konstrukcji parlamentu ~orwcskiego - Htortingu, 
a może również w jakiejś mierze na finlarnlzkiej E1 luskuncie, która. w swej 

' konstrukcji posiada. tzw. Komisję Wielkłb ma.jąctł w założeniu spełniać rolę 
,,drugiej izby"31 . 

Opowiadając się za traktowaniem Althingu jako parlamentu jednoizbo
wego można się posłużyć tymi samymi argmnent,ami, ja.kich w sw{'j pracy 
użyła ..M . .A. )lagunowa rozważając strukturę parlamentu norweHkiego; Althing 
jest parlamentem formułowanym ja.ko gremium w jP<lnych i tych samych 
wyborach; zbiera się i jest rozwiązywany jako jeden organ; nie ma Hpecjalnych 
wymogów prawnych (cenzusów) <lo tego, aby być człon.kiP-m lz.hy \\'yższeL 
obie lzby działają w tej samej kadencji i wreszcie posiedzenia. plena.me odby-

27 N. Andren, Government and J)(Jlitics ?'.n the Nordic C{_)untries, l':it,oekłtolrn 1964 
s. 100. 

2s Con8titutions ... , H. 204; Les Constitutions ... , s. 500; Kunstitucyi burżuaznych ... , 
s. 474. 

20 Por. G. S. Gurwicz, wst,ęp do t.hunaczenia Konstyt,ucji fslal\(lii (w:) KnnsUtucyi 
burżuaznych ... , s. 463 i 464. 

3° Constitutfons ... , s. 206; Les Constitutions ... , s. 502; J{011stitucyi burżuaz11 ych ... , 
s. 478. 

a1 K. CiernniewRki, Zarys ustroju politycz,rngo Finlandh'., Bydgoszcz 1971, s. 104-
-llO. 
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wa.ją się wspólni<:·32 . Althing wybierany jest obecnie na. 4-letnią kadencję. 

Prawo wyborcze przysługuje obywatelom ml 21 roku życia przy istnieniu 

cenzusu zamieszkiwania. co iw,jmniej ocl pięeiu la.t przed datą wyborów na. 

terytoriu rn Islandii. ,vyborca powinien nadto cieszyć się nieskazitelną opinią 

i mieć ca.lk.owitą zdol.noHĆ do czynności pra.wnyeh. :Bierne prawo wyborcze 

jP~t takie sarno jak czynuc, z tym jcdna,kże ,vyjątkiem, że nie dopuszcza. do 

kandy<lowania członków .Najwyższego Hądu Apcla.cyjnego33 . 

U:Jtawa zasadnicza. przewiduje, że wybory odbywają się według zasad 

równości, hczpośredniości, proporcjonalności i tajności. lVIiejHca w pa,rlamencie 

ohi-mdzone są wg techniki d'Honclta przy i::;t.nicniu fo;t państwowych?'. 

hd:.t.1Hlzki syst.em wyborczy pomimo przyjęcia wzorów hurżuazyjno-demo

kruty<·znych odzrrnczn, się sm...'istą specyfiką. \Vynika ona. z tego, że jest to 

!:-}"stcm ohlfrzony rw, stos11nkowo niewielką liczbę obywateli (Islandia. liczy 

howiem około 2:?0 OOO mieszkańców). 1)onadt,o musi on umożliwiać glosowanie 

0 h)·wat,elorn w ,v„1,rnnkach do~ć dużego ich rozsiania terytorialnego przy słabej 

kom 1mikacji - jecbrnkże często 11.z,ależn.ionrj o<l walrn,ti pogodowych. To 

2 koki sprawia., że ordynacja wyborcza Islandii preferuje nadal, mimo prze

j>l\)"IYa<lzonych reform, okręgi wiejskie nad .miłto;;tami. Lagorlzcnie dysproporcji 

n1:t<lre1>rezeutacji okręgów wiejskich wyborczych nad miejskimi podjęto 

~v 105!) r. Uczyniono to na slrntek ro.zwoju miast (zwhi.szcza Reykjaviku) 

I ze wzglQd11 rut migrację lu<lności wiejskiej ,to miast. Reformy prawa wyborcze

go polega.ly głównie na, zwiększeniu liczhy deputowanych do Althingu (zwigk

:-izono liczbę miejsc z 52 do uO) oraz na zmianie proporcji ich rozdziału. Ncnrn 

nw,ndaty w pa.rla.menf'ie w ca.ło~ci przy.znano miastom. Dokona.no także nowego 

!>o<lzia.lu na ok.1·9gi wyborcze, znacznie zmniejszając je liczebnie - obecnie jest 

H:h 8, a 1n·zed reformą hylo 28. S,~ t.o olu·ęgi wielonrnndatowe. ,v 5 z nich v.ry

hiPrn KiQ po 5 deputowa,nych, w 2 po 6, a. w J - 12 (razem 40). Natornia,st 11 

tniejsc rozchi<'ln siQ z list? pa.11stwowcj35 . 

Ponieważ przeprowadzona. reforma or<lyna.cji wyborczej wymagała. zmiany 

konstytucji, za~t.osmvano j,~ po raz pierwszy dopiero w wyborach w lHli7 r. 

Próba zlikwi,IO"Yvania nadreprezentacji okręgów wiejskich powiodła siQ jednakże 

t.yllco t'ZQ~<·iowo. W Jteyk.javikn rn1,d,1l, aby obsa<lzić je<lno miejsce w Althingu, 

pot.rzeb,~ około :J ty:·L głosów, po<lczas g(ly w okręgach wicj~kieh tylko l 200 

glo1:iów. PostQp jm;t je<lnak za,sadniczy, ,,·ccllug st,arej ordynacji bowiem na 

jedm1 llla,nd,1,t w okręgu miejskim trzeba. było oddać a.i 4 500 głosów, 1>0dczas 

gfly w okrQgn wi<·ji,.;ki m tylko 4003H. 

Xal1~ż:r w koi1cu wskazać na kolejną osobliwość islandzką, tj. na relatywnie 

~
2 :\I. A. iI1>gunowa, Ska,nrlinauwk-ije ... , s. G7 i 68; F. Sierniei'u,ki, Prawo konsty· 

lucyj11e, \\"arRzawn J!J78, s. 254-; z. Jnrosz;, S. Zuwadz;ki, l'rau.:o ko11styt·1wyjne, \Var-

1,;zawn l !180, H. a:rn. 
a:J G-. 'l'liorocldHUll, o.c., :-:,, :n:3. 
31 N. A,. d ,. e •t, o.c. , :-1. on. 
3

G I hidem, R. 100. 
36 l hi1lem, 1,, I O I. 
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wy8oką frekwencję przy wyborach. \Yaha się ona bo"·icm w granicach 85-
-90% uprawnionych do glosowania. Zjawisko dość już wyjątkowe ,,. świecie 
zachadniej demokracji, a uwzględniać przecież musimy wspomniane wyżrj 
trudności komunikacyjne37 • 

Członkowie parlamentu nie St! wyhiemni autonrntyc.znie do jednej z dwu 
izb. Dokonuje tego na s,vym pierwszym po wyborach posiedzeniu sarn Althing. 
Deputowani wybiera.ni są do każdej z izb wecllug zasad)· provorcjonalnej 
reprezentacji partyjnej38 . 

Zdecydowaną większość spm,v izby rozpatrują od(lziPlnie, jako różne 
cia.la. Tylko nieliczne kwestie wnoszone są na forum tzw. Zje<lnoczonego 
Althingu, tj. obu izb na wspólnym vosieclzeniu. ~ą to przrnle wHzystkim za
gadnienia finansmve oraz zmiany konstytucji. 

Deputowani posiadają imnrnnitet zagwarantowany ,v u:-;t,awin za.sa,lniczej. 
\V ogóle sprawy pozycji deputmvancgo i proceclury parlamentarnej poruszone 
są w konstytucji stosunkowo szeroko - nawet te, które zwykle znaj(lują 8ię 
w regulaminie parlamentarnym. Podczas obrad Althingu deputowany nic 
może być aresztowany bez zgody izby, w której skład wcho<lzi, chyba że <lo
konal zbrodni politycznej i istnieje bezpośredni, nie budzący wątpliwości 
dowód jego winy. [mmunitet chroni również dcputowc1,ncgo prze<l odpowie
dzialnością (cywilną i karną) za wystąpienia w parlamencie. \Vzorcm innych 
państw skandynawskich ordynacja wyborcza Islandii przewiduje inst,ytucjQ 
zastępcy dcputowanego39 • 

:N'ajważniejszą funkcją Althingu jest stanowienie ustaw. Kon:--t,ytucja prze
widuje trzy ich rodzaje; różnice pomiędzy nimi <btyczą proee<lury id1 uchwa
lania, nie różni tych aktów natomiast moc prawna. 

Pierwszym przypadkiem s~~ usta.wy zwykle. Prawo iniejatywy '\\' bla.ndii 
mają członkowie rządu, ,leputowani oraz kornisje parlamentarne. Projekt 
ustawy przechodzi w każdej z izb fazę trzech czytań. Pomiędzy pierwszym 
a drugim czytaniem opracowymmy jest w o<lpowie<lnich komi~jach. W ·wy
padlrn rozbieżności co do projektu w izbach i niPrnożliwości ich usunięcia. 

sprawa. tra.fia na forum Zjerlnoczonego .Althingu, który może przegłosować 
projekt kwalifikowarn! większośeią głosów (50% + J) przy k\\·orum 50% 
o hecnych. 

Drugim ro<lz~tjem ustaw są te, które obok normalnej procn<lury w Alt,hingu 
wymagają pozytywnego wyniku glosowania. lmlowego. Konst.yt,1wjtJ. przewiduje 
ta.ką procedurę ustawo<la.wczą <lla. spraw dotyczących zrnia,n w 8t.a.tusie i orga
nizacji Kościoła Pmistwowego lslarnlii-1°. 

,Jcdna.kże obok tego Althing za.rządzić może fa.kulta.tywnie glosowanie 
ludowe nad niektórymi innymi ustawa.mi. Dotychczas za.rząilzano je ,v Ji;Jandii 

37 Ibidem. 
38 G. Thoroddsen, o.c., s. 213. 
39 X. And ren, o.c., s. 102. 
40 Art. 62 i 79 konstytucji - w Constitutions .. . , s. 207 208; Les Constitutions ... , 

s. 503 i 504:; Konstitucyi burż,uaznych ... , s. 480 i 484. 
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kilkakrotnie, np. w 1908 r. w stosunku do wydawanej ustawy o prohibicji oraz 

o zniesieniu prohibicji w 1933 r. Także w wypadkn wprowadzenia przymuso-
wej służby wojskowej w 1916 r.41. ' 

Trzecim przypadkiem są ustawy finansowe. "T odróżnieniu od ustaw 

zwykłych opracowywane są one przez Zjednoczony .Althing. Trzy czytania 

odbywają Rię zatem przed całym .Althingiem, a projekt opracowywany jest 

przez specjalną komisję finansową, która jest komisją Zjednoczonego Althingu. 

Ustawy te wydawane są na okres jednego roku. Chodzi głównie o ustawy po

datkowe i hudżet pa.11.stwa przeclkłada.uy przez rząd. Specjalny tryh postępo
wania przewidzian:v jest także dla zmiany kons(yt,ucji. Przyjęcie projektu 

zrni,my w ohn izbach Althingu powoduje jego rozwiązanie i rozpiR,mic nowych 

wyborów .. fcżcli projekt uzyska. akceptację obu izb no,vo wybranego parla

mentu i zostanie poclpif:;any przez prezydenta, staje się obowiązującą częścią 
konstytucji. · 

.J eRt to zatem konstytucja sztywna i wzorem innych państw skandy

nn.wskich wymaga, większoRci 2/3 f!losÓ\\', aby zmiany doszły cło skutku. 

Procedura ratyfikacji przez prezydenta kończy tok wszystkich ustaw uch wa.

lanych przez AJthing. ·weto prezydenta w stosunku do uchwalonej ustawy 

może hy(~ obalone w drodze poddania nstawy pod glosowanie ludowe. 

Althing pracuje w tryhiA Resji i poRiedzeń. Na sesje zwyczajne parlament 

zwoływany jest corocznie przez prezydenta. 15 lutego (jeśli jest, to (lzicń świą
teczny, to dnia następnego). Może jednakże być to inny dzień. W praktyce 
8~8.ia zimowa zaczynająca się w lutym kończy się w maju, a let.nia zaczyna 

się w połowic października i koi'1.czy przed świętami Bożego Narocfaenia42 
• 

.Na pierwszym posiedzeniu Althing wybiera swoje organy wewnętrzne. 
Powołuje na okrm; roczny przewodniczącego oraz dwu jego zastępców, a także 
dwu Rekretarzy do kierowania pracami dla Zjednoczonego Althingu i dla 

każdej z izb. Ponadto powołane są komisje. Zjednoczony Althing powołuje 
trzy. f3ą to: Komisja Finansowa, K.orniRja 8pra.w Zagranicznych i Komisja. 

Ogólna,. Do tej Of-{t,at,niej kierowane są wRzystkie sprawy, których opracowanie 

uzna za stofmwne cały parlament43. Ponadto każda z izb pmvoluje własne ko

misje. Obecnie funkcjonuje po m,icm komisji w każdPj z nid1. Członkowie 
komisji dohiera.ni są tak, aby zachować zasadę proporcjonalności partyjnej. 

Obrady całego A lthingu i poszczególnych jego części są 7. zasady jawne . 

. Jednakże przewodniezącym przyRlugujc prawo usunięcia' z s,1li obrad osób, 

któr<~ nie 8ą czlonkarni parlamentu, a także zarządzenie posiedzenia. niejawnego. 

Ohrady parlamentu nagrywane są na taśmę magnetofonową. Uprawnienia 

kontrolne cleputmvanych w 8tosunlrn do egzekutywy nic wyróżniają się niczym 

cl~a.raktcrystycznym. Uchwalany w formie ustawy islandzki regulamin prze

widuje bowiem dość typowe środki parlamentarne: interpelacje i zapytania 

deputowanych pod a.<lrmmm członków rządu. 
11 

G. Thorocldscn, u.c., s . 214. 
-1

2 N. Audreu, o.c., i;. 102. 
43 Ibidem. 
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Oryginalną natomiast. in~tytucjrl! jc8t powołanie tzw. kontrolerów (rewizo

r6w) w liczbie trzech, którzy kontrolują wpływy i wydatki Skarbu Pa.11.stwa 

oraz konfront.t1ją ich zgodność z ustawą budżetową i innymi w,tawami finanso

·wymi. Składają coroczne sprawozdania parlamentowi, który na tej prnlsta.wie 

udziela rząd°'vi ahsolutorium44 • 

lY 

Charakterystyczną cechą konstytucji Islandii jei;;t, też oryginalnie ujęta 

pozycja głowy państwa - prezydt'nta. repuhliki. Xa.jogólniej rzecz ujmując, 

jeRt to modyfikacja formuły parlamentc1rno-gabinetowcj, z tym, że glow,~ 

państwa ma tu ~zczególne kompetencje legislacyjllf~. \rzmocnienie władzy 

prezydenckiej polega. 1m tym, że usta.wa za.sa.clnicza przyzna.je także i JH'cz.y(len

t,o,vi uprawnienia. ust,nrnclawcze. \Vyraża to a.rt. 2, który prn~tanawia.: ,, Wl:td:la. 

nHtawodawcza należy wspólnie cło Althingu i Prezydenta Repuhliki Jslan

<lii t ... J" 15• I>ona(lto prezy(lcnt wybierany jm;t w wyborach lwzpośreclnich, 

niezależnych od wyborów do parlamentu. P0<lkreślcnicm jego rangi ,v mecha

nizmie pa{1.stwa jeHt i to, że rozdzia,l clotyczący prezy(lenta. ( l 1) zrni.j<luje si<,;1 

przed przepisami odnoszącymi się do parlamentu (rozdział Il L). Uży"·a.jąe 

zatem argumentu formalno-prawnego możemy r,:;twierdzić, że sama. syf-\tema.tyka. 

ogólna konstytucji wzmacnia i podkreśla jego pozycjQ wśrórl innych naczel-

nych organów pa11Htwowych46
• , 

\rlu.dza prezydenta dozna.je jcclna.kże ograniczPnia, ze strony pa,rln,rnPntu 

poprzez możliwość zlożPnia prezydenta. z l.ll'ZQ(ln przed upływem jego Jrn<lcncji 
przez Althing w <frodze plehi1:,cytu. Procedura. taka prze,vi(lziarni. jest w art. 

11 17 . Zgodnie z nią Zjednoczony .Althing może podjąć "·iQkszością '2/:J głosów 
uchwalQ poddającą spra.wQ da):-;zego pdnieniłi. przez prezy<lcnt,11, urzQdu po(l 

glosowanie ludowe. Przeprowadzone ono zostaje w ciągu dwu miesiQcy o<L 

(laty jej wydania. Prezydent w tym czasin prze~ta.jo pełnić Hwojc obowiązki. 

)lożna zatem przyjąć, że Althing może zawiesić prezydenta, ". wykonywaniu 

jego funkcji. Jeżeli wynik plchii-wytu hyłby dla prezydenta. uiekorzystny (tzn. 

gdyby uzyskał mniej niż GO% plus l głos), wówczas wygasłyby jego pełno

mocnictwa. Natomiast wynik dl::1,{1 korzystny po"·o<lujc autornatycznio rozwią

zanie parlamentu. 
Czynne prawo wyborcze w wyborach prczydenekid1 je:-;t takie samo jak 

w '"')-·borach do Althingu. Xatomiast bierne prawo wyLorcze obwarowane jest 

dodatkowym cenzuRcm wicku - uk.011.czone 35 la.t. Kawlydatury mi. urzą(l 

1-1 ,\rt. 43 konstytucji - w Constit11ti'.o11s ... , i,. :.!Of,; LP8 Co11stitutfo118 .. . , R. :iOL; Konst / 
tucyi lmrżuaZn!Jch ... , s. 476 i 477. 

15 Con8titut·ions ... , s. 201; Des Con8titutiun8 ... , s. 4U7; /\.011.stitucyi burżllaZn yeh ... 

s. 467. 
46 R. Fus il i er, Les J-'ąy,r; Surrl-iques (1Jan'.5mark , Fi11/all(fo , Sorveye, ,Suede, [:glam.le), 

PariH Ul65, s. 275-28!), 
47 Constitutions ... , s. 202; Les Constitutions ... , s. 498; Hun8titucyi. burżuazu ych ... , 

s. 41.>0. 
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prezydenta - jak formułuje t.o ustawa. zasadnicza - składają obywatele 

,,w liczbie nie ,viQkszej niż trzy tysiące i nie mniejszej niż tysiąc pięćset"48 • 

W praktyce czynią to oczywiście partie polityczne. Gdy kandydat jest tylko 
jeden, nie przeprowadza się wyborów. 

Kadencja prezydenta trwa 4 lata. Rozpoczyna on urzędowanje I sierpnia. 

j kończy po upływie 4 ]at, 31 Jipc}l... ,v razie niernożnoRci pełnienia przez niego 

fonkcji z powodu choroby lub wyjazdu za granicę zastępuje go swoisty organ 

W skla,dzie: przewodniczący Zjednoczonego Althingu, prf'zes Na.jwyż8zcgo 
Sądu Apehtcyjnego i premier. Cremium tym kiernje przewodniczący Zjedno

czonego Althingu, a w wypa(lku rozbi<:żności zda.{1 decyzje podr:jmowa.nc są 
WiQkszośeią głosów. 

Urząd prezydenta obwa,ro\\'any jest z:1sadłł incompatihilit,a~. Stąd nic może 
on być jednocześnie członkiem parlamentu, ani też zajmować innych stanowi::sk 

czy czerpać korzyśc'.i finansowych innych niż przynosi mu prezydentura. 

Równocześnie nie odpowia,da on za swoje działania urzędowe, przyjęt,t jest 

bowiem za::-ada. kontrasygnaty, ,vypracowana przez praktykę parla.ment,arno

-grtbinetową. Typowe dla tej formuły sprawowania władzy są też uprawnienia. 

p~·ezydcnta w stosunku do pa,rlamentu. Z-wo]11je on .Althing i określa czas trwa.

~ua jego sesji zwyczajnych i nadz-wycza.jnych. Nietypowym jednak elementem 

JeRt upmwniC'nie prezydenta polegaj}}CC mt tym, że podczas se8ji Althingu 

może on o,lrorzyć jego obrady na okres clwn tygodni ra.z w roku. Dy8ponuje 

on zatem specyficzną formą nacisku w stosunku cło parla.nwntu49
. I1rzysługuje 

mu równi<~ż prawo rozwi,łzania Alt.hingu przed upływem jego kadencji .. Mając 

prawo inicjatywy ustawodawczej, może przeclklu.da.ć projekty ustaw i rezolucji 

!)arJamentowi. Promulguje uchwalane prz('z Althing ustawy; jeżeli nie podpisze 

ich w ciągu dwu tygodni od chwili ich podjQcia, wówczas poddawane są po<l 

gło:-mwanie l11dowe. ,Jeśli wynik głosowania nie poprze decyzji parlamentu, 

ustawa nie wchodzi w życie. To uprawni<1nic jest zatem kol('jnym poważnym 
porlważcnicm wyl:łczności ustawodawczej parlamentu i bez wątpienia wzmac

nia pozycję prezydenta w Rtosunku <lo legislatywy. \Vyhłczność ustawodawcza 

Jw,rlamentu oRlahionn. jest nMlto "- systcrnie islamlzkim poprzez upra.wniPnie 

prezydenta <lo wy<la,nmia a.któw prawnych z moeą w,taw:r w przypadkach 

nagłych, w czasie g<ly .parlanwnt nic obra(luje. Poddawane są one jednak za

twicrdzPniu przez .Althing po jego zelmmiu się, a gdy Alt.hing odmówi zatwicr

dzeniłt, tracą moc obowiązującą50 . 
Prezydent ma toż olu-eślonc kompetencje w sforze stosunków zagranicz

nych. Może negocjować i za.winać traktaty międzynarodowe i na ogól nio 

wymagają one zatwienlzcnia przez Althing poza. przypadkami, które powo-

•s Art,. 5: Cfmu-1titntions ... , s. 20 I; Les Con.stit1.ltiuw1 ... , R. 4U7; J(onstit11c!Ji bu1·żurizn ych ... , 
8. 467 i 4-68. 

'
9 .Art. 2:~: Oonstitutions . .. , s. 203; Les Constitutions ..• , s. 499; Konstitucyi burżita· 

znych ... , s. 471. 
60 Art.. 28: Cori.c1titut-ions ... , s. 203; Les Constitut-ions ... , s. 490; Komltitucyi burżua,· 

znych ... , s. 472. 
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dowalyby zmianę konstytucji lub ograniczenie snwerP1mości paf1.stwowcj. 
Przysługuje mu w szerokim zakrm;ic prawo lac,ki oraz amnestii .. i\Ioże podjłlĆ 
decyzję o zv..niechanin ścigania każ<lego przestępst·wa, jeżeJi uzna, że szczególne 
były motywy jego popełnienia. Xie przysługuje mu jednakże prawo mvalniania. 
ml u<lpowiedzialności ka.mej członków rządu hez zgody Althingu. Kompetentny 
jest też do zwolnienia od lrnż<lego obowiązku prawnego ciążącego na obywa
telu, zgodnie z panującymi zwycza.jami51 . Xa. prezydencie ciąży ohowiązPk 
publikowania ,vszystkich obowitlzujących w pmistwie aktów prawnych. 
\\ryklucza zatem ustaw<t za.sa<lnicza Islandii istnicniP poufnych czy tajnych 
i w ogóle niepublikowanych aktów norrna.t.ywnych. OLsa.rlza. też prcz?(lcnt 
szereg wyżsr.ych urzędów w pmistwiP, które wymienione są w ustawach 
:;;zczegółowych. llmk odpowiedzialności politycznej prezydenta, wynikający 
z istnienia kontrasygnaty, nie wyklucza pociągania go do odpowie<lzialności 
karnej za popełnione przestępstwa. ,frdnakże wysunięcie takiego oskarienia 
przeciw prezydentowi poprzedzać nnrni zgoda Althingu. 

V 

Islandia zgodnie z tranycją konstytucjonalizmu skandynawskiego zna 
dwojakie pojęcie rządu. Pierwsze: rząd w ści:-;lym tego słowa znaczeni n, skla.
<lający się z premiera i ministrów; <lrugie: rz~l(l w skla.<lzie powiększonym o pre
zydenta i obrnfluj,lCY p01l jego kicrmvnictwem. Xaz)"Wa. się on wówczas, zgodnie 
z nomenklatunl przyjętą przez konstytucję, .Ra.<L1 Par'ist\\·a.s2 . Forma.lnic 
wszystkie ważne <lecyzje pa.ństwmvc powinny zapatlać w Ra.dzie Państwa.. 

)finistrowie 111ianowani s,ł przez prezydenta i wywO(lzą się najczęściej 

(chociaż nie zawsze) z grona. pa.rlamentarzystó,Y. ,Je<lna.kżc podejmując funkcję 
w ga.bineciP minister zrzec się mm;i marnlat11 deputowanego. 

Gabinet islandzki jest w stosunku do innych, współcześnie ja,kże rozbwlo
wanych, Htruktur rządowych \\Tęcz miniaturowy, składa się bowiem zalefhvie 
z kilku ministrów. Zasa.'.lą jest jednak, że poszczególni ministrowie są kierowni
kami wiQcej niż jednego resortu. J tak na przykład w sformułowanym I J X 
1!)78 r. rządzie koalicyjnym dokona.no m1,'.;tępnj1łcego podziału ta.Ie premier 
obj,łł 1 ównoczcśnic resort statystyki, ministrowi spra.wicclliwości po"·icrzono 
rolnictwo oraz sprawy Kościoła.. Pona<lto w skhvl gabinetu powoła.no mi
nistrów: 8praw zagranicznych, rybołówstwa, zd.rowi,L i spni.w socjalnych, 
handlu, przemysłu, ernTgetyki i Htatystyki oraz oświaty i kultur~·. 

Czlonkm\ ie gabinetu powinni mieć zaufanie parla,mcntu, prze<! nim też, 
zgodnie z reguła.mi parlamcntarno-g,bLinctowej formy rządu, ponoszt~ oclpo-

al ArL :rn: Uonstitutions ... , s. 203; Les Cunstitutions ... , s. 500; Kon8titucyi b11rż1w

zn ych ... , s. 473. 
02 A. Grochulski. l'n/1stU'a skamlyna11'8kie (w:) Systemy ustrojowe państw kapita

li8t!JCZnych, rP<L E. Zieli1iski, \\'ur:-;z:nrn 1!)75, H. 2!Hi-2!J7; w cytowany<'h zbioraeh 
korn;tytucji w jQzyk11 ang. 8tuto Council, ·we frnuc. Uonscil des l\linisti-c:,;, w ro8. Uo:·mdar
stwiennyj sowiet.. 



wiedzia.lność. Konstytucja nie reguluje w szczegółach kwestii odpowiedzialności 

gn.binetu przed parlamentem; jest ona raczej wynikiem zwyczajów konstytucyj

nych. \V przypadku utraty zaufania przez gahinet i po przyjęcin w tym wzglę

(lzic nclnva.l w olrn częściach .Althingu premier i ministrowie składają na. ręce 
prezydenta swoją dymisję. 

W [slnndii zasadą jest formułowanie gabinetów koalicyjnych, a relatywnie 

częste ich zmiany są raczej wynikiem wewnętrznych rozbieżności w łonie 

rządu niż braku zaufania Że strony Althingu. 

VT 

Islandzki gystem sądowy wykazuje wiele cech indywidualnych, nie zna

nych innym pmistwom lrnpitalistycznyrn. Do nich zaliczyć należy: łączenie 
funkcji sędziego z jednoczesnym sprawowaniem funkcji administracyjnych 

(w tym policyjnych), dwuistancyjność sądó\v oraz w od.różnieniu ()(1 tych 

korn:;tytucji, które służyły za wzór dla nstroju islH,nclzkiego, mianowanie, a nie 

wybór sędziów53. · • 

Sama konstytucja niez,vykle skromnie, wręcz lakonicznie traktuje wymiar 

sprawiedliwości. Poświęca. mn bowiem jedynie trzy artykuły (59-Gl ), zawgrte 

:v roz,lzia.Je V54. Ustawa zasadnicza. dekla.rnjc zasady; powoływanie sądów 

I nieusuwalnrn~ć sędziów z nrzędu. Dopuszcza również podda.wa.nie decyzji 

a(~ministracyjnych kont.roli sądów powszechnych. 8ędziów wszystkich instancji 

nnanujc w falarnlii minister sprawiedliwości. Zwykle ich kompetencje wygasa.ją 

.P~ osi,~gnięciu przez sędziów wicku emerytalnego, jednak równie często mi

nrnt.er J)rwdlnża. okrcf:l sprawowania funkcji przez sędziego, nie ,Unżej jednak niż 
o 5 lat. 

8ę(lzimvie w sądach I instancji są w praktyce za.razem urzędnika.mi spra

wującymi nadzór nad lokalną administracją. Do ich obowiązków, poza orze

ka.niem w I instancji w sprawach cywilnych i karnych, na.leżą również działania. 
aclrninistra,cyjnc (kierowanie lokalnym urzędem administracyjnym, ściąganie 
P.orlatków i długów pa.ń~twowych), a także nadzór na.d policją. Pe,vncj mody

fikacji ulega. t.o je<lnak w Reykjaviku, gdzie istnieje przedmiotowy podział 
kompetencji w są<lach T irn;ta.ncji: sprawy o przestępstwa kryminalne kiero

wane f:lą (lo sądu, który nosi nazwę „sakadomarinn", spory (•ywilno-prawne 

Pomię<lzy osobami prywatnymi rozpatruje „borgardoma.rinn", natomiast 

pw,trpowa.nia, o bankructwie, egzekucyjne i o potwicr<lzonie majątku toczone 

są prze,l sądem O nazwie „borgafogetinn". ,Y stoliey istnieje nadto osobny 

urzą<l szefa policji. 

Sądem 1 l instancji i zarazem najwyższym jest Najwyższy Sąd Apela

cyj ny - ,,Haestirettur". Zatrndnia. on pięciu sędziów, którzy w odróżnieniu 

63 
G. rrho„o<ldson, o.c., s. 21ó i 216. 

64 Co11stitutio118 • .. , 8 • 206 i 207; Les Constitutio118 .. . , s. fi02 i 503; Konsl'itucyi burżua

znych .. . , s. 480. 
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od sędziów sądów I instancji me pełnią żatlnych innych funkcji aclministra
cyjnych55. 

Isla.ntlzki wymiar sprawicdlhvości zna poza wymienionymi sądami po
wszechnymi również przypadki sądó-w szczególnych. Takim jest „Lamlsdo
mur" - Sąd Stanu, który powoływany jest w szczególnie zawiły sposób, 
a <lo jego kompetencji należy osądzanie czlonkó-w gabinetu z osk.wżeń wysu
wanych przeciw nim przez Althing56 . Nadto do tej grupy sądów należą: Sąd 
_jforski, Sąd Handlowy, Hąd Graniczny oraz Sąd Pracy. Ten ostatni, powo
hmy "' 1938 r., składa. siQ z pi~ciu sędziów i orzeka w sprawa.eh um6w zawartych 
pomiędzy pracochnvcą a pracobiorcą (nic rozpatruje j<'dnakże zobowiązm'i. 

finansowych), decyduje o legalności strajków, lokautów itp. ,Test to są<l jedno
instancyjny i nie przysługuje od jego orzeczc11 odwoła.nie <lo Xajwyższego 
Sądu Apelacyjnego. 

vrr 

Jakkolwiek konstytucja Isla.ndii gwarantuje swobodę wyznań religijnych, 
to zarazem stanowi w rozdziale V[, że Kościół Kwangclicko-Luterański jest 
Kościołem ~a.rodowym i jako ta.ki „jest popiera.ny i otaczany opieki~ przez 
Pa.ństwo''57 • Obywatelom przysługuje prawo tworzenia wspólnot religijnych 
zgodnie z ich własnym sumieniem. Usta.wa za.sa.<lnicza gwarantując równość 
praw bez względu na wyznawaną religię, wymaga jednocześnie, aby praktyki 
religijne nie stały na przeszkodzie wykonywaniu obowiązków wobec państwa. 
Obywatele, którzy nic należą ani do Kościcla. .Xarodowego, ani do innego 
uznanego w Islandii i w związku z tym nie opłacają poclatków w1, rzecz wspólnot 
wyznaniowych, wnoszą je na. rzecz Uniwersytetu L-dandzkiego. 

Szczególna. pozycja wyznania. ewangclieko-luterańRkicgo \V lsla.rnlii W)'

nika z określonych faktów historycznych i niema.I wszyscy mieszkai'i.cy wyspy 
są członkami Kościoła. I>aństwowego. Pod wzglQ<lem administracyjnym f:..dandia 
stanowi je(lno biskupstwo. Biskupa Kościoh1 l~wangclicko-Lutcrmiskicgo ,,ry
bierają pastorowie i członkowie fakultetu teologicznego. Diecezja dzieli się 

na okręgi kościelne, a te z kolei na. parafie. 

VlIJ. 

Islandzka ustawa zasadnicza. stosunkowo synt.etycznic ujmuje prawa. 
i wolności obywatelskie, w sposóh typowy zresztą dla ówczesnych konstytucji 
burżuazyjnych. Po~więca. im r<)Z(l.ział VTI58 . 

.;r; G. Thorodcbcn, o.c., s. 21.5 i 216. 
66 l birlern. 
67 Art. 62 Konstytucji - w Constitutions ... , 8. 207; Les Con8tituti'.ons ... , s . 503; Konsti

tucyi burżuaznych ... , s. 480; także C. Griffith s, .Modern lceland, London [bez dokładnej 
daty wydania], A. 118-120. 

68 Const1.tutfoM1 ... , A. 20i i 208; Le8 Con,qfitution.9 ...• A. 50:l i 504; Kon.'łtitucyi burż11a

znych ... , s. 481 - 484. 
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Na czoło wysuwa wolność osobistą. Postanowienia konstytucyjne regulują 
procedurę aresztowanin. osoby, która bezzwłocznie powinnn, zostać doprowa

dzona, przed sędziego. ,Jego obowiązkiem jest zbadanie w ci„łgu 24 godzin 

zasadności zatrzymania. Ciąży na nim także pow.inność przedstawienia po

<lejrzanemu umotywowanego prawnie zarzutu. Równocześnie konstytucja 

zakazuje sto:,;owania. aresztu w drobnych wykroczeniach. 
G . wamntuJc równi0ż nienaruszalność mieszkania i tajemnicę korcspon-

clencji, co można uchylić jedynie w przypa<lkll szczególnych upoważniei'1 
ustawowych, bądź nakazu Hądowego. Podlueśla. też nienaruszalność prawa 

własności. ,rywJaszczenie nastąpić może tylko w drodze ustawowej i tylko 

w przypadka.eh szczególnej konieczności publicznej, za całkowitym o<lszkodo

·wanicm. Konstyt11eja form 11luje ró,vnież zakaz ograniczenia wolności wykony
wania. zawodu. 

,Jako specyficznie Hkandynawskie, uderzaj .. ~ post,anowicuia odnoszące ~ię 
<~o .... 0howiązku utrzymywania ludzi biednych, kalek i Rierot,, którym zapewnia 
81

Q n~. in. bezpłatne wykHztałcenie na koszt państwa. 
r h„onstyt.ucja deklaruje też wolność WJTażania swoich myśli w druku. 

Z[l.kazujc wprowadzania cenzury państwowej w jakiejkolwiek formie. 

. Zapewnia prawo asocjacji i koalicji. Obywatele mają wolność gromadzenia 
81J ~ez broni dla. dyskutowania. 8prn,w pańHtwowych - nie wymaga to uprzecl

ll1IeJ zgody władz. Konstytucja. też m;tanawia. prawo samorządu rnia.Ht i gmin. 

Gwarant.uje, że śriąga,nie i ustanawianie podatków odbywać się może tylko 

~1~ podstawie usta·wy. Zakazuje tworzenia. w drodze prawnej rang i przywile

Jow szlacheckich. Wymienia. też jeden obowiązek ciążący na oby,vatela.ch, 

a. mi:tnowicie obowiązek obrony ojczyzny . 
. f\.onstytueja Repu bliki Islandii z 17 VI I DH r. powstała w specyficznych, 

w~Jennych warunkaeh faktycznej okupacji wojskowej wyspy przez aliantów. 

J\Juno że rn:;ta.wa zasadnicza państwa republika11skiego wzorowana była na 

moi_iarchicznych modelach ustrojowych byłej jego metropolii (Danii), a. k,kże 
kr~Jów HkauclynawHkich, w dalszym planie recypowała też wzory u~t.rojowe 

pa.nstw innych, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Francji. 

Oi-\ohliwości,ł ua.lueślonego w konstyt.ucji rnoclclu formy rządów jest nit~

typowa. organizacja. wcwugtrzna pa,rlamentu - Althingu, oraz swoiście skou

~truowu.na pozycja prawna głowy pa{18twa - prezydenta. republiki. Omawiany 

akt konstytucyjny nie wykazuje natomiast szczególnych cech w innych swych 

postanowieniach w stoimnku do wzoró"· burżuazyjnych mii,<rn· zaRadniczych 

okresu przecl drugą wojną świat.ową. 





KOMUNIKATY INSTYrrU'rU BAŁTYCKIEGO 
R xvrn, ZESZYT :3:l, GDAŃSK 1981 

.JJ~ZYI( - \VAŻNY INS'l1H UJIENrr \YSPÓLPUACY XORiffCKIE.J 

. ,Jednym z ważnych instrumentÓ\V w8pólpracy między pa.{1stwami na arenie 

międzynarodowej jost niewątpliwie język.1 . \ V akcie końcowym KBWE 

w ru7,clziu.le .! ęzyki i cy1cil-izncje obce cluio uwagi poświęcono roli języka. ja.ko 

"wa,żnegu Brodka por oz u miewania się, hłczności między narodami, lepszego 

P~znania przez nie kultury każLlego kraju, jak również umacnia,nia współpracy 
1 n 1ędzym1rroc lo,rn j' ·2. 

Podczas prac przygotow„nvczych cło KinVr~, której pierwsza i ostatnia. 

faza., a ta,kżc sama. konfrrcncja. odbywały siQ w stolicy je<l.nego z krajów pół
nocnej Europy - Finlandii, pa.irntwa tego regionu akty'\vnie uczestniczyły 

w' komisjach zajmujących się zwła.szcza, spra.Witmi tzw. trzeciego koszyka. 
\ \ J)J"'C'\ J l . . . l · l k " · 'I . . ' . ·1 

• -<" < c 1 rnm1r-;.11 ( o spraw „trzeciego rnr-;zy a szczego me się \vyroznt y 

kra Je nurclytkie należące do NATO: Dania i Norwcgia3 . T tak: delegacja duńc;ka 
pc:8 tulowv,}J, nła,twiPnie gkcji lącz<:nia ro<lzin\ oraz opra.cowafo. projekt, w spra

,n~ ni<~:-;tof'lowani<i. clyskrymina,cji w swobodnym ruchu ludności między 

panstwami - nc:zcr-;tnikami KB\VE5. J)degacja norweska natomia~t koncen

trowała Rię na sprawie wnnva.nia. przeszkód natury admini.3tr-.ł,eyjno-pra.wnej 
w zawieraniu małżeństw mięclzy obywatehtmi różnych krajó,:v europcjskieh6 . 

t5zczególna. rola przypa.Ja językowi we wspólprnry między krajami pól

n~cncj Europy: Da.nią, Fjularnlią, hómclią, Norwegi,ł i Sz·wccją, które mimo 
WW!t '. . . . . 1 l J 

, 1 rozmc w spra·wach polityki zagrDinicznej r0a.lizuJą oryg•n[l,,ny moce 
~ubreo·1"011a] · . 'l J. k" · 7 o neJ w:-ipo pracy (nor yc teJ) . 

1 Po J • t. l . t 'l . d , r. • tirzy .:\L N o wa k, J . .Vaw;zan,ie języków obcych Ja ;o prze< mw wspo pra,~y JJHf. zy-

n~ru,:ow(:j, ,,t>pntwy l\Tir<lzyn.n·odowo'', 1H7!l, 11 r :ł; Ton:i:e, Stosunki H'sr}ió<l-Y,achód 
11

' rl~i,edzu1ie ośll'iaty, ,,Sprnwy l\liQdzym:trodm,·o", 1!17!1, w· l:!, s. 2;3. 

~ Akt Koi'teowy KB\\'E, iln"deui, 1975, ur 10, s. 51. 

, 
3 

Nn margi11rn,ic w,irto pl'Z,\J>nmni!'e, żo z krnjów nonlyckieli nałoży <lo NATO równiPŻ 
b,landin, któ,·n jti<liwk:i:c ze wzulvdu wt brak wLlsnej armii nie jest członki1'111 zintogro

~vnnnj Rtn,ktury ,nilitarnoj Jmkttt. Rznrz<'.i na t.emnt. vuistw 1101:lyckich ·wobec NATO 

1;ob. An<lrznj Ur:1.c:-;kowink, ,.Sprawy i\Iiędz.nutr0<lo,,·t<", 1!)68, m· 10. 
4 Z I . 

,o>. dok. CRCE fl/1/IG. 
6 

Zoh. dok. CRCE 1 l/1"/2:L 
6 

Zoh. dok. Cf,;CE JI/f /l (l. 
7 

Dania, Nonn,gia i Szwccjn ornz szwed;.,,Jwjęzycz11a cz('ś6 Finlarnlii współpr.1cę tę 
ltazywnją 111)rdyckłl: iuH·disk :.;nrn,Hh<,jdn, :--au1ti1bcid - w chn'>ch językach nonvoskich; 

ll<>rdi:--kt. sarnarh<·t.o _ w jt,;zyku szwe<lzkirn. O nonl.rcki0j współpntey pi:-mli Z. 1\I. Klc

pn c ki, I{. Law II i eza k, J?wla. Sorrf.iJ<:ka a 10,·pólpraca i ./11tPgmcja, 1w·11stw ska.nrlynmrskirh, 

\Vn.rszawa I B7G _ zob. s. 14:!, gdzit, niown o oryginal11rrn modelu subrcgi011nlnlij ,vRpól-

4 
- Knm11nikaty TilRtytntu na!tyckietzo 
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Jedną ze specyficznych cech nordyckiej współpracy jest brak struktur 
politycznej integracji przy rozbudowanych formalno-prawnych formach 
instytucjonalnych "' zakresie wspólrlzialania i współpracy na płaszczyźnie 
miQ(lzyparlarnentarno-rzą<lowej, re:;{ortowych i -wielu innych. Przykładowo: 
Rada NorJycka - doradczy organ miQdzyparlamcntarno-rządowy, utworzony 
przez Danię, Islandię, .Norwegię i 8zwccj9 w 1952 r., mimo iż nie ma kompeten
cji do podejmowania decyzji nic tylko w wielu istotnych sprawach polityki 
zagranicznej (jak np. kwestia bezpic>czdrntwa w rejonie Skandynawii), ale 
również w wielu zagadnieniach odnoszących się do pozapolitycznej sfery 
nordyckil:j współpracy, jest jednocześnie wlaśnio tym forum, na którym kraje 
północnej l~uropy uzgadniają wi~kszość f-nvoich wystąpień w OXZ i bardzo 
często z jej inicjatywy solidarnie działają w innych organizacjach międzyna
rodowych (GATT, OECD i in.)8. 

Z osiągnięć nordyckiej współpracy wymienić wystarczy wspólny rynek 
pracy, jednolite świaclczenia i udogodnienia socjalne dla obywateli tych pa,ństw 
czy jednolity system opłat przewozowych9

. l>roces wzajemnego zbliżenia 

poszczególnych krajów północnej Europy bynajmniej się nie zak011.czyl, a coraz 
to nmve fakty każą przewidywać j,,go da,lszy rozwój w najbliższych latach. 
Świadczy o tym m. in. Xordycka Ha.da i\Iini:-;trów - wykonawczy organ 
resortowej współpracy między krajami północnej Europy, działający od 
1 ] 1971 r., a także Nordycki Bank Inwestycyjny, powołany przez to kraje od 
czerwca 1976 r. i odgrywający dużą rolQ w ich gm;podarczym współdziałaniu. 

Przejdź.my tera.z cło spraw języka, nieoclłącznego elementu wspólpni.cy 
między krajami północnej Europy, czynnika istotnego również z punktu wi
dzenia kulturoznawczych bada.11., ujmowanych szerzej, ,v politologicznym 
aspekcie międzynarodowych stosunków 10• 

Wymieniony problem tym bardziej zasługuje na od.rębne omówienie, że 
spra,wom jQzykowym w nordyckiej współpracy cluże znaczenie przypisywali 
i przypisują nadal P?lit,ycy pań::;tw nordyckich. I tak np. szwedzki polityk, 
a zarazem pisarz, Per Olof Hundman, deputowany cło Rilrndagu z ramienia. 
partii Centrum, działający w komisjach Rady Nordyckiej <l.o 8praw kultu
ralnych, wystosował latem I Hm r. do komitetu informacyjnego H.a.<ly Kor
clyckiej pismo w sprawie nada.nia. Hpecja.lncj wagi w norcly<·kiej wRpólpmcy 

pracy pn.I'1stw skandynaw~kich. Zob. również: Bronishnv ~ulirnier:-;ki, Jnteyracjri krajóu• 
skandynau.·8kich, ,,Rprawy :\[iędzynarodowe", 1976, nr 12; Krzysztof Drz0wicki, Kon
wencja nordycka jako 7wdstawri prawna, 11·s1H1lpracy skrtndynauwkiej. .. Komunikntr 
Instytutu Bnłt.yeki0go", 1!)79, z. :w. 

8 Zob.: Tadeusz Cioś lak, Zarys 11aJ1wu·.,;zej historii krajó11; ska ndynauwl.:ich, \\' a1·sza "·a 
1978, s. 406; Fnllltz \\'en<lt, .. .Yordi8k l?dd Jf}!;2- l!r/8 (struktur - arbejde - resultater), 

Stockholm 1978, A. 312-:ł2l; Krzysztof Drze\\- icki, Cele i zakres rfaialania Rady 
.Xordyckiej, ,,Przeghtd StoAtmków :\Iię<lzy11arodowych", I !)i9, 111· :L 

9 "Nonli:;k Kontakt", urno, rn· 12, s. 794. 
to Zob. Franciszek Go le rn bs ki, Jr spół praca kultural,w w procesie hudo1cy europr,j· 

skiego lad-u pokojowego, '\Vnrsznwa l 979; zoh. 1·ów11i<'Ż przyp. l. 
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problemowi językmvego komunikowania się (sprakforstaelse)11 na Północy. 
N"a początku 1980 r. z inicjatywy Sundmana Nordycki Sekretariat ,Językowy 
na podst.a.wie zalecenia Rady Nordyckiej wydal z okazji roku języków pół
nocnoeuropejskich (ustalonego przez Stowarzyszenia Norden12 na rok kaJenda
::0wy I 980 i szkolny l 980-1981) językowy poradnik dla mieszkańców kra
Jow, o których tn mowa.13. 

\V hiHtorycznym prorcsie wzajemnych uwarunkowań wynikających nie ' 
tylko z geograficznego położenia państw, lecz przede wszystkim z ich etniczno
-~ult,urowych, n, zwla.szcza politycznych zależności, na obszarze północnej 
buropy rolę i-;zczególną odgrywały i odgrywają w pewnym sensie nadal języki 
dt~r'iski i szwedzki, które są dziś językiem ojczystym ponad 13 mln ludzi za
mieszkujących Danię, Finlandię, 8zwecję i \Vyspy Alandzkie; stanowią oni 
H0,48% ogólnej liczby ok. 22,5 mln mieszkańców wszystkich krajów objętych 
nordycką współpracą. 

'fa.bł. 1. Obszar i ludność (dane za. 1979/1980 rok) 
krajów północnej Europy 

Krajn 

I 
Obszar 

I 
Ludność 

w t.ys. km 2 w mln 

Dania 43 5,05 
.Finlandia 3:n 4,7a 

Islandia 10:1 0,222 

:N'onvPgia :u4 4,093b 

8zwecja. 44\ł 8,3l8C 

n. \Y_ t.ym lndność szwedzkojęzvczna (302 l>H:ł w 197!) r.) i ok. ~ t.ys. Lap01'1czykfiw za-
1111oszlrnj!}cy<"h północno roj(;ny krajll (Lapplancl) - "Vi i Nortlen" 1 !l80, nr 4, 8. 8. 

h. ~\: tym ok. 20 t~·s. Lapoiiczyków zamieszklljącyeh północne prowincjo (Fiunmark 
I rroms) - ibidem. 

c. ?r trm lu~nuść z cmigmcji i Finowin (ok. ;30 t.ys.). a także Lnpo(a,:zycy (ok. 12 t,ys.) 
zam10RzknJący północno prowincje (Korrbotten i Nonlanrl) - ilndem. 

11 
\V .i\łzykoznawstwio angielski krr11in 1:nteri11tellir1ib1:lity (odpowiednik sprakjorotaelse) 

oznucza porozumiowanic się hizykurni bli:-;ko 7-0 :-mhą spokrmvnionymi. Problem kounmi
km.,:aaia. Kię rnówiąeych jQzykiem dm'tskim, nonn•skim, szwedzkim oraz farPrskim i ii,;lan
dzk~m por·ukzał sz\rndzki nordyst.a Knrl-H,impns Dahlstcd t, w artykule Den nordiska 
8 pralcyemen8kapcn (w:) i'>'prdkudrdst1.ul·ier, Stoekholm 1974, s. 171-172. 

12 
f-;towarzyszmiia Nordnu w Danii, Norwegii i Szwecji, powstałe już w 1919 r., 

odPgrały i odgrywają nndal dnŻilc rolę w umacnianiu zwłaRzcza kult,urnh10j oraz społoczno
-~ORpodal'czoj wRpólpracy mii;_-dz)r krajami nordyckimi. ,\T Finlandii niezależna filia. 
Stowul'zyRzonia Norden (Polijola Nonlen) powstała w I ~24 r. Od I !165 r. clziałil połączona 
agenda St,owarzy,;;z(·nia z sied,,;ihą w Sztokholmie (tzw. Związek 8townrzyszm't Nordnn). 
\V 1970 r. filię Stowarzyszenia ot.rzrmały również "\Vyspy Alandzki('. \V Islandii Stowa
rzyflzenie Norden clzial11 już od J!ł22 r., a, od Ul51 r. również na \Vyspach Owczyeh. 

13 Tytuł tngo poradnika w j1,?zyku szwPdzkim: Att tala norcl-iskt. 
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' 

Tabl. 2. Torytoriu i ll1dn0Re jednostek nut,ono1L1ic:r,
nych wp,tQpujqcych na obszarze objrtym nordycką 
współpracq 

,vyszczeg6lniPaie 

I 
Tys. km 2 

I 
T~0:-i. rnit'szk. 

Gr0nlawli11 2 176 fiO 
\Vyspy Owcze 1 3:rn 43 
\Vyspy .Afo ndz kie l 505 22 

I 

Tabl. 3. Języki występujące w krnjnch północnej Europy 

.JQzyki ~ 

Kraje Po<lstawowe 

I 
lllllO 

I 
pozostało p,tt'lstwowe ofiejnlne 

D,mia du11.ski - -
Finlumlia fi11ski 87.\VUdzki lnp01h,ki 

falnndia islandzki - -
~orwegia holonttl 

i nynorsk - lnpoi'1skia 

Szwecja s,rn·c,lzki - la pm\sk i'~ 

a. Zamieszknjący pólnoeną, Norwegię i Szwecję Lapoi'tezyey okre~lu.i>ł siebie miHHf'lll 
Sumów, a język bpoi'1ski, którym siQ pm,lugują, nazywają samisk. 

\Vyjaśnienia wymagają wymienione "' taLI. 3 języki hokm[d i nynor:,;k. 
Upraszczając można powiedzieć, że bokmal (,,język książkowy'') jest znonn·
gizowaną formą języka <lur'1Kkiego, który od unii kalmarskiej, zawartej w l 3Hi r. 
(a zwłaszcza po ostatecznym wyHtąpieniu z niej Szwecji w H,2:3 r. ), aż do jej 
rozwiązania w 1814 r. - w czasie gcly NorwPgia wch()(lzila w skład Danii, był 
jedynym językiem oficjalnym połączonego no:rwesko-clmiskiego królestwa. 
Również po poląr.zeniu Xorwcgii w 1814 r. nową unią zp 8z"·ccją (trw,:1,11~ <lo 
1905 :r.) jedynym językiem oficjalnym i pisrmym w Xonn·gii hyl 1rnda.l język 
duński, który wówezaH nazywał się rigsma.a,l, czyli jQzyk pm'i.Rt\,·owy. Xa, prze
łomie lat czterdziestych i pięedzieHiątych X I X w., ·w olaesie romantyzmu, 
zroclzila się illea. stworzenia języka norweskiego. Xorweski filolog I nu· ..-\asen 
kierując się wspólnymi elementami wielu zacho<lnionorwcskich dialektów, 
nawiązujących pod wzglę<lcrn słownictwa i Htruktur grama.tycznych cło języka 
staronorweskiego, stworzył nc,wy język, który nazwctl larnlsmaa.l, czyli języ
kiem ludowym. Gdy Aasen zaczął Hię posługiwać w prozio i poezji J„mchmrn.alf'm, 
a za jego przykla<lem poszło wielu ówczesnych pisn,rzy norweskich, rozgorzał 
(tnvający tło <lziś ! ) sp<'>r o to, który z dwóch języków zosta{: ma ogólnmrnro
<lowym językiem .Norwegii. W 1907 r. dokonano w Xorwegii pierwszej rcform:v 
ortograficznej, która obowiązujące prze<l nią zaH<\dy d.m'iskiej pis°'n1i closto:-;o
wala <lo norweskiej wymowy. Od 1907 r. dwa języki Xorwcgii nosiły oficjalne 
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na.zwy rilu:mal i l:-trnhm1al. Po przeprowadzeniu drugiej reformy ortograficznej, 

:v 192D r., naz,vy riksmal i ]<1,nclsmal zamieniono na obc~nie używane: bok.mal 

i nynorsk i 1. 

Tahl. 4. ,fęzyki 11utonnmicznych terytoriów wy:a;tę

pu.iflcyclt na ou8zarze objętym nordycką vn;pólpract1: 

\ Vyszczcgólnienrn 
I 

,Języki oficjalne 

porłstawowy I dmgi 

G rnn In ndia, grenlandzki dut'1i:;ki 

\\'yspy Owcze fa ren-do (do marca 1948 r. 

dur1ski) 

Wysp,v .Alandz.ki0 szwed,-;ki fif1ski 

. ,z? względu na polityczne powiązania w przAszlości język dm1ski odgrywa 

dz_is Je:-;zcze rolę kontaktowego (konta.ktspritk.15) w t:1tosunlrn do 1:-;la.nclii, która 

rnimo proklamowania przez Althing całkowitej suwerenności już 17 VI 1044 r., 

ze strony Danii za całkowicie niezależną politycznie uznana została. dopiero 

w HJ50 ( !) r.1u. - W marcu 1948 r. Wyspy Owcze uzyskały od Danii prawo 

Htworzenia autonomicznego rządu, a w myśl § 11 ust. I lokalnego prawa 

~
1·<lministrc1.,cyjnego, m;tanowionego tego samego roku, z<1, jedyny po(fotawowy 

,IQzyk oficjalny Wysp Owczych uznano język farer~ki; język dm1t:1ki pozostał 

Lylko jednym z obowiązkowych przedmiotów nauczania w szkołach podsta

wowych17. I V l !179 r., po 258 latach całkowitej zależności od Danii, pra.wo 

utworzenia autonomicznego rzątlu otrzymała również Grenlandia, która od 
1 1 l!)80 r., st-opniowo do końca 1982 r. uzyskać ma znaczny zakres upra,vnicń 
w 8}~rn,wa.ch samostanowic-mia, przy czym język duński pozo:-;taje nadal jej 

drugun językiem oficjalnym, pełni zresztą istotną rolę języka. kontaktowego 

w nordyckiej \v:-;pólpracy18. Grenlamlia, \Vyspy Owcze i \Vyspy Alandzkie 

u ~:1,erzej na t.en temat.: Elia8 '\Vo:a;sen, lJie nordischenSprachen, Borliu Hl68, s. 64-

- 77 ; 1\l(·k~ander Szulc, Języki 8kandy11a1l·sk1'.c, Kraków I B70, R. 2i- ~5. 
1

" Konta ktHpn'\k - t.akio określeni o je1,t. we wpr<nvadzeniu do wHponrnianego już 
pora<lni ka. jQZ;ykowc•go ,·I ft ta.la. nord1'.skt. O knntukto\voj roli j4;_1zykn szwcdzkiPgo w nor

~~ckiej "'Rpólpracy wobue fi{t,.;koj1,,·zycz11ej lwl11ości zob. ,,~pn\k11yt..t", Mcldi11g1:,hlad for 

Non;k Spn"lkrad, 1980, 11t· 2, s. j. 

H; Zob. T. ('icślak, o.c., s. :J!H) i ·Ht-t 
1
•
7 

O :,,yt1weji jQzykn. forpi·skingo zob. Johan Jfondrik Po11lson, Detja?ro8/...:e 8progsi

twiti,r>~1· ,,])o Nordislrn ~prfi.keneR Frnrntid", I ~177, ,u· Ul, s. !)0 - Hpecja.lne wydanie 

:ocz111 ka ,JQzyknwycl1 Ko,nit<·t/)\v ki·c1jóK pólnnc1wj l~11rnpy. O Hadnl silnnj pozycji 

·);17.~rka <lu118kiflgr) na \Vyt;pach Owc;,;ych, gdzie naucza siQ go jnż w przocbzkolnch, pi:,,zo 

Vi I Nord('ll'', I nso, nr :i, s. 4. 
1

~ Pn I !)82 r. Uronln1L<lia J><>z,>stm1ie zn.lei;na od Dn11ii w Rpru.wach lwzpieczci1Rtwa 
(()ht· ' . ) . · I . . ,.. 1 1 · 1 l . 

. unw>sc1 1 polityki :c1grnnic;1,noj. Najrviw,,ze fokty w.,,; <nzuJą na to, ze \_x1·0n mu m r>ę< :lle 

zatnt.rn·oHowann ut,rzyrnywani<,rn z Danią :ści:,;lyeh v,,ięzi, zwla.Rzcza ekouomicznyd1. 

\~ l!J7!) t·. i·mhsydiu Danii dla nrenlnndii wynosiły ok. ówierć mld dolarów i były 2,5 l'aza. 

WJQk~·.r.e O<l dochodu rntrodow<Y•O Grenlandii. Bardzo i~t.ot,ną rolQ Grenlandia może ua-
e, 
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uzy~ka.ć 1rn1,j:~ szczególne nprawnienil:l., gdy parlamenty Danii i Finlandii 
ostatecznie zat"·ierdzą projekt nowego prawa, zgodnie z którym te jednostki 
autonomiczne będą mogły miee na st<~le swoje delPgacje przy organach nor
dyckiej współpn~cy, a. nie ja.k dotychcu„s (od 1971 r.), ucze1-;tniczyć podczas 
obrad sesji Ra.dy Xordyckiej t,ylko w rama.eh delegacji tych dwóch pa{u;t\,· 
(w sesja.eh R;_1,dy Xordyckicj <lotąrl nie brali udziału jedynie <lelegaei Gren
landii)19. 

Polityczne zależności istniały również między ~zwecją i Finla.mlią. ,Język 
fiński, którym posługiwała się prwważa.jąca część ludności Finlandii, uznano 
tam dopiero w 1878 r. (najpierw jako drugi oficjalny obok sz,vedzkiego ~), 
mimo że ten kraj już od 180!) r. po zawartym między Rosją i Szwecją traktacie 
pokojowym (w Ha.minie) przestał należeć do ~zwecji. Lu<lno8Ć Japoi1ska z pół
nocnej 8ka.ndynawii w zależności o<l luaju, który zamieszkuje, na ogól posłu
guje się jednym jQzykiem nonveskim, językiem szwe<lzkim lub fińskirn20 • 

Z ba.dań nad komunikowaniem się ludzi posługujących się językiem duńskim, 
r;zwedzkim oraz dwoma językami norweskimi na obszarze ohjętym nordyclq 
współpracą wynika m. in., że stopieii wzajemnego rozumienia się różny jest, 
w wypadku tzw. mówionego języka (talesprc\k) oraz języka zwa.nego pisanym 
(skriftsprak)21 • Badania. wykD,zaly np., że mówiony język szwedzki dla posługu
jących się językiC'm dm'iskim zrozumiały jest w 43%, natomiast mówiony język 
dm'iski dla posługujących się językiem szwedzkim zrozumiały jest zaledwie 
w 2:3%. Stopi<'ń rozumienia dla posługujących się językami duńskim i szwedz
kim identyczny jest w za.kresie tzw. języka pisanego i wynosi dla każdego 
z tych język6w po fi3%. Stopie11 wzajemnego rozumienia między posługujący
mi się dwoma językami norweskimi i językiem szwedzkim wynosi w mowie 

tomiast o<logruć (dziQki swemu uowemu statusowi) przc<lo ~·szyst,kim w ruchu kon~o

lidacyjnym 100 tys. ludności eskimoskiej zamieszkującej półuocne oh~zary Kanady i A.111· 
ski, gdzie pod koniec czerwca 1977 r. w Ba.n·ow odbyła siQ piPrw~za )1iędzynurodown 

Konferencja EskimosÓ\\", a jnj rezultat.em było powołanie ::\fo;dz~'liarodowej Organizacji 

Eskimosów o 1Hlz\,·io Inuit Circumpolar Asscmbly .. Jcdn~1n z zadai't tC'j orgnnizacji jest 

ochrona jQzyka i kultury tPgo Indu (In11it). 
19 ":N'or<lisk Kontakt", 1080, m· U. s. 815. Przt>dstawicit'lu (;rcnlaudii dot.yehczas nio 

okazywali zainteresowania udzit1h'.Ill w ::;csjnch Hady Nordycki('.i, o f'zym µiszt' F. \\'Pad t,, 
o.c., s. 104. ,vspom11ioć tu toż warto o pi1)1w::;zym snminarimn pośwircon~·111 problt•111owi 

prawa do sarno::;tanowienia dla mniejszofici narodowych w~·sttp11jąoy<'h rnt oh~zar;r.<l 

objQtym nonlyeką wRpólpracą. SmuiHa1·i11m, zorganizowano w cwrw<·11 rnso r. pod patTO· 

natem Szwedzkiego Instytutu Prawa ::\Iiędzynarodowogo \\" Uppsali, odbyło się w stolicy 

w·ysp Alandzkich - )fariehamn. (Na podstawie "Vi i Nonl1'll" 1080, m 4, H. S.) Xa so· 

minarium tym rozpatrywano problem u<lziału przedstawicieli grnp narodowościowych 

na zasadzie wspólp.trtnerst.wa w aspekcie prawa mi\.'<lzy11arodowPgo i pa11sh\·ow(•go, w 

odrnesi<·nin do Grenlandczyków, Farerczyków i Lapm'tezyk<'I\,·. 
20 "Spn\knytt' 'H. 8(1080), nr 2, s. 2. 
21 ~Iaurud Oi Yind, .... Yabospral..for::;t<tel8e i h'ka11d'!'.navia, (Bn w,rler.'łokelse om gje11...,idi!I 

Jorstdelse av tale - Of/ sknjtspr<Jk i Danmark, Noryp, og Sl·eriye), Xonfo,k 'Gtn:d11i11gKK(ll'ir 

.\: l:ł, Stockholm I 976, s. 28 i 30. Najnowszą publikacją na kil tt•rnut jest Nordisk sJmik· 

Jorstaelse iyar, idag, imorgon, oprac. Stig Orjnn Oh lsson, Nordisk Utredningsserie A: 

6, 1079, t. 3. 



48% dla. flwóch języków nonrnskich i aż 88% dla języka szwedzkiego. W piśmie 

(lwa języki norweskie <lla, pm;Jngujących się językiem szwedzkim zrozumiale 

są w ~9%, natomiast pisany język szwe(lzki dla władających dwoma języ

k<tmi norweRkimi zrozumiały jm,t. w 8G%. Te same badania ·wykazały, że stopień 
rozumienia między językiem dm1skirn i norweską formę językową hoknu1l 

wynosi: w mowie - fHl% <llH języka dm1skicgo i 73% flla bok.mal, natomiast 

'~ pi~inic - 89% d.la. bokmal i aż 9a% flla języka clmiskiego, co wyjaśnia. 
h IR tor i a. języka hokmc'\]. 

. :lmi: w uhicgłym stuleciu roz,va.żano na szerszym forum możliwość przybJi

zcn,a, w piśmie wymienionych ję;i;yków nor<lyckich, o czym :hviaclcz;y spotkanie 

po~~vi<;co1w usta.leniu z<1..sad tzw. nordyjskiej pisowni22, zorganizowane 18(39 r. 

\\~ Nztokholmie z udziałem nic tylko językoznawców, filologów, pedagogów, 

J>umrzy, puhliey:-t.ó-w, lecz również polityków z J)anii, Szwecji i Norwegii, 

P0hłczonej wówczas unią personalną ,,;e f',zwecją. 

Dzięki utworzeniu Ra<ly Nor<l)rckiej zagadnienia językowe krajów pół

!lOCnt>j !1:lll'opy stały się jedną z wielu dziedzin objętych nordycką współpracą. 

Zwołane z inicjatywy Rady Nordyckiej w 1904 r. do Os]o pierwsze tzw. nor

~l:vckie Hpotkanie językowe, z udziałom językoznawców, fiJologów, pedagogów 

1 
yrzedstawicic1i nauk pokrewnych z Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii oraz 

~zwecji, zapoczątkowało odbywane dotąd coroczni0 w jednym z tych państw 

następne spotkania poświęcone zagadnieniom językow~j współpracy m. in. 

'" zakresio rmucza,nia jQzyków krajów sąsiednich, a w tym wspólnych ustaleń 

t.rcś<'i podręczników do nauczania. tychże języków. Współpraca przybierała. 

formę polityki językowej, gdy sprawy językowe były przedmiotem odgórnych 

zu.lcc~11. hądź to organów rzcłclmvych poszczególnych krajó-w północnej Europy, 

h~Flź to Harly )Iordyckicj czy też Nordyckiej Rad)1 llinist,rów. Przykładem 
J>Icrw:-izego typu jest zalecenie władz dmiskich, wydane jeHzcze przed wybu

chem drugiej wojny świa.towf'j (24 lJ J 9:rn r.), w sprawin wprowadzenia do 

HtarHzych klas ni<'ldóryc11 :-,zkół powszechnych f'lcmentarnego nauczania języka 

norweskiego i szwedzkieg0 23. Nowszym przykładem jest m in„ zalecenie Mi-

. 
22 

Xa ton1a1, ;,;111icll1 ort.ogrn.ficzuych przoprowudzonych w Daaii, Finlaudii (woLoc 

liz.ywnn<'go 1.arn j<._>zyka szw(•dzkiogo), NorwC'gii i Szwecji - zmian zrcalizo,ninycli CZQKcio

W<> w dll<'h11 f.<'go spotki111i:i, zoh. "Rprfik i Nonl<-n", 1!)70, nr 7. T(•nnin11 11.ordyj8ki, uży

wan,•gq ni,iki"dy w polski(ij Jiten1t. 11 nr.n j(';,;ykoztw\\·czej wylącznin wohu: języków z pod

grllpy tzw. pólnocnogennnr'tskich (zob. A. S z II le, o.c., s. I O), nio Haloiy mylić z wyrazem 

JHn:rlycki. O winloznacznoKci słowa Jlordis/..:, p1sa1wgo (alo nie wymnwinn<:igo !) identycznio 

w J~zyknch d111\...,kirn, szwedzkilll i dwóch 1Lu1·we:-:;kich, pisał wsp01n11im1y j11ż szwedzki 

JIC>r<lyf>ta K.-H. Dahlstcd t, (;,;ob. pr·zyp. 11) . .1.Vordycki sz0rszo jrn,t znaczeniowo niż 
11

'~rrlyj.~·ki i można jo rÓwlliuż stosowue w sensie gc'opolitycznym, zamiennie z okrośloniem 

]HJbior,noeuropejski. Zgodnio z t.ym jt;:';,;ykallli nonlyckimi \\' języku polskim nazyw~i{~ 

1.~ 1 :>Żna j<,_w;yki, kUlm nio Hą 1iordy},kimi, czyli grnnland;,;ki (i grnpy ji;:zyków eskimoskich), 

f lltsl:i (s11mni - z grupy jQzyków ngrofii'tskich) rn·az warianty lapm'tskicgo używa.nogo 

w poh10,·11c·j :-;ka11d.vnawii (w północllcj Nonn'gii i Sz\\T<'ji ua;.r.ywanogo prz<'z 1am1,(js;,;ą 

lu<lnoHe lnpoi'1ską sami,;k), należącego do rodziny jfzyków nrnh,kich 

!!a Zoh. F. \V<' nd t., o.c., s. 282. 
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nisternt,\·a Nauczania. Danii z 23 VII l 9G4 r. w sprawie nauczania poclcza':l 
lekcji języka duńskiego nowych form liczebników dziesiętnych od :w do 90, 
utworzonych na po(lobici1stwo jQzyka. szwedzkiego i norwe . .;kiego (nynor.sk)21 . 

Przykładem <lr11giego t:qrn jest za.lecenie Rady .Xorclyckiej z 1 DG--1 r. w sprawie 
upowszechnienia nauczania j<;;zyków: dm1skiego, jednego norweskiego (którym 
na ogół jest hokrntd) i Rzwedzkiego w Danii, Finhm<lii, lslan<lii , Xorwegii 
i Szwecji nhvnież w Rzkofa,ch nauczycielskich, pedagog;cznych, lwlowych 
uni,n,rsytetll.ch puw:,;zP,chnych oraz na. kur.mch i SPntinaria.ch wyższych uczelni. 
Za.lecenie to uma:mia.lo pozycjQ wymienionych j~zyków, 1urnezanyeh już ocl 
l 9,34 r. w Hzkołach podstawowyeh Xonrngii (duński i 15zweclzki) i w Szwecji 
(j~zyk duf1ski i bok.mal). Natomiast rmukę jednego norwe~kiego (bokmid) 
i języka szwedzkiego w ~zkola.ch po<lsi,awowyeh Danii pra,ktyczni.c upmn,zcch
niono <lopicro po 196-! r.2;;. Fakt, że jQzylrn clm'iskicgo, HZ\\"P<lzkiego oraz C<l 

najmuiej jednego norweski<>go naucza się ". fl-ldnich szkołach poclsta.wowych 
Danii, .Finlrmdii, Xorwegi i Szwecji, ponieważ. jest to język sąsia.rl6w, Hwi„vlczy 
o dużym stopniu językowego zintegrowania, krajów tworzących tzw. nor\lycką 
wspólnotę.2u. I tak: w Danii jQzyka szwcclzkicgo i norwc8ki<>j formy kzylrnwPj 
bokmal naucza. się przez 4 lata od VI klasy szkoły pochtawowej. \V Xon,:cgii 
nauka duńskiego i szwedzkiego trwa 3 lata, począw.:,zy od Vll kla.<Jy Rz;koJy 
pod:;tawowcj. \V Finlandii jQzyk Hzwcdzki nanczany jest obowiązkowo jako 
język obcy przez 3 la.ta od VH klasy szkoły pochtawowej - dla fińskojrz~·cznej 
ludności. W szkołach podstawowych .Finlanrlii clla szwe<lzkojQzycznej ludności 
jQzyk clrniski i jQzyki norweskie wylda,danc są podczv,c;; lekcji szwedzkiego 
w ostv,tniej klasie. - Ba,riera języka fińskiego, który jP~t niezr:Jzum.ic.tly rn
równo w mowie jak i \V piśmie dla posługujących siQ ję7,ykami państwowymi 
Du.nii, Nonvcgii i ~zwecji, praktycznie uniemożliwiła, realizację tz\\". hzykowcj 
konwencji, której podpi8anie Ra.cla. Nordycka zaleciła. rządom t.yd1 t,r:1„cch 
państw oraz Finlandii już w U)GG r. \V myHI tej konwerwji obywat.ele wymie
nionych krajów mieliby prawo posługiwania RiQ Rwoimi jQzykami ojczy8tymi 
na równi z języka.mi tego pa{1stwa nordyckiego, w kt.c>rym zamierzaliby podjąć 
pra.cę lub osie<llie Rię iw, stał{'27 • W IG8 l r. i,prawa nordyckirj komn'ncji j':-zy
kowcj ponownie powróciła na forum Haily Xordyckicf·~. 

\Vlaclzn 0Bwi1:~towe Finlandii poda.ją, że mni•Jj wi~cej co piąty fo1.skojQz.yczny 
obywatel włada językiem Rzwedzkim w rM;nym i5Lopniu~9 • l:"powszechnieniu 

2-1 :-:;ygnatura <loknrnentu: 1 d1·p. I afd. j. 11r 08-28-01/(i;L 
25 F. \Venclt., o.c., s. 282. 
20 Zob. Helgo Scip, J,,:ordisk yemen.slwp, "Nordisk Ticl:,;k1·ift", ]Ui7, z. 4. O naw~zaniu 

języków krajów H,p;iednich poclczas l1·kcji jQzyka ojczystego w krnjadl :,;kand~-11.aw:skicli 
zob. U-unwu· Olessou, Nauczanie języków uhcych w Danii -i St{8ierlnich krnjw·h 8ka11dy
na1cskich, ,,Przegląd Glottotlyclaktyczny", T. 2 ( H)78), s. (\O . .Zoh. V<im ym11118pr<ikj.Xa
apnrikielemme, Nordiska :Ministerrndot, Kobenhavn 1978, s. 85. 

27 F. \\-endt, o.c., s. 282. 
2s Zob. "Nordisk Kontakt", 1!)81, Hr 4. Szerzej nn te11 telllat.: Xordisk spruk!.011ve11-

tion, "8pn\k i N"or<lcn", 1!)81, nr 23. 
20 "Spn'iknytt", H. 8 ( 1980), nr 2, s. 2. 

56 



znajomości języka szwedzkiego, duńskiego i jednego norweskiego, szczególnie 

Wśród fińskojQzycznej lmlnrnfoi, Rlnżyć rna otwarte I X 1!)80 r. w Helsinka.eh 

tzw. Nordyckie Centrum Językowe i Informacyjne. YVymienionych języków 
~lordyckich poza fiirnkojęzycznymi szkołami uie wrncza się podczas lekcji 

Języka ojczystego również w Islandii, gdzie język duń~ki nauczany jc~t obok 

a.n,c..{icbkieg,) jako olJcy, a jego 1rnuka.. trwa G lat - od IV klasy O-letniej szkoły 
podstawowej. Natomia'3t fakt obowiązkowego nauczania języlrn dmiRkicgo 

w ~zkołach poclstaYvowych Grenla,n<lii i Wysp Owczych wynik[t z polit,ycznej 

roh J>anii wobec tych Ju[l,jów. ., 

.'Tęzylrnmi wykła:-lo'\\'}'mi na Podyplomowym tzw. .N"ordyckim Kursie 

Dzwunikarstwa, odby,vaj~1cyn1 r.,ię na pocz~t.lrn lutego każtlcgo roku w Danii, 

są d11ń:-;ki, szwedzki oraz norwe~ki (bokrnal); przyjmuje się, że słuchacze po

choflz11:cy z fi"inlan<lii znają jt;;zyk szwedzki, na.tomiast pocho<lzący z Ch:cnJa.ndii, 

.fsJan<lii i \VyHp Owczych posługują siQ na ogól <luńr-;kim, jc<lnym nonveskirn 

lub szwe<lzkim30 . Tnicjujci:cą rolQ w językowf'j współpracy między kra.jMni 

P~lnocnej Europy obok Rady .N'orclyckicj oflgrywa ró,,rni<~ż Stowarzyszenie 

~ord0,n, clzia.łające w krajach h<·zpośre(lnio graniczących ze sobą, tj. w Fin

landii, Xorwegii i Bzwccji. W połowie Ja.t pięćdziesiąt,ych z inicjatywy Stowa

rzyszenia N'<mlen w północno-wschodniej prowincji Szwecji Norrbottcn 

:"Prowwlzono e]rnpcrymcntalne nauczanie języka fińskiego wśród szv,wlzko

Języczncj lwlności. G<ly władze terenowe graniczących ze Rob~i: północnych 

prowincji Finlmvlii, Norwegii i Szwecji w 19G7 r. bezpośrednio mrn·iązaly 

regionalną wspólpra.cQ oraz utworzyły ad hoc Komitet do 8praw Nm\1kc~lotten; 

<'kspcr:yrnent t.cn za zasa<lzie wzajPmności rozszerzono również na język 
Hzwedzki i jeden norweski. J>o rozpoczęciu działalności Nordyekicj R~i.dy i\Ii

ni~trów na po<lf,ta.wie specjalnego porozumienia zawartego 2;3 JX 197 l r. 

lnJQdzy ministrami do spraw sorjalnych i pracy trzech krajów skandynawskich 

w miejscowości Overtornett (leżącej w północno-wschodniej części prowincji 

XorrbottP.n) ut.worzono trzyjęzyczną szkolę z językiem wykładowym fińskim , 
norweski in i Az,vedzkim, kszt,alcąc[ł wyk,,,[l,lifikmvanych pracowników różnych 

~~l'cjalno1foi na potrzeby rynku pracy obszaru Nordkalottcn81
. Nn przclornic 

])Jnrwsz('j i drugiej polowy lat sie<lenulzicHiątych Stowarzysz<'nic Nauczycieli 

,TQzyków Ojczystych pięciu krajó"· pólnocn<'j Europy utworzyło roboczą grupę 
do spraw fozyków p6lnocnocnrop0jRldch - NORD-Sr.RAK - postnlnjąc,ł 
~n· in. zwiększenie liczby godzin nauki tych języków (nauczanych na za.sadzie 

Języków krajów sąRiednich) w niższych klasa.eh szkól pocl:-;ta.wowych lu·a.jów 
północnej l~uropy32. -' 

,Językowa wi.;pólpmca mi1.:dzy kraja.mi póbwcnej Europy po 1952 r. rea.lizo-

• 
30 \V < }l'oularnlii, a tnkżo (zwln.sz(:za) w Islu11dii i na Wyt'.ipach Owczych poza. .i<)zy

kiolll dt11'tski1n naucza siQ równici jndnogo j,,,zyka norweskiego lub szwedzkingo rw za

su<lzio jQzyków d<><latkown:lJ. l bidem. 
31 Znb. Nordislca Sam;,rbetr;organ, H)7!J, Stockl10!111, s. 182. 
32 Bliżoj na. ton tenrnt, "Sprak i Nordon", 1·oczniki 1979 i 1980. 
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wana była również mięclzy językowymi instytucjami, tcrwarzystwami i orga.

nami o charakterze normatywnym, w zakresie m. in. wspólnych usta.leń słow

nictwa specjalistycznego itp. Po 1975 r. współpraca ta przybrała Rzerszy za."ięg 

tzw. rniędzynordyckiej starnlaryzacji (Tnternor<lisk sta.ndariscring, ,\. skróci0 

INf)TA), kt.óra spełniała praktyczne zadanie dla. wielu <lzic<lzin życia, spoh~czno

-goRpodarczego krajów północnej l~uropy33 . Na koniecznoś6 zinstytucjonali

zowanego skoordynowania jQzykowcj wRpólpracy zwraca.li uwagę politycy 

niektórych krajów nordyckich. l)onim,le znaczenie miał w tej sprawie zgło

szony w 1968 r. cło Rady Nordyckiej post,tdn.t, szwnclzkiPgo posła. <lcput.owancgo 

z ramienia partii Ccntru m, Svena. Sun<lina., żeby zaleci<! rządom krajów nor

dyckich utworz<'nie przy wRpólwlziale f,;towarzyRzmi Północ wspóhwj nor(lyckiej 

instytucji językow0.i34 • Za ut,vorzenicrn takiej instytucji „o więkizyrn znacze

niu" (med st0rrP tyng<le) wypowiaclał się na 18 Res.ii Rady Nonlyrkicj w 1070 r. 

przewodniczący komisji k.11ltnralnej przy Jta.clzie Nordyckiej, ówczesny prz;Y

wó<lca .Norweskiej Partii Liberalnej Venf--t,re Cunnar Garbo35. Sprawa ut\\·o

rzenia. wspólnej nordyckiej jnstytucji jQzykowcj znalazła pomyślny finał do

piero w 1977 r. podczas zimowej sesji Nordyckiej Ra(ly J\liniRtr6w, która uchwa

lą z 22 IIJ zaleciła utworzenie Nordyckiego Seluetaria.t,u .Językowego z sie

(lzibą (kancelarią) przy .Korweskicj Ra.,lzic ,JęzykoWf~j, g<lzio 1 VI I 1978 r. 

rozpoczęła clzialalno~ć nowo powstała instytucja. do spraw norclyrkiej współ

pracy językowej. Wśró(l zadań określonych <lla Nordyckiego ~ckretariat11 

,Językowego, poza zinstytucjonalizowanym scentralizowaniem ,lotychczasowej 

współpracy miQ<lzy językowymi komitetami I >anii, Finlandii, [slanclii, Nor

wegii i Szwecji, ustalono również zakres współpracy odpowiednich instytucji 

językowych clziala.jących 1w, ohszarach autonomicznych (w Crcnlan<lii i 1rn 

\Vyspach Owczych), a także za.lues ll(lziclania kowmltacji w kwestii j<,:zyka 

Japońskiego. W wypMlk.u języka grenlandzkiego i lapońskiego .Xordycki 

~ekretariat ,Językowy świadczy korn;ultacjc w ta.kich sprawach, jak usta.lenie 

włc1,ściwej pisowni wyrazów obcydt, slownictv.:a specjali:,tycznPgo, oraz lldziela 

porad w kwestii metodyki nauczania tych jQzyków, jak również; w zakresie do

Hkonalenia zasad ich pisowni. ~or<lycki ;:,ekrctariat ,Językowy jest, co należy 

szczególnie podkreślić, instytucją <loraclczc~ i konsultatywną, która wspólko

ordynuje realizowaną już <lotychczas współpntcQ w zakresie spraw językowych; 

stąd też jej postanowienia nic mają mocy wykonawczej, a.Ie Rą tylko za.lece

niami, podobnie jak to jest w wypadku Rady Nordyckiej. 

33 Zob. Nordi::;k ~praksekretariat, Nordisk Utrod1ti11gRserio l ~77: .\, s. '27. 
34 1 bidem, s. 7. 
35 1 fJirleni. Ponadt.o: doniosła z p1111ktu widznnia lllyśli pn~t·wod11i1·j KB\VE ( 10 ]nt. 

później) była wn)()wiccli togo polityka dln norweRkiogo dzien11ilw "::\forgPnpostcn" 

( 4 X[I l !lf>5) w sprawie redukcji zhroj<'11, której - jak wówczaR ::-twierdził - ,.wi1111ct 

towarzyszyć zwiQkszona współpraca clrnnorn iezrw, kult ural na ponad grnnica1ni wyui· 

kającymi z przynależno8ci do hlok6w''. \ ·\~ypowil'di ti;; podaję ztt i\lieczysłam)m St1· 

rowcern, Skanrly11(1.10skri WSJHJlpraca - sl<tn ·i per8pcktywy, ,,Nprawy ~firdzynnro<lowo", 

l\)66, nr 12, s. 71. 
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Nordyckiej współpracy poprzez język sprzyjają silne wciąż więzy kultu

rowe między narodami pa.11.stw północnej Europy. Umowę kulturalną, którą 

kraje północnej Europy zawarły 15 HI 1971 r., jeden z ówczesnych przywódców 

prawego skrzydła Norweskiej Partii Pracy Guttorm Hansen (zarazem prze

wodniczący norweHkiego pa.rlampntu) nazwał „nordyckim sojuRzem kultu

~·alnym"36. Właśnie zawarciem. in. takiej umowy przyczyniło się do zwrócenia. 

Jeszcze większej niż dotychczaH uwagi na etniczne, językowe i kulturowe od

r~bności występujące na. obszarze tych krajów. T tak np. Nordycka. Rada Mi

lllRtró,v z inicjatywy ministerstw kultnry i oświaty Finlandii, Norwegii i Szv;recji 

w l 973 r. powołała tzw. Nordycki Instytut do spraw ludności lapońRkiej zamie

szkującej północne prowincje tych państw (tzn. obRzar z,vany Nordkalotten). 

Głównym zadaniem tej instytucji jest popra.,va. ogólnospołecznej, społeczno
-prawnej, ekonomicznej, a także językowej i k11lturalno-oświatowej Hytuacji 
1 ll(lności lapońskiej zamieszkującej te t,ereny37. 

Realizowana w taki sposób między krajami północnej Europy współpraca 
poprzez język stwarza. dogodne warunki do umocnienia ich wzajemnych v:ięzi 

~ul~urowych, łączności między poszczególnymi narodami. Organ Centralnego 

Związku Stowarzyszenia Norden, "Vi i Norclen'', mimo że publilmwany w ję
zyku duńskim, w boknuU oraz '" języku sz,vedzkim, pisze nie tylko o aktual

nych sprawach Danii, Finlandii, Norwegii i Hzwecji, lecz również o najistotniej

szych problcma.ch Grenlandii, Islandii, o Wyspach Alandzkich i Wyspach 

Owczych; omawia wirc zagaflnienia bliskie całemu obszarowi, który objęty jest 

nordycką współpracą. Na podobnych zasadach jak "Vi i Nordcn", tyle że 
w odniesieniu wyłącznic do zagadnici1 językowych, wydawana jest wspólna 

pnhJikac·ja fozykowych .komitetów krajów północnej Europy, od 1978 r. sta

~o.wi~ca_ również oficjalny organ N"ordyckiego Sekretariatu ,fęzykowego -

,Nprak 1 Norclfm" (w wersji duńskiej "Rprog i Norden") . 

. Praktyka. zwyczajowego stosowania duńskiego, bokmid oraz języka szwcdz

~IPgo nadal jako gló,vnych oficjalnych języków roboczych Rady Nordyckiej 
I N~rdyckicj Ra.dy Ministrów nic wyeliminowała całkowicie fińskiego i isla11-

clz~1ego. CzęRć raport.ów ż po::-ieclzeń i sesji tych organów tłumaczy się w całości 
~~~ Język fhiski. Dokumenty nie tłmnaczone mają streszczenia w języku fińskim 
1 H;Jandzkim. Zasadę streszczmi w języku fińskim i is]andzkim stosuje ko1rne

kwentnie wspólnonordyeki periodyk "Nordisk Kontakt", który omawia nie 

tylko iHtotnc zagadni<·nia. ,~Rpólp~·a.cy nordyckiej, lecz równif'ż podaje naj

ważniejsze wydarzenia z zakresu spraw wewnętrznych i kierunków w polityce 

zagranicznej kraj6w północnej Europy. - Tekst umowy o współpracy kultu-

, a1; Na podstawio wywia<Lu ze wspomnianym jui Porom Olofc111 Sundma11em: hrn:,;:.,,nr:t, 

,Sver-ige i .Nor,len. wyd. Nor,lislrn ru,Ir,ts svonskn ddogat.ion, R1,ockholm I 977, i,;:. fl. 
37 

Np. podcut8 wspólnego spotlrnuia przcd:-itnwicidi t,ogo irn,t.ytutu i władz oświato
wych pólnomrnj prowincji Finlnndii (Laponii) uzgoduiono, ;i,o również Norwegia i Szwecja 

Wspólnie btdą wydawać pod1·rczniki dla <lzinci lap011skich. "Nonlisk Kont.akt/', U)80, 

nr l3, 8 · 946. O sprawnch lrnlności lapoi'tskioj i jej mioj:,;cn w nordyckiej współpracy zob. 

F. ,v end t, o.c., s. 189-194 oraz "Vi i Norden", 1980, nr 4, s. 8. 
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ralnej, którą zawarły rządy Danii, Finlandii, f Rlandii, Norwegii i Szwecji 
l 0 ITI l 971 r. w Helsinka.eh, napisany jest w językach pa.11.stwowych wymie
nionych krajów północnej Europy, tj. kolejno: w języku duńskim, fińskim, 
islandzkim, bokmal i szwedzkim. 

l\fo,ny eksperyment t}u rnaczei1 kabinowych z fińskiego (i odwrotnie: 
z głównych oficjalnych jQzyków roLoczych na język fiński) zastoRowany naj
pierw podczas spotkania wRpólnonordyckiej organizacji związków zawodo
wych (NFS) w 1!)72 r., następnie w U)77 r. podczas 25 jubileuszowej sesji 
.Hady Xordyckiej w Helsinkach, przyczynił się <lo utworr,enia stałej slnżby 
t.lumaczy z jQzyka fo'uikiego przy Sokrctariacio Prezydium Ha.dy Xordyckfoj 
w Sztokholmie oraz przy Sekretariacie NordyckiPj Rady .Ministrów do i-.praw 
nordyckiej w1:,pólpracy kulturalnej w Kopenhadze i du spraw ogólnych w Oslo; 
język fiński wszedł w ten sposób rw. stale cło g16wnych organów nor1lyckiej 

wHpólpracy. 
Xalc>ż): ,rnT<JCić szczególn:} uwagę na to, że wsp61praca. mięclzy krajami 

północnej Europy w zr.krcsie sprn . .-w językowych ma korzystne warunki jedynie 
rlzięki norclycki<'mll współdziałaniu w wicin dzicrfaim1.c·h życia społeczno-go

spodarczego tych państw. 
Znaczeniu, ja.kie clla krajów północnej Europy ma.ją wzajnrnne więzi kultu

rowo-językowe, dajl.ł wyraz różne inne przc<bięwzięcia. Już ocl 1962 r. Ratl:.. 
.Xnrdycka przyznaje corocznie specjalną nagrodę picniQŻWł w wysokrnfoi 7t; ty~. 
koron dnru'.ikich (ok. 15 tys. <lolarów) za rn1,jlcpRzy utwór literacki pięciu luajów 
północnej Europy. 0<1 l HGG r. <lziala. w Danii przy uniwer:;;ytecie w .Arhu~ 
wspólna im,tytucja organizująca przy u ni wcrsytcta.ch i innych wyższych nczel

niach kmsy j~zyków i literatury krajów nordyckich <lla. nauczycieli języków 
rwrdyckich oraz dla stmlentów studiujących t,e języki. \V styczniu · 1975 r. 
uchwalą Xorflyckicj Jfa<ly Jlinistrów z grndnia. 1074- r. powołano Komitet 
Litera.tur Krajów Nąsie<lnich. I )o k.011.ca 197!) r. z inicjatywy tego Komitetu 

przetłumaczono na wszystkie języki obszaru nonlyckiPj wspól11racy Ji,0 

pozycji klasycz1wj i współczesnej litemtmy pięknPj38 • 

.Zawarta. między rządami Danii, Finlandii, Jslanclii, Xorwegii i Hzwecji 
2:3 lfl UW2 r. w r (cl:.;inkn,ch konwenejn, o wi:;p6lpra<·y mogb hyć pod nicjc1lnyJll 
,,rzględcm wzorem dla wielu postanmvicń ri,ktu końcowego Kll\\'E . .Xordyeka 

współpraca dostarcza wcic.łŻ nowych < lowodów na rozwój procesu integrowania 
się pa11.stw północnej Europy również jeśli ehodzi o sprawy językowe. f Lak 

np. dla polepszenia. jQzykowego konnmikmrnnia siQ na Północy doniosła Lyla 

propozycja zgłoszona Ha<lzic Xordyckicj .podczas styczniowej 8c~ji Xor<lyckie'j 
Hacly .Ministrów w I 97fi r.39 prwz byłego lidera Szwedzkiej Partii Li1Jeralnej 

:is Na pod,-,tawic lH'08Zlll'Y wyd. prz<'Z Sckrntal'iat cło :-ipraw :N"onlyckioj \V!--pólpra<"Y 
Kulturalnej przy Nordyckiej Radzie ~Iinistów, Kolwnlmvn 1979. s. 7. 1 >la porównanii.l: 
w lat.ach l 94-5- l H79 (a wiQc w czn:-;ie 5 rnzy d!t17,-;z)'ln) w Pobco opublikownuo G6U prze· 
kładów litera1,ury pi<;knej z pięciu kn1jl1w pólr1ocnC'j Eurnpy. ~n prnbtnw10 "\~i i Nol'C.lo11'·, 

I nrn, Il!' 1, s. rn. 
ao Od U VI 1U76 r. - wniosek a 48J /k. 
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(w latach U)GS- 1!)75), a. obecnie za.rzą(lzającego okręgiem sztokholmskim, 

Gunnara Nilsa Helen. Na jego wniosek :Nordycki ~okretariat ~Tęzykowy cło 
koi'ica J 07!) r. opra,cowal projekt zbiorczego ~rogra,mn tlziahmin. w spnnvie 

poprawy sytuacji językowego komunikowf1,nig Hię m-., Północy i w zakresie 

n~nlyckicj współpracy. Za. szybkim opracowaniem ta.kiego projektu wypo

':w,dr,l siQ podczas 25. jubiletrnzowej sm;ji Jtgcly Nordyckiej norweski polityk 

(~nttorm Ha..micn, ówczesny przewodniczący Stortingu. Got;ową, częHĆ projektu 

!)rzedloiono Radzie Nordyckiej podczas jej lutowo-rna.rcowej sesji w _ J 980 r. 
1 

l)O przychylnym rozpatrzeniu go przez komisje został w ko11cu tegoż roku 

przckaznny Nordyckinj Radzie Minist.rów, któn1. podjąć m,1, w tej sprawie 

<lecy~ję. Jednym z glównyeh zr,lożeit projckt,n jest rn. in. zwiększenie liczby 

goclzm nauezania języków krajów sąsiednich, zwłaszcza w niższych klasach 

szkół podHtawowych niektórych pm1stw nordyckich (D.-1.nii, F'inlarnlii i Nor

wegii). Projekt przewiduje również więlrnze niż dotychczas poświęcenie uwagi 

Hpra.wom d<tlszego k,ztalcenia na.uczycicli w znikresie języków ncmly~ikich, 

po~e~szenia podręczników do nauki tych języków itp. Bliższa fl,n:,,!izn praktycz

nej Językowej komunikacJ·i pmduc1uJ·ących Rię językiem dulwkim, szwedzkim 
• b • 

o~·t~z .Jednym językiem nonveskim wykaz,,,la, że stopień wzajemnego rozumie-

nw, s~ę wbrew powszechnie przyjęt(ij opinii na ten temat jest hardziej nicw,do

wala.Jący, niż wynilG-).loLy to z przeprowadzonych lmdall. Jak mówią mporty 

kompetentnych instytu<~ji, komitetów i organów językowych poszczególnych 

krajó-w nordyckich, składa się na to ,vielo przyczyn, z których jako najistotniej

Hzc wymienin się m. in. nieefektywne na.ucianie języków, nieodpowierlnie wy
korzystywanie cło tego celu radia i telewizji objętej od 1!)!58 r. nordycką wspól-
pr~tcą w ranutch tzw. Nord vision, r, od J 078 r. włączonej do eksperymentr.lneg() 

program u i:w.tclitarnej służby telekomunikacyjnej kn\jów północnej Ił mopy -

progrc1mu okrcślarn~go potocznie skrótem Nordsat40 . 

.'J~k Witlae, kraje północnej Europy przywiązują <lo spraw jQzykowych nie 

mmeJszc z1w,czcnie niż do współpracy w innych dziedzina.eh. Zjawisko to, 

warto O<lnotovmnia również z punktu widzenia mi9dzynarodowej polityki, 

<low~)dzi, że od.rębności między poszczególnymi pm1st·wami tego regionu 

(etmcznc czy jęiykmve), ieh róiny stosunek do wielu i::.;totnych kwc~;tii polityki 

Z~•granicz1wj nic strmowią przeszkody w umacnianiu kontcl,któw. Odrębności 
t<;, np. w za.kresie sprnw językowych, znajdują wzajemne zrozumienie i są 
prze<lmiotem W8pólucj polityki zmicr:..rnjącej <lo poprawy obecnego stanu rzeczy. 

\Vs1Jó}praea między krajami północnej [~uropy w z?..kresie omówionych za

gaclnie11 realizowana jest ,,. duchu aktn ko11.cowogo KB\VJ,~, a. co wiQcej: 

znacznie tę konforencjQ ,vyrn·zodzala. Godny naśladowania jest przykład rozwi-

40 r1 · · I l ' . '... s:sporyrnent 1 on wohc'c 11 iowspó!.uiernnśe1 km,ztów 1 prftkt.vozn~rc 1 wrzyscr "T-

wołitl wiolo dyskusji na tomat celo,1,·ości jego d,1lsznj roalizacji. Nordycka Rada Ministrów, 
1
_
1a }~oKiodzo11i11 21 X r 1!)80 r. w Knpeuhad~e, po,it.anowiła wstrr.ynrnć na rok plan finalnej 

tcultz· · · · · ·· b "V. 
. ,dCJ1 J)l'ogr·a111u N'onl,m1. Bliże.i O pr'Zt>h11!g11 1·0td1'ZaCJL kgo prog1·n.1Hu. zo . 1 
l Norden" 1980 . 4 r: 

' ' lll ·, s. u. 



jania kontaktów między państwami poprzez język, stanowiący przecież ważny 

instrument w dziedzinie polityki kulturalnej, a ta z kolei odgrywa istotną rolę 

w umacnia.niu więzi między krajami realizującymi odrębny model własnego 

bezpieczeństwa. Jeśli <loclać do tego, że przy tak imponujących rezultatach 

wydatki pięciu krajów północnej Europy na ich współpracę kulturalną sta

nowią mniej niż jeden promil ( ! ) snm przeznaczanych przez te państwa z ich 

dochodów narodmvych na własne r,;prawy knlturalne41 , będziemy mieli przykład 

zjawiska jedynego w swoim rodzaju w procer,;ie Ludowy pokojowego la.du na 

kontynencie europejskim. 

41 "Vi i Nor<lon", 1979, nr I, ::1. 18 (wywiad z Klasem Olof:-iso!lelll - brłym dyrekto· 

rem i s,wfom Sekl'ctal'iutu do Spraw Nol'dyckiej ,vspółpracy Kulturalnej przy Nol'dyckiej 

Raclzie :\finistrów w Kopenhadze. 

c: 
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K O M U N I K A 'l1 Y I N 8 '11 Y T U T U B A Ł 'l1 Y C K I E G O 

R. XVITJ, ZESZYT 33, GDAŃSK 1981 

lJole,,;/aw Ha.feluk 

Z l)H.OilLJ~iUAT\'l{I POUOZU:\IIJ~Ń JIANDLOWYCII 
POi\llĘDZf POLSIL\ I DANIA ,,v LA'l'ACI-1 1934-1939 

. \V J>olityee traktatów handlowych Polski międzywojennej wyróżnić można 
lnlka etapów1

. Wyraźną cezurę dla lat trzydziestych w procesie zawierania 

poroz.umie11 handlowych z zagranicą, stanowi wejście w życie nowej tary(y 
celnej \V J>az' ' 1 • ·1 19')') N r '· ·1 · l l · l ' . ...tzwrm rn .-,.-> r . owa tary1a rozm a się o<. poprze<. me 1 zarowno 
liczbą kolumn (::;ystemcm), jak też pogrupowaniem towarów (nomenklaturą), 
r.~ było rezultatem odejścia. od pierwowzoru, czyli od taryfy rosyjskiej. Oma-
wmna ta f. · l · ry a mrn. a ::;ystcm dwukolumnowy, zastm;owany w polskim ustawo-

dawstwie celnym po raz pierwszy. Powstała konieczność przystosowania za

~artych porozumień do sytuacji wytworzonej nową taryfą celną. Do tej pory 

JUemal WRzystkie traktaty handlowe z wyjątkiem polsko-francuskiego były 
11kla.dami beztaryfowyrni i opierały się na klauzuli największego uprzywilejo-
warna Ol>c<•1 · l · I , · · t f" 1> ty 1 k" · · , , ue na eza. o zawrzec porozumwnm ary owe .. oza m po s ie 

,~ladze handlowe chciały wykorzystać dogodny moment w celu polepszenia 

Lilawm handlu za.granicziiego. Wypowiadając lub zmieniając niekorzystne 

postanowienia porozumień handlowych z .Francją, Rumunią, a zwłaszcza 
z Czec}l I · · · ' t · 

, ' ,,ok owac1ą, na których to opierały się umowy z mnym1 pans wanu, 

r~ąd pol8ki zamierzał poprawi{: 8t,rukturę i Hałdo wymiany towarowej z zagra
nicą?. 

Dominujący wpływ na stosunki traktatowe 1~0Iski z państwa.mi skandy

n~wsk~mi wywierała polityka Wiclkiej Brytanii. Celem nadrzędnym tej polityki 

\\ dolne kryzysu było zmuiejBzenie importu i aktywizacja eksportu. Szereg 

po~uniQć rządu brytyjskiego służył realizacji tego celu. We wrześniu 1931 r. 

\Yielka 13ryt;,mia odstąpiła o<l parytetu złota i obniżyła. wartość funta szter-
luwa c l I , · · ' t l k d 0 ' 0 wywo a o okreslone pmnuuęcia ·walutowe w pans wac 1 s an y-
na,vskich3 . 

• 
1 

~ob. S. FI'. Królikowski, Za.rys polskiej porityki hanrllowej ze sznzególnyrn uwzglę-
r/n,1,en,lem 1 l 't k. . . 

2 
JO 'l Y i celneJ, Warszawa 1938, s. 222 t n. 

M. SokolowHkj, J>oL?:tljka Jiandlowo-tmkta,towa (w:) Pięć lat na froncie gospodar:~~m 192~-/!J,31, t .. ], W:rn,z~iwa rn:jJ, 8 . :n5-382; S. Fr. Kl'ólikowski, .o.c., s. 22H-

27 - 3.1 · ,,I ol:-,ka Gospodarcza", I!) Vl H i 21 X l !)33, z. 33 i 42, s. IO I 7-101811277-1279; 

I t 10 11 19:34,z. 4, s. 109-110, z6, s. J 82. 
3 Bozpośrodnią konsekwencji! po1it,yki walutowej Wielkiej Brytanii w Skandynawii 

bvlo od t · , · · d · P A J ł · , " qp1omo od parytetu złota i wprowad:wnie reglarne11t,acJ1 ewtz. or. . • a o-
wi ee ki 1- ,. I k l k" J 1' ' 
f. r.. , \.U11J,,;1,1rencja węglowa, polsko-brytyjska 1ia rynl.:tic 1, s an< ynaws ·ie 1,, onm 

l J,ł,> , !:! . 134 - 135. 
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\V brytyjHkicj polityce handlowej od 1930 r. nasilał się protekcjonizm 
oraz ujawniło się dążenie cło ściślejszej integr?..cji w r2.ma.ch imperium, czego 
wyrazem hyly preferencje walutowe i celne <lla państw \VHpólnoty Brytyjskiej. 
Decydujący ''1)lyw na brytyjHko-skanrlynawskie, a szczególnie duf1skie, sto
sunki handlowe miały układy WielkiPj Brytanii z lua.jn.rni Wspólnoty, zawarte 
w Ottawie i ratyfikowane przez parlament 17 XI 1932 r. Układy te mnożliwiłr 
lwzduwy przywóz artykułów rolno-Hpożywczych z państw wchodzących w skbcl 
imperium i fatalnie odbiły siQ na eksporcie rolnym krajów skandynawskich. 
Xajbardziej skutki om;i,wiarwj polityki o<lczufa Danin,, kt6ra. 2/3 swojego 
eksportu kierowała na rynek angielski. Hzącl duński poszedł też na duże ustęp
stwa w zawartej 24 I V 19~13 r. umowie z Wielką Brytanią, przyznając jej 
w zamia.n za utrzyma.nic dotychczasowego poziomu eksportu pn:rn·o przywozu 
80% węgla do Danii·•. 

Porozumienia brytyjsko-skandynawskie utrudniły penetrację handlową 
Polski m\ wymienionych rynkach i przyczyniły się do ograniczeni<', wywozu 
węgla. Drugim krajem, którego polityk~ wa.lutowa. i handlowP, wplywab nu. 
rozmiary stosunków gospodarczych r>olski z Danią i innymi państwami slumdy
nawskimi, były .Xicmcy, znaczący pP,rtner tych pań;-;tw5 . \\'ypalla także 
wspomnieć o szczególnych powiązaniach gospodarczych łączących 1mństw~1, 
Rkanclyna.wskie; te jednak ,vywi(_•raly mniejszy wpływ llf\ polsko-duńskie 
kontakty(•. 

Reasumując: zmimty zadwdzącc w polityce wa.h1tow<·j, handlowej on1,z 
celnej wyrnienionych państw uzasadniają również ,vyOflręhnicnie omawianego 
okres n w stosunkach t.raktatowy(·h Polski i Ua.nii. 

Przyst,ępnjąc do reguJgcji powiązm'i lum,Uowych 7, l)gnią po wejściu w życic 
nowej taryfy celnej, rząd polski chciał utrzymać do,latnic Ha.Ido wymiany, 
utrzymujące się od szeregu lat,. Vntwicrdz,i.ją to dv.1w ilm,trującc warto~ć 
wymiany tmva.ro,Ycj (tabl. l ). 

Liczby zawarte w tablicy pokazują wzrost. eksportu polskiego do I>v.'l .ii 
w latach 1928-1930 i późniejszy jego spa.,lck. Xa.tomiast. przywóz z Danii 
do Polski Lyl zaWMZC mniejszy od polskiego wywozu do tego kraju. \V rPzultacic 
saldo bila.mm hancllowego z Danią było dla Polski korzyRtne. · 

Ten zadmrnla.jący biłam; stos11nków handlowych z: Danią zdołały ,da.clzo 
polskie utrzymać w wanmlrnch kryzysu, któTy dotkrn~l także poszczególne 

4 PoJobno umowy zawarła \\"iulka Drytania z FiHhrndią (17 IV 19:\:q, Norwegią 
i Szwecją (obydwio 15 V rn:ł3). Zob. ,J. l:izymai'1ski, Sto:mnlci go8podarcze Pulski ze 
8zu:ecją u• latach !.91.9-Ul.'I9, Gdmisk l!l78, s. 62 -G:ł; A .. rałowiocki, o.c.,s. 138-140. 

n S. Fr. KrólikowHki, o.r., s. 2:n-2:;o, K. \Vittmaun, SchwPdens lVirt.w~haftsbe
ziehungen tum /Jritten Reich J!J,3.3- 7.915. )fii11cl1c-n l 978, Studirm zur modornen Gosc>hicli
te, Bd. :n, s. t:{- 14 l. 

6 nie twrdischen Liinder 1:n der IYeltccirtsclw,ft. 1Jiine111ar~: - Fi11laml - Island -
Xoru·e-yen - Scliwede11, Kopenlwgt•n lfl:~S, R. l!l2-20l. 



Tabl. 1. Obrót towarowy pomiędzy Polską 
i Danią · 

Wywóz 
I 

Przywóz 

Lat.a do Danii z Danii Stosunek 

tysiące koron du11skich 

1928 3fi 259 20 221 1,74 

1929 35 259 15 199 2,32 

1930 ' 41 914 18 541 2,26 

l t>:ł l 33 751 .5 657 5,98 

1932 28 087 !) 002 3,12 

IH:33 25 177 7 780 3,24 

Źródło: AAN, l\IS.Z/fi718, s. 34: Poselstwo RP w Kopenhadze do minist.ra spraw za-

granic:znych (załącznik nr II), :~o I 1936. 

działy gospodarki <hn1skieji. Szczególnie niekorzystny wpływ na życie gospo

darcze Danii wywiera.la brytyjska polityka. wa.lutowa i rolna. Po dewaluacji 

funta szterlinga również Dania obniżyła. parytet swojej waluty. Poza tym 

jesienią Hl3 l r. rzą<l du1hdd wprowadził reglamentację obrotu dewiza.mi, 

powołując do życia Centralę Dewiz. Odtąd cały handel Danii z zagranicą regu

low,my był na podstawie pozwoleń walutowych wy<la·wanych przez tę insty

tuC'ją dewizową. \Vprowaclzcnic ścisłej kontroli nad wydatkami dewizowymi 

J)U,ństwa. spowodmrnlo zmiany w <luńskicj polityce traktatowej. Konieczne 

hylo za,varcie z każdym partnerem nowych porozumień kontyngentowych, 

w rarnach których dm1ska Central:\ I >ewiz przyznawała pozwolenia walutowe. 

Pfrnrnze rozmowy, zmierzające <lo podpisania umów kontyngentO\vych, prze

J)J'owadzily dm5.skie wla<lze handlowe z głównymi partnerami, tj. \Vielką 

Brytanią i Niemcami. Układy dm'isko-brytyjskie oraz dm'isko-niemieckie były 

układami ramowymi i w zależności ocl nich Dania. rogulmYala wielkość i wartość 

wymiany towarowej z pozostałymi państ,vami. Dla nich to okr::ś\mo zasadę 

przC'ciętnego bilansu handlowego z ostatnich trzech lat. 

Db1 Polski saldo tego bilansu było dodatnie. Odpowiednie rokowania polsko

-<lm'u~kic odbyły 8ię jesienią 1933 r. i zak01iczylo je podpisanie umowy kontyn

grntowej w grudniu tegoż rokus. Umowa stanowiła o tyle nowość w dotychcza

sowej praktyce stosunków traktatowych oraz handlowych pomiędzy Danią 

i Polską, że realizacja kwot ilościowych była odtąd zależna od przyznania 

Pozwolmi na wywóz waluty. Nawiązywała ona jednak do postanowień nadal 

obowiązującego polsko-d11ńskiego tra.ktatn handlowego i nawigacyjnego pod

pisanego 22 ITI 1924 r.9 . 

7 Archiwum Akt Nowych, 1\IiniHterstwo ~pr,nv Zagranicznych (dalej: AAN, l\IRZ), 

57 l :1, s. 70-7~}, 102 - J 08, Poselstwo RP \V Kopenhudzo <lo ministra spm,w zagra.nicznych, 

25 vrrr i 17 X 1!}3 l. Sprn,woz<lnnia. Pkonornicznc lll' 52 i 64. 

• 8 1 fJ-irlem, 5718, s. 20- :rn, Posnh,h,,o HP w Koponluuhe do ministra spraw zagra-

11icznyclt, :io f 10:rn. ,,l'obka Gosp()(lal'CZl.1", 27 I ]!):14, 7,, 4, s. 110, 

9 „Dziennik Urzr:dowy Hzf•rzypospolikj Polskiej" (dakj: DURP), Hl24, nr 7 4, 

poz. 7:Hi i 7:ł7. 
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1V rezultacie zawarcia wymienionej umowy rzl:~dowi polskiemu udało Rię 

utrzymać eksport zbóż, nasion, drmvna, koni, warzyw oraz wyrobów metalo

wych do .Danii. Ponadto Poh:;ka uzy8kala kontyngenty umożliwiające wywóz 

artykułów przemysłu włókienniczego i gumowego, ceraty i wyrobów wikli

niar3kich. N a to miast zmniejszył się wywóz węgla, na co wpłynęło brytyjsko

-duńskie porozumienie węglowe z 24 IV 1933 r. 10. 

Inaczej kształtowała się struktura i wielkość przywozu dmiskiego do 

Polski. 1V umowie ustalono na dotychczasowym poziomic jego warto8Ć. Dmiskic 

kontyngenty eksportowe obejmowały przede wszystkim tłuszcze i oleje ro81inne 

oraz zwierzęce, wyroby żelazne, samoehoJ.y i części do nich, przędzę wełnianą, 

makuchy, skóry surowe i jelita. \V sumie ogólna wartość przewidzianych do 

wywozu duńskich towarów była mnieji;;za od wartości towarów polskich przy

wożonych do Danii11 • Omawiana ummva. kontyngentowa regulowała wymia1w 

towarową pomiędzy Polską i Danir~ w latach 1934-1935. Zawarto ją po~ 

czątkowo na cztery miesiące, po czym pięciokrotnie przedlnżano12 • \V toku 

realizacji tej umowy za.znaczyła się ze strony duńskiej tendencja. do obniżenia 

importu polskiego; z ustalonej w 193:3 r. listy towarowej ograniczano przywóz 

głównie polskich W)Tobów przemysłowych. Wprowadzenie na początku 1935 r. 

tzw. grup towarowych wykorzystały <lu{rnkie wlaclze do dalszego obniżenia 

kontyngentów przywozowych na tmvary polskie. Pod koniec tegoż m~u z 1-1 

artykułów przemysłowych wymienionych w umowie Poh,ka. elrnportowala do 

Danii tylko niewielkie ilości dykty, przędzy i gazu cicklogo13. Duńska polityka 

ograniczania importu znalazła. wyraz w ogólnym bilansie wymiany handlowej 

z Polską. O ile ,v roku 19;34 wyeksportowano na rynek duński towary na sumę 

29 s:38 OOO koron, eo stanowił<, wzrm,t w 8tosunku do l 9:3:ł r. o ponad 4 mln 

koron, to w 19:~5 r. wartość wywozu z polskiego obszaru celnego uległa zmniej

szeniu do kwoty 25 959 OOO koron. Xatomiast ogólna wartość przywiczionyd1 

w omawianym okresie do Polski towarów dm'u,kich była. większa niż w l 9:t3 r. 

i wynosiła w 19:34 r. 7 946 OOO koron oraz w L 9:rn r. 8 40G OOO koron 14 . Ogólne 

saki.o wzajemnych obrotów pozo~talo jednak dla Polski doda.tnie. 

Łącznie z przedijtawioną wyżej umow~ł kontyngentową negocjowano poro

zumienie taryfowe, którego zawarcie było konieczne z uwagi aa W<'jście wżyci,~ 

nowej taryfy celnej w Polsce. Protokół taryfowy pomiędzy llolską i Danią 

podpisano w Kopenhadze 10 l 1934 r. Układ ten, p0<lobnie jak twww .. ~ kon-

10 A. J"alowiecki, o.c., s. 43, 4.5, 121. 
11 AAN, l\18Z/5718, 8. 68- (i9, PosPh1t,w1i RP w Korwnlwdze do 1\l8Z - zulą<'znik 

m III, 23 I 1 ~36. 
12 „Polska Gospod„trcza", 12 V l9:ł4-, z. UJ, s. 58]. 

13 AAN, MSZ/5718, s. 31-:32 i 34, PosolHtwo RP w Kopenliadzo do miniRt.rn Rpruw 

zagranicznych, wraz z załącznikiem nr 1, :{O I 1936; ?°bidem, 5727, A. 4, 'fel<'gmm szyfrow:-; 

ur 23 do M8Z, 20 IX rn:33; ibidem, R. 6, Telegram i;;zyfrowy MSZ do posclHt wn RP w Ko

penhadze, 18 IX 19:rn; ,,\ViadomoHci Port.u Gdyi'1skiogo", 1935. nr 2. 

11 AAN, MSZ/5718, s. 08- fH), Pm1elstwo RP w Kopenhadze do MSZ - załączniki 

nr 2 i 3, 2:1 I 1936. 
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tyngentowa, stanowił uzupełnienie traktatu handlowego i nawigacyjnego 

z 22 III l 924 r. oraz miał służyć rozwojowi wzajemnych stosunków handlo

wych. ,Y protokole Polska i Dani„i. przyznały sobie zniżki celne lub zezwoliły 

na przywóz bez cła. niektórych towarów. Polska udzieliła. Danii 10 zniżek cel

nych na takie art,ykuly, jak: kriolit na.tura.lny, ryby żywe i śnięte (dorszm.vate), 

kwasy thrnzczowe roślinne, przetwory zbożowe, gliny i farby rozcieńczone wodą, 

klejem i olejem oraz farby drukarnkie. Natomiast rząd clmiski zagwarantował 

zniżkę celną dla przędzy wełnianej niebarwionej oraz bezcłowy przywóz 

asfaltu, węgla i nafty. Bezcłowy import polskiej nafty mógł być dokonywa.ny 

pod warunkiem, że artykuł ten będzie barwiony, hy uniemożliwić stosowanie 

go jako paliwa samochmlowego. l)rotokół taryfowy był porozumieniem krótko

terminowym i po upływie u miesięcy każda ze stron mogla go wypowiedzieć 

l111J prze<llużyć. ,fo<lnocześnie rząd polski zastrzegł sobie prawo podjęcia na

tychrniast,owych rokowmi w wypadku podnief;im1ia lub zniesienia przez Danię 

cel na. artykuły objęte taryfą celną, a gdyhy zakończyły się one fiaskiem, za

minzal „cofnąć w całości lub w czę:-foi swoje ustępstwa''15 . 

· \V latach na.st.ępnyeh protokół taryfowy- prolongowano i uzupełnia.no. Po

rozumienie uzupełniająr.c jego treść zawa.rto I V I n4 r. Weszło ono w życiti 

w formie wymifmy not i dotyczyło rezygnacji przez r.ząd duński ze zniżki 

tclnej na gliny i farby rozcieńczone woflą, klejem i olejem. W zamia,n Polska 

przyznała zniżkę celną na farby orleańskie rozcie11czone wodą ]ub olejem 

(przeznaczone do barwienia ma.sla i sera), od kt.órych przywozu pobierano 

według polskiej taryfy <:elnej wysokie clo16 • 

Podstawmvc znaczenie dla bilateralnej wymiany towarowej miały jednak 

Hmowy kontyngentowe. Wspomniano wyżej o niekorzystnym dla dalszego 

rozwoju <lwustronnych stosunków hancllmvych dążeniu Danii do zmniejszania. 

przywozu towarów polskich; a tym H~mym do wyrównania bilansu handlowego 

pomiędzy obydwoma. krajami. 

l>oc;1.ynania sanacyjne rządu d.u1iskiego u;;;pra.,vie<lliwialy trudności gmipo

darcze, a szczególnie sytuacja. rolnictwa.. Prowa(lząc polit.ykę ochrony i popie

rania rozwoju przemy81u, rząd dH11ski nie mógł subsydiować dostateczniP 

rolnictwa, które 1rn skutek brytyjskiej i niemieckiej polityki hancllowo-walu

towej oclcz11wa.lo ograniezPnie zbyt.n artykułów rolnyr.h na tych głównych dla 

Danii rynkach17 . 

Trn<lności gosJJoclarczc Danii oraz stosunki handlowe z \Vie]ką Brytanią 

i Niemcami warunkowały dalszy rozwój polsko-clm1skich kontaktów tr,1.kta

towych. Pocl koniec I U3i5 r. aplywa.l termin prolongowania umo,,ry kontyngen

towej z 19:J:l r. Rokowania p0Jsko-dm1}·:kio w sprawie zawarcia. nowej umowy 

1• 0111awi1uw poroz.1u11io11i<· t.a.ryfowo rat.yfikownno na mo<'y ustawy z 15 III 19:14 r., 

a dok111nentv wvmicniono 6 VII Hl:ł4 r. Zob. DURP, rn:14, 11r :w i 70, poz .. 267, 673 

i 674; .,Poli.;kn (Jospodarcw'', 10 VIl rn:14, z. 6, ~. 182. 
16 DURI>, 1935, m 23 i 5:ł, poz. 147 i 344. 
17 A.\N, l\TRZ/5709, s. o - 8. :W-42. Pif;ma pos<'lstwa RP w Kopenlwdzo (lo MSZ, 

1:1 i 2!1 L, 4 i 2:ł TIL rn:rn. 
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rozpoczęły się 5 XII 1935 r.18 • Prowadziło je z upoważnienia rządu poselstwo 
duńskie w w·arszawie, które miało bardzo ograniczone pełnomocnictwo. Na 
przedłożone mu propozycje polskie nie odpowiedziało. Jednakże, jak oświadczył 
przedstawiciel duńskiego MSZ, jego rząd zamierzał odnowić wspomnianą umo
wę po zakończeniu pertraktacji z Niemcami. Wobec tego od I 119:36 r. ,v sto
sunkach handlowych pomiędzy Polską i Danią utrzymywał się stan bez
traktatowy, a wymiana towarowa dokonywała się na zasadzie "gentlemen's 
agreement". Uzgodniono jedynie zasady obrotu towarowego w pierw~zym 
kwartale tegoż roku19 . W tej sytuacji polskie czynniki oficjalne nalegały, aby 
rokowania odbyć bezzwłocznie. 

Na początku lutego 1936 r. władze duńskie przesłały do Warszawy ,vstępne 
1wopozycje dotyczące kontyngentów. Nie podejmowały jednak rozmów bezpo
średnich. Podczas wstępnych negocjacji zarysowały się wyraźnie różnice w sta
nowiskach obu stron. Rząd polski pragnął nie tylko utrzymać rozmiary <lo
tychczasowej wymiany, lecz także rozszerzyć ją o nowe artykuły, głów

1

nic 
przemysłowe. Polskie czynniki oficjalne zdawały sobie je<lnak sprawę z tego, 
że w warunkach konkurencji i nacisku ·wielkiej Brytanii oraz Niemiec należało 
za.stosować inne metody penetracji gospodarczej. W celu aktywizacji obrotu 
towarowego z Danią zamierza.no wykorzystać kompensację, widoczne bowiem 
było, że bez kompensat nie uda się zawrzeć korzystnej clla Polski umowy 
kontyngentowej z Danią. Poselstwo RP w Kopenhadze zaproponowało dwa 
rodzaje kompensat. Jego zdaniem należało przyznać dm18kim olejarniom 
i rybołówstwu znaczne ulgi, ułatwiające zbyt towarów na rynku polskim, 
oraz zlecić , kapitałowi lub spółkom duńskim wykonanie określonych prac 
w Polsce2°. Dotychczasowy rozwój wzajemnych kontaktów stworzył ku temu 
dogodne warunki. Przy budowie portu gdyńskiego pracowała duńska spółka 
inżynieryjna "Jfojgaard og Schultz". rrzez powierzenie jej dodatkowych prac 
chciały ·władze polskie uzyskać odpowiednie ustępstwa w dziedzinie lumd]owej. 
Nie czekając na rezultaty rokowa11 zawarto ze spółką "Efojga.ard og SchuJt.z" 
umowy na budowę portu rybackiego w Wielkiej Wsi (28 XH I 935), Za.kładów 
Chemiczno-Przemysłowych KKMJ pod rruszkowem oraz głównych dróg w 

Polsce21 • 

1s Ibidem, 5727, s. 68, l\IiniRterstwo Przomyr-;łu i Handlu (dalnj: l\fPil-T) (lo l\fSZ, 

4 VII 1936. 
19 Ibidem, Prezydium Rady l\Iiuistrów, Komitf't Ekonomiczny Ministrów (dalej: 

PRM, KEl\I) mkr nr 26809, s. 81, Poselstwo RP w Kopenhadze do l\lSZ, :rn V 1936. 
20 AAN, l\fSZ/5718, s. 3:l, Po8elstwo RP w Koponhadzo (lo miniRtra sprnw zagra

nicznych, 30 I rn:rn; ib1:dem 5727, s. 15, Pm,elst\vo HP w Koponhndzo do ministra Hprnw 

zagranicznych, 27 I l 93G. 
21 \V związku z tym ostatnim kontraktem spółka 11tworzylu na krenio Polski w l n:rn r. 

odrębne przedsiębiorstwo z siochibą w \Vnrszawie, pod rn1zwą, "Con1,mctor". Otrzymywało 
ono, począwszy od 19:rn r., zlec<·nia na budowę lub remont głównych dróg. Poza tym 
powierzono mu roboty przy rognlacji \Visły. PrzcdsiQbiorstwo "Contractor" pracowało 
na ziemiach polskich również w pierwszych latach II wojny świntowej. Zob. llojgaard og 
Schultz A/8. Ingeniorer oy Eritreprenorer 1918 - 194.3, Kobenlmvn 1943, s . 8, 29, :ló, oO; 
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,v polskich sferach rządowych zwrócono uwagę rówmez na inne formy 

wr,;pólpracy, za pomocą których można by uzasadnić potrzebę zwiększenia. 

kontyngent6w wywozowych do Danii. Dla celu negocjacji poselstwo polskie 

w Kopenhadze opracowało obszerny referat w sprawie współpracy morskiej . 

Omówiono w nim szeroko kierunki i możliwości rozwojowe handlu zagraniczne

go Polski oraz floty narodowej i wskaza,no na konieczność korzystania. z usług 

floty innych par1stw. Najbn,rdziej pożądane byłoby rozszerzenie współpracy 

z żeglugą duńską. Poselstwo wysunęło przy tym propozycję uwzględnienia 

kwestii frachtów morskich ,v toczących się rokowaniach z Duńczykami. 

Chodziło o to, aby w now('j umowie handlowej ująć dochody floty duńskiej, 

or-.;iąga.ue z tytułu przewozu towarów polskich, a w 19:34 r. wynoszące 15 742 OOO 

koron. Po przyjęciu przez Danię tego pm;tula.tu Poh,ka mogłaby się domagać 

na zasadzie kompensacji zwiększenia kontyngentów eksportowych. Powyższy 

wniosek poselstwa RP w Kopenhadze nie uzyskał aprobaty Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych ani .Ministerstwa Przemysłu i Handlu22. 

Nat,omia.st obydwa wymienione ministerstwa zaakceptowały inny postulat 

poselstwa, <l.otyczący wykorzystania aparatu handlowego Danii oraz innych 

państw skandynawskich w celu aktywizacji eksportu polskiego na rynki euro

pejskie i pozaeuropejskie23 • Pod tym kątem szukano również argumentów w in

nych dzieflzinach gospodarki morskiej, m. in. w przemyśle stoczniowym. 

Gospodarka duńska uzyska.la określone wpływy z usług remontowych świadczo

nych polskiej flocie tra.n~portowej i handlowej. ,v tym czasie oddano do re

mont u w Na.kskov Skibsvaerft parowiec „Pułaski". Ze strony polskiej za

mierzano współpracę w tej dziedzinie rozszerzyć, powierzając stoczniom 

fluńskim budowę nowych sta.tkówu. W zamian powinno się było zdaniem po

selstwa dążyć w toku negocjacji do odzyskania utraconych kontyngentów na 

towary przemysłowe oraz do większego zróżnicowania całej dotychczasowej 

wymiany. \Vprowadzenie na rynek duński choćby niewielkich ilości wytworów 

polskiego przemysłu byłoby korzystne', gdyż utorowałoby drogę dalszym 

kontraktom. Utrzymanie i rozszerzenie handlu z Danią było dla Polski po

żądane, ponicwa,ż odpowiadało w opinii poselstwa. jej interesom politycznym 

i handlowym w rejonie Bałtyku. Batalia w Kopenhadze stanowiła „probierz 

ula oceny możJhvości i zakresu rozwoju stosunków gospodarczo-handlowych 

Polski na Baltyku"25. 

U progu podjęcia zasadniczych rozmów w sprawie zawarcia nowej umowy 

B. Hajduk, l'olsko-duń8kie kontakty portou'e i żegluyowe w latach 19l!J-1939, ,,Komu-

11ikat,y Instyt11t11 Bałtyckiego" , 197n, z. 30, s. 28-2!). 
22 Pol". B. Haj,l11k, o.c., s. 44-45. 
2

:1 AAN, l\1HZ/f>718, s . 14, Poselstwo HP w Koponlwdze do MSZ, 12 V l!J36; ibidem, 

57"27, H. !l, Notatka z rozmowy tol(1fnnicznoj posła RP z. l\lSZ, 14 II 1936. -
21 Ibidem,, 5727, s. 15, Poselstwo HP w Kopenlrnrlzc do mini:;;tra spra,w zagranimmych, 

27 r 19:rn. 
25 lb·idc111, 5718, s. :33, Po:;oh;t,\\'O HP w Kopenhadze do ministra spraw zagrauieznych, 

:10 1 1936. 
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kontyngentowej st.anmdsko rządu duńskiego zdecydowanie się różniło. Duńskie 
władze handlowe zgodnie z postulatami sfor gospodarczych d,~żyly do wy
równania dotychczasowego, korzystnego dla Polski, bilansu wymiany towa
rowej. Trzeba dodać, że tendencja cło zrównoważenia hila.mm handlowego 
ujtnvnila się również w stmmnk11 cło innych partnerów Danii. ~wo.je stanowiHko 
strona (luńska uzasadniała. trudną sytuacją finansową państwa z powodu 
konieczności spłat pożyczek anwrykańskich i ograniczenia. możliwości otrzy
mania no-wych. 

Zaprezentowany wyiej stosunek rządu dui1sk.iego ora.z tnvające rozmowy 
z .Xiemcami i Wielką Brytaniit bardzo skomplikowały rokowania, handlowe 
pomiędzy Da.nią i Pobką. Rząd du{u.;ki zaczął stosowa.e taktykę gry na zwlokę 
do cza.su wyjaśnienia swoich stosunków traktatowych z głównymi partnern
mi26. 

". międzyczasie oby<l.wie strony ZfHYarły tymczasowe porozumienie w spra
wie kontyngentów i przydziału dewiz, obowiązujące <lo l YH rn:rn r. Przy za
wieraniu tego porozumienia ponownie ujawniło się stanowisko dmiskich władz 
handlowych, zmierzające do o.graniczenia importu z Polski, a tym samym <lo 
wyrównania. bilansu handlowego. 1 )uńczycy za.proponowali, aby przyznano 
im określony wagowo kont.yngent towarów, którego wartość wynosiłaby ok. 
3 mln koron. \V zamian strona duliska. gwarant.owała ta.ki Ram kontyngent 
to,vl1rów dla Polski, który jednak pod wzglQdcrn ,vartościowym nic hylhy 
identyczny. roselstwo polskie nie przyjęło tej propozycji, wobec czego uzgod
niono wielkość kontyngentów i przydział dewiz na zasada.eh poprzcdni<:'j 
umowy27 • 

Przedłużające się rokowania oraz narastające t.rudnoJci w :-;tosunka.ch 
lrnmllowych z Danią skłoniły pofakie czynniki oficjalne do hardziej operatywne
go clziala.niJ.. ~a początku lipca }linistcrstwo Przemysłu i Handlu zwróciło 
:-;ię cło JCSZ z żąda.niem po<ljęcia zdecy<lowanych kroków dyplorna,tycznych 
w celu zmuszenia. strony duńskiej do pertrakt.acji przy stole konferencyjnym, 
a nie za. poHrc<lnictwem po:-,ebtw. Zda.niem tegoż ministerstwa op6źnia.nit~ 

terminn zawarcia umowy kontyngentowej uderza.Io w rozmiary i możli\vości 
eksportu towarów polskich do Danii. Przykładem tego były trudności w otrzy
maniu przydziału dewiz na wywóz blachy cynkowej przez „Sp. z o.o. lllacha. 
Cynkowa" w Katowicach. Duńska centra.la. <kwiz w:-;trzyrna.la. bowiem operacje 
dewizowe do cza.sn zakończenia rokowań polsko-duńskich28 • 

,v związku z tym )l~Z poleciło pm,lowi polskiemu dr ,J. ~ta.rzewskicmu 
rozpocząć intcns)",vne zabiegi <l.yploma.t;yczne. \V połowie czerwca ,J. Sta
rzewski o<lbyl rozmowę z <l.wiskim chargć d'a.ffaires Treschowt'm, podczas 
której negatywnie ustosunkowa,ł się do propozycji zawarcia. nowego trzymie-

26 Ibidem, s. 1-3, Telegramy szyfrowe poselstwa RP w KopnHhadze do )l~Z. i od
wrotnie, 23 i 25 I I V36; ibidem, s. 68, l\TPiH tło 11 SZ, 4 VII I !j3(i. 

27 Ibidem, 5727, A. 63, l\ISZ do posdstwu RP w Koponhaclzl', 22 V rn:rn. 
28 Ibidem, s. rn, :\ISZ <lo ::\IPiH, 28 V 1036; ibidem, s. 68, l\IPiH <lo ~rnz, 4 VII rn:rn. 
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Hięcznego porozumienia tymczasowego. Ponaclto zarzucił Rtronie duńskiej od

\dekanie rozstrzygających rozmów. Prn,eł polski zanwa.żył przy tym, że Dania. 

lPlrncważyla PolskQ jako partnera handlowego, natomiast przychylnie trakto

wała swoje Rtosunki z Wielką Brytanią i Niemcami. Tymcza.Rem zda.niem 

,J. f'-;fai.rzPwRkiego gospodarka <lm1.ska o<lnm;ila korzyści ze współpracy z Polsk~h 

o czym świa.<lczyly I O-procentowe docho<ly flot,y duńskiej z tytułu przewozu 

poh;kich towaró"·· Dążąc <lo ograniczenia, importu towaró,~r polskich dni1skiA 

\,·ladze lrn.mllo,vf' mu~zą się liczyć z za.mrożeniem czQścj wierzytelności lub 

z utrab1 int.ra.tnych przewozów morskich. J!owyższc argumenty posła. polskiego 

sklonil;v Tre:--chmni. do złożenia. w tej sprawie odpowiedniego memoriału mi

nistrowi spr2.w Żngranicznych Danii. 

~a polecenie :MSZ Starzewski przeprowa<lził rozmowy z przedstawicielami 

d u11r,kich :,;for gospodarczych \\'Spólpracujących z Polską. Analogiczne argu

menty przech.;t[twil zatem prezesowi Związku Iniynierów Duńskich i właścicie

lowi spółki "Hojg.1a,r<l og ~chultz", pracującej przy budowie portu grly11skiego, 

inż. Knudowi H0jgaanlowi. Ten zaś z wla.s1wj inicjatywy omówił problem 

rokowań w d1111skim l\liuisterstYdc Przemysłu i Ha.ndln. Inż. H0jgaard rozma.

·wi.i.l także z naczelnikiem wydziału duńskiego l\ISZ Svenningsenem, wyznaczo

nym cło prowadzenia negocj<tcji29 • ,Jednocześnie· w duńskiej prasie gospodarczej 

Hkazłtly :;ię artykuły, nawiązujące do problematyki rokowań polsko-duńskich. 

Organ k6ł przemysłowych i kupieckich "R0rsen" zamieścił obszerny artykuł 

pt. Polityka, ekonomiczna Polski, irnipirowany przez poselstwo polskie, w którym 

prze< lsta\\·iono syt.nację polskiej gospodarki i perspektywy roz\voju. Wypo

wiedziano się również w nim na temat możliwoHci współpracy gospocla.rczej 

Pobki i Danii oraz wyrażono ubolewanie, że polsko-clmiskic stosunki ha.wllowe 

n.ie zrn~t.aly jeszcze m·egu lowane. Autor artykułu sądził jednak, że strona duńska 

})c>tra.ktuje tę sprawę z należytą uwagą3°. 

Dzia!alno:;e St.arzmn„kiPgo przyniosła oczekiwane rezultaty. ·wkrótce 

du11skic i\H:;Z zgo<lzilo si<; na wznowienie rokowa11. ". K.openlrndze, które ze 

względów technicznych mogły się rozpocz<1;<; dopiero 20 VII 19:3H 1·. 

\V związku z pcrspekt,ywą wszczęcia rozmów zasadniczych polskie .MSZ 

po uzyskaniu a.kccpt.a.cji .:\IPiil przesłało poselstwu w Kopenhadze instrukcję, 

zawierającą; zestaw żądań i zakres ustępstw. Celem rokom1ń było podpisanie 

umowy kontyngentO\vej i ewentualnie protokołu taryfowego. W toku rokowań 

należało dążyć <lo uzysk.tnia. takiej klauzuli <lewizowej, jaką przyzna.la Szwecji 

Poh,ka. - lub po<lobnej <lo niej. _Import zbóż miał siQ odbywać na. dotychczaso

wych zasadach. t G<l.yby Żaś Dania. zamierzała wprowadzić zmiany w swojej 

polityce zbożowej, to przywozu tego artykułu z Polski nic można by traktować 

nu. równi z importem z j[i.kiegokolwick innego kr:.1.ju. \V kwestii eksportu węgla 

in~trukcj:i. Z<tlPcala wynegocjowa.ć kontyngent minimalny w wysokości 300 OOOt 

29 / IJidem, s. f.iV- 70, Poseh,two H.P w Kopo1 d1adze d() ministra spraw zagrauicznych, 

8 VII l!):315. 
:io !liidnn, s. i:J. PoRelstwo RP w Koponlwdze do MHZ, !) VII U)3H. 
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w stosunku rocznym. Ogólnie postulaty MSZ zmierzały do oRiągnięcia. poziomu 
eksportu przewidz~anego w porozumieniu kontyngentowym z 13 Xll 19a4 r. 
lub jego zwiększenia. 

Natomiast, jeśli chodzi o eksport duński, instrukcja upoważniała dclegn.tów 
polskich jedynie do podwyższenia rocznego kontyngentu tłuszczów do wyso
kości około 4 700 t. Zda.niem MSZ należało utrzymać korzystne dla Pol;-;ki saldo 
bilansu handlmrngo. Instrukcja zawierała także tezy dotyczące uregulowania. 
stosunków handlowych z Isla.nclią w negocjowanym układzie kontyngento
wym duńc;ko-pobkim lub ocln~~bnym. ,-r zamian za zwięk,zenie importn f;]e(lzi 
(kontyngent 8 OOO t) fala.ndia powinna. się zgollzić 1w, liberalny przydział dmviz, 
umożliwiając w ten sposób przywóz towarów polskich niezależnie od ograni
CZL'ń dewizowych, przewidzianych w trakcie handlowym i;-;larnlzko-angiclskirn 
z 19:rn r. Umowy z Danią i Islandią mia.no zawrzeć na rok, przy czym instrukcja 
dopuszcwl.l po(lpisanie kolejnego porozumienia. krót,koterminowcgo, doraźnie 
normującego obroty towarowe. Kierownictwo delegacji polskiej powi<ir.wno 
pm;}owi w Kopenha,dze. Poza nim w skla.cl delegaeji weszli: radca w l\lini
sterstwie Przemysłu i Harnllu dr \V. Rasiński oraz reforen<larz w )Iinister.-;twie 
Rolnictwa i Reform Itolnych mgr R. Lcszczyf1ski31

. 

Rokowania. polsko-duńskie rozpoczęły się w ustalonym terminie. Zgodnie 
z przewidywania.mi stanowisko cluńskie różniło Rię od polskiego. Xa. wstępie 
delegacja duńska powtórzyła. swoje żądania, dotyczące wyrównania bilansu 
handlowego i obniżenia przywozu polskiego w ogóle oraz zawierania umów 
krótkoterminowych. Xajba.rdziej kontrowersyjne w rozmowach z Duńczyka.mi 
były kwoty przywozu polskiego węgla i zbc1ża. W tych niezmiernie ważnych 
dla Polski artykułach eksportu rząd duński, z uwagi na swoje zoLowiąza.nia 
wobec W'iclkiej Brytanii i Xierniec, ustąpić nie chciał. Stanowif-ko dmiskic 
skbniło pm,h f:itp,rzewskiego do oświadczenia, że l)olska tn-i,ktowala rozwiązanie 
problcmu eksportu węgla jako probierz rzeczowej współpracy. Pona,dto pod
kreślił on, ż3 duń;-;ka. flota odnm,iła znaczne korzyści z obsługi polskiego handlu, 
które należało uwzględnić przy ustalaniu kwoty }H'ZY"\'ozu z I>olski. \V celu 
poparcia swojego stanowiska delegacja polska wykorzystała życzliwn nasta
wienie dmiskich sfor gospodarczych ZH,intercsowanych współprac,~ z Polską . 
.Z żąflaniem przyznania Polsce postulowanego kontyngentu węgla. wyst,wily 
związki przemysłowców, kupcóv.r i transportu n10r;-;kiego32 • Po<L wpływ<:'m argu
mentów delegacji polskiej oraz nacisku części kół przemysłowo-handlowych 
rząd duti!;;ki posze<ll na. ustępstw<.1,; ~n V lJl przC'dstawiciclc l>obki i Da.ni i 
podpisali umowę kontyngentową na zasadzie kompromisu. J>elcg<i,cji poh,kicj 
mlalo się uzyskać co najmniej roczny okres jPj obowiązy,rnnia.. Umowa. za
wierała. klauzulę o automatycznym jej przedłużeniu po ~pełnieniu okreMonyeh 
warunków. Każda ze stron mia.la. prawo wypowiedzeniu. umowy na. <hm, mie-

31 Ibidem, s. 79-86 ,I11Rtrnkcja :MSZ w poro:,mmieuiu z )lPiH dla posła RP w Ko
penhadze, 16 VII l 936. 

32 Ibidem, s. 96-99, Posobtwo RP w Kop<'11ha<lzo cło minist.rn sprnw zugmnicznych, 
19 VII 1936. 

72 



siące przed terminem. ,v ówczas obydwa. państwa powinny podjąć rozmowy 
w sprawie proponowanych zmian, a gdyby zakończyły się one fiaskiem, umowa 
traciła ważność33 • 

Polsko-duński nkład kontyngentowy uzupełniały trzy tajne klauzule, do
t,yczące węgla~ zboża i dewiz. W kwestii węgla. delegacja polska zgodziła się na 
zła.godzenie swoich żądań i obniżenie kontyngentu z proponowanych 300 OOO t 
<lo wysokości 210 OOO t rocznie. Jednocześnie Dmiczycy zobowiązali się zwię
kszyć ,v przyszłości kontyngent węgla polskiego3-I. Druga khmzula regulowała 
przywóz z boża z Polski, przy czym rząd duński zagwarantował nieograniczony 
przydział dewiz. Import zbóż nie podlegał reglamentacji dewizowej, jednak 
konkurcncj~ Niemiec i naciski z ich strony mogłyby w praktyce przyczynić się 
do utrmlniania przez fluńską centralę dewiz przywozu polskiego zboża.35 . 

\V trzeciej klauzuli dewizowej, uregulowano ogólne stosu~ki płatnicze po
rn iędzy I'olską i Danią, a treść jej wzorowano na podobnym porozumieniu 
polsko-szwedzkim. Obie strony zgodziły się na normalny transfer dewiz do 
czasu, gdy jedna z nich nie zastosuje ograniczeń ,ve wzajemnych rozliczeniach. 
Ponadto wymienione państwa zacleklarowaly przychylne traktowanie wierzy
cieli każdej ze stron, na zasadzie uprawnień dłużników kraju najbardziej 
uprzywilejowanego36. 

Ogólny bilans wymiany towarowej ustalony w umowie, pomimo ustępstw, 
zapowiadał się dla Polski korzystnie. Dania za.gwarantowała Polsce minimalny 
przywóz zbóż i pasz na. poziomie z ]at 193 l-1935. Zgodnie z przyjętą klauzulą 
nic ograniczały importu tych artykułów pozwolenia dewizowe. Odrębnie za
pewniono przydział dewiz na ustalony dla Polski kontyngent węgla. Natomiast 
na 24 inne arty~uły objQtc reglamentćtcją dewizową przyznano !lolsce roczną 
kwotę w wysokości 4 mln kd. W granicach tej sumy Dania zobowiązała się 
wydać pozwolenia dewizowe na przywóz z Polski koni, drmvna, dykty, ceraty, 
przędzy, odzieży, chmielu, benzyny, eta.ryny, papy, blachy cynkowej, maszyn 
włókienniczych, karbidu, tkanin lnianych, rur, salmiaku itd.37 

Urnowa regulowała również stosunki handlowe z lsla.ncfoh przy czym wła,dze 
polskie uzyskały zgodę na. nieograniczony przyclzi,1,l dewiz. Do Islandii ekspor
towała Polska cztery artykuły, tj. węgiel, lITewno, zboże i benzynę. ,vobcc 
korzystnej klauzuli dewizowej istniaht realna możliwość zwiększenia polskiego 
wywozu <lo tego kra.jn38 • 

Lista towarów dmiskich przewidzianych do wywozu była dłużs~a i wy
mieniała. 74 artykuły, ale pocl względem wartościowym nie dorównywały one 

:ia 1bi(lern, 12809, s. 5-8, Umowa kontyngentowa, 26 VIII rn:rn; ,,Polska Gospo-

darcza", 1 !) IX 19:>6, z. :>8, s. 1 ll l. 
34 A.AN, l\ISZ/1280!), s. n, Umowa kontyngentowa, 2G Vlll 1U36. 
35 1 bidern, s. 15. 
36 Ibidem, s. 14. 
37 Ibidem, s. 9, Li8ta kont,yngcntów. 
38 1 bidem, 5727, s. 9:3- 94, Raport radcy W. Ro8i11.skiego w sprawie stanu rokowa.{1 

polsko-<lui'u,kich, 10 VIII 1!)36. 
1 

' 
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kontyngent,om polskun. :-,;pośród ważniejszych towarów cksporto,vanych przez 
Danię w ramach umowy należy Vv'}'mi<:>nić tłuszcze roślinne i zwierzęce, mączkę 
sojową, oleje roślinne i zwierzQcc, kwasy t}u:-,zczowe, ryby, skóry, samochody 
i części do nich oraz różnego rodzaju i przezrrnczPnia mas:,;yny. Islandia w za
mian za. dogodną dla Po]Rki khmzulę uzyskała zwiększenie kontyngentu śledzi 
solonych z 8 OOO t <lo 8 fiOO t 39

• 

W pra.ktycc iRiniala jeszcze rnożliwoś6 polepszenie\ hilawm handlowego 
i płatniczego. Poza listą kontyngPntowo-dewizową znalazły się ho\\·iern arty- ' 
kuły takie, jak żołądki cielęce, na.Riona. koniczyny czy fasola, które Dania 
zamierzała nadal importować40 • "r zakresie tych towarów firmy duńskie mogl? 
liczyć na ula,twienia,. Przykładowo: firma "Xor(lisk fi'jerfahrik", importująca 
pierze i puch, otrzymała zgodQ na utworzenie w Polsce oddziału zakupu wy
mienionych towarów w stanic niPoczyRzczonyrn. Tym :-:.amym uprzywilcjowa.no 
działalność hancllow<ł tego przcdsiębior:-;twa na krytm'ium l'olski, gclyż oho-· 
wiązuj~~ce przepiHy standaryzacyjne zaka.:,,;ywaly wywozu pinrza niPoczyszrzo-
negoH. · 

Poselstwo polHkie w .Kopenhadze oceniło pozytywnie reznltaty r()kowat'1 
handlowych z Danią. Udało się bowiem przekonać Dm'iczyków o nicsluszno~ci 
tezy, że tyJko i>oJ:.;ka odno:-:.i korzy8ci z tyt.ulu wzajemnych st,mnmków gm;po
<larczych i handlowych. \\.,. związku z tym L>a.nia zrezygnowała z, dążm1 do 
,vyrównania <lwustronnego obrotu towarowego. Zaw,i.rta umowa, kontyngen
towa przyczyniła się zdecydowanie do norma.liza.cji i ~tabilizacji stosunków 
handlowych w latach następnych. Zdaniem Starzewskiego nniknięt,o hy odro 
clzenia się u kontrahenta duńskiego tendencji do obniżania poh,kicgo wywozu, 
gdyby elastyczni<' tmktowu.no bilateralną wymianQ towarową12 • Ze stron>· 
polskiej lepsze JHTspektywy st.os11nków lrnndlowych za.leż,i.ly od Rpelnienia kilkn 
warunków. Poseł uwa.ża.l, że wszystkie zobowiązania pfatniczc wohe<\ r )a1lii 
powinny być terminowo realizuwanP. Da.lHzy rozwój polskiego cksp0rtu (lo 
L>anii uzależniony był również ocl życzliwego t,raktowania. j(·j import.u na rynku 
poh:lkim. l'owyższernn celowi mógłhy Hłużyć przychylny stoi-;nnek do floty 
duńskiej, w sensie powierzania jej la<lunków z i <lo port<'1w polskiego ohszarn 
celnego. Korzystną dla. zwiQkszenia. wywozu wyrobów polskiego przcmysl11 
mogla się okazać współpraca z cluńskim przemysłem okręt,owym. \V zamia.n 
za zlecanie budowy statków władze' polskie na zasaclzie kompensacji żąclalyhy 
zakupu przez stocznie cluń..;kie krajowych wyrobów żebznych, drmvna., urzą-

39 Ibidem, s. U4; ibidem, l:!80U, s. 10- 12, List.a kontyngentów - B. 
10 ibidem, 5727, s. 103, Raport gospodarczy z.a ez,Js od l IX rn:rn <lo :H Vlil l!l~n. 
n 1 bielem, s. 109-110, Poselstwo RP w Kopenhndzo do )1 NZ, ~6 VIII Hl36; 1:birle111, 

i:;. 116-117, I'ai1stwowy Iw1tyt11t, Elnipol'towy (dakj:Pff,~) dopos(•lRt,wa H.P w Kop011-
hadz.e, 7 IX Ul:36; ibiflem, :-:. J 18, Pm,clstwo HP w KopPnlind:..m do PLE w \Ynr:-;zawiP, 
23 IX 1936. 

4 2 Ibidem, s. UU-100, Poseh;two H.l' w KoponhaLl,w do mini:stru spmw zagranicznych, 
l!) VIII 1936; ibidem, s. 103, Raport, g0spodnrc.r.y .r.n c·zas od I IX 1936 do :H VIII 1937. 
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dzeń okrętowych itd.43 Postulaty posła Starzewskiego miały szanse realizacji 
- z ·wyjątkiem jednego, dotyczącego zwiększenia usług floty duńskiej. l\lini
sterstwo Spnrw Zagnmicznych zauważyło, że rząd polski nie mógł zlecić prze
wozu towarów określonej banderze, np. duńskiPj, gdyż krok taki oznaczałby 
w praktyce <lyHkrymina.cjQ innych ba1{der. Z m~·,1,gi na porozumienia między
narodowe towarzystw żeglugowych poszczególnych krajów i określoną politykę 
frachtową wszelkie prnmnięcia Polski w tym wzgl9clzie byłyby niekorzystne 
dla polskiej żeglugi morskieju. Próbowały na,tomia.st polskie władze handlowe 
re:1olizowa,ć pozostn.łe po~tu laty Stu.rzc,vskiPgo 1 ni. in. w dziedzinie przemysłu 
:-.toczniowego. 

Poclpisnjąc 12 I Il 1937 r. z dyrekcją Nakskov Skibsvacrft umowę w spra
wie budowy statku oceanicznego o nośności 7 200 t za.rz,~d Gdynia - Ameryka 
Linie wprowadził do tekstu kfauzulQ dotyczącą wykorzystania. polskich maszyn, 
llrządzeń oraz elementów wyposażenia i;tatku. ":r t,ym celu stocznia, wlziclifa 
polskim proclucentom i dostawcom przyv;ilej u pierwszei1stwa, pod warunkiem, 
że właściwości techniczne ich wyrobów nic będcł ustępowały właściwościom 
firm konkurencyjnych, a ceny nie będą wyższe4!\ 

Przechodząc (lo charakterystyki stosunków traktatowych i hancllowych 
w latach 1937 - I 93f), można stwierdzić, że rozwijały się one dla Polski po
myślnie. Pocl koniec sierpnia. 1937 r. przedłużono umowę kontyngentową na 
następny rok. W„ omawianym okresie nastąpiły zmiany w duńskich przepisach 
walutowych. Po wyclaniu nowe.i ustawy, obowiązującej do 31 Xll 1938 r., 
du11ska centrala dewiz zaczęła przyznawać kwoty kwartalne, co znacznie 
usprawniło dzia.łalnoHĆ przedsięhiorst,w hancllowych46 . 

1 I X I 0:38 r. Polska i I )ania zawarły kolejne porozumienie w ~prawie pro
longowania umowy kontyngentowej z tn3G r. Zasady wzajemnego obrotn 
towarowego pozoętały nie zmienione. Uzupf'lniono jedynie foity kontyngento
we, wprowadzając do obrotu m. in. maszyny i urządzeni,1, okrętowe, co wiązało 
f,(ię z podjęciem przez Xab,kov Skibsvaerft budowy 111. s. ,,Clll'obryn47

• 

Xastępne porozmnicni<', uzupełniające umowę, parafowano 15 III l93!J r. 
Dania przyznała dodatkowe licencje walutowe na przywóz płyt stolarskich, 
obręczy wiklinowych, ctaryny, rur stalowych itd. Nie uwzglrduiła. jednak 
Wszystkich postula.tów polskich. Polskie władze handlowe <lomagały się całko
witej realizacji kwot ilościowych oraz zwirkszeuia przydziałów dewizowych iw. 
hieliznę trykotową, opony, bi Pl cynkową i inne towary 48

• 

43 IfJ-idcm, 12809, s. '.ł - ·!, Po:,;ebtwo HP w Koponha<l:w do lllinistrn r.;praw wgm 

lliPzuyeh, 26 V Hl l \:ł:rn. 
u 13. Hajduk, o.e., i,;. 45. 
a;; Zoh. §IO 11111owy; \Vojewó,l:;i;kie Archiwum Pu{u;twowe w Gdaii:,;ku, Gdynia - Ame-

ryka Linio (<lalr-j: \VAPGrl, G.\L), 1237,s. 7:JS - 757, Umowa pomiędzy GAL :i Nakskov 

f:;kibsvacrft,, d,>tycząca budowy m. R. ,,Chrohry" , 12 rn 1937. 
41; AAN, l\ISZ/57Ul , s. fi - 8, Poselstwo RP w KopcHhndzP <lo )ISZ. :H XI 19:rn. 
ł 7 , , Kmier Rilt.ycki ", 5 VI i 7 IX 1!)38, nr 1 fi I i 206. 
48 .-\AN, ::\IRZ/94:!4, s. 04, 100, l 02 i 117, Pi::-nut po"'f'lst,wa HP w Kopenhadze do MPiH 

oraz PIE, 2:?, 26 VI i 22 VII lfl39. 
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\V związku z narastaniem zagrożenia wojennego rząd duński zaczął ogra
niczać przywóz niektórych towarów. Dm1.ska. centrala dewiz coraz częściej 

wydawała. krótkoterminowe pozwolenia dewizowe. Narastające trudności 

w stosunkach handlowych z Danią skłoniły posła polskiego do interwencji 
w duńskim .MSZ. 11 Vll 1039 r. poseł domagał się, aby świadectwa walutowe 
wystawiano, zgodnie z obowici:zującymi przepisami, c·o najmniej na. 4 miesiące . 

Duńskie .MSZ ohiecn,ło interweniować w tej sprawie. Nie zgodziło się jednak na 
ewentualne wydanie pozwole11 de,vizowych po 3 L VIII 1939 r., tzn. po wy
ga.śnięciu umowy kontyngentowej19 . 

Powstały również trudności w innych dziedzinach hilatorn,lnych kontaktó,,. 
W sierpniu l!J:39 r. władzo duńskie odmówiły ryba.kom polskim prawa postoju 
i przerobu homarców w porcie Skagen50 . 

Rosnące stopnimvo trudności we wzajemnych stmmnkach zmusiły rząfl 
polski do podjęcia rokowań w sprawie zawarcia. nowej umowy kontyngentowej. 
Termin ich rozpoczęcia z winy strony duf1skiej kilkakrotnie przesuwano i osta
tecznie zgodzono się na 7 IX 1930 r.; do rokowań jednak nie doszło na sliutck . 
wybuchu II wojny świa.towej 51 • Łącznie z umowłł kontyngentową zamierzano 
zawrzeć porozumienie taryfowe, uwzględniające postulaty obydwu stron 
w sprawie zniżek celnych52 • 

\Vzajemny obrót towarowy uregulowany umową kontyngentmvą i poro
zumieniami dodatkowymi przedstawiał się w lata.eh 1n:rn-1939 jak w tabl. 2. 

Z tablicy wynika, że eksport ,vęgla, zboża, drewna., paszy i żelaza odgrywał 
na.ciał poclstawową rolę w handlu z Da.nią. \Vywóz wymienionych artykułów 
w poszczególnych okresach utrzymywał się na rc'>żnym poziomic. I ),mia importo
,vała zbliżone do ustalonych kontyngentów ilości węgla,, a w ostatnim okresie 
zaznaczył się nawet wzrost. Dane ilustrujące wartość wywozu węgla. świadczą 
o utrzymaniu się tego artykułu na rynku duńskim, co nie było la.twe z uwagi 
na, silm1 konkurencję brytyjską i niomiecką53 . Na.tomi;:tst dużym wahaniom· 
ulegał eksport zboża, zwi,łzany z ograniczeniem w J n:-rn r. przywozu zbóż 
(lo Danii na skutek dobrego uro(lzaju. Stratę tę wyrównano zwiększonym wy
,vozem drewlla w latach 1938 i 1 n:rn5·1• Tendencję malej,1cą w stosunku do 
pienvszego okresu IX 19~W - VII J 19:37 wykazywał eksport paszy. W grupie 
artykułów przemysłowych nieznacznym wahaniom podlegał wywóz krochmalu, 

49 Ibidem, H. J 10- 11 L, PosC'h,two RP w Kopouhadzo d<> 1\tPiH, t:3 Vll rn:HI. 
50 Archiwum Pmistwowe w Gdyni, Morski Urzącl Rybacki (dal1·j: MUR), 112/128, 

b. pag., :MPiH rlo )I8Z, rn VJl rn:rn; iln'.rlem, b. pag., ::\lPiH do .MUH, rn VIII UJ:Hl. 
51 AAN, )ISZ/!J-!:H, s. 95 i 1:H, Pisrnn poHl'istwa HP w Kopenhadze do l\lPiH, 22 VI 

i 17 VIII 19:ł!J. 
s2 Ibidem,, 5725, 8. 45, l\I PiH do ~mi, 10 VIII l!):rn. 
53 ,ve ,,Tześniu 19:rn r., a zatom po podpiRaniu urnowy koutyngentowf'j z Polską. 

za cenę zachowania wywozu artykułów rolnych Dania przyznała Niomcorn cloclatkowy 
kontyngent węgla w wysokości 600 OOO t. Z()b. A.AN, J\fRZ/5727, s. 118- ll!J, Poselstwo 
RP w Koponha,lzo do 1\Il::lZ, 25 IX J n:rn; -ilJirlem, 570!), s. 27-28, Poselstwo HP w Kop<'n

ha<lzo do MSZ, 24 X l n:rn. 
64 Ibidem, !:M-34, s. 121, PoselRtwo HP w Koponhadzo do l\lPiH, 11 VIII l!J3!). 
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Tabl. 2. Udział ważniejszych towarów w polskim 
eksporcie do Daniia 

Okresy objęte umowami 

Towary IX 1936 - , IX 1937 -1 IX 1938 -
-VIII1937 -VIII1938 - VI 1939 

. tysiące koron 

Węgiel, koks, brykiety 5 818 5 851 6 147 
Zboże 8 597 l 418 2 830 
Drewno, korek l 937 2 695 2 685 
PaRza 2 so:1 1 407 l 034 
Chom i kalia i kroclnna 1 165 l] !} 14~) 
Żelazo i stul 309 209 388 
Inne met.ale 496 584 361 
Sk6,'Y - 54 I 
-wyroby ze skóry l 891 

- -
Skóry fo t,rza no I - -
Odzież 43 33 56 
PrzQdza. i nici 132 108 106 
\Varzywa. i jarzyny 76 294 231 
Zwierzęta żywo 276 - -
Mięso i wyroby mięsno 521 - -
Maszyny i aparaty prócz 
elektrycznych 29 6 óO 
Aparn ty clekt,ryczuo 
i c>zęści - - 38 
Varia 5 I 180 l 623 

a Dane niepolne. 

Ź ródlo: AAN, l\ISZ/9434. R. 125 i 12!}: Poselstwo RP w Kopenhadze <lo Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu - załączniki nr 2 i 5, 1 I VIII J 939. 

żela.za i stali, odzieży oraz przędzy. Za.znaczył się wyraźny spadek wywozu 
sk6r, nie eksportowano już galanterii skórzanej. \V okresie obowiązywania 
umów Polska eksportowała. również niewielkie ilości maszyn i urządzei1, przy 
czym w latach 1938/ l 939 po raz pierwszy zaczęto w:y-wozić aparaty elektryczne. 

Ogólna. ,vartość eksportu polskiego do Danii wynosiła w i)oszcz~gólnych 
okresach: 1936/19:17 - 23 202 ooo Jul, rn:n/1938 - 16 057 OOO kcl, 1938/193!ł 
- IG 254 OOO kd. Zatem w stosunku cło pierwi;;zego okres n realizacji umowy 
kontyngentowej nastąpił spadek ~vywozu. 

11cndcncją ::,padkową cechował 8ię również ogólny import towarów duńskich 
cło Polski. Największy udział warto~ciowy w dmiskim przywozie do PolRki 
rnialy: złom iclazny, maszyny i a pa.raty, środki transportowe, smary, tłu~zcze 
oraz pasze i surowce przędzalnicze. Ulegał on jednak wahaniom w poszczegól
nych okrei:mch. Na różnym poziomie kształtował się rówńież przywóz takich 
artykułów, jak ryby i przetwory, surowce papiernicze, wyroby z metali nie
szlachetnych oraz minerały nieobrobione; największy Lył w latach 1937-1938. 
Stały wzrost wystąpił jedynie w przywozie środków transportowych. Cha.-
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'fflbl. !l. Przywóz "·ażniejszych towarów z Danii 
do Polskia 

i Okrosy objęte umowami 

Towary 19~rn/UJ37 I rn:n;1rt1s I l 9:l8/ t 9:ł9 

tyRiącA koron 

ZJmn ielnzny 3 027 3 062 l 142 
Maszyny i npuraty 
prócz elokt.r. 3 377 727 798 
Środki t.ranspol'to,ve l :1 975 l 942 
Smal'y pochodzenia rn-
śli,mego i zwim·zęcego, 
tłnszczc 2 J 6:l l 737 l fi:!O, 
Pasze 1 446 ~ l(H) l 171 
S11ro,\·ce przędzalniczp l 017 41H 52i> 
Chemikalia 251 79 5ti 
Kawa, herbutu, kakao I ;37 l :J 
)[ięso i wyroby mięsno l Hł !) 10 
Produkty ryboł6wst.wn k;; 167 fHi 

)lasa papi<:rown, pnpior ] 2:{7 7:2 
\Vyroby zn sk6!'~·, } 114 

31> 35 
skóry futrzane - J 
Zboże paszowe 1 :in - -
:\Ii11eraly snro"·n l11h 
obrobio11f' 141 14:J J I!} 
\Vyroby z metnli lllf'-
szlacltet.nyf'h 2fl 119 06 
Varia !I f>81 768 

a Dano niepcłue. 
Ź r6<lło: AAN }I8Z/9·i:l4 s. 125 i I :W: Poselst,wo HP w KopoHhadze dn '.\fini,;t.er:-;t.wa 

Przomyi::łn i Hnndl11 - z:iłączniki nr 2 i fi. l J VIII rn:rn. 

rakterystyczny dla poszczególnych okresów spadek przywozu głównych art}:_ 
knłów znalazł od hicie w skali ogólnej. Wartość wywozu du6.skicgo do Polski 
stale się zmniejszała i wynosiła w lata.cli IU36/ 19:ł7 - 12 847 OOO kd, l 937 / l 9:~8 
- Ll 035 ooo kd, 1938/1939 - 9 064 ooo kd55. 

Bilans handlu zagranicznego Polski z Danią w latach 19:rn- l ~39 J>rzPdsta.
wiał się zatem jak w tabl. -1. 

. I 
Z porównania obrotu towarowego obydwu partnerów pod względem warto-

ściowym wynika, że Polska ut.rzyrnala dodatnie saldo bilansu handlowego 
z Danią. Dokona.no tego w warunkach silnej konkurencji na rynku duńskim 
towarów angielskich i niemieckich. r 

Podsumowując oma.wiane problemy należy stwierdzić, że pod8tawą prawną 
stosunków han<llmvych pomiędzy Poh;ką i Danią w lat,ach 19:34- 1939 był 
traktat handlowy i nawigacyjny z 22 Ilf 19:!4 r. Na jego podstawie zawiera.no 

66 Ibidem, R. 125 i l 2H. PoRehlt wo RP w Kopenlwdzo do :\l PiH - załączniki 2 i !'i. 
ll VIII 193~. 
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Tabl. 4. Bilans Jrnn(ll11 Pohiki z Daniąa 

Latu. 
Kicrnnki 

19:rn I 1937 I 1938 J 1939 (do VI) 
pl'zewnz{iw 

miliony koron 

Eksport 26,9 

I 

16,8 I Hi,8 10,7 
Import 8,1 15,:'5 

I 
9.7 4.4 

Saldo 18,8 l,3 7.1 6,3 

n. Dano niopPłnfl. 
Ź 1·ó(lło: AAN. M8Z/94:ł4, s. 12:1-124, 128: Po:-ielstwo RP w Kopenhadze do MPiH -
załąezniki l i 4, 11 VII[ l!ł:3!); ibidem, PR:\I, KEl\I, mln- nr :W80H, s. 98-- 99, 100, 133, 

151: Posolstwo nP w KopenhadzP do MSZ - załąezniki. 27 I 19:n, 10 I 
i 21 TI rn:rn. 

umowy kontyngentowe, wynikające z wprowadzonej w Danii kontroli obrotów 
dewizowych z za.granicą, oraz porozumienia taryfo,,·0, stanowiące rezultat 
zmiany rn.;tawodawstwa nelnego w Pobce. I>ierwszą umowę kont,yngentową 
zawarła Dania z Polską w grudniu 193:3 r., a protokół taryfowy 10 I 1934 r. 
Obydwa wymienione porozumienia następnie przedłużano. '-'r I 035 r. wygasła 
kolejna nowela umowy kontyngentowej. Z uwagi na niekorzystny dla. Polski 
rozwój wymiany towarowej z Da.nią rząd postanowił rozpocz,łĆ nowe rokowa
nia w celu utrzymania dotychczasmvego dodatniego 8al,la bilansu handlowego. 
\\' rokowania.eh. poh,ko-duńskich dotyczących zawarcia. nowej umowy kontyn
gentowej można wyróżnić <hde fazy. W pierwszej, t.rwającej od 5 XII 1935 r. 
<lo polowy lipca rn:JG r., rząd dmiski stor-;owal taktykę gry na zwłokę. ·wskutek 
tego po wygaśnięciu terminu Hmowy z grudnia. I D33 r. wzajemny obrót towa
rowy, począwszy od l n:rn r., miał charakter beztrakta.towy i odbywał się na 
zasadzie krótkoterminowych uzgodnień. W fazie drugiej, obejmującej okres 
od 20 V lJ do 2G VIH obie strony podjęły rokowania zasadnicze, które dopro
wadziły do zawarcia. nowej Hmowy kontyngentowej. Obowiązywała ona wraz 
z porozumieniami dodatkowymi do k011ca sierpnia. 19:39 r. \Vybuch II wojny 
światowej przeszkodził w podjęciu nowych rokowań. 
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K O )f U N T KA T Y I N S T Y T U T U B A L T Y C K I E G O 
R. XV[lI, ZESZYT 33, GDAŃSK 1981 

Leokadia ]{(Ju:alska-Postć11 

SCHWBHEN UND DER, POLNISCHE J?ItEIHEITSKAlUPF 1830-1864 

Die Tei1ungen PoJens hu.ben bei <len Volkern der skandinavischcn Halbinsel 

keine ticfere Teilnahme an <ler Tragodie der Po len erweckt. Polens :Missgeschick 

wunlo allgemein als eine St.rafo filr Unerheblichkeit, Egoismus nnd Anarchie 

der pri vilegierten Gcsellschaftsschichten bctrachtet. Erst die Er0ignisse anfangs 

de::; l !>. ,Ja.hrhunderts haben die Sache Polcns dcn skandinavischen Volker 

ntihergeLracht, ais sic selbst die .Folgen <kr P.inmischung <l.er Grossmachte in 

die Politik ihrer Lii,nder schmcrzlich zu spiiren bekamen. Erst jctzt hegriff 

man, dass die polnische Fra.go fiir die Politik und 8icherheit der skandinavi

schen Lancier von er:-:;t1·angiger Bedcutung sci, und dass sich <liesc Lan<ler 

gcgcnii her den V orkommnissen in Pol en nicht pa.ssiv verha.lten durfon. Zu 

jener Zeit bestieg Karl der XI V. Johann den Tlu·on Hchwedens un<l Norwegens, 

die in einer Personalunion vcrhundcn waren. Karl der XIV. Johann war ein 

autoritai·er Herrschcr, der die i_jffontliche Moinnng bcider Lander seiner \YilJe 

unterordnen wollte. RichtungwcisPnd for seine Ausscnpolitik war <lic Auf
rechtcr]rn.ltung guter Bezichungen zuru zaristischen Russland. Die Nachricht 

vom Aw:;bruch des polnischen .Novcmbcraufstandes 1830 hat die offrmtliche 

:Mcinung in Hchwed<~n un<l N"orwcgcn Htark beeinclruckt. Von der politischen 

Opposition wmJe sie mit Begcisterung ernpfangcn. Durch den Ausbruch des 

polnischen A ufstarnlrn, wunle in , Schwe<len die Fragc der lWckgewinnung 

Ji'innlarnls aufs ncue aktuell. In Norwegen hot, sich jctzt die Gek'genhcit fur 

cinc scharfo VcrurtPilung jener Vi.mk·r, dir. <lie Fr0ihcit amlerer Volker Yer

letzten o<lcr bedrohteu. An die Seitc Polens stellte sich die liberale Opposition: 

Zeitungsleute, PuhliziHL<'n, Stn<lPnt,en und junge Soh.laten. Ihre Angriffo gegen 

Karl dcn X I V. ,Johann und seine zarenfrcundliche Politik waren for den Konig 

des Mteren besonders p<·inlich, so z.E. ein am J 5. April 1831 in der Zeitung 

„Aftonbla.det" verMfontlichter Art,ikcl, in dcm <la.ran erinnert wunle, <l?~ss in 

<ler \~erga,ngenhPit ,lic Konige, die dem \.,..olkc lcein Gchi>r schenkten und in 

schwPdischc Gebict.scinhussen z11g1111sten drs Ostcns eimvilligten, znr Strafe 

for ihn·n 11 och mu t g<'t.ot et. oder ert.ri-i nkt wmden. Nelu unangenehm for den 

Konig wa.ren a.uch die Angriffo der Oppositiou wegen der an den Zaren Niko

laus I. und die Grossfiirstin Helena ergang<~m·n Einladung, die Patcnscbaft des 

fiinften ki>niglichen Enkels zn iibPrnehmen, der auf die Namen Nicolaus 

Angustw.; get,anft wurclc . Am Tauft,age p.D.18:~ I) bcfi.irchtcte man Stmssen

unruhen, clcshalb wur<kn a.uf dem Stockholml'l' Schloss eiligst, Art.illerie urn{ 

'I'ruppen zwmmmengczogen. Zu Uur11lwn kam es jecloch nicht, wcil Rich die 

l'H8sischen ffo.st.e zur Ta.ufo nicht einfarnlcn. Kurz darauf wur<le von Stu<lcnteu 

6 - Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 
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in Uppsala cine mannliche Puppc in Llut,~erschmicrten Kleidcrn aufgchlingt, 

diP den Zaren Xikolam, I., cfon „ Henkcr 1>olcns" clarstellen sollte. In Gcspraclwn 

mit dem russischcn Gcsamltcn konntc der Konig cliese Exzcsse noch mit der 
in Schweclen gcltcnclen ~foinungs- und Prcsscfreiheit cntschuldigen. Hchlirnnwr 

wurdc es, ais auch hohe kirchliche und sta.at]ichc ,nirdentrager, ja sogm· 
Uiplonrn,tcn, um nur Bischof E:,,aias Tegucr, Profossor und Abgeordncte Ca.rl 

A. Agarclh und Magnus Bjornsticrna den schweclisehen Gcsamlten in London 
zn nenncn, sich zu antirussischen .Xusserungcn hinrciscn licssen. Die russcn
feindliche Karn1mgne in Schwedcn Iicss hei dem rw:issichcn AussenrniniHtcr 

Xcsselro<le Zweifol an dPr Loyalitat Schwedens gegentiber .Moskau aufkommcn. 
Xessclrode trante dcn Sch,rndl~n zu, siP wurd.en die durch den poluisclwn 

A ufstand herbeigeruhrtc kritischc Lage Russlarnls dazu benutzcn, sich mit 

<len ,Yestmachten gegen <la.s Zarenreich zu verhuwlcn. Der Kónig, <l<'m vicJ

leicht solche Gedanken vorgcschwcbt hahcn, war jc<loch cin niichkrner uncl 
vorsichtiger Politiker, <ler voraussah, <l:l,ss clic W„estmachte sich for Polen nicht 

einsctzen wiir<lcn. Deshalh Llicb er a.uch Pin treucr Bundcsgcnosse Jloslrnlls , 

deshalb unterliess er nichts, um die polenfrcuwllichen HtirnrnPn der Opposition 

zurn Schweigen Ził bringcn, clie Agita.tion der polnischcn Emissiirc zu tmtcr
binden und den W'affenschmuggel for die Aufi..;tarnlii-.chcn zu Vf\rhiwlcrn. Karl 

der XIV. ,Johann ,var <la.hei i.ibcrzeugt, d.cr Zar wiirdc scine Loyalitat nach 

Gebi.ihr einschatzcn und scinern Hat folgcn, clen liesiPgt,en Polem gegcniibPr 

Urossmut mHl Gnacie waltcn zu lasscn. AJs a.Lcr Xikolu.w, f. clio Ra.tschlage 
<lcs IGinig~ in den \\,.ind schl ug und <las lwz wungcne \ \'a.rseha.u der \rillkiir 

des sicgreichen Gcncrals P.i.skicwitsch ii Lcrlicss, da, bcganucn a uch die Bym
pathien de:-; Konigs fi.ir den Za,rnn clahinzrn,ehwirnlcn. So entstanden auch (lie 

Voraus:-;dzungen for die Eimvilligung des Konigs in eine a,llmiihlirhc Anniihe
rnng Schwedens urnl .Norwegens an (lin \\\!stmiichte1. 

Xad1 dem missgliicktcn Kovcmheraufatarnl von 18:~ I wa.ren viole I'ob1, 

die sich vom rnssichen .Reginw bt>clroht fohltcn, ansi;;pr Lawl<~s gegangen. 

Paris wurde zum 8arnrnclpunkt clcr polnischcn Emigra.tion, clio in zwei poli

tische Lager zerficl: ein tlemokmtisches, an dessen Spitze der h<.~r(ihmte DichLer 

Adam .:\Iickiewicz stand un<l Pin aristokratisches 11ntcr l1~tihrung des Fiirstcn 

Adam Czn,rtoryski . .Na.eh dem Tode <k·:-1 Dichters ( 18;,tj) wunle Czartoryski 

zurn wichtigstPn Heprascntanten scincr Nation ausserhalb clcr polnischcn 

Heimat. Die politische Gruppc, diem it dcm Fiirskn zusammenarlwitetc, wurde 

nach der Pariser Jtesiclc·nz des Fiirsten, in der auch ihrc Zusammcnktinftc 

stattfanden, H otcl La,m hPrt gcnannt. Die Czn,rtoryski-( :ruppP nHtss ~clrn'P<len 

ci1rn hesondere l3<'deutung bci . .:\fan ncigtc zu cler J\ uffassung, class f.;e}nvcclen 

angcsichts sPiner geographisclwn Lage und der Einb11ssc Finnlarnls Pin I n

tcressc claran hatte, Po len zu helfon oclcr zumindcst cin solchcs I ntcrcssc ha ben 
musste. Ein konstitutiunell mehr ocler mimler unabhiingiges l>olPn hcdcut.etc 

1 L. Kowal::;ka-Post en, Sverige och det J)()f8ka nouembempproret 1830 - 1831 [::\fo1111-

skript]. 
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eine Rchwiichung Russlands und eine Minderung der Bedrohnng Schwedens 
<lurch den ostlichen Nachbarn. Hchweden konnte seine Stimme for Polen in 
die "\Vaageschale werfon und im KriegsfalJe als Verblirnlcter der "\Vestmachte 
gegen Russlarnl auftreten. Um den Baden for eine solche Entwicklung vorzu
hereitcn, wurclcn 1848 Aleksander Waligórski uncl l 855 Wolodkowicz nach 
Nchweclen cntsandt,, ohne <liese l\lissionen cjn nennensi;verte~ Ergebnis for 

Polen crhracht hattcn2 .Die revolutionaren Ereignisse des Jahres 18,!8, deren 
Schauplatz zahll'eiche europaische Uindcr warcn, fanden ihrcn \Viderlrnll 
u.uch in Hchweden. Die Nachrichten von diesen Ereignissen losten einc lebhafte 
liberale Agitation ans. Die Anfmerksamkcit der Schwcden konzcntriert.e sich 
jedoch ha.uptsachlich auf die revolntiona.ren Vorkomnisse in dcn deutschen 
Liindern. ]>,tra.Ile] zu den f~reignisseu in Berlin, kam es am 17. urnl l n. Marz 
18-Hl auch in Htockholm zu grossen Strassendemonstra,tionen. Vielerorts wnr

<lcn in <ler Hauptsta.dt Pia.ka.te angeschlagcn, in tlenen Forderungen nach 
Reformen, na.eh dcm allgomcincn Stimrnrecht., sowie falhrnisc anch Forderun
gen na.eh Proklarnierung der RepuLlik 11nd nach Entthrommg Oskars I. 
erhohen w11rdcn. Die Unz:ufriedenhcit der aHfgebrnchten, VoJksmenge iiusscrte 
Hich in Ntcinwiirfen gcgen die Or(lnungskri.iJte und im Einschlagcn von Fenster
Hcheihcn in offent,[jchcn Gebiiuden. Die Behorden zogorten anfanglich mit der 
Anwendung von Hepressalien, schliesslich wun.len jedoch die Kra.walle mit 
\Vaffengewalt nie(lergeschlagen, wobei :30 Pcr:-:;onen ums Leben kamen. Die 
revolution~i.ren Ei'eignisse der ,Jahrc 1846 und UH8 in Polen wurden schwe
diHc:hcrscits bloss a.Is cin rroil der revolntionfiren Garung in l~nmpa wahrgcnom
tnen. Kur in Uppsala Rprach man wiihrencl eines Stmlentenba.nketts von der 
N"otwendigkeit der \,'"pr;.,klavung des poJniRchen \T olkes ein Encle zn bcreiten. 

Nchweclen intcres~icrt.e sich for die Freiheitskampfc der Polen nur in8oforn 
dieselhcn gegen Rus;.,bmd gerichtet waren, weil dadurch die Riickeroberung 
11,innlands a.n Aktua.litat gewa.nn. ln Wirklichkcit aber wa.ren <lic Polon, die 
in <lcm von Russland annekt,ierten Teil ihn~:-: Laudes lebten, zu schwD,ch urn 

aufs neuc den Kampf gcgen die rt1.:.;~ischc Grossnmcht a,nfzunehmcn3. 

Der A us br uch clc.s Krimkrieges im ,fahre 18()3 hat in 8chweclen Hoffnungen 
a.uf <lic JWckgewinnung Finnlands, nncl unter dcn Polon Hoffnungcn a.uf die 

\\'iede1·her;-;tellung der l~igenst,a.a.tlichkeit ihros La,ndes erweckt. Es lrntte 
<la.mais d<'n ..:\nschein, a.Is wiirde dieser Kricg in einen enropiiischen Kreuzzug 
gegen Hussla,nd iibergchcn. Fih·;;;t Ad.nm Czartoryski, der in nahen Ilcziehungen 
zu Napoleon 111. sta.wl, wa.rtete bloss a.uf ein Zcichen des Kai8ers, u m die Polon 
zurn Kampf gegcn .Russlanu aufzurnfon. Untcr der .l{egierung Oskar;:{ I. traf 
au<'}1 ~chweden Krieg8vorbcreitungcn gcgen J{,ussland. lm Nm~embcr 1855 

sehloss der Koui<r mit Franlueich uml l~wrla.n<l einon Vertrag, der von der 
hishcrigen N"eut,r:Iit~itspolitik n.hwich und ;inem Brnch der seit 1812 freund

f-idrn,ftliclwn BPzichungen mit, Hussland gleichzusetzen war. 

2 \r. Czurtol'yski, J>awir:tnik J8G0-18fN, \\'11rs,mwa 1060, s. 66. 
3 l-;.C'n!']:;; 80 n,Oskn.1·J :skon 8 er1iati'.vat-irl, ''Densvcnskahi:~torien", Vol.12, Stoekholm 

l!l80, ~- 11!1-20; Bt.. vV<_-dki,,"·ic:r.. LaS11ede et la J>olr>1111e. St.ockholm 1!)18, R. 34. 



Im Friihjahr l85G sollte Schweclen als Bundesgenosse der westlichen 
Grossrnachte in <len Krimkrieg eingreifon. Die sehwedischen und polnischen 
Hoffnungen wurden jecloch schon im ,Janua.r 1856, mit der Annahme der 
westlichen Friedenshe<lingungcn durch Zar Alexander ll. begra.ben. \Yahrend 
der Friedenskonferenz, die im selben ,Jahr in Paris stattfand, konnfo Sclnvccl<>n 
bloss durchsetzen, class Russland und die westlichen Grossmachte dem sogcn
a.nnten Alanclservitnt zustimmt.en. Kraft dies~s Servituts ·war Rnssland ver
pflichtet keine Defestigungen o<ler sonstige militarische Anlagen a.uf .Alancl zu 
prrichten. Die von Napoleon III. und cłem brit,ischcn PremiPrminister ,John 
H,ussel ausgearbeiteten Plane, die a.uf ein freies Polcn und cin schwcdisches 
Finnla.nd hinausliefen, wurden fallen gch~ssen . .Andcrerseits aber lrnhnt sieh 
seit dem Krimkricg eine Zusa.mmenarbcit zwischen den in Paris ansassigen 
polnischen Ernigranten und den dort tatigen schwcdischen Diplomatcn 11ncl 
Agenten an. Die Lebenserinncrungen und cler Brief\vechsel des FiirstPn Wła

dysław Czartoryski zeugen von ~einen Kontakten mit Mandcrst.rom, dcm 
sclnve<lischen Gcsandten in Paris und mit Cusbw Lallcrst.cdt, eincm Agent.Pn 
Konig Oskar I.4 

Der Krimkrieg ha.tte Russlan<l geschwacht und scin politischcR Prestige 
ye1Tingert. Auf die rea.ktionarc Regiernng Nicolaus T. folgte die einigermasscn 
liberale Alexander Il. Aueh in den von Rus:::;larnl behcrrschten Landcrn breitete 
sich ein milderes politisches Klima ans. So wurdcn z. B. in Finnland uncl Polen 
eine Reihe a<lministrativcr Rcformcn eingcfiihrt, nnd bciclc Lauder hatten 
einen Aufschwung ihrcr wirtseha.ftlichen Entwicklung zu vnzeichnen. Doeh 
wollten sich wccler Finnland noch Polen mit halbcu Los1mgen zufric<lengebc·n. 
Unter dem Einfluss der neuen IdePn - cles Liberalismm:i 1m<l .Na.tiona.Iisnurn -
in Europa, erhoben Polen und Finnen Fordcrungen nach Einberufung der 
Stande und Wiederherstcllung der Konstitution. Die Polen crhielfon Yom 
Zaren ~ine ncga.tive .Antwort. Daraufhin griffen sic zn passi-vPn \\'iderstancl, urn 
ihre Unznfriedf'nheit zum .Ans<lru('k zu bringPn und Russlancl zHm .Nachgebf'n 
zu zwingen. Die Russcn begcgncten diescrn "~icdcrstand mit Gcwaltnrn.ssnah
men und soga.r Htrasscnmassakcrn. 

l 8G l glich Polen eincm I>11lverfass, <las jeden Augcnblick in die Luft gehcn 
konnte. Der in der Emigra.tion wirkencle polnische Politiker Wł. Czartoryf-ki 
entsa.nclte seine Mitarbeiter in die Anraincrst.aatcn Russlands, mit der Aufgabc 
for die polnische Sachc Verbiindete zu gcwinncn. Na.eh SchwPclPn wurde 18G2 

Zygmunt tfordan abgeor<l.net, der Informationcn iibcr die Lage in Finnland 
cinzuholen hatte und dort die BasiR fiir den kiinftigen Aufotand. vorbereitcn 
sollt.e. Bereits in (Wt.ehorg konnte ,Jordan sich <lavon ubPrzcugen, <las ,tie 
finnische Fragc for Schweden von grosster \Yichtigkeit ,:var. Jordan beschloss 
cliesen Umstan<l. ais einen AusgangRpunkt for scine Agentcntatigkeit in Schwe
den zu nutzen. Im Gesprach mit Karl XTV. ver~ucht.c er vom Konig ein Ver-

4 .A. Soderhjelm und C.-F. Pal1ustier11t1, Oscar!, 8tockhol111 H)44, S. :i2s ff; 
S. Carlsson, Sverige och krimkriget, "Den sveBska histori0n", Vol. 12, ~tockholm Hl80, 
s. 148-153. 
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sprechcn zu erwirkcn, <len finnischen Freiheitskampf zu unterstiitzen. Doch 
clicHer C'roffnete ihm, da.s schwedische Militarpotential sei fiir einen Krieg 
gegen Russlancl uuzureichend. Schweden konnte :Finnland nur dann unter
stiitzen, wenn die Grossmachte for Finnland eintrcten wiirden. Es sollte 
info]gcclesscn ,Jortlans Aufgabe sein, die Untcrstiitzung Frankreichs und En
glarnls for <las Freiheitsstrebcm des finnischen Volkes zu gewinnen. In Stock
holm nahorte sich ,Jordan don finnischen Emigranten und hegann mit ilmen 
ZU8a.rnnwnzuarheiten. Aber we<ler ,lic Finnen noch ,Jordan waren gewillt,, 
Finnland in einc bcwaffncte Erhebung gegen Russland zu drangen. 8ie wollten 
oinc for ihren Freiheitsdrang gtinstige politische Konjun.ktur abwartcn. Bis 
<lahin sollten sie sich a.uf oine antirnssische Ta tigkeit konzentrieren, die ge
cignet warc <lie Existenz des rusHischen Kolosses zn untergraben. Im Januar 
l 8G3 brach der Aufstand in Polen aus. Die vorn koniglichen Hof angeftihrten 
aktivistischen Gruppen in Rch,vC'<lcn lwt,rachteten den polnischen Aufstand 
a,ls einon l1'unk<'n, der <leu Kricg der Grossmiichte gegen Russland auslosen 
konntc. Der finni~che Emigrantcnfiihrer Norclstrom iibernahm die Lcitung 
<h'r antirnssischen Agitation in Schwedcn5 . 

Die libcra,Je Presse stellte sich auf die Seite der Polen. Sie verurteilte die 
l~inberufong polnischer Rekruten seitens der Russen und bcfiirwortete ein 
Eintrcton Hchwedens for Polen gemeinsam mit den Grossma~hten. 

Die konservatiwcn Zoitungen mahnten zn Vorsicht und Ncutralitat, a.ber 
a.uch sie vcrliehen ihrer Sympathie f'iir Polcn und ihrem .Mitleid mit seinem 
tragiNcbcn Schicksal Ausdruck. Zeitungsartikel, Znsa.mmenkiinfte, Geldsamm
lungen und Dii:.;kussionen im Reichstag liefern hinlangliche Beweise dafur, dass 
oirwm groHsen Teil des f-chwedischen Volkes das Schicksal Polens nicht gleich
giiltig war. Am 2 .. l\larz 186'.3 nahmen ctwa 2 OOO Pcrsonen an der Kundgebung 
in <ler Bi>rse teil. Ehenso viele kamen im }.fai zu eincm Konzert for Polen, das 
Frc(lrika Bremer und l-1 arald Wieselgrcn in der .Kat}rn,rincnkirchc in Stockholm 
<)rganisierkn, und zu 1lcr Versammlung mit Czartoryski in Gótcborg. Eine 
RPihe \-on Fm;ten und a.ndcrcn Veraustalt,nngen wunle n.a. in Uppsala, 
Norrkilping, i\la.riestad angeorclnet, an denen Hundertc von Menschen tcil
nahmen. Eine Ueldsamrnlung fiir Polcu erbra.chte 60 OOO Reichstaler. All cliese 
Ii'm;te, Kundgebungen und Uclclsammhmgcn gingen auf die Initiativc einigcr 
cnergischer und cinflussreichcr Personlichkciten zuriick, die entweder selbst 
~litglie1l0r cles Koniitees for Polcn waren oder Beziehunge11 zu )lenschen 
untcrhicltcn, 1lic diescm Komitce angchijrtcn und mit <len polnischen Agenten 

z usa rn nimw.rlJC'iteten. 

Doch uutcrstiitzten auch Tausemle von .i\lcnscheu, die von sich a.us die 
Veritnstaltung<'n bosuchtcn und ihr Scherflein heitrugen, die attf:'5t,andischen 

5 L. Kowalska-Posten, De polska ochfinlandska e.migranternas samarbete i Sverige 
l 8G2- UJ i belysning ao polskt kallniatcrial, "Hiic;t.oriR)rn och litteraturhistorislrn studior. 
Bkrirt,er utg. nv l::>vensJrn Jittcraturf;i\lbkupet i Fiuhmcl", Vol. 55, HolRingfors 1980, 

:'l. 8!i- I:?fi. 
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Polen, denn man n·.rfolgte ihrcn Kampf mit Rympathie, richtete er sich dod1 
a uch gegen Schwcdens Feind. 

Im :i\Ia.rz 18G3 wur<le ,Jortlan nicht nach Schwe(lcn, sornlcrn nach Polen 
geschickt, urn dort im Kamen des Hotel Lambert die Macht in cler Aufotands
regicrung an sich zu rcissen . .Nach Rclnve<len kamen <lafi.ir Konstanty Czarto
ryski und \-'f alerian Kalinka. Die Rolle de8 erstcrcn beschra.nkte sich d:1rauf, 
seine )ration a.uf den Kundgebungcn und Fcskn zu reprih;entieren, die fiir 
Polcn angeordnct ,vurden. Die Lei tung der Agentcntat.igkeit lag in den H anden 
Kalinkas. Er schrieb Berichtc, Zeitungsartikel, He<len for Fiirst K. Czarto
ryski u.s.w. 

Sobalc.l Ka.linka und Czartoryski schwedischcn Boclcu betreten lw.tten, 
benutzten sie jede Gelegenheit, hei der Bevcjlkcrung Sympa.thie for Polen zu 
erwecken und UnterstiHzung zu erha.ltcn. l)i{' Sendhotcn ,Les Hotel Lamb<>.rt 
yerstanden es, geschickt pm'cl<>nliche Beziehungen, Fcicrn, Zeit.ungsartikel, 
polnische patriotische Lieder sowie Bilder- urnl Nachrichtanmaterial arn; 
Polen als Agitationsmittel einzrn·;etzen. Ystad, Kalmar, f)tockholm, Uppsala, 
Nonkoping und Goteborg warcn die Stadte, die Furst Konstanty CzartoryRki 
hesuchte, um die Hympathicn for sein Lancl za starken6 • 

Die Agcnten der \Veissen konzentriertcn sich in erster Linie a.uf die Agi
tation ofler, wie :-iie selbst es ansclriickten, anf „die cliplomatische Tatigkeit". 
Sic wollt.en vor allcm die Sta.rnle clazu bringen, hcim Kfo1ig dcn Antra.g z n 
stellPn, er moge sich der polnischen Fragc annehmen. Damit konnte der Konig 
sich a.uf di0 Stancle sti.itzen und da.mit rechnen, <lass diesc bcreit ,varen, diP 
Konsequenzcn der Schritte zu tragen, flic er zugunstcn Polcns untcrnchmen 
wiirde. Angcsichts der unsichcrcn Haltung <lcr Westmiichte in der polnischcn 
Frage hestanclen jecloch keine Aussichten, die Htii.nde for cinen derartigen 
Antra.g zu gcwinnen. 

Kalinka und Czartoryski liessen da.her dicsen Gc<lankcn fa.llen urnl a.rbcit,c
ten in der zweiten Aprilhiilft.e mit den Liheru.tcn nnd cincr Rcihe Kons('rvativ<·r 
in Stockholm zusammen, um cine Unterstiitzung dm~ ,,polniRclum" Ant,rags 
durchzusctzcn. J>im;er wnrde am 14. nfarz im Rittorlia.us und })Cim Biirg0r.-,ta.n(l 
eingchracht und besagte, der Reichstag mogc dcn Konig er::1uchen, ,,clasR 
scinc Regicrung in Znsa.mmena.rbeit mit andercn :Staat.cn, flic d.en \\'iencr 
Vertrag von 1815 garanticrt hatten, anf diplomatischem \\'pge fiir einc \rie(for
richtung des Konigreichs Po len eintrctcn mijge". 

Trotz vierzigtiigigcr Agitation, und zwar eincr Agit.c.1.,tion in grossem )bs
stah, wahrcnd die i1e1trzahl der libcralen Zcitungcn die .:\WglichkPit eim~r 
schweflischen Tei]nahme an eincm Krieg mit .H.w,sla.nd erwogC'n, gclang C!-\ 

nicht, Zustimmung zu dcm Antrag zu erhaltcn. Die Kriegsa.gitat,ion crhracht.c 
keine praktischen Ergehniss{' und bega.nn in <ler zwPit,en r\prilhHJfte ahzufhmen, 
u.a. aufgrund eincr l\'littcilung aus Hamburg, die Kriegspropagan<la. in ~chwc-

a L. Kownh,ka-Postón, De pol.<Jka cmiyralltenw8 oyentl'erk:smnhet i /)ver·ige J/W2-
-1863, Lund 1970. 
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dcn ha.he eine Panik an der Borse uml einen Kursfall schweclischer ,vertpapiere 

Yernrsacht. Die St,arnlc lehnten den Antrag ab und begnugten sich mit den 

1\usfiihrungen von A11ssenminister Manclerst,rom Uher die l\la.ssnahmen, die er 

zugunstcn Polem; in PE'tf'rsburg egriffon habc. Er erk.Jarte in der Dobatte im 

.iiitt.crhans am 2. Mn.i, er habo bereits a.m 2. Marz und 7. April dcm rnssischen 

A u:c;sernninistcr G()rtsclmkov cin ~chrPihcn zugcst,clJt, in cfoncn er Bich zugnn

stl'n ,Ler l)olC'n aw;;gesprochen Im.be. In cler schwedischen Regierung fohle es 

a.udt <lmclrn,lls nicht an Rympathicn for l)olen, <loch ·wollc ma.n nicht um der 

Nympathicn willen die Sichurheit clm Landcs in Gefahr bringen7• 

An<lors Ja.gen ,lic Dingc beim Bchweclischen Kónig, der nach einer Ausein

awlcr.~etz11ng mit Rus8lrmd strchtc, urn sC'i ne pcrsonlichc Macht zn festigcu. 

Er wiinschtc ais Buwksgcnosse efor ,Ycstmii,chte od~r zumindest Fra.nkrcichs 

a.u c~inem Kricg gegcn Russlancl tcilzunchmcn; der Gewinn, der ihm dabei 

vorschwebto, ,va.r clio Bcfrniung Finnlall(ls 11wl seine Vereinigung in eincr 

Union mit 8chwe<lcn. Untn dcm Einclruck der Gospriicho, clie er mit K. Czarto

ryski 11tl<l Kn.linku. gofi.ihrt hat.te, schrielJ er am 23. Marz einen Brief an Napo

leon l l l. und fra,gtc ihn, wie er sich verhaltcn sollo, fa.lis die offontliche l\foimmg 

im Lando ihn cla.zu zwangc, einen Ent,schluss in der polnischcn Rache zn fo.ssen. 

Er wiinschtc die Meimmg dc8 Kn,isers zu erfahrcn, clcnn er fincle, es sei rechtens 

SachP des Kaisers un<l. soincs Lamlcs, dcn politischen VcrJauf der grossen 

Fragcn zu lcitcn. Napoleon antwortete jec.loch nicht mit einer Anfforclerung 

zu cincm Kringshiinclnis z.wi:·ichcn Frankreich urnl Schweden. Er stellte viel

nwhr Fragcn in lwzug a.Hf die Pliine Karl;;.; X V. for den F'a.11 eincs Kricgsa1rn

l>rud1s, wo man larnlen ki>nne urnl wo die Flottcn iiherwintern sollt.en sowie 

Wdehc Trnppcn~t~irkcn Rnsslancl aufatollen konne. Der Konig beantwortete 

<len Hric·f und schickte einen Kriegsplan mit. A uch diosmal erhielt er koine 

11nmittclba.re Ant"·ort. J1:ri-t im Herbst ka.m eine Einla.ndung zu einem Kon

gres:;;, auf <lcrn a.Ile hrPrrncn<lcn fi'ragen in bczug a.uf Europa. gclost werden 

Rolltcn. ArnlC're Orossmiichtc wider.-;ctzt.en sich je(loch der f~inberufnng dimws 

Kongre:-1ses. 

Die H offnungC'n clcs Hchwcdischca Konigs a11f einc Auscinandcrset,wng mit 

Hw-;sla.nd wur<kn C'nWiusd1t,. Audi clio in Schwcdcn bct.riebcne Agitation hattc 

nid1t dcn gcwiinschtcn I·:rfoJg. Alwr ,taran trugen wc,ler die polnischen Agcn

tcn, noch ihro Rclnn•difw11Cn 1m<l finni:..:;chcn Hclfor Hchukl. Die l~ntsclwiclung 

in <lcl' 1>olnif;chcn Fra, rre la<r nicht lwi ~chwe<lcn. sondern lwi l~ngla,rnl und 
,..., o 

li'ra.11lr,·ich. Da.s Nchickw-1,I des poJnischon ..:\uf:-,t,ancl.es Wlmle in Lo]l(lon und 

Paris un,l nicht in Stockholm bcst,immt. Hat,fon ,lic ,vestmachte Rich zu einem 

Kri0g 111it Hw,sla.n<l cnti,chlos:-:ien, hiitt.e Hich Schwcclen mit gro;c;ster Sichcrhcit 

hd,ciligt. Abcr Englarnl wolJtc Hich 11m Polens wilkn nicht auf cinen Kricg 

l'inlassen, 11 nd Kais<'r ~apoleon wagte sich oluw ein Btindnis mit rnimlestcns 

Piru,r Cro~sm.i.cht uicht damn. Die Allin.nzci.ngebot,e von Rcitcn Italicns, cler 

--
7 L. Kowa lska-l'osten, 1')'tosll11ek sej11w, prasy i upini·i public:znej w Sz·ll'ecji do spra-

1''!J /J(Jlsl.-icj w 18G,1 r., ,, Prz(lgląd Hisioryezny", t.om LX VITI, Hl77, i. 4. s. 65H-82. 
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Tiirkei und des schwed1schen h.onig:; reichten ihm nicht ans. f~r wiinschtc 
sich cin Bi.inclnis mit Eng!and ocler wenigstcns (hterreich. England wider„ctztc 
sich jccloch und zog Osterreich a.uf seinc Seite. 

Eine militarischc Unter3tUtzung der Pol<:>n d11rch die Grrn;smuchte blieb 
jedoch aus. Der Aufstand wurdc nicclergeschlagen un<l damit wun.len a.uch alle 
i.i ber3teigertcn Hoffnungen begra ben8 • 

Die sehr nrnfangrcichc Agitation, welche die polnischen Agenten zusamrnen 
mit finnischen Ernigrantcn und einem grm;sen Tcil der sclnrn(lischcn Libera.len 
bPsonders im ,fahre 186:i betriebcn hatten, zcitigte nicht cla,s rnn cliesen Gruppen 
erhoffte Ergebnis. Doch ha.tte ma.n nie zuvor cinc <lcra.rtigc Agita.tion for die 
f-,ache cincs amleren La.n<lef; nleht, wie sic damals in SC'hwc(lcn Rtattfanrl. 
Einflussreiche Zeitungsleute, miichtige Reicht,tgsahgcor< lncte, S(;hriftst,ellcr, 
Dichter und viele andere, a.Hen voran der sch weclischc K.ónig, nahmen an der 
propolnischcn Bewcgung tcil, und fast da:) ganzc Volk empfan(l Sympa.thie 
for Polen. 

Dicse Begeistcrung fi.ir dcn Freiheitska.mpf der Pokn er . ..,chien spat,crcn 
Zcitcn wie cinc Legemle, die man kanm zn crklaren und zu verstehen vcrmochtc. 

s L. Kowalska-Posten, Stosunek króla i rządu 8ziredzkiego do sprawy polskie} 
w 18G3 rak,u, ,,Stuclia. Historica" , R. XIX, 1976, Z. :i, f,, :{:35-5-1-. 
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KOMUNIKATY IXSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
R. X VIlI, ZESZYT :rn, GDAŃSK 1981 

.J adw·iga, ff róbleu·ska 

PHZEGL.t\D POLSIHCJI I1 UBLIKACJI z Z.A.KU.ESU SKANUY.NAWISTYIH 
ZA LA'l\\ 1H78-1980 

Przegląd niniejszy, szósty tego rodzaju, przedstawia publikacje historyczne 
z zakresu skandynawistyki wy<lane w Polsce po U wojnie ~wia.towej i obejmuje 
lata 1978, 1979 il 9801. Obok opracowań sernm stricto historycznych uwzględnio

no tu też publikacje traktujące o krajach standynawskich ogólnie, a więc sta
nowiące rodzaj bedekerów, czy prace historyczno-ekonomiczne, a także histo
rycznoliterackie i te literackie, które sta,nowią źródło wiedzy historycznej oraz 
biografie, bibliografie i s1>rawozdania, ze spotkań na{1kowych. Uwzględniono 
wy<.la,,,nictwa zwarte oraz publikacje zamieszczone w następujących czaso
pismach polskich: ,,Acta Bal tico-Slavica,' ' , ,,Czasopismo Prawno-Historyczne", 

,, Gdańskie Zeszyty Humanistyczne", ,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego", 
,,Komunikaty Mazur::,ko-Warmińskie" Kwartalnik Historii Kultury l\fa

te1falncj", ,,Kwartalnik Historyczny"', ::Przegląd Historyczny", ,,Przegląd 
Zachodni", ,,Przeglą<l Za.choclniopomor~ki", ,,Roczniki Dziejów Społecznych 
i Gof,(podarczych", ,,Rocznik Gdański", ,,Roczniki Historyczne", ,)~prawy 
11 ięclzynarodmve", ,,Htudia l\faritima", ,,Śląski Kwartalnik Historyczny So
hótka", ,,Zeszyty Historyczne", ,,Zeszyty .Naukowe ,vydziału Humanistycz
nego Uniwer1'5ytetu Gdańskiego", Seria ,J-Iistoria" i Seria „Studia. Sca.ndi
navica". 

Zebrane pozy~je hib]iograficzne ułożono według poszczególnych krajów 
skanclyna,wskich, uszeregowanych w porządku alfabetycznym (Dania, Fin

landia, [:-dandia, Norwegia., Szwecja), i chronologicznie we<lług okresów histo
rycznych. Osobno potraktowano pozycje omawiające te kraje łącznic. Poza 
tym podano też recenzje prac polf;kich i obcych poświęcone Rprawom skandy
nawskim. \V bibliografii obok prac autorów polskich wymieniono również 
prace autorów obcych, wydrukowane ,v wyżej podanych czasopismach pol
skich. 

1 J. \\' ró blnwska., ó'tan i potrzeby bada1i ska11cly11awistycznych ·1c I'olsce po 11 wojnie 

.~wiato/lJcj, ,,Komunikaty Instytutu Bnltyckiego", 1968, z. 8. s. 32-:J4; Tfl:i., Przegląd 
P()l8lcich pnhl-ikacj,i z za1crPR1t skml(lyrwu,,:,i;tyki za lata 1967-1[)(>9, ,,Komunikaty Insty
tnt,u Balt.yckiego", 1!)6!l, z. 11, 8 . 67-75; Taż, Przeglqrl polskich publikacji z zakresn 

N/.,andyllasi8tyki za, lata 1970-1972, ,,Gdaiiskie Zeszyty J-Iumanistyczne", H. 16/17 
O!l7:l/74), R. 17 (1975), m 21, s. 155- 176; Taż, Przegląd polsk1:ch publikacji z za.kresu 
8 kandyna1,Ji'.styki za latri 1.97.3- 1975, ,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego", 1U77, 

z. 24/2;,, s. 6:J-77; Taż, Przegląd polskich publikacj-1'. z zakres·u skandynawistyki za lata 

l976-1977, ,,Komunilrn1,y Instytutu Baltyckingo", 1!)78, z. 27/28, s. 55-65. 
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I. Punlikal'je dotyr1.ąt'f' Jlanii 

Problematykę r-;tosunków portowych i żeglugowych między Polską i Danią 
'" oluesie międzywojennym przC'dBta.wil Bolesla.w Hajduk w artykule Pol.sko
-clukskie kontakt!/ porloll'e i żealnyowr' 'li' lnlfldt 1!) 19-1939, ,,Komunikaty 
Instytutu Bałtyckiego", l ~nu, z. :rn, s. 2:3-46. 

Rozwój polityki za.granicznej Danii po 11. wojnic światowej omówił ~tefo,n 
Stefański w artykule Polityka, zayrnni'.r;zn((. ll'8pólczesnej Danii, ,,Sprawy )lię
dzynarodowc", R :32 (1979), z. U, s. 9:J- IOH. 

Skansen dawnego budownictwa miejKkiPgo ,v Aarhur-; (w Da.nii) przetlsta.
wila. Irena Turnau w luonirc naukowej J/ 'I/Z(','11111 h1uloll'n1'.ctwu, miPjskiPun 
1n .A({,r/rns u· pólno('luj J 11llruuli:i, ,, K wa.rtalnik Jl is torii Ku I tury )f aterin.lncj · ', 
R. 27 ( 1979), nr 4, s. 60:J-GOS. Taż anturka om6wila. wy1-;tawę eza.sową w Bre<le 
(od G IV flo 8 \'Il 1970 r.) pnygotowaną prlez l\l11zeum Xarodowe w ](open
Jrndze we "·sp6lpra.cy z :Muzeum Historii l\Iedycyny i .... \luzcum I·:tnograficznym, 
w kronice naukowej pt. Jr ysfw('(i ,,_._Yn8ze n1'.P))('zpieczne życfo. Choroby, spole
czeń,shco i sztuka, leezenio:·, ,,Kwa.rt,a.lnik Historii Kultury Materialnej", R. 27 
( 1970), nr 4, R. u05-HU8. 

I{ e ce n z j e i o m 6 w i en i n p r a c a n t. o r ó ". p o I ;-1 ki c h i n b c? <' h d o ty c z ą e e n a 11 i i 

Thomas .RiiR: Les instit11tions p()litirtHe::; cenlrnlcs rln Danemark I WO -f,3.32, 
O<len~e 1977, ss. 305 + I tabl. barwna. Rec.: Ka.rol Górski, ,,Za.pi-;ki Histo
ryczne'', t. 44 ( I 979), z. 4, s. 141- 144-. 

,Janisław Osięglowski: Polityl~n ze11:nęlrzno. Rngi'.i (IIG8-J,328), \Vardrn
wa - Poznań 1!)7 ;',, l'olska. Aka<lemia Xa11k - O,l,lzial w Pozna.ni 11. SC'ria: 
lli~toria., t. Jl, ss. 184. Rcc.: Bcncclykt Zientara, ,,Ho,,zuiki llistor,vczw·", 
R. 44 (l!J78), s. 170-175. 

Kai H 0r by: Stafos Reyni Dncie. Sturlir,,;- i (' hrislojj'r,,rlinjf'ns r1,cutesk({.bs "U 
rdlianrepolitik 12->2- l.'J 79 (8tudia. o okrPKic dy1rn'.;tii Krzysztofa i polityki 
aliansu), K.0benhavn 1!)77, ss. :207 + I ta.hl. geneal. JtPc.: Karol Górski, 
,,Zapiski Historyczne", t. 45 (H)80), z. 4, s. 1:rn - 1:rn. 

Benito 8cocozza: Kla,ssrnkampr,n i J)u.nmr1rks lii8lorie. Fnula!i1micn. 
Uarit Andcrsens Forlag. 2 wiga.n· ( 1!)77), s~. 327. Hec.: Władysław Cza.pl i11-
ski, ,,Zapiski Historyczne'', t. 44 ( LU7!J), z. :1, s. 18:! - l 8:ł. 

Frede r. Jensen: 8i{lm9 til Frederik 1 rs or, Erilc X JV's hi8lorie. (Przyczy
nek d" historii Fryderyka l r i Eryka X l V), Kohcnharn I ino, ~s. 14:3 + ~ tabl. 
Rec.: \Yhvlyslaw Czapliński, ,,Za.piski Historycz1w", t. 44 (107!)), z. 4, 
8. 1.5:l- 150. 

Knud Rasmussen: Vie lit<hincl1'..sche Krise J:'j/j.J-J;jfj/, KolH\nhavn:-; 
UnivPrsitets f,;Javiskc Institut. Studier L Universit.ctsforlagct., Kol>cnhavn 
1972, ss. 241 + 2 mapki. Rec.: ,Janusz )la llck, ,Jerzy O I ew n ik, ,, Kom 11nikat,y 
)fazursko-\Varmińskie", I 07!), nr :3 ( H5), 8. :lJ8-:3f')i, 

Jacob Ulfeldts RPjse ,j Rusland 1578 . .Jacobi Xohili8 Dani llodor'JHH'icon 
Rlltlwnir:,wn, wst,ęp i wyli. Kuwl Ras m ussc n, RlaviKk Boghandel Rosenkikle 

UO 



og Bagger [bez m-ca wyd.], 1978, ss. 182. Rec.: Antoni .Mączak, ,,Przegląd 
Historyczny'', t. 71 (1980), z. :3, s. 640-641. 

\\'laclyslaw CzaplU1ski: Polska a Dania XVI-XX u·. Warszawa 1976, 
r-;s. 35G. Rec.: ,forgen Stcen J cnsen, ,,Zapiski Historyczne", t;, 44 (1!)79), 

z. I, s. 146-147. 

Arne Bonvig Christensen: lnvasion i Dwimnrk: Dnwnark i det tyske 

invasionsforsvnr under Den anden l"ndenskrig, Odense 1!)76, ss. 197. Rec.: 

B(~rnard Piotrowski, ,,Zapiski 1--Iistoryczne'\ t .. 4G ( 1H80), z. 4, s. JHO. 

Premmed arbejrlskruft i Danmark for I. verdenskrig (Ohca. siła robocza w 

Danii prze<l I wojną światową), Kobcnhavn 1 !)77, 88. 44 + (i nlb. Rcc.: Elżbieta 
Later-Chodylowa, ,,Przegląd Za.chod.ni'', R. 34 (1980), nr 3, s. 185-187. 

Stefan H. KaszyńRki, ::\Jaria. Krysztofiak: Zarys hislon'.i literahu-y 

d1n18kiej, Poznań l!17o, ss. 140. Hec.: Zenon Ciesielski, ,.Zeszyty Naukowe 
Wydziału H umaniKt,yczncgo Uniwersytetu (Mańskiego". Seria „Studia ~carnli
na. v i ca", 19 7 n, nr 2, s. I o n - 1 11 . 

A ntholor1ie de la poesie dnnoisc contcmporaine. ~tablie par ,fargen Gusta,
Br and t, Uffe Harder, KJaus Rifhjerg. Introduction <le 1'orbcn Brostr0rn. 
PariK - Copcnhagen, 197.5, ss. 284. Hec.: Zenon Ciesielski, ,,Zeszyty Nauko

we \\"ydzialu Humanistycznego Uniwers?t,etu Gcla11skiego". Seria „Studia 
Nr.andinavica", 1978, nr I, s. 129- I :-31. 

Poredra.g og forlwndlinyr.r red Dr-t nordiske Jlistorikermade i !u:Jben!u,, ·vn 
1971, .9 - 12 a11y118t. lJrrr,f ni nr; (HC'feraty i dyskusje na Hpotkaniu Historyków 
Xor<l)rckich w Kopenhadze w 197 l r. 9 - 12 siPrpnia), Kobcnha,·n, S8. 329. 

Hec.: ZC'non fi . .N' owak: ,,Zapiski li is1,orycznc", t. 43 ( U)78), z. 2, s. 104- l OG. 

11. P11hlik1u·j{' dotyezql'e Finla11dii 

Kontakty handlowe (Mańska z Turku (Abo) na po<lstawie ksiąg celnych 
llliasta Turku z X V i X \-11 w. przedstawiła )faria Bogucka w a,rtykule Z badat~ 
nad handlnn GdoJisk - Tnr/01 1r X l' I i p1:e.rirsz('j polo1n'.e XV ll .,,,frku, ,,Zapiski 

Ił i~tor)"czne", t. 4,> ( 1U80). z. :3, s. 25-:rn. 

O procesie kształtowania ~ię i rozwoju fińskiej świadomo~ci narodowej 

W X I X w. napi~a.ł artykuł Bernard Piotrnw~ki: Fiński ruch narodowy w X I X 
in'.P.ku, ,, K wa.rtalnik Ił istoryczn:v", R. 87 ( 1!)80), nr 1, s. 5:l-fi8. Tenże: Polsko

-Ji 11s~:iP. Zll'iq_zN yospodnrr.ze, k11fllfmfnP. i nn/(koll'r Il' okresie mi.ędzy1rcdmnym,, 

"Kom unikaty TnRt.ytutu Bałtyckiego" , l !)77, z. 26, s. 13-:3 l. 

Krói.ki za.rys <lziejów Polonii fi{1~kfr•j daj(' artykuł E. Latcr-Chodyłowcj 
i )1. Zieli11Rkiego: Połonin u· Finlmulii. ]Jz-ir)e i 1rspólczesno,ić, ,,Przegląd. Za,

d10(lni ", .IL :3;; (l!)7f)), nr 2, s. l4H- lG2. 

:-;ta.nowi:--ko XiPrni<·c, Związku H,a,dzieckicgo i Szwecji wohPc fo1skiej pro
pozycji ufortyfikowania Wysp Alan<lzkich w lata.eh 19:38-1 n:rn przedstawił 
A<lam BiPlnicki w artykn ]p Zn.g((.dnini.ie Wysp .:1land.2kich u· lritnch 1938-19-W, 

,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego", 1!)77, z. 2H, s. 81-88. 
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Spra·wę podpisania. przez Finlandię układu o strefie wolnego han<lln z E\VG 
w 197:3 r. o,na.wia. Dionizy Huch w artykule .Finlnnclia a EWG, ,,Sprawy .. \fo;dzy
narodowe", n. 31 (1978), z. 9, s. 106-117 . 

.H,ozwój ,vspólpracy gospodarczej między R, WPG a Finlandią w latach 
~ieclemdziesiątych przedstawił Jan Rutkowski w artykule Współpraca R IV PG 
- Vinlanclfri w systemi'.e sto:m"iików międzynarodowych, ,,Sprawy l\Iiędzynaro
dowe", IL :n ( l !)78), z. U, s. !)6-105. 

Umowy .Finlandii z krajami socjalistycznymi w latach siedem<lziei..iątyeh 
O ustanowienie stref handlu omówił Ryszard Lawniczak w artykule Dwnstronne 
8 trefy lrolnrgo lwnclln Pinlnnd-ii z krr~jnm·i socjrdistucznymi, ,,Sprawy )liQdzy
naroclowc", H,. 32 (1979), z. 7-8, s. l01-ll2. 

\\. serii „Polityczne a l> c" ukazała. się książkn, Kazimierzo. Ba,ranowskiego 
Republili.'.c1, P?:nlnnclii, \Va.rRza.wa U:>78, ss. l 7i5. 

H e ce u z j e i omów ie n i a prac fl u t· or ów polskich i o h cyc h d n t :V czą co l" i n. 
I and 1 i 

}fatii Klinge: Blick pa Finlrinds hi.c;torio., Helsinki - Otava 1977, ss.117. 
Rec.: Bernard Piotrowski, ,,Zapiski Historyczne", t. 45 (lUSO), z. 4, s. 131-
-1:32. 

W. w·. Pochlebkin: SStiR - Ffrilr1ndij((,. 260letotnas:zenij 171-3-/973, 
Jloskw:J, 197.>, ss . .t.Oo. Hec.: Bernard Piotrowski, ,,Kwartalnik Hist,oryczny", 
H. 85 (1!)78), nr 2, s. 4,56-4HO. 

L. A. Puntila.: rrhe Politiwl Ili.stor!/ uf Pinland 180:J-J:JGG. Tran,;;la.tctl 
by Ua,·icl )Iiller, Helsinki 1!)74, ss. 248. Rcc.: lfrnryk Batowski, ,,Kwartal
nik lfo.;toryczny", R. 8[i ( I!J78), nr l, H. 178- 183 . 

.Alcksa.nder ~-Kan: Rus8li.·ije 1mjcnn!J.je znknzy 1{' 8zwiecyi ( 18,'j()~/J{jeyody) 
,,Turun Historiallincn Ark.isto", Turku, t. 28 ( 1973), s. 240-2.52. ltec.: Sławo
mir KalemLka, ,,Zapiski I-Ii~toryczne", t. 4:3 (1078), z. 2, s. 120-122. 

Robert Schweitzer: Autonomie und AntokmtiP,. Die Stellung des Gro.c;
·~fiirstoitn11l8 Finlnrul im n1.<;sisr.h,·n R,,i,:h in dPr Zlccitrm llćilflc drs /!). Jnhrhnn
derls (186,3-1899). ~Ia.rburger Ahlrnrnllungen zur (h~Hchichte und Kultur 
Osteuropas. Band 19. \V. t-ichmit.z V erl ag in Uicssen, l978, ss. :rnti. HP-c.: 
Stefan Kieniewicz, ,,Zapi:-;ki Historyczne", t. ·l-1 (1U7!l), z. 4, s. 104-165. 

George }la.u tle: The Finnish !Jile1111mi Xeutmlity in the 8hriclou· of po11'er. 
London - ~e"· York - Toronto 1!)76, ss. VI + 15:3. J tec.: BNnard Pi o
trowski, ,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego"', l078, z. 27/28, s. 81-84. 

"Tnrun Historiallinen Arki:-.to" (Archiwum Historyczne w Turku), t. 31 
( 1!)76), ss. ·1G4. Rcc.: Enn Tar vel, ,,Zapiski Historyczne", t. H ( 1970), z. 3, 
s. 173-175. 

Finlands hiblioyrnfiskn Wtem.far. Ko,mnentcrn<l Porleckn?°ng. Opr. llcmik 
Uronroos, Ekenas In75, ss. :!88. Hec.: Bernard Piotrowski, ,)~~1.piski 
Historyczne", t,. 45 ( 1980), z. 4, s. 131. 
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HI. Publikacje dotyczące Isl1rnllii 

W serii „Polityczne ab c" ukazała. się książka Anny Mare i niakówny pt.. 
Republikli Islandii, vVarsza.wa 1978, ss. 1.37, która omawia sprawy społeczne, 
gospodarcze, polityczne i kulturalne tego kraju. 

Recenzjo i omówienia. prac autorów polskieh i obcych <lotyczq,co IRiandii 

g}sa Ebol: Kaufmann 1.lnd Handel O/uf Island Z'llr Sagazeit, ,,Hansische 
Geschichtsbliitter", Jg. 95 '(1977). Koln - Wien, s. l-2G. Rec.: Henryk 
Samsonowicz, ,,Zapiski Historyczne" , t. 4-5 (HJ80), z. I, s. 148-149. 

A. Ja. nos z a-Zal u ska zam. Strom berg: Ormnalyka ,języka star01:slan
dzlcieyo, Stockholm l97G, ss. 222. Rec.: Zygmunt Brocki, ,,Komunikaty 
lnstytutu Bałtyckiego", 1977, ·z. 2n, H. 10:J- lOG; Rita , KozlÓwska-Raś, 
,,Zeszyty Xa.ukowc \Vydzialu Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego''. 
Seria „St,wlia Scarnlinavica", l 079, nr 2, s. 120-124. 

IV. Publilrn('.le dotył~Z1t1·e No1·,n•gii 

Sympatię Norwegów <lla pol8kiej walki wyzwole11czcj w czasie powstania 
Btyczniowego prze<lstawila Leokadia Kowalska-Postćn w artykule Nonneg-ia 
a 8prwra pol8kn w roku l 8G3, ,,_Komunikaty Instytutu Bałtyckiego" , 1979, 
z. 30, s. 3-23. 
. O kontaktach ministra spra·w zagranicznych ~orwegii Halvdana Kohta. 
1 Polski ,Józefa Becka w okresie międzywojennym napisał Adam Bielnicki 
artyku 1 II u,l,vda.n Kohl i .T ózef Beck, ,,Kon;unilrnty Instytutu Bałtyckiego", 
Hl78, z. 27 /28, s. 73-79. 

Przewodnik po Norwegii z serii „Biblioteka - kraje, ludzie, obyczaje" 
opracował Leszek Dzięgiel: .J.\T onagfo .. Kompozycja i układ cn,lości .ran Hat
towski, \Varszawa 1978, s. 307. 

Rccfn1zje i omówienia prac antoró"· polskich i obcyd1 dotyczącn Nor
wegii 

Ka.Ile S ognnes: J ernpilar frr1, forhistorisk ticl. Por sok pli, klass-ifika8jon 
(Groty 8t,rza.ł z okresn przedhist,oryczm·go. T>róba klasyfikacji), Arbok 1975/ 
Il 97fi. Univcrsitetets Oldsak&'l.rnling Oslo 1977, s. 57-66. Rec.: Leszek Kaj z er, 
,, Kwartalnik Historii Kultury Materiahwj", IL 26 (1978), nr 2, s. 219-220. 

A. ,T. Guriewicz: XonrieżskojP obszczesfu·o 11,· rannieje sriednowieka. Pro
Mcmy SOC!Jrt.lnogo sltojn i kultu.ry. Moskwa In77, ss. 327. }lee.: Stanishw 
Russocki, ,,Czasopismo Pra.wno-lfo,toryczne", t. :11 (H>7B), z. L, s. :rn7. 

nermml Piotrowski: ll'o.!h, S'or11·Pyó1,, o rozH·iązrmfr. urdi polityr.zne.j ze 
8z1recją (/88-1-]!)07), ]>oznań H)74 , s~. 21!). Hec.: ,Jam1sz .. [allek, ,,Zapiski 
Hi~toryczne", t.. 43 (1078), z. 2, s. 1~2-12!>. 

Nils 11. Knutsen: Hamsun. z serii „Xorskeforfattare i naerlys" (Norwescy 
pi~a.rze z bliska), 1975. Rec.: Wiesława Gaj OB, ,,Zeszyt,y Na.nkowe Wydziału 
H um:mist,ycznego Uniwersytetu Gcla11skiego''. Hnia „Studia Scandinavica.", 
1978, m 1, s. L33-J37. ' 
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"Norwegia.n Archaeological Rrview", Yol. LO (1977), nr 1-2, ss. 158; 
vol. l L (1978), nr l, 8S. '39, nr 2, ss. 58. Rec.: Adam Drozdek, ,,Kwartalnik 
Historii Kultury )faterialncj'', R. 28 (1980), nr 2, s. 247-254. 

V. Puhlik1ł.l'je dotyc·zą,•ł' !'izwN·.ii 

Szwedzkie pochodzenie Marianny, pierwszej żony .Barnima I, udowadnia. 
Edward Rymer w a.rtyk11le Królewna 8Zlcedzka, JJlnriannn 'JW, tronie zachod,nio
pomorskirn w lalach 1238-12:'S2, ,,Zapiski H iRtoryczne", t.. 4t> ( 1980), z. 2, 
s. 7-24. 

O st,os1mkach politycznyrh miQ<lzy jagiellońską Polską i Litwą a f-:izwecją 
okresu unii kalmarskiej napisał artykuł .Marian Biskup: 8z1recja w b·ęyu po
l-itylti Jagiellonów na, przelomip, XV -XV I u~,ieku. Jl/ iędzy unią (b przymfrrzem 
z Litu:ą i Polską, ,,Za.piski Historyczrw", t. 4;3 ( J 978), z. 3, 8. 5-52. 

\\'alkę wyborczą prowaclzoną przez stronnictwo proszwedzkio w J>oh;ce 
opO\viadające się za. Zygmuntem \\"a.zą i głoRZ}}CO konceprk morską przclbta
wiła. Łucja Żłobińska. w artykule Prop((,gandn nwrska 'I" publicystyce proszwedz
kiej w okresie trzeciego bezkróle1uia (J:'S87), ,,Rocznik Gda11ski'', t,. 40 (1980), 
s. l00-13:~. 

Informacje agenta szwedzkiego w Helf:iiugi>r Andersa Svenssona., przesyłane 
w la.ta.eh 1621-1626 do Gusta.wa TT Adolfa i Axela Oxenstierny na temat 
Polski, stosunków poh,ko-<lu11:-;kich oraz akcji wywiadowczej prowadzonej 
przez Polskę w Danii i Szwecji, posłużyły \\'lady:-;lawowi Czaplińskiemu do 
oin·acowania artykułu Cie/i Polski nad S'lllide111. Kartka. z (lz-iejó1c dyplomw:fi 
w latach 1621- 7626, ,,Kwart.alnik Historyczny", R. :rn ( l 97H), nr 2, s. :321 -
-341. 

Omówieniem wewnętrznych i zewnętrznych czynników, które ,vplynęły 
na zmianę społeczeństwa szwedzkiego w X VJ l wieku, na p0<lstawie ,lotychcza
sowej historiogra.fii, oraz przedstawicni('m <lalszych postulatów badawczych 
". tym zakresie zajął się G0ran Ry8tad w artykule !CuropPizru:jr,. Szl('ecji lf' xr I I 
wieku. Problematyka, i postulaty lmcfoll'cze, ,,Za.piski I listoryrzne", t. 44 ( I 079), 
z. 3, s. l9-56. 

Handel między Gdafo,kicm a Sztokholmem w 1643 r. jest tematem arty
kułu )!arii BogHckiej Z zngaclnidi ohrotów '/l'e'll'llętrznych regionu lmltyckiego. 
llandel Gdańsk - Sztokholm 1r lf]4,3 r., ,,Za.piski Historyczne", t. 43 ( I 078), 
z. 4-, 8. 43-57; tenże artykuł w języku angielskim: &ome Aspects of Commercial 
Relations u:itltin the !Ja.ltic Reyion on the Example of Gda./isk - Storkholm 
Trade in J(J..J.3, ,,Studia Ma.ritime'' sous la rćclaction <le ~!aria Bogueka. Volume 
fl, ,,Ossolineum'', 1980, s. I 08- 120. 

Bogaty zestaw ulotl'k prasowych poh;kich i obcych z lat l G55- 1 IH>O, 

dotyczących drugiej wojny północnej, znajdujemy w opracowaniu Konra.cla 
Zawadzkiego Gazety ,ulotne polskie i Polski dotycząr,e X r I -X r li I 1rieku. 
Biblioyrafia. T. 1: 15L4-l6GL, ,,Ossolineum", 1977, ss. XIX+ 2:28. 

Uwagami na. marginesie książki Ac.lama Kerstena. Sz1ceclzi pod .Jasną Górą 
165-5 dzieli się historyk szwedzki Arne Stade w artykule Droga Sz1cedó1c do 

9-l 



Częstochowy - Jasna Góra. Część I, ,,Zapiski Hist,oryczne", t. 45 ( 1980), 
z. 4, s. 21-4-9. 

Przyczyny icojny sz,tcedzko-polskiej w fotach l(J!j:5-1660 111 hvietle historio
grafii sz1redzkiej - omówienie Leokadii KowalskiP-j-Posten, ,,Komunikaty 
Tnstytutu Bałtyckiego", 1978, z. 27 /28, s. 3- 17. 

Bzweclzko-polskie negocjacje o odzyskanie Pomorza i Prus ,vschodnich 
za ,Jana Ill Hobicskicgo przedstawił Gnsta·v ,Jonasson w artykule Polska, 
i 8z·l('ecja w, cwsÓH' ,fona TIT Sobieskir,yu, ,,Śląski Kwartalnik Historyczny 
Nuhót.ka" , H. 3.5 ( 1980), nr 2, s. 237-242. 

Ntanowisko Karola XH wobec i-;prawy ob::;ady tronu polskiego w czasie 
wojny p6lnocnej omówił .Józef Andrzej Gierowski w artyknle !( andydntnra 
8nbieskir,h cło tronu, polskieyo w cza8~e widkir:j 1nojny pólnocnf'j, ,,Śląski Kwartal
nik 1--fo,t.oryczny Sobótka:', R. :rn (JBSO), z. 2, s. 369 - 382. 

Nt.1n i zakres <l(_)k111nentacji dotyczącej handlu morski0go miQdzy Poli.:;ką 
n f.;zwccją, przechowywanej w archiwach sz,vedzkich, przedstawił Edmund 
( '.ieślak w opracowani u materiałowym Polsko-sz1ued.zlci lwndd morski w XV f I I 
wir~ku (ma,tnialy w o,rcll'l'.mtd1 sz1tedzkfoh), ,,Zapiski Historyczrn'\'', t. 45 (1980), 
z . ·~ , s. I l H- l 28. 

f,,pra.wie formowania się neutralności szwedzkiej w XIX i XX w. poświęciła 
dwa artykuły Ewa Hadomska.: Kszt(l,ltOl()(t,n,i'.e się nentralizmn szu·pdzkiego do 
rol:u 1918, ,,Przegląd Zachodniopomorski" , R 22 (1978), z. 1, s. 129 - 142; 
A 8pekt sz!l'rdzkie.J porityki nPutralno.fr·i okres1t '111,iędzy1rojrm:1wgo (1.918- 1.93.9), 
tamż0, z. 4, 8. 87 - l 02. 

Rozwój polsko-szwedzkich stostmków gospodarczych w okresie rniędz?
Woj<'nnym uka.zn,l ,fan SzymańRki w pra,cy Stosunki gospodarcze Polski ze 
8z1re(~jr[ 11' fotach 1919 - 1939, Gda,11.Rk I !)78, sR. I u7; tenże przedstawił również 
HtanowiRko Hzwecji <lo prohlcmów polskich w latach 1919 - 1925 w artykule 
Z genezy stosunków politycznych Polski zr, 8zll'ecją 1u la,tnch 1.919-1.925, ,,Zeszy
ty Xa.ukowe \Vy<lzialu 1-1 nmanist,ycznego Uniwersytet.u Gdańskiego''. Seria. 
,,Nt11<lia Ncarnlinavica", O<lul1sk 1978, nr I, 8. 73-88 i toż (w:) ,,Zeszyty 
Naukowe W;plzialu I [umani:;tycz1wgo Uniw{·rsytetu Gdańskiego". Seria 
,, 11 ii.;toria" , t. 8 ( I 978), s. I B - :JO. Tt>nże na.pi~a,l artykuł Polsko-sz1ced:z.k((, 11•spńl
pmr·,1, ,,, d:~icd.zini'.e żeglugi nwrsk?'P,j 11• httarh 1.91.9- 19,39, ,,Zapiski li istoryczne" , 
t.. 44 ( I B?H), z. 4, H. Hr. - 84. 

~pra.wie cmigraeji politycznej z ,rolnego :Miasta Gcla.11.ska do Szwecji po 
ol,focin wla1l7,y w Nicmnzech prz<''.l partię NSDAP poświęeony jest artykuł 
llHttm·ialowy .l\Iarka .Anclrzejmrnkiego Enu'gmcjn polityczna oby1cateli Wolnego 
.l/ iastn Gdn11,8k(l, do 8z11w:ji, ,, Koni 11nilrnt,? Instytutu Bałtyckiego" , Hl7n, 
z. :w, s. 95 - 99. 

XiPmieeką woj1H; prasoWlł z państwami neutralnymi, między innymi 
również ze Szwecją, i politykę prasową Szw0cji w czasie drugiej wojny świa
towej naihvietlił ,Jan Da.nich.;ki w artykule Ograniczenia u·olno.ści pmsy 1<' rmro
pej:slcfrh pm1slwa,ch neutralnych poclcws I I 1t•ojny ,~ll'iatowej, ,,Komunikaty 
lnstytutu Bałtyckiego", 1979, z. :10, s. 4 7-59. 
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O współczesnych stosunkach polsko-szwedzkich, rozpatrując je w płaszczy
źnie politycznej, gospodarczej i kulturalnej, napisał pracę ,Ja.n Dornia.k: 
8tosimki polsko-sz1.ceclzkie w latach 1944-197 4, Słupsk }!)78, SR. 205. 

Udział Szwecji w procesie odprężenia międzynarodowego w latach sześćdzie
siątych i siedemdziesiątych przedstawił Andrzej 1'latuszewicz w artykule 
Stosunek Szwecji do spra,u1y odprężenia 1niędzynarodo1nego, ,,Przegląd Zachodnio
pomorski", R. 22 (1978), z. 2, s. Sfl-104. 

Rozwojowi stosunków gospodarczych między Polską a Szwecj,! po lI 
,vojnio Hwiatowej poświęcony jest artykuł Romana, Siudy Sw·ecjn jako part-ner 
gospodarczy Polski, ,,Zeszyty Naukowe \Vyclzialu li tmrn.nistycznego Uni
wersytetu Gdańskiego". Seria „Studia Sdandimwiea.", 1978, nr 1, s. 89-10~. 

\V serii „Polityczne a b c" uka,zala się książka .ZdziHlawa Bagi11skiego 
Królestwo Szwecji, ·warszawa 1978, ss. I f>J. 

Przewodnik po Szwecji z serii „Biblioteka - kraje, l11clzie, obyczaje" 
opracował ,Jerzy Rzewczyk: 8zu·ecjn. Kompozycja i układ całości Kazimierz 
Saysse-Tobiczyk, Warsza·wa 1978, s::i. ~23. 

Krótkie sprawoz(lanie Wystruca, ,,Siyisnumd Vnsn och hans siiner" w 
Sztokholmie 3 I X - 7 X 11976 r. zamieścił Zenon Cie:-;fr·lski w „Zeszytach 
:N"aukowych \Vydzialn Humanistycznego Uniwersytetu Gda{1skiego". Seria 
,,Studia Scandinavica" , 1978, nr l, R. 14-8-150. 

J.lluzemn Historii Kultury in Ltmcl - omówienie muzeum i jego tenrntyki 
z zakresu kultury materialnej prze<lsta.wila Irena Turnau w kronice naukowej 
zamieszczonej w „K wartalniku Historii Kultury l\'[a.tcrialnej ", R. 27 ( 1D79), 
nr 4, s. 601- 60:3. 

:Filozoficzno-religijne koncepcje w twórczrnfoi pisarna. Piira Lagerkvi:--ta 
obrazuje nam artykuł Arnlrzeja Chojeckiego Bóy i reliyici w twórczo.foi Piira, 
Lagerk?Jista, ,,.Zeszyty Naukowe \Vydziu.lu Humanistycznego Uniwersytetu 
Gdm1skiego". Seria „Studia Scandinavica", U)79, m· 2, s. 43-<rn. 

O liczebnikach ·w językach bałtyckich i slowia11skich pisze Volta Hukc
-Dravina w artykule On Numera.lis in Bnlt-i'.c mul Slavic Longnnges, ,,Acta 
Baltico-Slavica", t. XII, 1979, s . .'>3-H7. 

ProceRy asy1nilacyjne w systemie spółgłoskowym języka. szwedzkiego 
i polskiego omawia Rita Kozłowska-Raś w artykule Einige Assimiln.tionspro
zesse in den Konsonantensystemen des Schu-cdisc/ien und l'olnisclten", ,,.Zeszyty 
Naukowe Wydziału H umanistyczncgo Uniwer:,ytetn G<la.ńskiPgo". Seria 
,,Studia Scantlina.vica.", 197!l, nr 2, s. 65-77. 

Sympoz_jnm pofu·ięcone polsko-szwedzkim stos"nkoni literacki1t1,, 8,?,fokholni -3-5 października 19'77 role, to krótkie sprawozdanie .Zcona. CieHiclskiego, ,,.Ze
szyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Oda.i'1skiego", 
Seria. ,,Studia Scan<linavica.", 1979, nr 2, s. 95-97. 

8prawoz<la.nie Ilf .Międzynarodowy Kongres Ochrony Zabytkóu: 1'ech-
11iki. Sztokholm - Granghrde ,30 V - ;; V I 197 8 r. zamieściła Da.nuta l\lolemla 
w „Kwartalniku Historii Kultury .Materialnej'', Jt. 26 ( 1978), nr 4, s. 595-GOO. 
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Recenzje i omówieniu pl'ac aut.orów polskich i obcych <lotyczące Szwecji 

P. Astrom, współprac. N. M. Verdelis, N.-G. Gej va li, H. Hjclmqvist: 

1.'he 011,irass Tomb and other Pinds at Dendra.. Part I: The Chmnber Tombs. 
Rt11<lirn:i in :\foditerra.1wan Archacology, t,. lV, Goteborg 1977, ss. 144, ryc. 149, 

tabl. 32. Hec.: Bogdan Rutkowski, ,J( warta.lnik Historii Kultury Ma-

tPrialnej", R. 28 (1980), nr 1, s. 117-120. 
1 

Adam Kersten: JJistoria Szwecji, ,vroclaw 1973, ss. 467. Rec.: Je:czy 
Szyma11ski, ,,Zeszyty Naukowe \Vydzia,ln Humanistycznego Uniwersytetu 

Gdańskiego". Seria „Stu<lia Scan<linavica.", 1978, nr 1, s. 121-124. 

ktanislaw Dmitriewicz Ko wa le wski: Ohrazo1wn1'.je klassowogo obs.zcze
.r;t1m i (IO,'t~rdarstn'f;. w 8z1riecyi, Jloskwa 1977, ss. 280. Rec.: ,Jerzy Strzelczyk, 

,,Z:<t}>iski Historyczne", 1,. 45 ( H)80), z. 4, s . .l 32- 136; Stanisław Russo cki, 

,,Czasopismo Prawno-Histor}~czne", t. 31 ( 1979), z. 1, s. 237. · 

Hai n Jtc bas: Tnternationella medelti'.rla. komrwum:kntioner till och genom, 
Ba.ft·ic1nn (.M.iędzynarodowe drogi komnnilrnc~·jnc w śrc<lniowicc.zu do Bn.ltyku 

i ]•rzez Halt.yk), ,, H istorisk TidBkrift", I !)78, nr 2, s. 156- 185. Rec.: Marian 

Biskup, ,,Zapiski Historyczne'', t. 41) ( 1980), z. 1, s. 149-150. 

Konrad Za.wa<lzki: Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII 
/1)1'.ekn. Hiblioqrafia. T. L: 16 I 4- I (56 J, ,,Ossolineum" 1 977, ss. XIX, 228. 

Rnc.: ,J a,nnsz Ta z h ir, ,,Kwartalnik 1-1 istory<'zny", R. 87 ( IDSO), nr 2, R. 503-
-50J.. 

Micha.el Ro herts: rPhe Sirr,rlish Jmper-in.l E.rper·ience 1560-1718. Cambridge 
Univcrdit.y 1_>rcss, Ua.mbridgc - Lornion - Ke·w York - ::\ielhournc 1979, 

8S. 15G. Rcc.: Wojciech Tygielski, ,,Vrzeglącl Historyczny", t. 71 (1980), 
z. 2, 8. 424-.J.26. 

D . .Norrman: &iyismnnd Vasri och /mns t'P,(JPrin!J i Polen (Zygmunt ·waza 
i jego rzą(ly w Polsce), Stockholm 1978, s. 272. Rec.: Władysław Czap li11ski, 

,,Kwa.rt,alnik llistoryczny", H.. 87 (1980), nr J, s. 227-229. 

l\lirosla.,v H ro eh: Handel und Politik im Ostseerawn 1cii hrend des dreissig
.fii./1n'.:1en Krieucs. Act.1 Univcr,;itatis (;arolinac, Philosophica. et Hist.orica, t. 64, 

Pra.ha l 976, ss. lf>O .. Rec.: Andrzej K londer, ,,Zapiski Historyczne", t. 45 

( L n8o), z. t, 8. urn- 159. 
Kjell A . .Mo cló er: Gerichtsbarkeiten der 8cl11redischen /{rone frn. deutschen 

Rrich.steritorinm. I. i 'orr1,ussetz·1m(JP.J1. 101,d „ '11fhan 1630-1657, Stockholm 
1975, SS. 501. Hec.: Bog<l.an Wac/ww·ia.k, ,,Z:api:;ki Historyczne", t. 45 (1!)80), 

z. 2, 8. 122- 124. 
,James Cavallie: Jf'rrJnfrc<l till lcrig. Defin((.nsielfo prolJlP,Jnen kring krig-

811tbrolle ,,r 1700 (Ocl pokojn do wojny. Problemy finansmvc związane z wy

lH1chcm wojny ,v 1700 r.), Uppsa.la. l 97f>, ss. :J J n; Holand Persson: Rustn1:nr;rir 
i 8u·en'.yr 'Under det słom norcli'.ska kr·iyet. Studier rorande mnktern over lcrigsfinnn-
8ierin:1cn ·i det knrolinskn samhiillct 1700-170.9 (~fobilizacja w Szwecji w czctsie 

Wiclkit\j wojny pólnocn<·j. Ntuclia. w i..;prawic wla<lzy spm,rnwanej natl finansami 

Wojennymi w spokczeństwic lrnroli11skim 1700-1700), Lund 1975, ss. I 87. Rec.: 

,Tac:ek Ntaszewski, ,,Zapiski łliHtoryrznc'', t. 45 (Hl80), z. 4, s. 14G-15l. 
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Carl L. Lund q u is t: nou ncil, ]( ing a.ml Estates in 811'Pden 1713-17 J.J, 
Stockholm 1975, ss. X + 21 G. Rec.: Hubert 1 zdc hski, ,,Czu.~opismo Prawno
-Historyczne", t. 30 ( 1978), z. 2, s. 28:J-284. 

Torgny T. Segerstedt.: Den a.kudemiska friheten under Prihetstiden (\\'"ol
ność aka.<lemicka w okrcsio epoki wolnościowej), Uppsa,la 19il, ss. l-!G; Tenże: 
Den aJ..'.ademiska, frilzeten under gnstavir1,1u3k li<l (Wolność akademicka \V epoce 
gustawia.ńskiej), Uppsala 197 4, ss. 24:i; Tenże: Den akrulemiska fri ft eten 180!)
-1832 (\Yolność akademicka l 809- 18:J2), Uppsala 1976, ss. 320. Rcc.: 
Bernard Piotrowski, ,,Zapiski Historyczne'', t. H (Hl79), z. 4, s. Io2- l(i3. 

l\Iichael F. )[etcal f: Hussia,, Bnulancl rind S11wli8h J>nrly J'olitics 17G2-
-1766. T /u>, Interplay /;f'/ll'Pen Grml Awu D-iplonwcy nnd Do111Pstic PoUtics 
d1aing Swcden\'3 ..Aye of LilJerl!J, Stockholm 19ii, ss. 278. Rec.: ,krz;v Drg1la.-
ła, ,,Zapiski Historyczne'', t. 45 ( 1980), z. :~, s. I OO- 1 n:L -

W. Roginski: Szwier,yJa i Rossijn. Sojnz 1812 uo<fo, .:\loskwa Hl78, S8. l 72. 
Rec.: Bernard Piotro,rnkj, ,,Zapiski Hi8toryczne'', t.. 45 (Hl80), z. :1, s. Hi-1-
-1G5. 

Syantc Ja.koh son: Prdn flidernPjorden till fórefiiclers land (Z ziPmi oj<:zystej 
do ziemi przodków), Acta Unin>crsit.a.tis Up:mlicnsiR: St.ll(lia, H istorica. Upsa
liern~ia. 7 5, Uppsala 1976, ss. 2GO. Hec.: Kazimierz Ś I a.ski, ,,.Hoczniki Dzic'j<>w 
Społecznych i Gospmlarczych'', t. :rn (1978), ss. ID:J-19i,. 

J. Eriksson, ,J. Rogers: Rura.Z La!Jor and l'op11lation Ohanue. Sorio.l ruul 
])pmographfr Developmmts in East-Central 811'rclen rlurinu the SinPteenth 
Cn1tmy, Uppsala U)78, ss. 280. Hec.: ,Józef Orczyk, ,){oczniki DziPj6w 
Gospodarczych i Spoleeznych'', t,. 41 ( 1980), s. I (HJ- 17~. 

Prom S1ceden to ~·IJilerica. A history of the migrntion. Il. .łh1nbloir1, 11. 
X orman (cds), Univer:,;ity of l\Iinnesota l>ress, .:\Iinneapolis. 1\ctn Univer:,;it.atiH 
Upsaliensis (74), Uppsala, Unt>, ss. ano. Hec.: .:\Iarcin Ku la, ,,Roczniki Dziejów 
Społecznych i Gospodarczych", t,. :-rn ( 1978), s. 2-tf> -248; Krzysztof Gro
niowsk i, ,,Przegląd Historyczn)·'·, t. 70, lB79, z. 3, s. fiU1-GH4 . 

. Jan Szymański: Slos11nki yospocl(l,rc:e l'olsl.-i ze Sz1.t'('r:.ią 11· lntor,/1 J.<JJ,<)
-1939, Gda11sk 1978, ss. 1U7. HPc.: lkrnar<l Viotrowski, ,,Kwartalnik 
Hi~toryczny", H. sn ( l 9i9), nr 4, s. I 0:5~ - I IJ;>4. 

Gunnar Adler-Karlsson: 'Piw Pol-itfrf/.l !Cronnmy <~f gast-lJ'Pst-8011/h 
Cooperalion, Wic'n - .Xew York lH7f>, ss. 208. H,ec.: Hafo.1 Krawc1..yk, ,,Spra
wy ~lię<lzyna.rodowc, H. :31 ( I 978), z. 12, s. 188- 190. 

JThe 811'edish Economy 197!;- /9?'JO. The I n1r, 2\le<lium T<•rm Suney, :-,tock
holm 1976, Rcc.: U.oman Siuda, ,,Zm;zyty Xa.ukowc Wydziału Huma.ni:-;t.)'CZ
nego Uniwersytetu ( hla11skiego''. Seria „8tudia. Scu.ndina.vica", I 070, m· 2, 
s. 124-127. 

Per Gunnar Engel, Leif ,J a.nson: -~ju decennier. Svensk fe<rlN under 1900-
-talet (Siedem dziesięcioleci. Teatr szwedzki w XX wieku), Lunr.l H)H, ss. 2 l .t. 
Rec.: Zenon Ciesielski, ,,Zeszyty Xa.ukowe \\'ydzialu Humanistycznego 
Uniwersytetu Gdańskiego". SPria „Ht.\l(lia. Scandinavica", 1978: nr 1, s. I 2;>
- 128. 
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VI. Puhlik1wj.- onutwiaj:l•·e kraj" skandynawski" w oi:r61r 

Dziesięć artykuló-w poświęconych stosunkom polsko-skandynawskim, 

a zwłaszcza polsko-szwedzkim, zawiera praca ChClristerict Cracoviensia Uni
versitat,i Regine U ppsaliP.nsi qu 1'.nta snem, snecularin cdebranti ab Uni-versitate 
.J agellonicci Cracom:ensi oblata, ,,Zeszyt,y Naukowe Uniwersytetu Jagielloń

skiego". Neria. ,,Prace Historvczne", z. 61, 1979, ss. 197. Są to: l. Aleksander 
~zu]c: Den nordisk(l, .f,:lologin i Polcn forr och i d((,y (Fi]o]ogia nordycka w Polsce 

uawniej i dzisiaj), s. 9- L+; 2. Stanisław Cynarski: King Sigmund Aug·ustiis'8 
demarches to,rards an nlliunce u:1.th 8U'eden, s. 15-33; 3. ,Jerzy Michalewicz: 

Polish-8uwlish rdntions ?°n the la.te si:rteenth century (Sigismimd Vasa's Swedish 
Uourt), s. :t3-56; 4. l\licczysfo,\v Karaś: Scandi>nnvi'.an geograph.1'.cal nwrnes in 
Poli8ft.. Re111.nrks nnd s·uggestions, s. 57- 7 J ; 5. Kazimierz Przyboś: Cidtuml ties 
lH:t1ceen Pola.nd and Su·eden i'.11, the Age of Enli'.ghtemnent, s. 73-90; 6. Stanisła~v 
B:rzozo\\·ski: Polish-81redis!t cont((,rts 1'.n the Fanning Sciences, s. 91-106; 

7 · Krystyna Stachowska : Polish-S1cedish contacts in· the nctivities of the Polish 

Atadewy of Rr:iences ((nd l~Ptters, 1872-1952, s. } 07 - 122; 8. 1\Ia.rian Malicki: 

Old Polis/i Books in Swedish ResPnrch, s. 12:1 - I 3H; n. Olga Dobijanka-Witcza.
kowa: Strinrlberg ·in Poland, s. 1:n-154; 10. Alfr~d Zaręba: Pol1'.sh-Swedish 

L,inrrui8tic contncts, s. 15f> - J 70. 

Kontakty mia.st Prus Królewskich z Danią, .N"onYegią i Szwecją w zak1·8sie 

wykszt.a.lcenia. i nauki w X VI - XVI n w. przcch.;ta,wil Kazimierz Ślaski w 

artykule IJiP Beziehnng('n da Stiidte Koniglich I'reussens 'mit naneniark, 
Norweytn 'lł,nd Rr·hwecfon auj dem GehidP. (Zer Bildung 1l,n(Z Wissensclwft im 

XV I. hi8 Xl' Il J .J ft. , Studia. ..Maritima sous la redact.ion de Maria Bogucka. 

Vol. I, ,,08solineum", 1978, 8. I l:ł-117. 
Konta.kt,y literackie polsko-skarnl~rnawskie od XVI do XVlfI w. oraz 

źródła inspira,cji literatury sta.ropo]skiej i Rkandyna.wskiej naświetli] E(lrnund 

Kota.rski w arty ku le Lilcra,tu:m polska n WPrnia r y sknnd ynnl(:skie od początku 
XV i I I ll'ielcu .. cl naloyfr, i /i.omoloyiP, ,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego" , 
J 978, z. 27 /28, 8. 19-45. 

Talary polskie znajdywane w skarbach ukrytych w latach czkirclzicBtych 
do szeHćdziesiąt?ch X Vll w. na. terer{ie Ska.ndyna.wii opisał Andrzej l\fikolaj

czyk w artykule Siedemna,stowiP,ezne ta,lary polskie w Ska,ndynnu.:ii, ,,Zapiski 

Historyrzne", t. 4-!i ( l 980), z. :J, 8. 129- 1 :n. 
Rolę Kołobrzegu w kontaktach handlowych z Danią, ~zwecją i Norwegią 

0 mówi} I I cnryk J...isi11.Hki w artykule !{ ulohrugs ]Ja,ndel mit den 8kandinavischen 

Lii ndPrn 1'.m 17 und J 8. J hr., Htudia .Ma.ritima souR la re<la.ctiou de Maria Bo

gucka. Vol. 1 l, ,,Ossolineum:' , 1980, s. I t I - I :3-!. 

Problem zróżnicowaniu. luclz.i wyższego sta,1~u V.' I )a.nii, :Norwegii i Sz·wccji, 

:>pierając Hię na kryterium majiłtkowym~ fi~umsowym, funkcji urzędowych 
1 \VykRztałccnia, naświetla. K0rc D. Tonne8son w artykule Problem elit spo-
lPr. , 1. • • r; • I . 1-r· t 

,znyrh li' krojach .,;;ka,nd,11nn11,skfrh 1r rpoce napolP011.s,.:1P,_J, ,,;_Aip1s G is ,o-

rycziw ' ' , t. 4:{ ( 1978). z. 2, 8. 45-61. 
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Charakter i wielkość obrotów portu szczecińskiego z krajami 'ska.mły
na.wskimi w latach 1870- 1913 przedstawił tJózef Staniclcwicz w artykule 
Roz'lł'Ój wymiwny lwndl01cej SzczeC'ina: z krwo,u;ni skandyna1cskirni w latach 
J 870-1913, ,,Zapiski Historyczne", t. 44 ( 1979), z. 1, s. 4 7-65. 

Zarys rozwoju stosunków polit,ycznych i gospodarczych mi~<lzy Polską 
a Szwecją, Xorwcgią, Danią i Finlanclicł w okreKie międzywojennym <łaje 
Tadeusz Cieślak w artykule 8Los11nk·i polsko-skandynazcskie ie latach 1918-
_ 19.39 (w:) P.rzyj((,źnie i antcr.gonizrny. 8tusun/;,i Polski z pnńst,mmi 8ąsiedni,ni 
11 , latach 1.918-19.39, red. tfanusz Żarnowski, ,,OHsolineum", 1977, s. ,57 -S~l. 

Kilka artykułów na temat morskiej współpracy państw na<lhaltyckich, 
w tym trzech państw skandynawskich (Szwecji, Danii i Finlandii), po dl'l1giej 
wojnie światowej napisał ~la.rek ,Jaworski: I. Baliyk ja.ko przPdmfot zr8pólprac11 
pm1stw nadbrzeżnych, ,,Sprawy l\1ię<lzynaro<lowe :' , R. :31 ( 1978), z. 2, s. 20-38; 
2. Tr spólpra,ca, pa11.-;tw ballyr.kich 1r zakresie ochrony ,frodowi8ka . 11iorskiegn 
Baltyk·u, ,J>rzegląd Zachodniopomorski", R. 22 ( l 978), z. 1, s. :rn-58; 3. Wspól
pmca krajów na.dbaltyckich w dziedzinie ochrony zasolJńw hiolog·l'.cznych. Bałtyku, 
„I>rzegląd Zachodniopomorski", R. 22 ( 1978), z. :1, 8. 89- 111; 4. lV spólpraca 
państw bałtyckich w dziedzinie ratownictlm, 1norskiego na Bałtyku, ,,Przegląd 
Zachodniopomorski", R. 23 ( 1979). z. 2, s. 65-80; 5. Zagadnienie współpracy 
państw bałtyckich w za.kresie korzysf(l,nia z Bałtyku, ,,Przeglącl Zachodnio
pomorski", t. 23 (1979), z. 3, s. 55-G5. Tenże om<>wil rozwój sytuacji poli 
tycznej w rejonie Bałtyku i stopniowy rozwój pokojowej współpracy państw 
nadbałtyckich w artykule Kierunki pokojo1l'Pj u·8pólprncy reqi'.o,wlnej pań.siw 
nadbałtyckich po 1 l ·,cojnie ś1ria.lo1rPj, ,,Komunikaty Instytut.u Ea.ltyck1~go", 
l977, z. 26, s. :33-64. . 

Rozwój Pksportu i importu między I>oJską a pa11stwami skan<lynawHkimi 
w tlzicdzinic przcmy;,lu okrętowego po IT wojnic światowej przedstawił Czesław 

~ Wojewódka w artykule Z1drtzki polskiego przernyslu okręto1/ego i ŻPglugi, ze 
Skandyna1cią, ,,Komun.ikaty Instytutu Bałtyckiego'', 1979, z. :w, s. O 1 \ 7G. 

Ocenę <lwuclzieHtoletniej <lzialn.lności ( I 960 - 1980) ugrupowania integ~·a
cyjnego EFTA, w którego skłacl wchodzą WHzystkie kraje skandynawskie 
oprócz Danii, clal Ryszard Lawniczak w artykule Dl('adzie,frfo, lnt dzia.lafnnh·i 
EFTA, ,,Sprn,vy :Międzynarodowe'', JL :rn (U)80), z. 5, s. :Hl-68. 

O kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych i na.ukowo-tccl1-
nicznych polsko-skandynawskich w latach sz~ść<lzicsiątyeh i sic<lcmdzicsiątych 
napisał Kazimierz Szczygieł artykuł W plyu.· odprężenia, międzyna.ra<loll'c!JO ·,ut 
zakrPs i clwrakter .stownków polsko-skarulyno.u·8kirh, ,:Przegląd 'Zachodnio
pomorski", R. 22 ( 1978), z. 4, s. fi9-91); Tenże napisał artyknl Stnnoirisko 
krajóir skandyna1csk-ich 11·obec 1ręzlowyrh problemó11· u·ez1·uęt/znych i międ.?.yna
rodo1cych, ,,'Przegląd Zachodniopomorski", R. 2:~ ( 1979) , z. 3, H. 25-37. 

Rozwój stosunków· polsko-skarnlynawskich w latach sie<lcm<lziesiątych 
omawia .Józef \Viejacz w artykule Znaczenie slosunkó/1) pol8ko-.skandyna1nskich 
w procesie odprężenia e11ropej8kfrgo, ,, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego" , 
1978, z. 27/28, s. 127 - 1:35. 
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Zasoby i eksploatację ropy naftowej i gazu, między innymi w sektorze 
norweskim i <lmiskim l\Iorza Północnego, przedstawiają Bronisław Rudowicz 
i An~lrzcj Stępniak w artykule Znaczenie ropy naftowej i gazn Jl orza Północnego 
dln pozycji Europy Zachodniej, ,,Sprawy :\Iięcfayna.rodowc", R. 32 (1979), 
z. 4, s. 89-102. 

Zbigniew .Jl. Klepacki w kRiążcc Orgnniwcje m:iędzynarodo1ne rozwiniętych 
pn118tw kapitalistycznych, YVarszawa 1978 r.~ ss. 458, omó,vil między innymi trzy 
organizacje powstałe z inicjatywy państw skandynawHkich, a mianowicie: 
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Asso
ciation - EFTA), s. 210-225; Radę Nordyck}h s. 239-265; Nordycką Radę 
:Ministrów, s. 266-276. 

Znajomość poL,kiej twórczości artystycznej w różnych epokach historycz
nych w kra.ja.eh skandynawskich przecbta.wił Zenon Ciesielski w artykule 
Znajomość kultury polskiej w 8kandynruoii, ,,Zeszyty Naukowe ·wydziału 
Hnmanist,yeznego U1frwer.-,ytetu Gdań„kiego". Seria „Studia Scandinavica", 
1979, nr 2, s. 29-42. 

' 
Tafleusz Cieślak napisał ]{ rólki przegląd (lorobkn skandynawistyki w Polsce 

Luclou,ej, ,, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego", 1977, z. 26, s. 3-12. 

A~~tua1ne prace i zamierzenia Instytutu Bnltyckiego ze szczególnym uwzglę
dnieniem problrmÓ11J pokojol('ej współpracy ,,.. rejonie Baltykn przedstawił Sta.
lliRlaw Potocki, ,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego", 1978, z. 27 /28, s. 124-
-127. 

O baclaniach dotyczących pańRtw skandynawskich . na Uniwersytecie 
Ernusta-~Ioritza Arndta w nrcifawalclzie po ll wojnie światowej pisze Herbert 
,Joachimi w artykule Rozw~j nauk o Europie północnej w Niemieckiej Republice 

Dcmokrntycznej, ,,Komunikaty l;1st.ytutu Bałtyckiego", 1978, z. 27 /28, s. 4 7 -
- .5:3. 

Konferencję leningradzką „w dniach od 6 do 10 grudnia 1976 r. poświęconą 
krajom ::;kandyna.wskim om6wil Stanisław Potocki w sprawozdaniu V I I Wszech

z,oiązlw1m /{ onftrencjn po,Ślt 1 1'.ęmna, ki8lurii, gospodarce, litemtw·ze i językorn 
8kanrlynau 1::;k1'.11i i Finlandii, ,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego'\ 1977, 
z. 26, s. 109 - 110. 

Omówienie referatów wygłoszonych na VllI }li<;dzynarodowym Kongre
sie ~l.1wistów, między innymi przez uczestników z krajów skandynawskich 
(lal Zygmunt Brocki w artykule SlawislJJhXt, niemieckn i skrindy;uucska na V I I I 

;J/ iędzynarodowym A~ongresie Slawistów (Zagrzeb-Lublana, 3-9 1 X 197 8), 

,,Komnuikaty J nstytntu Bałtyckiego", I !l70, z. 29, s. l 9:3- H)6. 

Krót,kie spra.-,vozdanie 11 !{ onferenc_ja, 1 nternalio1w,l .Association Jor &andi· 
ncivfon Sl'udz'.e8 po,§1cięconci badan,iom literatury skcindynawskiej. Gandawa 

2-7 8ierpnia. 1970 r." napisał Zenon Cie.:;ielHki, ,,Zeszyty .Naukowe \Vydzia.łu 
H umanistyczncgo Uniwersytctn Gdańskiego''. Seria „Studia Scandinavica.", 
1!378, nr 1, s. 146-147. Tenże na.pisał sprawozdanie Jliędzynarodowa Konfe· 

renr,jn Skandynawistów w Gdrdiskn - JV dzydzach 24-27 maja 1977 r., ,,Zeszyty 
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:Naukowe "~yclzia.łu Humanistycznego Uniwer,;,ytetu G<lańskiego''. ~eria 
,,Studia Smmdinavica'', unn, nr 2, s. 9~-94. 

Terna tykę referatów wygłoszonych na X l l I )lię<lzynarorlowym KongrPsie 
Onomastycznym w Krakowie w dniach o<l 21 <lo 25 si<'rpnia 1978 r. przez 
uczPstników z państw skandynawskich przedstawił Zygmunt Brocki w kronice 
naukowej Onomcistyka, nieniieckn ·z'. skandyn<f,wsk((. nn X I I I Jl iędzynąrodoll'ym 
Kongresie Ononwstyc.znym, ,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego", 1979, z.29, 
s. 197-199. 

Sprawozdanie KonfPrf:'ncj11. Jlię<lzynaroduU'ego Stuwarzyszen,:a Dziejów 
Jl órz Północnych 11· Tviinninne (Pinlnndi'.a), o roli Ha.lt.yku w pośrednictwie 
między WschO(lem a Zn,chodcm w Jata.eh 1400- 1800, napi~ał Antoni )lącza.k, 
,.Za.piski Hist8rycznc", t. 45 (1980), z. 1, s. 181-182. 

Sprawozdanie z obozu naukowo-dydaktycznego zorganizowanego w Gdań
sku w dniach od l do 17 sierpnia 197!) r. dla, shtd.cnt.ów ze ~z."·e-rji oraz stu
clentó-w skandyna.wiHtyki z Uniwersytetu Gdańskiego napiimla Rita. Kozłowska
-Raś: .,..11 ięd-:-ynarodo1cy studencki obóz 'll,auko1m-dycl1l,klyczny, <lln studentów 
slawistyki i skcmdyna.wist yki, ,,zc~zyt.y .Naukowe \Vydzia.łu Humanistycznego 
Uniwersytetu Gdańskiego". Seria. ,,Studia Scandinavica.", 1979, nr 2, ~. DH
-100. 

PrzegJą:lu badań historyków brytyjskich XIX i XX w. z zakresu nowo
żytnej historii 8karnlyna.wii dokonał St.cwar P. Oakloy w artykule .,..Vozcożylnn 
histon·a Skandynmcii w prawch 111'.storyków brytyjskich, ,,Zapiski Historyczne.,, 
t. 45 (1980), z. 3, s. 89-100. 

Problematykę skandynawską podejmowaną przez poznańskich naukowców 
w X fX i XX w. omówił Bernard Piotrowski w a.i't.ykule Die sknndina-1cische 
Problematik frn Posnaner Porsrhunys - und Verlagszentnnn, ,,Zeszyty .Nauko
we Wydziału Humanistycznego Uniwersytet.u Gda11.skiego''. Seria. ,,f-itu<l.ia 
Sca.mlinavica", 1979, nr 2, s. 9-27. 

Pierwszy tom (z. 1976 r.) nowego eza.sopiRma. ogólnoskawlyna.w:--kiego 
uwzględniają<~ego historię krajów Rk.a.n<lynawsk.ich, a równiPż tema.tykę świa
t,mvą omówił Andrzej \ryrobi;:;z w a.rtyku le ... You·y pPriodyk ska ndyna,,,8ki 
"Scandinct'l,ian .Journal of flistory'', ,,Zapiski Historyczne", t. 4:1 (ID78), 
8. 115-122. 

Problemat,ykę ska.n<lyna.wską w pu blika.cja,ch. Instytutu Bałtyckiego za. la.ta 
1970- 1977 omówił Zygmunt Brocki w opracowa,niu Sknndynfl wi:;f ykn 111 ll'y
da,cnicticie I nstyllltn Ba1tyd~iPgo 1.970-1977, .,Przegląd Zachoclniopomorski", 
.R. 22 (1978), z. 4, R. 15.5- llil. 

Tema.ty ba.<lań skandynawistyki w Polsce na po<lsta.wiP rozesłanej prwz 
Instytut Bahycki ankiety przedstawiła Iwona. ,Janiszewska w art,ykule mat.Pria
łowym Tryniki ankiety 8knndynawi8tyczncj Instytut n Bałtyckiego 11: rnkn 1978, 
,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego", 1979, z. :W, s. 157- lG;'i. 

Przegląd pol8.ltfrh publikacji z znkres1t skandynn1ri8tyki w lata. /!J7G-l!J17 
- opracowała ,Jadwiga Wróblewska, ,,Komunikaty I nstytut,n Bałtyckiego", 
1978, z. 27 /28, s. 55-65. 
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Reconzjo i omówienia prnc autoró\\· pol~kich i ohc~·ch 
clotycząco krajów skandynawskich 

,Jelena A. Jlielnikowa: 8knndiną1rskije runiczeskije nadpisi. Tieksty, 
]J'if'ricl('ocl, kom mienfor,ij, .:\loskwa. l 977, ss. 276. Rec.: H cnryk Łowm i ań ski, 
,,Za.piski Historyczne", t,, --14 (1979), z. -1, s. I :~8-141. 

Al<:ksa.ncler ~- Kan: Gescl12'.chte der skcindinavischen Liinder (Dr'inenuz,rk, 
.. Yoncryni, 8(-/utrdcn), Berlin I g78, ss. 2D8. Hec.: Bernard Piotro·wski, 

,,ZH,piski lłist,oryczne'', t. 45 (1980), z. l, ~- 145-147. 

Kazimi<'rz 8laski: Tysirvhtie polsko-skandynnirskich stosunków kultn
rrtlny(' li. \\'yda.wnietwo I w,tytutu Batt.yekicgo w Gda.11.~ku, nr l O, ~eria skandy
nawistyezna, t. I V, ·\rrocla,\· l !)77, ss. :'"i 70. Rec.: \rla.dy.-;law Cz ap I i11ski, 
,,Pn;t'glc~{l fł istoryczny'', H. 85 ( 1978), nr :l, s. 7 (}8-- 7GO; ,Janusz Taz b ir, 
.)!arian Bi.-;kup, ,,Za.piski Historyczne··, t . ..J...t (Jf)79), z. 2, s. lOG-111. 

lhi11sP,r und llofr~ clPr lmncleltreibendcn Bcvolkernny im Ostseeyebfrt und 'im 
Sorden vor 1 :j(}(J - llt1itra,.r z11 r Gesr:ltfrhtc und So:::.foloyie des Tr ohnes. Aeta. 
\"i~byt>rn,ia V. \~iRby I 070, ss. 2:i l. H,ec.: )!arian Arszyński, ,,Zapiski Histo
ryczne'', t. 4:ł (lU78), z. 4, s. l 18-152. 

Ha.in Re bas: lnji'.ltrntion uch handel. Studier i srnmecleltid(l, nordisk Bnlti
r·11mpolitik i tiden omkriny l-lJO-- l.J79, (fotohorg mrn, ss. 277 + 3:3. Rec.: 
~la.rian Biskup, ,,Zapi!-5ki Historyczne", t, . ..U (Hl79), z. 2, s. I 19-120. 

lfonrllinyur till .1.Vorrlens 1/istorfo, J!j]fi-152,3 (Źródła, (lo historii krajów 

północnych). B. 11. ./!(li J,'j/8 - D<'Cem/Jrr /S/.9. D. 1. Juli - Der,rmber 1518, 

wy(l. Lars Sjo<lin, Stockholm IH77, sR. 144. Hec.: Marian Biskup, ,,Zapii;;ki 

llistoryczne'', t. H (ln70), z. 4, s. L"i2-1!rn. 

f.;turc Arne 11: JJ1'.drny till helysn,iny a,v den hrdtiska fronten muler del nor
rlisk(t, .~jur1t'l.'l"if!Pl /!i(j.3- J.';70 (Przyezy1wk <lo na.~wiPtlenia frontu bałtyckiego 
w cza.~ie i-;irnlmioletnicj wojny północnej I f>u:3- l.570), Stockholm l 978, s~. 229, 

Hce.: Wh1{ly:--la,w (~za.plifrski, ,,Zapiski Historyczne>", t. 4!5 (l080), r,. 1, 

K. L34- L'>i>. 

e "" r1:stnia C'm,1·0 Di°en8if1i U ni rr'r8i'.fat i Reyirrn {lppsali<' nsi quinta, sa,cra, 
.r,;r1,ecularin crlcbmnti o fJ Un1:versitatP. .} agellonicn Cn1,coi,źen.si oblatn, Kraków 

l!J7B: ss. lfl7, Hec.: Zygmunt Broeki, ,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego", 
I n?n, z. :w, s. 117 - I I 8. 

Zenon Ciesielski: Zhliżmirt s.kanclyna,11·8ko-polskiP.. Szkice o konta./ctach 
lc,tft11rrdnych 1r XIX ll'iel~u, Udm1:-dc In?:!, ss. 275. Hec.: ,Ja.n Szymański, 
,,ZoKzYt.v Xa.ukmrn \\\·(!zin.lu Humanistvcznwro Cniwersvtctu (Ma,ńskiego" . ..... ,, .., ..... o ... 

~Pri.~ ,)-itll<li,~ 8can<limwica", 1978, nr 1. f,, I ;39 - 14:J. 

,Tea.n-.Ja<'.quex Fol: les /'a,yes nordiques nn.r XIXc et XXe siecles, Paris 
I H78, Prcsscs Uninm,itaircs <le F'rance, ss. :327. Hec.: Bernard Piotrowski, 

,, Kornuniknt.y I nst.ytutu Bałtyckiego, I n7n, z. :30, s. l 07- 109. 
Zbigniew )I. Klepacki, Hyszard Lawnieza.k: R(l,da .Sordyr:kci n wspól

f)ruJ'fl. 1'. 1'.11tryr({,rj(f, 1uu1.r.f 11, 8 k((,ndynawslcfrh, \\'n.rszawa I D76, RR. I .1>:L Rec.: 

Krz:v:-;ztof W. DrzPwicki, ,~Komunikaty Instytutu Bałtyckiego", 1978, z. 

27 /28, s. 85-RD. 
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,Jerzy Za.leski, Czesław ·wojewóclka: Europa Bałtycka. Za.rys mono
grafii gospodarczej. ,,Ossolineum", 1977, ss. 574. Rec.: ,Józef Adamczyk, 
,,Komunikaty Instytutu Bałtyckiego", 1977, z. 26, s. 99-102; Ja.cek La.
wicki, Lech Łyczywek, ,,Przegląd Zachodniopomoraki", R. 22 (1978), 

z. l, s. 161-164. 
Zbigniew ~I. Klepacki: Organizricje międzynnroclo1ce. pwhtw knpitaristycz

nych, Warszawa l 978, ss. 4,58. Rec.: Zdzisław N owak, ,,l'rzcgląd Zachodni", 
R. 34 ( 1978), nr f'>/6, s. 290- 292. 

Erik Solem: The Xordi'.c Cu1rncil and, Scandinavilm lntP(jrnt·ion, Xew York 
1977, ss. 197. Hec.: :Marian Grzybowski, ,,Spnnvy :.\fo;clzynarodowe", 
lL 32 (1979), z. 12, 8. lil-lił. 

Nils .Andren in collabora.tion with K. Brodin, B. Dreiwitz, J. l>orfer, 
)I. ..Nyberg: The future of the _;.Yot'dic lmlrince, Stockholm IB77, ss. lGl. Rec.: 
Krzy;,ztof Drzewicki, ,,Komunika.ty lmtytutu Bałtyckiego'', U)79, z. :JO, 

s. 111-115. 
Jarosław Iwaszkiewicz: Szki'.ce o litera.l'urze skandynawskie}, \Var;;za.wa 

1977, ss. 375. Rec.: Zenon Ciesielski, ,,Zeszyty :Naukowe Wydziału Huma
nistycznego Uniwersytetu Gda{1skiego". Seria „Studia Scandina.vica", l 97H, 

nr 2, s. 103-106. 
"Studia .Jlar-itima", sous Zet redaction de ~llaria Bogucka. Vol. 1, ,,Osso

lineum", 1978, ss. 117. Rec.: Zenon Hubert Nowak, ,,Zapiski Historyczne", 
t. -15 ( 1980), z. 1, s. 143-145. 

Jlistory of the Baltic and the N orth Sea: a select bibliogmphy of works 
puhlished in 1976. Ed. Ka.rl-Erik Frandscn. Ar-;socia.tion [nternationa.lc 
d'Histoire des :i\Iers Nordiques cle l'Europe. Uopenhagen: Institut of History, 
University of Copenha.gen, 1977, ss. 19; Toż: 1977 i 1978, Uopenhagcn 1978 
i 1979. Rec.: Henryk Baranowski, ,,Zapiski Historyczne", t. 4.5 ( U)80), 

z. 3, s. 139-140. 

* 
\V ogólnym podsumowaniu wypada podlueślió, że za.interesowanie tema

tyką skandynawsklł w I>olscc w latach 1!)78- 1980 było nadal duże. Przewa
żały jednak prace przyczynkarskie, popularnonaukowe i puhlicystyczne. 
Uderza też duża dysproporcja w liczbie prac po~wiQconych poszez0gólnym 
krajom skandynawskim. :Największe zainteresowanie Ludzi jak zawsze tema.
tyka stosunków poh:.ko-szweclzkich. 
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KOl\'fU.NTKATY INSTYTUTU BALTYCKIEGO 
R. XVJII, , ZERZYT 33, GDAŃSK 1981 

lrladyslaw Szulist 

Bardzo interesujący materiał badawczy, w tym szczególnie genealogiczny 
i onomastyczny, znajduje się w księgach metrykalnych parafii Św. Stanisława 
i parafii Św. ,Jadwigi w )[ilwankce1• Księgi metrykalne parafii Św. Stani:;;ława. 
zachmrnly się od J 866 r. i te pisane po łacinie są umieszczone w jednym tomie. 
Zarisó,v dokonywał ks. """ęglikowski. Z jego pisma. m1,leży wnioskować, że 
znal także jQzyk niemiocki. Ht,an zachowanych ksiąg nie jest najlepszy. 

Xa.jccnniejsze z archiwaliów są księgi 8luhów zachowane od 1806 r., bo 
zawierają przewainic miejsce uro<lzenia nupturicntów2• Pochodz,l! oni naj
częściPj z Pomorza i J>ozna.ńskiego. Pojawiają się także notatki, że urodzony 
w Polsce, Prusach, Hosji lub zaborze a.nst.riackim, rosyjskim lub w Galicji. 
Godne odnotowania są także miejscowości, jak )lińsk i \Va.rszt"nva. 

Począwszy od 1890 r. pojawia.ją się już zapisy, że nupturient urodził się 
w )[ilwa11k('c lub w innej miejscowości .Ameryki. :Xa.zwiska ka.~zubskie od 190..J: r. 
należą już do rzadkości. Podobnie księga ślubów :t. lat H)l 1- 1926 Polskę ja.ko 
miejsce urorlzenia poclaje tylko wyjątkowo. Od 1911 r. coraz częściej wymienia
ne jest )lilwa.ukce jako miejsce urodzenia. \\""arto zaznaczyć wreszcie, że przy 
,J ózcfie IJ1ulziszn ( l !)0,>), Rocie (bPz imienia, r. 19 l O) i w I 908 r. przy Antonim 
/)dtlrrfir,, Antonim ]{ rmr,e i Ignacym A~r[koln wymieniono ,Jones [sland jako 
miejsce przyjścia na świat. 

O ile do IDl 1 r. dokonywano zapisów metrykalnych w przypadkowych 
księgach, o tyle od tego rok.n poja,\·iają się już formularze llrukowane w języku 
łacińskim. 1 

Księgi metrykalne w pa.rafii Św. Jadwigi nic podają miejsca urodzenia 
,v Polsce. Przy miejscu urodzenia poda.no tylko: Pobka lub Poland. Księga 
chrztów, zachowana o<l 1871 r., porząwszy od 1874 r. pisana jest w języku 
łaci,h,kim. Gdy chodzi o księgi {;łubów, to począwszy od 1886 r. zapisów doko
nywano po angiolsku3 . 

Biorąc pocl uwagę zapisy nazwisk, miejscowości pochodzenia emigrant<Sw 
czy jcszezo inne dane w księgach metrykalnych, należy wnioskować, że za
pisujący nie zawsze pyta.I o ściRlą piRownię nazwiRka, miejscowości urodzenia, 
o wiek, a bywały i przypadki, że zapisywano ty]ko nazwisko bez imienia lub 
Wręcz samo imię. 

1 Osa!lnictwo Kas:t:ubów w nlilwaukee omawiam bliżej w art,ykule, który ukaie się 
W „Przcglądzio Polonijnym". . . ,, , . 

2 \\'". SzuliRt, Kartki z porlrrjży po Ameryce JJólnocneJ, ,,Gwrn,zda PolarHa , 3 XI 1979. 
3 Porównawczv materiał nazwisk z ksiąg metryknlnych parafii Św. Stanisława i Św. 

,Jadwigi zawiora ,;ykaz 1. 
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Po1aey w )Jilwaukee, w tym t,akżc Kac.;zuhi, byli o tyle ,,· <lohrej sytua,cji, 
że prawie od początków swego osa.clni<.:t,•;a mi~li polskich kKiQży, którzy dba.li 
O wierność: ojczy8t<\go zapisu id1 nazwisk w księgach mctryka,!nych w ten sposób 
nie ul0gly one zniclrnztalccniu w tym olm~si0. Za.pisywanie nazwisk i micjHcowości w czystej pol8zczyźnie jest także dowodem polsko~ei naclhalt.yckieh 
Kaszubów. 

:Xa zmianę pisowni polskich nazwisk w środowisku a.mcryka11skim wpłyn~ło 
wiPlc przyczyn. Ogólnie trzeba, powiedzie<\ że d.ostosowujc się je cło pismnli i wymow? angi<·1skicj, zgodnie z ortografie.} tego języka. Xiekt.óre nazwiska. trudno zi<lnntyfikowa{'., ho za.:;tąpiono je skrótami, jcszc;w inrn~ zmiany Sc} zh:vt dowolne i n.ie podlegają ża.dnym rcgulon1. Trzeba, tn.kżc zn.znaczyć, że fakt, 
nazwiska obcego, zwla.izcz1:1, o brzmieniu angielskim, nie zaws1.e dowodzi 
zmniejszania si~ liczby ludzi poh,kiego poehcHlzcnia w .:\Iilwaukcc. Bywają przypa1lki, że nazwiska obrc ojców ezy nrn,tck <lzi<'Gi nie oznaczaj:~ obcego narodowo poch0<lzenia, bardzo CZQsto bowif:'m matka rodzicó·w dziecka j<'st po
cho(lzenia polskiego.i. Rcasunuijąc, mo:i.na powic<lzieć, że Pola.cy przystosowali 
nazwiska. <lo zwyczajów k.Hlturow~·ch i językowych A mcrykanów5. 

Opierając się na. księgach ~luh()w z parafii ~w. Stanisława wyparła, st,wier
dzić, że najwiQccj Kas7,u bów z kj parafii pochodzi z powiatu puckiego6, ho 
aż 67 osób; z ko8cicrnkiego 1 I, kartuskiego :i, chojnickiego fi, hytowski('go l i z G<lańska 1. Przy ,Ja.lrnhic />epliń8kim po<lano, że wywodzi się z Prus. 
Biorąc pocl uwagę na.z"visko jego i ,Ja.na. l>dtlofa z Chlańsku., należy ,vniosko
wać, że są pochodzenia kaszubskiego. Illiżcj ". tę prohl<~matykę wprowa<lzn, 
wykaz 2. 

fnteresująca. jest również liczba, osób pochodzących z nadmorskfrh mic·.isco
wości rybackich 1u1, wybrzeżu ka.szubskim, kt<'>rych w sum ie jest, -1-:t I tak z Kuźnicy (księga ślubów wymienia tylko nazwę Ku~sfel<l) l 2, Ceynowy (obecnie 
Chałupy) !), ,Jastarni 8, Tupadeł 5, Pucka. :~, WiPlkiej Wsi :i, Chłapowa, :2 i Kar"·i 1. Ludziom tym przeważnie nie obce było rwm io;..;lo ryhaC'kic i stc.!!(l la.two 
można zrozumie~. ich osiedlenie się na \\'yHpic ,Jona-;za, w pohliżu jeziora. 
)lichigan. 

Księgi ślubów z parafii 8w. Stani~la.wa. sprze<l I OO Jaty wy111ienia.ją nast.ę
pnjące nazwiska. z Kuźnicy: Rolfa, /{ onkol, Ei1.tlk, l\'ru1ski i Dottu,. Z wyjątkiem 
Bin.łka i Dotty7 są one i dziś rlobrzc znane w Kuinicy WHrócl rybaków. PoJobnie ma się rzecz, g<ly chodzi o więk:-,zoŚĆ innych nazwisk z powiat,n puckiego, wymienionych w księdze ~łubów z miasta nad jeziorem )I ichigan. ~·ł one <lohrze 

" B. Kumor, V::.iejc parafii /iii'. Krzyż.n .Sen• /Jritai11, f:uttncdic11f , ?{pw Bl'it.nin l9i!1 :-;. :-l7. 
s F. Lyrn, Saz1riska, polskie w 8ta11ach Zjcrl11fJczonych , ,,011mnastica " t. Xl: I!Hif>, s. 1!)6-300. Por. także:\\". Sznlist , J>rzydritność ko.fri'.elllyd,, k8i'(U mctrykal11ych Ame-1·yki J-'cilnocnej do bada1'i polonijn y<·h, ,,Przegląd Polonij11,v" I tl80, z. :l, s. l 1 n- J 2:ł. s Podzwlll na powiaty dokonano wg książki: Spis 1niejsco11·0.foi'. /'11/skiej J:zerzyposJ>O· litej Ludowej, \\'nn;znvva l !)67. 
7 ,J. Kucharska, .Z. Batorowicz, J:yuoluu·8t1rn przyl>1·zeżr1 e w J{uźnicy. ~t-nclia i )fotcriały d0 Hil;torii \\·si Polskiej w X IX i XX w. , \\'rodaw l !)58, s . 18:l, ltW, 226. 
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znane i ohecniR wśród rybaków z Pobrzeża Kaszubskiego nad Baltykiem8 , 

uie wyłączając także Strucka, który odegrał tak znaczną rolę na Jones lsland9 . 

O ile ksi<;:gi ślubów z parafii 8w. Stanisława. podają miejsce pocho(lzenia 
z Ka-;zub, o tylP nie możemy tego powiedzieć o księgach chrztów i pogrzebów 
z tejże parafii oraz o księgach metrykalnych d.rugiej najstarszej polskiej parafii: 
Św. Jadwigi w l\Iilwa.ukee. Tu możemy stosować tylko metodę analogii, 
porównując nazwiska z wyżej wŚpomnianych parafii z on01na.styką imienną 
na Ka-,zubach . .Metoda ta wprawdzie budzi szereg zastrzeżeń, niemniej jednak 
przynosi interesujące (~fokty bacla·weze. \V tę problematykę na Kaszubach, 
ale pod kątem nazwisk szlacheckich, wprowadza książka K Brczyll1. Na, gruncie 
anwrykańskim za po<lkla(l porównawczy mogą slużyt poza podanymi księgami 
metrykalnymi ze ·wspomnianych parafii także l\Iilwaukce Telephonc Directory, 
jak również księga pamiątkowa parafii Rw. f,t;nisfa\.v,1,11 . Ta ostatnia zawiera 
aktualny imienny spis donatorów parafii, donatorów k8ięgi pamiątkowej i pa.tro
nów. Z niej 34 nazwiska. są także obecnie znane na Kaszubach (zob. wykaz :3). 

Autor niniejRzego tekstu nie może mieć pewności, czy dokonany przez niego 
zmitaw nazwisk jest, całkowicie trafny i wyczerpujący. ·wynika to stąd, że księgi 
metrykalne omawianych dwóch pa.rafii w Milwaukee poda.ją tylko czQŚĆ na
zwisk z Kaszub, w kraju zaś nie (lyRponnjemy jeszcze kompletnym zestawem 
kaszubskich cognominów. 

Liczba nazwisk zamieszczona w księdze pamiątkowej parafii Św. t:,tanisla.wa, 
mniejHza niż w (lawnych księga.eh metrykalnych tej parafii, jest także świa
dcchwm1 ruchu na.turalnego, to jest <~migracji i imigracji na omawianym te
renie. 

l86H 

1867 
1808 

1869 

\Vorza.ła, Kiżt~wski 

Flis, Lepak 

WYKAZ I 

Parafia św. Stanisława 

Księga chr~tów 

Kłopotek, Kropidłowski, Czerwonka, PepliliRki, Dargacz, Węsierski 
Stenzcl, Klasa, Lizakowski, Blok 

8 Dzieje llelu. Gda11sk I !H>!I; ,J. KII chan; ka, 1'rrulycyj11a organizacjri rybolótnst1l'rt 

zespołowego na Wybrzeżu Kaszubskim, ,,Ossolineum" ]!)68; z. Bat.orowicz, lllaszoperie 
knsznb8kfo, G(lai'tsk 1971; H. Uoh;~biowi--ki, Obrazki ryhankie, Gda{1sk 1!)75; Z. Pró
s,-;y{u,ki, Ziemia pucka 10 opou•ia.danfo. baśni i anrgdocie l-lldowej, Gclm1sk ]!)71; 

,J. ,Vii11i--clw,8tudie11au.fderHalbi11scl1Icla,nn~i--d<'n l!J04: n. Suchocka, W8pólprara, 

r"8JJulzawodnictu 10 i kouj[,ikt międzygrupowy w spuleczności loka,lnej .fa.8tarni, ,.Rocznik 

<Jdai'tski'' , t. XL (IH80}, z. 2, :,i, 201-225. 
9 H,, Klirn, 1Vs11ólczes11e ryhulówst1ro fo,[z,ioll'e w llelll, ,,Pomenrnia'' J!l79, JU' 7/8, 

s. :~1 - :ti .. Jt,:-,t, tam wz1niankn, ;;,<' rndzina Rtrncków zhudownla kilka lodzi. 
10 E. Br<' z a. f>orhodze11 ie JJrZydomkó11, szhichty !\,morza Oda./1skier10, Gdai'i:-;k U)78. 

Na opracowanie innych nazwi,.;k kaszubi--kich prz<'Z 11a11kowC'/rn- z Uni\\·crs:vt<:1tu Gda1'i· 

:-;ki<'go - jak pisze E. Breza - trzPba będzio jeszcze kilka lat poczekać. 
11 Saint Stanislaus Church Jlilwaukee Wis. 1866- /f)(j{j, Sout,h Hack(\llt1Hck N. Y. 

HHi8. Parafia Św. ,J1Hlwigi nie tlnf'zelrnła się jrn;zcze k:-;irgi pamiątkowej. 

107 



Księga ślubów 
1872 bwiadek ślubu Gojki 

Księga pogrzebów 
1868 Spyrewka, Literski 

Parnfia Św. ,Jatlwhd 

Księga chl'Ztów 
1871 Rożek, Pe:4ka' 
1872 Lass, Literski, Hiklebra.nd, Ulik, Kłopotek, Skiba., Rztenka., )la.jer , 

.J ażd.żewski 
1873 Rogala, Lepak, Uorszyiiski, Wanta 
1874 ,JareczPk, \rjttbrod.t, Gierszewski, Knyter, Żywicki, Szta.ncel , 
l 87 5 Czu pa, Brzeziński, Trzcbia.towski, KicdrmvRki . 
1876 Cierzan, :i\Ia.{·hnt, Zyrnla, Pepliński, Konkol, Karcz 
1877 Olik, \Yera. 
1878 Papka., Ebertmn,ki; ,Jereczek, Prądzyński, \Vrycz, Lica. 
1879 ,Jutrzenka, ,vrecza, Schufo,t, Przytarski, Jankowski 

Księga ślnbów 

J 886 "~orzała, Gawin, ,Jakosz 
1887 Pa.lubicki, Jakobek 
J 888 Lemańczyk, Tr,xler, Rwlnik 
1889 Dorsz, Potryku:,;, "\"Voh::ki, )fajkowski, Kulas, Burczyk, Piechowski 
I 8fl0 Koszolka, Oulak, Kałdoński, I kring 
1891 Koliński, Wołoszyk, Klebba, Szopi1i--;ki, Lipski, Kleina, Birn;;zk, ~kwiC'

ra.wski, Helling, Tra.wieki, Torzala, Tryba, Wantuch 

\VYKAZ ~ 

GPnPalmda H:asznhriw w ,,lihrnnkPI' Wl'łllug ki,;ią~ ~lnhnyd1 
(rok ślubu, imię, nazwisko, mieji,cowość poch0<lzenia) 

Powiat pucki 

1877 rut.rykus Andrzej - ChhJ,puwo 
1878 Cejnowa .. \.ugust - Wicika Wieś, Czyżewska Katarzyna. - Ka.rwia, 

Dettlaf A ugnst - Strzelno, .Drzcż(lżon )licha.l - parafia Strzelno, 
,Jeka ,Julianna - Puck, Licowa Jakub - Chłapowo, .Muza Jakub -
Chałupy 

1879 llieszk Józef - )lcclmwa 
1880 Dett.laf Jakub - Gnieżdżewo, Parchem )liclrnl - Tupa<lly 
1881 Bieszk Augw,t - Jkchowa, Byz.ewski Jakub - Tllpa<lly, lkttlaf ,Jan 

- Strzelno 
1882 Bolda )lichal - Chłapowo, Hallman Józef - Strzelno 
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1883 Jeka Józef - Strzelno, Parchem Józef - Tupadly 
1884 Dcttlaf ,Józef - Wielka. Wieś, Dettlaf l\Iicha.l - Strzelno 
J 885 Bigus :Michał - l\Iechowa 
l88G Bialk Antoni - Kninica, Billot Rema.r<l - Puck, Budzisz ----; Cha.lupy, 

Herman Ant,oni - Jastarnia, Rotta. ,Ja.n - Kuźnica, Wars ~faciej - Puck 
1887 I lallnrnn ,Jan - 8trzelno, Jeka ,Jan - Gnieżdżewo , :Muza Antoni 

Chałupy, Szumherg Józef - _Puck 
1888 Budzisz August - Chałupy, l\ludla,ff Józef - Strzelno 
l 889 Det,t;laf Andrzej - \Vielka Wi0ś, Konkol Albert - Kuźnica, Parzocha 

Jan - Cha.lupy 
1890 Bialk ,Julia - Kuźnica, BndziHz Aleksander - Kuźnica, Kolp Józef 

- Puck, Ra.cinlrn Józef - Tupaflly 
1891 Bwlzisz Feliks - Chałupy, ,T0lrn Feliks - Strzelno, Konkol Aleksander 

- Kuźnica 

1894 Dotta ,Józef - Kuźnica 

18Hi> Długi Mikołaj - Jastarnia 
l89(l Muza tJakub - Chałupy, Hollin ,fan 7 Strzelno 
1897 Sellin Ksawery - .f asta.rnia . 
1898 Budzisz - tłastarnia, Bin.lk J uliu8z - Kuźnica, Ka11Rki Antoni 

Kuźnica, Km'ilrnl Henryk - Kuźnica. r 

I 

J 899 Ra<lka ,Józef - rrupa<lły, Brnlzisz Jan - Kuźnica , Długi Jan - · ,Jt;

starnia ... ,,. ,-

rnoo Bndzi8z .Józef - Cha.lupy, ,foka Ksawery -· Strzelno , Konkol ,Juliusz -

,Jastarnia 
1902 .Rotta Wojcieeh - Kuźnica, Bndzisz Anastazy - Ulrnlupy 
I 903 Billot ;Józef - Puck 
1900 Czap ,Józef - Puck, Konkol E<lwa.rd - ·Kuźnica, Król Robert -

,Jastarnia 
1909 .A ugnstyna - Puck 
1910 Billot Jan - Jastarnia, ,frka Jan - Puck 

JJ o ,v i at ko ś c i er s k i 

1878 Blaqzkowski - KościPrzyna., Waldoch Piotr - Krosewo, ŻywiRki To

masz - Slnza 
1881 i\fa.8zk l\fiehal - Kościf:rzyna, We:;-;tfal Antoni - Kościerzyna. 
1882 Rlawat Leon - pm:v. kościerski, Gorzewski Antoni - Kościerzyna, 

,Ja.kuhPk Leon - z Iipuskicj para,fii 
l 88f) Biernat ,Ja.n - KoH0irrzyna, Xykiel ,Józef - Kościerzyna 

1897 Lorhieeki Franei~zek - Ki:-w:ewa 

Powiat karttrnk i 

1882 Hoppa ,fan - l\IiRzewo, Kranzo .Augm,tyn - Tokary, .Myszewski ,Józef 

- )li8ZCWO 

1887 Siwek Andrzej - Żukowo, Stcneel Winc\cnty - Chmielno 
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Powiat, chojnicki 

1877 \Vnuk Teodor - Paraszczenica., Dera.s Ja.n - Gliśno, 
1884 Spierewka Józef - Kruszyn 
1896 Gawin Maksymilian - Leśno 

1899 Filip tTan - \Viele 

Powiat bytowski 

1877 Gutowski Piotr - Parchowo 

:Miasto Gdańsk 

1898 Dettlaf Jan - Gdańsk 

Prusy 

1880 Pepliński Jakub 

WYKAZ :3 

Xazwisktt z księgi pamiątkowej param Św. StanislamL w~·str1rnj11i·r i dziś n1t. Kas:wha1'11 

Bialk, Budzisz (Budish), Brzeziński, Deering, Ddtlaf, Długi, Ebertowski , 
Gierszewski , Golla, Ga·win, Głodowski, Hapka, ,Jeka, .f ankc, Konkel , Kiel
pińęki, Knuth, Kulas, Kowalkowski , Kaii·mr, Kiedrowski, i\luza, ~a.gel, 
Ostrowski , Pobłocki, Philip, Radtke , (Rathka.), Rozek, Rogala, Repiński , 
Schwah, Skwierawski, Wendt, Zim.la. 
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KOMU.N"IKATY INSTYTUTU BALTYCKIEGO 
R. XVlII, ZERZYT 33, GDAŃSK 1981 

'l'adeu.':Jz OieMak 

1snrn1.u NOHWIEGII, )IOSKWA. 1980, ,,NAUKA", SS. 780 

Zespól autorów z Instytutu l-listorii PowHzechnej Akademii Nauk Związku 

Ra<lzicckiego wyclal dzieło stanowiące syntezę dziejów Norwegii. Autorami 

poszczególnych ro:.l<lzia.lów są skandynawiści radzieccy, szeroko zna.ni z wcześ
niejs7..ych swoich opracowai1. \V przedmowie kolegium redakcyjne pocllrreśla. 

znaczenie książki, jako pierwr..;zcj marksistowskiej syntezy historii Norwegii 

w języku rosyjskim. Autorzy przed.mowy ,v1:,kazują na. odrębności rozwoju 

hir..;torycznego Xorwegii, zaró,vno w epoce femblizmu, jak i kapitalizmu, oraz 

na silne i przyjazn<~ jej związki z północno-wschodnim sąsiadem rosyjskim. 

Pierwszą częścią pracy ·jest. interesujące omówienie norweskiej historio

grafii, od na.j(la.wniejsz.yeh czasów aż po lata siedemdziesiąte XX wieku. 

Poszczególne okresy rozwoju historiografii opracowali członkowie kolegium 

redakcyjnego monografii (A. ,J. Guriewicz, \V. \V. Roginski, A. S. Kan). 

Przypomnia.Ho 11dzial Islandczyków i DHńczyków w naj<lawniejszcj historio

grafii norwcRkiej i krytycznie omówiono wybitniejszych historyków nor

WPHkich. Z braku rn iejHca. nic uwzględniono opracowa11 historii Norwegii autor

stwa historyków innych krajów, a niewątpliwie byłoby to interesującym wzbo

gaceniem książki . .Natomiast jest omówiony udział hiRtoriogra.fii rosyjskiej 

i radzieckiej; G. W. f)zatkow napisał krótką informację o baJania.ch rosyjskich 

i radzieckich nad literaturą norweską. Przy ocenach historiografii norweskiej 

szc:zególowo analizowano kierunki nazywane w niej marksistowRkimi, wska

wjąc na ieh osiągnięcia i niedostatki. 
Pierwsze roz<lzialy, o najdawniejszej epoce dziejów Norwegii - od pjerw

Nz.ych zasie<llel1 <lo reformacji włącznie - napisał A. ,J. Guriewicz, z tym, że 
Rtosuaki roRyjsko-norweskie w tej epoce opracował ,J. P. Szaskolski, a problem 

wypraw wikin2:ów nor-wcskieh do hrzecrów Amervki Północne]· ni. A. Kogan . 
..__, b ., 

W bardzo ciekawie ujętym opracowaniu początków historii Norwegii Guriewicz 

polemizuje z niPktórymi teoria.mi . .J.\liędzy innymi wskazuje, że wykopaliska 

a.rclwologiczne (kości) nie potwierdziły tezy o jednorodnoKci rasowej naj

( la.wnicjszych mies1:ka.ńeów Norwegii, a taką tezę za pewnik przyjęły różne 
teorie rasistowr..;kie. Zdaniem Guriewicza odsłania.ją wykop.i.liska różnoraki 
skład etniczny tych mim;zka.11.eów. Dokładnie omawia Guriewicz ewolucję run, 

które długi czas miały magiczne cele, za.nim stały się środkiem upamiętnienia, 
wy<larze11 historycznych. Dla. ustalenia organizacji rodowej i najdawniejszej 

produkcji szeroko wykorzystuje analizę nazw miejscowości. Z jego analizy 

wynika., że bardzo ważną rolę w <lawncj gospodarcp, narodowej Norwegii 

odgrywa.la hodowla by<l]a oraz rybołówstwo. Doradza używanie jako na.zwy 
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chłopa. nonveskiego '",yrazu boride - bez tłumaczenia, bo każdy oclpo"·iednik 
wprowatlzi niejasności z racji specyficznej pozycji tego chłopa. Omawiając 
okres wypraw wikingów norweskich, polemizuje Guriewicz z odmiennymi po
glądami na temat ekspansji wikingów, uznającymi rozwa.r:..,twiPni{' kla1mwo z,t 
jedyną jej przyczynę; sam (lopatrujp, RiQ wielu przyczyn. ,Jego z<laniem należr 
rozważać problem całościowo, dostrzega<~ i przedwikinguwskie wyprnwy za 
morze, uwzględniać również indywi,lualne źródła wypraw. Przypomina o 
grabieżczych wyprawach, najczęściej poprzedzających kolonizacyjne, dm(~ 
następnie często im towarzyszących, i szP.zcg6lowo wyjaśnia możliwość wiąza,
nia tych dwóch, zdawalohy się wzajemnie się w·ykluczających celów "'"TJ;!'aw, 
wyraźnie zresztą w planach wikingów roz,lziela.nych. Bardzo oRtrożnie sformH
lowane są w pracy t.wienlzenia. o prze<lkolmnhowskich wypr;\wach wikingów 
na kontynent amerykański. 

\V tych rozdziałach, podobni{1 jak w całej książce, zamieszczone są przy
pisy i z najnowszej literntury, i z ma.teria16w archiwalnych. R6wnicż i prz>'Pi·\\" . 
włączone są nierzadko w 11olemikę z ujęciami innych autorów. \rypra,vy 
wikingowskie wiąże Guriewicz z wyjątkowym rozwoj0m budownictwa. okręto
wego, z ulepszenia.mi w samej budowiP- okrętów i w ich wyposażeniu , uwzglę
dniającym zarówno grabieżcze, jak i kolonizacyjne cele. Bezpośredni~! k011sp,

kwencją wypr[l.W było ożywienie kultnralne, zwłaszcza przeszczepienie nowych 
kierunków sztuki, poznanych w czasie wypraw. Zmiany można równiPż odno
tować w wierzeniach religijnych. Poclkrdla. Gurewicz, że chłopi (boncie) za
chowali szczególną w}a~mość ziemi, z <lużymi uprawnieniami rodu w zakresie 
(lzieclziczcnia.. Równolegle z wyprawa.mi wikingów, a być może jako skutek 
tych wypraw, powstają królm;twa; Guriewicz wskazuje tu na i-;pecyfikę nor
weską, bo chłop (bonde) pozostaje podporządkowany królowi i uczestniczy 
w obronie kraju. Hama władza królew8ka ma zakrm; niewielki i słabe są jPj 
podstawy materialne. Nie ma władza królcwHka szerszego oparcia społecznego 
i bonde zachowuje dużą samodzielność. 

Badacza radzieckiego lJardzo interesują przyczyny społeczne długotrwałej 
wojny domowej z drugiej połowy XTI w., ciągnącej się jeszcze w pocz:~tka.ch 
X 1[ [ ,v. Przyniosła ona ważne zmiany, ho uzurpator do tronu królewskiego 
opierał się na wojsku zawodowym, małych od(lziałach, znacznie obrotniejszych 
od dawnych. Podobnie zrezygnowano z hiczenia statków, które czyniło je mało 
obrotnymi; odtąd walczył każdy statek z osobna. X owy wla<l.ca popierał wpro
wadzenie chrześcijaństwa, szukając w nim oparcia. dla. siebie, zwłaszcza w kle
rze, kt<>ry zresztą pozostał nieliczny. \riek XLII charakteryzowany jeRt jako 
okres rozkwitu, budowy wielu kamiennych koHciolów, dużej zmiany obyczajów 
i ustalenia obowiązków poddanych. 'ro również olues dużogo oddziaływania 
kulturalnego Zachodu. Tworzone uprzednio w LKlandii sagi, powstawały obecnie 
w samej Norwegii. Rozszerzono wówczas znacznie terytorium pań:c;twowe , 
poclporzą<lkowując sobie falandię, Szetlarnly, częffoi Orkacl. NaRtępuje wówczas 
rozwój miast i Norwegia przodowa.la w tym cza.sic w prawodawstwie ogólno
państwO\vym, najczęściej ulepszając i rozbU<lowując dawne, niepisane normy 
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prawne. \Vt,edy też zawarto układy z :Nowogrodem oraz uzgodniono pobiPra.nie 
przez .Norwegię i .N"owogród (laniu od mieszkańców Północy - Lapończyków. 

\r pracy zamieRzrzona jest obszerna polemika z ujęciami feuclalizmn przez 
historykó,,· norweskich. Uczony radziecki zarzuca im, że niesłusznie sprowa
dzają go do ustroju lennego i charakteryzują jako bardzo słaby. On sam oma
wia przede "·szy:,tkirn jego społeczne korzenie i uzewnętrznia , ~hoć i ustro
jowi poświęca. dużo nwagi. Analizując rozwój mia.st w okresie feudalizmu, 
zajmuje się szczególnie rolą w nich ~mlzoziemców (.Xiemców). 

\Vprawdzie na.-;tępuje w tym okresie zmiana w zakresie wla..mości ziem, 
ale przecież ród zach::nvuje duży wpływ, skoro np. darować można kościołowi 
bez 1>owiaclomienia. spadkobierców tylko czwartą część majątku. Przyznaje 
ba.dacz radziecki, że okres świetnego rozwoju był krótki, a.Ie odrzuca teorię 
zmian klimatycznych jako przyczyny za.la:nania; przyczynę do.:;trzcga przede 
wszystkim w „cza.mej śmierci:' (1349 r.) i w jej na.wrota.eh. Epidemia mia.la. 
zniszczyć: do 50% ludnrnfoi i s1xnvodowa.la ogromne zmiany w ekonomice kraju. 
Zabrakło siły roboczt>j, opuszczono clużą część gospodarstw. Zdzirsiątkowane 
zo:-;talo dworzaństwo, co przyniosło ujemne skutki społeczne. Z „czarną 
8micrcią" wiąże skandynawista. rarlziecki również upadek samodzielności 
pai1stwowej Norwegii. \V okr<>sie KWojej sla,bośri lucluościowej została Norwegia 
włączona w wielkie konflikty europejskie i nic mogla podołać ciężarom z tym 
związanym. :rrzypomina. Gurit'wicz wcześniejsze unie personalne Hzwecji 
z jeszcze silną Xorwegią, ale w kalrnar~kiej dopatruje Kię wylą1:znie korzyści 
Danii . .Naclaje siQ lenna norweskie tylko Duńczykom. \Vprawclzie bl'rzą się 
chłopi, ale ich powstania zostają szybko z(Ua.wione. Xie było zresztą w Norwegii 
sił Rpolccznych, zclolnych cło oporu, wobec zdziesiątkowania clworza.ństwtt 
i przewagi liczeb110j Niemców w miastach. Królowie dm1:._cy obiecywali zmienić 
postępowanie, a.le obietnic nie dotrzymywali i np. z reguły ob~a<lzali bi:-lrnp-
8t.wa Duńczykami. 

Raz('m z WJ)rowaclzeniem reformacji staje siQ Norwegia częścią Danii. 
rl'raci sa.moclziclność, a sama. reformacja. oznacza - zcla.nicm ba.Ja]za. i'a.r.lzieckie
go - przede wszy.-,t.kim dalsze wzmocnienie wpływów duńskich w Xorwegii ;. 
eiC'ka.wc, bo przecież z reguły oznaczała reformacja popieran~e i rozwój ele
mentu rodzimego, odmiennie niż w Norwegii. Okres reformacji przynió.-;l 
Xorwcgii i pożyt.ki, umożliwiając przy.:;piesz<'nie roz,rnju gospocla.rezcgo 
i doprowadzając do rf'wolucji cen. St.a.rano siQ to powiązać ze zwiększeniem 
eksploatacji chłopów (bondc), ale J)ólnoc, choć słabo zaludniona, putrafifo„ się 
t,ernu skutecznie przeciwstawić. Chara.kteryBtycznc, że przywódcami nowych 
powstań chłopskich byli chłopi, a nil\ jak ,lawniej, eks-clworzanic. Po prostu 
clworzanie w wi<;kRzości wyginęli. 

Rozwój gospodarczy ,vytworzyl mieszczaństwo norweskie i zmniejszył 
wpływy cudzoziemców w miastach. \\'śród pozytywnych Rkutków go~podar
rzych ,vymienia uczony radziecki zapoczątkowanie w XVI wicku eksportu 
ch-zewa, eo Htało się jednym z najważnirjszych źródcl bogactwa Xorwcgii . 
Szybko eksport. drzewa st.al się masowy, przcszccll w ręce wielkich kupców. 

8 - Konnmiknty 1u~,yt11tu BaltyekJ„go ll3 



\V tym samym czasie rozwija. się górnictwo norweskie, powstają cechy nor
weskie wobec zmniejszenia. się wpływów cudzoziemców. Generalnie wzrasta 
liczba. mieszka11ców kraju, umacnia.ją siQ w jej ekonomice elementy kapita
listyczne, a równoczefoie rozwija się dążność do wprO\vadzenia. absolutyzmu 
królewskiego, co przygotowywane jest m. in. wzrostem podatków na opla.cenie 
większego aparatu administracyjnego. 

Kolejne cztery rozdziały, obejmujące okreR od absolutyzmu dui1skiego, 
przez rewolucję 1814 r., manufakturowy i „swobodny" kapitalizm, a.ż do 
drugiej połowy XIX w. i W])rowadzenia ustroju burżuazyjno-demokratycznego 
- opracował inny znany skandynawista radziecki, W. W. Roginski. ,Jego 
zdaniem zwycięstwo absolutyzmu w Danii przyniosło Norwegii korzyść -
przede wszystkim przez ujednolicenie administracji pa.11stwowej i osłabienie 
dworzan duńskich. Oczywiifoie towarzyszyły tnnu l'ÓwniPż ujemne zjawiska, 
jak wciągnięcie Norwegii w wojny i wynikające stąd jc-j duże straty ludnościo
we i gospodarcze. Mimo wszystko nast,ąpil rozwój ludnościmvy i gospodarczy 
kraju, a. szczególnej siły nabrały elementy kapita.lif„tyezne, ·wywołując zaostrze
nie się walki klasowej. Obszernie ana.lizuje Rogirn~ki ruch hugianist.ów, dostrze
gając w nim ważny przejaw dążenia chłopów do zajęcia własnego, odrębnego 
stanowiska. ·wydarzenia 1814- r. określa. jako burżuazyjną, narodowo-,vyzwo
leńczą re,volucję i wskazuje na <luży w niej wpływ Rcwolucj i Francuskiej. 
Sarno spoleczef1~two norweskie zajęło - jego z<lanicm - bardzo złożoną 
posta.wę, bo tylko część opowicclziala się za samodzielnością; a część za unią 
ze 8zwecją - nie brakowało też zwolenników pozostania w związku z Danią. 
Chyba niesłusznie Roginski przypisuje (s. 245) Gm,tawowi I V porzucenie Fin
landii, bo raczej zmieniał koncepcje i ża<lnej wytrwale nic bronił, co zresztą 
kosztowa.Io go utra.tę tronu. Hoginski dostrzega. zalążki Rlrn.ndyna.wizmu po
litycznego w polityce ks. Ch:rystia.na Augusta, który miał realne możliwości 
objęcia władzy w Danii, Szwecji i Norwegii, a.le wybrał <lrogę przyspieszenia. 
i _ poza Danią - J:.lrzegral. Liczy} on, jak i ,viększość ówczc>snyeh .Norwegów, 
na. poparcie Wielkiej Brytanii, ale spotkał go zawód. Ostatecznie zwyciężyła. 
koncepcja unii ze 8zwecją, choć zamiast „dyktatu kilońskiego'' przyjęto 

· nową umowę, zachowującą z odpowiednimi zmianami konstytucję ei<lsvollsk,~. 
Roginski podkreśla, że bardzo ciężkie hyły dwa pierwsze <lzirn~ięriolecia. 

unii ze 8zwecją. Towarzyszył im głód; trudności gospodarcze nastąpiły z racji 
wprowadzenia w .Anglii cd protekcyjnych . .Xa.jwiększym prohlemcm hy}o do
prowadzenie do stabilizacji wartości pieniądza. Udało się to dopiero po wielu 
latach. Stopniowo trudności przezwyciężono i na.stąpil rozwój gospodarczy 
kraju, szczególnie rolnictwa.. Przyczyniła się do tego również rozbudowa kon
taktów gospoclarczych z Rmij,ł w północnych regionach kraju. Xorwedzy prze
żywa.li w tym czasie wielokrotne konflikty z Karolem X I V, dążącym do 
zmiany konstytucji i do rozszerzenia wlac;;nych uprawnie11. Ostatecznie w spo
rach zwyciężyli .Norwedzy i konstytucji nie zmieniono. Jednak spory między 
rządem szwedzkim a :Norwega.mi trwały dalej i dotyczyły, generalnie biorąc, 
zapewnienia równości obu partnerów unii . .Norwedzy domagali się własnej 
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Rłużby konsula.mej, wla'3nej flagi morskiej i zniesienia urzędu namiestnika 
w Chrystianii - Oslo. Mimo szeregu ustępstw następców Karola XIV do ta
kiego zrównania nie doszło i Norwedzy nadal mieli powody do niezadowolenia. 
\Y <lo<la.tku kraj wstrząsany był i;mymi sporami: językowymi i na temat 
Akandynawizmu politycznego. Interesująco przedstawiony jest skandynawizm 
z jego antyrosyjskimi tendencjami. W sprawie języka doma6a.no się nawrotu 
<lo staronorweskiego i porzucenia dm1skiego, ale daleko tu było do jedno
myślności. 

Ciekawie naświet.lono ruch robotniczy :Markusa Trane, z,vlaszcza jego 
oblicze ideologiczne. Z wywodów Roginskicgo wynikałoby, że wiąże on po
czątek industrializacji z la.tarni czterdziestymi, a. całkowite jej z·wycięstwo z la
tami dziPwięćdziC'siątymi. Oczywiście wskazując na specyficzne norweskie 
cechy, jak wielka rola państwa, Rilny związek z handlem zagranicznym, 
zwłaszcza wobec ogromnego wzrostu usług floty handlowej, autor podkreśla 
znaczenie ó-wczesnych osiągnięć technicznych, takich jak ·wyparcie żaglowców 
przpz parowce, rozpowszechnienie się harpuna w połowach wielorybów, rozbu
dowa kolei i telegrafu. Ekonomika Xorwegii pozostawała wciąż w ba.rdzo 
Rilnych związkach z rynkiem i kapitałem brytyjskim, co miało swoje konsć
kwencje polityczne. Druga. polowa XIX w., jak przypomina Roginski, to 
równi<:'ż tworzenie partii polit,ycznych, zawsze w związku z kryzysom norwesko
-szwedzkim i przy uwzględnieniu nowych jego etapów. Dokła.<lnic przeclsta1vil 
zmiany wewnętrzne i ustrojowe, które doprowadziły do parlanwnta.rnej odpo
wiedzialności rządu. 

Kolejny rozdział, dotyczący rozwoju gospodarczego i politycznego w po
czątkach XX w., powstania partii robotniczej oraz rozwiązania unii ze Szwecją, 
na.pisał P. K Baf'is. Obszernie przedstawiono t.lt też pacyfistyczne nastawienie 
Rtortingu, które sprawiło, że Alfred Xobcl powierzył mu przyznawanie poko
jowych nagród; spm;óh ich przyznawania naświetlony j<'St dosyć kryty
cznie. 

\\' kilkadziesiąt lat po Trannn powstał nowy ruch robotniczy, szczegółowo 
t.u omówiony. Początkowo słaba liczebnie, partia robotnicza. , stopniowo się 
umacnia, zwłaszcza wobec gwałtownego w:zrostu liczby robotników przemysło
wych w latach 1 no0-191 n. Nasila się równi<'Ż koncentracja przemysłowa, rośnie 
siła oddziaływania kapitału bankowego. Bardzo inten~sująco i obszernie omó
wione jest zerwanie unii ze Szwecją. Ba.cis podkreśla., że poparcie międzyna
rodowe clla' Norwegii ułatwiło pokojowe zerwanie i wyłączyło konflikt zbrojny, 
zagrażający zresztą przez dłuższy czas. Xaświetlone są różne aspekty nor
WeHkicj neutralności z lat r wojny świat,owPj. Do mrn r. gospodarka. kraju 
rozwijała się pomyślnie, ale pot.em ludność pracująca przeżywała trudny okres. 
\Yobec równoczesnej rozbll(lowy „czanwgo rynku" i dostrzegalnych v.iclkich 
zyskó1v spekulantów rosło niezadowolenie w kraju. 

Rozdział o dwudziestoleciu międzywojennym napisał G. N. Pirvgow, 
a uzupclnił go rozważeniami o międzywojennej polityce zagranicznej Norwegii 
K )f. Samot.iejkin. I~irogow doskonale ujął nasilenie rewolucyjne w końcu 
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I wojny światowej oraz w pierwszym okresie pokoju. Ekonomika kraju wstr~ą
sana jest w całym 20-lcciu kryzy:-:a.mi, zwiększającymi nieza<lowolenie lud
ności. Poszukiwanie roz,Yic1:zań przez pa,rt,ie burżuazyjne okazuje się nic:::;ku
foczne. Hozwija się samo<lziPlny ruch robotniczy, przeżywający, zresztą pod 
dużym W]_iływem Rewolucji Paźdiiemikowej, o:-1trą radykalizację. Prowadzi to 
do rozpadu Norweskiej Partii Pracy i do powstania Komunist,ycznej Pci.rt.ii 
Xorwegii. Autor dostrzega osiągnięcia KP.X, ale również walkę w jej Hzercgach 
i liczne jej kryzysy wewnętrzne. \\' norweskim ruchu robotniczym prwz 
pienvsze lata 20-lecia międzywojennego wyjątkowo wzrosły siły lewicy; 
efektem tego było przystąpienie ~orweskiej Part.ii . Pracy do Komintcm11. 
SpO\vodowalo to wyodrębnienie się w niej Hkrzy(lla reformistycznego, stopniowo 
wzrastającego w silę i przejmująrego rzą1ly w kraju (na :1 tygoclnie w 1928 r. 
i od marca 1935 r. do ko{1ca okresu mięclzywojemwgo). Autor, opracowania 
wskazuje na równoczesne próby zy8ka.nia. wpływów przez organirnrjc sluajnej 
prawicy, opisnjąc usiłowania Quislinga. Wprawdzie w ruehu robotnir.zym długo 
podkreślano pl'ogramowe poparcie radykalnych sformulmvmi, opowiadano się 
za dykta.turą proletariatu, ale w praktyce tylko partia komunistyczna była. 
,vierna tym dążeniom. Konumistyczna I>artia Norwegii wielokrotnie ~ferowała 
współpracę innym plłirtiom robot,niczym, ale spotykała HiQ z odmową. 

Autor obszernie omawia próby ówczesnych rządów norweskich wyjścia 
z kryzysu ekonomicznego 19:29-193:!, podkreśla.jąc ich małą ~kutecznośĆ' . 
Czerpiąca znaczną część dochodu z usług floty i związmw, z handlem miQdzy
naroclowym, odczula Xorwegia Hiczc!gólniC' dotkliwie konst·k,,·cncje kryzysH , 
i to zarówno w przemyśle, jak i w rolnictwie. Ostatecznie najlmnlzicj skutef'z 
nym środkiem naprawy oka.zal się program J>a.rtii J>ra.cy, a jej antykomunizm 
zapewnił programowi por)arcie równ:d ze strony drobnomieszczaństwa. 
Objąwszy władzę, I>artia. Pracy zorganizowalu. roboty publiczne zmnicji-;za.jąc 
bezrobocie, rozbudowała opi<'kę społeczną, ale zawi0tlla w dziedzinie polityki 
zagranicznej, wciąż licząc na nc11tralnośe Xorwcgii i nważajiic clozbrojcnie 
armii za zbyteczne. 

,v pracy poświęcono dużo miejsc:..1, st,osunkom Norwegii zo Związkiem 
Radzieckim, wydobyv1:ając wszy8tkie pozytywne ich st.roll)', ale nie pomijając 
różnych napiQć i konfliktów . .Niestety nie podjQla Norwegia propozyf'ji st,wo
rzenia bloku kolektywnego bezpicczc{1stwa, wciąż błędnie licząc na możli
wość pozostania poza stronami ,va.lezącymi w wypadku wybuchu wojny. Auto
rzy rozdziału o Xorwegii w latach 11 wojny światow<·j, A. )1. )loskow i A. S. 
Kan, ujQli temat szeroko, pisząc o zasada.eh polityki w stosunku do .N'orwcgii 
zarówno ze strony koalicji ant.yhitlProwskiej, jak i samych .Kicmiec. ,vska
zali na błędy koalicji, która swoją głośną zapowiedzią i.i.minowania hrzeg<1,r 
Norwegii ułatwiła przygotowanie agresji hitlerowskiej . .Niestct.~· w pracy po
minięto zupełnie udział Polaków w kampanii norweskiej i nie Wf-pomniano ani 
o ostrzeżeniu strony norweskiej przez polskie statki w 1n·1.c<lcdniu agresji, a.ni 
o udziale Polaków w walkach pod Xanvikicm; nie ma też wzmianki o int.erno
waniach w Norwegii licznych grup Polaków po warszawskim powstaniu. 
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Myślę,' że to poważna w~t,erka pracy, zwlas;zcza ,vohec dość obfitej literatury 
na ten tema f · ,v relacji o zrnaganiach Norwegów z okupantem hitlerowskim szczegółowo 
irwzglQ<lniają autorzy opracowania różnorodne etapy i aspekty okupacji. 
Uważam, że należało tu też wskazać na Rpór w literaturze przeclmiotn, czy 
QuiRling działał o<l początku w uzgÓ<lnirniu z władzami hitlerowskimi i cz)' nic 
próbował postawić ieh wobec fo,któw dokonanych. 1-:,lusznie autorzy przedsta-· 
wiaj;ł walkę w kraju i na emigracji, przytaczając wysoką ocenę, jaką, kierow
nictwo koa.licji wystawiło pomocy norweskiej. Bardzo szczegółowo zrp.forowa.ne 
jest rn1jwczeHni<>js;,m mnvoboclzPnic zirmi norweskiej ·na północy przez Armię 
< !zerwoną. ,v sporze o wielkość wpływów Quislinga autorzy są raczej zwolen
nikami t,Pzy <> pozyi--kaniu st.mnmkowo dużej liczby członków przez jego 
partię, co zresztą przypominają w dal:;;zych rozdziałach, gdy zajmują się 
usiłowaniami rehahilita.cji Quislinga. ze ::,trony jego zwolenników. 

I>owojenne dzieje Norm'gii, zamknięte w dwóch rozdziałach, ujęto chrono
logiczni,· ( I 045- l ono ora.z Iata, sześćdziesiąte i siedemdziesiąte). Rozdział 
pierwszy opracował G. N. Pirogow (poznaliśmy go już jako autora rozdzia.lu 
o okrC'sio międzywojennym), a drugi jest dziełem L. A. Kapitonowa, K. A. 
Ha.ara i A. Sicricgina. i N. Diemicnkowa.. Najobs?.erniejszy w drugim rozdziale 
jest tekst L. A. Kapitonowa, który zajął Rię polityką, reformami socjalnymi, 
nowymi partiami i ruchem robotniczym, pozostawiając innym problemy eko
nomiczne i politykę zagraniczną. Hozmi.żania doprowadzone są do 1978-
- I fl7H r., a więc bardzo <la.leko. W tych dwóch rozdziałach przedstawiono 
pi(•rwsze lata. po okupacji, a także drogę tło NATO. To prawda, że w opraco
waniu om6wiono dokładnie przyczyny związania Norwegii z planem .l\Iarshalla, 
a 1w.stępnie z XATO i wynikający stąd ::-.taly wzrost wydatków zbrojeniowych, 
ale równo<:ze8nie za.naJizowano odrębności stanowiska Norwegii i problem sil? 
opozycji W<'\\'HQtrznej. Harclzo dokla,tlnic omówiono klę::;kę zwolenników przy
st,:tpicnia do E\\'G, zresztą przejściową, Lo ostatecznie jednak Norwegia do 
EWU przy~tąpila. Ba.r<lzo cidrnwie przedstawiono opory różnych grup spo
]pc~znyeh i polit,:vcznych przeciwko atomowemu uzbrojoniu i przeciwko ogra
nicz<'niu 8llW{'l'('llll08Ci luaju na. rzecz 1i:,ro. Są,lzę, że można by dyskutować 
na, tnnu1,t ujęcin, przez autorów współpracy ska.nclyna.,vskicj w latach sze8Ć
dziesiąt,)·d1 i osic>mclziosiątych; osohiście przypisnję j~j daleko wi~kszc zna
<'ZPnie. 

Ostatni roz<lział pmcy traktuje o kulturze. Oczywiście problemy te wy
stn>0wał:v i we wszcśniejszych rozdziałach, ale mvażam za bardzo pożyteczne 
"·.vod.rQlmieniC' szczegółowych zagaunidi w historii kultury norweskiej, zwłasz
cza, wo hec jej i:,pccyfiki. Poszczególne poJ.rozclzialy opracowali: o języku -
W. P. llierkow, o kulturze - A .. J. Guriewicz, U. N. Hra.powicka., A. S. Kan, 
o sztukad1 plastycznych - ..:\. E. Krd i .M. I. Biczrukowa, o muzyce - O. E. 
Lewaszewa, o organizacji i osiągniQciach nauki - )I. A. Kogan. Muszę przyznać, 
że zachwyciła mnie obfitość danych o rozwoju kultmy norweskiej i o wszystkich 
jej o<lrQhnościach. Czytelnik może z tych opracowall. dowiedzieć się bar<lzo 

117 



wiele o zmaganiach językowych, o roli literatury w orfrodzeniu narodowym 
i o kierunkach w niej występuj,łcych, aż po ostatnie dni. Przedstawiono nie 
tylko słynnych twórców (takich jak Ibsen, Bjornson, Lie, Yigeland czy l\Iunch), 
ale i plejadę mniej znanych poza gra.nicami .Norwegii reprezentantów jej kul
tury. Uważam ten rozdział oma.wianej pracy za bardzo cenny; warto by go 
przetłumaczyć dla polskich czyt,elników. 

Wypada jeszcze pochwalić stronę graficzną książki, wielość map i ilrn,tracji, 
dołączenie tablicy chronologicznej i indeksu nazwisk. l\Iożc mapy należałoby 
trochę skorygować i więcej na. nich miejsca użyczyć samej Konvegii? 

\V każdym razie to kapitalne, syntetyczne opracowanie, imponujące za
sobem przytoczonych faktów i ana.liz. Cenna książka. 
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" KO~IUXlKATY INSTYTUT.U BAŁTYCKIEGO ~ 
R. XVIJf, ZESZYT 33, GDAŃSK 1981 

Olga \Vnsiljc\\ na Czera~ ::-L.e\H1: szwmCY.L\ W GODY wrronoJ )IIROWO.T 
WO,JXY. J~l{O~OmK.\, POLrrnu, IUUOCZUE HWIŻENI.JE, Moslnrn, 
1980, ,,Nauka", s:,. :ł82. 

Po ogłoszeniu kilku a.rtykulów o ekonomice ~zwecji w la.tach II wojny 
światowej „rntorka opracowała omawianą monografię, prezentując interesu
j:lce aSJ)Pldy i.ycia szwedzkiego w tym oluesie. ·,Jui w podtytule określiła 
dziedziny, które stały się przedmiotem jej szczególnej uwagi, a mianowicie: 
prohlemy ekonomiczne, polityczne 01'.az rozwój ruchu rohotniczego. Oczywiście 
omó-wila równic:r. spory ideologiczne miQdzy poszcz.egó1nymi ugrupowaniami 
na tPmat -decyzji władz naczelnych oraz wynikających stąd konsekwencji 
społecznych. Dużo miejsca poświQcila autorka prohitlerowskim organizacjom 
i J>rasie t,ej orientacji w Szwecji, a także metodom ich zwalczania przez samo 
spolccze11stwo. Pracę swą. oparła na bogatym materiale archiwalnym i obfitej 
literaturze przerlmiotu. Charakteryzując wykorzystane zasoby archiwalne 
autorka przy niektórych pozycjach po(la.je, że są nie uprzystępniane, ale nic 
wymienia przyczyn. Być może wynika to z nieuporządkowania ich, albo Sł.} 
jakieś inne względy? Zdani jesteśmy na <lomysly. Często ramy czasowe, a. mia
nowicie lata Il wojny świat.owej, autorka przelaacza. i szkicuje rozwój danego 
problemu jeszcze w olu-esie międzywojennym. Tak postępuje w odniesieniu do 
fo,szystowRkich organizacji szwedzkich, przypominając ich założenia progra
mowe i Rlaboś<': liczebną. Niewiele wzrosła ich siła w latach wojny, a pod jej 
k.Óniec fstaly sir zupełnym marginesem. Podobnie włącza autorka opis między
,rnjennych starań o zapewnienie gospodarce RZwedzkicj samowystarczalności. 
)loże należałoby jeszcze zwrócić uwagę na złe doświadczenia po l "'ojnie świa- / 
t.owej z szybkim zniesieniem systemu kartkowego, bo przypominano o nich 
poci koniec Ir wojny światowPj, by uniknąć powtórzenia. błędu. 

%" analizy aut.orki wynika, że kierownictwo socja.lrlemokracji zabiegało 
w okrcsiP przed wybuchem TT wojny światowej o włączenie innych partii do 
koalicyjnego gabinetu, ale tlopiero w grudniu 1939 r. taki rząd powstał. Zda
niem aut,orki głoszony przez koalicyjny gabinet pokój ogólnonarodowy był 
korzystny przede wszystkim dla bmżuazji. By udowodnić słuszność tej oceny, 
analizuje zarobki robot,ników, ich stosunek do stale 1iastępnj,~cej zwyżki cen. 
Szczegółowo omawia postanowienia rządu, mające na celu kontrolę cen i za.
pobirżenie ich wzrostowi. l\limo t.ych zarząclzef1 ceny rosły i Czernyszewa po
)('miz11jc z t,wit>rdzenicrn kierownictwa socjaldemokracji o zrównywaniu się 
płac w latach 11 wojny światowej. tfej zdaniem nie spełniły swojego za.dania 
równi ni nowe podatki, wprowadzone w latach wojny; zapowiedzianego „po
koju ogólnonarodowego'' nic osiągni~to, a położ.Pnie robotników pogorszyło się. 
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Pierwszą. wielką batalią koalicyjnego gabinetu była sprawa pomocy dla 
Finlandii, tt.;czącej wówczaci tzw. wojnę zimową ze Związkiem Radzieckim. 
Czernyszewa. zajmuje się złożonością postaw grup popierających sprawę pomocy 
d~a Finlandii, wskazuje na. kłopoty związane z werbunkiem i wysłaniem 
ochotników szwedzkich, bardzo Hzcroko omawia akcję pomocy dla Finów z~ 
strony społeczeństwa szwedzkiego. Zaciekawia wzmianka o stanowisku wielkiej 
burżuazji szwedzkiej, która wprawdzie cl1<;t,nie pomagała .Finom, a.le przeciw
stawiała się publikowaniu wia.<lomości o tym; CzPrnyszcwa. przypuszeza,, że 
w tym wypadku nic chciano ryzykować utraty dostaw do Związku Ra,lzieckie
go i cło Niemiec. Po zakończeniu „wojny zimowej" na pierwsze miejHce wysnnęla 
BiQ sprawa wolności obyw?'tclskich. Koalicyjny gabinet przeprowadził uchwa
lenie licznych ich ograniczeń, co wywołało opory Rpołecznc . .Najdotkliwflze było 
ograniczenie wolności prasy; zda.niem Czcrnyszewej wykorzystano to szeroko 
przeciwko prar;ie lewicowej, zwłaszcza komunistycznej. Autorka przytacza 
wiele przykładów konkretnej pomocy, jakiej udzie]aly przeHl~dowa.nej prasie 
lewicowej różne grupy polityczne i społeczno. Uchwalały też one protesty J>rz(·
ciwko takiej polityce rządowej. 

Z pollobną reakcją spotkało się ,,-ykorzystanie przez rząd nowej u:;ta.wy 
o możliw·ości konfiskaty czasopisma bez uciekania. się do drogi sądowej. To 
prawo również szeroko stosowano przeciwko prasie lewicowej. Bardzo groźne 
perspektywy stwarzał projekt ustawy o możliwości rozwiązania. partii poli
tycznej. Pojawiały się opinie doradzające wykorzystanie jej w stosunku Jo 
partii komunistycznej, ale rząd koalicyjny, mający zreszt,ą w swoim zespole 
zwolenników takiego rozwiązania, ostatecznie jej nie przyjął. Z przytoczonych 
w pracy materiałów archiwalnych wynika, że ha.rdzo rozbudowano nadzór 
policyjny, kierując go w pierwszym okresie przede W8zystkim przeciw komu
nistom. Ut,vorzono obozy pracy i obozy dla intnrnowanych, w których pano
wały dosyć surowe warunki, a większoRĆ przebywających tam Rtanowili le
wicowcy. Ka podstawie powyższych usti~lei1 nazywa Czerny~zcwa. la.ta 1940-

-1942 okresPm rn;tępstw na rzecz reakcji. Dla poparcia swojej oceny powołuje 
się nie tylko na decyzje rządu, ale również na opinie wybitnych ówcz<~Rnych 
polityków szwedzkich: Fredrika Stroma; Zeta Hoglunda., Torgnego Scgerstedta 
i innych. Autórka wskazuje, że w samym rządzie koalicyjnym ró:i;nie oceniano 
te decyzje. Ale ostateczny stosunek wobec komunistów z rcgnly był odmienny 
niż wobec rodzimych organizacji faszysto,vRkich, które traktowano puw:foiągli
wie, cofając się przed wszelkimi represjami. 

Czcrnyszewa poświęca dużo miejsca analizie sytua,cji konrnnist.ów, ich 
poglądom, ich ocenom decyzji rządowych. Dukla.dnie opisuje wypadki w 

LuJea, gdzie napad prawicowych dziahczy z prokura.torem na czele na re
dakcję komunistycznego pisma kosztował życie piQciu m,ól>. 

Część poświęconą problemom ekonomicznym, które zresztą wiązały si\: 
zazwyczaj z politycznymi, zaczyna autorka od analizy zmian partnerów handlu 
za.granicznego. Dla goRpoda.rki szwedzkiej handel zagraniczny miał bar<lz~ 
duże znaczenie; w okresie międzywojennym opierał Hię głównie na partnerstwie 
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z Wielką Brytanią i ze Stanami Zjednoczonymi. Tę sytuację zmienił wybuch 
I I wojny światowej, podczas której miejsce t.ych }Ja.ńst.w zajQl,V Niemcy, stając 
się wraz ze swoimi satelitami wyłącznym partnerem Szwecji. Oczywiście wy
wierało to wpływ na poJit.ykę rządu. Hpolcczeństwo przeciwstawiając się zbyt 
daleko idącym llRtępstwom, protestowało przechvko zezwoleniu na przejazd 
kolejami szwedzkimi zbrojnych o(ldzialów hit,lerowskicj armji i z ulg,ł przy
witało oclwolanic tego zpzwolenia. Przeciwstawiało się również werbunkowi 
obywateli Rzwcrlzkich do oddziałów hitlerowskich. Nastąpiła nie tylko zmiana 
partnerów handlu zagranicznego, skorygowana w czrści tz,Y. obrotem licencjo
nowanym albo gotcborskim, zezwalającym na bar<lzo ograniczoną wymianę 
z dawnymi partnera.mi, ale za.;;zły i ważne zmiany w proclukcji. Na<:;tąpił po
wrót do korzystania z własnych zasobów bogactw naturalnych, ze zwiększoną 
mocą dbano o samowystarczalność, popic'rano dotacjami i ustaleniem wyso
kich cen rozwój nO\vych galQzi produkcji przemysłowej i rolnej, uznanych za 
niezhędne. Autorka p0<lkrcśla, że z rc>gnly htc.zyJo się t,o ze wzrostem ingerencji 
państwa w życie go:--podarcze, i to w stopniu znacznie więlrnzym, aniżeli w la
tach międzywojennych, w okresie sprawowania władzy przez koalicję socjakle
mok.ratów ze Związkiem Chłopskim. W latach wojny rząd przyczyniał się <lo 
zmiany organizacji produkcji rolnej, wprowadzaj,łc łączenie kilku gospodarstw 
w zespół, co ułat,viało rozdział siły roboczej. Autorka udowadnia, że burżuazja. 
godząc się na tę zwiększoną ingerencję par'v,twa musiała z je,lnej strony liczyć 
1rn. zapewniPnie sohie maksimum korzyści, a z drugiej traktowała ten stan ja.ko 
przejściowy. Przedstawiciele wielkiego kapitału zapewnili Hobie bardzo du7;y 
wpływ w ki(~rownictwic w1-zystkich komisji i w całym aparacie kontrolnym. 
I>aństwo w wysokim stopniu zapPwnialo im dostawę snrowców, siły roboczc>j, 
a na.wet zbyt produkcji. Z chwilą rozmowy o powojennej gm,podarce reprezen
tanci wielkiego kapitału wycofywali :::.ię jednak na dawne pozycje i odrzucali 
ingerencję państwa. w żyC'ic grn,podarczc, uważając „swobodę" kapitalistyczną 
za najlepsze rozwiązanie. Przedstawiając zarządzenia rządu szwedzkiego doty
czące zapewnienia siły roboczej, poświęca autorka dużo miPjRca. kwestii wy
ręhu lasów. Wobec ut.rudnioucgo w latach ,vojny dopływu z innych krajów 
ładunków węgla wzro~lo znaczenie <lrewna jako paliwa zastępczego i rząd 
zainteresował się wzrostem wyrębu, dając zatrudnienie wiQkszej liczbie drwali. 
Notabene przy wyrębie zatrwlniono część internowanych w Hzwecji Polaków 
- ich praca doczekała siQ opisu w literaturze wspomnieniowej1. Nie zapomi
najmy, że lata wojny oznacza.ją gwałtowny wzrrn;;t liczby Polaków w Szwecji; 
znaleźli :-;ię tam internowani ze statków, które siQ schroniły do portów szweclz
kich, przybyli też liczni uciekinierzy prze,l okupa.nt,mn hitlerowskim. 

\rzra.staj,iea rPglamentacja różnych towarów - jak pisze Czernyszewa -
stała siQ dużą niedogo<lnrnfoią. Ostatecznie wypa.da.ło do 7 5 kartek na jednego 
ob:pvatela i poradzić sobie z tak,} liczbą nie za.w:-;ze było lat,wo. tlzczególnym 
problemem byli ludzie starzy i niepełnosprawni. Wprawdzie w latach wojny 

1 Zob. np. Jorz.y Pa,'tski, Wachta lewej burty, OdyniH 1965. 
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kierownictwo socjaldemokracji, uczestnicząc w koalicyjnym ga.hinecie, starało 
się rozbudować opiekę społeczną, a.le decyzje w tym zn.kresie nie dot.rzymywal,v 
kroku wzrostowi trudności. 

Ko11cowa część omawianej monografii poświęcona. jest nasileniu się wa.lki 
z nazizmem i oczywistemu wzrostowi sil a.utyhitlerowskich w Szwecji. \V tym 
okresie powstawały nawet nowe pc1,rtie polityczne, stc1.wiającc Rohie takie za
dania. Zakładano nowe czu,sopisma, ulep~z?,no zhyt dawnych v,ntyhitlcrowskich, 
piętnowano czasopisma współpracujące z oś1 odkami hitlerowskimi. Czerny
szewa oddaje należny hold pracy i osi,łgnięeiom wydawnictwa "Trots allt'., 
które za.służyło się wyjątkmvą wytrwa.łrnfoia, w walce z mlo7.izmcm. 

Ostatni rozdział zajmuje się rozpadem koa.licyjneg<) gahineł·lt. Mimo u:;;i
łowań czę1ki kierownictwa. socjalclemokracji politycy innych partii odmówili 
dalszego udziału w rządzie, obawiając się J cform społecznych i ograniczenia 
swobody przech,iębiordtw ka.pita.lii.:;tycznych. Autorka szczegółowo am,,lizujc 
i komentuje argumenty poszczególnych polityków ZH, i przeciw kont.ymw.cji 
koalicji. 

Książka. Uzernyszewcj stanowi ważną pozycję z zakresu najnowszej hi~t,nrii 
Hzwecji. ,Jej dobrze udokumentowane oceny zrmrnzają do za.stanowienia się 
nad tymi skomplikowanymi latami dziejów Szwecji, wypełnionymi niebezpiecz
nymi naciskami, ale i odważnymi sprzeciwami. 

~L1arle,usz Cieślak 
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KOM UK I KAT y -· I N ST Y TUT U BAŁTYCKIEGO 
R XVIII, ZESZYT 33, GDAŃSK 1981 

Hilary Allen, N O UW AY AND EUROPE IN THE 1970. Univcr~itetsforlagt:t 
Oslo-HPrgeu-Troms0 1979, ss. 289 

\V k011cu września. I !J72 r. nieznaczną większością głosów społeczeństwo 
norweskie w referendum wypowiedziało się przeciw przystą,pieniu Norwegii do 
Wspólnego Rynku. Zdarzenie to stało się później impulsem do licznych poli
tycznych ocen . .Niektórzy sądzili nawet, że w 1972 r. Norwegia próbowała się 
ekonomicznie i politycznie odsepermvać od Europy Zachodniej. Jak doszło dÓ 
tak kontrowersyjnego consensusu politycznego Kor~vegów u progu lat siedem
dziesiątych, stara Rię wyjaśnić w na.jnowszej, omawianej przez nas pracy an
gielski politolog Hilary Allen, dobrze obznajomiony z norweską lit,eraturą 

naukową i publicystyczną ostatniego dziesięciolecia. Zasadniczym podkładem 
źródłowym pracy stała się publicystyka., informacje prasowe, przede wszyst,kin~ 
zaś protokoły i stenogramy Stort,ingu, uzupełnione innymi dokumentami. 
Materiałów rękopiśmiennych i archiwalnych, świeżej przecież daty, nie udo
stępniono angielskiemu badaczowi; przebywając dwa. lata. w Norwegii Allm~ 
mógł jednak przeprowadzić wywiady z wybitniejszymi politykami c1ziałają
cymi w t,a.mtych lat.ach. Allen dotyka też stosunków radziecko-norweskich 
przy omawianiu np. sprawy stref połowowych, lecz przedstawia. je jedno
st,ronnic, nie znając argumentacji Rtrony radzieckiej. :- \V swej pracy Allen 
podejmuje problematykę już opraeowa.ną w literaturze norweskiej1. 

\Varto przypomnieć, że Teferendum norweskie z września 1972 r. szeroko 
komentowała polska prasa. Na. łamach „Trybuny Ludu" słusznie pisano, że 
decyzja społeczeństwa. norweskiego nie przekreślając powiązań gospodarczych 
Norwegii z EWG stwarza. możliwości przyszłej intensyfikacji kontaktów gospo
darczych z krajami socjalistycznj•mi. 

W części wstępnej Allen wskazuje na niektóre tylko cechy charakterystycz
ne rozwoju społeczno-ekonomicznego Nonvegii powojennej, np. na niski stopień 
urbanizacji, dużą zależność ekonomiki od warunków ekologicznych, szczególną 

t Z opracowaii najważniejszych: P. 1\1. Burgess, Elite Images and Foreiyn Policy 
Outcomes. A Study of Norway. Colurnbu:-; (Ohio) 1968; N. P. Gleditsch, O. Hellevik, 
Kampen om EF, Oslo 1977; H. Hveem, International Relations and World Images. A 
Study of Norwegian Foreign Policy El'ites, 0:-;lo 1!)72; R. B. K vnvi k, I11terest Oroups 
in Norweyian Politics, Oslo 1975; P. Klep po, .},Jain Aspects of Economic Policy in Norwa.y 
since the War, O:,;lo 1968; T. Kori tzin:,;ky, Velgere, partier, og utenrikspolitikk. Analyse 
av norske holdninger 194.5-70, Oslo 1970; Fears and E;i.:pectat·ions. Norwegian Attitudes 
toward European Integration, red. N. O rvik, Oslo 1972. Liczne urt.ykuly, o polityczno.i 
i ekonomicz1rnj sytuacji w powojennej Norwegii publikują zwłaszcza trzy czasopisma: 
''lnterna:-;joual Politikk", "Samtiden" i "Scandinavian Political Studies". Sporo intore
sującogo materiału do norweskiej polityki piątego i szóstego dziesięciolecia zawierają 

wspomnienia znanego polityka norweskiego Haakona Lie: " ... slikjeg serdet", Oslo 1975. 
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rolę przewozów frachtowych w nadmiernie rozbudowanej flocie handlowej, 
wielkie zasoby hydroenergetyczne, ch·obnotowarowy charakter rolnictwa i ryho
lówstwa (można. to odnieść również do produkcji rzcmirn§lniczej i przemysło
wej). Dodajmy od siebie, że w ostatnim <lziei,;;ięcioleciu w rozwoju ekonomicznym 
Xorwegii aż nadto widoczne są tendencje ,vie]koka.pitalistycznc przy wyraźnych 
~namionach postępu naukowo-tPchnicznego. Allen słusznie akceptuje kierunek 
proza.cho<l.nioeuropcj8ki w norweskim życiu ha.rnllowo-ekonomicznym i po
lityczno-wojskowym (przynależność do NNl10). Rewizja tradycyjnie neutral
nego wzorca politycznego na--tąpila już w antyfaszy:;towkich kręgar.h nonrn8kicj 
społeczności w czasie II wojny światowej. Vrześwia<lczenie, że poczucie bezpie
czeństwa r można zyskać tylko w Hzcrszych blokach wojskowych, 8talo :,;;ię 
wzorcem myślenia większości .Nonvegóv,. ,fodnak sąfl „AllC'rm, jakoby Pakt 
Północnoatlantycki cieszył się bezkrytycznym popar:i~m większoHei spolo
czeńst,wa (s. :30-37), wydaje się naclmicmic uproszczony. \V Norwegii wokół 
czasopisma "Orientering", w kręgach ludzi o różnyd1 rrzekonaniach, groma<lzą 
się ci, którzy żądają ' rewizji norweskich zobowią;ań woh

1

<'c NAT() (np. "' 
kwestii obcych baz). Rlusznie natomia.~t twierdzi Allen, że· istnieje okrcślorn~ 
współzależno8Ć między stosunkiem Norwegii d(? Wspólnego Rynku a za<m(lami 
norweskiej polityki zagranicznej, jak też kryteria.mi polityki bezpieczeństwa 
kraju. Politolog angielski zwraca. też . uwagę n~ powszechnie zna.ny fakt, że 
swą politykę wobec E\VG kształtowali Norwegowie ekonomicznymi rC'la.cjarni 
brytyjskimi z „Siódemką". Brytyjczycy są bowiem t,radycyjnymi odbiorcn.mi 
wieh1 norweskich towarów (np. celulozy, ryb, met.a.li kolorowych, aluminium), 
dostarczają kapitały i technologię do wi<'lu norweski('h rozwiłp;ań przemysło
wych. Dodajmy od siebie, że \Vielka Brytania jest najpoważniejszym partnerem 
kulturalnym mieszkańców Norwegii. Tradycje historycz1w także spPlniaji~ 
swoją pozytywną rolę. Trudno się zgo<lzić z osądem Allena., jakoby po,viązania 
skandynawskie (tzw. alternatywa nordycka) nie spełniały wa.żniPjszPj roli 
w ekonomicznych zmaganiach integracyjnych i unifikacyjnych Xorwegii. 
AIIC'n ogólnikowo m6wi o dośe „obojętnej'' roli .Xorwcgii w skn.ndyrnnvskich 
planach stworzenia ekonomicznego bloku nordyckiego (np. w lata.eh 1 D-18 -
- 19-!D), czy w zmaganiach o stworzenie Norllokn ( l !HHJ- 1970). ,v sposób 
bardziej wyważony i i)OglQbiony spra-wy t,c omówiła Barbara (:. I lasko Il 
w jednej z nowHzych, dobrze udokumentowanych monogra.fii2• \V nwntalnoHci 
.Norwegów zakorzenił się historycznie uza<:;adniony kompleks 1tprzc<lze11 do 
wszelkich unii Rkan<lynawskieh (np. w XIX w. panskandynawi:r.m miał mało 
zwolenników wśród Korwegów), a także świa.<lomość ekonomi~ztwj przewagi 
w bloku Hka.ndynawskim Hzweeji - państwa. o ,vięks:wj ruchliwości ekono
miczno-intelektualnej. To, że w latach 19131 - 190:J ~orwegowie konR(ikwentnie 
nie zabiegali o prz.y::-;tfłpienie do E\V( :, Hpowoflnwala. ni,~ tylko francuska kontra 
wobec przystąpienia Wielkiej Brytanii (lu tego gospoda.rczego bloku, k<'~ i fakt, 

2 B. G. Haskell, 'l'he Scandinavian Upt-iun. Upportunities wul Oppvrtnnity Co8t8 1'n 
l'ustwar 8cmu{inaviw1 Fureiyn l'ul'icies, Oslo I !li(} s. 88 i n . 

124 



że najpoważniejszymi partnerami handlowymi dla tego kraju były Wielka 

Brytania, Szwecja i Stany Zjednoczone. Ciekawe, że w kierunku RWG naj

hardziej cjążyli socjaklemokraci z Partii Pracy. Zabiegi części Norwegów 

o członkostwo w E,\TC w lat,..i,ch 196G-1967 zakończ:vły się niepowodzenif':rn. 

Reprezentując intieresy drobnego chłopstwa i zuboża.łych rybaków Partia. 

Centrum była największym przeciwnikiem '"Wspólnego Rynku, w czym ·wtóro

,vali jej komuniści i lewica socjaklemokratyczua. ,Jak sądzono, wielki zacho<l.nio

europejski blok ekonomiczny, z jego centralist,:ycznymi imitytucjami i dużcl: 

kon]rnrcn0,yjności~ł towarow:b ~tanowil zaprzeczenie tradycyjnej chłopskiej 

demokracji i samorządności oraz norweskfo j ekonomicznej samodzielności 

i politycznej na.rodowej suwerenności. 

vV lutym 1970 r. lua.je skandynawskie zakończyły nieudane iahiegi o utwo

r.zenie nordyckiego związku gm;pocln.rczego. ,v tej sytuacji Norwegia bardziej 

była. zainteresowana przystqpieniem do E\VG, chocia.ż hrakowalo jedności 

w tej 8prawic w kolach poljtycznych. \\' czerwcu I 970 większoHĆ deputowanych 

~tortingu "]rpowiedzi.tla 8ię za K\V G. Xajwięcej trudności w rozmowach 

z pa.rtn0rami K\VG nastręczało ustalenie wspólnej polityki agrarnej. Z nie

pokojem się mówiło o konkurc>ncji partnerów z tego h]oku w połowach ry

hackid1. Przeciętny Norweg, o czym Allen nie wspomina, obawiał 8ię pcrtur

ha.cji na rynku pracy w związku z napływem taniej siły roboczej z zewnątrz, 

w wypa<l.k11 g<lyby Norwegia stała się członkiem zachodnioeuropejskiej wspól

noty gospodarczej. Nig<ly życie polityczne w tym kraju tak nie pulsowało 

jil.k u progu lat sic<l.em<l.ziesiątych. Powstał zorganizowany ruch polityczny 

bojkot,ujący ową wspólnotę ekonomiczną. Praca Allena przynosi w tym za.

krosie na<l.er obfity materiał dokmnentacyjny. Zwolennicy KWG uznali ewen

t,ualne czl.onkostwo w tym bloku za stymulator rozwoju gospodarczego kraju. 

,Jak zauważa Allen, wrześniowe reforernlum z 1972 r. znacznie przegrupo

wało siły polityczne w relacjach wewnętrznych i w polityce zagnmicznej Nor

wegii. Rybak i rolnik norweski dostrzega.} w E"\VG konlrnrenta ekonomicznego, 

a w uniwersalnym charakterze tego Lloku wid.ziano zaprzeczenie dbałości 

o tradycyjne \vartoifoi na.rodowe. Nic sprawdził się socjologic1:ny wzorzec nor

WPRkiego ,,otwartego społecze{1stwa.''. 

"\\T pracy AJJcna. znaj(llljemy bogaty materiał na temat zabiegów Nor

wPgii o llh'zymywanie konta,któw ek011omiczn;ych z krajami \Yspólnego Ryn

ku na zasa.da.ch wolnohandlowych. Boom naftmvy stworzył nowe, realne 

możliwości przyspieszonej indnst.rin.lizacji i większych społecznych zmian 

strukturalnych. Hporo miejsca udziela w swej pracy politolog angielski kwestii 

walki Norwegów o rozszerzenie do 200 mil stre(y połowów ryb; te starania 

wywołały rozdźwięki w stosunkach polityczno-ekonomicznych Norwegii z kra

jami Ii~\VG, a także ze Związkiem Radzieckim (kontro·wersje -o ustalenie 

st,refy pÓlowów w rejonie Morza Barentsa). 

1>raca. Allena pozwala poznać wiele ważkich spraw ekonomiczno-politycz

nych Norwegii lat sie.<l.em<l.zicsiątych. 

Bernard Piotrowski 
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KOMUNIKATY INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO 
R. XVIII, ZESZYT 33, GDAŃSK 1981 

LEON KOCZY (1900-1981) - hadacz (lzie,1ów Pomorza i Skandynawii 

J września 1981 r. zmarł nagle w ·wielkiej Brytanii, z którą związał poło

wę swego ].Jrn,cowitcgo życia, I1con Koczy, ·wybitny polski znawca dziejów 

Pomorza i Skamlyna. w ii, zwłaszcza epoki wczesnośredniowiecznej. Był za wsze 

wierny etyce polskiego naukowca, bezprzykładnej służbie dla własnego narodu, 

dla prawdy hist,orycznej. Cechowida go niezwykła precyzja badacza, szeroka 

była skH.la jego zainteresowań. Podejmował zawsze problematykę nową, szu

kał nowych rozwiąza{1 i rnet0<l badawczych, toteż nie uniknął krytyki opo

nentów. Był znakomitym wydawcą źródeł historycznych - gromadził je dla 

polskiej nauki, za czas od epoki wczesnośredniow~ecznej po okres II wojny 

światowej. Spędziws.zy ponad 40 lat życia na emigracji, był swoistym amba

sadorem polskiej myśli historycznej na. obczyźnie, przemyśliwał, pracował, 

,-,bierał dokumeHtację archiwalną wyłącznie d]a polskiej nauki. Niech mi 

wolno będzie przypomnieć to, co najcenniejsze z życia tego wybitnego uczone

go, polskiego patrioty, człowieka, który naprawdę pokochał pracę naukową 

i prawdę badacza. 
Leon Boguslrnv Koczy urodził się 2,3 maja. 1900 r. w Strumieniu, w daw

nym powiecie bielskim, w śląskiej rodzinie chłopskiej. Ten rodowód pozytyw

nie zaważył na dalszych losach życiowych Koczego, na jego niebywałej pra

'cowitości, wytrwałości, liczeniu na. własne siły. W latach 1912-1915 Koczy 

uczęszczał do szkoły wydziałowej w Dąbrowie, a nieco później także w Cze

chowicach. Życie dorastającego ucznia przypadło na. la.ta wzmożonej germa

nizacji lndności śląHkicj, lecz zarazem i na okres szybkiego burzenia się po

czucia narodowego Ślązaków. Nadeszły lata wojny światowej - czas prze

wartościowań i powszechnego spadku społecznej moralności, ale i czas nie

bywałych nadziei na urzeczywiRtnienie poh;kiej sprawy na.rodowej. To może 

8J)rawilo, że młody Koczy zdecydował się na karierę nauczycielską - polski 

1w.Hczyciel zyskiwał poważną społeczną rangę na niemczonej ziemi śląskiej. 

W 1915 r. wstąpił do Reminarium nauczycielskiego w Borku pod Cieszynem; 

były to tereny, gdzie zwalczały się zawzięeie trzy nacjonalizmy: niemiecki, 

polski i ezcski. Studiów nauczycielskich nic ukonczył, bo 18-letniego Koczego 

powoła.no do armii a.uRtriackiej. Burzliwe wydarzenia, zwłaszcza. zaś odzyska.

nie nicpodleglrn~ci przez Polskę, spowodowały, że niebawem stal się polskim 

żołnierzem. Krótko po zwolnieniu z wojRka, w 1920 r., z dobrym wynikimn 

uk011czył wspomniane seminarium nauczycielskie. Przez trzy lata. uczył 

w szkole p0<lstawowej w Za.błociu, w powiecie bielskim. Szlachetny, lecz spo

kojny zu.wóc.l nauczycielski nie satysfakcjonował człowieka. pełnego energii, 
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żądnego poznania świata i ludzi. Znając dobrze jQzyk ninmiecki, a także rP

alia. niedawnej pruskiej zaboi·czości, Koczy zainteresował się historią Niemiec 

i stosunków polsko-niemieckich. Zapisał się więc na. Uniwersytet Poznański1 , 

świeżo powstały w 1919 r., gdzio badania niemcoznawcze stały wysoko, zwr{,

cenie się zaś ku ziemiom północnym i zachodnim hyło dla. tej uczelni swoistym 

imperatywem naukowo-badawczym i dydaktycznym, a także patriotycznym 

obowiązkiem. Słuchał wykładów wielu wybitnych historyków, a za.miłowanie 

do sumiennej pracy badawczej, swoisty kult źró<lłowego przekazu wykształ

cił Koczy na seminarium prof. Kazimierza Tymienieckiego. Już po dwu la

ta.eh studiów dzięki życzliwej rekomendacji prof. Tymienieckiego Koczy 

otrzymał posadę młodszego asystenta w 8eminarium Historycznym Uniwer

sytetu Poznańskiego. Wynagrodzenie było niskie, ale Koczy zarządzając 

wcale zasobną biblioteką Seminarium mógł dowoli czytać i dokształcać się. 

Owocem kilkuletnich dociekań i poszukiwań archi walnych była praca do~ 

ktorska Koczego o rozwoju handlu poznańskiego do połowy X VI wieku2. 

30-letni doktor Koczy uzyskał stanowisko starszego asystenta przy 8emina

rium Historii Średniowiecznej, kierowanym przez prof. Tymienieckiego . 

.Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, gdy w stmnmkach polsko

-niemieckich sprawa pomorska wzbudziła tyle polemik i kontrowerdji (np. 

spór o korytarz), prof. Tymieniecki zachęcił Koczego do zajęcia się najdaw

niejszymi i wczesnośredniowiecznymi dziejami Pomorza. By toczyć polemikę 

z licznymi badaczami niemieckimi, trzeba było wykształcić sumiennych ba

daczy, toteż dobrze zapowiadającego się naukowca otoczono opieką. \V la.

ta.eh 1929-1931 Koczy studiował w Paryżu, Berlinie i w Kopenh~dze, gdzie 

poszukiwania biblioteczno-archiwalne okazały się <lla niego niezwykle owoc

ne. Rozczytywał się w sagach sta.roislanclzkich i bogatej litera.turze na.rosłej 

wokół spornych problemów ich przydatności jako źródła hist,orycznego. 

Koczy postanowił za.jąć się wczesnośredniowiecznymi d~iejarni Pomorza 

i kontaktami polsko-skandynawskimi. Po powrocie do kraju opublikował 

artykuł o polonikach znajdujących Hię w boga.tym archiwum kopenha.skim3 • 

Dokonał zresztą naukowej systematyzacji źródeł do dziejów Polski w tym 

archiwum. SprMva źró<leł do najdawniejszej polityki Polski na Bałtyku in-

t O życiu i działalności Kocz0go w okresie międzywojennym zob. nkta z Archiwum 

Uniwersyt;tu im. A. l\Iickiowicza (sygnat111"y: 15/170, 82/189, 40). Takżo: Kronilca Urii

wer.<1ytetu Pozna'l1.<Jkiego za rok szkolny l!J.U-3,';, Pozna1i 19:rn, s. 139; biogrom Z. \Viel

gosza, Wielkopol.-;l.:1: słoum·ik b·ior1raficzny, "\Varszo.wa-J>oznań Hl8l, A. :142-34:l. 

2 L. Koczy, Handel Poznania do polowy wieku XVI, Pozna.fi rn:w. 
a L. Koczy, Alda polskie w Archiwum l'afu1twowym w Kopenhadze, ,,Archoion", 

T. IX (19:31), 8. :rn-70. Niestety w okresie międzywojennym żaden z polskich badaczy 

nio ·wykorzystał cennych wskazówek materia.low.reb Koczcgo. Nb. polonikami w archiwum 

kopenhaRkim zajmował się wówczas także Bolesław Leitgcber opracowujący na polecenie 

Instytutu Bałtyckiego dzieje port,~ w Kopenhadze (zob.: B. Lei tge ber, Port kopenhaski, 

Torur'1 1935; Tenże, Kopenhaga. - kfocz Bałtyk?,, Torm'1 1934 - II wyd. 193i>). 
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teresowała Koczego i w latach późniejszych4 • W S'\V}rch zainteresowaniach 

Koczy nie był w poznm1skim środowisku 0<losobniony. W tamtejszej szkole 

mediewistycznej zagadnieniami bałtycko-skandynawskimi zajmowali się m.in. 

K. Tymimiecki, Karol Górski, ,Józef Widaje,vicz5 . ,varto przypomnieć, że 

po H}05 r. owocne badania nad dziejami związków Słowiańszczyzny Zachod

niej ze światem skandynawskim prowadził warszawski nauczyciel gimnazja.l

ny Kazimierz ,vachowski, nb. pod wpływem metodycznym niemieckiej szkoły 

historycznego genetyzmu. Pionierskie b~cla.nia. Wachmn,kiego z uzn8niem przy

jęła część polskich historyków, np. Stanisław Zaluzewski i ,Józef \Vi<lajmvicz. 

Krytycznie rlo badań \V achowskiego ustosunkował się Leon Koczy6 • Kocze

go bowiem zainteresowała sprawa przy<latnoRci staroslrnndynawskich iróclcl 

historycznych do najwcześniejszych dziejów Polski. Chodziło o ich klasyfi

kację, ocenę wartości i przydatności do bachi.11, a także o metody ich wykorzys

tania oraz interpretacji przez historyka, np. przy próbie rekonstrukcji poli

tyki zagranicznej i stosunków wewnętrznych państwa pierwszych Piastów. 

Kaczego interesowała. zwła8zcza. przydatność sag staroislandzkich <lo ba.dań 

polskiego wczesnego średniowiecza, chociaż i tu mia.I już swych poprzedników, 

np. ,Józefa 8zajnochę, Wojciecha Bognslawskiego, Kazimierza. Potka!iskie

go, Franciszka Piekosińskiego, Sta.ni~la,va Zalrrzewskiego i wspomnianego 

Kazimierza \Vachowskicgo7. 11
011 ostatni uznał sagi za niezwykle ważki ma

teriał źródłowy w badaniach na<l Polską wczesnośreclniowi('czną. Poznański 

badacz Józef Widajewicz, z którym L. Koczy utrzymywał bliskie naukowe 
i towarzyskie kontakty, na,vet, w elementach fantastycznych sag dostrzegał 

„ziarnko rzetelnej prn.wdziwośei" i uważał, że „8cisla interpretacja sag może 
mimo wszystkiego doprowadzić do nowych i ważkich spostrzcżeń''8 . 

\V 1932 r. o przydatnrnfoi źródeł starononlyjskich do dziejów Słowiań

i-;zczyzny i Polski wypowiedział się ba.rdzo kompetentnie, na podstawie wy

czerpujących studiów, także Leon Koczy.9 Podał kla\yfikację źródeł staro

skandyna.wi-;kich w zależności od ich powHta.nia. i wartości na.ukmvej (np. wier

sze i pieśni skaldów, sagi, napisy runiczne, kroniki, roczniki i dyplomy ś1·ed-

4 Por. L. Koczy, Tresh Sources for the H ·istory of Polish Era.de on the Balt·ic, 

"Bałt.ie and Rcawlinavian Countri<'s", J9;{!), :t.:. 2/L2. 
s J. Dntkiowi0z, K. Śre<lniowska, Zarys historii historiografii JJO!skiej, cz. III, 

J.ódź 195H, s. U>!); J. Topolski, llistoriograjia (w:) Nmlka w Wielkopolsce. Przeszłość 

i teraźniejszość, r1:d. U. Lahuda, Poznnlt rnn, s. 270-271; K. Tymioniccki, Zarys 

dziejów historiografii polskfr,j, Kl'aków 1!)48, s. 109-110. Nadto P. Urb an, Polska historio

grafia i publ-icy,<itylca 1918-1!)3.9 o 8lcarnly1,au·ii, Poznmi 1978 [maszynopis pracy ma

gisterskiej]. 
6 G. Lahnda, Pragnie-i/ty z dz1'.ejr>w Slowia/1szczyzny Zachodniej, t. II, roznm't 1964, 

s. 8-21. 
1 Np. jngo praca: Jomsborg. Normanowie wobec Polski w w. X. Studium historyczne, 

,varszawa I 014. 
s J. \Vidajewicz, Najdawniejszy p'iastowski podbój Pomorza, "Slavia Occidontalis", 

T. X (19:łJ), s. 51-56, zob. toż inno prnco tego historyka. 
II L. Koczy, Źródła staronordyjsk1'e do dziejów Słowian, "Slavia Occid('ntnlis", T. XI 

(193!). 

9 - Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 
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niowieczne). Koczy stwierdził, że wykorzystanie sag do badań historycznych 
„należy do czynności bardzo trudnych i odpowiedzialnych"; mvaża.ł, że sagi 
są źródłem mniej wiarygodnym od roczników czy kronik staroskandynawskich, 
zwłaszcza. zaś od napisów runicznych, które uznał za źródła historyczne pierw
szorzędne10. \Varto przypornniPć, że Leon Koczy w swej krytyce sag opierał 
się na zasaclach metodycznych analizy źródłowej opracowanych przez współ
czesnego mu szwedzkiego badacza Lauritza \f eibnlla.11 . 

Koczy był przeciwnikiem głoszonej w ówczesnej nauce niemieckiej (np. 
w pracach A. Brackmanna, Aubina., Sappoka) koncepcji o normańskiej ge
nezie polskiej państwowości, lecz przyzna.wal, że w dobie wczesnośreclnio
wiecznej nasze kontakty ze 8kandyna.wi-1 hyły szerokie. Ze stanowiskiem 
takim polemizują w historiografii powojennej ndn. Gerard Labuda. i Henryk 
Łowmiański12 • Koczy w s,Yych wywodach był zresztą pod wpływem poglądów 
prof. Tymienieckiego, który dostrzegał ,vażką rolę historyczną w kontaktach 
Pomorza ze Ska.ndynawami13 . Zabierając głos w dyskusji na temat wczesno
średniowiecznej przynależności Pomorza cło Polski, Koczy poparł tezę \Vida
jewicza, że Pomorze Zachodnie zdobył już .Mieszko I. Poznański historyk 
przekonująco przeciwstawił się poglądom niemieckiego badacza I~. Rall(lt.a., 
dowodzącego, że za czasów cesarza Ottona l ziemie na. północ od dolnej \Va.rty 
nie należały do państ,wa. polskiego14 . Kwestii tej poświęcił Koczy jedno ze 
swych polemicznych studiów15 . Koczy utrzymywał bliskie kontakty z Insty
tutem Zachodniosłowiańskim przy Uniwer8ytecie T>oznańAkim i był pod wpły
wem poglądów prof. Mikołaja 11,udnickiego o tz,L lechickiej wspólnocie języ
kowej. Pomorzan uznawał za szczep polski16 . 

Interesowały Koczego polsko-ska.nclyna.wskie związki religijne. \V jednym 
ze swych stndiów wyka.za}, że przebywający na clwor,rn Bolnsława Uhrobrego 
arcybiskup Bruno z Querfurtu zapoczątkował dzięki poparciu właflcy polskie
go chrystianizację Szwecji; po nagłej śmierci arcybiskupa zadanie to podjęli 
biskupi anglosascy i niemicccyl 7• 

O,vocem wieloletnich badań Kaczego na.cl wczesnośredniowiecznymi po
wiązania.mi dynastycznymi Piastów ze Rkandynawią hyla. dobrze udokmnen
towana praca Polska i Skandyna.zl'ia za pieru·szych Piastów,18 kt.óra. przyniosła. 

10 Ibidem, s. 53. 
n G. Labuda, o.c., s. 107-108. 
1 2 Zob. np. Historia, Pomorza, red. G. Lab ud o, t. I, cz. 1, Poznm'i 1 fł72. 
1a Np. K. Tymieniecki, Wielkopolska, ja/w kolebka pm1st1m, polslcfruo, ,,Roczniki 

Historyczne", T. I, s. 2:l. 
14 E. Hand t, Die ueuere pulnische Ueschichts.forsclwng iibr,r die politischen Beziehw1-

gen TVest-Pommerns zu Polen im Ze1'talter Kaiser Ottos des Uro8sen, H. 2, Dauzig 1932. 
1s L. Koczy, W sprawie sporu o najdawniej,qzy pialłlrnoski podbó.i Pomorza, ,,Rocznik 

Gdański", T. 6 (1932), A. 19 i Il. 

is Ibidem, s. 32. 
11 L. Koczy, .. Misja św. Bruna wJród Suigjów, ".....\.nnalf's MisRiologicae", 1'.V 

(1932- Hl33), s. 82-95. 
1s L. Koczy, Pol,'lka i Skandynawia za pierwszych Piastów, Poznai't 1934, Prnce 

Komisji Historycznej PTPN, t. VIII, z. :J. 
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mu habilitację, w 1934 r. Uzyskanie docentmy korzystnie ·wpłynęło na dalsze 
plany intensywnych badań naukowych Koczego nad problematyką ba.ltycko
-pomor:-;k:~ i skamlynawską. 

Kocz? polPmizowal z ,J. "'idajPwiczem '\Y k,Yestii przynależności Pomorza 
do Polski z.a. rzą<ló,v pierwszych Piast6w19. Ostre polemiki i namiętności wzbu
clza.la. t.akże sprawa usytuowania oraz charakteru polityczno-ekonomicznego 
legendarnego ,Jomsborga (\\'olina czy \Vinety)20• Owe debaty naukowe nie 
miały charakt("'l'll czysto akademickiego. \V dyskm,jach z nauką niemiecką 
toczyły się one zazwyczaj na plaszczyź.nie pre:,,tiżowo-1J01itycznej, chodziło 
bowiem o \vykazanie, czy ,Jomsborg to osada. germańska (wikingowska), czy 
pochoflzenia. słowiańskiego. Koczy należał do tych historyków, którzy swoje 
wywody w odniesieniu do wczes1iofemla,lnych kontaktów polsko-slrnndyna
wskich opiera.li na analizie oryginalnych przekazów ź.ró,lłowych oraz na do
brej znajomości najHowszej literatury niemieckiej i skandynawskiej. Pionier
ska praca Koczego spotka.la się z polemicznym głosem K .. Tymieni<~ckiego, 
kwf'8tionującego uzna.nie poPzji skaldów za pewne źró~lło hist0l"yczne21 • Pol
ski skandynawista Stanisław Sa.,vicki krytycznie ocenił <lokornmą przez 
Koczego analizę filologiczną napisów runicznych jako określonego przekazu 
źr6dlowego22 • 

Krytyczne oceny nie zrażały jednak Koczego - na.dal usilnie pra.cmval 
nad wyjaśnieniem wieln kontrowersyjnych kar~ dziejów polskiego wczesnego 
średniowiecza. Poznańskiego historyka interesowały zwłaszcza wczesnofeudal
ne kontakt.y pol~ko-cluńskie. Pisze wiQc obszerną pracę o duń~kich politycznych 
wpływach na Pomorzu Zachodnim w latach ll 57 -1227, opiera.j .. ~c się na źród
ła.eh nie znanych pobkim historykom23

• Słusznie wskazywał, że obszary ujścia. 
Odry były terenem rywalizacji polityczno-ekonomicznej PoL~ki, Danii i Niem
ców. Ujmując W8zelkie zjawiska dziejowe w szerokim kontekście wydarzeń 
i powiązań, Koczy pisał, że Duńczycy „w zawojowanych krajach słowiańskich 
panowali, a.le nie rządzili. Za.dowalali się trybutem i uznaniem zwierzchnictwa. 
przeż rodzimych clyna~tów, w wewnętrzne sprawy nie mieszając siQ wca.le"24• 

\V ohszernyrn sh1dimn o polsko-duńskim przymierzu z I :JIG r. zajął się także 

19 OhiuktPlll polemiki hylu praca ,J. \Vidnjtnviczn, l'rzy uj.foi'U Odry w drugiej 
poluwie X wieku, Pozna,'t 19:rn, Prace Komisji Hi;.;tm·.n~znl'j PTP:N', t .. VII, z. 5. 

20 Np. L. Kocz;v, Jomsborg (stwh'111,1, historw:z11e) . . ,Kwartalnik Hi~toryczny", H. 46 
(rn:i2), t. r, z. :i-4. 

21 T. T.vmi<'nic>cki, n'ee11zja pra cy KoC'Zt\go zam.,,·: ,,noczniki Jiistoryczno", T. 9 
(lU:ł:l). Ty111i<'11i<,cki bronił stanowiska, że o wartości sng jako źródPł hiRtorycznych można 
mówić po skonfrontownniu ich z wynikami badm'i. urchoologicz11ych cz:y toponomast,ycz-
11ych. J 

• 22 S. Rawicki,() źrr5dlach staro;io}'(l!)jsk-ich, ,,Prwgląd Hist.orymmy", 'I'. XIV (1937), 
z. I. 

2a L. Koczy, J) 11 /1czycy na I'omnrz1, w latach 11.57-1227 (w:} Tydzid1 o Pomorzu, 
Poznnń l !l3:J, 8 • 35-67; L. Koczy, Kilka uwag o najstarszych dz-iejach Pomorza, ,,Roczniki 
Historyczuc", T. VII l ( I 932). 

2" L. Koczy, D1d1cZ!JCY 1ia Pomorzu ... , s. 62-6:L 
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polsko-skandynawskimi kontaktami dyplomatycznymi, a więc problematyką 
w polskiej historiografii nie uprawianą25 . 

Koczy okazał się także dobrym znawcą skandynawskiej historiografii. 
8le<lził rozwój nauki historycznej w Rz,vecji, wydzielając okreRy w jej rozwojuw. 
Opublikował studium o rozwoju nauki historyczneL w Danii po 1863 r.27. 
Zwrócił uwagę na działalność licznych towarzystw historycznych w Danii 
oraz na troskę i opiekę pai'1stwa. nad ba<la.niami duńskich historyków. ,Jest 
Koczy również autorem Rtudi11m o źródłach i litera.turze do dziejów gospodar
czych Danii28. 

Koczy był rzecznikiem u1n·a.wiania szeroko pojętej problematyki pomo
rzoznawczej w polskiej historiografii. W maju 19:35 r. na posiedzeniu Komisji 
Historycznej Poznańskiego rrowa.rzystwa Przyjaciół .Nauk wystąpił z memo
riałem o rozbudowę badań pomorzoznawczych w naszym dziejopisan;twie, 
apelując przy tym o daleko posuniętą koonlynację wysiłków organizacyjnych 
w ska.li ogólnopolskiej. Wzywał do intensywnych badań nad Pomorzem, li
cząc się z a.taka.mi niemieckich placówek naukowych (np. świeżo utworzonej 
w 1928 r. Historische Komission for Ost- und Westpreussische Landesfor
schung) i czysto propagandowych (np. gdańskiego Q;.;tJa.nd-Institut). Koczy 
wystąpił z postulatem publikowania źródeł z problematyki pomorskiej i bał
tycko-skandyna.wskiej29. Cho<lzilo między innymi o wyda.nie Ji8Mw, dyplomów, 
ksiąg rachunkowych i recesów, np. z archiwum tormiskicgo. Należał do tych, 
co zabiegali, by polskim historykom udm,tępnić zbiory ard1iwum królewieckie
go i g<lańi;;kiego. W PTPN wysunął nadto Koczy projekt sporządzenia obszer
nej bibliografii prac o Pomorzu i o sprawach morskich. 1>ostula,t ten niebawem 
zrealizował Instytut Bałtycki dzięki ofia.mej pracy znakomitego polskiego 
bibliografa i bibliotekoznawcy Stefana Vrtel-Wicrczy11skicgo. Koczy zapro
ponował też utworzenie oddzielnej Komi8ji I fif.;torycznej dla Prus i Pomorza, 
z siedzibą w Poznaniu, ja.ko swoistego organu koordynującego badania niem
coznawcze i pomorzoznawcze w Pobce30• Wkrótce zadania tego podjął się 

z powodzeniem w·ydzial Pomorzoznawczy Instytutu Bałtyckiego w Toruniu. 
Koczy zajął się także studiami nacl l>omorzem, zwłaszcza interesowały go 

26 L. Koczy, J>rzymicrze polsko-did1skie v• roku 1.31.5 na tle stosunków pofr1ko-branclen
burskich, ,,Roczniki Historyczno", T. YJI (I n:n), s. 31-81. Rojn:-1:1. t<>n traktował Koezy 
jako efekt pierwszego miQ<lzynaro<lowego wystąpiPnia \Vladyi-J,twa Lokict.ku, ule nio 
przypisywał mu większego znaczeniu. 

26 L. Koczy, Rozwój nauki historycz11Pj w Szu,ecji w 08tatm:ch 30 latach, ,,Kwartalnik 
Historyczny", lt. 45 ( l931), t. II, z. I. 

21 L. Koczy, Rozw~j naulc historycznych 'W Danii JJO rokn lłJG3, ,,Kwartalnik Hist.o
ryczny", t. 46 ( l n~). z. 1-2. 

28 L. Koczy, Źróclla i literatura do dziejów yospodarczyr.h Dm,,h·, ,.Roczniki Dziojów 
Społecznych i Gospodarczych", T. V (1936), s. 86-100. 

29 L. Koczy, Niektóre potrzeby historiografii pmnor8kiej, Pozrnu'1 I 9:l5, ,,Roczniki 
Historyczno", T. XI. 

30 Ibidem, s. 30. Także: G. Labuda, Problemy dziejowe wielkiego Pomorza (ze szcze
yólnym uwzględnieniem średm'.owiccza) (w:) Polska hi8toriografia bałtycka. Najpilniejne 
potrzeby badau:cze, organizacyjne i wydau·nicze, G<lui'tsk- Szczecin 1949, s. 32. 
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<lzieje miast. W 1933 r. ,v. związku z 700-]eciem nadania praw miejskich To
runio,vi ukazała się praca zbiorowa. pod redakcją K. Tymienieckiego: Dzieje 
Toruriia. Koczy opra.cował dzieje wewnętrzne t,ego miasta do 1793 r., prze
prowadziwszy gruntowne studia źródłowe. 

Gdzieś ok. l930 r. na.wiązał Koczy bliskie kontakty naukowe z lm;tytu
tem ]3altyckim ,-;e względu na po(lejmowane tam badania pomorzoznawcze 
i ba.łt,ycko-skanclynawskie. Mniej więcej w tym czasie, z inicjatywy dyrektora 
lnstytutu Józefa Borowika, podjęto wysiłki nad znaczną intensyfikacją ba
cla11 prohlcrnat,yki Zakonu Krzyżackiego. Zmnszala do tego ówczesna sytuacja 
polityczna, zwłaszcza zaś potrzeba obrony st.anowfr,ka poli;;kiej nauki w kwestii 
krzyżackiej, w związku z atakami niemieckich badaczy, głównie z królewiec
kiego ośrodka uni,vornytecki0go. ,v maju 1928 r. rektor tego uniwersytetu 
prof. Erich Cac.;par w wykładzie inauguracyjnym mówił o wartościach nie
mi('ckich i zarazem uniwersalnych Zakon11 Krzyżackiego. Krzyżacką pań
stwmvość łączył on z ideą chrześcija1iskiego „posłannictwa. misyjnego", 
zwłaszcza w odniesieniu do narO(lów slowiańskich31 • \V 1931 r. na tymże uni
weri;;ytecie odbyły Rię uroczyste obchody 700-lecia państwa krzyżackiego32 • 
Sporo się ,vó,vczas mówiło o misji dziejowej Zakonu w świecie słowiańskim. 
DJa znanego polakożercy Ericha l\faschk'e Bałtyk był „morzem germm1skim", 
powstanie zn.ś Za.konn Krzyżackiego to nie ża(lcn „akt historycznego bezsen
su", ale konieczność dziejowa, mvarunkowana historycznymi przesłankami 
niemicrkiego „naporu na. \Vschód"33 • Na tejże uroczystości l\faschke mówił 
wprost, że na obszarach zamieszkałych przez lucly bałtyckie Zakon był nosi
cielem kultmy chrzrnfoija.ńskiej o zachodnioeuropejskim piętnie uni,versalnym, 
a pm1stwo pol8kic, hQdące w Xll i Xl U w. w stanic rozkładu, owej kultmo
wo-hi~torycznej misji spełnić nie mogło. \V nauce niemieckiej umocniło się 
przekona.nie, że Hanza, Krzyżacy i Prusacy to „główne siły kształtujące ob
Rza.r uhaltycki''. 

\\" nauce niemieckiej pocljQto zresztą (m.in. dzięki możli,vości korzystania 
z bogatego archiwum królewieckiego) gruntowne, acz tendencyjne, badania. 
na(l polityką zagraniczną i strukturą we,vnętrzną państwa luzyżackiego (że 
przytoczę tu nazwiidrn takich bada.czy, jak Kasiske, ł~ . .Maschke, E. Caspar, 
Karge, 11. Mortenscn), a. także nad stosunkami polsko-krzyżackimi. Zwłaszcza 
tę ostatnią problematykę przedstawiano niekiedy wbrew elementarnym za
sadom etyki badacza. 

\V tej sytuacji Instytut .Bałtycki musiał siQ podjąć wydania prac z dziejów 
Za.konn Krzyżackiego. \V 1!)3-1 r. nakładem Instytutu Bałtyckiego ukazał 
się zarys dziPjów Zakonu, pi6ra wybitnego znawcy tego zagadnienia, profe-

31 E. UaRpa r, r'om Wesen des !Jeutschordell,'istaates, Konigsborg 1928. 
32 Td,st wystąpienia: Pestreden zur 700-F'eicr Ostpreus8ens, Konigshorg 1931. 
33 Ibidem. Zob. takżo B. Schumacher, 700 Jahre Preusse11land im flahmen der 

deutschen mul europii.ischen Geschichte, Konigsberg 10:n. 

133 



sora Uniwersytetu YVilefakiego - 8tanislawa Zajączkowskiego. Ukazała się 
także wersja angielska tej pracy31 . 

Xieba,vem dzięki inspiracji Instytutu Bałtyckiego badania. nad Zakonem 
Krzyżackim podjęto także w poznańskim środowisku naukowym. Xie obco 
były one Teodorowi Tycowi, znawey zagadnień zachodnich polskiego śred
niowiecza, ja,k też Ka.zimiPrzowi Tymienieckicmu35 • \V ośrodku poznańskim ba.
dania nad Zakonem Krzyżackim prowadzili też Karol Gór8ki i Wanda Pol
kowska-.Markowska36. Jednak w 1>ozna11skim środo"·isku naukowym polityka 
bałtycka. Zakonu Krzyżackiego interesowała zwla.~zcza Leona Koczego; po
święcił jej znakomite studium wydane przez Jnst,ytut Baltycki37• Praca ta 
wchodziła w skład wielotomowej publikacji zainicjowanej przez Instytut Bał
tycki - był to syntetyczny zarys dziejów Prus \\'schodnich, niezwykle ważne 
i pionierskie dzieło w polskiej historiografii doby międzywojennej, dzieło 

zresztą nie ukończone z powodu wybuchu wojny. \V rok później studium 
Kaczego ukazało się w tłumaczeniu na język angielski, llzięki translatorskiej 
pomocy bfo,ko współpracującego z Instytutem Bałtyckim angieb;kiego sla
wisty Bernarda \Vilfreda Arbuthnota 1Ias~cya38 • Praca odbiła się szerokim 
echem ,v nauce niemieckiej. Szpiegowsko-propagandowa centrala, śledząca 

34 S. Zajączkowski, Zarys dziejów zakonu krzyżackiego, Torui1 1934 (w augieb;kirn 
przekładzie: Rise andjall of the Teutonfr Order in Pr-usi·ria, Torm'i. 1 !tł5). Pomimo różny,·h 
zastrzeżei'i. E. Mąschke stwierdził w recenzji tej pracy, żo poprnwnio zoRtH la w niej po
ka.za.na „ KonzC'ption <ler Ordensgeschicht.e" (,,Alt,preu8sischo Fon;ch11ngon", Bd 12, 

1935, s. 16~ł). 
35 T. Tyc, Pomorze, Polska a Krzyżacy, ,,Roczniki Historyczne", T. II (1!)27), 

s. 31-66; K. Tymieniec ki, Upadek rząduw krzyżackich na l'omnrZH, ,,Roczniki Hist,o
ryczno", T. II (1927) s. 67-nl, nru:.r, iuno i:;Luclia. ,v pracy wydawnnoj przpz; I11styt.11L 
Bałtycki, Dzieje Prus Wschodnich, K. Tymirniecki opublikowul ro:.r,prnwQ „llisja polska 

w Prusiech i sprOlcarlzenie Krzyżaków (Torm'i. 1 !):ł5); w roku IUł$tępnyin znany nirmi<'cki 
slawista H. Cosack przothunaczył ją 11a uicmincki (w Publilmtiorn;st.ellP). Zapewne prof. 

Tymioniocki zachęcił Kaczego do bada1'i nad kwesti4 krz:yżacką w po,viązaniu z ;,;agadniP
niarni ba,łt,yckimi. Sam Koczy bęclzio póiniej milo wspominał Hwoją twórczą ,n;półpracr 

z prof. Tymienieckim, inspirującą naukowo i dydaktycznie (por. L. Koczy, Tn monorfom 

magister artium 1887-1.967. Garść uwµomnie,'1, o Kaz1·mierzu Tymirm.ied,:im, ( :Jasgm,· I n67). 

Koczy także wysoko Cl'nil sobie inspiracje naukowo poznai'tskiej szkol~· an;hoologiczn<'j 
prof. J. Kostrzew::;kiogo, odwainie pL'zeciwstawiającoj się rewizjonistycznylll poglądom 
nauki niomicckiej - por. L. Koczy, Zasługi .Józefa Ko:,trzcu·skiegn dTrt <trchr()logii poh1kfrJ, 
,,Teki Historyczne", 1'. 16 (Hl6fl-197l), s. 22t,-2:ł8. Był te:i; Koczy pod urnki0m wy
bitnego polskiego językoznawcy l\likola.ja Rudnickiego. DziQki jogo za('hf;tom podj11ł 

bad,mia an.cl za.interesowaniami Słowiaiiszczyzną. 11 śrcdnimvicc:.r,ncgo nrnrnlii-;ty ..:\dama. 

Bremoń~kiego - zob. L. Koczy, Slclavanja Adama Brrmet'i.8/.:i('.yo, "l-;lnvi11 Occident.nlis", 
T. 12 (1934), s. 181-2,53. 

aG Xp.: K. Gón;ki, Ustrój paristu·a i Zakonu Krzyżack-ieyo, Ud.,·nin rn:38 (c:.r,ę~ć prncy 
wy<lawan0j przez Instytut Bałtycki: Dzieje Prus Wschorlnfoh); \\". Polkowsku-:\Iar
kowska, Dzieje ZakonU, Dobrzy/iskiego. Przyczynek do k1re8tii lazyżackiej, Poznm't Jn2n 
(,,Roc:.r,niki HiRtoryc:.r,no'', T. II ( 1927), z. 2. Praca spotlrnla :się 'I, krytyką \Va.li Pl'l1 H<•ck(•go 

z gdat'iskiego 0:-;tlan<l-Institut). 
37 L. Koczy, Polityka bałtycka Zakonu Krzyżnckieyo, Ton11i rn:w. 
as L. Koczy, The Baltic policy of Teutonie Order, Torm'1 rn:rn. 
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polski dorobek naukowy, tzw. Publikationsstelle (mieszcząca się w berlińskiej 
clzieJnicy Dahlem), już w kilka miesięcy po ukazaniu się oryginału przetłuma
czyła książkę Ko czego na niemiecki39

. Pracą zainteresował się wspomniany 
Erich )laschke, blisko współpracujący z placówką gdańską o założenia.eh anty
polskich, t.zw. Os]and-lnst,itutem; wskazywał na tendencyjność pracy, po
lemizował z niektórymi tezami Koczcgo, lecz był zdania, że praca ta może być 
przydat,na także niemit~ckim ba.daczom40 • Za Koczym przyznawał ::\Ia.schke, 
że Zakon ". polityce morskiej ,vykazywal pewną pasywność. l\faschke twier
dził także, że politykę zewnętrzną Zakonu należy rozpatrywać nie tylko w ka
tegoriach wielkomocarstwowych (staatliche l\Iachtpolitik), lecz również bio
rąc pn<l uwagę unhversalnc zasady zachodnioeuropejskiego chrześcijaństwa. 
Recenzja ta, autorstwa nienawidzącego Polaków bada.cza, a przy tym grun
townego znawcy polsko-niemieckich stosunków doby wczesnośredniowiecz
ne.i, była dużym sukcesem naukowym Kaczego. 

\\'" l o:n r. Koczy wydaje niezwykle cenne źródło do clzic>jów wojny trzy
nastoletniej, tzw. Księgę 'Pheudenkusa.u. 

Dzięki inicjatywie Instytutu Bałtyckiego Koczy podjął także pionierskie 
badania nad rolą Hanzy w basenie .Morza Bałtyckiego. l\[iala to być ważka 
odpowiedź na niekiedy tendencyjne glosy w historiografii niemieckiej w tej 
rnat,erii'12 . vY pracach np. Frit.za Roriga, Ericha l\Iaschkego niemal mitologizo-

311 ]),'.e Ost.<;cepolit-ik dc8 rlcutschcn Orrlen8, Borlin 1936. Niemiecki badacz Bernard 
~t,asicwski wskazywał na gruntownn wykorzy:,;tanie za:,;obó"' źródłowych przez Koczego 
ornz na trafne ukazanie polityki morskiej Zakonu Krzyi;ackiego w pov,iązaniu z Hanzą 
i Slrnndynrrn·ią (recfln:;,;ja w: ,,.Jo.hrbuch for Gr~schichte Osteuropas", Bd II, Hl37, s. 49!) 

-500) . 
.to )Iaschko pi:ml o pracy Koczogo: ,,ais auregend auch for die DeutRche Forsclmng 

ange:,;ehen won.len" (recenzja w ,,Altpreur,;sische Forschungen", l!l:n, s. 162-163). 
Po~· .. K ;\I a:-;c l1 ke, Poleu und die Berufw1g de8 Deut8chen Ordens 1wch Preus8en, ,,Dan
zig (Ostl11nd-Forsdmngl)11", H. 4) . .Ma:,;chke szczególnie tu po<lkrdlal pozytywne krzy
Ża<'ki<~ .,kolonisn1.oriseho \\'illm1sakte (ibidrm, s. 5). NiC1mincki baffacz zarzucał pierwszym 
Piastom. żo prc•wndzili konsok,nmtnie f.:wą ekspansywną, polit,ykę w stylu Dl'ang nach 
""o:-;tcn (por. E. ilaRchko, !Jie treibenden J{riifte in der l!Jntwicklung J>olcn8, 1940, w.v
da.wnict,wo Bund l)c,utsclwr 08kn, Bd 401, s. :ł-4). Dr \\?alter )lans - dobry niemiecki 
znawca dziej{)\v go:,;podarczych \\'ic1]kopnlRk1 - rnceuzując jedw1 z prac Koczego 
(L. Koczy, Handel Poznania do polowy wiekn XTI, Poznań 19:W) grat ulowa] K. 'T'ymio
niockicmu, ~e ". pracach wychodzących r...pocl jego ręki mało j0st treści nacjonalistycznej 
(rocnnzja w „D011t.scho \Vis:,onschaftli<'hc Zoit.scbrift fiir Polon", 1931, H. 22, s. l;')J-158). 
Koczy był tP.ż autmPm poważnej l'Pzpraw~" Z,m:ązki. ha.mUmve Wrocławia z Polską do ko{1ca 
XV J wiek n, Knt1Jwico 1930 (wydawnictwo fnstyt.11tu Śląr...kiogo). Koczy blisko wRp6lpra
cowal z lnstyt.11km Śląski1n, który, jak v .. ·iudomo, powstał ;,; im,piracji pracowników 

Tn:-;tyt11t.11 Bałtyckiego w 1935 r. 
n Księyn 'l'hemle11kusa. ,vrdal Leon Koczy, 'rormi l!l37, 'fowarzyf-itwo Naukowo 

w Tornniu, ,,Font.oR", t.. :~:J, Źródła rlo Dziejom Wojny Trzynat?toletniej, t.. T. Z t.,wm1Rkim 
0 8rodki0111 hadmwzyrn łączyły Kocz<'go kontakt,;v naukowo, n. także towarzyskie. 

4:1. Jlaterfoly do dziejów lwwlln Hanzy Prnskiej z Zachodem, wyd. L. Koczy, ,,Rocznik 
Gdni'tRki", T. 7/8 (U):J:J/1934), s. 275-331. Była to pioniorska w polskim piśmiennictwio 
hii,;torycznym rozprawa o roli ha.mllowoj Hanzy w1 Bałtyku. Także: L. Koczy, No·we 
maten"ol y do rlzicjów hrrnrllu T'ol8ki rw morzu, ,,Roczniki Dzir·jów Społecznych i Gospo-

135 



wano osiągnięcia kolonizacyjne i miastotwórcze Hanzy na obszarze nadbał
tyckim i skandynawskim. l\faschke kontrolował wszelkie polskie próby głęb
szych studiów nad rolą Hanzy w dziejach Polski43 • Do zba~lania problematyki 
związków hanzeatycko-polskich Koczy zebrał już poważne materiały, gdy 
wybuch wojny uniemożliwił mu napisanie zaplanowanej obszerniejszej pracy. 

W początkach lat trz:plziestych Instytut Bałtycki wystąpił z cenną ini
cjatywą opracowania dziejów polskiej myśli morskiej, zwłaszcza zaś kwestii 
zainteresowania władz i społeczeństwa naszego kraju sprawami morza w ciągu 
wieków11. J>rzy opracowaniu owych 1llonumentn Polonine .)Jlaritimn, zwłasz
cza. przy re<lagmvaniu tomu I, obejmującego średniowiecze i odrodzenie, po
za, Stanisławem Boclniakiem czynny udział ·wzi~~l właśnie Leon Koczy. "' la
tach 1.934-1935 ·wyjeżdża} dwukrotnie cło Niemiec i krajów skanclyna,vskich, 
głównie cło archiwum kopenhaskiego, by skompletować cenne, nie<lostępne 
w polskich archiwach, materiały do historii polskiej polityki i gospodarki 
morskiej45 • 

Koczy był w pełni sil twórczych. Snuł nowe plany, koncepcje i wizje na
ukowe. Nie włączał się nadmiernie do życia politycznego - swe siły oddal 
pracy naukowej46• Wojna pokrzyżowała wszystkie jego ambitne zamierzenia. 
Jako oficer rezerwy L. Koczy brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Później 
wstąpił do formacji zbrojnych na Zachodzie. Po 1945 r. nie powrócił do kraju, 
lecz na. obczyźnie, w Szkocji, gdzie osiadł, kontynuował pracę naukową i pu
blicystyczną. Był dyrektorem biblioteki Instytutu Polskiego w Glasgow 

dRrczych", T. 6 (1937;, s. 179-21:~. Koczy pozostawił cenne studium o powiązaniach dwu 
miast hanzeatyckich, Gdaiu,ka i Rygi, Oda;'i,~·k i J:yga. Paralele historyczne, zamieszczone 
w ostatnim wydawnictwie historycznym Instytutu B.1łtyckiego okresu międzywojen

nego: Polska a Inflanty, Gdynia rn:rn. \V swoich badaniach nad Hanzą był Koczy od
osobniony. O niemieckim mistyfikowaniu roli Hanzy w basenie Morza Bałtycki,·go por. 
chociażby: F. Rortg, Hansische Aujbauarbeit 1:m, Ost8eeranrn (w:) Forsclw.ngen uml 
Ji'ortschritte, 1937; przedruk artykułu: ,,Doutscho lVfonatshcft,o in Polen", Jg. 4, 1938, 
s. 444-451. 

43 E. Maschke, Di'e Hansa fa der polnischen Ueschichtsschreibung, (w:) ,,AltpreuR
sische Forschungen", Jg. 19, (H)37), H. l, s. 14-22. Z polski<'ij literatury Ht-udimn: M. J. 
1\Iagda.i'tski, ]fanza na Pomorzn (w:) Tyclz'!'.e·;1, o l'vmorzn. Praco pod rPd. L. Zabroc
kiego, Poznai'l 10:H, s. l:ł3-161. 

44 Biblioteka Kórnicka, rękopis nr 11030, spuścizna 8. Bodniaim. tltanislaw Bodniak 
- dyrektor Bibliotnki Kórnickiej i znawca Rprnw morskich dohy p6źnogo Śr('dniowiecza 
- razem z Loouern Kaczym opracował już w rn:ł5 r„ naukowo i cdyton-.;ko projnkt tt,go 
ambitnego przedsięwzięcia źródłowego. Mówiło Hię takżo o wypi,mch z prohlomatyki 
morskiej i pomorskiej, w formie czytanek do użytku szkolnego (tzw. wypisy morskie). 

4 5 "\V paźclziorniku 1934 r. z im,piracji poznai'rnkicgn Hkanrlynawisty Fmnciszkn Boohmn 
i Leona Kaczego powstało działające przy Uniwen;ytocio Poz11af1.Hkim Stowarzyszonio 
Polsko-DLU1skio z zamiarem „popierania rozwoju stosunkó·w intdoktualnych pobko
·duńskich przez wzajemne poznawanie wszelkich objawów życia kulturalnego obu krn
j6w" - tekst statutu: \Vojewódzkio Archiwum Pai1.stwowe - Poznar'i (dalej: \VAPP), 
Akta Starostwa Gro,lzkiego w Poznaniu, nr 227, k. 6. 

46 "\V opinii poznańskich władz wojewódzkich uchodził za „Rympatyka-prorząclowca'' 
(\VAPP, Akta Starostwa Grodzkiego w Poznaniu, nr 227). 
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i Muzeum Gen. Sikorskiego. Dzięki dużej zapobiegliwości zgromadził niezwykle 

obfity materiał <lokumentacyjny (książki, prasa, pisma ulotne, materiały 

rękopiśmienne, materiały ikonograficzne i eksponaty muzealne) do dziejów 

polskich formacji wojskowych na Zachodzie. Był to unikatowy w rozmiarach 

wysi łck na rzecz wzbogacenia polskiej narodowej kultury; większość zbio

r6w przekazano do kraju. Przeważającą część swych prac naukowych Koczy 

drukował na lamach wydawanego w Londynie czasopisma ,,Teki Historyczne''. 

W pracy badawczej miał jednak duże trudności - sporadyczne już tylko 

były jego kontakty z polskimi hbtorykami, nie miał emigracyjny uczony <lo-

8tępu do polskich ośrodków dokumentacji historycznej, pozbawiony był sta

łego zatrudnienia, nie najlepiej rysowały się również możliwości wydawnicze. 

Koczy okazał się jednak znakomitym edytorem. Wydal m.in. (w 1967 r.) nie

znane dokumenty do dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Doc-wments sur 

les origines del' Universite de Crncovie. W 1964 r. opublikował w kilku tomach 

źródła do historii Polski z archiwów duńskich: Res Polonicae ex archivo Regni 

Daniae47 • Nieocenione to źródło do dziejów Polski na Bałtyku, do naszych 

kontaktów politycznych i handlowych z krajami Europy Zachodniej. Napi

sał też popularną pracę o .Mikołaju Koperniku jako człowieku i uczonym, 

przeznaczając ją dla Polonii zachodnioeuropejskiej. Zajmował się także za

gadnieniami ogólnymi - np. problemem moralności w polit,yce49 • 

Interesowały go nadal dzieje dawnych Skandynawów50 , nie zdobył się 

jednak polski uczony już na dzieła gruntowniejsze, obszerniejsze, jakie reali

zował i o jakich myślał w okresie międzywojennym - w czasie jego owocnej 

współpracy z Instytutem Bałtyckim i Uniwersytetem Poznańskim. 

W ciągu 80 lat swego pracowitego i twórczego życia Leon Koczy wniósł 

poważny wkład do polskiej nauki, zwłaszcza do badań nad dziejami Pomorza 

i wczesnośredniowiecznej Skandynawii. 
Bernard Piotrowski 

47 L. Koczy, Res Polonicae ex Arch1:vo Regni Daniae. Collegit [ ... ],Vol.I- V, Romae 

1964-1972, Institntum Historicum Polonicum Romae. Elomeuta ad Fontinum E<litiones. 

,is L. Koczy, .Mikołaj Jfopernik. Samotni'.k, geniusz, rewolucjoni8ta, Glasgow 1977; 

rec. tej pracy: E. Rozenk raitz, ,,Rocznik Gclmi8ki", T. XIX ( 1978), z. 1. Koczy zajmował 

się takżo wkładom Marii Curie-Skłodowskiej do nauki polskiej. Upowszechniał kon

sekwentnie wie<lzę o prwszłości i kulturze naszego kra.jn w środowislrn Polonii brytyjskiAj 

w czasifl obchodów milenijnych. 
49 L. Koczy, Polityka i moralność, ,,Toki Historycwe", T. XII (1962-1963), 

R. 205-220. 
60 Zoh. np.: L. Koczy, The Vinland Map, "Antemmale", T. XIV (1070), s. 85-171; 

Tenże, Jnventio Fortunata und die Entdecknng des Nordpols, Mi.inskr 1971 „Po

larforschung", Vol. 7, J·g. 41 (1971), Nr 1-2. 
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KOMUNIKATY I.N"STYTUTU BAŁTYCKIEGO 

R. XVIII, ZESZYT 33, GDAŃSK 1981 

ZYGiUUNT BROCKI (6 I 1922-11 Y 1982) 

Zygmunt Brocki urodził się w \Va.rszawie. ~azwisko wywodził od wsi 

Brok pod Warszawą (na co często wskazywał, uzasadniając pisownię przez 

r, t.ym, którzy próbowali pisać przez dz). \V Warszawie t.eż ukończył szkołę 

powszechną s_t,opnia podstawowego i rozpoczął naukę w Liceum Handlowym 

im ... U. :Berntowcj, gdzie uzyskał tzw. małą ma.turę. Był uczniem prof. dra 

Tadeusza OcioszyńRkiego, który wykładał organizację i technikę transportu 

morskiego . .Maturę zdał na tajnych kompletach w 1942 r., gdzie również słu
chał wykładów prof. Ocioszyńskiego. W r. ak. l 942/43 i l 943/44 studiował 

ekonomię w Instytucie Morskim, jednym z wydziałów Tajnego Uniwersyt,etu 

Ziem Zachodnich Uniwersytetu Poznańskiego w \Varszawie. Był żołnierzem 

AK i brał udział w Powstaniu \Varszawskim. 

We wrześniu 1947 r. przybył na Wybrzeże, gdzie pracował kolejno w Pol

$kim Związku Ekspedytorów Morskich w Gdyni, w gdyńskiej firmie spedy

cyjnej Polbaltsped jako ekRpedient portowy, w Wydziale Ekonomicznym 

(Mańskiego Urzędu Morskiego jako referent redagujący miesięczne sprawo

zdania Urzędu, potem w Wydziale Planowania tego Urzędu jako kierownik 

Oddziału Sprawozdawczości i \Vl'eszcie w Dziale Planowania Służby Ekono

micznej Zarządu Portu Gdańsk-Gdynia. jako kierownik Oddziału Statystyki. 

Odr. 1951 pracował w Wydawnictwach l\Iorskich jako redaktor, potem w Od

dziale l\Iorskim Wydawnictw Komunikacyjnych. W r. 1955 związał się na 

stale z Instytutem Morskim, gdzie redagował „13iuletyn T nstyt,utn Morskiego" 

i inne wydawnictwa, zostając kierownikiem Wydawnictwa Instytutu Morskie

go, a następnie zastępcą redaktora. naczelnego. Z tego stanowiska w styczniu 

I 982 r. przeszedł na emeryturę, niestety ciężko już wtedy chory. Niewiele 

miexięcy późniP-j nieuleczalna choroba nowotworowa phrn oderwała go od 

badań naukowych, rodziny i przyjaciół. 

Zainteresowania naukowe Brockiego były rozlegle, trudno je omówić 

w krótkim wspomnieniu pośmiertnym. 

Najpierw zwrócił się ku zagadnieniom morskim. 'l'ę miłość do morza 

i spraw z nim związanych, jak wyznawał, wzbudził w nim prof. ~radeusz 

Ocioszyi1ski. Opowiadają o Brockim, uczniu Liceum Handlowego, że za 

dwudziestu paru kolegów na.pisał zadane im pra.ce: każda traktowała 

o innym :porcie morskim świata. Prace otrzymały ocenę bardzo dobrą. Ze 

Hpra.wami morza. związał się też pracą zawodową i badaniami naukowymi. 

Położył niezaprzeczalne zasługi w tworzeniu terminologii morskiej i w pracach 

nad słownikiem morskim. Jego książki, wydane przez Wydawnictwo Morskie: 
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Kot i ko'wica (r. 1961), .Morze na oku (1964), 1llorze pije rzekę (HHW), Pontonin

kiem nad rnorze (1973), .1..lfichrilki z kamlmza (1U78), w zamierzeniu autora mia

ły mieć charakter popularnonaukowy, a.le wnosiły tyle nowego, zwła~zcza 

pod względem faktograficznym, że ba.rdzo pozytywne recenzje z nich zamie

szczały redakcje pism Hciśle naukmvych. Opublikowa,ł artykuły poświęcone 

nazwom statków; zainteresowany czytelnik znajdzie je w B1:b[iorJrafii ono

mastyki polskiej W. Taszyckiego (Warszawa - Kraków I 972, s. rn7, poz. 

1824-1828). Artykuł o nazwie8zpichergen bądź Szpicberg, nazwie cieśniny Wiel

ki Bełt czy Duży Bełt zamieściły „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego" (VI.I, 

1970, nr 1:1, s. 66-72) - problem omawiany także gdzie indziej pricz BrockiPgo. 

Problematyka morska łączyła się u ningo z onomastyką, ściślej mówi,łc 

z zagadnieniami pomorsko-onomastycznymi. \\' ,,Pracach ,Językoznawczych 

UG" oglmił artykuły o nazwie połaci Gdańska, Erakou•iec (nr 4, s. 25-:W) 

i o nazwa.eh ulic upamiętniających świętych (nr H, s. 27-:34) de<lykowany 

ks. drm~:i B. Sychcie; w „Roczniku Gcla11Kkirn" znalazły się rozprawy o Jli

krohydronirnii gda11skich obswrów dorzecza, JVisl!J (t. 26, 1907, s. 20!, - 241) 

i Niektóre nazwy modne Pow,iśla (t. 23, 19G,J., s. 207-242). W badaniach na.zw 

wodnych Brocki był niezrównany, znal bowic>m realia terenowe i bogat}ł lite

raturę kartograficzną, historyczną i językoznawczą. \V „Roczniku 1~1b1ą'3kim" 

(t. 4, 1969, s. 265-27n) zamieścił artykuł clot,yczący nazw }Hlrmiątkowych 

w rejonie Zalewu \Viśla.nAgo i Elbląga.. Razem z prof. H. Górnowiczem reda

gował pracę 1\'azwy rniast Pomorzn OdaAskfryo, opracowując samodzielnie 

bądź jako współautor kilka. ha:,eł, nade wszystko zaś sporząrlzaj}łC indelrn 

i pilnując strony redakcyjno-technicznej wydawnictwa. 

Z. Brocki nic miał sobie równego jako autor bi h liografi i. ViHal biLlio

gra.fic za.wartości różnych cza'3opism za. określone Iata., np. zamieszczone 

w Komunikatach Instytutu Bałtyckiego" za Jata 1 H64- l973 (r. I !l74, z. 20, 

s. 115-135), bibliografię ,,(Mańskich Zeszytów Humanistycznych" za lata 

1978-1979 (r. 1980, z. 31/32, s. 93-97, poprzednio lata. opracował w „Gdań

skich Zeszyta.eh Humanistycznych" t. 21, 1!)78), bibliografig czasopisma 

,,Onoma."tica" (r. 19G8, z. 9, s. 4U-51 ). \V „Gdańskich f.;tll<liach tfęzykoznaw

czych" I-III znajduj,~ się LibJiografie językoznawcze gdańskiego Hroclowiska 

filologicznego i onomastyczne, dotycztłCC Pomorza G<lat'tskiego. Pi8a.l i,l~Ż 

bibliografie autorskie, np. l\l. H,uclnickicgo, P. Smoczyi1skiego, H. Górnowicza 

i innych. Informował uczonych polskich i zagranimmych o pracach gda11skich 

onomastów, przybliżał sla.wistom i polonistom osiągnięcia indoeuropeistów 

i vice versa. 
W różnych publikacjach tropił błędy. Wrażliwy na kulturę jęyzka ojczys

tego, dużo w tym zakresie zrobił poprzez publikacje w ,,.Języku Polskim", 

w „Poradniku ,Językowym" oraz w innych czasopi8nw.ch i w prasie codziennej 

\Vybrzeża.. Popularyzował wiedzę w ,,,Jantarowych Szlakach", ,,Pomeranii", 

czasopisma.eh szkolnych, jak „Geografia w ~zkole", ,,Polonistyka" i innych; 

można zaryzykować twierdzenie, że nie było czasopisma w Polsce, w którym 

Brocki nie zamieściłby swego artykułu, notatki czy recenzji. 
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Był Zygmunt Brocki człowiekiem nadludzkiej pracowitości, niespotyka

nej uczynności, o niezwykle szerokich zainteresowaniach naukowych i boga

tej wiedzy, a przy tym rzadkiej skromności. Dzięki olbrzymiemu wysiłkowi 

zdobył rozległą wiedzę ja.ko genialny samouk. Nie miał żadnych tytułów 

i stopni naukowych. Wybitni profesormvie jak M. Karaś, P. Smoczyński, 

H. Górnicz i inni, na.mawiali go cło doktoratu z za.kresu językoznawstwa na 

podstawie jego bogatego clorobku naukowego; nie przyjął tej oferty. Mia.I 

setki kolegów i przyjaciół w kraju i za granicfb z którymi prowadził rozległą 

korespondencję w różnych językach. Łatwo się o tym przekonać ze wstępów 

do jego książek, gdzie <lziękuje olbrzymiej liczbie fachowców z różnych dzie

<lzin. Każdego ob<lziclal nadbitkami s,voich prac, odbitkami kserograficzny

mi prac cndzych trudno dostępnych, notatka.mi o nowościach ·wy<lawniczych 

itp. Aż z przcr-m.(lą wskazywał ludzi, od których zaczerpnął pewne pomysły, 

nie chciał sobie przypisać niczego, co zostało przez kogoś innego wypowiedzia

ne albo życzliwie podsunięte w recenzji czy opinii o jego pracach. 
Wielu ludzi Hąclzilo, że mocno jest zwitłzany właśnie z nimi czy instytucja

mi, w których pracowali. Okazało się, że podobne serdeczne więzi zadzierz

gnął z wielu inHtytucjarni: z Instytutem l\Iorskim, Za.kła.dem Języka Polskie

go UG, Instytutem Bałtyckim, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Towa
rzystwem IVLłośników 8opotu, G<la11skim 11owa.rzystwem Naukowym, \Vydaw
nictwem Morskim i dziesiątkami innych instytucji, które go traktowały jak 

swego pracownika.; nie wspomnę już o redakcjach różnych pism i osobach 

prywatnych. Umiał wyzyskiwać czas, nie narzekał na swoją nieuleczalną cho

robę, myślami był w świecie nauki, na trzy dni przed śmiercią zgłaszał jeszcze 

odczyt w gdańskim kole Towarzystwa l\'filośników Języka Polskiego. Życie 

jego urwało się 11 maja 1982 r., a dnia l 7 tegoż miesiąca liczna. rzesza - oprócz 

roclziny i krewnych - przyjaciół, kolegów i znajomych, przedstawicieli in

stytueji, redakcji, towarzystw, urzędów i stowarzyszeń odprowadzała go w os

tatniej drodze na cmentarzu komunalnym w Sopocie. 
Życic Zygmunta Brockiego to przerwa.na symfonia.: boga.te w dokonania., 

bogate również w zamierzenia.. Pragnął bowiem napiimć jeszcze monografię 

toponimiczną Trójmiasta, szóstą książkę pt. Na Łasztowni budowano okręta. 

dla Wydawnictwa l\forskicgo, kilka bibliografii i artykułów, w których wy

łożyłby ·wiele przemyślanych problemów. Pozostaje to obecnie w spadku po~ 

tornnym, a o Brockim w tej kwestii t.rzeba, powiedzieć: In magnis et voluisse 

snt est 1). Dzi~ki jednak swoim osiągnięciom non omnis mortuus e8t 2) 

1 ,,\V wiolkich prawach już sama chęć za.sługą" (Propertins) 

a „Nin wszyRtek umarł" (z Horatiusa) - przyp. red. 

Edward Breza 

przyp. red. 
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