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PATRYCJA JAKÓBCZYK-ADAMCZYK*

MARE LIBERUM W MYŚLI POLITYCZNO-PRAWNEJ 
FERNANDO VÁZQUEZA DE MENCHACA (1512–1569). 

UWARUNKOWANIA, KORZENIE, ISTOTA

Słowa kluczowe: zasada wolności mórz, Fernando Vázquez de Menchaca, prawo naro-
dów, Hugo Grocjusz

Streszczenie

Dyskusja nad koncepcją morza jako przestrzeni otwartej (mare liberum) lub za-
mkniętej (mare clausum) w ramach formułowanych w XVII wieku zasad nowożytnego 
prawa międzynarodowego była kontynuacją dysput toczonych od czasów starożytnych. 
Myśl Grocjusza, przełomowa w wielu aspektach, sięgała do dorobku XVI-wiecznej hisz-
pańskiej szkoły prawa. W okresie, kiedy  Hiszpania przejmowała kontrolę nad szlakami 
atlantyckimi, przedstawiciele szkoły, która kontynuowała tradycję scholastyczną, pró-
bowali legitymować zasadę wolności mórz. Argumentacja uczniów Francisco de Vitoria 
pozbawiona była teologicznej polemiki czy politycznej motywacji. Fernando Vázquez de 
Menchaca przedstawił swoją koncepcję statusu mórz, prawa do żeglugi, a pośrednio także 
handlu w traktacie pt. Controversiarum illustrium alliarumque usu frequentium libri tres, 
po raz pierwszy opublikowanym w 1564 roku. Jego stanowisko, będące wynikiem nad-
zwyczajnej erudycji i niezależności intelektualnej, charakteryzuje wyjątkowa oryginalność 
i racjonalizm. Odwołując się do idei prawa natury i jego nienaruszalności, przede wszyst-
kim zaś do zasady dobra wspólnego oraz idei międzynarodowej wspólnoty, autor położył 
podwaliny pod utylitarną doktrynę, usystematyzowaną następnie przez Hugo Grocjusza.
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W okresie wczesnonowożytnym status akwenów morskich i oceanicznych, 
a tym samym dostęp do swobodnej żeglugi, należał do zagadnień dyskusyjnych 
i nierozstrzygniętych w myśli prawniczej. Pierwszym, który usystematyzował, 
a w dużej mierze przyczynił się także do upowszechnienia teorii o otwartym 
charakterze wód morskich, był holenderski filozof Hugo Grocjusz. Nowatorskie 
podejście do zagadnienia polegało na w pełni naukowym sposobie rozstrzygnię-
cia kwestii. Nie mniej istotny okazał się fakt, że zainteresowanie problemem sta-
tusu mórz i oceanów ściśle wiązało się wówczas z narodzinami nowej dyscypliny 
prawa międzynarodowego, za którego twórcę uznaje się powszechnie holender-
skiego myśliciela.

Koncepcja Grocjusza nie była jednak oryginalna. Niepodważalna była 
w tym przypadku siła oddziaływania hiszpańskiego dorobku prawniczego1. To 
z tej właśnie racji James Brown Scott, który przeanalizował iberyjskie korze-
nie prawa międzynarodowego, nie zawahał się nazwać protestanckiego filozofa 
z Północy Hiszpanem2. Amerykański profesor prawa za faktycznych i niezaprze-
czalnych fundatorów oraz twórców nowożytnej szkoły prawa międzynarodo-
wego, nazywanego w chwili tworzenia prawem narodów, uznawał Francisco de 
Vitorię oraz jego uczniów3. Znawca myśli i dzieła profesora Uniwersytetu w Sa-
lamance Camilo Barcía Trelles poszedł nawet krok dalej, stwierdzając, iż w po-
równaniu dwóch tak wybitnych autorów, jak Vitoria i Grocjusz, to filozof hisz-
pański zasługuje na szczególne wyróżnienie: „Vitoria to twórca (…) Grocjusz, 
mimo niezaprzeczalnej potęgi twórczej, jest przede wszystkim systematyzato-
rem”4. Oryginalność XVI-wiecznej myśli hiszpańskiej, wyrażającą się zarówno 
w innowacyjności podejścia do problemu, jak i rewolucyjnym jego rozwiązaniu, 
hiszpański prawnik przypisał intelektualnej niezależności autorów, która z ko-
lei w połączeniu z ogromną erudycją zagwarantowała naukową rzetelność. Ale 
owa śmiałość i nieszablonowość koncepcji oraz badawczy perfekcjonizm moż-
liwe były do osiągnięcia tylko dzięki filozoficznemu i moralnemu niepokojowi, 
jaki wynikał z duchowej wielkości hiszpańskich twórców. Francisco de Vitoria, 

1 Roman Tokarczyk, Klasycy praw natury (Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1988), 171–187.
2 James Brown Scott, El descubrimiento de América y su influjo en el derecho internacional 

(Madrid: Tipografía de Archivos, 1930), 37.
3 Bodajże pierwszym, który – jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku – wskazywał na 

hiszpańskie XVI-wieczne korzenie współczesnego prawa międzynarodowego, był szkocki badacz 
James Mackintosh. Zob. James Brown Scott, El origen español del derecho internacional moder-
no (Valladolid: Talleres Tipográficos Cuesta, 1928), 65–67, 88–238.

4 Camilo Barcía Trelles, Francisco de Vitoria. Fundador del Derecho Internacional moder-
no (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1928), 13–14.
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Domingo de Soto, Melchor Cano, Diego de Covarrubias, Fernando Vázquez de 
Menchaca, Francisco Suárez w swym twórczym zapale, poprzez kult prawdy, 
zdołali uchwycić to, co w życiu ludzkim jest wieczne5.

Sam Grocjusz miał pełną świadomość wkładu hiszpańskiej szkoły prawni-
czej w dzieło tworzenia zarówno prawa narodów, jak i teorii dotyczącej otwar-
tego statusu mórz i oceanów. Nie ukrywał też wpływu katolickich myślicieli re-
prezentujących scholastyczną szkołę z Półwyspu Iberyjskiego na własne poglądy. 
Przeciwnie, pisząc swój traktat na temat wojny, holenderski prawnik powoływał 
się bezpośrednio na nazwisko F. Vázqueza de Menchaca oraz D. de Covarru-
biasa6. Tego pierwszego obszernie też cytował w pracy poświęconej statusowi 
mórz, poświadczając dobrą znajomość jego dzieła Controversiarum illustrium 
aliarumque usu frequentium libri tres (szczególnie rozdziału 89, poświęconego 
w części właśnie obronie zasady wolności mórz)7.

Konieczność właściwego odczytania późnej XVI-wiecznej hiszpańskiej 
myśli scholastycznej postulowano już wielokrotnie. Wskazywano przy tym na 
jej oryginalność oraz oparte na ogromnej wiedzy i erudycji poszanowanie twór-
czości autorów starożytnych, średniowiecznych i renesansowych. Lekceważenie 
ogromnego dorobku szkoły i słabą znajomość dokonań jej przedstawicieli wi-
dziano przede wszystkim jako jedną z konsekwencji intelektualnej schizmy wy-
wołanej reformacją8.

Zastanawiając się nad inspiracjami i korzeniami hiszpańskiej myśli poli-
tyczno-prawnej, przede wszystkim prawa międzynarodowego formułowanego 
w dominikańskiej szkole skupionej wokół F. de Vitorii i jego uczniów, nie sposób 

5 Barcía Trelles, Francisco de Vitoria, 10–11.
6 Hugo Grotius, O prawie wojny i pokoju. Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, w których 

znajdują wyjaśnienie prawo natury i prawo narodów a także główne zasady prawa publicznego, 
tłum. Remigiusz Bierzanek (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957), 78–79.

7 Hugo Grotius, Wolność mórz czyli dysertacja o prawie jakie przysługuje Holendrom do 
handlu z Indiami z dodatkiem, który zawiera wyjątki z dzieła Grotiusa „O prawie wojny i pokoju” 
oraz z rozprawy Jana Seldena „O morzu zamkniętym”, tłum. Remigiusz Bierzanek (Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955), 68 i n.

8 Thomas M. Parker, „The Papacy, Catholic Reform, and Christian Missions”, w: The New 
Cambridge Modern History, t. III: The Counter-Reformation and Price Revolution, 1559–1610, 
red. Richard Bruce Wernham (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), 66–67. Szerzej na 
temat Szkoły w Salamance, głównych jej przedstawicielach oraz ich myśli pisali m.in.: Bernice 
Hamilton, Political Thought in Sixteenth-Century Spain: A Study of the Political Ideas of Vitoria, 
de Soto, Suarez and Molina (Oxford: Clarendon Press, 1963); Quentin Skinner, The Foundation 
of Modern Political Thought, t. II: Age of Reformation (Cambridge: Cambridge University Press 
1978), 135–173; Anthony Pagden, Lords of the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and 
France, c. 1500– c. 1800 (New Haven: Yale University Press, 1995), 46–69.
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zlekceważyć ówczesnej atmosfery ożywienia intelektualnego, ale także czynni-
ków natury politycznej i ekonomicznej; rozwoju państw (w sensie politycznym, 
administracyjnym, a także materialnym) i rosnącej rywalizacji między nimi. 
Fakt, że właśnie w Hiszpanii u progu epoki nowożytnej nastąpiło bezpreceden-
sowe rozbudzenie zainteresowania ideą prawa międzynarodowego i rozmaitymi 
jego aspektami, wynikał z istnienia tam prężnego ośrodka myśli filozoficznej, 
teologicznej, prawniczej, a także politycznej. Impulsem nadzwyczajnym okazało 
się odkrycie i kolonizacja kontynentu amerykańskiego9. Także w tym kontekście 
rok 1492 uznać należy za przełomowy, stanowiący „punkt wyjścia, początek no-
wego Prawa [niezbędnego – dop. P.J.A.], by sprostać nowym okolicznościom”10. 
Wpływ dokonań hiszpańskich w Nowym Świecie na rozwój prawa międzynaro-
dowego szczególnie silnie zaznaczył się w trzech kwestiach: objęcia przez pań-
stwa europejskie władzy nad terytoriami amerykańskimi, handlu niewolnikami 
oraz wolności mórz11.

Zagadnienie wolnego czy też ograniczonego dostępu do mórz skupiało uwa-
gę wielu prawników od czasów starożytnych. Zainteresowanie to miało jednak 
charakter ograniczony, w głównej mierze w znaczeniu geograficznym, z racji 
cywilizacyjnego zasięgu i technologicznych możliwości świata europejskiego. 
Chodziło zatem niemal wyłącznie o możliwość bądź zakaz swobodnej żeglugi 
na Morzu Śródziemnym i wodach okalających oraz na akwenach północnych. 
W konsekwencji problem dyskutowano w kontekście rywalizacji morskiej mię-
dzy konkretnymi państwami i nie mógł on nabrać wymiaru teoretycznego, ściśle 
naukowego. Nie mniej znaczący był z pewnością fakt, że morza, a szczególnie 
oceany, nie pełniły jeszcze wówczas funkcji głównych szlaków komunikacyj-
nych, nie nabrały zatem znaczenia, jakie zaczną mieć w okresie nowożytnym 
i później12. Dopiero zmiana roli wielkich akwenów w światowej wymianie, a tak-
że budowie i zapewnieniu potęgi, prestiżu oraz bezpieczeństwa państw ukaże 

9 Pedro Gabriel de Medina y Sobrado, Aporte de Fernando Vázquez de Menchaca a la escu-
ela Española de Derecho Internacional (La Habana: Editorial L. Ruiz, 1946), 18–19.

10 Brown Scott, El origen español, 64.
11 Joaquín Fernández Prida, Estudios de derecho internacional público y privado (Madrid: 

Librería General de V. Suárez, 1901), 145; Eduardo Aunós y Pérez, El Renacimiento y problemas 
de derecho internacional que suscita (Madrid: Imprenta de Raul Péant, 1917), 183–195.

12 Barcía Trelles, Francisco de Vitoria, 93–94; Luis García Arias, Historia del principio de 
la libertad de los mares (Santiago: E.U.C., 1948), 34–35; Adolfo Miaja de la Muela, Internacio-
nalistas españoles del siglo XVI. Fernando Vázquez de Menchaca (1512–1569) (Madrid: Talleres 
Tipográficos Cuesta, 1932), 57.
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nowy, polityczny rozmiar oceanów, włączając je w sferę oddziaływań międzyna-
rodowych i odsłaniając ich wspólnotową użyteczność.

Otwarty charakter mórz, właściwy z przyczyn naturalnych pierwotnemu 
stanowi ludzkości, został szybko podważony. Zadecydowały o tym nie tylko 
ambicje i z pewnością egzystencjalne potrzeby poszczególnych ludów morskich, 
ale także np. zagrożenie, jakie dla bezpieczeństwa wybrzeży i handlu stwarzało 
rozwijające się piractwo13. Mimo tradycji, jaką oferowało prawo rzymskie, w śre-
dniowieczu i na progu kolejnej epoki dominowała praktyka ograniczania bądź 
wręcz negowania zasady wolności mórz.

Obrońcom monopolistycznych roszczeń, którzy odwoływali się przecież 
do argumentów prawnych, wyraźnie brakowało jednak intelektualnej, naukowej 
niezależności. W konsekwencji, nie potrafiąc wyzwolić się w swoich interpreta-
cjach z ograniczeń polityczno-religijnych narzucanych przez miejsce, czas i oko-
liczności, w jakich tworzyli, stawali się przede wszystkim adwokatami przywi-
lejów wybranych państw i władców. Nie znaczy to, by już w średniowieczu nie 
odzywały się głosy przeciwników idei zamkniętego morza. Ich argumentacja – 
charakteryzująca się różnorodnością poglądów i w efekcie brakiem spójności, 
czy nawet całościowego podejścia – pozbawiona była dostatecznej stanowczości, 
logiczności oraz konsekwencji, by mogła stać się podstawą do budowy niepod-
ważalnej naukowej teorii.

Nowożytna doktryna uznająca status morza jako dobra wspólnego, służą-
cego powszechnemu użytkowi, znajdowała swe podwaliny w koncepcjach prawa 
rzymskiego. Prawodawstwu imperium zabrakło jednak w tej kwestii kategorycz-
ności i konsekwencji. Brak znamion niepodważalności owych koncepcji tkwił 
w rozbieżności występującej między stanem prawnym a faktycznym. Doktryna 
rzymska traktowała morze (podobnie jak powietrze, wodę płynącą oraz wybrze-
ża) jako res omnium communes, co oznaczało, że żeglować po nim mogły wszyst-
kie ludy. Status imperium, jaki zdobył Rzym, dawał mu jednak możliwość (ale 
też obowiązek) ochrony bezpieczeństwa owej żeglugi, a zatem – w efekcie – kon-
troli deklarowanej wolności14. W późniejszych czasach rozmaici rywale państwa 
rzymskiego (przede wszystkim Wenecja, Genua, Piza) coraz skuteczniej kwe-
stionowali – zarówno orężem, jak i piórem – obowiązywanie zasady wolności 
mórz, zapoczątkowując rywalizację o panowanie na poszczególnych akwenach15.

13 Aunós y Pérez, El Renacimiento y problemas, 194–195.
14 García Arias, Historia del principio, 14–15.
15 Barcía Trelles, Francisco de Vitoria, 93–94.
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Argumentację odwołującą się do pojęcia dobra wspólnego, jakie w świe-
cie stworzonym przez Boga stanowią woda i powietrze, odnajdujemy też w śre-
dniowiecznej myśli chrześcijańskiej. W ujęciu prawników epoki, którzy bronili 
zasady wolności mórz i żeglugi, idea otwartości akwenów morskich wywodziła 
się z prawa naturalnego. U niektórych, jak np. u braci Ubaldis (Baldus, Angelus 
i Petrus16), wykładających w XIV wieku we włoskich ośrodkach naukowych, po-
jawiało się też wzmiankowane w tym kontekście ius gentium. Utrzymywano, że 
wody morskie, podobnie jak powietrze, należą w rzeczywistości do Boga i jako 
dobro boskie mogą być wykorzystywane przez wszystkich ludzi17.

Myślicielom średniowiecznym nadal daleko było do podejścia w pełni usys-
tematyzowanego, a przy tym obojętnego na uwarunkowania polityczne. Bronio-
ne przez nich koncepcje miały zazwyczaj charakter okolicznościowej wzmianki 
bądź też stanowiły odpowiedź na konkretną sytuację czy wyzwanie stwarzane 
przez konkurujące ze sobą państwa morskie. Generalnie wyróżniało je, poza 
wspomnianą wyżej motywacją, silne uzależnienie od okoliczności doczesnych, 
przejawiające się w postrzeganiu morza przede wszystkim z perspektywy intere-
sów jednego państwa, a nie w szerokim kontekście międzynarodowym. W wielu 
przypadkach obrona zasady wolności mórz wymuszona została koniecznością 
przeciwstawienia się działaniom monopolistycznym konkretnych państw. Ponad-
to autorzy średniowieczni, choć uznawali zasadę, niejednokrotnie – ze szkodą dla 
spójności swego wykładu – dopuszczali rzadkie, ale możliwe ograniczenia w jej 
obowiązywaniu. Angel de Ubaldis pisał zatem o quasi-zawładnięciu w przypad-
ku długiego zajęcia konkretnego akwenu. Z kolei jego brat Pedro uznawał pra-
womocność pobierania opłat za użytkowanie morza w określonych przypadkach, 
odnoszących się do ludów, które w przeszłości wchodziły w skład imperium 
rzymskiego. Podobnie Nicolaus Everardi, holenderski jurysta (zm. 1532), dopusz-
czał prawo opodatkowania żeglugi, uwarunkowane zgodą papieża, cesarza bądź 
soboru czy też wynikające z zaistnienia zwyczaju sięgającego niepamiętnych 
czasów. Przypadki te traktował zatem jako przywilej nadany bądź nabyty, nie-
posiadający charakteru trwałego. Przewidywał wówczas możliwość odzyskania 

16 Do najsłynniejszych i najbardziej wszechstronnych prawników tego okresu zaliczany jest 
Baldus de Ubaldis, zm. w 1400 roku. Wykładał on prawo na Uniwersytetach w Pizie, Perugii, Pa-
dwie i Pawii, a do jego uczniów zaliczał się m.in. Petrus Belforte (późniejszy papież Grzegorz XI).

17 García Arias, Historia del principio, 32.



11Mare liberum w myśli polityczno-prawnej Fernando Vázqueza de Menchaca...

wolności użytkowania wód w konsekwencji zasiedzenia (praescriptio), gdy wła-
dza uprawniona do pobierania opłat zaniecha przez jakiś czas tego procederu18.

W koncepcji autorów propagujących mare clausum i wynikający stąd mono-
pol żeglugi najczęściej pojawiającym się argumentem było odwołanie do zasady 
zasiedzenia bądź do prawa zwyczajowego. Takie umotywowanie własnego sta-
nowiska znajdujemy m.in. u profesora prawa na Uniwersytecie w Perugii Bar-
tolusa de Saxoferrato (zm. 1357), uznawanego za jednego z najznamienitszych 
jurystów średniowiecznych w zakresie prawa cywilnego, mistrza chociażby braci 
Ubaldis19.

Także w Hiszpanii, aż do czasu ukazania się dzieła F. Vázqueza de Mencha-
ca, problem statusu wód morskich nie był podejmowany w sposób systematyczny 
i rozbudowany. W powszechnej, obiegowej opinii panowało przekonanie o wy-
łączności praw monarchii do mórz i obszarów odkrytych w konsekwencji wyda-
rzeń zapoczątkowanych pierwszą wyprawą Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. 
Przeświadczenie to znalazło zresztą bardzo szybko swoje potwierdzenie, gdyż 
już w kolejnym roku, w bullach Aleksandra VI, które zakazywały żeglugi, han-
dlu oraz połowów na akwenach i obszarach odkrytych przez Hiszpanów przed-
stawicielom wszystkich innych nacji. Podobnie dekrety królewskie wydawane 
w pierwszej połowie następnego stulecia miały na celu ochronę monopolistycz-
nej pozycji monarchii Królów Katolickich na nowo odkrytych i kolonizowanych 
szlakach20.

Co ciekawe, tego rodzaju poglądy i roszczenia, w praktyce ignorowane 
zresztą przez politycznych rywali Hiszpanii niemal od samej chwili ich ogło-
szenia, nie znajdowały obrońców wśród przedstawicieli hiszpańskiego świata 
akademickiego21. W hiszpańskiej tradycji prawniczej niemal jednogłośnie bro-
niono zasady wolności mórz. Mimo to w pierwszej połowie XVI wieku żaden 

18 I tak np. bracia Ubaldis odnosili się bezpośrednio do rywalizacji morskiej Wenecji, Genui, 
a także Pizy. W procesie między władzami państewek niderlandzkich, wolności mórz i żeglugi 
bronił Nicolas Everardi. Zob. García Arias, Historia del principio, 29–33.

19 Stanowisko obrońców roszczeń monopolistycznych, przede wszystkim weneckich i genu-
eńskich, a także ich XVII-wiecznych, głównie angielskich kontynuatorów, przedstawili m.in. Gar-
cía Arias, Historia del principio, 33–34; Miaja de la Muela, Internacionalistas españoles, 57–58.

20 García Arias, Historia del principio, 36–38.
21 Wśród myślicieli hiszpańskich jako jedynych przeciwników zasady wolności mórz wy-

mienia się Camilo Borrella oraz Alfonso de Castro. Najbardziej znanym iberyjskim pisarzem re-
prezentującym monopolistyczny punkt widzenia w odniesieniu do statusu oceanów był Portugal-
czyk, ojciec Serafín de Freitas, tworzący już w XVII wieku (De justo Imperio lusitanorum asiati-
co, 1625). Szerzej na temat ich poglądów oraz argumentacji, do jakiej się odwoływali, pisali m.in. 
García Arias, Historia del principio, 59–66; Miaja de la Muela, Internacionalistas españoles, 59.
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z autorów nie podejmował tej kwestii w formie gruntownej analizy, opartej na 
filozoficzno-prawnej argumentacji i – zgodnie z duchem epoki oraz tradycją 
konstruowania naukowych traktatów – odwołującej się do przykładów i cytatów 
z autorów klasycznych. Niemniej, w sposób epizodyczny, a czasem w postaci 
luźnych spostrzeżeń, niestanowiących koherentnego i wyczerpującego wykładu 
mogącego stanowić trzon spójnej doktryny, zagadnienie wolności mórz pojawia-
ło się w XVI-wiecznej hiszpańskiej literaturze prawniczej. Bodajże pierwszym 
autorem, który temat wzmiankował i przynajmniej na marginesie ogólniejszych 
rozważań próbował wyjaśnić, był F. de Vitoria. Stanowisko w zupełności ory-
ginalne, ujawniające nadzwyczajną erudycję, logiczność rozumowania i śmiałe 
wnioskowanie, zaprezentował natomiast Fernando Vázquez de Menchaca22.

Urodzony w 1512 roku w prawniczej, zasłużonej dla monarchii rodzinie 
pochodzącej z Valladolid, krótko związany z Uniwersytetem w Salamance, 
F. Vázquez de Menchaca poświęcił się karierze urzędniczej, oddając swe usługi 
na dworze królewskim, a także od 1561 roku reprezentując Hiszpanię Filipa II 
podczas ostatniej sesji soboru w Trydencie. Był autorem kilku traktatów praw-
niczych: obszernej, wydanej po raz pierwszy w 1559 roku analizy dotyczącej 
kwestii dziedziczenia mortis causa, pt. De successionum creatione, progressu-
que resolutione; dedykowanej Filipowi II i uznawanej za dzieło życia pracy Con-
troversiarum illustrium aliarumque usu frequentium libri tres; oraz zaginionego, 
stanowiącego intrygującą zagadkę ze względu na podjęty temat a także fakt po-
wstania pod koniec życia, manuskryptu De vero iure naturali23.

Zagadnienie wolności mórz, opracowane w sposób ponadczasowy, w peł-
ni niezależny, gdyż czysto akademicki i wolny od uwarunkowań politycznych 
czy ekonomicznych epoki, F. Vázqueza de Menchaca wyłożył w rozdziale 89 

22 Francisco Carpintero Benítez, Del derecho natural medieval al derecho natural moderno: 
Fernando Vázquez de Menchaca (Salamanca: Universidad, 1977), 270; Miaja de la Muela, Inter-
nacionalistas españoles, 60–61; García Arias, Historia del principio, 43–46, 53–59.

23 Pełniejsze informacje biograficzne czytelnik znajdzie w pracach: Fidel Rodríguez Alcal-
de, „Prólogo”, w: Fernando Vázquez de Menchaca, Controversiarum illustrium aliarumque usu 
frequentium libri tres (Valladolid: Talleres Tipográficos Cuesta, 1931), IX–XIX (wydanie dwuję-
zyczne, łacińsko-hiszpańskie, niepełne, brak w nim tak istotnego rozdziału 89, aż do 107); José 
Luis Santaló Rodríguez de Viguri, „Don Fernando Vázquez de Menchaca. Nuevos datos para su 
biografía”, Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria 17 (1969/1970): 13–35; Kurt Seelmann, 
Die Lehre des Fernando Vazquez de Menchaca vom Dominium (Köln: Heymann, 1979), 25–30. 
W literaturze polskojęzycznej postać autora hiszpańskiego oraz jego poglądy polityczno-prawne 
na kwestie władzy politycznej oraz praw naturalnych przybliżyłam w artykule „Fernando Vázqu-
ez de Menchaca i jego myśl polityczna”, w: Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli 
humanistycznej i politycznej, red. Jerzy Kukulski (Toruń: Adam Marszałek, 2004), 178–197.
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Kontrowersji. Cały traktat, obszerny, składający się ze 107 rozdziałów, powsta-
wał na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Można przypuszczać, że 
został ukończony i przygotowany do publikacji w Trydencie. Pierwsze pełne jego 
wydanie ukazało się najprawdopodobniej w Wenecji w 1564 roku24. Tematyka 
dzieła jest wielostronna, wychodząca także poza zagadnienia czysto prawnicze. 
Obok problemów z dziedziny prawa cywilnego, procesowego, kanonicznego oraz 
prawa feudalnego, w traktacie pojawia się wiele kwestii dotyczących natury wła-
dzy politycznej: jej pochodzenia, istoty i charakteru, legalności, a także zadań 
i celów oraz ograniczeń, jakim podlega. Ponadto w Kontrowersjach F. Vázquez 
de Menchaca zarysował własną koncepcję praw naturalnych, z pewnością rozwi-
niętą następnie, a być może nawet rozbudowaną do formuły doktryny w ostatnim, 
niewydanym dziele. Zainteresowanie hiszpańskiego prawnika skoncentrowało 
się ponadto na zagadnieniach prawa międzynarodowego, stąd właśnie w trak-
tacie znalazła się obszerna analiza zasady wolności mórz, a także – chociaż już 
marginalne – odniesienia do problemu wojny.

Według F. Vázqueza de Menchaca zasada wolności mórz, niezbita i nie-
podlegająca żadnym ograniczeniom, wywodzi swe korzenie z natury rzeczy. Ów 
status otwartości jest regułą ustanowioną mocą prawa naturalnego25. Przekonanie 
to stanowi podstawę wszystkich dalszych dociekań autora w tej kwestii, stając się 
najistotniejszą, nadrzędną przesłanką, na której oparta została cała jego doktry-
na26. Nade wszystko wyjście z takiego założenia pozwoliło hiszpańskiemu praw-
nikowi uzasadnić w sposób niepodważalny trwałość i nienaruszalność bronionej 
zasady, uniezależniając jej obowiązywanie od jakichkolwiek okoliczności, które 
mogłyby np. uprzywilejowywać jeden kraj wobec innych, jak to miało miejsce 
ówcześnie w przypadku Hiszpanii oraz Portugalii27. Wielokrotnie autor trakta-
tu podkreślał niezmienny, wieczny i trwały charakter prawa naturalnego28. We-
dług F. Vázqueza de Menchaca znajomość jego zasad została całemu rodzajowi 
ludzkiemu niejako wszczepiona od samego początku jego istnienia przez samego 

24 Na temat innych wczesnych edycji dzieła, a także kontrowersji, jakie budzi temat, zob. 
Seelmann, Die Lehre, 31–32.

25 Fernandi Vazquii Menchacensis, Controversiarum illustrium aliarumque usu frequen-
tium libri tres (Venetiis: Zalterus, 1595), księga (dalej: ks.) III, rozdział (dalej: rozdz.) 89, akapit 
(dalej: a.) 39.

26 Aunós y Pérez, El Renacimiento y problemas, 210.
27 Autor wprost podważył słuszność pretensji obu tych państw do prawa własności nad In-

diami Zachodnimi oraz szlakami do nich. Vazquii Menchacensis, Controversiarum, ks. III, rozdz. 
89, a. 32.

28 Vazquii Menchacensis, Controversiarum, ks. III, rozdz. 89, a. 28, 29, 30.
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Boga. Reguły te nie są rozpoznawalne w drodze rozumowej, ale stanowią rodzaj 
naturalnego instynktu, pozwalającego człowiekowi odróżniać dobro, uczciwość 
i sprawiedliwość oraz kierować się tymi normami w życiu. W tym rozumieniu 
prawo naturalne stanowi też część prawa boskiego i wyraźnie odróżnia się od 
prawa stanowionego, tworzonego przez człowieka dzięki rozumowi29.

Ponadto właśnie powiązanie zasady wolności mórz z prawem naturalnym 
uczyniło z F. Vázqueza de Menchaca faktycznego współtwórcę hiszpańskiej 
szkoły prawa narodów. W koncepcjach jej przedstawicieli, z F. de Vitorią na cze-
le, kiełkowała myśl prawnonaturalna, z ideą przewodnią nakazującą poszukiwać 
źródeł prawa natury w naturze samego człowieka. U F. Vázqueza de Menchaca 
konsekwencją takiego rozumowania stało się przekonanie o wartości nadrzęd-
nej zasad i norm etyczno-moralnych wywodzących się z prawa naturalnego, we 
wszelkich relacjach międzyludzkich, zarówno indywidualnych, jak i tych o cha-
rakterze politycznym. Nie trzeba dodawać, w jak silnej sprzeczności pozostawały 
koncepcja hiszpańska oraz idea racji stanu obowiązująca jako norma naczelna 
w stosunkach międzynarodowych, której adwokatem był Niccolò Machiavelli.

F. Vázquez de Menchaca argumentował, że zgodnie z prawem natury morza 
i oceany nie mogą przynależeć do nikogo w szczególności. Od początku istnienia 
świata i niezmiennie po dzień dzisiejszy – konkludował prawnik – morze stano-
wiło wspólną własność wszystkich ludzi, a stan ten nigdy nie został, a nawet nie 
mógł zostać zmieniony. Kontynuując swój wywód, autor wskazywał, że zgodnie 
z prawem naturalnym pierwotnie wszystkie rzeczy nieruchome (res inmobiles) 
należały do wszystkich ludzi na zasadzie dobra wspólnego. W odległych, nie-
pamiętnych czasach zasadzie tej podlegały zarówno morza, jak i lądy. Dopiero 
w późniejszym okresie ludzie, tworząc prawo, wyłączyli ziemię (zarówno po-
siadanie jej, jak i panowanie nad nią) ze wspólnej kategorii, by następnie po-
dzielić ją i podporządkować jej użytkowanie, posiadanie oraz władzę nad nią 
tworzonemu przez siebie prawu, prawu stanowionemu (ius gentium secundariu-
m)30. Jednak postępowanie to nie dotyczyło mórz, których nigdy nie podzielono 
ani też nikt nie przejął ich na własność. W przeciwieństwie do lądów oceany 
zawsze – w przeszłości, ówcześnie i niezmiennie przez całą wieczność – podlega-
ją pierwotnemu prawu, prawu natury, wspólnemu wszystkim ludziom, a zasada 

29 Szerzej rozumienie prawa naturalnego przez F. Vázqueza de Menchaca omówił Carpinte-
ro Benítez, Del derecho natural, 60–84.

30 Vazquii Menchacensis, Controversiarum, ks. III, rozdz. 89, a. 30–31.
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swobodnego i powszechnego użytkowania wód morskich dotyczy zarówno że-
glugi, jak i połowów.

Wyjaśniając pochodzenie owej różnicy w traktowaniu obszarów morskich 
i lądowych, tj. podleganiu przez nie odmiennym prawom (prawu natury i prawu 
stanowionemu), F. Vázquez de Menchaca odwoływał się do rozumowania zdro-
worozsądkowego, racjonalnego, podyktowanego interesem całej wspólnoty ludz-
kiej. W przypadku lądów rozwiązanie takie było potrzebne, słuszne i korzystne, 
a zaniechanie go niosłoby poważne zagrożenie, podczas gdy w odniesieniu do 
mórz uznawał je za zbyteczne, a nawet szkodliwe. Autor traktatu starał się też ob-
razowo zilustrować tę rozbieżność, odwołując się do kilku konkretnych sytuacji. 
Przypominał zatem, że jeśli wielu poluje w jednym lesie czy łowi w jednej rzece, 
ich zasoby szybko się wyczerpują, ale niebezpieczeństwo takie nie dotyczy już 
morskich przestrzeni. Dalej wskazywał, że na rzekach obecność wielu obiektów 
utrudnia, a nawet uniemożliwia żeglugę, co nie zachodzi na morzu. Podobnie bu-
dowa kanałów powoduje wyczerpanie zasobów rzecznych, podczas gdy w przy-
padku mórz groźba taka nie istnieje31.

Zgodnie z tradycją epoki F. Vázquez de Menchaca chętnie i obszernie cy-
tował autorów klasycznych na potwierdzenie słuszności własnego sposobu argu-
mentacji. Nie brak zatem w dziele odniesień do rzymskich autorytetów prawnych, 
ale także antycznych klasyków literatury. Uzasadniając prawo wszystkich ludów 
do wspólnego, nieograniczonego użytkowania mórz, F. Vázquez de Menchaca po-
woływał się chociażby na Owidiusza, przytaczając m.in. wyjątki z Metamorfoz32.

Negując słuszność najczęściej przywoływanych we wcześniejszych utwo-
rach argumentów na rzecz uznania zamkniętego charakteru mórz, F. Vázquez de 
Menchaca także odwoływał się do idei prawa naturalnego. Wyraźne rozróżnienie 
między prawem naturalnym a stanowionym pozwoliło prawnikowi wykazać fał-
szywość poglądów, które starały się uzasadnić monopolistyczne roszczenia do 
wybranych akwenów morskich, odwołując się czy to do zasady zasiedzenia (lon-
gi temporis praescriptio), czy zwyczaju (mos maiorum), czy też wreszcie mocy 
zawłaszczenia (occupatio): ich zakwestionowanie możliwe jest dzięki „prawdzi-
wej znajomości prawa, tak prawa natury, jak i prawa stworzonego przez ludzi 
(ius gentium)”33. Dowodził zatem, że żaden z wymienionych przypadków nie 
pozwalał na prawomocne przejęcie miejsc publicznych stanowiących wspólną 

31 Vazquii Menchacensis, Controversiarum, ks. III, rozdz. 89, a. 39.
32 Tamże, ks. III, rozdz. 89, a. 33–35.
33 Tamże, ks. III, rozdz. 89, a. 23.
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własność. Możliwość taką wykluczał sam cel, dla jakiego miejsca takie zosta-
ły stworzone. Ponadto, jak argumentował F. Vázquez de Menchaca, jakąkolwiek 
formę panowania nad morzem uznać należy za niesprawiedliwą. Pozostając wy-
raźnie pod wpływem myśli św. Tomasza, hiszpański autor nie wątpił przy tym, 
że to sprawiedliwość właśnie stanowi „zasadniczy wymóg, by prawo mogło być 
prawem”34.

Odwoływanie się obrońców monopolistycznych pretensji morskich do 
wszystkich trzech wspomnianych wyżej przypadków jurysta uważał za przykład 
ślepej i ciemnej tradycji, odżegnującej się od reguł dyktowanych przez rozum 
i rozsądek, za to interpretującej prawo zgodnie z jego literą, a nie duchem. Wszel-
kie przywłaszczenie uznawał za sprzeczne z zasadą użyteczności, jaka zgodnie 
z prawem natury obowiązywała w odniesieniu do mórz jako dobra wspólnego. 
Upływ czasu, który w powyższych przypadkach miał uzasadniać prawomoc-
ność zawładnięcia danym akwenem, nie miał według autora znaczenia, chyba że 
wprost przeciwne od postulowanego. F. Vázquez de Menchaca argumentował, że 
czas nie może legitymizować i usprawiedliwiać zasady niesprawiedliwej, która 
wraz z jego upływem staje się zresztą coraz bardziej niesłuszna35.

Jeśli chodzi o longi temporis praescriptio, F. Vázquez de Menchaca zakwe-
stionował ograniczające oddziaływanie tej zasady na otwarty status mórz, eks-
ponując jeszcze dwa inne argumenty. Po pierwsze, wskazywał na nielogiczność 
zawartą w próbie takiego zastosowania zasady, jeśli sytuacja odnosi się do relacji 
pomiędzy jednostkami. Przypominał, że formuła zasiedzenia wymaga zaistnie-
nia dwóch stron w sprawie. W przypadku rzeczy wspólnych, służących ogólnemu 
pożytkowi wszystkich ludzi, sytuacja taka nie ma miejsca, niemożliwe zaś jest 
dokonanie procederu zasiedzenia w odniesieniu do siebie samego. I po drugie, 
w sytuacji, gdy mowa nie o jednostkach, lecz poszczególnych państwach, swo-
je stanowisko motywował przeświadczeniem, że zasadę zasiedzenia stosuje się 
wyłącznie w prawie cywilnym, co oznacza, że nie obowiązuje ona w stosunkach 
między władcami bądź też ludami, które nie uznają nad sobą żadnej zwierzchniej 
władzy ziemskiej36.

34 Vazquii Menchacensis, Controversiarum, ks. III, rozdz. 89, a. 36. Zob. też Miaja de la 
Muela, Internacionalistas españoles, 34.

35 Vazquii Menchacensis, Controversiarum, ks. III, rozdz. 89, a. 36.
36 Tamże, ks. III, rozdz. 89, a. 32–33. Por. także García Arias, Historia del principio, 50; 

Barcía Trelles, Francisco de Vitoria, 125 i n.
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Analizując problem zawłaszczenia i niemożność zmiany otwartego charak-
teru mórz także przez zastosowanie tej zasady, autor podnosił ponadto, że wszel-
kie próby przejęcia władzy nad jakimkolwiek akwenem morskim podważałyby 
zasadę równości wszystkich ludzi, wywodzącą się z prawa naturalnego, a zatem 
szkodziłyby rodzajowi ludzkiemu, całej wspólnocie ludzkiej37. W przekonaniu 
jurysty hiszpańskiego „wedle Prawa Natury, nawet obecnie, wszyscy ludzie są 
równi”38. Zgodnie z powszechnie panującą opinią równość wszystkich ludzi 
właściwa była historycznemu okresowi, w którym obowiązywało czyste prawo 
natury, niezmącone zorganizowaniem się ludzi we wspólnoty o charakterze po-
litycznym. Równość tę ludzkość miała jednak utracić z chwilą wprowadzenia 
w życie prawa ludzkiego. F. Vázquez de Menchaca, przekonany o nienaruszal-
ności i niepodważalności prawa naturalnego, nie mógł uznać słuszności takiego 
rozumowania.

Pośrednio z koncepcji jurysty hiszpańskiego na istotę władzy wnioskować 
też można, jakie stanowisko reprezentował w ważnej, szczególnie w kolejnym 
stuleciu, kwestii donacji papieskiej i możliwości ograniczenia swobody żeglugi 
właśnie tą drogą. Rozstrzygając problem wolności mórz, F. Vázquez de Menchaca 
nie odniósł się do zagadnienia, jednak wcześniejsze rozważania dotyczące wła-
dzy uniwersalnej (zawarte w rozdziale 21) czyniły takie wywody zbędnymi. Au-
tor, wpisując się zresztą w tradycję reprezentowanej przez siebie szkoły, odrzucał 
teorię o nadrzędnym, uniwersalnym charakterze władzy zarówno cesarskiej, jak 
i papieskiej. Takie rozumowanie wykluczało możliwość uznania mocy prawnej 
papieskiego dokumentu w odniesieniu do statusu mórz39.

Wreszcie, niejako pointując cały tok swego rozumowania, F. Vázquez de 
Menchaca przywoływał normy etyczno-moralne obowiązujące całą wspólnotę 
ludzką na mocy prawa boskiego i prawa natury. Zasady te, nakazujące ludziom 
bycie użytecznymi dla innych i zakazujące czynienia bliźniemu tego, co sami 
uznajemy za szkodliwe dla nas samych, uważał za przekonywające uzasadnienie 
prawdziwości tezy o wolności mórz40.

37 Vazquii Menchacensis, Controversiarum, ks. III, rozdz. 89, a. 36.
38 Tamże, ks. I, rozdz. 7, a. 3.
39 Victor Egío, La pieza que no encaja: reseña crítica a la „Controversias ilustres y de su 

uso frequente” de Fernando Vázquez de Menchaca, 13–15, dostęp 16.08.2014, http://www.saave-
drafajardo.org/Archivos/NOTAS/RES0109.pdf; Miaja de la Muela, Internacionalistas españoles, 
5, 43–55, 62–63; Carpintero Benítez, Del derecho natural, 275; Medina y Sobrado, Aporte de 
Fernando Vázquez de Menchaca, 20.

40 Vazquii Menchacensis, Controversiarum, ks. III, rozdz. 89, a. 36.
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Koncepcja morza otwartego przedstawiona przez hiszpańskiego autora wy-
nikała z postrzegania ludzkości jako społeczności międzynarodowej, której funk-
cjonowanie, oparte na współzależności, wymaga współpracy i ponadnarodowej 
solidarności. Takie rozumowanie właściwe było całej XVI-wiecznej hiszpańskiej 
szkole jurystów, która stworzyła nowożytne pojęcie prawa międzynarodowego, 
przejęte następnie przez Grocjusza. Prawnicy hiszpańscy mieli zresztą w tym 
względzie ważną tradycję, sięgającą św. Izydora. Szczególnie ważną rolę w de-
finiowaniu nowożytnego prawa narodów odegrał F. de Vitoria, podsumowując, 
iż Quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit vocatur jus gentium. Myśl 
hiszpańskich prawników i teologów na temat funkcjonowania zorganizowanych 
społeczności politycznych uznać trzeba za mocno zracjonalizowaną, trzeźwą 
i pragmatyczną. Wychodzono z przekonania, iż w ujęciu politycznym świat two-
rzyły ludy/narody skupione w jednej, międzynarodowej wspólnocie. Autorzy 
postrzegali stosunki międzynarodowe jako relacje współzależności, wynikające 
z istniejących związków interesów, potrzeb, a także ograniczeń i w sumie tworzą-
cych nadrzędne wobec wewnętrznych więzi wspólnotowe. To owe powiązania, 
wypływające z ludzkiej natury, wymagały współdziałania i podporządkowania 
się prymarnym, niezmiennym, ponadczasowym regułom. Wspólnota międzyna-
rodowa podlegać miała obiektywnym prawom, spośród których naczelną była za-
sada solidarności. To ona stanowiła fundament ludzkości41. Poglądy F. Vázqueza 
de Menchaca na prawo narodów wpisywały się w ten tok rozumowania, ale autor 
ideę rozbudował i uszczegółowił42.

Broniąc otwartego charakteru mórz, Fernando Vázquez de Menchaca 
stworzył doktrynę ponadczasową, której celem nie była obrona interesów do-
czesnych – politycznych czy ekonomicznych – wybranego państwa, lecz oparcie 
działań całej społeczności ludzkiej na zasadach sprawiedliwości, solidaryzmu, 
dobra wspólnego i miłości. Dzięki autorowi Kontrowersji zasada wolności mórz 
stała się jedną z naczelnych norm współczesnego prawa międzynarodowego, 
które swe powstanie i rozwój zawdzięcza w ogromnej mierze dokonaniom hisz-
pańskiej szkoły jurystów. Formułując swą koncepcję, F. Vázquez de Menchaca 
okazał się pisarzem oryginalnym, o otwartym, nieskrępowanym umyśle, który 

41 Barcía Trelles, Francisco de Vitoria, 88–90; Miaja de la Muela, Internacionalistas 
españoles, 4, 25–28; Brown Scott, El origen español, 88.

42 Szerzej problem wkładu jurysty hiszpańskiego w rozumienie nowożytnego prawa mię-
dzynarodowego przeanalizował Miaja de la Muela, Internacionalistas españoles, 28–39. Zob. tak-
że Brown Scott, El origen español, 235–238.
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swe przemyślenia i wiedzę opierał na ogromnej erudycji, poszanowaniu tradycji 
klasycznej, a także znajomości praw rządzących naturą ludzką oraz zdrowym 
rozsądku.

W myśli prawnika hiszpańskiego mare liberum wywodzi się z powszech-
nie obowiązującego prawa natury, które, wbrew dominującej w epoce opinii, nie 
należało wyłącznie do okresu przeszłego. W argumentacji F. Vázqueza de Men-
chaca prawo natury nie utraciło swej mocy z chwilą sformułowania zasad pra-
wa ludzkiego. Pozostając wiecznym, niezbywalnym i niezmiennym, nie tylko 
obowiązywało nadal, ale w hierarchii ważności stało ponad prawem ludzkim. 
Ponadto przekonanie F. Vázqueza de Menchaca o wolności mórz, żeglugi, handlu 
i połowów w sposób naturalny wynikało z jego rozumienia idei wspólnoty oraz 
solidarności międzynarodowej.
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MARE LIBERUM IN POLITICAL AND LEGAL THOUGHT 
OF FERNANDO VÁZQUEZ DE MENCHACA (1512–1569). 
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Keywords: principle of freedom of the seas, Fernando Vázquez de Menchaca, ius 
gentium, Hugo Grotius

Abstract

The discussion on the concept of the sea as an open space (mare liberum) or closed 
space (mare clausum) within the context of the principles of modern international law 
formulated in the seventeenth century, constituted a continuation of the disputes lasting 
since ancient times. Grotius’ thought, ground-breaking in many ways, drew upon the 
accomplishment of the Spanish law school of the sixteenth-century. During the period 
when Spain was taking control over the Atlantic routes, the representatives of the school 
that followed the scholastic tradition attempted to establish the validity of the principle of 
the freedom of the seas. The argumentation of F. de Vitoria’s disciples was devoid of theo-
logical polemics and political motivation. F. Vázquez de Menchaca presented his view on 
the issue of the status of the seas, the navigation right, and also indirectly trade, in a treaty 
called Controversiarum illustrium aliarumque usu frequentium libri tres, first published 
in 1564. His conception, being the result of his extraordinary erudition and intellectual 
independence, is characterised by unique originality and rationalism. Referring to the 
concept of natural law and its inviolability, mainly the principle of the common good and 
the idea of the international community, the author laid the foundations for the utilitarian 
doctrine, later systematized by the Dutch philosopher.
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Streszczenie

Port w Kołobrzegu u ujścia Parsęty rozpoczął funkcjonowanie na przełomie XIII 
i XIV wieku. Było to bezpośrednio związane z upowszechnieniem się w żegludze han-
zeatyckiej kog, które ze względu na zanurzenie nie mogły swobodnie docierać pod lo-
kacyjne miasto. Najprawdopodobniej w XIV wieku wybudowano po wschodniej stronie 
rzeki nabrzeże oraz rozpoczęto budowę krótkich (około 50-metrowych) falochronów 
osłaniających ujście Parsęty. Jednocześnie w porcie zbudowano karczmę celną, w której 
urzędował wójt osady Ujście, zobowiązany do opieki nad portem. Z biegiem lat mimo 
wielkich zniszczeń powodowanych przez bardzo silne, cykliczne sztormy (lata 1497, 
1645, 1649, 1691, 1693, 1730, 1731) oraz spustoszeń wywołanych przez burze dziejowe, 
w tym zwłaszcza wojnę trzydziestoletnią i siedmioletnią, port kołobrzeski stopniowo się 
rozbudowywał. Falochrony o silnej konstrukcji kaszycowej wyprowadzono blisko 100 m 
w głąb morza. Nabrzeże przy wschodnim brzegu Parsęty wydłużono do około 250 m, 
przy czym początkowo było to nabrzeże kaszycowe (XV–XVII wiek), a następnie pali-
sadowe (XVIII wiek). Z ówczesnej infrastruktury portowej należy jeszcze wymienić: 
karczmę celną, żuraw portowy (potwierdzony w XVI wieku), place składowe, maga-
zyn solny, a w XVIII wieku pakownię (Packhof). Od 1666 roku w forcie wzniesionym 
w czasie wojny trzydziestoletniej po wschodniej stronie rzeki zaczęła działać latarnia. 
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Podstawowym problemem portu było utrzymanie głębokości akwenu portowego (około 
2,5 m) oraz głębokości wejścia do portu (zróżnicowana i zależna od aktualnych warun-
ków naturalnych). Ówczesne proste sposoby pogłębiania akwenu portowego nie przyno-
siły trwałych i zadowalających efektów. W tej sytuacji (od XVI wieku) większe jednostki 
zmuszone były do prowadzenia przeładunków pośrednich na redzie portu.

Portem początkowo zarządzał wójt portowy. Już w XIV wieku pojawili się „pano-
wie portowi” pobierający opłaty od jednostek przybyłych do ujścia Parsęty. Od drugiej 
połowy XV wieku wzmiankowani są prowizorzy portowi (na początku jeden, potem 
dwóch, wreszcie czterech), którzy w imieniu rady rotacyjnie zarządzali portem. Z cza-
sem (druga połowa XVI wieku) zanikli „panowie portowi”, a prowizorzy portowi za-
rządzali całym portem, pobierali opłaty portowe (do końca XVII wieku), nadzorowali 
remonty oraz pracę portu. Aktualnie urzędującemu prowizorowi podlegał wójt Ujścia, 
cieśla portowy wraz z pomocnikami, piloci wprowadzający statki oraz robotnicy por-
towi. W XVIII wieku wszelkie opłaty od przywożonych i wywożonych towarów oraz 
przybyłych statków pobierali urzędnicy pakowni. Tam też działała kasa portowa.

Pomorska historiografia krytyczna poświęciła stosunkowo mało miejsca hi-
storii Kołobrzegu, a zwłaszcza dziejom jego portu. Największym jej przedwojen-
nym osiągnięciem jest bez wątpienia dzieło Hermanna Riemanna wydane w Ko-
łobrzegu w 1873 roku, a następnie wznowione w 1924 roku1. Jego uzupełnieniem 
jest, zachowująca do dziś znaczną wartość, praca Johanna Friedricha Wachse-
na opublikowana w Halle w 1767 roku2. Do tego należy jeszcze dodać, mającą 
nieco mniejszą wartość, monografię Rudolfa Stoewera wydaną w Kołobrzegu 
w 1899 roku i wznowioną tamże w 1927 roku3. Oprócz prac pokazujących ca-
łość dziejów kołobrzeskiego ośrodka, największym zainteresowaniem zarówno 
przedwojennych, jak i powojennych niemieckich badaczy, nie licząc kwestii oblę-
żeń kołobrzeskiej twierdzy, cieszyły się m.in.: historia tutejszych salin, losy spo-
rów Kołobrzegu z Koszalinem oraz problematyka miejscowego Domu Żeglarza 

1 Hermann Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg (Kolberg: Carl Jancke Verlag, 1873), 
do tego obszerne załączniki; drugie wydanie w 1924 wydane przez C F Post’sche Buchdruckerei 
und Verlag.

2 Johann Friedrich Wachsen, Historisch-diplomatische Geschichte der Altstadt Colberg da-
rin die Nachrichten von Burg von Hochwürdigen Dom – Capitel und Koniglichen Jungfrauen – 
Closter ertheilt und durch viele eingestreuete Oryginal – Urkunden in ein Licht gesetzet werden 
(Halle: Johann Justinus Gebauer, 1767).

3 Rudolf Stoewer, Geschichte der Stadt Kolberg (Kolberg: C.F. Post’sche Buchdruckerei und 
Verlag, 1927).
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grupującego kupców i szyprów4. Dla ścisłości, ale także celem uzupełnienia li-
teratury niemieckiej, warto jeszcze wspomnieć o dwóch pozycjach dość luźno 
związanych z tytułowym tematem, lecz wspominających o kołobrzeskim porcie 
oraz o budownictwie okrętowym w Kołobrzegu. Pierwsza z nich to praca Benoita 
i Roloffa5 opisująca szczegółowo dzieje rozbudowy kołobrzeskiego portu w XIX 
wieku, druga to dzieło Ernsta Baascha wspominające również o budownictwie 
okrętowym u ujścia Parsęty6.

Polska powojenna literatura historyczna dotycząca Kołobrzegu7 jest rów-
nież dość skromna i w dużej mierze związana z Henrykiem Lesińskim. To pod 
jego kierunkiem powstało w 1965 roku pierwsze polskie całościowe ujęcie dzie-
jów miasta8, poprzedzone w 1960 roku syntetycznym artykułem prezentującym 
główne linie rozwoju ośrodka u ujścia Parsęty9. Ponadto H. Lesiński zajmował 
się szczegółowo zarówno kołobrzeską solą, jak i handlem morskim miasta10. Jego 
autorstwa jest wreszcie całościowe ujęcie dziejów handlu morskiego Kołobrze-
gu w XVII i XVIII wieku11 oraz cztery duże rozdziały o miastach pomorskich, 

4 Spośród prac dotyczących kołobrzeskich salin należy wymienić: Hermann Cramer, Zur 
Geschichte der Saline zu Kolberg und ein Gutachten A von Humbolt gegen Ende des 18 Jahrhun-
derts (Halle, 1892) oraz Dietrich Kausche, „Das Kolberger Salz und sein Absatz im Mittelalter 
als Forschungsproblem”, Baltische Studien 64 (1978). Znacznie mniejszą wartość naukową mają, 
chociaż warte są odnotowania, artykuły: Eberhard Mews, „Kolberger Seestreitkeiten mit Köslin”, 
Heimatkalender des Kreises Kolberg (1925), Karl Poppe, „Das Kolbereger Seglerhaus”, Kolbere-
ger-Körliner Heimat – Kalender für das Jahr (1927).

5 Benoit, Roloff, „Baugeschichte des Hafens Kolberg”, Zietschrift für Bauwesen XLIX 
(1899): 4–6, 249–270. W pracy poruszono problem rozbudowy portu po 1837 roku, prac pogłę-
biarskich na akwenie portowym i drodze wodnej do niego prowadzącej w XIX wieku, kosztów 
obu przedsięwzięć, stacji ratownictwa morskiego oraz przeanalizowano ruch statków w porcie. 
W istocie chronologia omawianej pracy obejmuje okres od lat trzydziestych po koniec lat dzie-
więćdziesiątych XIX wieku. Tylko nieliczne wzmianki dotyczą wcześniejszego stulecia.

6 Ernst Baasch, Beiträ ge zur Geschichte des deutschen Seeschiffbaues und der Schiffbau-
politik (Hamburg: L. Grä fe & Sillem, 1899).

7 Pomijam w tym przypadku bardzo bogatą, bo sięgającą około 200 pozycji literaturę arche-
ologiczną dotyczącą zarówno Kołobrzegu przedlokacyjnego (wieloletnie wykopaliska prof. Lecha 
Leciejewicza i zespołu), jak i będącą wynikiem badań archeologicznych średniowiecznego miasta 
lokacyjnego (wieloletnie badania prof. Mariana Rębkowskiego i zespołu).

8 Dzieje Kołobrzegu (X–XX wiek), red. Henryk Lesiński (Poznań: Wydawnictwo Poznań-
skie, 1965).

9 Henryk Lesiński, „Główne linie rozwoju gospodarczo-społecznego Kołobrzegu w XIII–
XVIII wieku”, Szczecin 1–2 (1960).

10 Henryk Lesiński, „Rozwój handlu morskiego Kołobrzegu z krajami Skandynawii w XVII 
i XVIII wieku”, w: Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski. Prace dedykowane prof. 
Gerardowi Labudzie w 60. rocznicę urodzin (Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, 1976) oraz tegoż „Sól kołobrzeska w XVII i XVIII wieku”, Zapiski Historyczne 44 (1979).

11 Henryk Lesiński, Handel morski Kołobrzegu w XVII i XVIII wieku (Szczecin: Wydawnic-
two Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 1982).



26 Radosław Gaziński

w tym i o ośrodku kołobrzeskim w drugiej połowie XVII i XVIII stulecia, za-
warte w Historii Pomorza12. Poza pracami H. Lesińskiego spod pióra polskich 
badaczy wyszły jeszcze dwa popularnonaukowe ujęcia losów miasta13 oraz jedno 
opracowanie zbiorowe14. W każdej z wymienionych prac znajdują się mniejsze 
bądź większe wzmianki o kołobrzeskim porcie, lecz jedynie H. Lesiński w swojej 
monografii o kołobrzeskim handlu morskim poświęcił więcej miejsca admini-
stracji portowej, a także funkcjonowaniu i wyposażeniu samego portu15. Litera-
turę o porcie u ujścia Parsęty uzupełnia ponadto książka Zbigniewa Szopowskie-
go, w której omówiono syntetycznie wszystkie małe porty Pomorza, w tym port 
kołobrzeski, chociaż w tym przypadku większy nacisk został położony na XIX 
wiek i pierwszą połowę XX wieku16. Konstatując powyższe rozważania, nale-
ży stwierdzić, że nie dysponujemy dzisiaj całościowym, nowoczesnym ujęciem 
dziejów Kołobrzegu, a tym bardziej historią jego portu.

Port kołobrzeski u ujścia Parsęty ukształtował się najprawdopodobniej na 
przełomie XIII i XIV wieku. Głównym powodem jego przeniesienia spod lo-
kacyjnego miasta do ujścia rzeki było wzrastające zanurzenie (około 2–3 m) 
używanych powszechnie w żegludze hanzeatyckiej kog17. Pierwsze wzmianki 
o umacnianiu ujściowego fragmentu Parsęty nabrzeżami kaszycowymi pochodzą 
z XIV wieku, a ówczesne prace o charakterze hydrotechnicznym koncentrowały 
się najpewniej na wschodnim brzegu rzeki. Nie można wykluczyć, że już w XIV 
wieku zaczęto obudowywać ujście rzeki falochronami ułatwiającymi statkom 
wchodzenie do portu i osłaniającymi port przed falowaniem18. Portowe prace 
hydrotechniczne wymagały jednak wielkich nakładów finansowych. Środki na 
ten cel czerpano przede wszystkim z cła palowego pobieranego od wszystkich 

12 Historia Pomorza, t. 2 do 1815, cz. 3, Pomorze Zachodnie w latach 1648–1815, red. Gerard 
Labuda (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003).

13 Pierwszym z nich jest praca: Tadeusz Gasztołd, Hieronim Kroczyński, Hieronim Rybicki, 
Kołobrzeg: zarys dziejów (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1979), drugim zaś jubileuszowa 
książka wydana z okazji 1000-lecia miasta: Hieronim Kroczyński, Dzieje Kołobrzegu (Koło-
brzeg: Kołobrzeskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 2000).

14 Kołobrzeg i okolice poprzez wieku. Studia i szkice, red. Radosław Ptaszyński (Szczecin: 
Kadruk, 2010).

15 Lesiński, Handel morski Kołobrzegu, 113–124.
16 Zbigniew Szopowski, Małe porty Pomorza Zachodniego w okresie do drugiej wojny świa-

towej (Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962).
17 Paul Heinsius, Das Schiff der hansischen Frühzeit (Weimar: Böhlau, 1986), 82–103; Det-

lev Ellmers, Koge, Kahn und Kunststoffboot. 10 000 Jahre Boote in Deutschland (Bremenhaven: 
Dt. Schittahrtsmuseum, 1976), 25–27; Herbert Ewe, Schiffe aus Siegeln (Rostock: VEB Hinstorff 
Verlag, 1972), 9–17, 122–131.

18 Lesiński, Handel morski Kołobrzegu, 113–114.
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statków przypływających do ujścia Parsęty. Od 1444 roku żaden testament spi-
sany w mieście nie był ważny, jeżeli nie zawierał odpisu (legatu) przeznaczone-
go na utrzymanie urządzeń portowych19. Pieniądze były tym bardziej potrzebne, 
że urządzenia portowe często były niszczone przez silne sztormy. Jeden z nich 
14 września 1497 roku rozmył wydmy po wschodniej stronie Parsęty i zalał całe 
Ujście oraz okoliczne pola i łąki, topiąc licznie stojące na nich bydło. Woda do-
tarła do samego miasta, zalewając jego część i burząc sporo domostw. W samym 
porcie zniszczeniu uległo nabrzeże, żywioł zdewastował karczmę (stały w niej 
trzy łokcie wody) oraz potopił stojące na Parsęcie statki20.

Można przypuszczać, że odbudowany na przełomie XV i XVI wieku port po-
siadał falochrony zbudowane ze skrzyń wypełnionych kamieniami oraz wzmoc-
nione palami, wychodzące mniej więcej 50 m w głąb morza. Wschodni brzeg 
rzeki został wówczas umocniony około 100-metrowym nabrzeżem kaszycowym. 
Przy nabrzeżu znajdowała się karczma celna, w której pobierano cło palowe oraz 
cła od przywożonych i wywożonych towarów. Wokół karczmy celnej znajdowały 
się zabudowania wsi Ujście, której część mieszkańców pracowała w porcie. Być 
może na początku XVI wieku przy nabrzeżu wzniesiono pierwszy drewniany 
żuraw ułatwiający przeładunek najcięższych towarów. Przy wspomnianym na-
brzeżu znajdowały się place składowe pozwalające na czasowe przechowywanie 
niepsujących się towarów (drewno, klepki drewniane, beczki, kamienie młyńskie 
itp.). Port z miastem łączyła wybrukowana już pod koniec średniowiecza droga, 
biegnąca dodatkowo groblą, co miało ułatwiać transport towarów między mia-
stem a portem. Podstawową troską władz miejskich, poza konserwacją urządzeń 
portowych, było utrzymanie odpowiedniej głębokości akwenu portowego oraz 
prowadzącej do niego drogi wodnej. W zasadzie trzy czynniki powodowały spły-
cenia akwenu portowego i drogi wodnej21. Po pierwsze, rzeka nanosiła różnego 
rodzaju namuły i piaski, spłycając swój ujściowy fragment. Po drugie, wzdłuż 
brzegów południowego Bałtyku płynął i nadal płynie z zachodu na wschód prąd 
nadbrzeżny, przesuwający łachy piasku spłycające wejścia do wszystkich pomor-
skich portów. W tym przypadku Kołobrzeg nie był żadnym wyjątkiem. Wresz-
cie, po trzecie, głębokości redy, wejścia do portu oraz samego portu zmieniały 
gwałtowne i silne sztormy, nawiedzające co jakiś czas także okolice Kołobrzegu. 

19 Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, 73–74.
20 Szopowski, Małe porty Pomorza Zachodniego, 282.
21 Por. omówienie warunków naturalnych u ujścia Parsęty: Szopowski, Małe porty Pomorza 

Zachodniego, 275–279.
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Stałą głębokość (2,5–3,5 m) akwenu portowego starano się utrzymywać wpro-
wadzając ostre zakazy zrzucania do wód portowych balastu okrętowego22 oraz 
próbując prostymi metodami pogłębiać sam akwen. Władze miasta były jednak 
bezradne wobec zmian głębokości drogi wodnej. Najczęściej to nurt Parsęty sam 
wymywał w zatykającej ujście rzeki łasze piasku rynnę, którą potem oznakowy-
wano bojami (służyły temu celowi puste beczki) wskazującymi wejście do por-
tu23. Wzrost zanurzenia statków w epoce nowożytnej i trudności z utrzymaniem 
odpowiedniej głębokości kołobrzeskiego akwenu portowego spowodowały wpro-
wadzenie przeładunków pośrednich. Większe statki kotwiczyły zatem na redzie 
portu, wyładowując przywiezione towary do portowych lichtug podpływających 
pod ich burty. W ten sam pośredni sposób prowadzono także załadunek dużych 
jednostek. Natomiast statki o zanurzeniu do 3 m i pojemności do około 80 łasz-
tów wpływały bezpośrednio do portu, cumując przy nabrzeżu.

Wojna trzydziestoletnia i wielkie obciążenie Kołobrzegu kontrybucjami, 
na początku na rzecz wojsk cesarskich, a potem szwedzkich, doprowadziły do 
tego, że władze miejskie nie miały środków na utrzymanie urządzeń portowych. 
Krytyczną sytuację portu pogorszyły zniszczenia, jakie przyniosły z sobą bar-
dzo silne sztormy z lat 1645 i 164924. Pierwsze dorywcze prace mające uratować 
infrastrukturę portową wykonano już w 1650 roku, jednak działania na więk-
szą skalę miały miejsce dopiero na początku lat sześćdziesiątych XVII wieku. 
Zbudowano wówczas nowe nabrzeże kaszycowe, pogłębiono akwen portowy 
oraz odbudowano zniszczone w dużym stopniu falochrony chroniące wejście do 
portu. Spadkiem po wojnie trzydziestoletniej był niewielki fort usytuowany po 
wschodniej stronie rzeki, mający osłaniać wejście do portu. Teraz wykorzystano 
go na potrzeby żeglugi, wznosząc tu w 1666 roku wieżę pełniącą funkcję latarni.

Odbudowany i w miarę dobrze utrzymywany port padł 1 grudnia 1690 
roku ofiarą wielkiego wschodniego sztormu25. Po wschodniej stronie rzeki fale 

22 Zrzucanie balastu i nieczystości do wód portowych było w tym czasie zmorą wszystkich 
portów, por. Stanisław Matysik, Prawo morskie Gdańska: studium historycznoprawne (Warsza-
wa: Wydawnictwo Prawnicze 1958), 136–144.

23 Najczęściej drogę wodną oznaczano wczesną wiosną przed rozpoczęciem sezonu żeglu-
gowego.

24 Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, 413–414.
25 We wspomnianych opisach mamy do czynienia z rzadkimi, chociaż niezwykle mocnymi 

sztormami wschodnimi. Taki sztorm zniszczył na przykład 15 stycznia 1666 roku port w Dar-
łówku. Radosław Gaziński, „Z dziejów portu darłowskiego w latach 1630–1668”, Materiały Za-
chodniopomorskie 41 (1995): 392–394; Aleksander Majewski, Zbigniew Dziadziuszko, Alicja Wi-
śniewska, Morfologia powodzi sztormowych 1951–1973 (Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji 
i Łączności, 1975), 9–28.
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sztormowe rozmyły częściowo wydmy, wyrwały drzewa z korzeniami i wtar-
gnęły około ¼ mili w głąb lądu. Woda zerwała większość nabrzeża portowego, 
zabierając przy okazji zgromadzone w porcie drewno. Zalane zostały zabudo-
wania w Ujściu, a przybór zniósł most na Parsęcie. Ucierpiały również stojące 
w porcie statki, a mniejsze z nich żywioł wyrzucił na zachodni brzeg Parsęty. 
Naporu fal nie wytrzymały wreszcie falochrony osłaniające wejście do portu, 
które zostały całkowicie zrujnowane26. W tej sytuacji władze miejskie zwróciły 
się do elektora Fryderyka III o pomoc w odbudowie portu27. Wstępne obliczenia 
wskazywały, że pochłonie ona około 700 pni drzew. Ostatecznie w 1691 roku 
władze elektorskie wydały zgodę na wyrąb drewna w swoich lasach oraz ze-
zwoliły, aby przez 3 lata (1691–1693) opłatę zbożową, którą obciążano wywożo-
ne z Kołobrzegu ziarno, przeznaczyć na odbudowę portu. W 1693 roku władze 
zgodziły się na dwuletnie (1694–1695) przedłużenie wspomnianego zezwolenia. 
W 1691 roku po głębszej analizie uznano, że do pełnej odbudowy portu u uj-
ścia Parsęty potrzebnych będzie 846 pni dębowych wartych 1883 talary. Prace 
planowano powierzyć mistrzowi ciesielskiemu Hansowi Thomasowi Sollentien, 
który wraz z 12 czeladnikami podjął się remontu. Roczne koszty wynagrodzenia 
zespołu mistrza Sollentiena sięgały kwoty 649 talarów, 14 groszy i 6 fenigów. 
Do tego zebranie i transport niezbędnych do umocnień kamieni miało pochło-
nąć dodatkowe 300 talarów28. W takim razie koszt prac remontowych w porcie 
wraz z niezbędnymi materiałami budowlanymi doszedł w 1691 roku do kwoty 
2833 talarów. Mimo dyskusji dotyczącej ostatecznej strategii prowadzenia robót 
remontowych (rozważano tańsze warianty remontu), rozpoczęto gromadzenie 
drewna i kamieni, wreszcie usunięto zniszczone konstrukcje oraz wykonano 
najniezbędniejsze naprawy. W 1692 roku na potrzeby portu nabyto drewna za 
1777 talarów i 10 groszy oraz kamieni za 64 talary i 4 grosze. Osobne kwoty 
pochłonęła robocizna, w tym: koszty transportu drewna i kamieni wyniosły 151 
talarów, 23 grosze i 6 fenigów, prace robotników wyceniono na 208 talarów, 10 
groszy i 12 fenigów, a cieśli na 601 talarów, 15 groszy i 6 fenigów. Jeżeli do tego 

26 Przytaczany niżej poszyt nr 1454 jest tylko częściowo sfoliowany. Foliacja obejmuje je-
dynie pierwsze 17 kart wspomnianej jednostki. Stąd też w niektórych zapisach nie podaję nu-
merów kart. O zniszczeniach sztormowych: APS, AmK, 1454, k. 8–11a. Trzeba w tym miejscu 
podkreślić, że w opinii ówczesnych mieszkańców Kołobrzegu takiego sztormu w tych okolicach 
nie widziano od 50–60 lat.

27 Wskazywano przy tym w licznych suplikach, że miasto w ostatnich latach wydatkowało 
na port ponad 1000 talarów: APS, AmK, 1454, pnobl.

28 APS, AmK, 1454, pnobl.
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doda się zwyczajowe koszty utrzymania portu, w tym wynagrodzenie dla wójta, 
pilotów i podatki, jakimi obłożone było Ujście, otrzyma się kwotę 3269 talarów, 
23 groszy i 18 fenigów, z czego koszty remontu pochłonęły kwotę ponad 2800 ta-
larów. Za te środki w 1692 roku wykonano m.in. 248 stóp (około 82 m) nabrzeża 
w porcie, 134 stopy (około 45 m) wału kamienno-ziemnego z palisadą zabezpie-
czającą dodatkowo od strony morza fort (Blockhaus), wreszcie zbudowano dwie 
konstrukcje kaszycowe służące wzmocnieniu obu falochronów. Dla falochronu 
zachodniego przygotowano konstrukcję o długości 48 stóp (około 16 m), szero-
kości 42 stóp (około 14 m) i wysokości 12 stóp (około 4 m), zaś dla wschodniego 
o długości 53 stóp (około 18 m), szerokości 42 stóp (około 14 m) i wysokości 15 
stóp (około 5 m)29.

Prace wykonane z takim wysiłkiem w latach 1691–1692 zostały zniweczone 
przez kolejny wielki sztorm, który nawiedził okolice Kołobrzegu w 1693 roku. 
Fale ponownie przelały się przez wydmy po wschodniej stronie Parsęty. Uszko-
dzona została wykonana w 1692 roku palisada osłaniająca fort (Blockhaus) od 
strony morza. Za wydmami powstało wówczas niewielkie jeziorko. Po raz kolejny 
poważnie uszkodzone zostały falochrony, a do rzeki spłynęła część nabrzeża. Ży-
wioł zabrał także większość drewna zgromadzonego na dalszą odbudowę portu30. 
W tej trudnej sytuacji miasto zdecydowało się po raz kolejny odbudować port. 
Trzeba tu podkreślić, że wydatki remontowe w porcie w latach 1691–1695 wynio-
sły łącznie ponad 13 tys. talarów31, natomiast dochody z opłaty zbożowej w la-
tach 1691–1695 doszły zaledwie do kwoty ponad 960 talarów32. Stąd też wsparcie 
finan sowe administracji prowincjonalnej było zbyt słabe, a przydziały drewna 
zbyt małe, aby uchronić miasto przed zadłużeniem z tytułu odbudowy portu.

Na przełomie XVII i XVIII wieku ostatecznie udało się doprowadzić port do 
stanu pełnej używalności. Jednak wprowadzenie w życie w 1717 roku zarządzenia 

29 APS, AmK, 1454, pnobl.
30 Lesiński, Dzieje Kołobrzegu, 116–117.
31 Według szczegółowego wykazu sporządzonego przez magistrat na remont portu w la-

tach 1691–1695 wydatkowano następujące kwoty: 1691 rok – 2644 talary, 18 groszy i 9 fenigów, 
1692 rok – 3269 talarów, 23 grosze i 18 fenigów, 1693 rok – 2900 talarów i 11 groszy, 1694 rok 
– 2097 talarów, 3 grosze i 6 fenigów, 1695 rok – 2100 talarów. Razem daje to: 13 011 talarów, 
22 grosze i 9 fenigów: APS, AmK, 1454, pnobl.

32 Dochody z opłaty zbożowej kształtowały się następująco: 1691 rok – 490 talarów, 20 gro-
szy i 15 fenigów, 1692 rok – 219 talarów, 16 groszy i 21 fenigów, 1693 rok – 51 talarów, 10 groszy 
i 21 fenigów, 1694 rok – 74 talary, 8 groszy i 15 fenigów, 1695 rok – 133 talary i 12 groszy, co daje 
łącznie 968 talarów i 9 groszy: APS, AmK, 1454, pnobl.
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ratuszowego zmieniło gruntownie ramy, w jakich funkcjonował port33. Do tej 
pory, mimo że władze prowincjonalne kontrolowały administrację miejską, port 
pozostawał w zasadzie pełną własnością miasta. Teraz ograniczono liczebność 
rady miejskiej, tworząc z niej w istocie urząd kolegialny funkcjonujący na wzór 
pruskich urzędów tej doby, całkowicie podporządkowany władzom prowincjo-
nalnym. Symbolem nowych czasów był fakt, że burmistrz zarządzający stawał 
się również miejscowym landratem. W tej sytuacji w zasadzie port przeszedł pod 
całkowitą kontrolę państwa. To wówczas obok dotychczasowych urządzeń porto-
wych: falochronów, nabrzeża, żurawia portowego, karczmy celnej, placów skła-
dowych, fortu z latarnią, pojawiła się na wschodnim brzegu Parsęty pakownia 
(Packhof), przez którą przechodziły wszystkie przywożone i wywożone towary, 
od których pobierano opłaty celne.

W latach 1730 i 1731 w miarę dobrze funkcjonujący34 port został po raz 
kolejny częściowo zniszczony przez silne sztormy. Ofiarą fal padły jak zwykle 
falochrony, których główki zostały rozbite przez żywioł. Ponadto silne falowa-
nie przerwało oba falochrony u nasad, rozmywając także umocnienie nabrzeżne 
ciągnące się na wschód i zachód od nich35. Uszkodzone zostały wały fortu strze-
gącego portu, wiele domów w Ujściu podmyła woda, a mniejsze łodzie żywioł 
wyrzucił na brzeg. Wobec zaistniałej sytuacji konieczna była kolejna odbudo-
wa portu. W 1732 roku władze królewskie przekazały 5000 talarów na pilne 
naprawy w porcie. Dodatkowo udzieliły gwarancji na nieodpłatne pozyskiwa-
nie drewna z lasów państwowych36. Zgromadzono wówczas 700 pni dębowych 
i świerkowych oraz naprawiono kosztem 5300 talarów do 1740 roku wszystkie 
posztormowe uszkodzenia. W połowie XVIII wieku port kołobrzeski w Ujściu 
był wyposażony w około 250 m nabrzeży ciągnących się po wschodniej stronie 
rzeki. Dotychczasowe konstrukcje kaszycowe zostały zastąpione drewnianymi 
ściankami szczelnymi składającymi się z gęsto wbitych pali, między którymi 
zakładano szalunki z grubych dech. Przy budowie nabrzeża co kilka pali za-
kładano odciągi, tzw. kleszcze, trzymające całą konstrukcję. Od strony lądu na-
brzeża zostało wyrównane i utwardzone. Na nabrzeżu wybudowano drewniany 

33 Regulamin Ratuszowy (Rathausliche Reglement) z 1717 roku: APS, AmK, 3434, pnobl, 
porównaj także Riemman, Geschichte der Stadt Kolberg, 443–447.

34 Z początku XVIII wieku zachowały się wzmianki o nadmiernym zapiaszczeniu wejścia 
do portu. Mógł on być odwiedzany co najwyżej przez 40 łasztowe jednostki (zanurzenie około 2 
m): Szopowski, Małe porty Pomorza Zachodniego, 286.

35 Miały one zabezpieczać brzeg przed rozmyciem.
36 APS, AmK, 1458, k. 6.
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żuraw służący do wyładunku najcięższych towarów. W północnej części portu, 
za fortem, znajdowały się zbudowania wójtostwa, a za nimi chałupy osady Ujście, 
w południowej zaś otoczona palisadą pakownia, w której przechowywano i clono 
towary. Sama pakownia składała się z wielu szop magazynowych oraz budynku 
celnego. Za pakownią znajdował się niewielki basen, w którym bazowały łodzie 
komunikacyjne i rybackie. Przy nabrzeżu w północnej części portu (przy wójto-
stwie) cumowały na stałe dwa promy portowe ułatwiające przeładunki pośred-
nie. Jeżeli była taka konieczność, odbierały lub dowoziły towary na statki stojące 
na kołobrzeskiej redzie. Wejście do portu osłaniały dwa falochrony wychodzące 
blisko 100 m w głąb morza, połączone u nasad z umocnieniami brzegowymi 
w postaci kaszyc i palisad chroniących brzeg morski na wschód i zachód od ujścia 
Parsęty37.

Lata wojny siedmioletniej (1756–1763) i trzy oblężenia Kołobrzegu (1758, 
1760 i 1761) doprowadziły do dużych zaniedbań w porcie, który przestał być 
monitorowany, a coraz liczniejsze usterki nie były usuwane na bieżąco. Zanie-
dbania, a przede wszystkim ogień artyleryjski oblegających, doprowadziły do 
kolejnych zniszczeń w porcie (m.in. spłonęła osada Ujście). W najgorszym stanie 
były oba falochrony. We wrześniu i październiku 1778 roku prowizor portowy 
Dawid Friedrich Bohm38 postulował niezbędne wzmocnienie kaszycami zachod-
niego falochronu mocno zaniedbanego i nadwątlonego sztormami39. Wydano 
wówczas polecenie miejskiemu leśniczemu Gotschalkowi, aby ze swymi ludźmi 
pozyskał odpowiednią ilość drewna. Miano także gromadzić kamienie służące 
do wypełnienia kaszyc. Według planu Bohma podstawowa konstrukcja miała 
mieć 160 stóp długości (około 53 m), 10 stóp szerokości (około 3,4 m) i 6 stóp 
wysokości (około 2 m). Do tego celu trzeba było zgromadzić 85 bali o długo-
ści 30–40 stóp (około 10–13,5 m), z których należało zrobić główną konstrukcję 
kaszyc oraz 120 bali o długości 18 stóp (około 6 m) służących do zbudowania 
ścian kaszyc. Wspomniane konstrukcje należało odpowiednio wypełnić zebra-
nymi na polach kamieniami. Samo nawiezienie kamieni miało kosztować 60 ta-
larów, zaś ścięcie i przywiezienie drzew kolejne 40 talarów. Główna konstrukcja 
ochraniająca falochron miała być przy główce od strony zewnętrznej osłaniana 

37 Lesiński, Handel morski Kołobrzegu, 118–119, por. także opis portu według planu z 1731 
roku: Szopowski, Małe porty Pomorza Zachodniego, 290–291, 296, rys. 6.5.

38 APS, AmK, 182, 73–75.
39 Konstrukcje kaszycowe kładziono na zatopionych wcześniej materacach faszynowych, co 

miało hamować ich zagłębianie się w piaszczyste dno morskie.
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przez kolejną konstrukcję kaszycową o długości 30 stóp (około 10 m), szerokości 
15 stóp (około 5 m) i wysokości 7 stóp (około 2,4 m). Do wykonania drugiej kon-
strukcji potrzebne było 25 bali o długości 30 stóp (około 10 m), 50 bali o długości 
8 stóp (około 2,8 m) oraz liczące łącznie 300 stóp (około 100 m) trzy calowe 
dechy dębowe. Do tego należało jeszcze dodać 10 bali zamykających i łączących 
całą konstrukcję (8 talarów). Koszt pozyskania materiałów na drugą konstrukcję 
kaszycową sięgnął 95 talarów i 22 groszy. Zatem tylko pozyskanie i przywóz 
materiałów budowlanych miało w sumie kosztować 195 talarów i 22 grosze. Trze-
ba podkreślić, że druga konstrukcja miała być również wypełniona kamieniami. 
Obie należało z sobą odpowiednio powiązać żelaznymi klamrami i wzmocnić 
palami kotwiącymi40. Zabezpieczony w ten sposób zachodni falochron został 
zrujnowany przez sztormy z lat 1782 i 1783. Sile fale rozbiły kaszyce, a kamien-
ne wypełnienie wysypało się, spłycając częściowo drogę wodną do portu. Nie 
było wyboru, w pierwszej kolejności usunięto materiał utrudniający statkom wej-
ście do portu, a następnie przystąpiono do odbudowy zachodniego falochronu, 
o czym informują wzmianki o wypłaconych wynagrodzeniach41. Mimo wysiłku 
władz miejskich i wsparcia administracji prowincjonalnej, stan portu na przeło-
mie XVIII i XIX nie był najlepszy i wymagał pilnych oraz gruntownych prac. 
W 1802 roku odnotowano szczególnie zły stan nabrzeży, które częściowo nie 
były kotwione, a częściowo kotwy przegniły i nie spełniały swojej roli. Na wielu 
odcinkach nabrzeże było podpłukane, co spowodowało osuwanie się gruntu za 
nabrzeżem do rzeki i spłycenie głębokości wody do 1,5 m w linii cumowania 
(przy samym nabrzeżu). W wielu miejscach palisada była na linii wody prze-
gniła. Z kolei w samym akwenie portowym z trudem utrzymywano głębokość 
2–3 m. Niewiele lepszy był stan kaszyc składających się na falochrony. Sztormy 
i zjawiska lodowe doprowadziły do osłabienia części drewnianych kaszyc na linii 
wody. Niektóre z nich niebezpiecznie przechyliły się w stronę otwartego morza42. 

40 APS, AmK, 1458, k. 21–23 (według foliacji oryginalnej).
41 APS, AmK, 1458, k. 49–53 (według foliacji oryginalnej). Warto w tym miejscu dodać, że 

wobec prowizora portowego Bohma prowadzono nawet czynności wyjaśniające, czy wszystkie 
działania podjęte przy remoncie portu zostały dobrze zrobione oraz czy zgromadzono odpowied-
niej jakości materiały.

42 Szopowski, Małe porty Pomorza Zachodniego, 296–297. Warto także zaznaczyć, że mimo 
złego stanu technicznego portu jego obroty na przełomie XVIII i XIX wieku wzrastały, patrz: 
Lesiński, Handel morski Kołobrzegu, 202, tab. 15. Jest to efektem ożywienia handlu morskiego 
wszystkich porów pruskich, w tym oczywiście i pomorskich, po zawarciu prusko-francuskiego 
pokoju w Bazylei (1795). Odblokowało to handel prusko-francuski i doprowadziło do pojawienia 
się handlu tranzytowego francuskimi towarami przez porty pruskie do Skandynawii, patrz: Rado-
sław Gaziński, „Szczecińska gospodarka morska na przełomie XVIII i XIX wieku – stagnacja czy 
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Zaplanowano wówczas niezbędne remonty, lecz na dobre rozpoczęto je dopiero 
po wojnach napoleońskich43.

Oprócz stałej konserwacji i częstej odbudowy urządzeń hydrotechnicz-
nych portu, sen z powiek władzom miejskim spędzało utrzymanie odpowiednich 
głębokości na wejściu do portu i w akwenie portowym. W czasach nowożytnych 
kilkukrotnie próbowano pogłębiać wody portowe, korzystając z prostych urzą-
dzeń pogłębiarskich stawianych na łodziach, co nie dawało zazwyczaj zadowa-
lających rezultatów44. Należy jednak dodać, że mniej więcej w połowie XVII 
wieku głębokości akwenu portowego i drogi wodnej prowadzącej do portu wa-
hały się w granicach od 9 (około 3 m) do 12 (około 4 m) stóp45. Dopiero pod 
koniec XVIII wieku administracja portowa przychyliła się do postulatów miej-
scowego kupiectwa uważającego, że akwen portowy trzeba gruntownie pogłębić. 
W tym celu należało jak najszybciej zbudować pogłębiarkę z prawdziwego zda-
rzenia. Z propozycją jej budowy wystąpił w imieniu kołobrzeskiego kupiectwa 
w marcu 1798 roku prowizor portowy August Heinrich Westphal46. Podkreślał 
on m.in., że najpotrzebniejsze prace pogłębiarskie akwenu portowego pochłoną 
tylko w najbliższym czasie kwotę około 505 talarów. Ponadto posiadanie własnej 
pogłębiarki pracującej wiele sezonów pozwoliłoby na przekopanie łachy piachu 
utrudniającej wejście do portu. Wreszcie utrzymywałaby ona chociaż stałą mini-
malną głębokość w porcie, która nie powinna wynosić mniej niż 8,5 stopy (około 
2,9 m). Kupiectwo kołobrzeskie deklarowało wstępnie 2000 talarów na budowę 
pogłębiarki. Pierwotnie zakładano, że będzie ona zbudowana na wzór pracują-
cych w Lubece47. Na naradzie w kwietniu 1798 roku pozytywnie o wybudowaniu 
w Kołobrzegu pogłębiarki wypowiedział się szef miejscowych pilotów Emanuel 
Schultz, jej praca powinna bowiem wydatnie ułatwić miejscowym pilotom wpro-
wadzanie statków do portu. W tym czasie władze miejskie doszły do wniosku, że 
kołobrzeska pogłębiarka winna być wzorowana na pracujących w Świnoujściu, 
Gdańsku czy Kłajpedzie, skąd miano ściągnąć odpowiednie plany. Zakładano 

rozwój?”, Przegląd Zachodniopomorski 3 (2005): 7–20. Doprowadziło to także do koniunktury 
w budownictwie okrętowym i do wzrostu flot pomorskich miast. Oczywiście w przypadku portu 
kołobrzeskiego mamy tu do czynienia w dużym stopniu z prz eładunkami pośrednimi.

43 Szopowski, Małe porty Pomorza Zachodniego, 298–299.
44 Por. pogłębiarki używane przez Szwedów na Pianie i przez Prusaków na Świnie: Rado-

sław Gaziński, „Z dziejów prac pogłębiarskich na Zalewie Szczecińskim (XVIII w.)”, Przegląd 
Zachodniopomorski 34 (1990), 157–165.

45 Szopowski, Małe porty Pomorza Zachodniego, 285.
46 APS, AmK, 182, s. 114–115.
47 APS, AmK, 1466, k. 1–2.
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wstępnie, że miała ona pogłębiać akwen portu i redę do 12 stóp (około 4 m), 
a cena jej budowy musi się zamknąć w kwocie 1500 talarów (dodatkowe 500 
talarów na drewno)48. Ostatecznie z braku odpowiednich środków finansowych 
pogłębiarki w Kołobrzegu nie zbudowano. Do sprawy powrócono w styczniu 
1800 roku. Niestrudzony prowizor portowy Westphal argumentował wówczas, 
że środki na budowę pogłębiarki można zgromadzić, zatrzymując na ten cel cła, 
licencje i akcyzę pobierane w porcie i w mieście. Powoływał się przy tym na licz-
ne wcześniejsze precedensy49. W ten sposób na przykład pogłębiarki otrzymały 
porty w Szczecinie i Królewcu. Niestety działalność Westphala zakończyła się 
niepowodzeniem, a do sprawy pogłębiarki w Kołobrzegu wrócono po wojnach 
napoleońskich50.

Jak można przypuszczać, w pierwszym okresie funkcjonowania portu (do 
końca pierwszej połowy XV wieku) był on kontrolowany przez starszych kołobrze-
skiej gildii kupieckiej51. To w ich imieniu bezpośredni nadzór nad urządzeniami 
portowymi i ruchem statków sprawował wójt osady Ujście, który pobierał w karcz-
mie celnej opłaty od przybyłych do portu jednostek oraz nadzorował pracę miesz-
kańców Ujścia na rzecz portu (rozładunki, naprawy, usługi pilotażu)52. Wraz z roz-
wojem handlu morskiego i samego portu (przełom XIV i XV wieku) wójt stawał 
się stopniowo jego gospodarzem, odpowiedzialnym wyłącznie za stan techniczny 
urządzeń portowych. Natomiast na początku XV wieku pojawiło się dwóch no-
wych urzędników portowych, tzw. panów portowych (Havenherren), pobierających 
opłaty od cumujących w porcie statków oraz przeładowywanych w nim towarów. 
Początkowo panowie portowi podobnie jak wójt byli zależni od starszych gildii 
kupieckiej. W drugiej połowie XV wieku zaszła w tej materii zasadnicza zmiana. 
W tym czasie port został całkowicie podporządkowany radzie miejskiej, w której 
imieniu nadzór nad nim sprawował osobny rajca. To jemu podlegali zarówno wójt, 
jak i panowie portowi, a także wszyscy mieszkańcy Ujścia zobowiązani do prac 

48 APS, AmK, 1466, k. 3–4.
49 APS, AmK, 1466, k. 5–9.
50 O pogłębiarce konnej na przełomie XVIII i XIX wieku w Kołobrzegu wspominają w jed-

nym zdaniu Benoit i Roloff. Miała mieć ona 11,3 m długości, 6,75 m szerokości, a jej dzienne 
wydobycie miało wynosić 48 m3: Benoit, Roloff, „Baugeschichte des Hafens Kolberg”, 261.

51 Być może port u ujścia Parsęty początkowo nadzorowali burmistrzowie odnotowywani 
w Kołobrzegu od 1297 roku. Z drugiej strony był to widomy znak przewagi ekonomicznej kupiec-
twa w mieście. Może to być przesłanką wskazującą, że już wtedy kupcy kontrolowali port, chociaż 
sama gildia kupiecka jest odnotowywana w źródłach dopiero w 1334 roku. Riemann, Geschichte 
der Stadt Kolberg, 69; Poppe, „Das Kolberger Seglerhaus”, 39–40.

52 Lesiński, Handel morski Kołobrzegu, 120–121, 123–124.
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remontowych w porcie oraz do jego bieżącej obsługi. Część z nich, która trudniła 
się rybołówstwem, zajmowała się także pilotażem (za osobnym wynagrodzeniem). 
Prowizor portowy, bo tak od XVI wieku nazywano rajcę zajmującego się portem, 
odpowiadał przed radą za dobry stan i bezproblemowe funkcjonowanie portu. Pod 
koniec XVI wieku zdarzało się radzie wybrać ze swego grona dwóch prowizorów 
portowych. W XVII wieku było ich często czterech, w tym dwóch wybieranych 
przez radę i dwóch desygnowanych przez mieszczaństwo (pospólstwo). Prowizorzy 
wybierani przez radę pełnili swą funkcję rotacyjnie. Pierwszy z nich, tzw. zarządza-
jący, w istocie nadzorował port, zaś drugi, tzw. zasiadający, zastępował pierwszego 
i kontrolował finanse. Po pół roku następowała zmiana i zasiadający prowizor stał 
się zarządzającym, a zarządzający zasiadającym. Co roku w styczniu rada rozdzie-
lała między siebie poszczególne funkcje. Wówczas starano się, aby osoby mające 
wiedzę i umiejętności w określonej dziedzinie otrzymywały urząd zgodny z ich 
wiedzą, co gwarantowało fachowość m.in. prowizorów portowych. W tym czasie 
(druga połowa XVI wieku) stopniowo zanikli panowie portowi pobierający opłaty 
w porcie. Ich zakres obowiązków zlał się z zadaniami prowizorów, którzy zaczęli 
odpowiadać także za finansową stronę działalności portu53. Od końca XVI wieku 
widzimy zamienne stosowanie określeń „prowizor portowy” lub „pan portowy” na 
rajcę nadzorującego port i jego pracę. Warto w tym miejscu dodać, że osobny rajca 
nadzorował drogę na grobli prowadzącą z miasta do portu.

Wielkie zmiany w nadzorze nad portem przyniosło zarządzenie ratuszowe 
z 1717 roku. Przekształcono wówczas kołobrzeski magistrat w urząd kolegialny 
całkowicie zależny od władz prowincjonalnych. W nowych warunkach portem zaj-
mował się jeden z senatorów z tytułem prowizora portowego, wchodzący w skład 
kolegium magistrackiego. To jemu podlegał wójt nazywany portowym, piloci oraz 
pracownicy fizyczni w porcie (cieśla portowy i jego czeladnicy oraz robotnicy 
dniówkowi). W drugiej połowie XVIII wieku prowizor portowy znalazł się poza 
kolegium magistrackim w gronie urzędników specjalistów takich jak np. poborca 
kontrybucji czy poborca serwisu wykonujących ściśle określone zadania. Pod ko-
niec XVIII wieku widzimy jednak prowizora portowego ponownie w gronie sena-
torów tworzących kolegium magistrackie. Po przebudowie administracji miejskiej 
(1717) z kompetencji prowizora wyłączone zostały wszystkie sprawy finansowe 
w porcie, które odtąd skoncentrowano w pakowni. To tu pracowali celnicy wymie-
rzający i pobierający cła, tu też działała kasa portowa z kasjerem na czele.

53 Porównaj także: Lesiński, Handel morski Kołobrzegu, 121.
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Na koniec warto dodać, że w kołobrzeskim porcie pracował woźny portowy. 
Jego zadaniem było roznoszenie pozwów i zawiadamianie o terminach rozpraw 
toczących się przed sądem Domu Żeglarza. Był to sąd morski działający w sie-
dzibie gildii kupieckiej. Skład sądu tworzyli starsi gildii kupieckiej, którzy roz-
strzygali wszelkie spory między miejscowym kupiectwem a kupcami i szyprami 
przybyłymi do portu54. Do ich kompetencji należało także rozsądzanie wszelkich 
kradzieży i rozbojów, jakie miały miejsce w porcie, oraz spraw wynikających 
z prawa brzegowego. Oczywiście dotyczyło to towarów i statków wyrzuconych 
w okolicy Kołobrzegu55.
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INTRODUCTION TO THE HISTORY OF KOŁOBRZEG’S HARBOUR 
FROM 16TH TO 18TH CENTURY

Keywords: Pomeranian history, Kołobrzeg, harbour, harbour administration

Abstract

Kołobrzeg’s harbour, located by the mouth of Parsęta River, started its functioning at 
the turn of 13th and 14th century. It was directly connected with wide-spreading of cogs in 
hanseatic marine navigation. Cogs, because of their submersion, were not being able to eas-
ily reach the founded town. Most probably in 14th century on the east riverbank the wharf 
was built. At the same time the construction of short (about 50 meters long) breakwaters 
was started. Breakwaters were necessary to buckler the river mouth. Simultaneously cus-
toms house, where village head of Ujście officiated, was located in the harbour. The village 
head was obligated to look after the harbour. Over the years, despite great damages caused 
by very strong cyclic storms (1497, 1645, 1649, 1691, 1693, 1730, and 1731) and the devas-
tations caused by armed conflicts, especially the Thirty Years’ War and the Seven Years’ 
War, the Kołobrzeg’s harbour gradually expanded. Breakwaters with the strong wooden 
caisson construction were led over 100 m into the sea. The wharf on the east bank of the 
Parsęta River was extended to about 250 m. The wharf was originally built with wooden 
caissons (15th – 17th century) and then it was changed to palisade construction (18th c.). The 
harbour infrastructure of the time also included: a customs house, a harbour crane (con-
firmed in 16th c.), storage yards, a salt warehouse and, since 18th century, stowage (Packhof). 
From 1666, on the east riverside in the fortifications erected during Thirty Years’ War, 
a lighthouse started its function. The main problem of the harbour was maintaining the har-
bour depth (about 2,5 m) and the depth of the harbour entrance (it was varied and depending 
on the current natural conditions). The straightforward methods of dredging the harbour 
waters of the time did not cause lasting and satisfactory results. In this situation since 16th 
century the larger vessels were forced to carry indirect transhipments on the roadstead.

The harbour was at first managed by the harbour head. However in the 14th century 
“harbour masters” who charged fees from arriving vessels to the mouth of Parsęta River, 
were introduced. Since the second half of 15th century there have been harbour adminis-
trators (started from one, then two, and finally four), who, on behalf of the council, rotary 
managed the harbour. Over time (in the second half of 16th century) the function of “harbour 
masters” disappeared, and harbour administrators managed the entire harbour, including 
charging harbour fees (until the end of 17th century) and supervising repairs and function of 
the harbour. Harbour administrator on duty had authority over the village head of Ujście, 
harbour carpenter with assistants, pilots who led in vessels into the harbour and harbour 
workers. In the 18th century all the fees from imported and exported goods and arriving 
vessels were charged by stowage officials (Packhof). There was also harbour office there.
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Streszczenie

Od momentu wstąpienia na tron w czerwcu 1888 roku cesarz Wilhelm II dążył 
do rozbudowy potencjału morskiego Niemiec jako integralnej części tzw. Weltpolitik 
(polityki światowej). Uznawał on przekształcenie Niemiec w mocarstwo morskie za je-
den z kluczowych celów swego panowania. W jego ocenie nowa flota powinna speł-
niać wiele istotnych funkcji, m.in. poprawić międzynarodową pozycję Niemiec, uczynić 
z nich atrakcyjnego sojusznika i ułatwić pozyskanie nowych zdobyczy kolonialnych. 
Dodatkowo była potrzebna do ochrony handlu zamorskiego i szlaków komunikacyj-
nych z niemieckimi koloniami. Duma z nowej, potężnej floty miała pomóc w unifika-
cji społeczeństwa niemieckiego i przyczynić się do zwalczenia wśród klasy robotniczej 
wpływów podważającej polityczne i społeczne status quo socjaldemokracji. W aspekcie 
ekonomicznym zakrojony na szeroką skalę program zbrojeń morskich przyczynić się 
miał do poprawy sytuacji ekonomicznej w Niemczech, dając ważny impuls do rozwoju 
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nowoczesnych gałęzi przemysłu i stymulując wzrost zatrudnienia. Aby przekonać nie-
miecką opinię publiczną do konieczności zbrojeń morskich, rząd niemiecki zainicjował 
bezprecedensową, nowoczesną kampanię propagandową. Kluczową postacią całego 
projektu stał się nominowany w 1897 roku na stanowisko sekretarza stanu w Urzędzie 
ds. Marynarki Alfred von Tirpitz. Opracował on tzw. koncepcję ryzyka. W jego ocenie 
Niemcy powinny posiadać flotę na tyle silną, aby odstraszyć potencjalnego agresora. 
Głównie dzięki jego wysiłkom Reichstag w 1898 roku przegłosował ustawę morską. 
W kolejnych latach, aż do 1912 roku, była ona aż czterokrotnie nowelizowana.

Pokładane w projekcie nadzieje nie zostały spełnione. Zamiast wzmocnić pozycję 
międzynarodową Niemiec, program rozbudowy floty doprowadził do ich izolacji w gro-
nie wielkich mocarstw. Zwłaszcza brytyjscy politycy i opinia publiczna byli przekonani, 
że stacjonująca na stałe w bazach nad Morzem Północnym niemiecka flota była budo-
wana tylko w jednym celu, a mianowicie po to, aby zagrozić brytyjskiej dominacji na 
morzach i przygotować ewentualną inwazję. Wielka Brytania była zdeterminowana do 
zachowania swojej przewagi morskiej, którą uznawała za niezbędny warunek obrony 
Wysp Brytyjskich i utrzymania rozległego imperium kolonialnego. Brytyjczycy bez-
skutecznie próbowali wypracować kompromis z Niemcami w tej kwestii. Jednak cesarz 
Wilhelm II był zdecydowany, by nie pozwolić na jakąkolwiek obcą ingerencję w program 
budowy floty. Ostatnią próbą znalezienia kompromisu była nieudana misja lorda Richar-
da Haldane w Niemczech, podjęta w lutym 1912 roku. Wielkiej Brytanii nie pozostał 
zatem inny wybór niż zacieśnienie swych politycznych i wojskowych więzi z państwami 
uznawanymi dotąd za potencjalnych wrogów, czyli z Francją i Rosją. Koszty programu 
bardzo obciążyły niemiecki budżet, czyniąc koniecznymi reformy finansowe i wprowa-
dzenie nowych podatków. Podczas pierwszej wojny światowej niemiecka flota pancerna 
nie odegrała znaczącej roli w operacjach wojskowych, a po jej zakończeniu została wy-
dana zwycięzcom.

Budowa niemieckiej floty pełnomorskiej była jednym z kluczowych ele-
mentów polityki światowej (Weltpolitik) firmowanej przez cesarza Wilhelma II. 
Od wczesnych lat młodzieńczych fascynował się on flotą, a jako dziecko chętnie 
bawił się modelami okrętów. Specjalnie dla niego organizowano pokazy bitew 
morskich, inscenizowane przez kutry i łodzie na poczdamskich jeziorach. Od 
wczesnej młodości Wilhelm szkicował plany okrętów wojennych i obdarowy-
wał nimi otoczenie. Otrzymywała je m.in. jego babcia Wiktoria. Nie zaprzestał 
tego i w późniejszym okresie, wtrącając się w pracę konstruktorów lub prosząc 
ich o ocenę swych pomysłów. Jeszcze w dzieciństwie i młodości pływał wraz 
z bratem Henrykiem po Haweli i jeziorach wokół Poczdamu. Swemu trzeciemu, 
urodzonemu w 1884 roku synowi nadał imię Adalbert, na cześć księcia Adalberta 
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Pruskiego, wieloletniego dowódcy floty pruskiej oraz budowniczego portu wo-
jennego w Wilhelmshaven. Dziesięć lat później, gdy zgodnie z tradycją domu 
panującego książęta rozpoczynali służbę w wojsku, Adalbert został przez cesarza 
zaliczony w poczet oficerów marynarki wojennej.

Zainteresowanie Wilhelma marynarką miało wręcz chorobliwy charakter. 
Jeszcze w latach osiemdziesiątych XIX wieku Herbert Bismarck mówił o „hy-
dromanii” ówczesnego księcia Wilhelma, zaś w 1893 roku brat cesarza Henryk 
skarżył się w liście do Alfreda Tirpitza, że z cesarzem można rozmawiać niemal 
wyłącznie o marynarce. Na berlińskim zamku nakazał stworzyć specjalną Salę 
Marynarki, zaś w jego gabinecie wisiał obraz przedstawiający okręty Wielkiego 
Elektora. W kręgach politycznych mówiło się – zapewne nieco przesadnie – że 
cesarza interesowała wyłącznie marynarka, a reszta była mu w zasadzie obojęt-
na. Rzeczywiście, o okrętach mógł on rozmawiać godzinami i od ręki wygła-
szać na ich temat długie wykłady. Corocznie, od 1889 roku, kilka tygodni spę-
dzał na żeglowaniu po Morzu Północnym, Bałtyku lub Morzu Śródziemnym (od 
1904 roku). Co ciekawe, w oddawaniu się tej pasji nie przeszkadzała mu choroba 
morska, na którą cierpiał przy wzburzonym morzu. Znał się przy tym szczegóło-
wo na wszelkich detalach związanych z flotą. Kiedyś pewien oficer floty zwie-
rzył się kanclerzowi Bernhardowi von Bülowowi, że nikt w całej niemieckiej flo-
cie nie znał się lepiej na sygnalizacji morskiej niż Wilhelm II, podobnie jak żaden 
kapitan nie opanował tak perfekcyjnie jak cesarz szczegółowych technicznych 
określeń związanych z konstrukcją okrętów i zainstalowanych na nich urządzeń. 
Zdaniem dyrektora hamburskiej stoczni jeszcze przed 1888 rokiem Wilhelm znał 
każdą śrubkę i narzędzie służące do produkcji okrętów. Admirał Georg Alexan-
der von Müller narzekał, że stale musi dokształcać się w kwestiach technicznych, 
by dotrzymywać w tej materii kroku cesarzowi. Przy tym nie byłby on jednak 
w stanie samodzielnie poprowadzić okrętu1.

Od samego początku panowania Wilhelm II przekonany był o tym, że bo-
daj najważniejszym zadaniem, jakie postawiła przed nim Opatrzność, było prze-
kształcenie Niemiec w mocarstwo morskie. Z marynarki pragnął uczynić gałąź 
sił zbrojnych równą wojskom lądowym. W ocenie Wilhelma postulat silnej floty 
należał do staropruskiej tradycji. Do zwolenników jej posiadania należeć mieli 

1 John C.G. Röhl, Wilhelm II. Der Aufbau der persönlichen Monarchie 1888–1900 (Mün-
chen: Beck, 2001), 1109–1128; Wolfgang König, Wilhelm II und die Moderne. Der Kaiser und die 
technisch-industrielle Welt (Paderborn: Schöningh, 2007), 12; Bernhard von Bülow, Denkwürdig-
keiten, t. I (Berlin: Ullstein, 1930), 105.
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zarówno Wielki Elektor, jak i Wilhelm I. Z kolei decyzję o budowie floty ogólno-
niemieckiej, mającej bronić niemieckich praw narodowych do rządzonych wów-
czas przez króla Danii księstw Szlezwiku i Holsztynu podczas Wiosny Ludów, 
podjął parlament frankfurcki.

Zdaniem cesarza przyszło mu żyć i panować na przełomie epok, w okresie 
przechodzenia przez Niemcy z wieku dziecięcego w młodzieńczy. Podczas otwar-
cia nowego portu w Szczecinie w 1898 roku zadeklarował: „Nasza przyszłość 
leży na morzu”2. Silna marynarka miała podnieść prestiż międzynarodowy Nie-
miec i uczynić z nich godnego pożądania sojusznika oraz mocarstwo światowe 
w pełnym tego słowa znaczeniu. Przy chrzcie pancernika Wittelsbach w lipcu 
1900 roku cesarz deklarował: „Ocean jest niezbędny dla wielkości Niemiec. Ale 
ocean dowodzi, że na nim, w oddali, po jego drugiej stronie, bez Niemiec i bez 
Cesarza Niemieckiego nie może już zapaść żadne poważne rozstrzygnięcie”3. 
Budowa potęgi morskiej miała stanowić dla Rzeszy kwestię o fundamentalnym 
znaczeniu dla jej istnienia. Zaniechania w tym zakresie doprowadzić miały do 
jej deklasacji do kategorii mocarstwa drugiej kategorii i państwa rolniczego. 
Powstanie silnej floty przypieczętować miało kapitalistyczny kierunek rozwoju 
Niemiec, służyć rozwojowi handlu zamorskiego oraz obronie kolonii i Niemców 
przebywających poza granicami kraju. Posiadanie floty powszechnie uważano 
wówczas za niezbędny wyróżnik mocarstwowości. Nie mogło się bez niej obejść 
żadne państwo aspirujące do statusu mocarstwa. Abstrahując od tego przeko-
nania, rzeczywiście na początku panowania Wilhelma II marynarka niemiecka 
była po prostu zaniedbana, przestarzała i słaba. Konieczność jej modernizacji nie 
podlegała dyskusji. Rzecz rozchodziła się o skalę nakładów i kierunek rozwoju.

W ocenie niemieckiego monarchy świat miał się wówczas znajdować 
w przededniu nowego podziału sił i wpływów. Tradycyjne mocarstwa kolonialne 
czekać miał upadek, a Rzesza, aby skutecznie rywalizować o schedę po nich, 
musiała szybko zbudować liczącą się flotę. Na poglądy cesarza w olbrzymim 
stopniu wpłynęły tezy głoszone przez amerykańskiego geostratega kapitana Al-
freda T. Mahana. W swej książce Wpływ potęgi morskiej na historię (Influence of 
Sea Power upon History), opublikowanej w 1890 roku, na podstawie historycz-
nych przykładów udowadniał tezę, że o zwycięstwie w wojnie decydować miała 
ostatecznie kontrola nad morzami i oceanami, zaś prawdziwe mocarstwo musiało 

2 Reden des Kaisers. Ansprachen, Predigten und Trinksprüche Wilhelms II, red. Ernst Jo-
hann (München: DTV, 1977), 81.

3 Reden des Kaisers, 89.
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posiadać silną flotę. Wilhelm II rozczytywał się w tej pracy, ucząc się jej frag-
mentów na pamięć. Nakazał jej przełożenie na język niemiecki i rozpowszechnie-
nie w Rzeszy. Korespondował także z samym Mahanem.

Dodatkowo flota przyczynić się miała do integracji społeczeństwa wokół 
władzy, stanowić instrument manipulowania opinią publiczną i osłabić postu-
lowany przez socjaldemokrację i lewicowych liberałów proces demokratyza-
cji państwa. Jak kajzer przekonywał w listopadzie 1902 roku podczas wizyty 
na Wyspach Brytyjskich, Rzesza ze swym ustrojem federalnym i znaczącymi 
różnicami występującymi między poszczególnymi częściami kraju przypomina-
ła mozaikę, w której dobrze widać części składowe. Podobnie armia niemiecka 
składała się z czterech odrębnych kontyngentów państwowych (pruskiego, ba-
warskiego, saskiego i wirtemberskiego). Ogólnoniemiecka flota pełniłaby zatem 
rolę katalizatora jedności Niemiec, symbolicznie ucieleśniłaby jej jedność, łamiąc 
dzielnicowe partykularyzmy i dopełniając proces zjednoczenia Niemiec4.

Zamówienia rządowe na nowe okręty oraz związany ze zwiększeniem po-
tencjału marynarki wojennej przewidywany wzrost obrotów handlowych spowo-
dować miały powstanie nowych miejsc pracy w różnych sektorach gospodarki, 
wzrost koniunktury, a wraz z nią – płac i poziomu życia. Skorzystać z tego miała 
także – oprócz przemysłowców i kupców – warstwa robotnicza, co silniej zwią-
załoby ją z państwem Hohenzollernów i odciągnęło od zgubnych wpływów SPD. 
Okręty, przy konstrukcji których wykorzystywano najnowsze osiągnięcia tech-
niczne, były małymi wystawami przemysłowymi i dawały najlepsze świadectwo 
możliwości technologicznych państw, które je budowały. Marynarka stanowiła 
tym sposobem specyficzny symbol nowoczesności i prestiżu, ze skoncentrowaną 
na pokładach siłą różnorodnych maszyn i urządzeń5.

Osoby niepodzielające przekonania o doniosłej roli floty, cesarz z miejsca 
uznawał za ignorantów, jeśli nie od razu za kosmopolitów i zdrajców ojczyzny. 
W swym zamiłowaniu do floty cesarz sięgał po każdy, nawet mocno wątpliwy ar-
gument, mający uzasadnić konieczność jej pilnej rozbudowy. Takich w 1897 roku 
dostarczyła mu olbrzymia powódź, która nawiedziła Śląsk, Łużyce i Saksonię, 

4 Hans Wilderotter, „«Unser Zukunft Liegt auf dem Wasser». Das Schiff als Metapher und 
die Flotte als Symbol der Politik des wilhelminischen Kaiserreiches”, w: Der letzte Kaiser Wil-
helm II. im Exil, red. Hans Wilderotter, Klaus-Dieter Pohl (Berlin: Bertelsmann, 1991), 55–74; 
Michael A. Obst, „Einer nur ist Herr im Reiche”. Kaiser Wilhelm II. als politische Redner (Pader-
born: Schöningh, 2010), 209.

5 Christian Graf von Krockow, Niemcy. Ostatnie sto lat (Warszawa: Volumen, 1997), 77–83.
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oraz nowa umowa handlowa z Wielką Brytanią, która – w przeciwieństwie do 
poprzedniej z 1865 roku – nie obejmowała zamorskich posiadłości Albionu6.

Osobą mającą zrealizować marzenia cesarza o flocie był Alfred Tirpitz. 
Wywodził się on z rodziny mieszczańskiej z Kostrzyna. Już wieku 16 lat wstąpił 
do szkoły kadetów pruskiej marynarki. W marynarce zajmował różne stanowiska 
– w latach siedemdziesiątych XIX wieku odpowiadał za budowę torpedowców. 
Potem przez krótki czas dowodził okrętem liniowym stacjonującym na Morzu 
Śródziemnym i był szefem sztabu eskadry bałtyckiej. W 1892 roku awansowano 
go na szefa sztabu całej marynarki, a cztery lata później na rok objął dowództwo 
eskadry dalekowschodniej.

Ten postawny, barczysty, mający dwudzielną długą brodę, oficer charak-
teryzował się niespożytą energią i ponadprzeciętnymi talentami organizacyjny-
mi. Uchodził przy tym za osobę niezgodną, kłótliwą, nieszczerą, niestroniącą 
od intryg, co przysparzało mu wielu wrogów. Jego relacje z Wilhelmem również 
przechodziły różne fazy. W pierwszych latach po 1897 roku Wilhelm był zauro-
czony jego osobą, określając go nawet mianem „mistrza” i „maestro”. Rozwa-
żał wówczas m.in. możliwość mianowania w przyszłości Tirpitza na stanowisko 
kanclerza. W kolejnych latach ich stosunki uległy ochłodzeniu7. Z jednej strony 
Wilhelm z zazdrością spoglądał na rosnącą popularność admirała, bojąc się, że 
niemiecka opinia publiczna właśnie w Tirpitzu – a nie w nim – mogłaby widzieć 
właściwego twórcę potęgi morskiej Niemiec. Sam admirał żartował później, że 
znajdował się u cesarza w stanie „ograniczonej niełaski”. Z drugiej strony nie miał 
on zbyt dobrej opinii o walorach umysłowych cesarza i nie zaliczał się do grona 
jego pochlebców. Nie ukrywał nawet zbytnio swego niebyt dużego poważania dla 
monarchy. Różnili się temperamentem. Według admirała gwałtowny charakter 
Wilhelm mógł zagrozić projektowi, kajzer natomiast czuł się ignorowany przez 
Tirpitza, który nie był gotów ślepo realizować wszystkich jego projektów. Aż 
dziw, że ten wytrwał na swym stanowisku przez prawie dwie dekady. Obu łączy-
ła jednak szczera miłość do marynarki i oddanie sprawie8. Zdaniem Tirpitza bez 
silnej floty Rzesza utraciłaby w nadchodzącym XX wieku wielkomocarstwowy 
status. Jak czytamy w jego wspomnieniach: „Bez potęgi morskiej Niemcy nie 

6 Große Politik der Europäischen Kabinette (dalej GP), red. Johannes Lepsius, Albrecht 
Mendelssohn-Bartholdy, Friedrich Thimme, t. XIII (Berlin: Dt. Verl.-Ges. für Politik und Ge-
schichte, 1924), nr 3414.

7 Alfred von Tirpitz, Der Aufbau der deutschen Weltmacht (Stuttgart–Berlin: Cotta, 1924), 
14. 

8 Röhl, Wilhelm II. Der Aufbau, 1128–1137.
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miałyby żadnego znaczenia w świecie: byłyby mięczakiem bez skorupy. Za han-
dlem musi iść bandera”9.

Wiosną 1897 roku z wnioskowanych 87 mln na flotę Reichstag wyłożył 58 
mln marek. To rozwścieczyło kajzera. Obrażony odmówił wysłania w przyszło-
ści niemieckich okrętów na wody pozaeuropejskie10. Zdymisjonował także, bę-
dącego w gruncie rzeczy sceptycznym co do możliwości poważnej rozbudowy 
floty i bez wiary w powodzenie broniącego ustawy w parlamencie, sekretarza 
stanu ds. marynarki admirała Friedricha Hellmanna. Na opuszczone przez niego 
stanowisko powołał właśnie Tirpitza. Ten z miejsca wziął się energicznie do pra-
cy. W pierwszej kolejności należało zdobyć fundusze na realizację planów, a do 
tego trzeba było przekonać opinię publiczną i parlament. Sondowani w kwestii 
ewentualnego przyznania przez Reichstag dużych sum na budowę floty, liderzy 
ugrupowań parlamentarnych wypowiadali się sceptycznie o szansach przepro-
wadzenia takiej ustawy przez parlament. Liberalny poseł Eugen Richter nazywał 
plany cesarza w tej materii nawet „bezbrzeżnymi”. Dla wielu posłów marynarka 
była niczym innym jak kaprysem i kosztowną zabawką cesarza. Wątpliwości co 
do możliwości realizacji tak szeroko zakrojonych planów po cichu wyrażało tak-
że wielu oficerów marynarki. Poza czynnikami politycznymi wynikało to cho-
ciażby z braku kadr. Co roku do służby w marynarce wstępowało zaledwie 70–80 
oficerów.

Aby zmienić to nastawienie opinii publicznej, zapoczątkowano kampanię 
propagandową zakrojoną na bodaj niespotykaną dotąd w dziejach skalę. W kwiet-
niu 1898 roku powołano do życia Stowarzyszenie na rzecz Floty (Flottenverein). 
Przewodniczył mu książę Wilhelm zu Wied, a specjalną pieczę nad nim spra-
wował brat cesarza, książę Henryk Pruski. Stowarzyszenie szybko rosło w siłę. 
W roku założenia miało prawie 80 tys. członków, zaś po piętnastu latach ponad 
1,1 mln. Swój szczyt popularności osiągnęło w latach 1904–1908. W skład orga-
nizacji wchodziły głównie osoby ze środowisk mieszczańskich, rzadziej chłopi 
czy robotnicy, częściej protestanci niż katolicy. W 1905 roku powstał niezależny 
od Stowarzyszenia, choć ściśle z nim współpracujący, związek kobiecy (Flot-
tebund Deutscher Frauen), liczący w 1913 roku 60 tys. członkiń. Celem tych 
organizacji miało być propagowanie idei rozbudowy floty i zbieranie na ten cel 
funduszy. Nie trzeba nadmieniać, że w swych wysiłkach rząd znalazł wsparcie, 

9 Alfred von Tirpitz, Wspomnienia (Warszawa: Belona, 1997), 65. 
10 The Holstein Papers, red. Norman Rich, Max Henry Fisher, t. IV (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1963), 27. 
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także finansowe, kręgów wielkiej burżuazji, które w przypadku ich realizacji 
mogły liczyć na lukratywne kontrakty11.

Tirpitz i jego współpracownicy starali się do tej idei przekonać sędziwego 
już Bismarcka, poszczególnych książąt Rzeszy i ich ministrów, w końcu posłów 
do Reichstagu, mających w końcu przegłosować kredyty na finansowanie tego 
projektu. Starano się zainteresować tymi planami prasę. Przy Urzędzie ds. Ma-
rynarki powołano specjalny wydział prasowy, przyjmujący dziennikarzy wszel-
kich odcieni politycznych i udzielający im szczegółowych informacji. Finansowo 
wspierano publikacje prac o tematyce morskiej (w tym tłumaczenia), wydawa-
no broszury i organizowano wykłady. Przed chętnymi otwierano bramy portów, 
stoczni i baz marynarki wojennej. Na potrzeby ruchu wydawano nawet specjalne 
pismo „Die Flotte”, mające 375 tys. subskrybentów. Z wielką pompą organizowa-
no uroczystości związane z morzem, jak np. kładzenie stępek, chrzciny i wodo-
wanie, przeglądy floty, obchody różnych rocznic etc. W uroczystościach z reguły 
brał udział albo sam cesarz, albo któryś z członków jego rodziny12. Aby związać 
z tą ideą cały kraj, nowym klasom okrętów i samym okrętom nadawano nazwy 
miast czy regionów leżących z dala od wybrzeża. Postępy w ich budowie rela-
cjonowała lokalna prasa, a pochylnie stoczni odwiedzały delegacje urzędników 
i mieszkańców.

W 1895 roku uroczyście otwarto Kanał Kiloński, umożliwiający przerzu-
canie floty niemieckiej z Bałtyku na Morze Północne z pominięciem cieśnin 
duńskich. Częścią corocznego kalendarza towarzyskiego stał się tydzień kiloń-
ski (Kieler Woche), podczas którego corocznie w czerwcu przez dziewięć dni 
przeprowadzano serię regat. Uczestniczyli w nich członkowie rodów panujących 
(Wilhelm II bywał tam regularnie), arystokracji i burżuazji13. Fascynacja morzem 
znalazła swój wyraz nawet na banknotach i znaczkach pocztowych. Dla przykła-
du eskadra okrętów widniała na rewersie „błękitnej setki” – banknotu o nominale 
stu marek wyemitowanego w 1908 roku.

W mechanizm propagandy wprzęgnięto także rodzącą się dziesiąta muzę. 
Uroczystości morskie (kładzenie stępek, wodowanie, manewry morskie, tygodnie 

11 Wolfgang J. Mommsen, Grossmachtstellung und Weltpolitik. Die Außenpolitik des Deut-
schen Reiches 1870 bis 1914 (Frankfurt am Main: Ullstein, 1993), 139 i n.

12 Michael Epkenhans, „«Mund halten und Schiffe bauen?» Stapelläufe: Monarchische Re-
präsentation, politische Legitimation und öffentliches Fest”, w: Das politische Zeremoniell im 
Deutschen Kaiserreich 1871–1918, red. Andreas Biefang, Michael Epkenhans, Klaus Tenfelde 
(Düsseldorf: Droste, 2008), 201–202.

13 Obst, „Einer nur ist Herr im Reiche”, 198–199.
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kilońskie) często filmowano i pokazywano w kronikach wyświetlanych w ki-
nach. Flottenverein stworzyło nawet własny niewielki wydział filmowy i zaku-
piło projektory, z którymi objeżdżano lokalne filie tej organizacji z projekcjami. 
Chodziły na nie całe klasy. Uczniowie stanowili na ogół około połowy widowni. 
Dla przykładu od października 1903 do maja 1904 roku z takim filmem propa-
gandowym odwiedzono 661 miejscowości i obejrzało go ponad 1,3 mln widzów. 
Aby przyciągnąć jak największą rzeszę odbiorców, organizowano nawet specjal-
ne pokazy dla najuboższych. Jednak po około 1907 roku, wraz z budową sieci 
stałych kin, także w mniejszych miejscowościach, kina objazdowe o tematyce 
morskiej straciły na popularności14.

Jakbyśmy ujęli to w języku dzisiejszych kampanii reklamowych, specjalny 
„target” lub „grupę celową” propagandzistów stanowiła młodzież. Udało się za-
szczepić modę na noszenie strojów wzorowanych na mundurach marynarskich 
(nawet w najdalszych zakątkach Bawarii) czy kolekcjonowanie pocztówek z okrę-
tami. W handlu dostępne były puzzle i gry planszowe o tematyce morskiej oraz 
inne marynistyczne zabawki. Dla starszej młodzieży z głębi kraju organizowano 
wycieczki szkolne do miast portowych. Do szkół wszystkich typów wysyłano 
prelegentów z wykładami mającymi uzmysłowić słuchaczom konieczność roz-
budowy floty. Do poruszania tej tematyki w trakcie lekcji zachęcano nauczycieli.

Przy swych niewątpliwych zaletach Tirpitz miał tę wadę, że przy rozbu-
dowie floty niewystarczająco uwzględniał kwestie polityczne, zwłaszcza zaś 
wpływ jego planów na relacje z Wielką Brytanią. Hołdował on tzw. koncepcji 
ryzyka (Risikogedanke), w myśl której flota niemiecka miała być na tyle silna, 
aby żadnemu z mocarstw morskich – w domyśle Wielkiej Brytanii – nie opła-
cało się zaatakować Niemiec, gdyż te mogłyby zadać jej bardzo poważne straty. 
Mimo uspokajających deklaracji płynących z Niemiec od samego początku, pro-
gram zbrojeń morskich Rzeszy budził poważne zaniepokojenie po drugiej stro-
nie kanału La Manche. Dla bezpieczeństwa narodowego i zachowania statusu 
wielkiego mocarstwa utrzymanie dominującej pozycji na morzach stanowiło dla 
Wielkiej Brytanii kwestię „być albo nie być”. Zważywszy na słabą armię lądową, 
morze było jej pierwszą i ostatnią linią obrony. Na wyspach aż do 1916 roku nie 
obowiązywał powszechny pobór. Niewielka, licząca około 150 tys. ludzi ochot-
nicza armia przeznaczona była do działań w koloniach, a nie do stawiania czoła 

14 Dominik Petzold, Der Kaiser und das Kino. Herrschaftsinszenierung, Populärkultur und 
Filmpropaganda im Wilhelminischen Zeitalter (Paderborn: Schöningh, 2012), 300–306.
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wojskom z kontynentu. Z tej słabości dobrze zdawali sobie sprawę jej potencjalni 
przeciwnicy. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XIX wieku Bismarck zażarto-
wał, że jeśli kiedyś armia brytyjska dokona desantu pod Hamburgiem, to nakaże 
pruskiej policji ją zaaresztować. Dlatego fundament doktryny obronnej Wielkiej 
Brytanii stanowiła tzw. zasada dwóch flot (two powers standard), według któ-
rej flota brytyjska miała być silniejsza niż połączone siły dwóch kolejnych pod 
względem wielkości flot świata. Intensywne niemieckie zbrojenia morskie stały 
z nią w jaskrawej sprzeczności15.

Rok po swej nominacji Tirpitz przystąpił do realizacji programu zbrojeń 
morskich. W marcu 1898 roku Reichstag większością 272 głosów za do 139 prze-
ciw przegłosował projekt ustawy o budowie floty i wyasygnował na to sumę 
408 mln marek. Za te pieniądze w ciągu sześciu lat wybudować miano dwie 
eskadry okrętów liniowych po osiem każda, mających stanowić rdzeń floty nie-
mieckiej. Uzupełnieniem miał być okręt flagowy, dwa pancerniki rezerwowe, 
osiem pancerników obrony wybrzeża, dwanaście wielkich i trzydzieści małych 
krążowników. Co więcej, okres służby tych jednostek określono na 25 lat, po 
czym automatycznie miały być one zastępowane nowymi jednostkami, już bez 
konieczności zatwierdzania tego przez parlament. Na wybrzeżu Niemiec jak 
grzyby po deszczu powstawały nowe stocznie, biorące udział w realizacji tego 
gigantycznego przedsięwzięcia. Zakładano także – mające przygotować niezbęd-
ne kadry dla nowej floty – szkoły morskie. Na ulicach miast portowych coraz 
częściej widywano niebieskie mundury marynarskie16.

Nie bacząc na wrażliwość i obawy zgłaszane przez stronę brytyjską, jesz-
cze podczas trwania wojny burskiej do Reichstagu wniesiono nowelę do usta-
wy morskiej z 1898 roku. Przekonywano przy tym posłów, że jej przyjęcie nie 
pociągnie za sobą konieczności nałożenia nowych podatków, a cały projekt da 
się sfinansować pożyczkami. Do ich spłaty miały wystarczyć niewielkie korekty 
podatkowe, np. podwyższenie opłat stemplowych, opłat od papierów wartościo-
wych i loterii oraz ceł na alkohol. Do dalszej rozbudowy floty Niemcy skłaniać 
miały wydarzenia międzynarodowe. Zniszczenie floty hiszpańskiej przez Ame-
rykanów podczas wojny 1898 roku skutkowało upadkiem resztek hiszpańskiego 
imperium kolonialnego. W tym samym roku między Wielką Brytania a Francją 
doszło do ostrego sporu o leżącą w Sudanie Faszodę. Ze względu na dysproporcję 

15 Klaus Hildebrand, Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler 
1871–1945 (Stuttgart: DTV, 1995), 213–221.

16 Röhl, Wilhelm II. Der Aufbau, 1137–1142.
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potencjałów morskich obu protagonistów rząd w Paryżu musiał zrezygnować ze 
swych roszczeń. Bowiem w przypadku ewentualnego wybuchu otwartej wojny 
między oboma państwami Royal Navy natychmiast przecięłaby francuskie linie 
komunikacyjne, skutecznie odcinając metropolię od jej kolonii i uniemożliwiając 
prowadzenie Francji efektywnych działań wojennych na Czarnym Lądzie. Po-
dobnie podczas wojny burskiej w latach 1899–1902 kontrolujący szlaki żeglugo-
we Brytyjczycy nie musieli zbytnio przejmować się nieprzychylnym wobec nich 
stanowiskiem znacznej części światowej opinii publicznej.

Ważki argument na rzecz dalszej rozbudowy floty dało Wilhelmowi za-
trzymanie i internowanie przez okręty brytyjskie, pod zarzutem kontrabandy 
wojennej dla Transwalu, kilku niemieckich statków zmierzających do leżącego 
w portugalskim Mozambiku Lourenço-Marquez na przełomie 1899 i 1900 roku. 
Wieść o drugim takim incydencie dotarła do cesarza, gdy ten przebywał wła-
śnie w towarzystwie Tirpitza i Bülowa. Cała trójka nie kryła radości z zaistnia-
łej sytuacji. „Teraz mamy wiatr, którego potrzebujemy, aby doprowadzić naszą 
łódź do portu” – skomentował wydarzenie Tirpitz17. Cesarz zarządził otwarcie 
szampana i wzniósł toast za zdrowie dowódcy brytyjskiego okrętu, który wydał 
rozkaz zatrzymania niemieckiego statku, a admirał zażartował, że należałoby 
odznaczyć go za zasługi dla rozbudowy niemieckiej floty. Wkrótce bowiem pla-
nowano wnieść pod obrady parlamentu nowelę morską, a incydent można było 
wykorzystać jako argument przemawiający za koniecznością jej przyjęcia. Jak 
argumentował w przemówieniu w Reichstagu w czerwcu 1900 roku kanclerz 
Chlodwig książę Hohenlohe: „Rzesza Niemiecka nie może być zależna od dobrej 
woli innych mocarstw, więc musi stać na własnych nogach i liczyć na szacunek. 
Stąd wynika konieczność silnej floty. Najnowsza historia pokazuje, dokąd docho-
dzi kraj, który nie ma floty”18.

Reichstag przyjął nowelę o flocie 201 głosami za i 103 przeciw. Zakładała 
ona budowę w ciągu 17 lat 38 okrętów liniowych i 52 krążowników, nie licząc 
jednostek pomocniczych. Jedynym ustępstwem było skreślenie z pierwotne-
go założenia sześciu wielkich krążowników. Trzon floty stanowić miały cztery 
eskadry pancerników, z dodatkowymi dwoma okrętami flagowymi i czterema 
rezerwowymi. Roczne koszty realizacji tych gigantycznych zbrojeń szacowano 
na 300 mln marek. Cesarz przyjął werdykt parlamentarzystów z nieukrywaną 

17 Wilderotter, „«Unser Zukunft Liegt auf dem Wasser»”, 66.
18 Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst, red. Friedrich 

Curtis, t. II (Stuttgart–Leipzig: Deutsche Verl.-Anst., 1906), 540.
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radością. W przeciwieństwie do Bülowa i Tirpitza naiwnie wierzył, że zbroje-
nia morskie nie muszą wcale oznaczać trwałego pogorszenia relacji z Wielką 
Brytanią19. 

Na narastanie brytyjsko-niemieckiego wyścigu zbrojeń olbrzymi wpływ 
wywarł również przełom technologiczny. Między innymi w wyniku doświad-
czeń wojny japońsko-rosyjskiej rozwinięto nowy typ okrętów liniowych. Miały 
one – w porównaniu ze starszymi jednostkami – lepsze opancerzenie, większą 
prędkość, prawie dwukrotnie większą wyporność i silną, liczącą 10–12 dział ar-
tylerię główną, umieszczoną w obrotowych, pancernych wieżach ulokowanych 
z reguły na głównej osi okrętu. Kosztowały także znacznie więcej niż ich po-
przednicy. Pojawienie się tych pancerników niemal z dnia na dzień spowodowało, 
że dotychczasowe z miejsca stały się przestarzałe, a wyścig zbrojeń morskich 
rozpoczął się w zasadzie od początku. Dodatkowo na potrzeby znacznie więk-
szych okrętów należało przebudować m.in. doki i nabrzeża portowe oraz pogłębić 
kanały. Pierwszym okrętem nowego typu, który wszedł na służbę, był brytyjski 
HMS Dreadnought (Nieustraszony). Stało się to pod koniec 1906 roku. Jego na-
zwa posłużyła do określenia całej generacji okrętów właśnie mianem drednotów.

Niemcy zareagowali na pojawienie się drednotów kolejną nowelą ustawy 
morskiej. W skierowanym do parlamentu przedłożeniu rządowym z listopa-
da 1905 roku uwzględniono wzrost kosztów budowy poszczególnych okrętów 
oraz konieczność przebudowy doków, urządzeń portowych i poszerzenia Kana-
łu Kilońskiego. Zakładano również budowę skreślonych przy okazji nowelizacji 
z 1900 roku sześciu wielkich krążowników oraz zwiększenie liczby okrętów tor-
pedowych. Przyjęciu przez Reichstag tej nowelizacji w maju 1906 roku pomogło 
oburzenie opinii publicznej na wrogie Niemcom stanowisko Wielkiej Brytanii 
podczas pierwszego kryzysu marokańskiego i rozczarowanie rezultatami kon-
ferencji w Algeciras. Do realizacji programu przystąpiono z olbrzymią energią. 
Do produkcji drednotów przystosowano aż siedem niemieckich stoczni. W la-
tach 1902–1910 zatrudnienie w zakładach Kruppa wzrosło ponad dwukrotnie. 
Niemcy położyli stępkę pod budowę pancernika Nassau, który dał nazwę serii 
pierwszych niemieckich drednotów, w lipcu 1907 roku. Jego budowę zakończono 
jesienią 1909 roku. Tirpitz uznał, że pojawienie się tej klasy okrętów wymusza na 

19 Röhl, Wilhelm II. Der Aufbau, 1147–1152; Konrad Canis, Von Bismarck zur Weltpolitik. 
Deutsche Außenpolitik 1890–1902 (Berlin: Akademie Verlag, 1997), 309.
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Niemcach zwiększenie tempa zbrojeń, jeśli chcą oni w jakimś rozsądnym czasie 
stworzyć flotę porównywalną z brytyjską20.

W tym okresie wcale nie wygasły spory Tirpitza z kajzerem o kierunek 
rozbudowy floty. Admirał opowiadał się za budową okrętów wolniejszych, ale 
za to silniej opancerzonych i mających większą siłę ognia. Według monarchy 
nie można było zaniedbywać krążowników osiągających wyższą prędkość i ma-
jących dalszy zasięg działania. W 1904 roku kajzer opublikował pod pseudoni-
mem w specjalistycznym piśmie „Marine Rundschau” artykuł pochwalny na te-
mat krążowników. Na polecenie Tirpitza krytyczną replikę przygotowało dwóch 
oficerów marynarki. Sam admirał prosił też księcia Henryka o wpłynięcie na 
brata, aby ten przestał się upierać przy swym pomyśle. Jednak wraz ze zmianami 
technologicznymi różnica między tymi typami okrętów zmalała. Za swej strony 
Tirpitz niechętny był takim nowinkom jak torpedowce, okręty podwodne czy 
lotnictwo morskie. Uznawał, że decydujące starcie rozstrzygną pomiędzy sobą 
okręty liniowe, a więc nie ma sensu rozpraszanie środków na inne cele. Poza tym 
jego zdaniem należało poczekać na to, czy nowinki sprawdzą się w praktyce, 
podczas gdy cesarz chciał jak najszybszego ich wprowadzenia21.

Niezależnie od typów budowanych jednostek przyspieszenie tempa ich 
budowy groziło dalszymi komplikacjami w relacjach z Brytyjczykami, którzy 
i tak z zaniepokojeniem obserwowali dotychczasowe niemieckie poczynania 
w tej dziedzinie. Nawet liberalny rząd Henry’ego Campbell-Bannermana, który 
uformował się w lutym 1906 roku, mimo swej niechęci do kosztownych zbrojeń 
morskich, obiecał opinii publicznej, że bez względu na koszty utrzyma przewa-
gę morską Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy podejrzewali Niemców o potajemne 
przyspieszanie prac nad pancernikami nowej klasy. Stocznie niemieckie miały 
mieć możliwość jednoczesnego rozpoczynania budowy większej liczby takich 
jednostek niż brytyjskie.

W Wielkiej Brytanii podnosiły się coraz częściej głosy irytacji i zaniepoko-
jenia z powodu agresywnej polityki Niemiec. Już na przełomie 1904 i 1905 roku 
doszło do paniki związanej z widmem ewentualnej niemieckiej inwazji. Podczas 
dyskusji publicznej na ten temat w lutym 1905 roku cywilny lord Admiralicji 

20 John C.G. Röhl, Wilhelm II. Der Weg in den Abgrund 1900–1941 (München: Beck, 2008), 
510–541. 

21 Michael Epkenhans, Wilhelm II and ‘his’ navy 1888–1918, w: The Kaiser. New Research 
on Wilhelm II’s Role in Imperial Germany, red. Annika Mombauer, Wilhelm Deist (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003), 32; Röhl, Wilhelm II. Der Weg, 508–541; Tirpitz, Der Aufbau, 
18 i n. 
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Arthur Lee, tłumacząc konieczność koncentracji floty brytyjskiej nad Morzem 
Północnym, zapowiedział buńczucznie, że w razie konieczności Royal Navy bę-
dzie w stanie przeprowadzić błyskawiczne uderzenie, zanim po drugiej stronie 
tego akwenu zdążą dowiedzieć się z gazet o wypowiedzeniu im wojny. W Niem-
czech odebrano to jako pogróżkę i zapowiedź „kopenhagizacji” floty, tj. jej znisz-
czenia na wzór zatopienia przez Brytyjczyków floty duńskiej w 1807 roku. Do ta-
kiego rozwiązania wzywała w listopadzie 1904 roku „Army and Navy Gazette”.

Niemców oskarżano wówczas także o celowe dążenie do skonfliktowania 
Wielkiej Brytanii z Rosją. Podniosły się głosy, że to oni stali za incydentem na 
Dogger Bank, gdzie w nocy z 21 na 22 października 1904 roku po wpłynięciu na 
Morze Północne rosyjska Flota Bałtycka omyłkowo ostrzelała brytyjskie kutry 
rybackie, biorąc je za japońskie torpedowce22. Z kolei w napisanym w styczniu 
1907 roku dla Edwarda Greya specjalnym memorandum poświęconym stosun-
kom brytyjsko-niemieckim, jego autor, specjalista od spraw niemieckich, Eyre 
Crowe stwierdził, że polityka uprawiana przez „dobrze znanego ze swych cech 
umysłu i temperamentu obecnego władcę Niemiec, charakteryzuje się kapryśno-
ścią, agresją i dążeniem do uzyskania dominacji”23. Jego zdaniem, jak wykazać 
miała praktyka, koncyliacyjne stanowisko zajmowane dotychczas przez rząd 
brytyjski wobec Niemiec nie może przynieść pożądanych rezultatów w postaci 
odwzajemnienia się przez ten kraj bardziej przyjazną i uwzględniającą interesy 
brytyjskie polityką. Zachowanie Rzeszy przyrównał nawet do szantażysty, który, 
gdy mu się ustąpi, po krótkim czasie wysunie nowe, dalej idące żądania. Jedyną 
sensowną strategią wobec takiego partnera było twarde stawienie mu oporu24. 
Z drugiej strony pod koniec roku, nie bez rezygnacji, Holstein zanotował w swym 
dzienniku, że napięcia i brak zaufania pomiędzy Niemcami a Wielką Brytanią 
stały się już stałym czynnikiem stosunków międzynarodowym, które światowi 
mężowie stanu muszą brać pod uwagę25.

Atmosfera relacji brytyjsko-niemieckich ulegała stopniowemu, ale wyraźne-
mu pogorszeniu. W Wielkiej Brytanii zarówno społeczeństwo, jak i elity poważ-
nie obawiały się, że Niemcy przygotowują się do inwazji na Wyspy Brytyjskie. 

22 Konrad Canis, Der Weg in den Abgrund. Deutsche Außenpolitik 1902–1914 (Paderborn: 
Schöningh, 2011), 108–116; Dominik Geppert, Pressekriege. Öffentlichkeit und Diplomatie in den 
deutsch-britischen Beziehungen 1896–1912 (München: Oldenburg, 2007), 246 i n. 

23 British Documents on the Origins of the War 1898–1914 (dalej BDOW), red. George P. 
Gooch, Harold Temperley, t. III (London: His Majesty’s Stationery Office, 1928), 415.

24 BDOW, t. III, 419–420.
25 The Holstein Papers, t. IV, 509. 
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Kajzerowi osobiście i Niemcom przypisywano zamiar rozbicia Imperium Brytyj-
skiego. Atak miał nastąpić bezzwłocznie po zakończeniu budowy floty. Wśród 
Brytyjczyków narastała psychoza niemieckiego zagrożenia, tzw. strach przed 
flotą (navy scare). Brytyjczycy żyli w przekonaniu, że otacza ich armia niemiec-
kich agentów, udających fryzjerów, kelnerów i urlopowiczów. Żydów en bloc po-
dejrzewano o proniemieckie sympatie. Latem 1908 roku na Wyspach zapanowała 
istna panika przed szpiegami, zaś przez prasę i parlament przetoczyła się debata 
nad stanem umocnień nadmorskich. Atmosfera wojenna panowała na Wyspach 
Brytyjskich także wiosną 1909 roku. Świadczyła o tym popularność sztuki En-
glishman’s Home, przedstawiającej wyimaginowaną inwazję na Wyspy. Zosta-
ła ona entuzjastycznie odebrana przez publiczność i dobrze trafiała w panujące 
wówczas nastroje26.

Ta szpiegomania rozbudzana była przez popularne powieści sensacyjne Wil-
liama Le Queux zatytułowane The Invasion of 1910 (Inwazja roku 1910, wyd. 
1906) i Spy of Kaiser (Szpieg Cesarza, wyd. 1910), roztaczające wizję desan-
tu wojsk niemieckich na Wyspach Brytyjskich, przygotowanego przez armię 
szpiegów. W swych niecnych zamiarach mieli oni wykorzystywać brytyjską 
prostoduszność i nadmierne zaufanie. Pierwsza z omawianych powieści została 
opatrzona wstępem samego lorda Robertsa, bohatera wojen z mahdystami i Bu-
rami, co musiało wzmacniać wiarygodność stawianych w niej tez. Członkowie 
brytyjskich władz przekonani byli, że Niemcy intensywnie pracują nad planami 
desantu, chcąc podporządkować sobie Holandię i Danię, a brytyjskie wybrzeże 
odwiedzają incognito oficerowie niemieckiej marynarki, zbierając informacje 
o instalacjach wojskowych. Cesarz zaś na planach nowych transatlantyków osobi-
ście miał nanosić poprawki, mające usprawnić załadunek i rozładunek piechoty27.

Obawa przed narastającym niemieckim zagrożeniem była jedną z przyczyn 
zbliżenia brytyjsko-francuskiego z 1904 roku i brytyjsko-rosyjskiego z 1907 
roku. Nie rozwiało ich oczywiście wniesienie do Reichstagu w listopadzie 1907 
roku i przyjęcie w marcu 1908 roku kolejnej noweli ustawy morskiej. Zakładała 
ona zwiększenie przez cztery lata tempa budowy pancerników z trzech do czte-
rech rocznie. Począwszy od 1912 roku miało ono spaść do dwóch jednostek rocz-
nie. Poza tym skrócono okres służby okrętów z 25 do 20 lat. To „odmłodzenie” 
floty służyło zwiększeniu jej siły bojowej, gdyż okręty starszej generacji miały 

26 GP, t. XXVIII, nr 10266. 
27 James Joll, Gordon Martel, Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej (Warszawa: 

Książka i Wiedza, 2008), 338–339; Röhl, Wilhelm II. Der Weg, 645–652.
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być automatycznie zastępowane nowoczesnymi jednostkami. Wilhelm łudził się, 
że przez dłuższy pobyt na Wyspach i gesty kurtuazji wobec Brytyjczyków może 
ocieplić atmosferę tych stosunków i rozwiać nieuzasadnione – jego zdaniem – 
obawy Brytyjczyków. Służyć temu miała długa wizyta na Wyspach Brytyjskich 
jesienią 1907 roku. Na niewiele się to zdało. W grudniu 1907 roku Navy League 
domagała się zwiększenia floty brytyjskiej. Według „Standard” utrzymanie do-
minacji na morzach stanowiło dla imperium brytyjskiego sprawę życia i śmierci. 
„Daily Graphic” zaś pytała na swych łamach retorycznie, po co Niemcom sil-
niejsza flota, skoro deklarowali chęć zbliżenia z Wielką Brytanią. Wniosek był 
oczywisty – należało bezwzględnie utrzymać przewagę na morzach28.

W sposób dyletancki, za plecami swoich własnych urzędników i wojsko-
wych, wierząc w swój dar przekonywania, Wilhelm postanowił osobiście zwrócić 
się do zagranicznych urzędników, nie informując nawet o tym swoich podwład-
nych. Jeszcze przed formalnym przyjęciem powyższej noweli morskiej w lutym 
1908 roku wysłał prywatny list do brytyjskiego admirała lorda Tweedmoutha. 
Monarcha zaprzeczał w nim, że niemiecka flota stanowiła zagrożenie dla brytyj-
skiej dominacji na morzach. Nowela miała mieć na celu nie powiększenie floty, 
lecz jej odmłodzenie. Zachęcał przy tym Brytyjczyków do rozbudowy ich wła-
snego potencjału morskiego. Jak przekonywał, sam był wszak brytyjskim admi-
rałem. W jego ocenie prasa celowo wyolbrzymiała rzekome zagrożenie ze strony 
niemieckiej marynarki29.

List przedostał się do mediów. Tłumaczenia kajzera nie przekonały ani 
decydentów, ani opinii publicznej po drugiej stronie Morza Północnego. Króla 
Edwarda VII oburzał fakt, że obcy monarcha, za jego plecami, korespondował na 
tematy polityczne z jedynym z jego urzędników. Jak argumentował w liście do 
swego siostrzeńca, nie mógł pojąć, jak list cesarski mógł odwrócić uwagę brytyj-
skiej opinii publicznej od wzrostu niemieckich nakładów na zbrojenia morskie30. 
Nad listem obradowała nawet Izba Gmin. Po raz pierwszy w debacie parlamen-
tarnej jako potencjalnego wroga Wielkiej Brytanii otwarcie wymieniono Rzeszę. 
Brytyjska opinia publiczna uznała, że cesarz świadomie chciał ją zwieść, a do 
załatwiania tak poważnych spraw powinien wykorzystywać kanały oficjalne. 
Zszokowani byli również Bülow i Tirpitz, którzy o wszystkim dowiedzieli się 

28 GP, t. XXIV, nr 8173, 8176.
29 GP, t. XXIV, nr 8181.
30 GP, t. XXIV, nr 8183.
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po kilkunastu dniach z mediów. Admirał chciał nawet złożyć dymisję. Na sta-
nowisku pozostał po mianowaniu go przez monarchę członkiem pruskiej Izby 
Panów31.

Wilhelm konsekwentnie odrzucał ograniczenie zbrojeń morskich jako wa-
runku zawarcia ugody niemiecko-brytyjskiej. Takie oczekiwania ze strony Lon-
dynu uznał w jednym z marginaliów z lipca 1908 roku za bezgraniczną bez-
czelność, osobistą potwarz, ciężką obrazę niemieckiego narodu i cesarza. Jak 
argumentował, równie dobrze Francja i Rosja mogłyby zażądać od niego ogra-
niczenia niemieckich zbrojeń lądowych32. Cesarz zarzucał Brytyjczykom, że nie 
są gotowi do ustępstw na rzecz Niemiec i nie traktują ich równorzędnie. Uznanie 
przez Niemcy zasady two power standard bez uzyskania niczego w zamian ozna-
czałoby kapitulację przed światem i ujmę na honorze narodowym. Krytykował 
także – za niezrozumienie znaczenia floty i nie dość energiczną jej obronę w kon-
taktach z gospodarzami – niemieckiego ambasadora w Londynie Paula Metter-
nicha, który w swych raportach wielokrotnie apelował o wykazanie większego 
zrozumienia dla postulatów strony brytyjskiej. Jako cywil nie miał się on znać 
na rzeczy. Monarcha bardziej dowierzał attaché morskiemu przy ambasadzie 
w Londynie33.

Do kolejnego spotkania kajzera z królem Anglii doszło w sierpniu 1908 
roku w Kronenbergu. Wilhelm przestrzegał wówczas swego gościa, że nie zgodzi 
się na narzucenie mu ograniczeń w zbrojeniach morskich. Wymiana poglądów 
w kwestii floty nie doprowadziła do zbliżenia stanowisk. Po spotkaniu powie-
dział Bülowowi, że Brytyjczykom należy pokazać zęby i mówić do nich otwar-
tym tekstem34. Złożoną w początkach 1909 roku propozycję wzajemnej wymia-
ny informacji o flocie uznał za obrazę, podobną do tej, jakiej dopuścić się miał 
wobec Wilhelma I poseł francuski w przededniu wybuchu wojny w 1870 r. Nie 
dziwi zatem, że odkładana od dłuższego czasu oficjalna wizyta Edwarda w Ber-
linie, do której doszło ostatecznie w lutym 1909 roku, odbywała się w chłodnej 
i pełnej napięć atmosferze. Po jej zakończeniu kajzer grzmiał do swych współpra-
cowników, że wszelkie próby ograniczenia rozbudowy floty przez Albion będą 

31 Lothar Reinermann, Der Kaiser in England. Wilhelm II. und sein Bild in der britischen 
Öffentlichkeit (Paderborn: Schöningh, 2001), 324; Bülow, Denkwürdigkeiten, t. II, 324; Röhl, Wil-
helm II. Der Weg, 655–661.

32 GP, t. XXIV, nr 8217.
33 GP, t. XXVIII, nr 10266, 10294, 10297, 10298.
34 Röhl, Wilhelm II. Der Weg, 677–688; Canis, Der Weg in den Abgrund, 272.
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oznaczały wojnę, gdyż nie pozwoli na to, by o niemieckiej polityce zbrojeniowej 
współdecydowały inne mocarstwa35.

Innym sposobem na poprawę wzajemnych relacji miał być cesarski wywiad 
opublikowany w październiku 1908 roku przez brytyjską gazetę „Daily Tele-
graph”. Paradoksalnie wywołał on największy kryzys wewnętrzny w II Rzeszy, 
bynajmniej nie łagodząc obaw strony brytyjskiej. Geneza feralnego wywiadu 
sięga jesieni 1907 roku. Wówczas to cesarz wraz z małżonką udał się z oficjal-
ną wizytą do Londynu. Wizyta miała na celu poprawę wzajemnych relacji nad-
szarpniętych w ostatnich latach głównie w wyniku zbrojeń morskich Rzeszy. Po 
zakończeniu części oficjalnej para cesarska przyjęła zaproszenie od pułkownika 
Edwarda Jamesa Stuarta Wortleya do odwiedzin w jego położonym w południo-
wej Anglii zamku Highcliff. Wielokrotnie rozmawiano tam o nienajlepszych 
w ostatnich latach relacjach brytyjsko-niemieckich i sposobach na ich poprawę. 
Z tych prywatnych rozmów gospodarz zrobił notatki na swój własny użytek. Kil-
ka miesięcy później obaj panowie spotkali się ponownie, tym razem już w Niem-
czech. Wtedy właśnie, po kolejnej wymianie opinii, narodziła się myśl, by w celu 
poprawy atmosfery stosunków brytyjsko-niemieckich zebrać poglądy cesarza 
w formie rzekomego wywiadu i upublicznić je w prasie36.

Zredagowanie tekstu wziął na siebie Stuart Wortley. Po uporaniu się z tym 
zadaniem przesłał go Wilhelmowi do autoryzacji. Zgodnie z procedurami cesarz 
odesłał skompilowany na podstawie kilku rozmów rzekomy wywiad do kanc-
lerza z prośbą o zatwierdzenie. Przywalony pracą Bülow przekazał artykuł do 
Urzędu Spraw Zagranicznych, nakazując jego gruntowne przepracowanie i ode-
słanie go w dwóch kopiach – po jednej dla monarchy i dla siebie. Jednak sekretarz 
stanu Wilhelm Schön chorował, zaś szef Departamentu Prasowego Otto Ham-
mann przebywał właśnie na urlopie. Wobec tego trud redakcji tekstu wziął na 
siebie radca Reinhold Klehmet. Po jedynie kosmetycznych poprawkach przesłał 
go cesarzowi, który odesłał tekst Stuartowi Wortleyowi37.

„Daily Telegraph” opublikowała wywiad 28 października 1908 roku. Wil-
helm żalił się w nim na to, że Brytyjczycy są niewdzięczni i nie doceniają jego 
wysiłków na rzecz utrzymania przyjacielskich stosunków między oboma krajami. 

35 Paul M. Kennedy, The Rise of Anglo-German Antagonism 1860–1914 (London: Allen 
& Unwin, 1980), 251–288; Reinermann, Der Kaiser in England, 354–358.

36 Röhl, Wilhelm II. Der Weg, 624–648.
37 Tamże, 706–717; Lamar Cecil, Wilhelm II, t. II (Chapel Hill–London: University of North 

Carolina Press, 1996), 131–135. 
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Miał on przygotować plan wojenny, który umożliwił Brytyjczykom zwycięstwo 
w wojnie nad niepokornym Transwalem i Oranią. Do tego stał na czele nielicznej 
probrytyjskiej grupy w Niemczech, podczas gdy większość Niemców zajmowa-
ła zdecydowane antybrytyjskie stanowisko. Dowodem tego była m.in. odmowa 
udzielenia pomocy podróżującemu po Europie prezydentowi Transwalu Paulu-
sowi Krugerowi, a co ważniejsze odrzucenie francuskiej i rosyjskiej inicjatywy 
wspólnej interwencji dyplomatycznej mającej doprowadzić do kompromisowego 
zakończenia konfliktu. Cesarz odniósł się także do rozbudowy niemieckiej flo-
ty, tłumacząc to koniecznością podjęcia bardziej aktywnej polityki na Dalekim 
Wschodzie i Pacyfiku. Nie zaprzeczył też, że flota ma ostrze antybrytyjskie. „Bo 
przeciwko komu mielibyśmy ją budować?” – jak sam zapytał retorycznie38.

Trudno zaleźć w historii dyplomacji tekst zawierający podobną dawkę im-
pertynencji i obrażający jednocześnie aż tyle państw co ten cesarski wywiad. 
Tezy stawiane przez monarchę uznano za tak niedorzeczne, że początkowo wielu 
Niemców podejrzewało jakąś dziennikarską prowokację i powątpiewało w au-
tentyczność cesarskich wynurzeń. Jednak artykuł w półoficjalnej „Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung”, w którym usiłowano przytępić ostrość niektórych słów ce-
sarza, rozwiał te wątpliwości.

Wywiad doprowadził do potężnego kryzysu wewnętrznego, wywołując 
szok w świecie polityki oraz falę krytyki pod adresem nieodpowiedzialnego mo-
narchy. Jeszcze nigdy dotąd w historii Prus i Niemiec osoba monarchy nie zna-
lazła się pod tak zmasowaną falą krytyki. Winnych szukano także w Kancelarii 
Rzeszy i Urzędzie Spraw Zagranicznych, gdzie przeprowadzono wewnętrzne 
dochodzenie. Oczywiście każdy zrzucał z siebie odpowiedzialność. Nieszczęsny 
radca Klehmet, który rzeczywiście przeczytał tekst, najprawdopodobniej działał 
w duchu pruskiej tradycji urzędniczej, według której urzędnicy nie powinni inge-
rować w meritum tez wygłaszanych przez monarchę, ale jedynie wyeliminować 
ewentualne błędy rzeczowe39.

Także zagraniczni politycy przyjęli słowa cesarza z osłupieniem. Brytyj-
czycy poczuli się głęboko urażeni w swej dumie narodowej. Wszak wojna bur-
ska była najkrwawszym i najdroższym konfliktem zbrojnym, jaki stoczyli oni od 
czasu wojen napoleońskich, konfliktem, którego stawką było utrzymanie statusu 
imperium, a teraz Wilhelm sobie przypisywał decydujący wpływ na zwycięstwo. 

38 Bülow, Denkwürdigkeiten, t. II, 352–353.
39 GP, t. XXIV, nr 8258.
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W parlamencie brytyjskim posłowie dosłownie śmiali się z insynuacji cesarza 
o jego rzekomym autorstwie planów operacyjnych przeciw Burom, zaś w prasie 
pojawiły się karykatury przedstawiające go jako pogromcę republik burskich. 
Z kolei urażony insynuacjami lord Roberts nosił się z myślą o odesłaniu nadanego 
mu przed siedmioma laty pruskiego orderu Orła Czarnego. Podobnie w swych pa-
miętnikach stwierdził Grey, że tymi słowami Wilhelm zrobił z Niemiec na pewien 
czas pośmiewisko. Natomiast niepokój Brytyjczyków wywoływało stwierdzenie, 
że – w przeciwieństwie do cesarza – większość Niemców ma antybrytyjskie na-
stawienie. Nieufność budzić musiały plany rozbudowy floty oraz deklaracja, że 
podczas tej wojny Niemcy odrzuciły francusko-rosyjską propozycję interwencji 
dyplomatycznej. Choć to ostatnie akurat było prawdą, to naturalnie rządy w Pa-
ryżu i Londynie całej sprawie zaprzeczyły. Co najmniej zdziwieni poczuć się 
musieli również Japończycy, przeciw którym, wedle słów monarchy, miała być 
przygotowywana flota niemiecka.

Drugi kryzys marokański z lata 1911 roku unaoczniał, jak niewiele brako-
wało do wybuchu wojny między mocarstwami40. Gdy jesienią 1911 roku kryzys 
ostatecznie zażegnano, Wielka Brytania podjęła próbę wypracowania porozu-
mienia z Niemcami, które uwzględniłoby jej żywotne interesy, czyli zachowanie 
status quo na morzach. Wyścig zbrojeń poważnie obciążał budżet kraju. Według 
niemieckich dyplomatów Brytyjczycy w tym okresie, jak nigdy w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat, skłaniali się do ugody z Niemcami. W doprowadzenie do rozmów 
zaangażowali się zainteresowani utrzymaniem pokoju i bliskich więzów handlo-
wych przedsiębiorcy – po stronie niemieckiej Albert Ballin, zaś po brytyjskiej 
magnat finansowy sir Ernest Cassel. Co ciekawe Casell wywodził się z rodziny 
niemieckich Żydów i był naturalizowanym Anglikiem. Obaj przedsiębiorcy po 
licznych sondażach stwierdzili, że po obu stronach Morza Północnego wciąż ist-
niała wola negocjacji i wypracowania kompromisu.

Po niemieckiej stronie w sprawie floty i ewentualnego układu z Brytyjczy-
kami kształtowały się dwa obozy. Szef dyplomacji Alfred von Kiderlen-Wächter, 
kanclerz Theobald von Bethmann-Hollweg oraz Metternich uważali, że dla po-
zyskania gwarancji zachowania przez Wielką Brytanię neutralności na wypadek 
wojny Niemiec z Francją i Rosją oraz zdobycia nowych kolonii koniecznym było 

40 Szerzej patrz np. Piotr Szlanta, „Konflikty marokańskie 1905–1910”, w: Konflikty kolo-
nialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869–2006, red. Piotr Ostaszewski (Warszawa: Książka 
i Wiedza, 2006), 124–137.
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ograniczenie zbrojeń morskich. Z kolei w ocenie Tirpitza do porozumienia z Bry-
tyjczykami wystarczyć powinno jedynie opóźnienie tempa rozbudowy marynarki.

Kluczową kwestią dla perspektyw zbliżenia z Albionem stawała się opinia 
samego cesarza. Ten patrzył na całą sprawę głównie z wojskowej perspektywy, 
skłaniając się ku argumentacji admirała. W jego ocenie szef brytyjskiej dyploma-
cji Edward Grey nie był skłonny do poważnych ustępstw i imponowała mu jedynie 
naga siła. Używając charakterystycznego dla siebie koszarowego języka, w stycz-
niu 1912 roku stwierdził, że niemieccy dyplomaci mają tak pełno w spodniach, że 
smród roznosił się po całej Wilhelmstraße (ulicy, przy której mieściła się siedziba 
niemieckiego Urzędu ds. Zagranicznych). Depesze od Metternicha komentował 
złośliwymi marginaliami. Mimo tego stanowiska, co sam kanclerz odnotował 
ze zdziwieniem, kajzer wyraził jednak gotowość rozpoczęcia rozmów na temat 
zbrojeń morskich. Wydaje się, że Wilhelm żywił zbyt wygórowane oczekiwania 
co do skłonności strony brytyjskiej do ustępstw, licząc na rozpad Ententy41.

Pod koniec stycznia 1912 roku brytyjski gabinet przedłożył Niemcom me-
morandum, określające ogólne ramy ewentualnego porozumienia. W zamian za 
ograniczenie zbrojeń morskich Rzeszy i uznania przez nią brytyjskiej domina-
cji na morzach gotowy był rozważyć niemieckie żądania dotyczące kolonii oraz 
obustronnie zobowiązać się do powstrzymania się od udziału w zaczepnej wojnie 
wypowiedzianej drugiej stronie przez inne mocarstwo. Mimo tych zastrzeżeń 
Niemcy uznali te wstępne założenia za godne bliższego ich rozważenia. Celem 
przeprowadzenia poufnych sondaży na początku lutego 1912 roku do Berlina 
przybył uchodzący za przychylnego zbliżeniu z Rzeszą brytyjski minister wojny 
Richard Haldane.

Wizyta Haldane’a nad Szprewą nie rozpoczęła się pod dobrymi auspicjami. 
W dniu jego przyjazdu do Berlina cesarz wygłosił mowę tronową do posłów nowo 
wybranego Reichstagu, w której zapowiedział przedłożenie kolejnych projektów 
ustaw zakładających zwiększenie nakładów na armię lądową i flotę42. Od począt-
ku zresztą cesarz był sceptyczny wobec rozpoczętych negocjacji, zalecając swym 
podwładnym zachowanie podczas nich wstrzemięźliwości i ostrożności. Nie 
chciał dopuścić do jakiejkolwiek obcej ingerencji w politykę morską Niemiec43.

Podczas swego pobytu w Berlinie brytyjski emisariusz odbył serię spotkań 
z wysokimi rangą urzędnikami niemiecki, m.in. 9 lutego z samym cesarzem 

41 Röhl, Wilhelm II. Der Weg, 886–895.
42 Die Reden Kaiser Wilhelms II, red. B. Krieger, t. IV (Leipzig: Reclam, 1913), 288–289.
43 Tirpitz, Der Aufbau, 283–284, 303; GP, t. XXXI, nr 11380, 11344. 
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i towarzyszącym mu Tirpitzem. Gospodarze liczyli, że w zamian za ograniczenie 
tempa budowy okrętów Brytyjczycy będą skłoni podpisać deklarację o zacho-
waniu neutralności na wypadek wybuchu wojny francusko-niemieckiej. Podczas 
wizyty nie podjęto jednak żadnych konkretnych decyzji, choć wyniki sondażu 
wydawały się obu stronom dość obiecujące.

Nadzieje na sukces okazały się płonne. Na odchodne cesarz wręczył Hal-
dane’owi tekst mającej trafić wkrótce do Reichstagu noweli ustawy morskiej. Po 
jej szczegółowej analizie przez brytyjską Admiralicję okazało się, że niemieckie 
plany były zakrojone na o wiele szerszą skalę, niż dotąd nad Tamizą zakładano. 
Niemcy planowali wystawienie trzeciej eskadry drednotów (do 1918 roku mie-
li posiadać zamiast dwunastu piętnaście takich okrętów) oraz pokaźny wzrost 
zarówno liczby okrętów podwodnych i niszczycieli, jak i personelu marynarki 
w służbie czynnej. Oznaczałoby to trzymanie niemieckiej floty na stopie wojennej 
przez cały okrągły rok i poważne zachwianie układu sił na Morzu Północnym44.

Choć po wyjeździe Haldane’a pomiędzy Londynem a Berlinem przez kilka 
tygodni trwała intensywna wymiana korespondencji, do zawarcia porozumienia 
nie doszło. Grey odrzucił wstępne porozumienie wypracowane przez Haldane’a, 
gdyż niemiecka nowela morska przekreślać miała jego sens. Już w Londynie Hal-
dane zadeklarował Metternichowi, że za każdy kil położony pod budowę niemiec-
kiego drednota Brytyjczycy będą kładli dwa, a poza tym skoncentrują na wodach 
Morza Północnego także swą eskadrę śródziemnomorską. Wściekły cesarz bez 
konsultacji z kanclerzem nakazał Metternichowi poinformowanie Brytyjczyków, 
że to ostatnie posunięcie uzna za casus belli45. Jak tłumaczył kanclerzowi, rezy-
gnacja z noweli pod naciskiem Brytyjczyków była nie do pogodzenia z niemiec-
kim honorem i groziła bezpieczeństwu narodowemu46. Czując się ignorowanym 
w tak kluczowej kwestii dotyczącej międzynarodowego położenia Rzeszy przez 
sprzyjającego „twardogłowemu” Tirpitzowi monarchę, kanclerz złożył mu swo-
ją dymisję. Wilhelm jej jednak nie przyjął, godząc się na odroczenie przesła-
nia noweli do Reichstagu, aby dać czas na dalsze rokowania z Brytyjczykami. 
Bethmannowi-Hollwegowi nie udało się jednak pozyskać gwarancji pozostania 

44 Robert K. Massie, Dreadnought. Brytania, Niemcy i nadejście Wielkiej Wojny, t. II 
(Gdańsk: Finna, 2004), 328–329. 

45 Tirpitz, Der Aufbau, 310, 317; GP, t. XXXI, nr 11387, 11380. 
46 Tirpitz, Der Aufbau, 306–308. 
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Albionu neutralnym na wypadek wybuchu wojny na kontynencie, co mogłoby 
skłonić cesarza do modyfikacji planów zbrojeń47.

Ostatecznie zatem w marcu 1912 roku nowela morska została podana do 
publicznej wiadomości, a miesiąc później przedłożona Reichstagowi. Zakłada-
ła ona podniesienie liczby niemieckich drednotów do poziomu 2/3 brytyjskich. 
Flotę miała wzmocnić trzecia eskadra okrętów liniowych, czyli kolejne osiem 
sztuk. Już w połowie maja parlament przyjął te założenia. Jedynym ustępstwem 
na rzecz Brytyjczyków było spowolnienie tempa budowy pancerników do dwóch 
jednostek rocznie. Wydatki na zbrojenia osiągnęły tym sposobem pułap 75% bu-
dżetu państwa. W tym samym miesiącu z Londynu odwołano Metternicha, co 
należy uznać za wotum nieufności ze strony cesarza48.

Misja Haldane’a zakończyła się porażką. Zamiast przynieść zbliżenie sta-
nowisk, doprowadziła do dalszego wzrostu wzajemnej nieufności. Stanowiska 
i oczekiwania obu stron były nie do pogodzenia. Okazało się, że oba rządy dys-
ponowały bardzo ograniczonym polem manewru i nie wyrażały gotowości do re-
alnych ustępstw na rzecz drugiej strony. Przystępowały do rozmów z dużą dawką 
podejrzliwości co do faktycznych intencji partnera. Warunkiem ustępstw ze stro-
ny Brytyjczyków było zamrożenie zbrojeń morskich ze strony Niemiec. Ci zaś 
skłonni byli jedynie do ograniczenia ich tempa, w zamian oczekując w praktyce 
zerwania współpracy Brytyjczyków z Rosjanami i Francuzami. Gdy Brytyjczy-
cy kładli nacisk na stronę wojskową, Niemcom zależało głównie na wiążących 
deklaracjach politycznych. W Wielkiej Brytanii powstało wrażenie, że Niemcy 
chcą – w zasadzie nie dając nic w zamian – otrzymać carte blanche do rozprawy 
z Francją i Rosją, a więc uzyskania na kontynencie pozycji hegemona. Także 
sama debata publiczna o ugodzie z Wielką Brytanią toczyła się w duchu społecz-
nego darwinizmu i niechęci do ograniczenia zbrojeń49.

Na reakcję Londynu nie trzeba było długo czekać. Zgodnie z zapowiedzia-
mi na początku 1913 roku podpisano brytyjsko-francuską konwencję morską. 
Na jej podstawie relokowano eskadrę śródziemnomorską Royal Navy do baz nad 
Morzem Północnym, wzmacniając tym obronę Wysp Brytyjskich. Natomiast 
Francuzi skoncentrowali swe siły główne w Tulonie. Brytyjczycy brali zatem 

47 Theobald von Bethmann-Hollweg, Betrachtungen zum Weltkriege, t. I (Berlin: Hobbing, 
1919), 45–70. 

48 GP, t. XXXI, nr 11427. 
49 Michael Fröhlich, Imperialismus. Deutsche Kolonial- und Weltpolitik 1880 bis 1914 

(München: DTV, 1997), 125–126; GP, t. XXXI, nr 11361; Canis, Der Weg in den Abgrund, 347 i n.
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na siebie moralną odpowiedzialność za bezpieczeństwo atlantyckich wybrzeży 
Francji, podczas gdy Francuzi pilnować mieli tak swoich, jak i brytyjskich inte-
resów pomiędzy Gibraltarem a Kanałem Sueskim. Kilkanaście miesięcy później 
Brytyjczycy podjęli rozmowy na temat podpisania konwencji morskiej z Rosja-
nami. Wybuch wojny uniemożliwił ich dokończenie. Natomiast Niemcy wciąż, 
mimo fiaska misji Haldane’a, łudzili się, że dzięki wynegocjowaniu bilateralnych 
porozumień w sprawie kolei bagdadzkiej, Chin czy Konga poprawią swe stosunki 
z Albionem. Niedaleki czas pokazał, że były to jedynie czcze życzenia50.

Z perspektywy czasu projekt zbrojeń morskich Rzeszy okazał się kosz-
towną fanaberią cesarza i zakończył się – podobnie zresztą jak cała Weltpolitik 
– fiaskiem. Rozbudowa floty nie przyczyniła się bynajmniej do wzrostu zna-
czenia Niemiec na arenie międzynarodowej, lecz pogłębiła jej izolację w klubie 
wielkich mocarstw, skłaniając Wielką Brytanię do szukania kompromisu z Rosją 
i Francją. Także w sferze wewnętrznej nie spełniła pokładanych w niej nadziei, 
mocno obciążając budżet państwa. Podczas pierwszej wojny światowej niemiec-
ka flota pełnomorska nie odegrała większej roli w działaniach wojennych, przez 
większość konfliktu rdzewiejąc w portach. Podczas bitwy jutlandzkiej stoczonej 
w dniach od 31 maja do 1 czerwca 1916 roku nie była ona w stanie przełamać 
blokady niemieckiego wybrzeża ogłoszonej przez Wielką Brytanię w momencie 
wybuchu wojny w sierpniu 1914 roku. Po zakończeniu konfliktu została zaś wy-
dana zwycięzcom.
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“OUR FUTURE LIES ON THE SEA”
INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS 

OF GERMANY’S NAVAL ARMAMENTS IN THE YEARS 1898–1912 

Keywords: William II, Alfred von Tirpitz, Germany, Great Britain, fleet, naval arms 
race, First World War

Abstract

Since the very beginning of his accession to the throne in June, 1888, German em-
peror William II strived to develop Germany’s naval potential, as an integral element of 
so called “world policy” Weltpolitik. He regarded the transition of the German Reich into 
a full-scale naval great power as one of the crucial aims of his reign. In his eyes a new 
fleet should perform many important tasks such as improving Germany’s international 
position and appeal as a potential ally. This would widen its freedom of movement and 
help gain new colonial acquisitions. In addition, a German fleet was needed to protect 
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her growing overseas trade and defend communication lines with German colonies. The 
pride of a new, powerful navy should also help to establish a real unification of Ger-
man society and to fight back the socialist influence within the working-class, which 
challenged the existing political and social status quo. In economic terms, this large-
scale naval armament program should improve Germany’s economic situation, acting 
as an important catalyst for developing branches of modern industry and for boosting 
employment. To convince German public opinion of the necessity of naval armaments, 
the German government started a huge, unprecedented, modern PR-campaign. A key 
figure of the whole project was Admiral Alfred Tirpitz, nominated in 1897 to the post of 
State Secretary of the Naval Office. Tirpitz framed the conception of “the risk fleet”. In 
his opinion Germany should possess a fleet so strong that it would discourage potential 
aggressor. Mainly, thanks to his efforts in 1898, the German parliament voted in favor of 
a naval bill. In the following years, until 1912, this law was amended four times.

The aspirations of this project were quashed. Instead of strengthening the German 
international position among the great powers, this program lead to the isolation of Ger-
many among them. Especially, the British politicians and British public opinion were 
convinced that the German battle fleet stationed permanently in home waters within 
striking distance of their islands could have only one meaning, namely that such a fleet 
was built to challenge British naval supremacy and prepare the way for the eventual 
German invasion. Great Britain was keen to maintain her naval preponderance, which 
it regarded as indispensable for defending the British Islands and maintaining its vast 
overseas empire. In vain they tried to work out a compromise with Germans on that issue. 
But William II was determined to not allow any foreign intrusion in his naval-building 
program. The last attempt of finding a compromise was the failed mission to Germany 
of lord Richard Haldane at the beginning of 1912. Thus Great Britain seemed to have no 
choice but to try to tighten political and military relations with countries regarded, until 
now, as potential enemies, namely France and Russia. The cost of the program weighed 
down the German state budget, thus necessitating financial reform and new taxes. Dur-
ing the First World War, the German battleship fleet did not play a substantial role in 
military operations and after the war was handed over to the victorious allies.
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Druzgocące klęski poniesione przez Rosyjską Cesarską Marynarkę Wojenną 
w wojnie z Japonią w latach 1904–1905 spowodowały istotne zmiany w układzie 
sił wśród mocarstw morskich. Flota rosyjska, która utraciła 66 okrętów bojowych 
i pomocniczych1 o łącznym tonażu ponad 300 000 ton, spadła w klasyfikacji flot 
świata z trzeciego na szóste miejsce. W 1906 roku wyprzedzały ją floty Wielkiej 
Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Niemiec i Japonii.

Na skutek znaczącego osłabienia potencjału marynarki wojennej grani-
ce morskie Cesarstwa Rosyjskiego były słabo zabezpieczone. Po rozgromieniu 
przez flotę japońską rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego, dalekowschodnich gra-
nic imperium Romanowów na morzach Ochockim i Beringa strzegła dysponująca 
niewielkim potencjałem bojowym Flotylla Syberyjska2, natomiast dla ochrony 
dolnego Amuru utworzono w 1905 roku Amurską Flotyllę Wojenną3. Na Mo-
rzu Czarnym Rosjanie utrzymali przewagę nad flotą turecką4, gdyż okręty Floty 
Czarnomorskiej nie wzięły udziału w wojnie z Japonią. Detaszowanie okrętów 
na akweny dalekowschodnie uniemożliwiały traktaty międzynarodowe, na mocy 
których cieśniny Bosfor i Dardanele łączące Morze Czarne ze zlewiskiem Morza 
Śródziemnego, pozostające we władaniu tradycyjnie wrogiego Rosji Imperium 
Osmańskiego, były zamknięte dla ruchu jednostek wojennych wszystkich państw, 
z wyjątkiem Turcji5. Szczególne zaniepokojenie w rosyjskich kołach politycznych 
i wojskowych budziło zachwianie równowagi sił na akwenie bałtyckim. Znaczące 

1  Podana liczba obejmuje okręty rosyjskie, które zostały zatopione lub zdobyte przez Japoń-
czyków. Zob. Piotr Olender, Wojna rosyjsko-japońska 1904–1905. Działania na morzu (Kraków: 
Polska Akademia Umiejętności, 2010), 451.

2  Na początku 1906 roku w skład Flotylli Syberyjskiej wchodziły dwa krążowniki pancer-
nopokładowe, kanonierka, dziewięć kontrtorpedowców, 18 torpedowców oraz 14 okrętów pod-
wodnych. Zob. Igor Smirnow, Russkije wojennyje moriaki na Tichom Okieanie (St. Pietierburg: 
Nika, 2011), 484–486.

3  W 1905 roku w jej skład wchodziło jedynie 10 kanonierek rzecznych. Zob. Smirnow, Rus-
skije wojennyje moriaki, 536–537.

4  W 1905 roku rosyjska Flota Czarnomorska dysponowała ośmioma pancernikami, dwoma 
krążownikami pancernopokładowymi, sześcioma kanonierkami, trzema kontrtorpedowcami oraz 
36 torpedowcami. Flota turecka mogła jej przeciwstawić pancernik, dwa krążowniki pancernopo-
kładowe, 16 kanonierek oraz 17 torpedowców. Zob. Denis Ju. Kozłow, „Strannaja wojna” w Czer-
nom Morie (awgust – oktiabr’ 1914 goda) (Moskwa: Kwadriga, 2009), 15–16.

5  Status prawny cieśnin tureckich określała konwencja londyńska z 13 marca 1871 roku. 
Zob. Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, t. I, wstęp i oprac. 
Ludwik Gelberg (Warszawa: PWN, 1954), 112–113. Podczas wojny rosyjsko-japońskiej (1904–
1905) z Morza Czarnego wyszło przez cieśniny tureckie jedynie 15 transportowców i węglowców 
pod dowództwem kpt. 1 rangi Ottona Radłowa (dla II Eskadry Oceanu Spokojnego) oraz trzy jed-
nostki pomocnicze (dla III Eskadry Oceanu Spokojnego), wszystkie pod banderami handlowymi. 
Zob. Józef W. Dyskant, Cuszima 1905 (Warszawa: Wydawnictwo MON, 1989).
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osłabienie potencjału Floty Bałtyckiej, która podczas wojny z Japonią detaszo-
wała najbardziej wartościowe okręty na akweny dalekowschodnie, gdzie zostały 
zatopione lub zdobyte przez Japończyków w bitwie pod Cuszimą, stwarzało po-
tencjalne zagrożenie ze strony floty niemieckiej dla bezpieczeństwa stolicy Ce-
sarstwa Rosyjskiego – Sankt Petersburga oraz nadbałtyckich guberni. W 1905 
roku Kaiserliche Marine dysponowała bowiem 29 pancernikami, dziewięcioma 
krążownikami pancernymi i 34 pancernopokładowymi oraz 124 kontrtorpedow-
cami i torpedowcami6. Dążąc do zabezpieczenia północno-zachodniej granicy 
państwa, admiralicja rosyjska podjęła decyzję o ściągnięciu na Bałtyk zespołu 
krążowników bazującego we Władywostoku oraz okrętów internowanych pod-
czas wojny z Japonią w portach neutralnych. W efekcie w 1907 roku w skład 
Floty Bałtyckiej wchodziły trzy pancerniki, dwa krążowniki pancerne i cztery 
pancernopokładowe, cztery kanonierki, pięć okrętów podwodnych, 110 kontr-
torpedowców i torpedowców oraz 66 kutrów torpedowych7. Wartość bojowa 
okrętów rosyjskich była jednak niewielka z uwagi na stan techniczny kadłubów, 
maszyn i kotłów, przestarzałe uzbrojenie, niewystarczające zapasy amunicji oraz 
słabe wyszkolenie załóg spowodowane niedoborem kadry specjalistów8. Trudną 
sytuację, w jakiej znalazła się rosyjska marynarka wojenna po wojnie z Japonią, 
pogarszały ponadto bunty marynarzy we Flocie Bałtyckiej i Czarnomorskiej oraz 
Flotylli Syberyjskiej9.

Proces reorganizacji i modernizacji marynarki wojennej został zainicjowa-
ny przez admiralicję przy wsparciu ze strony cara Mikołaja II, wielkiego orędow-
nika przekształcenia Rosji w mocarstwo morskie. W efekcie w latach 1906–1914 
ukształtował się nowoczesny system organizacji naczelnych władz Rosyjskiej 
Cesarskiej Marynarki Wojennej, którego istotą był podział na trzy autonomiczne 

6  Conway’s All The World’s Fighting Ships 1860–1905 (London: Conway Maritime Press, 
1979), 241.

7  Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Wojenno-Morskogo Fłota (dalej: RGAWMF), fond 
(dalej: f) 1529, opis (dalej: op.) 2, dieło (dalej: d.) 153, list (dalej: l.) 21–22; Lew Brusiłow, Wsie-
poddanniejszyj dokład Morskogo Gienieralnogo Sztaba o sostojanii, wozsozdanii i rieorganizacyi 
fłota, w: Raboty oficerow Morskogo Gienieralnogo Sztaba, t. I: 1905–1907, Sankt Pietierburg 
[b.d.w.], 3–4, zbiory Centralnoj Wojenno-Morskoj Bibliotieki [dalej: CWMB] w St. Petersburgu.

8  O problemach, z którymi borykała się po wojnie z Japonią Flota Bałtycka raportował caro-
wi w dniu 15 października 1906 roku szef Sztabu Generalnego Marynarki Wojennej kpt. 1. rangi 
Lew Brusiłow. Zob. Brusiłow, Wsiepoddanniejszyj, 4–5.

9  Z nowszych opracowań o buntach w rosyjskiej marynarce wojennej w latach 1905–1907 
zob. Neal Bascomb, Czerwony bunt. Jedenaście tragicznych dni na pokładzie pancernika „Po-
tiomkin” (Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010); Giennadij Gołowkow, Bunt po 
russki: pałaczi i żertwy. Rendez-vous s rewolucyjej 1905–1907 gg. (Moskwa: Dietiektiw Press, 
2005), 63–150.
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struktury. Pierwszą z nich tworzył Sztab Generalny – „mózg floty” – odpo-
wiedzialny za opracowanie planów wojny morskiej i mobilizacji, programów 
budowy okrętów, planów ćwiczebnych i szkoleniowych oraz kierowanie pracą 
attachés morskich. Drugą tworzyły dowództwa flot czynnych – realizujących za-
dania bojowe na trzech akwenach operacyjnych, tj. na Bałtyku i morzach północ-
nych, na Morzu Czarnym i morzach południowych oraz na Oceanie Spokojnym 
i morzach wschodnich. Trzecią autonomiczną strukturą była administracja, tj. 
Ministerstwo Marynarki Wojennej, odpowiedzialne za logistykę oraz szkolenie 
załóg okrętowych10.

Równolegle z reorganizacją marynarki wojennej admiralicja prowadziła 
prace nad odbudową jej potencjału. Dla spopularyzowania w społeczeństwie 
idei przekształcenia Rosji w mocarstwo morskie powołano do życia organizację 
masową pod nazwą Liga Odrodzenia Marynarki Wojennej. W celu pozyskania 
młodzieży Liga założyła Szkołę Jungów oraz utworzyła Komitet Wycieczek Mor-
skich, zajmujący się organizacją rejsów dla uczniów. Dorosłych próbowano pozy-
skać, tworząc Komitet Ochotniczy ds. Budownictwa Okrętowego zajmujący się 
doradztwem cywilnym armatorom co do budowy i zakupu statków przydatnych 
flocie na wypadek mobilizacji i wojny. Równocześnie Liga organizowała odczy-
ty i pogadanki oraz wspierała wydawanie książek o tematyce wojennomorskiej 
sławiących sukcesy Rosji na morzu11.

Wysiłki na rzecz wprowadzenia Rosji do grona potęg morskich zbiegły się 
w czasie z ogólnoświatowym postępem w budownictwie okrętowym oraz tech-
nice wojennomorskiej. W 1906 roku Brytyjczycy zapoczątkowali nowy etap wy-
ścigu zbrojeń na morzu, budując okręt liniowy nowej generacji, któremu nadano 
nazwę Dreadnought. Był to okręt niezwykle nowatorski konstrukcyjnie, prze-
wyższający wszystkie zbudowane dotychczas okręty liniowe pod względem wy-
porności o około 3000 ton i 2,5-krotnie pod względem siły ognia artylerii głównej 
(10 armat kal. 305 mm), był także lepiej opancerzony i znacznie szybszy, gdyż na-
pędzany turbinami mógł rozwijać prędkość 21 węzłów, nieosiągalną dla starych 
jednostek tej klasy. Pancernik nowej generacji stał się prototypem dla całych serii 
wzorowanych na nim ciężkich okrętów artyleryjskich zwanych potocznie dred-
notami, gdyż admiralicje wszystkich liczących się mocarstw morskich przyjęły 

10  Szerzej zob. Marek Herma, Rosyjska flota wojenna na Bałtyku w latach 1905–1917 (Kra-
ków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010), 43–74.

11  Liga Obnowlenija Fłota. Obszczienarodnoje russkoje obszcziestwo (St. Pietierburg, 
1910), 9–12, zbiory CWMB w St. Petersburgu.
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odtąd za pewnik, iż o sile marynarki wojennej decyduje liczba posiadanych przez 
nią drednotów12.

Pojawienie się pancernika nowej generacji było wydarzeniem w pewnym 
sensie korzystnym dla Rosji, gdyż jej marynarka wojenna, której potencjał został 
mocno osłabiony klęską na Dalekim Wschodzie, otrzymała szansę startu w wy-
ścigu zbrojeń z innymi wielkimi mocarstwami teoretycznie od zera. W okresie 
pocuszimskim w admiralicji i kołach dworskich powiązanych z wielkim bizne-
sem narastało ponadto przekonanie, że cesarstwu niezbędna jest silna marynarka 
wojenna, która w przypadku wybuchu wojny z innym mocarstwem lub koalicją 
mocarstw będzie mogła skutecznie strzec granic na Bałtyku, Morzu Czarnym 
oraz akwenach dalekowschodnich, a także uniemożliwi blokadę morską godzącą 
w żywotne interesy gospodarcze kraju. Na posiedzeniach Rady Obrony Państwa 
(ROP), organu zajmującego się koordynacją prac resortów wojny i marynarki wo-
jennej, zwolennicy budowy floty oceanicznej wysunęli argument, że dyspono-
wanie silnymi związkami operacyjnymi marynarki wojennej umożliwi realizację 
ważnych celów geopolitycznych Rosji w Europie i Azji. Za najważniejszy z nich 
uznawano zawładnięcie strefą cieśnin tureckich i wejście Floty Czarnomorskiej 
na akwen śródziemnomorski, co mogłoby skutkować znacznym rozszerzeniem 
wpływów rosyjskich na Bliskim Wschodzie i wzmocnić pozycję cesarstwa 
w międzynarodowej wymianie handlowej. W Azji dysponująca flotą oceaniczną 
Rosja mogłaby ponownie rzucić wyzwanie Japonii, z którą rywalizowała o wpły-
wy w Korei i północno-wschodniej części Chin13.

W 1907 roku Sztab Generalny Marynarki Wojennej przedstawił carowi Mi-
kołajowi II cztery warianty programów flotowych. Za przykładem Kaiserliche 
Marine proponowano wzmacniać Rosyjską Cesarską Marynarkę Wojenną całymi 
eskadrami, których trzon miały tworzyć ciężkie okręty artyleryjskie. Sztab Ge-
neralny proponował sformowanie od jednej do czterech eskadr, co uzależniał od 
wielkości wyasygnowanych środków finansowych. Szacunkowy koszt budowy 

12  Szerzej o budowie drednotów przed wybuchem pierwszej wojny światowej zob. Robert 
K. Massie, Dreadnought. Brytania, Niemcy i nadejście Wielkiej Wojny, t. I (Gdańsk: Oficyna Wy-
dawnicza Finna, 2004), 583–622; Tadeusz Klimczyk, Historia pancernika (Warszawa: Lampart, 
1994), 79–113.

13  Argumenty na rzecz budowy floty oceanicznej przez Rosję zawarte zostały m.in. w prze-
mówieniu ministra spraw zagranicznych Rosji Aleksandra Izwolskiego wygłoszonym w listopa-
dzie 1906 roku na posiedzeniu ROP. Zob. RGAWMF, f. 418, op. 1, d. 1243, l. 251–265. Argumenty 
admiralicji zob. manuskrypt oficera Sztabu Generalnego MW Aleksandra Szczegłowa. Tamże, 
f. 898, op. 1, d. 20, l. 26. Soobrażenija po powodu pierspiektiw razwitija russkogo wojennogo 
i komierczeskogo fłota.
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jednej eskadry miał pochłonąć kolosalną sumę 350 mln rubli w złocie. Tak więc 
rozpoczęcie zbrojeń morskich stanowiłoby bez wątpienia poważne obciążenie 
dla budżetu Rosji, gdyż w 1907 roku wpływy do skarbu państwa wyniosły oko-
ło 2 mld rubli. Wariant pierwszy zakładał sformowanie czterech eskadr, w tym 
dwóch przeznaczonych do działań na Dalekim Wschodzie oraz po jednej do ope-
racji na Bałtyku i na Morzu Czarnym. Wariant drugi przewidywał sformowanie 
jednej eskadry do działań na Morzu Czarnym oraz dwóch eskadr do działań na 
Bałtyku. Zakładano jednak, iż w razie potrzeby eskadry bałtyckie będą mogły 
zostać przebazowane na wody dalekowschodnie. Wariant trzeci zakładał sformo-
wanie dwóch eskadr, z których jedna miała operować na Bałtyku, a druga na Mo-
rzu Czarnym. Wariant czwarty przewidywał sformowanie tylko jednej eskadry 
przeznaczonej do prowadzenia operacji na akwenie bałtyckim. Ogromne koszty 
planowanych zbrojeń morskich zmusiły cara do opowiedzenia się za wyborem 
wariantu czwartego, który stał się podstawą do opracowania „Małego Programu” 
rozbudowy marynarki wojennej. Zgodnie z programem w latach 1907–1911 Flota 
Bałtycka miała zostać wzmocniona czterema drednotami i trzema okrętami pod-
wodnymi wraz z okrętem-bazą14.

Planowane ogromne nakłady finansowe na realizację „Małego Programu” 
rozbudowy sił morskich powodowały rozbieżności i spory między armią a mary-
narką wojenną. Koła wojskowe, którym przewodził wielki książę Mikołaj Miko-
łajewicz, opowiadały się za ograniczeniem zadań Floty Bałtyckiej wyłącznie do 
obrony wybrzeża, a tym samym rezygnacji z formowania eskadry. Podczas burz-
liwych narad w ROP generałowie wskazywali, że Rosji o wiele więcej korzyści 
przyniesie sformowanie kilku dodatkowych korpusów piechoty niż rozbudowa 
marynarki wojennej. Horrendalne koszty, które miały pochłonąć zbrojenia mor-
skie, budziły także opór ze strony części sił politycznych, w efekcie czego „mały 
program” rozbudowy marynarki wojennej został zakwestionowany przez Dumę 
Państwową. O jego wdrożeniu do realizacji przesądziła jednak wzmożona presja 
ze strony cara Mikołaja II oraz swoiste kruczki prawne polegające na ominięciu 

14  Część środków zamierzano ponadto wydatkować na dokończenie budowy okrętów roz-
poczętej przed 1904 rokiem: czterech pancerników (predrednotów), czterech krążowników pan-
cernych, czterech kanonierek, czterech kontrtorpedowców, dwóch okrętów podwodnych oraz 
dwóch stawiaczy min. Jednostki te miały wejść w skład sił morskich operujących na Bałtyku. 
Szerzej o genezie i założeniach „Małego Programu” rozbudowy marynarki wojennej zob. Herma, 
Rosyjska flota wojenna, 78–83.
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normalnej procedury ustawodawczej poprzez odwołanie się do Rady Państwa 
i dekrety rządowe o kredytach nadzwyczajnych15.

W 1908 roku rozpisano konkurs na budowę drednotów dla Floty Bałtyckiej, 
w którym uczestniczyło 27 firm stoczniowych, w tym sześć rosyjskich. Napły-
wające projekty drednotów oceniła komisja złożona z przedstawicieli Morskiego 
Komitetu Technicznego, której przewodniczył płk mar. prof. Aleksiej Kryłow. 
Wyniki prac komisji były konsultowane z opiniami specjalistów Sztabu Gene-
ralnego Marynarki Wojennej. Ostatecznie cztery rosyjskie drednoty typu Sie-
wastopol miały zostać zbudowane na podstawie wielokrotnie modyfikowanego 
projektu opracowanego przez inżynierów Stoczni Bałtyckiej. Techniczny nadzór 
nad budową miała sprawować brytyjska firma stoczniowa John Brown. Budowę 
drednotów rozpoczęto w połowie 1909 roku w Stoczni Bałtyckiej (Siewastopol, 
Pietropawłowsk) oraz w Stoczni Admiralicji (Gangut, Połtawa). Pancerniki typu 
Siewastopol miały dysponować znaczną mocą bojową, gdyż ich artyleria główna 
składała się z 12 armat kal. 305 mm, rozmieszczonych w trzydziałowych wie-
żach. Natomiast ich wadą było stosunkowo słabe opancerzenie16.

Wzmocnienie Floty Bałtyckiej miało priorytetowe znaczenie w pierwszym 
rosyjskim programie budowy okrętów wdrożonym do realizacji w okresie pocu-
szimskim. Flotę Czarnomorską, której potencjalnym przeciwnikiem była mary-
narka turecka dysponująca słabym potencjałem bojowym, zamierzano wzmoc-
nić jedynie 14 kontrtorpedowcami oraz trzema okrętami podwodnymi. Zmianę 
koncepcji admiralicji rosyjskiej wymusiły dopiero raporty wywiadu morskie-
go, napływające od 1910 roku z placówek w Londynie i Stambule, informujące 
o zabiegach rządu tureckiego na rzecz budowy w stoczniach brytyjskich trzech 
drednotów dla marynarki osmańskiej. Realizacja planów admiralicji tureckiej 
groziła Rosji utratą panowania na akwenie czarnomorskim, co stanowiłoby re-
alne zagrożenie dla interesów politycznych, gospodarczych i militarnych cesar-
stwa. W odpowiedzi na groźbę znaczącego zwiększenia potencjału bojowego 
marynarki tureckiej Duma Państwowa uchwaliła „Program wzmocnienia Floty 
Czarnomorskiej” zakładający zbudowanie trzech drednotów typu Impieratrica 
Marija, będących nieco zmienioną wersją typu Siewastopol. Budowę drednotów 

15  Herma, Rosyjska flota wojenna, 83–84.
16  Igor F. Cwietkow, Liniejnyje korabli tipa „Siewastopol” (1907–1914 gg.), cz. I (St. Pietier-

burg, 2005), 57–67.
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czarnomorskich rozpoczęto w październiku 1911 roku w Nikołajewie w stoczni 
Russud (Impieratrica Marija, Impierator Aleksandr III) i Nawal (Jekatierina II)17.

Eskalacja zbrojeń morskich w okresie pocuszimskim, w których uczestni-
czyły Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Japonia 
i Austro-Węgry, skłoniła aspirującą do wejścia do grona mocarstw morskich 
Rosję do wzięcia udziału w tym wyścigu. W 1911 roku admiralicja opracowała 
Ustawę o Rosyjskiej Cesarskiej Marynarce Wojennej, która w literaturze przed-
miotu funkcjonuje też pod nazwą „wielkiego programu” rozbudowy marynarki 
wojennej. Autorzy „wielkiego programu”18 wzorowali się na niemieckich pro-
gramach flotowych, których realizacja została zapoczątkowana ustawą o flocie 
z 1898 roku. Za przykładem Kaiserliche Marine Rosjanie zamierzali budować 
całe eskadry i w miarę wchodzenia do służby nowych okrętów wycofywać star-
sze jednostki z floty czynnej do rezerwy. W ustawie nakreślono plany rozwoju sił 
morskich na Bałtyku, Morzu Czarnym oraz Oceanie Spokojnym w okresie 20 lat. 
„Wielki program” zakładał, że w 1930 roku Flota Bałtycka dysponować będzie 
dwiema eskadrami czynnymi oraz jedną rezerwową. W skład każdej eskadry 
wchodzić miało: osiem drednotów, cztery krążowniki pancerne (liniowe) i osiem 
lekkich, 36 kontrtorpedowców, 12 okrętów podwodnych oraz odpowiednia licz-
ba jednostek pomocniczych. Flota Czarnomorska miała posiadać jedną eskadrę 
czynną oraz jedną rezerwową, przy czym siła eskadry czynnej miała przewyż-
szać półtorakrotnie połączone siły flot pozostałych państw czarnomorskich, tj. 
Turcji, Bułgarii oraz Rumunii. Dla Flotylli Syberyjskiej zamierzano zbudować 
dwa krążowniki lekkie, 18 kontrtorpedowców, 12 okrętów podwodnych oraz trzy 
stawiacze min19. Z założeń „wielkiego programu” wynika, że najsilniejszą z flot 
miała być Flota Bałtycka. Zadecydowały o tym dwa czynniki: po pierwsze, nad 
Bałtykiem usytuowane były największe ośrodki przemysłu stoczniowego (St. Pe-
tersburg, Kronsztad, Rewel) oraz kooperujące z nimi zakłady (m.in. Putiłowskie, 
Iżorskie, Obuchowskie); po drugie, cieśniny bałtyckie, w przeciwieństwie do 

17  Szerzej o budowie i walorach bojowych rosyjskich drednotów czarnomorskich zob. Boris 
A. Ajzenberg, Witalij W. Kostriczenko, Driednouty Czernogo Moria (Noworossijsk, 1998); Sier-
giej Je. Winogradow, Liniejnyj korabl „Impieratrica Marija” (St. Pietierburg, 2002).

18  Autorami projektu „wielkiego programu” byli kpt. 1. rangi Aleksandr Kołczak, kpt. 1. 
rangi Aleksiej Kapnist, kpt. 1. rangi Wasilij Altvater oraz kpt. 2. rangi Aleksandr Szczegłow. 
Zob. Istorija otieczestwiennogo sudostrojenija, t. III: Sudostrojenije w pierwoj czetwierti XX w. 
(1906–1925), red. I.F. Cwietkow (St. Pietierburg, 1995), 171.

19  Zakon ob Impieratorskom Rossijskom Fłotie i Programma usilennago sudostrojenija 
(St. Pietierburg, 1911), 3–73, zbiory CWMB w St. Petersburgu.
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cieśnin czarnomorskich, nie zostały zamknięte traktatami międzynarodowymi 
dla ruchu okrętów.

Realizację zakrojonych na wielką skalę programów flotowych miała umoż-
liwić Rosji postępująca industrializacja kraju, która nabrała dynamiki na przeło-
mie pierwszego i drugiego dziesięciolecia XX wieku. Imperium Rosyjskie rozwi-
jało przemysł wojenny oraz stoczniowy, czemu sprzyjał dopływ zagranicznego 
kapitału (francuskiego, brytyjskiego, niemieckiego) oraz ogólna poprawa ko-
niunktury gospodarczej kraju w następstwie szybko wzrastającego eksportu zbo-
ża i płodów rolnych z żyznych obszarów południowych guberni cesarstwa, ropy 
naftowej z Baku, węgla z Donbasu i rudy żelaza z Krzywego Rogu20. Plany budo-
wy nowoczesnych pancerników i krążowników liniowych skłoniły Ministerstwo 
Marynarki Wojennej do rozbudowy i modernizacji infrastruktury stoczniowej 
nad Bałtykiem i Morzem Czarnym21. Zadbano też o możliwość przeprowadzania 
remontów ciężkich okrętów artyleryjskich, budując doki remontowe w Kronsz-
tadzie i Sewastopolu22. Znacząco zwiększyła się także produkcja sprzętu artyle-
ryjskiego w podlegających Ministerstwu Marynarki Wojennej Zakładach Obu-
chowskich, w tym armat kal. 305 mm dla pancerników, armat kal. 356 mm dla 
krążowników liniowych oraz armat kal. 130 mm dla krążowników lekkich23. No-
woczesne okręty budowane w stoczniach rosyjskich były wyposażane w sprzęt 
elektrotechniczny produkowany głównie za granicą. Skala zapotrzebowania sty-
mulowała jednak rozwój rosyjskiego przemysłu elektrotechnicznego, w efekcie 
czego przed wybuchem Wielkiej Wojny zamówienia realizowano także w filii 
niemieckiej firmy Siemens Schukkert i Siemens & Halske w Petersburgu, nie-
mieckiej filii zakładów Volta w Rewlu (aktualnie: est. Tallin) oraz w Zakładach 
Elektrotechnicznych należących do międzynarodowej spółki z siedzibą w Rydze. 
Według ustaleń historyków w 1914 roku w Imperium Rosyjskim funkcjonowa-
ło już około 30 zakładów produkujących sprzęt elektrotechniczny. Dominowały 

20  Szerzej o rozwoju rosyjskiego handlu przed wybuchem pierwszej wojny światowej zob. 
S.A. Pokrowski, Wnieszniaja torgowla i wnieszniaja torgowaja politika Rossii (Moskwa, 1947).

21  Wykaz rosyjskich stoczni nad Morzem Bałtyckim i Czarnym zob. Siergiej Je. Winogra-
dow, Poslednije ispołiny Rossijskogo Impieratorskogo Fłota. Liniejnyje korabli z 16” artillerijej 
w programmach razwitija fłota 1914–1917 gg. (St. Pietierburg, 1999), 78–79 (plan rozmieszczenia 
stoczni w Petersburgu), 95–99.

22  Oba doki zostały oddane do użytku w 1914 roku. Dok carewicza Aleksieja w Kronsz-
tadzie umożliwiał dokowanie pancerników typu Siewastopol oraz krążowników liniowych typu 
Izmaił, a dok w Sewastopolu – pancerników typu Impieratrica Marija. Zob. Istorija otieczestwien-
nogo sudostrojenija, 214.

23  Istorija otieczestwiennogo sudostrojenija, 214.
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wśród nich firmy niemieckie, których majątek został po wybuchu pierwszej woj-
ny światowej zarekwirowany przez rząd rosyjski24.

Bez wątpienia zręcznym posunięciem Ministerstwa Marynarki, którym od 
1911 roku kierował admirał Iwan Grigorowicz, była koncepcja realizacji „wiel-
kiego programu” etapami. Zamierzano w ten sposób pozbawić Dumę Państwową 
pretekstu do odrzucenia ustawy z uwagi na ogromne koszty, które miały pochło-
nąć zbrojenia morskie. Strategia polityczna wypracowana przez Grigorowicza 
okazała się skuteczna, gdyż 19 czerwca 1912 roku Duma Państwowa przyzna-
ła kredyty w wysokości 430 mln rubli na realizację „Programu przyspieszonej 
rozbudowy Floty Bałtyckiej”, który 6 lipca zyskał akceptację cara. Ostateczna 
wersja programu przewidziana do realizacji w latach 1912–1916 zakładała zbudo-
wanie dla Floty Bałtyckiej czterech krążowników pancernych (liniowych) typu 
Izmaił oraz czterech lekkich typu Swietłana, 36 kontrtorpedowców typu Nowik 
i 12 okrętów podwodnych typu Bars25.

Umacnianie się wpływów niemieckich nad Bosforem, czego przejawem było 
przybycie do Turcji w grudniu 1913 roku misji wojskowej kierowanej przez gen. 
Limana von Sandersa, a także zbliżający się termin wejścia do służby drednotów 
budowanych dla osmańskiej marynarki wojennej w stoczniach brytyjskich, legły 
u podstaw opracowania przez admiralicję rosyjską „Programu przyspieszonej 
rozbudowy Floty Czarnomorskiej”. Program zakładał zbudowanie w latach 1914–
1917 superdrednota typu Impierator Nikołaj I o wyporności normalnej 27 000 
ton, dwóch krążowników lekkich typu Admirał Nachimow, ośmiu kontrtorpe-
dowców typu Nowik oraz sześciu okrętów podwodnych typu Lebied. W czerwcu 
1914 roku Duma Państwowa uchwaliła kredyty w wysokości 105,6 mln rubli na 
budowę, wyposażenie i uzbrojenie nowych okrętów dla Floty Czarnomorskiej, 
a 7 lipca program zyskał akceptację cara26.

„Program przyspieszonej rozbudowy Floty Czarnomorskiej” wyznaczał 
kolejny etap w realizacji „wielkiego programu” rozbudowy sił morskich Cesar-
stwa Rosyjskiego. Strategia polityczna wypracowana przez adm. Grigorowicza, 

24  Tamże, 215.
25  Program zakładał ponadto zbudowanie dla Floty Czarnomorskiej dwóch krążowników 

lekkich typu Nachimow, a dla Flotylli Syberyjskiej – dwóch krążowników lekkich typu Admirał 
Niewielskoj. Zob. Istorija otieczestwiennogo sudostrojenija, 172. Wartościowym źródłem infor-
macji o problemach związanych z rozbudową rosyjskiej marynarki wojennej są pamiętniki adm. 
Grigorowicza. Zob. Iwan K. Grigorowicz, Wospominanija bywszego morskogo ministra, wstęp 
i opr. I.F. Cwietkow (Kronsztadt–Moskwa, 2005).

26  Istorija otieczestwiennogo sudostrojenija, 174–175.
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przyjęta przez Radę Ministrów oraz zaakceptowana przez cara Mikołaja II, zakła-
dała, że projekt „Ustawy o Rosyjskiej Cesarskiej Marynarce Wojennej” powinien 
zostać złożony w Dumie Państwowej nie wcześniej niż pod koniec 1914 roku, gdy 
prace nad realizacją programów flotowych będą już na tyle zaawansowane, że 
dadzą Ministerstwu Marynarki ważki argument przemawiający za kontynuacją 
rozpoczętego dzieła. W admiralicji, w kołach dworskich oraz wśród przedsta-
wicieli kompleksu militarno-przemysłowego pracującego na potrzeby marynarki 
wojennej dominowało przekonanie, iż ogromne kwoty przeznaczane na zbro-
jenia morskie, które w 1913 roku stanowiły około 30% ogólnych wydatków na 
obronę, w niedalekiej przyszłości zapewnią Rosji wymierne korzyści polityczne, 
gospodarcze oraz militarne. Flota oceaniczna, którą planowała zbudować Rosja, 
miała być ważnym instrumentem służącym realizacji jej celów geopolitycznych 
i geostrategicznych. W koncepcjach strategów rosyjskich eskadry nowoczesnych 
okrętów miały zadbać o utrzymanie stabilności wojskowo-politycznej na akwe-
nach morskich, do których dostęp miało cesarstwo, a w sprzyjającej sytuacji 
geostrategicznej miały podjąć próbę przełamania izolacji geograficznej Rosji po-
przez wywalczenie dostępu do Atlantyku, Oceanu Indyjskiego oraz Pacyfiku. 
Projekt Ustawy o Rosyjskiej Cesarskiej Marynarce Wojennej, która zagwaranto-
wać miała kontynuowanie zakrojonych na wielką skalę długofalowych zbrojeń 
morskich, nie został ostatecznie wprowadzony na ścieżkę legislacyjną z uwagi 
na zdynamizowanie sytuacji politycznej w Europie, czego efektem był wybuch 
pierwszej wojny światowej. Ocena stanu faktycznego pozwala jednak na konsta-
tację, że „wielki program” rozbudowy sił morskich Cesarstwa Rosyjskiego był de 
facto realizowany poprzez etapowe wdrażanie programów flotowych stanowią-
cych jego integralną część.

Wybuch pierwszej wojny światowej zaskoczył Rosję we wczesnej fazie re-
alizacji „wielkiego programu” zbrojeń morskich. Na skutek zerwania kooperacji 
z niemieckimi firmami stoczniowymi, które gwarantowały dostawy wyposa-
żenia oraz sprawowały techniczny nadzór nad projektowaniem i budową wielu 
okrętów rosyjskich, proces rozbudowy marynarki wojennej został spowolniony. 
Piętrzących się problemów nie rozwiązała współpraca z brytyjskim przemysłem 
stoczniowym, gdyż izolowana od kontaktów z Zachodem na Bałtyku i Morzu 
Czarnym Rosja zmuszona była utrzymywać połączenia poprzez akweny dość od-
ległe od swego centrum stoczniowego (Morze Białe, akweny dalekowschodnie). 
Na przeszkodzie w terminowym dokończeniu budowy wielu okrętów stały także 
problemy natury organizacyjno-technicznej, gdyż brytyjskie firmy stoczniowe 
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zazwyczaj odmawiały wykonania zleceń na podstawie niemieckiej dokumentacji 
technicznej. W efekcie stocznie rosyjskie zmuszone były samodzielnie rozwią-
zywać większość problemów technicznych przy budowie, wyposażaniu, uzbra-
janiu, remontowaniu oraz przezbrajaniu okrętów, co spowodowało dodatkowe 
opóźnienia w realizacji programów flotowych. Determinacja, z jaką admiralicja 
rosyjska, popierana przez cara Mikołaja II, wdrażała w okresie pocuszimskim 
programy rozbudowy marynarki wojennej, pozwala jednak zaryzykować stwier-
dzenie, że tylko przedwczesny dla cesarstwa wybuch Wielkiej Wojny pozbawił 
Rosję szansy wejścia do grona mocarstw morskich.
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RUSSIA’S NAVAL ARMAMENTS AFTER THE BATTLE OF TSUSHIMA 
(1905–1914)
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Abstract

The article presents the stages of the expansion of the Russian navy in the years 
1905–1914. In accordance with the analysis of the documents deposited in the Russian 
archives, the author formulated a thesis statement that the development of the Russian ar-
maments industry speeded up in 1909, i.e. after the realisation of ‘The Small Programme’ 
of the navy’s expansion. 

The fact that the ‘The Small Programme’ came into force constituted in the concep-
tions of admiralty a prelude to pursue “The Act on the Tsarist Russian Navy’ (‘The Great 
Programme’). The armaments programme was to be realised in the years 1911–1913, 
in stages, to prevent the Duma from rejecting the act due to the enormous costs of the 
construction of the oceanic fleet. After the Battle of Tsushima, the parliament adopted 
a resolution on granting credits for the implementation of two programmes which consti-
tuted an integral part of ‘The Great Programme’ of the Russian navy’s expansion. Their 
realization was to considerably strengthen the battle potential of the Baltic and Black See 
Fleet. However, these plans were thwarted by the outbreak of the First World War, which 
slowed down the construction of man y naval vessels.



PIOTR NYKIEL*

 „CHORY CZŁOWIEK (EUROPY)” I MORZE – 
KONCEPCJE ROZWOJU I DZIAŁANIA FLOTY OSMAŃSKIEJ 

NA POCZĄTKU XX WIEKU

Słowa kluczowe: osmańska flota, Mehmet V, Douglas Gamble, Hugh P. Williams, 
Arthur H. Limpus, Cemal Pasza, Wilhelm Souchon

Streszczenie

Abdülhamid II odziedziczył flotę, która pod względem liczebnym uchodziła za 
trzecią na świecie, ale wskutek porażki w wojnie z Rosją (1877–1878) zmuszony został do 
zepchnięcia jej na dalszy plan i pilnego zajęcia się odbudową sił lądowych. Przez 30 lat 
osmańskie okręty nie opuszczały Stambułu, co miało katastrofalny wpływ zarówno na 
ich stan techniczny, jak i na poziom wyszkolenia załóg.

Kolejny sułtan, Mehmed V, zmierzył się więc z koniecznością odbudowy marynar-
ki wojennej. Turcy zwrócili się o pomoc merytoryczną do Londynu, w rezultacie czego 
w latach 1909–1914 wysłane zostały do Stambułu trzy kolejne brytyjskie misje morskie. 
Różnice kulturowe i rozbieżności w kwestii koncepcji rozwoju floty sprawiły jednak, że 
współpraca między oboma stronami nie przebiegała harmonijnie. Ważną rolę odegrały 
też nieszczerość intencji Brytyjczyków, wyraźny konflikt interesów oraz świadome sto-
sowanie przez Turków dywersyfikacji dostaw broni i pomocy eksperckiej.

Mimo całkowitego braku przygotowania do udziału w jakimkolwiek konflikcie 
zbrojnym, Osmańska Marynarka Wojenna poradziła sobie nadspodziewanie dobrze za-
równo podczas wojen bałkańskich, jak i w czasie pierwszej wojny światowej.

* dr Piotr Nykiel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, piotr.nykiel@uj.edu.pl.
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W drugiej połowie XIX wieku Imperium Osmańskie było już na arenie mię-
dzynarodowej finansowym i politycznym bankrutem. Mimo kolejnych porażek 
militarnych, narastających problemów wewnętrznych i ogromnego zadłużenia 
państwa, dwóch kolejnych sułtanów nie szczędziło wysiłków, by za wszelką cenę 
modernizować siły zbrojne. Pierwszym z nich był Abdülaziz (1861–1876), który 
dostrzegając zarówno rosyjskie, jak i greckie zagrożenie od strony morza, przy-
wiązywał ogromną wagę do modernizacji umocnień nadbrzeżnych (zwłaszcza 
w rejonie cieśnin czarnomorskich) oraz marynarki wojennej. Za jego panowania 
flota osmańska stała się pod względem liczebności trzecią na świecie, a drugą 
w basenie Morza Śródziemnego1.

Niestety, w ostatnim ćwierćwieczu XIX stulecia Turcja nie tylko bezpow-
rotnie utraciła tę pozycję, ale doprowadziła swoją flotę do całkowitej zapaści 
technologicznej i kadrowej. Za panowania Abdülhamida II (1876–1909) osmań-
ska marynarka wojenna nie opuszczała Stambułu, co siłą rzeczy odbiło się fa-
talnie zarówno na stanie technicznym okrętów, jak i na poziomie wyszkolenia 
załóg. Większość historyków dopatruje się przyczyn tego zjawiska w obsesyj-
nej obawie sułtana o to, że po wyjściu na otwarte morze marynarze wzniecą 
bunt. Sytuacja taka miała już miejsce w 1839 roku u schyłku panowania Mah-
muda II (1808–1839), kiedy na skutek konfliktu z wielkim wezyrem kaptan-ı 
derya Ahmet Fevzi Pasza wyprowadził niemal całe siły główne osmańskiej floty 
z Dardaneli do Aleksandrii, gdzie oddał się pod rozkazy zbuntowanego bejlerbeja 
Egiptu Mehmeta Alego2. Obawy Abdülhamida II nie były więc całkiem bezpod-
stawne. Jednakże głównych przyczyn zapaści osmańskiej marynarki wojennej na 
przełomie XIX i XX wieku należy dopatrywać się w druzgocącej klęsce Turcji 
w wojnie z Rosją w latach 1877–1878. W jej następstwie Abdülhamid II, dyspo-
nując jeszcze mniejszym budżetem niż Abdülaziz, zmuszony był zająć się przede 
wszystkim odbudową wojsk lądowych3. Flota została więc zepchnięta na drugi 
plan. Inwestycje z konieczności ograniczono do zakupu jednostek o małej wypor-
ności, choć trzeba podkreślić, że Abdülhamid II starał się iść z duchem czasu i nie 
bał się „nowinek technicznych”. Począwszy od 1883 roku Imperium Osmańskie 

1 Tuncay Zorlu, „Bahriye Nezareti’nin Kuruluşu ve Abdülaziz Döneminde Osmanlı Deniz-
ciliği”, w: Türk Denizcilik Tarihi, red. Zeki Arıkan, Lüftü Sancar, t. II (İstanbul: Deniz Basımevi 
Müdürlüğü, 2009), 147–157.

2 Hacer Bulgurcuoğlu, Efsane Gemi Mahmudiye Kalyonu (İstanbul: Piri Reis Araştıra Mer-
kezi Yayınları, Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2006), 58–68.

3 Ziya N. Aksun, II. Abdülhamid Han (İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş., 2010).
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zamówiło w europejskich stoczniach łącznie 40 torpedowców4. Co więcej, w la-
tach 1886–1887 zakupiono nawet u Nordenfelda dwa okręty podwodne5.

Największymi jednostkami pływającymi, w jakie postanowił zainwesto-
wać wspomniany sułtan, były krążowniki pancernopokładowe. Początkowo 
większość z tych okrętów Turcy zamierzali wybudować we własnych stoczniach 
w Stambule i İzmicie. W 1880 roku rozpoczęto prace nad pięcioma jednostka-
mi o planowanej wyporności 1600 ton każda, ale ostatecznie, ze względów fi-
nansowych i technologicznych, w 1892 roku ukończono jedynie okręt o nazwie 
Lûtf-i Hümayun. Wykonanie dalszych trzech krążowników postanowiono zlecić 
za granicą. W 1900 roku w stoczni William Cramp & Sons w Filadelfii zamó-
wiony został Mecidiye. W tym samym roku podpisano też ze stocznią Armstrong 
Whitworth & Co. w Newcastle kontrakt na budowę Abdülhamida, przemianowa-
nego w 1909 roku na Hamidiye. W 1904 roku stocznia Ansaldo w Genui podjęła 
się zaś zbudowania trzeciej jednostki tej klasy, która miała nosić nazwę Drama. 
Ostatecznie do służby pod turecką banderą weszły jednak tylko pierwsze dwie. 
Drama, zwodowana w 1912 roku, już w trakcie osmańsko-włoskiej wojny o Try-
politanię skonfiskowana została przez Włochów i służyła w ich marynarce wo-
jennej do 1935 roku pod nazwą Libia6.

W lipcu 1909 roku, tuż po wstąpieniu na tron Mehmeta V Reşada (1909–
1918), dzięki ofiarności społeczeństwa powołano do życia Stowarzyszenie 
Osmańskiej Marynarki Wojennej, co umożliwiło zakupienie już w 1910 roku 
czterech kontrtorpedowców. Nieco później, ale jeszcze w tym samym roku i rów-
nież wyłącznie dzięki datkom zebranym przez Stowarzyszenie, Turcja odkupiła 
od Niemców dwa niemłode już pancerniki typu Brandenburg, którym nadano 
imiona Barbaros Hayrettin i Turgut Reis7.

Przejawem ożywienia i chęci podźwignięcia floty osmańskiej było też bez 
wątpienia sprowadzenie do Stambułu w 1909 roku pierwszej brytyjskiej misji 
morskiej, na której czele stał wiceadm. Douglas Gamble.

4 Ahmet Güleryüz, Osmanlı Donanması’nda Torpidobotlar ve Destroyerler. Sultanhisar 
& Muavenet (İstanbul: Denizler Kitabevi, 2009), 13–67.

5 Ersan Baş, Arif E. Kara, Ahmet Küçükoğlu, Gazi Hamidiye ve Akın Harekatı (İstanbul: 
Piri Reis Araştırma Merkezi Yayınları, Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2006), 1–14.

6 Baş, Kara, Küçükoğlu, Gazi Hamidiye, 1–14. Więcej na temat krążownika Hamidiye: Piotr 
Nykiel, „Turecki krążownik pancernopokładowy «Hamidiye». Część I”, Okręty Wojenne 2 (2010): 
23–37; Piotr Nykiel, „Turecki krążownik pancernopokładowy «Hamidiye». Część II”, Okręty Wo-
jenne 3 (2010): 16–24.

7 Szerzej na ten temat: Piotr Nykiel, „Osmanlı Donanma Cemiyeti – Stowarzyszenie na 
rzecz Floty Osmańskiej”, Okręty Wojenne 2 (2011): 21–26.
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W skład tej misji (oprócz jej dowódcy) wchodziło pięciu oficerów Royal 
Navy rożnych specjalności. Teoretycznie Gamble sprawował funkcję doradcy 
bez uprawnień rozkazodawczych. Wśród powierzonych mu zadań znalazło się 
jednak zmniejszenie stanu liczebnego marynarki i uzbrojenie jej w ścisłej i bez-
pośredniej współpracy z ministrem marynarki. Brytyjski wiceadmirał miał także 
stosowne pełnomocnictwa do dokonywania zakupów uzbrojenia oraz prawo do 
przeprowadzania inspekcji na okrętach i w obiektach lądowych podlegających 
marynarce wojennej. Tak szeroki zakres kompetencji w praktyce uczynił go fak-
tycznym głównym dowódcą floty tureckiej, spychając jej dotychczasowego tu-
reckiego zwierzchnika do rangi zastępcy dowódcy8.

Zasłaniając się złym stanem zdrowia, a faktycznie nie mogąc zapanować 
nad zastanym chaosem ani dojść do porozumienia z tureckimi oficerami, Gamble 
opuścił Stambuł już w styczniu 1910 roku, pozostawiając podległych mu Brytyj-
czyków pod tymczasowym dowództwem Turka kmdr. Ramiza9. Przypuszczać 
należy, że jednym z głównych powodów rezygnacji Gamble’a był brak porozu-
mienia ze stroną turecką w kwestii zakupu okrętów. Turcy optowali za nabyciem 
okrętów liniowych o wyporności w granicach 10 tys. ton, podczas gdy Gamble 
obstawał przy zakupie drednotów, na które Turków nie było stać. Brytyjski wi-
ceadmirał nie był też lubiany w Stambule, gdyż od samego przyjazdu okazywał 
gospodarzom pogardę10. W tak krótkim czasie udało mu się jednak zainicjować 
wdrożenie brytyjskiego systemu szkolenia oraz przywrócić sprawność bojową 
dwóm pancernikom, tyluż krążownikom i krążownikom torpedowym, czterem 
korwetom pancernym i dwunastu torpedowcom. Do złomowania wytypował 
aż 60 jednostek rożnych klas. Na wzór brytyjskiej Admiralicji zreformowano 
także tureckie Ministerstwo Floty11. Najistotniejsze było jednak to, że w lipcu 
1909 roku, po raz pierwszy od dziesięcioleci, Gamble wyprowadził flotę ze Zło-
tego Rogu. W trwających trzy i pół miesiąca manewrach na Morzu Egejskim 

8 Celalettin Yavuz, Osmanlı Bahriyesi’nde Yabancı Misyonlar. Çeşme Faciası’ndan Birinci 
Dünya Harbine Kadar Osmanlı Bahriyesi’nde Çağdaşlaşma Gayretleri (İstanbul: İst. Dz. İk. Grp. 
K.’lığı Basımevi, 2004), 151.

9 Z dokumentów Admiralicji brytyjskiej przechowywanych w The National Archives 
w Londynie, a cytowanych przez Chrisa B. Rooneya (Chris B. Rooney, „The International Sig-
nificance of British Naval Missions to the Ottoman Empire, 1908–14”, Middle Eastern Studies 
34 (1998) 1: 3) wynika, że skala problemów zastanych w Stambule wyraźnie przerosła wiceadm. 
Gamble’a.

10 Stanford J. Shaw, The Ottoman Empire in World War I, t. I: Prelude to War (Ankara: Türk 
Tarih Kurumu, 2006), 579.

11 Yavuz, Osmanlı Bahriyesi’nde Yabancı Misyonlar, 152–160.
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uczestniczyło 21 jednostek, a rezultat tych ćwiczeń uznany został za „zadowa-
lający”, zważywszy na to, że oficerowie i załogi nie miały praktycznie żadnego 
doświadczenia ani wyszkolenia12.

W maju 1910 roku zwierzchnictwo nad brytyjskimi doradcami w Stambule 
przejął kontradm. Hugh Pigot Williams, dając w ten sposób początek działalności 
drugiej misji morskiej. Anglik ten nie dowodził już jednak w praktyce marynar-
ką turecką, jak jego poprzednik, lecz sprawował funkcję „doradcy technicznego 
ministra marynarki”. Stało się tak dlatego, że Turcy obawiali się, iż w obliczu nie-
uchronnej wojny o Trypolitanię brytyjski admirał opuści Stambuł równie szyb-
ko jak Gamble, chcąc w ten sposób uchronić swój kraj przed konsekwencjami 
politycznymi, jakie mogłyby wyniknąć z faktu dowodzenia przez Anglika flotą 
osmańską w starciu z Włochami13.

Zabiegi Turków na niewiele jednak się zdały. Williams szybko popadł 
w konflikt z ówczesnym ministrem floty Mehmedem Muhtarem Paszą. Podło-
żem sporu znów była kwestia zakupu nowych okrętów. Tym razem nie chodziło 
jednak tylko o ich klasę czy wyporność, ale o producentów. Williams nalegał na 
złożenie zamówień w stoczniach brytyjskich, będąc przy tym zdania, że Tur-
cy powinni kupować okręty mniejsze i starszych projektów, gdyż ich oficerom 
i marynarzom brakuje potencjału intelektualnego do samodzielnej obsługi du-
żych, nowoczesnych jednostek pływających. Władze osmańskie optowały nato-
miast za tańszymi ofertami z Francji i Niemiec14. Podkreślić przy tym należy, 
że nie chodziło tu wyłącznie o kwestie finansowe, jak twierdzili Brytyjczycy15. 
Jeszcze za panowania Abdülhamida II zaczęto bowiem w Imperium Osmańskim 
dywersyfikować dostawców uzbrojenia oraz ekspertów wojskowych. Zasadzie 
tej hołdowali zresztą Turcy aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Jej celem 
było niedopuszczenie do uzyskania przez którekolwiek z mocarstw europejskich 
dominującej pozycji na rynku tureckim i to zarówno w kwestii zamówień na 

12 Rooney, „The International Significance”, 3.
13 Faktycznie, zgodnie z wytycznymi Foreign Office oficerowie brytyjskiej misji morskiej 

mogli służyć w osmańskiej marynarce wojennej tylko w czasie pokoju, por. Rooney, „The Inter-
national Significance”, 10. Ciekawe, że tych samych standardów Londyn nie stosował już w odnie-
sieniu do swojej misji morskiej w Grecji. Kiedy floty obu krajów toczyły walną bitwę pod Lemnos 
(18 stycznia 1913 roku), ówczesny szef brytyjskiej misji morskiej w Stambule, wiceadm. Arthur 
Henry Limpus, przebywał w swym biurze, zaś jego odpowiednik w greckiej marynarce wojen-
nej, adm. Mark Edward Frederic Kerr, stał na mostku flagowego krążownika liniowego Georgios 
Averoff i de facto dowodził całą flotą (Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Balkan Harbi, VII nci Cilt, 
Osmanlı Deniz Harekâtı 1912–1913 (Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1993), 182).

14 Yavuz, Osmanlı Bahriyesi’nde Yabancı Misyonlar, 161–163.
15 Rooney, „The International Significance”, 6.
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uzbrojenie, jak i wdrażania koncepcji strategicznych. Stąd właśnie w omawianym 
okresie osmańska marynarka wojenna reformowana była przez ekspertów bry-
tyjskich, a siły lądowe przez niemieckich. Uzbrojenie wojsk lądowych kupowano 
w Niemczech, ale flota korzystała już z usług stoczni nie tylko niemieckich, lecz 
także amerykańskich, włoskich, francuskich i brytyjskich.

Kulminacyjnym momentem konfliktu między kontradm. Williamsem 
a osmańskim Ministerstwem Floty była zmiana na stanowisku dowódcy mary-
narki wojennej, której dokonano bez uzgodnienia z Brytyjczykiem i podczas jego 
pobytu na urlopie w Londynie. W marcu 1911 roku Williams złożył dymisję, uza-
sadniając swą decyzję brakiem chęci współpracy ze strony Turków oraz niemoż-
nością konkurowania z rosnącymi wpływami Niemców (przypomnijmy, że to 
właśnie podczas pełnienia przez niego misji w Stambule rząd osmański zakupił 
w Niemczech pancerniki typu Brandenburg)16.

Williams, wzorem Gamble, pozostawił jednak swoich oficerów w Stambu-
le. Podczas tak krótkiego okresu działalności nie mógł poszczycić się żadnymi 
spektakularnymi dokonaniami. Wiemy tylko, że usiłował kontynuować linię ob-
raną przez poprzednika i że miał podobny jak on stosunek do muzułmańskich 
partnerów.

30 kwietnia 1912 roku do stolicy Imperium Osmańskiego przybył wiceadm. 
Arthur Henry Limpus, który stanął na czele trzeciej i ostatniej brytyjskiej misji 
morskiej.

Podobnie jak Williamsowi przyznano mu jedynie status „doradcy technicz-
nego dowódcy floty”. Warto przy tym zauważyć, że większość autorów nie tylko 
zachodnich, ale także tureckich uważa, że Limpus w praktyce dowodził flotą 
osmańską. Treść tureckiego alternatu zawartej z nim umowy oraz podejmowane 
przezeń działania nie dają jednak podstaw do takich twierdzeń17.

16 Yavuz, Osmanlı Bahriyesi’nde Yabancı Misyonlar, 163.
17 Najważniejsze postanowienia umowy zawartej 30 kwietnia 1912 roku pomiędzy wice-

adm. Limpusem a osmańskim Ministerstwem Floty przytacza Yavuz (Yavuz, Osmanlı Bahriye-
si’nde Yabancı Misyonlar, 164–165). Ch.B. Rooney (Rooney, „The International Significance”, 15) 
powołuje się jednak na dokumenty z archiwum Foreign Office, z których wyraźnie wynika, że 
Limpus miał uprawnienia do dowodzenia flotą osmańską. Wydaje się, że – podobnie jak to bywało 
z niektórymi traktatami zawieranymi przez Imperium Osmańskie z Rzeczpospolitą – wersje języ-
kowe umowy, którymi dysponowały obie strony, w niektórych zapisach różniły się dość znacznie. 
Nie można zresztą wykluczyć, że rozbieżność ta nie była do końca zamierzona, gdyż admiralicja 
dopiero z początkiem grudnia 1913 roku dowiedziała się – i to tylko dzięki wybuchowi „afery” 
z mianowaniem gen. Ottona Limana von Sandersa na stanowisko dowódcy I Korpusu – że adm. 
Limpus ma aż tak szerokie kompetencje (Rooney, „The International Significance”, 14).
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W skład nowej misji oprócz jej dowódcy wchodziło 34 oficerów rożnych 
specjalności oraz sekretarz. W 1913 roku łączna liczba brytyjskich doradców 
morskich zwiększyła się do 7218, co było efektem nie tyle rzeczywistych potrzeb, 
ile chęci liczebnego dorównania przez Brytyjczyków niemieckim ekspertom 
w tureckich wojskach lądowych. Limpus wraz ze swymi ludźmi podlegał osmań-
skiemu ministrowi floty i zobowiązany był do noszenia tureckiego munduru. 
Swoje opinie na temat rozwoju sił morskich, szkolenia personelu oraz szeroko po-
jętej obronności kraju mógł wyrażać jedynie wtedy, gdy ich poznaniem zaintere-
sowany był jego ministerialny zwierzchnik. Kontrakt z Limpusem zawarty został 
na dwa lata, z możliwością przedłużenia. Ostatni punkt tego dokumentu obligo-
wał oficerów misji morskiej do zachowania tajemnicy wojskowej i państwowej. 
Nadmieńmy w tym miejscu, że wiceadm. Limpus nie złamał tej przysięgi i nie 
podzielił się swoją wiedzą na temat floty osmańskiej oraz stanu obronności cie-
śnin czarnomorskich, gdy z początkiem 1915 roku podejmowano w Londynie 
decyzje o zaatakowaniu Aleksandretty, Dardaneli i Izmiru.

W przeciwieństwie do swych poprzedników (a zwłaszcza Williamsa) Lim-
pus traktował Turków jak równorzędnych partnerów, czym szybko zyskał sobie 
życzliwość wielu z nich. W październiku 1912 roku przedłożył ministrowi floty 
pakiet propozycji reform w marynarce wojennej. Dokument ten zawierał sugestie 
dotyczące między innymi wielkości tureckiej floty w relacji do stawianych jej 
zadań. Wśród potencjalnych wrogów, z jakimi Osmanowie mieliby się w przy-
szłości zmierzyć na morzu, Limpus wymienił Grecję, Bułgarię, Austro-Węgry, 
Włochy i Rosję. Stan floty osmańskiej w 1912 roku pozwalał zdaniem wicead-
mirała na pokonanie zarówno sił morskich Grecji, jak i Bułgarii, ale by móc sta-
wić czoła pozostałym trzem przeciwnikom, Turcja powinna była posiadać mary-
narkę wojenną o potencjale co najmniej równorzędnym Austro-Węgrom. Aby to 
osiągnąć, Imperium Osmańskie musiałoby w ciągu pierwszych pięciu lat wydać 
kwotę około 18 milionów funtów brytyjskich, nie licząc wydatków wegetacyj-
nych, które rocznie zamykałyby się w granicach 3–3,5 miliona funtów. Koszty 
te zawierałyby nie tylko zakup nowych i modernizację posiadanych okrętów, ale 
także budowę stoczni oraz inwestycje w system szkolenia personelu morskiego. 
Niestety, ze względu na sytuację gospodarczą Turcji, wojnę trypolitańską, woj-
ny bałkańskie oraz sprzeciw ministra floty Çürüksulu Mahmuda Paszy wobec 

18 Shaw, The Ottoman Empire, 582.
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jakichkolwiek reform, większość postulatów Limpusa nie mogła od razu wejść 
w fazę realizacji19.

Przełom nastąpił dopiero w styczniu 1914 roku, gdy stanowisko ministra 
floty objął Ahmet Cemal Pasza, który w gabinecie Komitetu Jedności i Postępu 
reprezentował opcję proententowską. Urzędowanie rozpoczął on od nawiązania 
ścisłej współpracy z wiceadm. Limpusem i wnikliwego przeanalizowania całej 
dokumentacji wszystkich dotychczasowych misji morskich. Kolejnym krokiem 
nowego ministra było wprowadzenie w życie odkładanych przez poprzedników 
reform strukturalnych we flocie. Na emeryturę wysłanych zostało wielu admira-
łów, oficerów i urzędników ministerstwa. Skala tych zwolnień była tak znaczna, 
że niektórzy porównywali je do czystek, jakich Enver Pasza dokonał w siłach 
lądowych20.

Cemal powołał też do istnienia podlegające Ministerstwu Floty lokalne 
zarządy portów oraz podzielił oficerów marynarki wojennej na trzy kategorie. 
Pierwszą z nich stanowili oficerowie pełniący czynną służbę na okrętach. Do 
drugiej zaliczeni zostali oficerowie odpowiedzialni za ochronę wybrzeża oraz ci, 
którzy potencjalnie nadawali się do służby na morzu. Trzecią kategorię tworzyli 
oficerowie portowi, którzy mogli awansować lub zmienić przydział tylko w ob-
rębie swojej grupy. W przypadku nieudolności regulamin przewidywał degra-
dację do niższej grupy. Oficerowie, którzy nie spełniali warunków żadnej z wy-
mienionych kategorii, zmuszeni byli do rozstania z flotą. Efekty działań Cemala 
Paszy i Brytyjczyków najłatwiej dostrzec można było w szkolnictwie morskim, 
którego reforma wymagała najmniejszych nakładów finansowych. Zmiany zapo-
czątkowane jeszcze przez wiceadm. Gamble’a, a kontynuowane przez kolejnych 
dowódców misji morskiej przyniosły wymierne efekty. Już w 1915 roku właśnie 
Brytyjczycy kilkukrotnie mieli okazję przekonać się na własnej skórze, jak 
dobrze wyszkolili personel dardanelskiej jednostki minerskiej czy też dowódców 
i załogi tureckich kontrtorpedowców i torpedowców21. Podkreślić jednak należy, 

19 Yavuz, Osmanlı Bahriyesi’nde Yabancı Misyonlar, 166–174. Największym, choć nigdy 
nie skonsumowanym sukcesem Limpusa było doprowadzenie do wygrania przez Armstronga 
Vickersa przetargu na budowę doków w İzmicie. Kontrakt ten zapewniał Brytyjczykom pozycję 
monopolisty na tureckim rynku stoczniowym aż na 30 lat (Rooney, „The International Signifi-
cance”, 12–13).

20 Yavuz, Osmanlı Bahriyesi’nde Yabancı Misyonlar, 217–220.
21 Najlepszym przykładem może tu być niezwykle fachowa i efektywna służba dowód-

cy dardanelskiej flotylli kutrów pilotujących i stawiaczy min kmdr. por. Nazmiego (Akpınara) 
(por. Deniz Binbaşı Nazmi Akpınar’ın Savaş Günlüğü 1914–1922, Deniz Müzesi [Muzeum Mor-
skie] w Çanakkale sygn. 1/AK-07, czy też sposób w jaki dowodzony przez kpt. Alego Rızę Beja 



91„Chory człowiek (Europy)” i morze – koncepcje rozwoju i działania floty...

że oficerowie Limpusa wraz z tureckimi kolegami pełnili jedynie funkcje wy-
kładowców. Na czele Szkoły Morskiej na wyspie Heybeli oraz Szkoły Nowych 
Marynarzy stali tureccy oficerowie Şevket i Fethi Bejowie22.

Podczas krótkiego okresu poprzedzającego wybuch pierwszej wojny świato-
wej Cemal Pasza zdążył zamówić w brytyjskich stoczniach sześć kontrtorpedow-
ców oraz dwa okręty podwodne i dwa patrolowce. Wywierał także silną presję 
na przyśpieszenie prac nad zamówionymi jeszcze przez poprzedników okrętami: 
krążownikiem liniowym Reşadiye oraz okrętem liniowym Sultan Osman-ı Evvel. 
Jednocześnie Cemal Pasza zawarł z Francją kontrakt na budowę kontrtorpedowca 
i dwóch okrętów podwodnych. Niestety, wybuch Wielkiej Wojny przerwał reali-
zację tych ostatnich zamówień i doprowadził do konfiskaty przez rząd brytyjski 
niemal gotowych i w większości już zapłaconych okrętów liniowych23.

Podpisanie 2 sierpnia 1914 roku tajnego traktatu sojuszniczego między Im-
perium Osmańskim a Niemcami oraz wejście na wody tureckie osiem dni później 
krążownika liniowego Goeben wraz z lekkim krążownikiem Breslau z dowodzo-
nego przez kontradm. Wilhelma Souchona niemieckiego Dywizjonu Śródziem-
nomorskiego musiało siłą rzeczy doprowadzić do rozszerzenia wpływów Berlina 
także na osmańską flotę wojenną. 14 sierpnia tureckie Ministerstwo Floty roz-
wiązało umowę z wiceadm. Limpusem, a już cztery dni później kontradm. So-
uchon otrzymał nominację na dowódcę osmańskiej marynarki wojennej. Podkre-
ślić jednak trzeba, że formalnie podlegał on zwierzchnictwu tureckiego ministra 
floty, a przydzieleni przez niego na osmańskie okręty oficerowie niemieccy do-
wodzili „tylko” pancernikami i krążownikami oraz poszczególnymi flotyllami. 
Komendę nad kontrtorpedowcami i torpedowcami zachowali Turcy24.

torpedowiec Sultanhisar zatopił w dniu 30 kwietnia 1915 roku australiski okręt podwodny AE 2 
(por. Ali Riza Bey, A.E.2 Denizaltı Gemisini Nasıl Batırdım? (İstanbul: Akca Basimevi, 1947); 
Nurcan Bal, Marmara’da Denizaltı Avı. Sultanhisar ve Stoker’in Denizaltısı AE 2 (İstanbul: Piri 
Reis Araştırma Merkezi Yayınları, Deniz Basımevi, 2006).

22 Yavuz, Osmanlı Bahriyesi’nde Yabancı Misyonlar, 221.
23 Serhat Güvenç, Osmanlıların Drednot Düşleri. Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yolda 

(İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011), 115–123.
24 Jeden z najczęściej cytowanych autorów niemieckich Hermann Lorey pomija fakt obec-

ności tureckich oficerów na stanowiskach dowódczych na mniejszych okrętach, może dlatego, że 
w szczególnych przypadkach zdarzało się, że także na nich na krótko dowodzenie przejmowali 
Niemcy (Hermann Lorey, Der Krieg in den Türkischen Gewässern, t. I–II (Berlin: Mittler, 1928, 
1938); por. Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, VIII nci Cilt, Deniz Harekatı (Ankara: Genelkur-
may Basim Evi, 1976), 52; Bernd Langensiepen, Dirk Nottelmann, Jochen Krüsmann, Halbmond 
und Kaiseradler. Goeben und Breslau am Bosporus 1914–1918 (Hamburg–Berlin–Bonn: Verlag 
E.S. Mittler & Sohn GmbH, 1999), 243–246; Piotr Nykiel, „Kontrtorpedowce typu «Yadigâr-ı 
Millet»”. Okręty Wojenne (2017) 62: 52–74).
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Z uwagi na to, że kontradm. Souchon formalnie nadal pozostawał dowódcą 
Dywizjonu Śródziemnomorskiego i chętniej słuchał rozkazów z Berlina niż ze 
Stambułu, możemy raczej mówić o tym, że to flota osmańska z dniem 18 sierpnia 
1914 roku została wchłonięta przez niemiecki dywizjon, niż o tym, że jego krą-
żowniki wzmocniły potencjał tureckiej marynarki wojennej. Do wyłącznej dys-
pozycji tureckiego zastępcy dowódcy floty kmdr. por. Arifa oddano jedynie dwa 
przestarzałe i mocno już wyeksploatowane podczas wojen bałkańskich pancer-
niki Barbaros Hayrettin i Turgut Reis. W skład podlegającej kontradm. Soucho-
nowi floty bojowej weszły (oprócz dwóch niemieckich okrętów) najwartościow-
sze i najsprawniejsze technicznie jednostki tureckie, którymi były: krążowniki 
pancernopokładowe Hamidiye i Mecidiye, krążowniki torpedowe Berk-i Satvet 
i Peyk-i Şevket oraz osiem kontrtorpedowców typu Yadigâr-ı Millet i Taşoz25.

Przystępując do – z konieczności bardzo pobieżnej – analizy dokonań 
osmańskiej marynarki wojennej w trzech konfliktach, w jakich uczestniczyła 
ona na początku XX wieku, a więc w wojnie trypolitańskiej, wojnach bałkań-
skich i pierwszej wojnie światowej, zaznaczmy na wstępie, że omawiając okres 
Wielkiej Wojny, skupimy się tylko na działaniach tych okrętów, które w chwili 
jej wybuchu pływały pod turecką banderą (a więc z wyłączeniem krążowników 
Goeben i Breslau oraz niemieckich okrętów podwodnych).

Wybuch wojny trypolitańskiej 29 września 1911 roku zastał główne siły 
osmańskiej floty na manewrach we wschodniej części Morza Śródziemnego26. 
Z uwagi na ogólny stan techniczny okrętów oraz nadal bardzo słabe doświadcze-
nie załóg podjęto jednak decyzję o jak najszybszym powrocie okrętów do Stam-
bułu, co bez wątpienia uratowało główne siły osmańskiej marynarki wojennej 
przed zagładą. Jednakże 31 października Włochom udało się zatopić pod Igume-
nitsą torpedowce Hamidiye i Alpagot27, zaś 7 stycznia 1912 roku w zatoce Qouz 
na Morzu Czerwonym doszło do starcia, w wyniku którego włoski krążownik 

25 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, 52–53. Szerzej o osmańskiej marynarce wojennej 
w przededniu pierwszej wojny światowej: Piotr Nykiel, Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wo-
jenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpień 1914–marzec 1915) (Kraków–Międzyzdroje: 
Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, 2008).

26 Uczestniczyły w nich pancerniki Turgut Reis, Barbaros Hayrettin i Mesudiye, kontrtorpe-
dowce typu Yadigâr-ı Millet i Samsun oraz torpedowiec Demirhisar (Bernd Langensiepen, Ahmet 
Güleryüz, The Ottoman Steam Navy 1828–1923 (London: Conway Maritime Press, 1995), 15; 
Ersan Baş, Nurcan Bal, Muavenet-i Milliye ve Goliath’ın Batırılışı (İstanbul: Piri Reis Araştırma 
Merkezi Yayınları, b.d.w.), 23–25.

27 Ahmet Güleryüz, Bernd Langensiepen, 1828–1923 Osmanlı Donanması (İstanbul: Kap-
tan Yayıncılık/Denizler Kitabevi, 2007), 24.
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Piemonte wspólnie z kontrtorpedowcami Artigliere i Garibaldino posłały na dno 
sześć z szesnastu operujących na tym akwenie tureckich kanonierek oraz jeden 
opancerzony holownik28. Kolejną stratę w postaci korwety Avnillah i torpedowca 
Ankara Turcy ponieśli 24 lutego pod Bejrutem29. Podczas wszystkich tych starć 
osmańskie jednostki nie odnotowały ani jednego trafienia w okręt przeciwnika30.

Wojny bałkańskie 1912–1913 upłynęły pod znakiem permanentnego kon-
fliktu między Sztabem Generalnym a dowództwem floty. Szef sztabu, nie zwa-
żając na faktyczny stan marynarki wojennej, oczekiwał od niej rzeczy niemoż-
liwych, czyli jednoczesnego osiągnięcia dominacji nad flotami Grecji i Bułgarii 
oraz udzielenia wsparcia artyleryjskiego i logistycznego wojskom lądowym wal-
czącym we wschodniej Tracji. W praktyce oznaczało to konieczność podzielenia 
sił na trzy akweny (egejski, czarnomorski oraz Morze Marmara).

Chęć sprostania tym wymaganiom musiała odbić się negatywnie na efek-
tywności działań floty. Nie udało się więc obronić większości zajmowanych 
przez Greków Wysp Egejskich ani przerwać blokady Dardaneli. Dwie próby pod-
jęte w tym ostatnim celu przez okręty tureckie nie przyniosły rozstrzygnięcia. 
Mimo że w bitwach pod Imroz (lub inaczej koło przylądka Elli) 16 grudnia 1912 
roku i pod Lemnos 18 stycznia 1913 roku żadna ze stron nie zdołała zatopić ani 
jednego okrętu przeciwnika, to w pierwszym z tych starć bilans wyrządzonych 
i otrzymanych uszkodzeń przemawiał wyraźnie na korzyść Turków, zaś w dru-
gim na korzyść Greków. Krążownik Hamidiye, który 21 listopada 1912 roku omal 
nie został zatopiony pod Warną przez bułgarskie torpedowce, w 1913 roku odbył 
rajd po Morzu Egejskim i Adriatyku zakończony wycofaniem się na Morze Czer-
wone. Akcja ta przyniosła zatopienie krążownika pomocniczego i pięciu statków 
transportowych, lecz nie spełniła zasadniczego celu taktycznego, jakim było od-
ciągnięcie przed bitwą pod Lemnos krążownika liniowego Georgios Averoff od 

28 Były to kanonierki o nazwach: Kastamonu, Ayintab, Ordu, Bafra, Refahiye i Gökçeada 
oraz holownik Muha. Zatopiony podczas tej samej akcji jacht Şipka został później podniesiony 
z dna i odholowany przez Włochów. Większość zachodnich autorów twierdzi, że Turcy stracili 
pod Qouz siedem kanonierek, zaliczając najwyraźniej do tej liczby jednostkę o nazwie Haliç, 
którą dwa dni wcześniej ciężko uszkodził pod Akabą torpedowiec taranowy Puglia. Kanonierka 
zatonęła już po wycofaniu się okrętu włoskiego (Güleryüz, Langensiepen, 1828–1923 Osmanlı 
Donanması, 25).

29 Wg źródeł tureckich ofiarą włoskich okrętów padł jedynie Avnillah, natomiast Ankara 
zatopiona została przez własną załogę (Güleryüz, Langensiepen, 1828–1923 Osmanlı Donanması, 
25, 127). William Beehler, The History of the Italian-Turkish War, September 29, 1911, to October 
18, 1912 (Annapolis: The Advertiser Republican, 1913), 58, wspomina także o zniszczeniu przez 
Włochów sześciu barek.

30 Yavuz, Osmanlı Bahriyesi’nde Yabancı Misyonlar, 179–188.
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głównych sił greckiej floty. Reasumując wojny bałkańskie, wspomnieć też należy, 
że odparcie bułgarskiej ofensywy pod Czataldżą 18 listopada 1912 roku, a tym sa-
mym uratowanie Stambułu nie byłoby możliwe bez bardzo efektywnego wspar-
cia artyleryjskiego ze strony pancerników Turgut Reis i Barbaros Hayrettin31.

Omawiając bilans udziału osmańskiej floty w pierwszej wojnie światowej, 
ograniczymy się do trzech głównych teatrów działań, tj. do rejonu Dardaneli, 
Morza Marmara oraz Morza Czarnego.

W Dardanelach i na Morzu Marmara okręty tureckie zatopiły łącznie cztery 
pancerniki i dwa okręty podwodne. Nadmienić jednak trzeba, że spośród pancer-
ników tylko HMS Goliath padł ofiarą ataku torpedowego, którego 13 maja 1915 
roku dokonał kontrtorpedowiec Muavenet-i Milliyye, dowodzony przez kpt. Ah-
meta Saffeta32. Pozostałe trzy (HMSs Irresistible i Ocean oraz francuski Bouvet) 
zatonęły 18 marca 1915 roku – jak twierdzi oficjalna historiografia – na minach 
postawionych przez jednostkę o nazwie Nusret, dowodzoną przez kpt. Tophane-
li Hakkı Beja33. Wyniki wnikliwych badań źródłowych oraz niedawnych oglę-
dzin wraków tych pancerników wskazują jednak na to, że o ich zatonięciu w co 
najmniej równym stopniu przesądziły uszkodzenia wyrządzone przez miny, jak 
i przez artylerię nadbrzeżną34. Jeśli natomiast chodzi o okręty podwodne, to au-
stralijski AE 2 padł w dniu 30 kwietnia 1915 roku ofiarą torpedowca Sultanhisar, 
dowodzonego przez kpt. Alego Rızę Beja, zaś francuski Joule zatonął 1 maja 1915 
roku po wejściu na minę z tej samej, postawionej przez Nusreta linii, na którą 18 
marca weszły trzy wspomniane wyżej pancerniki.

Na Morzu Czarnym (29 października 1914 roku) kontrtorpedowiec 
Gayret-i Vataniyye posłał na dno rosyjską kanonierkę Doniec, a siostrzany Mu-
avenet-i Milliyye ciężko uszkodził kanonierkę Kubaniec.

Straty osmańskiej marynarki wojennej na wszystkich akwenach wynio-
sły łącznie: dwa pancerniki (Mesudiye i Barbaros Hayrettin), jeden krążownik 
pancernopokładowy (Mecidiye), trzy kontrtorpedowce (Yarhisar, Gayret-i Vata-
niyye i Yadigâr-ı Millet), trzy torpedowce (Kütahya, Hamidabad i Demirhisar) 

31 Szerzej na temat działań floty osmańskiej w wojnach bałkańskich zob.: Türk Silahlı 
Kuvvetleri Tarihi; Nykiel, „Turecki krążownik”; Piotr Nykiel, „Pancerniki typu «Brandenburg» 
w służbie tureckiej. Część I”, Okręty Wojenne (2012) 5: 20–29; Piotr Nykiel, „Pancerniki typu 
«Brandenburg» w służbie tureckiej. Część II”, Okręty Wojenne (2012) 6: 9–13.

32 Pilotem tego kontrtorpedowca był wspomniany już wyżej kmdr ppor. Nazmi (Akpınar).
33 (…) i pilotowaną także przez kmdr. ppor. Nazmiego (Akpınara).
34 Por. Piotr Nykiel, „«Echoes from the Deep» – a huge academic mystification”, dostęp 

25.07.2014, http://navyingallipoli.com/teksty/Echoes01.pdf.
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oraz siedem kanonierek (Taşköprü, Yozgat, Nevşehir, Peleng-i Derya, Nur-ül-
-bahir, No. 12 i No. 16)35. Jak już wcześniej zaznaczono, do strat wyrządzonych 
przez Turków flotom ententy nie zostały wliczone te, które zadały pływające pod 
osmańską banderą, ale dowodzone i w większości obsadzone przez Niemców 
krążowniki Yavuz Sultan Selim i Midilli oraz niemieckie okręty podwodne U-21 
i UB-14. Pominięto też tutaj jednostki zatopione przez turecką artylerię nadbrzeż-
ną. Łącznie na wszystkich akwenach były to: dwa pancerniki (HMSs Tiumph 
i Majestic), sześć okrętów podwodnych (AE 2, E 7, E 14, E 15, E 20 i francuski 
Mariotte)36 i dwa monitory (HMSs Raglan i M-28). Można więc uznać, że ogólny 
bilans przemawia wyraźnie na korzyść floty osmańskiej, co raczej zdumiewa, 
biorąc pod uwagę jej potencjał i stan techniczny w momencie przystąpienia do 
Wielkiej Wojny.

Oceniając skutki omówionych wyżej wysiłków reformatorskich w osmań-
skiej marynarce wojennej, uznać należy, że jakiekolwiek efekty odniosły one 
praktycznie tylko na poziomie systemu szkolenia, przy czym wyraźny postęp 
miał tu miejsce dopiero po objęciu teki ministra floty przez Cemala Paszę, a więc 
w pierwszym półroczu 1914 roku. W wojnach bałkańskich widać było jeszcze bo-
wiem wyraźne braki w wyszkoleniu załóg okrętów. Podstawowym problemem, 
który uniemożliwiał dokonanie głębszych reform, a przede wszystkim moder-
nizacji floty, był chybiony wybór partnera strategicznego. Wielka Brytania jako 
największe mocarstwo morskie świata wydawała się na pierwszy rzut oka ideal-
na, ale postawienie na nią dowodziło całkowitego braku realizmu politycznego 
ze strony osmańskich elit rządzących. Londyn już od schyłku XVIII wieku w za-
kulisowych rozmowach z Petersburgiem podnosił przecież kwestię wspólnych 
rozbiorów „chorego człowieka Europy”. Na początku XX wieku Brytyjczycy 
równolegle z turecką reformowali też flotę Grecji – najbliższego geograficzne 
rywala Imperium Osmańskiego. Rywala, który – co istotne – posiadał zbliżony 
potencjał morski. Trudno więc było spodziewać się po oddelegowanych przez ad-
miralicję oficerach szczerości intencji i rzeczywistego dążenia do podźwignięcia 
sułtańskiej marynarki wojennej. Bardzo dobitnie dowiódł tego zresztą przebieg 

35 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, 603, 609.
36 Oficjalna turecka historiografia przypisuje też artylerii nadbrzeżnej zatopienie w dniu 

15 stycznia 1915 roku francuskiego Saphira. Z relacji ocalałego członka załogi tego okrętu wyni-
ka jednak, że przyczyną jego zagłady była seria awarii spowodowanych katastrofalnym stanem 
technicznym jednostki w momencie rozpoczęcia przez nią ostatniej misji (por. Francis Gutton, 
La dernière plongée (Conférence donnée à Toulon aux Heures de l’Académie du Var le 10 janvier 
1969) (Toulon: Imp. Nouvelle, 1969).
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zmagań morskich między Turcją a Grecją podczas wojen bałkańskich. Wydaje 
się, że w ówczesnych realiach politycznych najlepszym partnerem strategicznym 
dla Turków byłby Berlin, ale jego wybór naruszałby wspomnianą wcześniej zasa-
dę dywersyfikacji, oddając praktycznie całe osmańskie siły zbrojne w ręce Niem-
ców. Faktycznie zresztą tak się stało w połowie sierpnia 1914 roku, ale trwająca 
już Wielka Wojna nie pozostawiła kontradm. Souchonowi czasu na wprowadze-
nie jakichkolwiek reform. Stanął on przed koniecznością bazowania na tym, co 
sam posiadał (Goeben i Breslau) i co zastał po bardzo krótkiej i mało owocnej 
turecko-brytyjskiej współpracy.
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THE “SICK MAN OF EUROPE” AND THE SEA – CONCEPTS 
IN THE DEVELOPMENT AND ACTIVITY OF THE OTTOMAN NAVY 

AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Keywords: Ottoman Navy, Mehmet V, Douglas Gamble, Hugh P. Williams, Arthur H. 
Limpus, Cemal Pasha, Wilhelm Souchon

 Abstract

Abdülhamid II inherited a navy which in terms of quantity was considered to be the 
third in the world, but as a result of defeat in war with Russia (1877–1878) he was forced 
to push it to the background and to deal urgently with the reconstruction of his land forc-
es. For 30 years his ships were not to leave Constantinople, which was to have a devastat-
ing effect on their technical condition as well as on the training level of naval personnel.

Thus it was his successor Mehmed V who faced the necessity of reconstruction 
of the Ottoman Navy. The Turks applied for substantive assistance to London and as 
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a result three consecutive British Naval Missions were sent to Constantinople for the 
period 1909–1914. Cultural differences and discrepancies regarding the concept of navy 
development made the cooperation between the parties unharmonious. The insincerity 
of intentions on the side of the British, a clear conflict of interests as well as a conscious 
diversification of weapon deliveries and the employment of foreign experts applied by the 
Turks were to play an important role too.

Despite being completely unprepared for any military conflict, both during the Bal-
kan Wars and the Great War the Ottoman Navy did its job surprisingly well.
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Streszczenie

Doznane w początkowej fazie pierwszej wojny światowej przez Królewską Ma-
rynarkę Wojenną dotkliwe porażki wznieciły falę ostrej krytyki społecznej skierowa-
nej przeciw Urzędowi Admiralicji (Board of Admiralty). Obawiając się utraty pozycji, 
pierwszy lord Admiralicji Winston Churchill rozpoczął gorączkowe poszukiwania dróg 
wyjścia z trudnej sytuacji. Ponieważ olbrzymia siła floty wojennej II Rzeszy Niemieckiej 
uniemożliwiała szybki spektakularny sukces w działaniach zbrojnych na otwartym mo-
rzu, Churchill podchwycił oraz rozwinął ideę podjęcia operacji lądowo-morskiej, pod-
czas której łatwiej byłoby osiągnąć upragniony sukces przy wsparciu wojsk lądowych.

Wspomniane okoliczności oraz ciężkie straty ponoszone na zachodzie Europy skło-
niły rząd Herberta H. Asquitha do wszczęcia procesu poszukiwania dodatkowego frontu, 
który przyniósłby ulgę brytyjskiemu Korpusowi Ekspedycyjnemu, toczącemu krwawe 
boje we Francji.

Po długich dyskusjach, toczonych w obliczu trudnej sytuacji militarnej i politycz-
nej aliantów na przełomie lat 1914/1915, najwyższe gremia decyzyjne armii, floty, Rady 
Wojennej oraz rządu podjęły decyzję o ataku na cieśniny tureckie z użyciem okrętów 
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Royal Navy. 19 lutego 1915 roku – zgodnie z założeniami planu opracowanego przez wi-
ceadm. Sackville’a Hamiltona Cardena – rozpoczęto operację morską w cieśninie Darda-
nele. Jednakże po doznaniu wyjątkowo ciężkich strat, morska, a później lądowo-morska 
bitwa została pod koniec sierpnia przerwana. Podczas mglistej nocy z 8 na 9 stycznia 
1916 roku ostatni żołnierze alianccy opuścili ponure pobojowisko na Gallipoli.

W oparciu o bogaty materiał zawarty w archiwaliach, opublikowanych dokumen-
tach oraz opracowaniach autor artykułu podjął próbę przedst awienia skomplikowanych 
meandrów politycznych i aspektów militarnych, które doprowadziły do powstania, zaak-
ceptowania przez najwyższe władze Wielkiej Brytanii planu Churchilla–Cardena, a tak-
że wskazał niezwykle poważne konsekwencje spowodowane przegraną bitwą w Darda-
nelach i na Gallipoli.

Ciągle istnieje wielkie, zasadnicze pytanie: 
Kto będzie miał Konstantynopol? 

Napoleon Bonaparte

Już w pierwszych miesiącach wielkiej światowej wojny Królewska Mary-
narka Wojenna (Royal Navy) doznała kilku spektakularnych porażek. Udana 
ucieczka dowodzonego przez wiceadm. Wilhelma Souchona dywizjonu niemiec-
kich krążowników (Die Mittelmer-Division) na Morzu Śródziemnym była jed-
nym z wydarzeń, które przyniosły poważne konsekwencje militarne i polityczne 
na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz na europejskich frontach krwawych 
zmagań wojennych. Uchodząc przed pościgiem eskadry kontradm. Ernesta Tro-
ubridge’a, krążowniki Goeben i Breslau weszły 10 sierpnia ok. godz. 17.00 na 
tureckie wody terytorialne w pobliżu przylądka Helles. O godz. 20.30 okręty 
wpłynęły do cieśniny Dardanele, następnego dnia o godz. 19.35 zrzuciły kotwice 
w pobliżu fortu Çanak1. Niebawem władze w Konstantynopolu inkorporowały 
Die Mittelmer-Division do otomańskiej floty wojennej, a wiceadm. Souchona 
mianowały jej dowódcą.

Wcielenie niemieckich okrętów do osmańskiej floty zmieniło dotychcza-
sowy układ sił militarnych i politycznych w regionie. Krążownik liniowy Go-
eben (Sultan Yavuz Selim) był bowiem jedynym okrętem zdolnym nawiązać 

1 Julian S. Corbett, Naval Operations. History of the Great War Based on Official Docu-
ments, t. I (London: Longmans, 1938), 70; Zygmunt S. Zalewski, Dardanele i Gallipoli w polityce 
i strategii mocarstw europejskich podczas I wojny światowej (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001), 56; Dan van der Vat, The Ship that Changed the World. 
The Escape of the Goeben to the Dardanelles, in 1914 (London–Sydney–Auckland–Toronto: Hod-
der & Stoughton, 1985), 114.
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równorzędną walkę nawet z dwoma rosyjskimi predrednotami jednocześnie. Po-
nadto wraz z lekkim krążownikiem Breslau (Midili) wypełniły powstałą w tu-
reckiej flocie wojennej lukę po – budowanych w brytyjskich stoczniach, lecz za-
rekwirowanych w sierpniu przez rząd w Londynie – okrętach liniowych klasy 
dreadnought (Sultan Osman I i Reşadiye)2.

Pomimo schronienia udzielonego obcym krążownikom, Imperium Oto-
mańskie było na początku wojny państwem neutralnym. Chcąc ustalić kwestię 
międzynarodowego statusu politycznego tego kraju, Winston Churchill zwrócił 
się 15 sierpnia do ministra wojny Envera Paşy, żądając deklaracji zachowania 
neutralności Turcji podczas toczącej się wojny oraz zagroził atakiem flot: brytyj-
skiej, francuskiej, rosyjskiej na Dardanele i Konstantynopol w przypadku, gdyby 
Wysoka Porta zdecydowała się rozpocząć działania zbrojne u boku II Rzeszy 
i Austro-Węgier3.

W toku dynamicznie rozwijających się wydarzeń wojennych na Bliskim 
i Środkowym Wschodzie w najwyższych kręgach politycznych i decyzyjnych 
Whitehallu zaczęła powstawać idea zaatakowania cieśnin tureckich, by siłą przy-
wrócić niekorzystne dla Wielkiej Brytanii tendencje załamywania się tam do-
tychczasowej politycznej równowagi sił.

Myśl tę zaadaptował pierwszy lord Admiralicji Winston Churchill, słusznie 
zakładając, iż skuteczna operacja w Dardanelach przywróciłaby kierowanemu 
przez niego urzędowi reputację, nadszarpniętą po nieudanym pościgu dywizjonu 
wiceadm. Souchona na Morzu Śródziemnym. Czując po przykrym incydencie 
urazę do Turków i Niemców, Churchill chciał, aby już we wrześniu 1914 roku 
kierowani przez wiceadm. Arthura Limpusa wysocy rangą oficerowie marynarki 
wojennej przystąpili do opracowania planu ataku floty na tureckie forty.

Wspominany oficer był szefem brytyjskiej misji wojskowej w Konstanty-
nopolu. Pełniąc jednocześnie funkcję doradcy tureckiego rządu, wniósł wielkie 
zasługi do procesu modernizacji otomańskiej marynarki wojennej, za co został 
mianowany wiceadmirałem4. Niewątpliwie brytyjsko-turecki wiceadm. Limpus 
posiadł wyjątkową wiedzę o otomańskiej flocie, znał doskonale system obrony 

2 Oba okręty zostały wcielone do Royal Navy: „Sultan Osman I” jako HMS Azincourt nato-
miast „Reşadiye” jako HMS Erin. Fromkin, A Peace to End All Peace, 56–58.

3 Graham T. Clews, Churchill’s Dilemma: The Real Story Behind the Origins of the 1915 
Dardanelles Campaign (Santa Barbara, Calif.: Praeger, 2010), 44.

4 Fromkin, A Peace to End All Peace, 55.
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cieśnin i dlatego był najlepszym kandydatem do nakreślenia planu zaproponowa-
nego przez Winstona Churchilla.

Jednakże w czasie, gdy Imperium Otomańskie było oficjalnie państwem 
neutralnym, sprawa była nadzwyczaj delikatna. Ambasador Wielkiej Brytanii 
w Konstantynopolu, sir Louis Mallet, doskonale rozumiał pojawiającą się nie-
zręczność. Słusznie zakładał, iż powierzenie kierownictwa nad zespołem opra-
cowującym plan zaatakowania Dardaneli szefowi brytyjskiej misji, który był 
jednocześnie wiceadmirałem otomańskiej floty, byłoby przejawem szczególnej 
arogancji wobec Wysokiej Porty5. Popierając obawy sir Louisa Malleta, Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych (The Foreign Office) zmusiło Churchilla do zre-
zygnowania z kandydatury wiceadmirała6.

Wywołane wokół osoby wiceadm. Limpusa zamieszanie nie oznaczało rezy-
gnacji z podjęcia prac nad wspomnianym projektem. Od tego czasu w atmosferze 
brzemiennych w następstwa wydarzeń politycznych oraz w toku rozszerzającego 
się płomienia wielkiej światowej wojny dojrzewała idea, której prawdopodobień-
stwo praktycznego zastosowania na polu walki w Dardanelach wzrastało w miarę 
coraz większych kłopotów na obu frontach w Europie oraz w obliczu porażek do-
znawanych przez Królewską Marynarkę Wojenną na morzach. Wskazany wątek 
wielokrotnie ożywał, a droga do jego urzeczywistnienia wiodła przez najwyższe 
kręgi polityczne i gabinety gremiów decyzyjnych w Londynie, do czasu zanim 
oparty na pomysłach Churchilla plan został w styczniu 1915 roku opracowany, 
a w lutym i marcu zrealizowany.

Pasmo dotkliwych porażek Royal Navy jest jednym z ważniejszych ele-
mentów, stanowiących istotne tło poruszanej problematyki. Już w drugim dniu 
brytyjsko-niemieckiej wojny, wracając do bazy w Harwich, rankiem 6 sierpnia 
wszedł na minę i zatonął lekki krążownik HMS Amphion7. Brytyjskie społe-
czeństwo odczytało tę tragedię jako zły znak. Wprawdzie nastroje w Wielkiej 
Brytanii poprawiły się po odniesionym 28 sierpnia 1914 roku zwycięstwie nad 
Hochseeflotte, w wielkiej bitwie morskiej stoczonej w pobliżu wyspy Helgoland, 
lecz jej dramatyczny przebieg ujawnił wiele poważnych niedociągnięć logistycz-
nych oraz błędów operacyjnych popełnionych podczas walk8. Odnosząc się do 

5 Robin Prior, Churchill’s ‘World Crisis’ as History (London: Croom Helm, 1983), 56.
6 Prior, Churchill’s ‘World Crisis’, 56.
7 Jan Gozdawa-Gołębiowski, Tadeusz Wywerka-Prekurat, Pierwsza wojna światowa na 

morzu (Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1973), 54.
8 Corbett, Naval Operations, t. I, 102–120.
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floty brytyjskiej, Jan Gozdawa-Gołębiowski i Tadeusz Wywerka-Prekurat słusz-
nie zauważyli, iż: „Zaniedbania w admiralicji brytyjskiej (…) tylko szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności nie doprowadziły do tragicznych powikłań, a okazji po 
temu było kilka. W toku analizy zwrócono uwagę na potrzebę lepszego planowa-
nia operacji sił połączonych oraz na konieczność podawania bardziej dokładnych 
meldunków w trakcie bitwy (…)”9.

Wydarzenia końcowych czterech miesięcy 1914 roku oraz trzech począt-
kowych 1915 roku miały dobitnie wykazać, iż do wyzwań nowoczesnej wojny 
morskiej Admiralicja nie była dobrze przygotowana. Sztabowi admirałowie bry-
tyjscy niedostatecznie docenili rolę okrętów podwodnych, problematykę mino-
wania szlaków morskich oraz zagadnienie szybkiego przekazu informacji na polu 
walki10.

Dowództwo marynarki II Rzeszy lepiej przygotowało swą flotę do pro-
wadzenia nowoczesnej wojny morskiej i dlatego już w pierwszych miesiącach 
1914 roku Die Kaiserlische Marine zaczęła zadawać Królewskiej Marynarce Wo-
jennej coraz dotkliwsze straty na Morzu Północnym, w Cieśninie Kaletańskiej 
oraz u wybrzeży Chile na Oceanie Spokojnym11.

Chcąc przerwać pasmo – przynoszących fatalne następstwa polityczne – 
dotkliwych klęsk na morzach, zwłaszcza iż na polach bitewnych Francji alianc-
kim armiom także nie wiodło się najlepiej, gabinet premiera Herberta Henry’ego 

9 Gozdawa-Gołębiowski, Wywerka-Prekurat, Pierwsza wojna światowa, 64.
10 Clews, Churchill’s Dilemma, 17; Gozdawa-Gołębiowski, Wywerka-Prekurat, Pierwsza 

wojna światowa, 64.
11 22 września, podczas przeprowadzonej w Cieśninie Kaletańskiej u wybrzeży Holandii 

spektakularnej akcji, dowodzony przez kpt. Ottona Weddigena okręt podwodny U-9 storpedował 
aż trzy brytyjskie krążowniki pancerne: HMS Abukir, HMS Hogue i HMS Cressy (Corbett, Na-
val Operations, t. I, 175–177; Gozdawa-Gołębiowski, Wywerka-Prekurat, Pierwsza wojna świa-
towa, 66–68). Będące w ciągłym ruchu niemieckie U-booty zagroziły bazom brytyjskiej Grand 
Fleet, zwłaszcza w Scapa Flow, umożliwiając dowództwu floty niemieckiej prowadzenie coraz 
efektywniejszej wojny na Morzu Północnym oraz w Cieśninie Kaletańskiej, u wybrzeży Francji, 
Belgii i Holandii. Zorganizowane w październiku przez Hochseeflotte trzy wyprawy minowe 
sprawiły Brytyjczykom sporo kolejnych kłopotów. Wszedłszy bowiem na położoną przez krą-
żownik pomocniczy Berlin minę, w pobliżu Lough Swilly zatonął dreadnought HMS Audacious 
(Corbett, Naval Operations, t. I, 239–240; Gozdawa-Gołębiowski, Wywerka-Prekurat, Pierwsza 
wojna światowa, 74–75). Kolejnym, niesłychanie przykrym wydarzeniem była dotkliwa klęska 
doznana w stoczonej 1 listopada 1914 roku bitwie w pobliżu Coronel u wybrzeży Chile, gdzie 
Brytyjczycy stracili dwa krążowniki HMS Good Hope i HMS Monmouth. Zginęło około 1600 
marynarzy oraz dowódca eskadry kontradm. sir Christopher Cradock (Gozdawa-Gołębiowski, 
Wywerka-Prekurat, Pierwsza wojna światowa, 351–357; Arthur J. Marder, From the Dreadnought 
to Scapa Flow. The Royal Navy in the Fisher Era, 1904–1919, t. II: The War Years. To the Eve of 
Jutland (London: Oxford University Press, 1965), 30–33; Gozdawa-Gołębiowski, Wywerka-Pre-
kurat, Pierwsza wojna światowa, 109–113).
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Asquitha został zmuszony do podjęcia radykalnych rozwiązań. Odnosząc się do 
problematyki wojny morskiej, postanowiono dokonać kilku zmian personalnych 
na najwyższych szczeblach dowódczych w Urzędzie Admiralicji (Board of Ad-
miralty). Rezultatem gęstniejącej atmosfery politycznej wokół wspomnianego 
urzędu było odwołanie ks. Ludwika Aleksandra von Battenberga ze stanowiska 
pierwszego lorda morskiego. 30 października zastąpił go przywrócony z emery-
tury do służby admirał floty John Arbuthnot Fisher12.

Stanowisko pierwszego lorda Admiralicji zachował Winston Churchill. Kry-
tykowany głównie za utratę trzech krążowników, storpedowanych 22 września 
w Cieśninie Kaletańskiej, oraz za przegraną bitwę pod Coronelem u wybrzeży 
Chile, potrafił umiejętnie zrzucić winę na podwładnych admirałów, ujawniając 
w kręgach najwyższych władz decyzyjnych treści dwóch protokołów z posiedzeń 
Board of Admiralty, z których wynikało, iż nie jest on całkowicie odpowiedzial-
ny za poniesione klęski13.

Jednakże fakt utrzymania przez Churchilla dotychczasowej pozycji nie 
wyciszał kierowanej wobec jego osoby coraz dotkliwszej krytyki społecznej, 
zwłaszcza w londyńskiej prasie. Pod koniec października ukazał się w „The 
Morning Post” artykuł, którego autor napisał, iż pod kierownictwem dotychcza-
sowego pierwszego lorda Admiralicji Royal Navy narażona będzie na kolejne 
błędy i porażki14. Wspomniana klęska dywizjonu kontradm. sir Christophera 
Cradocka u wybrzeży Ameryki Południowej, ostrzelanie plaż miasta Yarmouth 

12 Niebawem stanowiska w Urzędzie Admiralicji utracili: szef Sztabu Wojennego Admi-
ralicji wiceadm. Frederick Ch.D. Sturdee, którego zastąpił kontradm. H.F. Olivier oraz sekretarz 
pierwszego lorda Admiralicji kontradm. Horace L A. Hood. W skład nowo powołanej Rady Wo-
jennej Urzędu Admiralicji weszli: W.S. Churchill, adm. J.A. Fisher, wiceadm. H.F. Olivier, adm. 
A.K. Wilson, zaś nowym sekretarzem Admiralicji został komodor C.M. de Bartolomé.

13 Odnosząc się do przypadku pierwszego, dokument wskazywał, że już 18 września Chur-
chill wyraził się krytycznie w sprawie nadmiernego wykorzystywania operujących z bazy Sheer-
ness krążowników Drugiej Floty do akcji na Morzu Północnym, ponieważ: „Ryzyko, na jakie są 
narażone, nie jest warte tego, co mogą te okręty w przyszłości wyświadczyć. Będące najłatwiej-
szymi do sforsowania przez wroga wąskie akweny powinny być zabezpieczane przez niewielką 
liczbę dobrych nowoczesnych okrętów (…). Najbardziej przydatne do patrolowania naszych ko-
twicowisk będzie lotnictwo oraz niszczyciele” (Corbett, Naval Operations, t. I, 441). Natomiast 
odpowiadając na wysłany 12 października z Montevideo telegram Craddocka, w którym kontrad-
mirał obawiając się przewagi silnej eskadry niemieckiej, prosił o nadesłanie obiecanego wcześniej 
krążownika HMS Defence, Churchill odpowiedział: „W tych okolicznościach najlepiej byłoby 
dla okrętów brytyjskich utrzymywać pomiędzy sobą odpowiednio bliską odległość w Cieśninach 
i w pobliżu Falklandów oraz odłożyć rajd wzdłuż zachodniego wybrzeża [Chile], aż zostanie 
wyjaśniona kwestia dotycząca obecności krążowników Scharnhorst i Gneisenau (Corbett, Naval 
Operations, t. I, 441–442).

14 The Morning Post, 22.10.1914.
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przez zespół okrętów kontradm. Franza von Hippera (3 listopada), storpedowa-
nie krążownika HMS Hawke przez U-9 na Morzu Północnym (15 października), 
ostrzelanie nadbrzeżnych miast Scarborough, Hartlepool i Whitby (16 grudnia 
1914 roku) stawały się ponurymi faktami, w pewnym sensie potwierdzającymi 
przepowiednię redaktora „The Morning Post”15.

Początek 1915 roku przyniósł kolejne nieszczęścia. Minęły zaledwie dwie 
i pół godziny nowego roku, gdy U-24 storpedował HMS Formidable w Kanale 
La Manche. Na dno, wraz z 512 członkami załogi, poszedł flagowy okręt liniowy 
dowódcy Channnel Fleet wiceadm. sir Lewisa Bayly’ego16. Natomiast 4 stycznia, 
wszedłszy na niemiecką minę, zatonął brytyjski okręt podwodny C 3117.

Aktywność, a zwłaszcza niezaprzeczalne sukcesy Die Kaiserlische Marine 
zaczęły poważnie niepokoić rządy Wielkiej Brytanii i Francji. Podczas odbytej 
28 grudnia 1914 roku konferencji w Chantilly brytyjski minister wojny, marsza-
łek polny Horatio H. Kitchener oraz najwyższy dowódca francuskiej armii gen. 
Joseph J.C. Joffre18 wyrazili potrzebę kombinowanego, lądowo-morskiego ude-
rzenia na bazy niemieckich U-bootów19.

Idea nie była nowa. Zaczęła bowiem powstawać już w drugim miesiącu 
wielkiej wojny, gdy 17 września 1914 roku podczas spotkania w Paryżu Winston 
Churchill przedstawił dowódcy Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego (British 
Expeditionary Force) we Francji Sir Johnowi Frenchowi sugestię lorda Kitche-
nera, aby marszałek starał się nakłonić Francuzów do podjęcia wspólnej lądo-
wo-morskiej operacji skierowanej przeciw bazom floty niemieckiej. Marszałek 
John French nie przejawiał z początku entuzjazmu wobec przedstawionego po-
mysłu, lecz podczas kolejnej wizyty pierwszego lorda Admiralicji w Paryżu – 
odbytej 27 września, tj. w przeddzień uderzenia armii niemieckiej na twierdzę 
w Antwerpii – obaj panowie wyrazili opinię, iż powstrzymanie Niemców byłoby 
możliwe w przypadku odrzucenia ich od wybrzeża belgijskiego, przynajmniej do 
Zeebrugge20.

15 Corbett, Naval Operations, t. II, 31–35.
16 Tamże, 58–59.
17 Tamże, 61.
18 Gen. Joseph Jacques Césaire Joffre został w 1916 roku mianowany marszałkiem Francji.
19 Corbett, Naval Operations, t. II, 61.
20 Gerald French, The Life of Field Marshall Sir John French First Earl of Ypres (Lon-

don: Cassell, 1931), 303; Sugerując się opinią marszałka, Winston Churchill skierował w stronę 
kontynentu eskadrę złożoną ze starych krążowników, slupów i kanonierek (m.in. HMS Severn, 
HMS Humber, HMS Mersey), która 8 października ostrzelała belgijskie wybrzeże, utrudniając 
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Tymczasem 10 października skapitulowała twierdza w Antwerpii. W zdo-
bytych portach Zeebrugee i Ostendy Niemcy zaczęli organizować kolejne bazy 
okrętów podwodnych, stwarzając coraz większe zagrożenie brytyjskiej flocie 
operującej na Kanale La Manche i Morzu Północnym. Zaniepokojony Winston 
Churchill wysłał 26 października do Paryża pismo, w którym przekonywał do-
wódcę British Expeditionary Force o konieczności oskrzydlenia Niemców od 
strony lądu i morza. Napisał m.in.: „Musimy wyrzucić ich z belgijskiego brze-
gu, nawet jeśli nie odzyskamy Antwerpii”21 oraz „Mogę dać Panu przytłaczające 
wsparcie od strony morza, a otrzyma Pan wtedy flankę, której oni z pewnością 
nie przełamią”22.

Należy zgodzić się z opinią Grahama T. Clewsa, iż w trakcie wspomnianych 
wydarzeń dojrzewało przekonanie Winstona Churchilla o skuteczności bombar-
dowań nadbrzeżnych umocnień ogniem ciężkiej artylerii okrętowej23.

Po upadku Antwerpii pogorszyło się położenie wojsk Ententy na froncie 
zachodnim. Na przełomie lat 1914/1915 dowództwo alianckie podjęło decyzję 
o pozostawieniu Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego na linearnym froncie we 
Flandrii, gdzie od początku wojny toczono niezwykle krwawe walki, pochłania-
jące olbrzymią liczbę ofiar24. Pobudzone informacjami z pól bitewnych społe-
czeństwo brytyjskie rozwinęło falę krytyki, pod wpływem której rząd premiera 
Asquitha zaczął zastanawiać się nad utworzeniem alternatywnego frontu, na któ-
rym można byłoby odciążyć walczące na Zachodzie dywizje francuskie, brytyj-
skie i belgijskie.

oddziałom niemieckiej armii przemieszczanie się pomiędzy Ostendą a Nieuportem, a przede 
wszystkim dotarcie do linii brzegowej morza (Clews, Churchill’s Dilemma, 36).

21 French, The Life of Field Marshall Sir John French, 304.
22 Tamże. 
23 Clews, Churchill’s Dilemma, 36. W ciągu dwóch schyłkowych miesięcy upływającego 

1914 roku pierwszy lord Admiralicji starał się przekonać marszałka Frencha i premiera Henry’ego 
Herberta Asquitha do swego pomysłu. 21 listopada i 7 grudnia spotykał się w Paryżu z dowódcą 
Brytyjskich Sił Ekspedycyjnych, nakłaniając go do podjęcia wspólnej lądowo-morskiej operacji 
przeciw nowo powstałym bazom niemieckiej marynarki wojennej. Coraz bardziej obecną 
w politycznych i dowódczych kręgach Westminsteru myśl podchwycili premier Asquith, 
głównodowodzący armią brytyjską marszałek H. Kitchener oraz minister spraw zagranicznych 
Edward Grey. 9 grudnia ambasador Wielkiej Brytanii w Paryżu Francis Bertie otrzymał polecenie 
wysondowania opinii rządu francuskiego w kwestii wyrażenia zgody na wykonanie przez wojska 
Brytyjskich Sił Ekspedycyjnych manewru spod Ypres w kierunku Antwerpii i Zeebrugge, gdzie 
miałyby one wesprzeć prowadzony od strony morza atak Royal Navy (French, The Life of Field 
Marshall Sir John French, 306).

24 Prior, Churchill’s ‘World Crisis’, 35.
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W toku wartkim nurtem płynących wydarzeń wojennych zmieniał się po-
gląd marszałka Johna Frencha do pomysłu lądowo-morskich operacji. W napi-
sanym na zamówienie Admiralicji memorandum, skierowanym 3 stycznia 1915 
roku na ręce Winstona Churchilla oraz ministra wojny marszałka Kitchenera, 
dowódca British Expeditionary Force wyraźnie wskazywał, iż do obszarów, na 
których można spodziewać się sukcesów, nie należy Zachód, gdzie Niemcy kon-
centrują coraz więcej wojsk, lecz rozwiązań należy szukać na froncie wschod-
nim25. A zatem wypowiedź starego, szanowanego marszałka stanowiła moment 
zwrotny, od którego Ministerstwo Wojny i Admiralicja zaczęły traktować coraz 
poważniej kwestę większego zaangażowania militarnego w Azji.

Tymczasem Sztab Generalny Armii II Rzeszy gromadził na froncie zachod-
nim coraz większe siły, przygotowując je do potężnego uderzenia w nadchodzą-
cych miesiącach wiosennych. W trakcie dynamicznie zmieniających okoliczności 
wojennych francuskie naczelne dowództwo zrezygnowało z ustaleń wspomnia-
nej wcześniej konferencji w Chantilly, a kwestię lądowo-morskiej operacji pozo-
stawiło Brytyjczykom.

Przełom lat 1914/1915 był okresem, w którym również z frontów azjatyckich 
napływały niepokojące wieści. Wojska Imperium Otomańskiego stawiały coraz 
zaciętszy opór dywizjom Indian Expeditionary Forces D na froncie mezopotam-
skim26. Rozpoczęte 5 listopada 1914 roku krwawe walki na froncie kaukaskim 
zaczęły przybierać niekorzystny dla Rosji obrót. Na prowadzącą skuteczną ofen-
sywę na froncie Sarykamysz-Kars Armię Kaukaską uderzyły 22 grudnia pod Ar-
dahanem i Batumi oddziały I i X Korpusu Otomańskiego. Toczone 29 i 30 grud-
nia ciężkie boje o Ardahan zakończyły się klęską i odwrotem Rosjan. 4 stycznia 
żołnierze carskiej armii odbili utracone miasto, lecz potęgująca się skala wysiłku 
zbrojnego wymagała kierowania na Kaukaz coraz więcej sprzętu i ludzi, których 
musiało zabraknąć na europejskim froncie wschodnim, umożliwiając jednocze-
śnie Niemcom większe zaangażowanie wojenne na Zachodzie27.

25 The National Archives, London [dalej: TNA], Cabinet Papers [dalej: CAB] 42/1/9, Memo-
randum by John French. Relative strengths of opposing forces in European War, 3 I 1915; Corbett, 
Naval Operations, t. II, 68.

26 Zygmunt S. Zalewski, „Działania zbrojne w Mezopotamii i Persji w latach 1914–1918”, 
w: Historia i pamięć. Studia z dziejów XX w., red. Witold Gieszczyński, Wiesław B. Łach, Karol 
Sacewicz (Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego, 2011), 291.

27 Jan Dąbrowski, Wielka Wojna, 1914–1918 (Warszawa: Nakładem Księgarni Trzaski, 
Everta i Michalskiego, 1937), 420–421; Ilustrowana Historia Wojny Światowej (1914–1920), red. 
Rudolf Kodž (Warszawa: Wiedza Współczesna, 1931), 334–337.
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Niepowodzenia na froncie wschodnioeuropejskim oraz narastające kłopoty 
Armii Kaukaskiej wzbudziły w Petersburgu krytykę, kierowaną wobec najwyż-
szego dowództwa armii. Oskarżano je o nieumiejętne kierowanie działaniami 
wojennymi. Także rosyjskie władze zaczęły szukać dróg złagodzenia kryzysu.

2 stycznia 1915 roku Ministerstwo Wojny w Londynie otrzymało wysłany 
przez ambasadora Wielkiej Brytanii w Petersburgu, George’a Buchanana, tele-
gram, w którym dyplomata przekazywał prośbę naczelnego wodza armii rosyj-
skiej, wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza Romanowa, o przeprowadzenie 
demonstracji brytyjskich sił morskich lub lądowych, które odciągnęłyby część 
wojsk tureckich z Kaukazu28. W przesłanej 3 stycznia do Petersburga nocie lord 
Kitchener oznajmił Rosjaninowi, iż wobec trudnej sytuacji na froncie zachodnim 
nie może skierować do Azji Mniejszej sił lądowych, lecz jest możliwa demonstra-
cja brytyjskiej floty wojennej w wejściu do Dardaneli29.

Tymczasem po zatopieniu HMS Formidable również na Wyspach Brytyj-
skich nastroje społeczne nie były dobre. W karierze Winstona Churchilla poja-
wił się kolejny trudny moment, polityk czując narastające zagrożenie, postanowił 
podjąć ryzykowną, śródziemnomorską grę, zwłaszcza że zaczęły pojawiać się 
okoliczności umożliwiające jej urzeczywistnienie.

Nadsyłane do Londynu meldunki dowódcy Egipskich Sił Ekspedycyjnych 
(Egyptian Expeditionary Force) gen. Johna Maxwella informowały o zaawan-
sowanych przygotowaniach osmańskiej armii do zaatakowania Kanału Sueskie-
go30. Pojawiało się w Oriencie kolejne ognisko wojny, którego gabinet premiera 
Asquitha nie mógł zignorować. Turecko-niemieckie wojska zamierzały bowiem 
uderzyć w najczulszy punkt brytyjskiej „osi imperialnej”, dlatego bez względu 
jak wielka była ich siła, należało je za wszelką cenę powstrzymać.

Podejmując wyzwanie, Ministerstwo Wojny zaczęło wzmacniać stacjonu-
jące w delcie Nilu wojska gen. Johna Maxwella. Ponadto na rozkaz Admirali-
cji 28 stycznia weszło do Kanału osiem okrętów brytyjsko-francuskiej eskadry. 

28 Corbett, Naval Operations, t. II, 63–64; Tom Curran, „Who was Responsible for Dar-
danelles Naval Fiasco?”, Australian Journal of Politics and History 57 (2011) 1: 18; Dąbrowski, 
Wielka Wojna, 422.

29 Corbett, Naval Operations, t. II, 64.
30 Raport gen. Alexandra Wilsona do Sztabu Generalnego z 11 II 1915 roku, w: Army Dis-

patches with Naval Operations and Mentions, Part 2 of 3 London Gazette Editions 29623-30447 
(June 1916–December 1917) (http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishLGDispatchesaA-
rmyNavyIndex.htm); Zygmunt S. Zalewski, „Walka o Kanał Sueski podczas I wojny światowej”, 
w: Od starożytności do współczesności. Studia historyczne, red. Józef Śliwiński (Olsztyn: ZHSŚ 
WSP, 1997), 115–116.
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Mianowany dowódcą lądowo-morskich alianckich sił gen. mjr Alexander Wilson 
rozpoczął przygotowywania podległych mu jednostek armii i floty do walk o Ka-
nał Sueski31. Zbliżające się tam widmo walk w znacznym stopniu przesuwało 
istotną część ciężaru toczącej się światowej wojny na obszar Bliskiego Wschodu.

Tymczasem poważne kłopoty Rosjan na froncie kaukaskim, a zwłaszcza 
narastające zagrożenie najbardziej newralgicznego odcinka „osi imperialnej”, 
jaką stanowił przesmyk sueski, coraz częściej uświadamiały rządowi Asquitha, 
iż skala wyzwań na Bliskim i Środkowym Wschodzie zaczęła gwałtownie się 
rozszerzać. Analiza złowrogich dla Imperium Brytyjskiego procesów wskazy-
wała, iż: 

1. Pozostające w sojuszu z wilhelmińskimi Niemcami Imperium Otomań-
skie wprawdzie hamowało ekspansję Rosji w Azji Środkowej, lecz jed-
nocześnie generowało coraz większe zagrożenie brytyjskiej imperialnej 
flanki w Indiach oraz w krajach arabskich.

2. Odwieczna rywalka w walce o kolonie – Francja – dążyła do umocnienia 
wpływów w Afryce Północnej, a w przypadku zwycięstwa nad Impe-
rium Otomańskim liczyła na udział w podziale łupów na Bliskim Wscho-
dzie.

3. Wzmagał się dotychczasowy partykularyzm, który w obliczu narasta-
jącej kwestii podziału terytorium Imperium Otomańskiego paradoksal-
ne skłaniał Rosję, Wielką Brytanię i Francję do współdziałania podczas 
wojny. Tę okoliczność należało wykorzystać.

4. W przypadku zwycięstwa sprzymierzonej z II Rzeszą Turcji należało 
liczyć się z katastrofalnymi następstwami politycznymi i gospodarczymi 
wobec światowego imperium, a zwłaszcza wobec jego indyjskiej „perły 
w koronie brytyjskiej”.

5. Wśród 150 mln poddanych króla Jerzego V wyznających islam na azja-
tyckich obszarach Imperium nastąpiłby wzrost autorytetu sułtana Meh-
meda V Reşada jako kalifa;

6. Należy odrzucić realizowaną od 1830 roku doktrynę „independence and 
integrity” wobec Imperium Otomańskiego i rozpocząć zdecydowane 
działania przeciw temu państwu.

31 Raport gen A. Wilsona do Sztabu Generalnego z 11 II 1915, w: Army Despatches; Zalews-
ki, „Walka o Kanał Sueski”, 115; Dąbrowski, Wielka Wojna, 422; David French, British Strategy 
and War Aims, 1914–1916 (London: Taylor & Francis, 2014), 47.
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7. Turcję należy zaatakować, w momencie gdy jest stosunkowo słaba i jesz-
cze nie całkowicie wprzęgnięta w rydwan dalekosiężnych celów II Rze-
szy w Azji.

8. Należy uważniej przyjrzeć się wojenno-politycznej sytuacji na Bałka-
nach. 

Wskazane aspekty polityczno-militarne oraz treść wspomnianego wcze-
śniej memorandum marszałka Johna Frencha stawały się na początku 1915 roku 
najważniejszymi czynnikami, które coraz bardziej skłaniały decyzyjne gremia 
w Londynie do podjęcia szerszych operacji wojennych na Bliskim i Środkowym 
Wschodzie. W kontekście poruszanej problematyki zaczęła rodzić się w Minister-
stwie Wojny oraz w Admiralicji myśl porzucenia planowanych lądowo-morskich 
operacji na wybrzeżu flandryjskim oraz na wyspie Borkum na rzecz silnego ude-
rzenia w miejscu, które – jak sądzono – gwarantowałoby szybki, spektakularny 
sukces.

Plan lądowo-morskiej operacji we wschodniej części Morza Śródziemnego 
coraz wydatniej kształtował się podczas ożywionych dyskusji dotyczących ude-
rzenia na wyspę Borkum. Winston Churchill – podobnie jak ówczesny kanclerz 
skarbu (Chancellor of the Exchequer) David Lloyd George oraz pełniący podwój-
ną funkcję sekretarza Rady Wojennej i sekretarza Komitetu Obrony Imperialnej 
Maurice Hankey – chciał, aby wspierając działania alianckich armii, Wielka Bry-
tania ponosiła jak najmniejsze koszty. Ponadto udana lądowo-morska operacja 
wojenna na wyspie Borkum lub w Dardanelach stwarzała nadzieję odniesienia 
politycznego sukcesu w kraju.

Winston Churchill złożył w połowie grudnia 1914 roku memorandum, 
w którym dowodził, iż dokonany w kwietniu lub maju 1915 roku desant na wy-
spę Borkum pochłonie relatywnie niewielkie koszty, a poważnie zagrozi silnie 
ufortyfikowanemu niemieckiemu tzw. mokremu trójkątowi (Cuxhaven–Wil-
helmshaven–Helgoland). Twierdził, iż angażując odpowiednie siły, można zająć 
i zniszczyć najważniejszy matecznik kajzerowskiej floty, z którego prowadzi ona 
uciążliwą wojnę morską przeciw Royal Navy32.

Pomysł Churchilla został jednak chłodno przyjęty. Maurice Hankey przed-
stawił swoje memorandum, w którym twierdził, iż operacja na Borkum miała-
by szansę powodzenia w przypadku, gdyby armia rosyjska zbliżyła się do Ber-
lina. Tymczasem wspomniana armia cofała się, a zatem – zdaniem Hankeya 

32 French, British Strategy and War Aims, 56.
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– najwłaściwszym miejscem, w którym istniała możliwość szybkiego osłabienia 
państw centralnych, byłoby wsparte trzema dywizjami brytyjskich wojsk lądo-
wych uderzenie okrętów Royal Navy na stolicę Imperium Otomańskiego, Kon-
stantynopol. Uważał ponadto, iż proponowana operacja stwarzała możliwość 
zintensyfikowania antyaustriackich i antytureckich nastrojów wśród narodów 
bałkańskich, a zwłaszcza wśród tych, które nie brały jeszcze udziału w wojnie 
i które można było przeciągnąć na stronę Ententy33. Sekretarz Rady Wojennej 
oraz Lloyd George twierdzili, iż w obliczu dotychczas poniesionych dotkliwych 
porażek każde zwycięstwo sił lądowych czy flot Ententy podniesie nadszarpnięte 
morale społeczeństw państw alianckich. Lloyd George nawoływał do utworzenia 
konfederacji krajów bałkańskich, których udział w wojnie pod przewodnictwem 
Londynu przyniósłby ulgę walczącej Serbii oraz zaprowadziłoby Austro-Węgry 
do stołu rozmów pokojowych34.

Tymczasem – wspomniana wcześniej – udana ucieczka niemieckiego Die 
Mittelmer-Division na Morze Marmara była nadal niezmytą plamą na honorze 
Royal Navy. Dążąc do ukarania władz w Konstantynopolu za przyjęcie dywi-
zjonu wiceadm. Wilhelma Souchona oraz za przejście do wrogiego obozu, Chur-
chill przedstawił Asquithowi oficjalną propozycję podjęcia starań o utworzenie 
Konfederacji Bałkańskiej, która na południowo-wschodnich obszarach Europy 
miałaby stanowić przeciwwagę wobec mocarstw centralnych i ich sojuszników35. 
Rodzącą się ideę poparli Maurice Hankey i Lloyd George.

Brytyjska dyplomacja podjęła niebawem rozmowy w stolicach Grecji, Ru-
munii, Bułgarii i Czarnogóry lecz niezwykle pogmatwany splot antagonizmów 
oraz sprzecznych interesów terytorialnych w regionie powodował, iż próba inte-
gracji krajów bałkańskich pod egidą Wielkiej Brytanii przedłużała się36. Doradca 
w Foreign Office, profesor historii starożytnej sir James Headlam-Morley, wy-
raził opinię, iż zamierzony cel będzie bardzo trudno osiągnąć z racji tradycyjnie 
silnych wpływów rosyjskich w tej części Europy.

Od połowy sierpnia 1914 roku pogarszały się relacje grecko-tureckie, dlate-
go Grecja zajęła stanowisko przychylne Brytyjczykom. Premier Elefthérios Ve-
nizélos podchwycił myśl polityków z Londynu i oznajmił możliwość udziału sił 
zbrojnych przyszłej konfederacji w wojnie przeciw Austro-Węgrom po stronie 

33 TNA, CAB 37/122/194, memorandum sir M. Hankeya, 28 XII 1914.
34 French, British Strategy and War Aims, 56.
35 Prior, Churchill’s ‘World Crisis’, 182; Clews, Churchill’s Dilemma, 43.
36 Prior, Churchill’s ‘World Crisis’, 182–183.
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Serbii37. Ponadto jednostronnie zadeklarował chęć przekazania Wielkiej Brytanii 
i jej sojusznikom kilku wysepek na Morzu Egejskim, na których alianci mogliby 
utworzyć bazy marynarki wojennej i wojsk lądowych.

Brytyjscy politycy liczyli się z możliwością wybuchu grecko-tureckiej woj-
ny, podczas której władze w Londynie będą musiały opowiedzieć się po którejś 
ze skonfliktowanych stron. Ponieważ analiza sytuacji wskazywała, iż Imperium 
Otomańskie będzie dla Ententy utracone, pod koniec sierpnia Winston Churchill 
poprosił ministra wojny marszałka Kitchenera o powołanie mieszanej grupy szta-
bowych oficerów armii i floty, która przygotowałaby plan, aby „(…) przy pomocy 
odpowiednich sił greckiej armii zająć (…) półwysep Gallipoli, z perspektywą 
użycia brytyjskiej floty aż do morza Marmara”38.

Tymczasem od drugiej połowy września toczyły się wyczerpujące walki 
pozycyjne na linii rzek Aisne i Moza. W obliczu trudnej sytuacji wojennej na 
froncie zachodnim 25 listopada zebrała się w Londynie Rada Wojenna. Uczest-
niczący w posiedzeniu płk Maurice Hankey zakomunikował, iż chcąc odciążyć 
aliancki wysiłek zbrojny na we Francji, należałoby zaatakować Turcję ośmioma 
dywizjami piechoty oraz wspierającymi je wojskami greckimi i bułgarskimi39. 
Lloyd George poparł Hankeya, twierdząc, że jeszcze lepszym rozwiązaniem by-
łoby rozwinięcie natarcia przeciw Austro-Węgrom na wybrzeżu dalmatyńskim 
siłami 600 tys. żołnierzy brytyjskich oraz armii Serbii, Grecji i Rumunii, a po 
zakończeniu kampanii należałoby podjąć ofensywę przeciw Turcji. Zdobycie cie-
śnin i Konstantynopola radykalnie zmieniłoby dotychczasowy przebieg wyda-
rzeń wojennych na Bliskim Wschodzie; odsunęłoby groźbę zaatakowania strefy 
Kanału Sueskiego, umożliwiłoby armii rosyjskiej pokonanie Turków na Kauka-
zie, a co najważniejsze, zostałby odblokowany transport rosyjskiego zboża na Za-
chód oraz dostaw broni, amunicji i materiałów wojennych do Rosji przez cieśniny 
Bosfor i Dardanele 40.

Zauważono, iż oprócz militarnych spore byłyby korzyści polityczne i go-
spodarcze. Spoglądając na omawiany wątek z perspektywy gospodarczej, za-
jęcie cieśnin tureckich wyeliminowałoby ekonomiczną ekspansję II Rzeszy, 
która przez agendy handlowe i finansowe, a przede wszystkim poprzez będącą 

37 Tamże, 43.
38 Cyt. za: Clews, Churchill’s Dilemma, s. 44.
39 Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 72; Les A. Carlyon, Gallipoli (London–New York–To-

ronto–Sydney–Auckland: Doubleday, 2001), 52.
40 Corbett, Naval Operations, t. II, 68; Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 72. 
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w końcowej fazie budowy linię kolejową Berlin–Bagdad realizowała dalekosięż-
ne plany w Azji Mniejszej i Środkowej, zagrażając brytyjskim Indiom41.

Odnosząc się do doraźnych zamierzeń politycznych – najważniejsze zostały 
przedstawione wcześniej – Anglicy spodziewali się, iż zdobywszy Konstanty-
nopol, uda im się zmusić sułtana Mehmeda V Reşada do odwołania ogłoszonej 
12 listopada świętej wojny (dżihad) przeciw Entencie, a ponadto wahające się 
rządy kilku krajów bałkańskich – głównie Rumunii i Bułgarii – mogłyby łatwiej 
zdecydować się na wystąpienie przeciw państwom centralnym42.

Widząc narastającą przychylność członków rządu oraz Rady Wojennej do 
dardanelskiego projektu, pierwszy lord Admiralicji wysłał 3 stycznia 1915 roku 
telegram do dowódcy Eastern Mediterranean Squadron, wiceadm. Sackville’a Ha-
miltona Cardena, w którym prosił oficera o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
„Czy uważa Pan, iż sforsowanie Dardaneli wyłącznie siłami floty jest operacją 
możliwą do wykonania? (…) Doniosłość następstw usprawiedliwi ciężkie straty. 
Proszę o Pańską opinię”43.

5 stycznia wiceadmirał poinformował Churchilla słowami: „Nie sądzę, aby 
w sprawie Dardaneli należało się śpieszyć. Mogą one jednak być sforsowane 
w ciągu rozłożonych w czasie operacji, przy użyciu wielkiej liczby okrętów”44. 

L.A. Carlyon słusznie zauważył, iż odpowiedź Cardena była wymijająca. 
Zawierała bowiem charakterystyczną dla języka angielskiego zakamuflowaną 
grę słów, z której wynikało, iż operację w Dardanelach można podjąć lub nie45.

W tym samym czasie, w którym była prowadzona korespondencja telegra-
ficzna z wiceadm. Cardenem, Winston Churchill polecił adm. Henry’emu Jack-
sonowi przygotowanie odrębnego opracowania dotyczącego możliwości zaatako-
wania cieśnin tureckich siłami Royal Navy46.

W treści przedstawionego 5 stycznia Churchillowi memorandum adm. Jack-
son wyraził sporo wątpliwości. Twierdził m.in., iż „(…) wielkim szaleństwem by-
łoby próbować wejść na morze Marmara bez wcześniejszego zajęcia i utrzymania 

41 Zob. British-German Draft Convention on the Bagdad Railroad, 17 June 1914, w: The 
Middle East and North Africa in World Politics. A Documentary Record, t. I: European Expansion, 
1535–1914, red. Jacob. C. Hurewitz (New Haven–London: Yale University Press, 1975), 579–584.

42 Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 70; Corbett, Naval Operations, t. II, 68.
43 TNA, Admiralty Papers [dalej: ADM] 137/96/715, General Operational Telegrams. The 

Dardanelles, 3 I 1915; Corbett, Naval Operations, t. II, 64.
44 TNA, ADM 137/96/725, General Operational Telegrams. The Dardanelles, 5 I 1915.
45 Carlyon, Gallipoli, 53.
46 Corbett, Naval Operations, t. II, 65.
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przez nasze wojska półwyspu Gallipoli oraz zniszczenia wrogiej, usytuowanej po 
obu stronach cieśniny artylerii”47. W innej części pięciostronicowego dokumentu 
opiniował, że nawet po udanym sforsowaniu Dardaneli flota nie zdoła utrzymać 
zdobytego terenu, jeżeli na przedpolach Konstantynopola nie zostaną zaangażo-
wane duże siły wojsk lądowych. Uważał wszakże, iż zdobycie stolicy Imperium 
Otomańskiego byłoby celem, któremu warto poświęcić znaczne straty, a ponadto 
podkreślał konieczność współdziałania z rosyjską Flotą Czarnomorską, która po-
winna w czasie toczących się walk zamknąć wejście do Bosforu, by uniemożliwić 
okrętom tureckim ucieczkę na Morze Czarne48. 

Wieczorem 5 stycznia Churchill zorganizował nieformalny obiad w budyn-
ku Urzędu Admiralicji, na który zaprosił m.in. Asquitha. Relacjonując stosunek 
uczestników spotkaniu do problematyki wyboru miejsca przyszłej operacji Royal 
Navy, premier napisał: „Na razie mamy wiele alternatywnych celów: 1) Schleswig 
(Winston); 2) Saloniki lub Dalmacja (Ll. George – dziwne, iż French w swym li-
ście do mnie sugerował zorganizowanie dywersji, by pomóc Czarnogórcom); 3) 
Gallipoli i Konstantynopol (Kitchener); 4) Smyrna i Efez (F.E. i inni oraz ja)”49.

Winston Churchill słusznie zakładał, iż wiceadm. Carden nie odmówi 
prośbie zwierzchnika Królewskiej Marynarki Wojennej i podejmie ambitne wy-
zwanie, zwłaszcza że już walczył z tureckimi umocnieniami, gdy 3 listopada 
dowodzona przez niego brytyjsko-francuska eskadra ostrzelała ogniem ciężkiej 
artylerii okrętowej forty Sedd-ul Bahr i Kum Kale u wejścia do Dardaneli50. Po-
nieważ treść wspomnianego telegramu nie była dostatecznie jasna, dlatego zosta-
ła skrytykowana przez decyzyjne kręgi Admiralicji – m.in. przez adm. Johna Fi-
shera – 6 stycznia Churchill poprosił dowódcę Eastern Mediterranean Squadron 
o doprecyzowanie wcześniejszych sformułowań51.

7 stycznia premier Asquith zwołał Radę Wojenną. Jednym z najważniej-
szych wątków poruszanych podczas obrad było ustosunkowanie się do kwestii 

47 TNA, ADM 137/96/725, memorandum sir H. Jacksona, 5 I 1915.
48 TNA, ADM 137/96/725, memorandum sir H. Jacksona, 5 I 1915; Clews, Churchill’s Di-

lemma, 73; Corbett, Naval Operations, t. II, 65.
49 H.H. Asquith, Letters to Venetia Stanley, red. Michael Brock, Eleanor Brock (Oxford: 

Oxford University Press, 1982), 360.
50 Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 80; Alan Moorehead, Gallipoli (New York: Ballantine 

Books, 1956), 33; J. S. Corbett, Naval Operations, t. II., 70.
51 Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 76; Robin Prior, „Gallipoli as a Combined and Joined 

Operation”, w: Naval Power and Expeditionary Warfare. Peripheral Campaigns and New The-
atres of Naval Warfare, red. Bruce A. Elleman, Sarah C. M. Paine (London–New York: Routledge, 
2011), 45.
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podjęcia mieszanej lądowo-morskiej operacji, której następstwa osłabiły zdolno-
ści uderzeniowe sił zbrojnych państw centralnych. Rozważywszy wiele aspektów 
zagadnienia, ostatecznie zrezygnowano z planowanej operacji przeciw instala-
cjom niemieckich okrętów podwodnych w Zeebrugge i Ostendzie, konkludując: 
„Ofensywa przeciw Zeebrugge nie została zaaprobowana, ponieważ korzyści 
będą niewspółmierne do poniesionych strat52.

Ponieważ kwestia mieszanej operacji wojennej w Cieśninie Kaletańskiej zo-
stała w tym momencie zamknięta, Churchill próbował uporczywie ratować plan 
uderzenia na Borkum53. Powiedział, że „Podjęta przez Royal Navy, efektywna 
akcja w ograniczaniu operacji floty niemieckiej zależy w wielkim stopniu od 
tego, czy mając odpowiednie możliwości, zechcemy zdobyć i utrzymać wyspę”54. 
Uczestniczący w posiedzeniu adm. John Fisher dodał: „(…) potrzeba dwóch lub 
trzech miesięcy, zanim flota będzie gotowa do przeprowadzenia proponowanej 
operacji”55. Marszałek Kitchener poparł opinię dwóch najwyższych dowódców 
Królewskiej Marynarki Wojennej i zaznaczył, iż w sprawie Borkum „Admirali-
cja może liczyć na niezbędne wsparcie militarne do jednej dywizji”56. Kończąc 
posiedzenie, Rada Wojenna poprosiła Urząd Admiralicji o przygotowanie szcze-
gółowego planu ataku na wschodniofryzyjskie wybrzeże Niemiec. Wydawało się, 
że plany dardanelskie zostaną zaniechane.

Stało się jednak inaczej. Uczestniczący w posiedzeniu Lloyd George nad-
mienił, iż przed podjęciem ostatecznej decyzji zaatakowania Borkum warto 
przejrzeć inne memoranda, ponieważ analiza ich treści pozwoli wybrać najlepszą 
wersję z dotychczas proponowanych. Ponadto zauważył, iż należy zastanowić 
się nad nierozwiązaną jeszcze kwestią wciągnięcia neutralnych Włoch do bloku 
Ententy oraz państw bałkańskich57. Chcąc ustosunkować się do postulatów zgło-
szonych przez ministra spraw zagranicznych, Rada Wojenna wyznaczyła kolejne 
posiedzenie w dniu następnym.

8 stycznia Lloyd George przedstawił zebranym memorandum, w którym 
odnosząc się do kwestii przełamywania niemieckiego frontu we Francji, pytał: 
„Czy nie ma alternatywnego teatru wojennego, na który moglibyśmy skierować 

52 TNA, CAB 42/1, Minutes of the War Council Meeting, January 7, 1915.
53 Prior, Churchill’s ‘World Crisis’, 55.
54 TNA, CAB 42/1, Minutes of the War Council Meeting, 7 I 1915.
55 Tamże.
56 Clews, Churchill’s Dilemma, 81.
57 Włochy przystąpiły do wojny 23 V 1915.
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nasze zapasowe armie, aby uzyskać decydujący efekt?”58. Opierając się na treści 
listu marszałka Johna Frencha, lord Kitchener odpowiedział, iż istnieje możli-
wość przełamania sił niemieckich we Francji, natomiast spośród proponowanych 
dotychczas operacji alternatywnych, odciążających wysiłek zbrojny na głównych 
frontach wojennych w Europie skoordynowane uderzenie w Dardanelach przy-
niosłoby najskuteczniejszy efekt59. Minister wojny kontynuował: „(…) podjęty 
atak mógłby być wykonany przy współudziale floty. W przypadku odniesienia 
sukcesu można byłoby przywrócić komunikację z Rosją, rozstrzygnąć kwestię 
Bliskiego Wschodu, wciągnąć do wojny Grecję, a być może Bułgarię i Rumunię, 
oraz uwolnić zamknięty obecnie na Morzu Czarnym transport rosyjskiego zboża. 
(…) 150 tys. ludzi stanowiłoby wystarczającą siłę do zdobycia Dardaneli”60.

Lord Kitchener zasugerował potrzebę symultanicznego uderzenia na Alek-
sandrettę61. Uważał, iż wspierając w tym miejscu operację dardanelską siłami 
30–50 tys. ludzi, można byłoby nie tylko zwiększyć szansę jej powodzenia, lecz 
również zadać dodatkowy cios tureckim liniom komunikacyjnym w Syrii wio-
dącym w kierunku Kanału Sueskiego62. Argumenty marszałka przekonały Radę 
Wojenną, dlatego poproszono wiceadm. Cardena o przygotowanie szczegółowe-
go planu ataku floty na tureckie instalacje forteczne w Dardanelach63.

Wykonując wcześniejsze polecenie Winstona Churchilla, wiceadm. Carden 
już od dwóch dni pracował nad planem. 11 stycznia dokument został przesłany do 
Admiralicji, a podczas kolejnego posiedzenia Rady Wojennej 13 stycznia Win-
ston Churchill przedstawił zebranym jego treść. Carden zakładał, iż dardanelską 
operację należy przeprowadzić w siedmiu etapach.

1. Wyeliminować obronę przy wejściu do cieśnin, w zatoce Besika oraz na 
północnym wybrzeżu Gallipoli.

2. Przetrałować pola minowe i uciszyć obronę aż do przesmyku64.
3. Zdobyć przesmyk.
4. Przetrałować główne pola minowe u przylądka Kephez.

58 TNA, CAB 42/1, Minutes of the War Council Meeting, 8 I 1915.
59 Clews, Churchill’s Dilemma, 82.
60 Tamże.
61 Miasto nad Morzem Śródziemnym w południowo-zachodniej Turcji, w pobliżu granicy 

z Syrią. Obecna nazwa İskenderum.
62 Corbett, Naval Operations, t. II, 66; Clews, Churchill’s Dilemma, 82.
63 Carlyon, Gallipoli, 53.
64 Najwęższy, liczący 1300 m., odcinek Cieśniny Dardanelskiej pomiędzy Kilidbahir a Ça-

nakkale.
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5. Uciszyć forty powyżej przesmyku.
6. Przejść na morze Marmara.
7. Podjąć operację floty na morzu Marmara oraz patrolowanie Dardaneli65.
Podsumowując operacyjne założenia planu, Churchill zakomunikował ze-

branym, iż rozpoczęte siłami dwunastu okrętów liniowych, trzech krążowników 
liniowych, krążownika i niszczyciela, kilkoma okrętami podwodnymi, dwuna-
stoma trałowcami walki w Dardanelach mogą trwać około miesiąca66.

„Plan wywarł wielkie wrażenie na każdym z obecnych”67 – napisał w swym 
sławnym dziele The Word Crisis, 1911–1918, a także nadmienił, iż szef sztabu 
Admiralicji, pierwszy lord morski (John Fisher), przychylnie odniósł się do tak-
tyczno-operacyjnych założeń planu Cardena68.

Tymczasem analiza dokumentów oraz rezultaty dociekań wielu badaczy 
wykazują, że przedstawiona przez Winstona Churchilla opinia nie odzwiercie-
dlała prawdy, była jedynie wyrażonym po latach usprawiedliwieniem, bądź pró-
bą podzielenia się odpowiedzialnością za poniesioną klęskę69. Wielu członków 
Rady Wojennej, a wśród nich admirałowie floty sir Arthur Wilson i John Fisher, 
wyraziło sporo wątpliwości. Pytano o koszty planowanej wyprawy, czy będzie 
ona operacją doraźną, czy zainicjuje kolejny front wielkiej wojny etc.70 Obecny 
na posiedzeniu, wybitny specjalista w dziedzinie artylerii okrętowej, emerytowa-
ny adm. floty sir Percy M. Scott był jedynym członkiem Rady Wojennej, który 
otwarcie sprzeciwił się proponowanej wyprawie71.

Opinia lorda Kitchenera i tym razem przeważyła. Marszałek powiedział: 
„(…) myślę, że plan jest wart wypróbowania. Możemy zaprzestać bombardo-
wania, jeżeli nie przyniesie ono efektów”72. Wysłuchawszy stanowiska ministra 
wojny, Rada Wojenna uchwaliła wdrożenie planu Cardena. W końcowej części 
protokołu napisano: „Admiralicja powinna przygotować się do ekspedycji mor-
skiej, aby w lutym zbombardować i zająć półwysep Gallipoli wraz z Konstanty-
nopolem jako celem nadrzędnym”73.

65 Corbett, Naval Operations, t. II, 148.
66 Prior, Churchill’s ‘World Crisis’, 55.
67 Winston S. Churchill, The World’s Crisis, 1911–1918, t. II (London: Odhams 1942), 102.
68 Curran, „Who was Responsible”, 19.
69 Tamże, 21; Prior, Churchill’s ‘World Crisis’, s. 55.
70 Carlyon, Gallipoli, 54.
71 Moorehead, Gallipoli, 40.
72 Tamże.
73 Tamże.
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Podjęta 13 stycznia uchwała nie oznaczała jeszcze przystąpienia do operacji 
w Dardanelach, była jedynie jej zapowiedzią. Nadal snuto wątpliwości, a w miarę 
upływu czasu w najwyższych kręgach dowódczych pojawiało się coraz więcej 
głosów krytykujących plan Churchilla–Cardena. W wymienionej wcześniej pra-
cy Churchill napisał, iż około 20 stycznia „(…) lord Fisher zaczął wyrażać coraz 
większą niechęć, a nawet sprzeciw wobec projektu”74. I znów wydawało się, iż 
plan pierwszego lorda Admiralicji może zostać odrzucony, podobnie jak dwa po-
zostałe. Jednakże na azjatyckich frontach pojawiły się nowe okoliczności.

W nocy z 20 na 21 stycznia pierwsza kolumna turecko-niemieckich wojsk 
dotarła do położonej 15 km od Kanału Sueskiego miejscowości Chabra II. Wkrót-
ce zaczęły nadchodzić pozostałe jednostki otomańskiego, 20-tysięcznego VIII 
Korpusu Armijnego. Szef sztabu wielkiej jednostki, ppłk Fredrich Kress von 
Kressenstein, zaczął przygotowywać oddziały do uderzenia na Kanał75.

W obliczu niepokojących informacji z Bliskiego Wschodu zebrana 28 
stycznia Rada Wojenna podjęła ostateczną decyzję o realizacji planu Cardena76. 
Spodziewano się, iż udana operacja w Dardanelach rozwiąże nie tylko kwestię 
bezpośredniego zagrożenia strefy Kanału Sueskiego, lecz także przyczyni się do 
wygaszenia wzmagających się działań wojennych na froncie mezopotamskim 
oraz odciąży armię rosyjską, toczącą ciężkie boje na Kaukazie77. Atak posta-
nowiono rozpocząć 19 lutego. Wyznaczona data miała znaczenie symboliczne, 
nawiązywała bowiem do słynnej akcji adm. Thomasa Duckwortha, który dowo-
dząc eskadrą Royal Navy, sforsował 19 lutego 1807 roku Dardanele, a następ-
nie przeszedł na morze Marmara i ostrzelał ogniem dział okrętowych nabrzeża 
Konstantynopola78.

Nie bacząc na pojawiające się krytyczne opinie, brytyjski rząd od połowy 
stycznia przygotowywał operację w Dardanelach. Admiralicja rozbudowywa-
ła bazy na greckich wyspach Lemnos i Tenedos, gromadziła potrzebny sprzęt, 
amunicję etc. Coraz intensywniej patrolowano tureckie wody terytorialne. 

74 Churchill, The World’s Crisis, t. II, 148; Carlyon, Gallipoli, 54–55.
75 Zalewski, „Walka o Kanał Sueski”, 115–117; Corbett, Naval Operations, t. II, 111–114.
76 Corbett, Naval Operations, t. II, 107; Clews, Churchill’s Dilemma, 141–148.
77 Zalewski, „Działania zbrojne w Mezopotamii i Persji”, 294–296; Clews, Churchill’s Di-

lemma, 141–148.
78 William James, The Naval History of Great Britain from the Declaration of War by 

France, in February 1793; to the Accession of George IV in January 1820; with the Account of the 
Origin and Progressive Increase of the British Navy, t. IV (London: Baldwin, Cradock, and Joy, 
1824), 178.
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Wzmocniony okrętami francuskimi Eastern Mediterranean Squadron wiceadm. 
Cardena – Morze Egejskie u wejścia do Dardaneli, a wiceadm. Richarda H. Peir-
se’a – pomiędzy Mersiną (Mersin) a Smyrną (İzmir), gdzie od strony Morza Śród-
ziemnego starał się zamknąć dostęp do Aleksandretty oraz do sporego obszaru 
tureckiego wybrzeża79.

Władze w Paryżu zaakceptowały projekt brytyjski. Do wspólnej operacji 
wyznaczyły dowodzoną przez kontradm. Émile’a Guépratte’a eskadrę okrętów 
wojennych. Zadowoleni z poparcia Francji Brytyjczycy rozpoczęli kolejną turę 
rozmów z rządami Bułgarii i Rumunii80.

W połowie lutego ambasador Wielkiej Brytanii w Petersburgu sir George 
Buchanan oficjalnie powiadomił rząd Rosji o planowanej brytyjsko-francuskiej 
operacji w Dardanelach. Zakomunikował, iż według zmodyfikowanej wersji pla-
nu Cardena zamierzano zgromadzić na wyspie Lemnos 85 tys. brytyjskich i fran-
cuskich żołnierzy, których chciano skierować do walk na lądzie w momencie, 
gdy flota wojenna odniesie pierwsze sukcesy w cieśninie. W imieniu rządu króla 
Jerzego V poprosił, aby podczas bitwy o Dardanele Flota Czarnomorska zabloko-
wała wejście do cieśniny Bosfor, jak również o to, aby rosyjska armia zintensyfi-
kowała działania wojenne przeciw Turcji na froncie kaukaskim81.

W stolicy nad Newą brytyjsko-francuska propozycja została przyjęta chłod-
no. Odpowiadając, Rosjanie przedstawili Brytyjczykom trzy główne argumenty 
przemawiające, za niepodejmowaniem operacji w Dardanelach. Twierdzili, że:

1. Na rozpoczęcie operacji jest za późno, ponieważ oficerowie niemieccy 
zdołali już zreorganizować armię osmańską oraz umocnić obronę obu 
brzegów cieśniny.

2. Rosyjska Flota Czarnomorska jest za słaba na skuteczne wykonanie ope-
racji w Bosforze, a w przypadku odniesienia sukcesu nie zdoła utrzymać 
wspomnianego obszaru morza.

3. Niezwykle trudne, a nawet niemożliwe byłoby wysadzenie desantu wojsk 
lądowych na mocno ufortyfikowanych i nasyconych wojskiem wschod-
nich podejściach do Konstantynopola82.

Ponadto rząd w Petersburgu miał jeszcze jedną, chyba najważniejszą oba-
wę, o której nie wspomniał brytyjskim dyplomatom. Obserwując narastające 

79 Corbett, Naval Operations, t. II, 79.
80 Tamże, 103, 178.
81 Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 77.
82 Tamże.
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zaangażowanie „perfidnego Albionu” na terenach podupadającego Imperium Oto-
mańskiego oraz na Bałkanach, Rosjanie obawiali się nadmiernego wzrostu wpły-
wów Londynu w regionach od dawna zarezerwowanych przez Petersburg na obsza-
ry rosyjskiej ekspansji. Carscy politycy zwlekali z odpowiedzią. Sytuację tę dobrze 
obrazuje list przesłany przez Churchilla do ministra spraw zagranicznych Edwarda 
Greya. „Zaklinam Pana” – pisał pierwszy lord Admiralicji – „niech będzie Pan 
mężny i nieustępliwy. Ma Pan do tego prawo. Dardanele sforsuje nasza flota. Bez 
naszej woli nie wkroczy do Konstantynopola żadne wojsko. Powiedz Pan Rosja-
nom, że chcemy z nimi rokować o Konstantynopol w serdecznym usposobieniu, 
i z pełnym ich zrozumieniem, że nie mogą oni jednak stawiać przeszkód we współ-
działaniu z Grecją. Bułgaria i Grecja winny mieć możliwość pójścia z nami, jeśli 
zechcą. Obawiam się poważnie, że straci Pan Grecję, a los nasz odda Pan w ręce 
Rosji. Jeżeli Rosja uniemożliwi nam pozyskanie Grecji, zrobią oni wszystko, aby 
sprzeciwić się jej pretensjom do Konstantynopola. Rosja będzie stracona, jeżeli jej 
nie pomożemy, i nie pozostanie jej nic innego, jak nas zdradzić”83.

Narastające zainteresowanie coraz głośniejszą w Europie wyprawą darda-
nelską zmiękczyło postawę władz rosyjskich. Wolały wesprzeć planowaną ofen-
sywę, licząc na profity w przypadku odniesienia zwycięstwa i podziału otomań-
skiej Turcji, niż zająć postawę pasywną. Naczelny wódz armii rosyjskiej, wielki 
książę Mikołaj Mikołajewicz, rozkazał dowódcy Floty Czarnomorskiej wiceadm. 
A.A. Eberhardowi przygotowanie okrętów do zintensyfikowania akcji przeciw 
marynarce wojennej Imperium Otomańskiego. W Odessie i Sewastopolu kon-
centrowano oddziały dowodzonego przez gen. N.M. Istomina V Kaukaskiego 
Korpusu Armijnego. W obu portach do zaokrętowania przygotowywano 37 tys. 
żołnierzy i 60 dział84. Na Morze Śródziemne wszedł rosyjski krążownik Askold.

Na początku lutego alianci skoncentrowali na Morzu Egejskim 17 okrętów 
liniowych, jeden krążownik liniowy, sześć krążowników lekkich, 22 niszczycie-
le, dziewięć okrętów podwodnych, jeden transportowiec lotniczy, 24 trałowce, 
jeden okręt warsztatowy i jeden okręt szpitalny. Dowodzona przez autora planu, 
wiceadm. Sackville’a Cardena, imponująca flota wojenna dysponowała olbrzy-
mią siłą ognia 212 dział najcięższej i ciężkiej artylerii okrętowej85.

83 Cyt. za: Dąbrowski, Wielka Wojna, 426.
84 Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 78.
85 Na okrętach brytyjsko-francuskiego zespołu zamontowane było 8 dział 381 mm, 52 działa 

305 mm, 28 dział 234–254 mm oraz 124 działa o kalibrze 152–190 mm (Zalewski, Dardanele 
i Gallipoli, 79).
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W tym samym miesiącu Ministerstwo Wojny utworzyło Śródziemnomorski 
Korpus Ekspedycyjny. Do nowo powołanej wielkiej jednostki taktyczno-opera-
cyjnej skierowano 29 Dywizję piechoty brytyjskiej, dwie dywizje piechoty au-
stralijsko-nowozelandzkiej (Australia–New Zealand Army Corps – ANZAC) 
oraz dowodzoną przez gen. Alberta G.L. d’Amade’a, dywizję francuskich wojsk 
kolonialnych86. Dowódcą międzynarodowych wojsk inwazyjnych został Brytyj-
czyk, gen. Ian Hamilton.

19 lutego 1915 roku o godz. 9.51 obrońcy tureckich fortów ujrzeli dziesięć, 
ciągnących za sobą długie wstęgi czarnego dymu, wielkich okrętów wojen-
nych, które zarzuciwszy kotwice, rozpoczęły kanonadę z dział najcięższej ar-
tylerii. Rozpoczęła się wielka bitwa o Dardanele, Gallipoli i stolicę Imperium 
Otomańskiego.

Po czterogodzinnym ostrzale pięć okrętów liniowych zbliżyło się, a dwa 
spośród nich, HMS Vengeance i HMS Cornwallis, rozpoczęły manewr wejścia 
do cieśniny. Jednakże otwarty o godz. 14.00 huraganowy ogień artylerii tureckiej 
zmusił je do odwrotu. Podjęta przez prowadzącego natarcie komodora Rogera 
Keyesa kolejna próba sforsowania pierwszego odcinka szlaku wodnego w Dar-
danelach również nie powiodła się. Trwała potężna kanonada dziesiątek dział, 
a okręty nadal tkwiły na pozycjach wyjściowych. Widząc nieskuteczność ataku, 
wiceadm. Carden przerwał bitwę o godz. 17.2087.

Już rezultaty pierwszego dnia walk dobitnie wskazywały, iż bez zsynchroni-
zowanego współdziałania floty wojennej z wojskami lądowymi, które jednocze-
śnie nacierałyby na tureckie forty po obu stronach cieśniny, operacja będzie wy-
jątkowo trudna. Zaniepokojony napływającymi z Dardaneli informacjami, gdzie 
już po kilku godzinach walk pojawiło się widmo porażki, premier Asquith zwołał 
24 lutego Radę Wojenną. Uczestniczący w obradach adm. John Fisher, D. Lloyd 
George i Winston Churchill prosili marszałka Kitchenera o przyśpieszenie kon-
centracji wojsk Śródziemnomorskiego Korpusu Ekspedycyjnego na Lemnos oraz 
zwiększenie jego sił do 100 tys. żołnierzy88. Minister wojny jednak uważał, iż 
do zdobycia Dardaneli wystarczy potęga zaangażowanej w bitwie floty wspartej 
wojskami 29 Dywizji Piechoty i korpusu ANZAC. Poirytowany żądaniami kole-
gów odpowiedział: „Jeżeli flota nie przejdzie przez cieśniny samodzielnie, wtedy 

86 Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 79.
87 Moorehead, Gallipoli, 55; Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 82; Carlyon, Gallipoli, 57.
88 Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 82.
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armia powinna przeprowadzić sprawę do końca. Wrażenie porażki na Bliskim 
Wschodzie będzie poważne. Nie można cofnąć się”89.

Nie czekając na przybycie wojsk Śródziemnomorskiego Korpusu Ekspedy-
cyjnego, wiceadm. Carden wznowił operację. Po przeprowadzonych 25 i 26 lute-
go ciężkich walkach flota zdołała przełamać pierwszą linię obrony. Pojawiła się 
nadzieja, że sukces jest bliski, lecz gdy przystąpiono do kruszenia drugiej, usytu-
owanej w najwęższym przesmyku koło przylądka Kephez linii fortów, położenie 
atakujących stawało się coraz dramatyczniejsze. Posuwające się w głąb cieśniny 
okręty alianckiej floty napotykały coraz bardziej zacięty opór obrońców. Prowa-
dzony z bliskiej odległości celny ogień dowodzonych przez niemieckiego ppłk. 
Wehrlego mobilnych baterii haubic powodował coraz dotkliwsze straty90. Podob-
ne rezultaty zaczęły przynosić za późno rozpoczęte walki na lądzie. Nacierają-
cym od 1 do 13 marca po obu stronach wejścia do Dardaneli oddziałom piechoty 
morskiej – francuskim na azjatyckim brzegu pod Kum Kale oraz brytyjskim na 
europejskim pod Seddülbahir – dywizje tureckie stawiały silny opór.

Jednakże wiceadm. Carden nie rezygnował. Jego flota intensyfikowała 
oczyszczanie torów wodnych. Jednakże rażone pociskami nadbrzeżnych rucho-
mych baterii haubic załogi trałowców ponosiły coraz większe straty. Rezultaty 
prowadzonej od 2 marca trzynastodniowej operacji trałowania min morskich 
były skąpe. Od 5 do 8 marca wielokrotnie ostrzeliwano forty ogniem dział cięż-
kiej artylerii, lecz każda próba wejścia okrętów liniowych do cieśniny kończyła 
się niepowodzeniem91. W tym samym czasie piechota turecka udaremniła próbę 
kolejnego desantu wojsk francuskich pod Kum Kale.

W kręgach politycznych i dowódczych Wielkiej Brytanii i Francji narastało 
przekonanie o niemożności zdobycia cieśniny okrętami floty bez symultaniczne-
go wsparcia operacji silnymi oddziałami wojsk lądowych. A tymczasem gen. Ian 
Hamilton dopiero zaczynał koncentrację oddziałów Śródziemnomorskiego Kor-
pusu Ekspedycyjnego w Aleksandrii. Opieszałość organizacyjna i niewydolność 
logistyczna przyczyniły się do poważnych opóźnień. Wojska gen I. Hamiltona 
mogły znaleźć się na greckich wyspach dopiero pod koniec marca92.

Z opresji, spowodowanej bałaganem organizacyjnym oraz niekompetencją 
brytyjskiego najwyższego dowództwa, próbował uratować wiceadm. Cardena 

89 TNA, CAB 42/1/42, War Council Minutes, 24 II 1915. 
90 Moorehead, Gallipoli, 56.
91 Corbett, Naval Operations, t. II, 188–199; Moorehead, Gallipoli, 57.
92 Carlyon, Gallipoli, 58; Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 83.
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premier Grecji. W obliczu narastającej groźby załamania się operacji dardanel-
skiej, 1 marca 1915 roku, Elefthérios Venizélos zaoferował przystąpienie swego 
kraju do Ententy. Obiecał wysłać do Dardaneli okręty greckiej floty wojennej, 
a jedną dywizją wojska chciał wesprzeć aliancki desant na Gallipoli93.

Spoglądając z ówczesnej perspektywy operacyjnej na przebieg wspomnia-
nej fazy bitwy, należy stwierdzić, że zaoferowana przez Grecję pomoc była bez-
cenna i mogła jeszcze uratować Royal Navy przed nieuchronną klęską. Wpro-
wadzona do walki grecka piechota mogła pomóc Brytyjczykom i Francuzom 
w oczyszczaniu obu brzegów cieśniny z otomańskich wojsk, w momencie gdy nie 
były one jeszcze dostatecznie silne. Jednakże rodzący się kolejny etap zbliżenia 
grecko-alianckiego zakończył się fiaskiem. 

Na wieść, iż Grecja chce przystąpić do obozu państw Ententy, ostro zare-
agowały władze w Petersburgu. Minęło zaledwie dwa dni od ujawnienia greckiej 
oferty, gdy ambasador sir George Buchanan przysłał do Foreign Office telegram, 
w którym informował Edwarda Greya, że Rosja nie życzy sobie udziału grec-
kich sił zbrojnych w walkach o cieśniny tureckie. Zamiast zaoferowanej przez 
Venizélosa dywizji władze w Petersburgu obiecały przysłać odpowiednio silny 
rosyjski korpus ekspedycyjny.

Wyjątkowe uczulenie rosyjskiego rządu na problematykę cieśnin tureckich 
wynikało z obaw, iż pomagając wojskom Ententy, jeszcze jedno państwo zażąda 
udziału w podziale bliskowschodnich terytoriów upadającej schedy Osmanów. 
Region cieśnin od stuleci był obiektem dalekosiężnych rosyjskich planów poli-
tycznych, dlatego Petersburg odniósł się do sprawy ostro i zdecydowanie. Chcąc 
potwierdzić stanowisko carskich władz, minister spraw zagranicznych Siergiej 
D. Sazonow skierował 4 marca do rządów Wielkiej Brytanii i Francji noty, w któ-
rych grożąc swą dymisją, zażądał, aby po odniesionym zwycięstwie mocarstwa 
zachodnie zagwarantowały przekazanie Rosji obu cieśnin. Napisał m.in. „Niewy-
kluczone, że jego miejsce zajmie osobistość, która okaże się zwolenniczką stare-
go systemu trzech cesarzy”94.

Pogróżki Sazonowa odniosły nadzwyczajny skutek. Obawiając się, iż Ro-
sja może wystąpić z sojuszniczego bloku, gabinet premiera Asquitha zainicjował 
podział osmańskiej Turcji. W przesłanej 12 marca do Petersburga nocie Wielka 
Brytania zobowiązała się po zwycięskim zakończeniu wojny przekazać Rosji: 

93 Corbett, Naval Operations, t. II, 184; Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 87.
94 Historia Dyplomacji, red. Władimir M. Chwostow, t. III (Warszawa: Książka i Wiedza, 

1973), 23.
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„Stambuł wraz z przyległym do miasta terytorium, które obejmowało zachod-
nie wybrzeże Bosforu i morza Marmara, półwysep Gallipoli, południową Trację 
wzdłuż linii Enez–Midye, (…) wschodnie wybrzeże Bosforu i morza Marma-
ra oraz wyspy Imbros i Tenedos na Morzu Egejskim95. 10 kwietnia wpłynęła 
do Petersburga kolejna nota, w której Francja potwierdziła zobowiązania władz 
w Londynie.

Wymiana not dyplomatycznych pomiędzy Petersburgiem, Londynem i Pa-
ryżem zaowocowała poważnymi konsekwencjami. Przerażony, iż pod naciskiem 
rosyjskich gróźb alianci mogą dokonać nie tylko podziału Imperium Otomań-
skiego, lecz również zamierzają uszczuplić terytorium Grecji, król Konstantyn 
odwołał Venizélosa ze stanowiska premiera i ogłosił neutralność kraju. Natomiast 
rząd w Petersburgu uzyskawszy to, czego chciał, postanowił zwlekać ze spełnie-
niem obietnicy danej sojusznikom zachodnim. Pomimo nalegań rosyjskie wojska 
nie nadciągały na pole wielkiej bitwy, podczas gdy korzystający z międzynarodo-
wego zamieszania Turcy szybko umacniali obronę przedpola swej stolicy.

Władze w Londynie poczuły się oszukane przez Rosjan. Czas płynął, a tu-
recko-niemiecka obrona Dardaneli tężała, sprawiając, iż oddalała się pespektywa 
zwycięstwa. Adm. John Fisher napisał do Churchilla: „Im więcej uwagi poświę-
cam Dardanelom – tym mniej zaczyna mi się to podobać”. Widząc nadciągające 
widmo załamania się dardanelskiej wyprawy, Urząd Admiralicji rozkazał wice-
adm. Cardenowi przeprowadzenie decydującego uderzenia. Jednakże główny 
autor i zarazem wykonawca ambitnego planu już nie wierzył w skuteczność pro-
wadzonej operacji. 16 marca przekazał dowództwo swemu zastępcy kontradm. 
Johnowi de Robeckowi i wyjechał do szpitala w bazie Royal Navy na Malcie. 
18 marca odbył się ostatni rozdział bitwy okrętów z nadbrzeżnymi bateriami tu-
reckimi. Naciskany przez władze w Londynie wiceadm. John de Robeck przystą-
pił do realizacji planu.

Patrolując we wczesnych godzinach porannych przestrzeń nad półwyspem 
Gallipoli, niemiecki porucznik Benno Schneider dostrzegł z pokładu samolotu, 
jak z kotwicowiska koło wyspy Tenedos zaczęły powoli wychodzić w morze 
wielkie okręty. Największe zajmowały pozycję czołową i kierowały się w stro-
nę wejścia do cieśniny96. Otoczonych torpedowcami i trałowcami 18 wielkich 

95 Historia Dyplomacji, 23–24.
96 Das Buch vom Kriege 1914–1918. Urkunden, Berichte, Briefe, Erinnerungen, red. Benno 

Schneider, Ulrich Haacke (Ebenhausen bei München: Langewiesche-Brandt, 1934), 168.
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okrętów liniowych rozpoczęło o godz. 11.45 ostrzeliwanie fortów ogniem naj-
cięższej artylerii. 

Tureccy i niemieccy obrońcy byli tym razem lepiej przygotowani do walki. 
W ogniu mobilnych baterii ich haubic oraz na nierozpoznanym przez aliantów 
polu minowym koło przylądka Kephez załamywały się kolejne ataki brytyjsko-
-francuskich eskadr. W trakcie przerażającej bitwy wiceadm. de Robeck do godz. 
17.00 utracił aż sześć okrętów liniowych. Pozostałych dwanaście zaczęło po-
śpiesznie wycofywać się na bezpieczną odległość. Pod wieczór ucichły ostatnie 
salwy potężnej kanonady97.

Alianckie straty były ogromne. Oprócz sześciu zatopionych, trzy inne okrę-
ty zostały wyeliminowane z walk. Brytyjski HMS Inflexible oraz dwa francu-
skie Suffren i Galois wycofały się z Dardaneli o własnych siłach, lecz z powodu 
poważnych uszkodzeń musiały zostać odprowadzone do stoczni remontowej na 
Malcie. Utracono wiele jednostek o mniejszej wyporności, zwłaszcza trałowców. 
Poległo 600 marynarzy98. Straty strony przeciwnej były zdumiewająco niskie. 
W toczących się od 19 lutego do 18 marca walkach turecka armia utraciła 114 
żołnierzy zabitych i rannych oraz 9 ze 170 mobilnych haubic 99.

Wobec lawinowo narastających katastrofalnych strat Rada Wojenna posta-
nowiła przerwać działania floty w Dardanelach. Zgodnie z cytowaną wcześniej 
opinią marszałka Kitchenera nadszedł czas, by ratując prestiż Wielkiej Brytanii, 
armia przejęła inicjatywę operacyjną na przedpolach stolicy Imperium Otomań-
skiego. Od tej pory flota miała spełniać jedynie funkcję pomocniczą. 

Operacja morska zaczęła przeradzać się w coraz krwawszą bitwę lądo-
wą, toczoną na urwistych brzegach i wzgórzach półwyspu Gallipoli. Walczące 
o przetrwanie Imperium Otomańskie zdołało wiosną i latem skoncentrować na 
przedpolach Konstantynopola liczące ponad 300 tys. żołnierzy 22 dywizje, które 
coraz skuteczniej walczyły z naporem półmilionowej armii aliantów100. Pod ko-
niec toczonych od marca do sierpnia 1915 roku ciężkich, wyczerpujących walk 
Śródziemnomorski Korpus Ekspedycyjny gen. Iana Hamiltona utracił zdolność 

97 Corbett, Naval Operations, t. II, 214–222; Moorehead, Gallipoli, 62–69.
98 Norman Rose, Winston Churchill (Warszawa: Amber, 1996), 166; Zalewski, Dardanele 

i Gallipoli, 95; Corbett, Naval Operations, t. II, 222–223; Clews, Churchill’s Dilemma, 275–281.
99 Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 95.
100 Tamże, 176.
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operacyjną. Ten rozdział krwawych zmagań również należało zamknąć. Uczy-
niono to na przełomie lat 1915/1916101.

Korzystając z osłony mglistej bezksiężycowej nocy z 18 na 19 grudnia, 
rozpoczęto ewakuację wojsk z przerażającego pobojowiska. W podobnych wa-
runkach pogodowych, wycofano w nocy z 8 na 9 stycznia 1916 roku ostatnie 
pododdziały alianckich wojsk. 9 stycznia około południa piechota turecka zajęła 
opuszczone nieprzyjacielskie okopy i forty. Po niespełna dziesięciu miesiącach 
do Dardaneli i na Gallipoli powrócił status quo ante bellum102. Marszałek pol-
ny William Robert Robertson napisał: „Taki był koniec ekspedycji dardanelskiej 
– była ona wspaniałym przykładem męstwa i wytrwałości wojsk, a smutnym 
objawem złego kierownictwa oraz opóźnień i wahań w miarodajnych miejscach 
w Londynie”103. 

Prowadzone na krótkich linearnych frontach i na otwartej przestrzeni krwa-
we zmagania ponad 800 tys. żołnierzy pochłonęły ok. 503 tys. ofiar. Przybliżona 
liczba zabitych wynosi 166 tys. ludzi104. Niemiecki generał Max Schwarte na-
pisał: „Gallipoli jest najstraszniejszym i najkrwawszym polem bitewnym, jakie 
zna historia. Gdy wszystkie przyczyny wybuchu tej wojny będą znane, wtedy 
we wszystkich książkach historycznych zostanie ono określone jako miejsce 
grozy”105.

Zainicjowana planem Churchilla–Cardena wielka bitwa przyniosła niewy-
obrażalne wcześniej militarne i polityczne następstwa, które można porównać 
do efektów układanki domina. Jej finalne skutki stały się ważnymi czynnikami, 
które przyśpieszyły bądź rozbudziły procesy mające niebawem dotknąć nie tylko 
walczące strony, lecz także przynieść istotne implikacje Bliskiemu i Środkowemu 
Wschodowi, Europie, a nawet światu.

Imperium Otomańskie odniosło ostatnie w swej kilkusetletniej historii 
wielkie zwycięstwo nad wojskami państw zachodnioeuropejskich i obroniło 

101 Corbett, Naval Operations, t. III, 85.
102 Tamże, 230.
103 Cyt. za: Dąbrowski, Wielka Wojna, 438.
104 Zalewski, Dardanele i Gallipoli, 176. Dokładne dane liczbowe są bardzo trudne do usta-

lenia. Dość wiarygodny Julius S. Corbett podaje straty brytyjskie – 115 tys. zabitych, rannych 
i zaginionych oraz 90 tys. chorych, straty francuskie – 47 tys. żołnierzy, natomiast według oficjal-
nych danych tureckich ich straty wyniosły 251 tys. ludzi (Corbett, Naval Operations, t. III, 258).

105 Der Weltkampf um Ehre und Recht. Die Erforschung des Krieges in seiner wahren Be-
gebenheit, auf amtlichen Urkunden und Akten beruhend, red. Max Schwarte, t. I: Der deutsche 
Landkrieg, cz. 1: Vom Kriegsbeginn bis zum Frühjahr 1915, oprac. Wilhelm von Dommes (Leip-
zig: Finking, 1921), 439.
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zagrożoną niepodległość. Jednakże ponoszony na przedpolach stolicy ogromny 
wysiłek zbrojny generował poważne braki w zaopatrzeniu materiałowym oraz 
w uzupełnianiu wojsk walczących na frontach: serbskim, kaukaskim, mezopo-
tamsko-perskim oraz palestyńskim, ukazując jednocześnie niewydolność wiel-
kiego, przestarzałego organizmu państwa. Doznane na wspomnianych frontach 
klęski przyśpieszyły proces emancypacyjny narodów zamieszkujących rozległe 
imperium przyczyniając się do jego rychłego upadku. 

Największe profity z odniesionego zwycięstwa uzyskała niemiecka II Rze-
sza oraz sojusznicze Austro-Węgry. Wkrótce po zakończeniu walk na Gallipo-
li uruchomiono następne odcinki bagdadzkiej linii kolejowej umożliwiającej 
przemysłowi oraz kapitałowi obu krajów intensyfikację ekspansji gospodarczej, 
prowadzonej w kierunku Zatoki Perskiej. Zdobywane tam surowce i materiały 
znakomicie uzupełniały braki spowodowane aliancką blokadą morską. Po przy-
stąpieniu Bułgarii do koalicji państw centralnych została pokonana Serbia, co 
uratowało południowo-wschodnią flankę monarchii naddunajskiej, a osłabiona 
brakiem dostaw armia rosyjska z coraz większym trudem powstrzymywała na-
pór niemieckich i austro-węgierskich dywizji na froncie wschodnim. Walczących 
o cieśniny ponad pół miliona alianckich żołnierzy zabrakło na polach bitewnych 
we Francji.

Niemrawo wspierające dardanelsko-gallipolijską kampanię władze Rosji 
mogły się cieszyć zwycięstwem swych żołnierzy w bitwie o Erzerum. Wszakże 
był to jedyny pozytywny element omawianej azjatycko-europejskiej epopei wo-
jennej państwa Mikołaja II. Zamknięcie Bosforu i Dardaneli dla ruchu flot han-
dlowych Ententy uniemożliwiło dowóz sprzętu wojennego i amunicji z Zachodu. 
Słabo uzbrojona i wyposażona rosyjska armia zaczęła ponosić coraz dotkliwsze 
klęski. Skandaliczne braki, zwłaszcza amunicji, powodowały coraz większe obu-
rzenie nie tylko w szeregach wojska, a narastające rozczarowanie i żal społeczeń-
stwa do władz carskich przyczyniły się do wybuchu rewolucji w 1917 roku.

Wielka Brytania odczuła rezultaty przegranej bitwy na wielu płaszczyznach. 
Pomyślna realizacja planu Churchilla–Cardena miała przynieść ulgę wojskom 
koalicji walczącym na europejskich frontach wielkiej wojny. Tymczasem było 
odwrotnie. Koncentracja wielkich morskich i lądowych sił zbrojnych na przed-
polach Konstantynopola dawała większe możliwości manewrowe i uderzeniowe 
armiom i flotom strony przeciwnej. W październiku 1915 roku Bułgaria przystą-
piła do obozu państw centralnych i jeszcze w tym samym miesiącu zaatakowała 
Serbię. Ofensywa wojsk austro-węgierskich i bułgarskich zakończyła się klęską 
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Serbii, a to oznaczało konieczność wycofania z Bałkanów dwudywizyjnej bry-
tyjsko-francuskiej „Armii Wschodu” gen. Maurice’a Sarraila, upadek brytyjskich 
planów bałkańskich, a ponadto armia włoska, nie otrzymawszy spodziewanego 
wsparcia od strony flanki bałkańskiej, aż do końca wojny toczyła uporczywe boje 
na froncie austriackim.

Po wybuchu rewolucji w Rosji w 1917 roku sytuacja na polach bitewnych Francji 
przybrała dramatyczny obrót. Z zanikającego frontu wschodniego niemiecki Sztab 
Generalny przerzucił około miliona żołnierzy i 3 tys. dział na front zachodni. Od 
nieuchronnej klęski uratowały aliantów 42 dywizje armii Stanów Zjednoczonych.

Przegrana w tureckich cieśninach bitwa przyniosła również poważne impli-
kacje światowemu Imperium Brytyjskiemu. Głęboki żal społeczeństw: irlandz-
kiego, australijskiego i nowozelandzkiego do generalicji angielskiej za beztroskie, 
a nawet bezsensowne szafowanie życiem żołnierzy na Gallipoli, przyczynił się do 
wzrostu tendencji emancypacyjnych dominiów (Kanada, Nowa Fundlandia, Au-
stralia, Nowa Zelandia i Unia Południowej Afryki). Irlandczycy już w 1916 roku 
podjęli otwartą walkę zbrojną o niepodległość kraju. Niewątpliwie wydarzenia 
czasu wielkiej światowej wojny zapoczątkowały końcowy etap istnienia tzw. dru-
giego Imperium Brytyjskiego.

Przykre konsekwencje dardanelsko-gallipolijskiej klęski dosięgły również 
głównych pomysłodawców i realizatorów projektu. Napływające z Dardaneli in-
formacje o coraz dotkliwszych stratach, doznawanych w walkach na Przylądku 
Helles roznieciły w połowie maja falę rozgoryczenia i oburzenia społecznego 
w Wielkiej Brytanii. Porażka w pierwszej bitwie pod Ypres, klęska w Dardane-
lach i na Gallipoli oraz korpusu gen. mjr Charlesa Townshenda bitwie pod Kut al 
Amarą106 na froncie mezopotamskim nakreśliły drogę do upadku w koalicyjnego 
rządu Asquitha, co nastąpiło 11 grudnia 1916 roku.

Odwołany ze stanowiska pierwszego lorda Admiralicji Winston Churchill 
poprosił o skierowanie na front. W armii otrzymał stopień podpułkownika i ciągu 
kilku miesięcy dowodził VI Batalionem Królewskich Szkockich Fizylierów we 
Francji, pod Armentiéres. Do wielkiej polityki wrócił po latach. Klęska zakoń-
czyła karierę wiceadm. Sackville’a Cardena w Królewskiej Marynarce Wojennej.

106 Zwyciężywszy w bitwie po Kut al Amarą (7.12.1915–30.04.1916), Turcy wymienili 500 
rannych i chorych żołnierzy brytyjskich za tę samą liczbę własnych, natomiast 2800 Brytyjczy-
ków i 7200 Hindusów pomaszerowało wraz ze swoim dowódcą gen. mjr. Charlesem Townshen-
dem do niewoli. Przetrzymywani w straszliwych warunkach obozowych masowo umierali. Do 
domów wróciło niewielu (Zalewski, „Działania zbrojne w Mezopotamii i Persji”, 313–317).
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Tymczasem brytyjskie społeczeństwo domagało się wskazania i rozlicze-
nia winnych, dlatego latem 1916 roku Parlament uchwalił Special Commissions 
(Dardanelles and Mesopotamia) Act. W oparciu o ustanowione prawo powołano 
dwie komisje: Mezopotamską i Dardanelską. Obie miały ustalić najistotniejsze 
przyczyny żenujących klęsk poniesionych na wspomnianych polach bitewnych. 
Obradujący w latach 1916–1919 w ramach Komisji Dardanelskiej pod przewod-
nictwem Sir Williama Pickforda politycy oraz wybitni specjaliści w dziedzinie 
wojskowości opublikowali kilka raportów. W 1917 roku napisali: „Niemożliwe, 
aby po przeczytaniu wszystkich dowodów oraz przestudiowaniu tomów papie-
rów, które zostały nam przedstawione, nie zostać zaskoczonym atmosferą braku 
jasności oraz precyzji, która charakteryzowała procedury Rady Wojennej. Jeżeli 
zadane pytania: Czy flota może zdobyć półwysep? – oraz – Czy może Konstanty-
nopol być celem jej ataku? oznaczały – a widocznie rzeczywiście oznaczały – że 
flota zdobędzie i utrzyma miasto, był to absurd”107.
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POLITICAL AND MILITARY ASPECTS OF THE TURKISH STRAITS’ 
ATTACK ACCORDING TO CHURCHILL-CARDENS’S PLAN

Keywords: Churchill-Carden’s plan, Dardanelles, Gallipoli, Winston Churchill, Maurice 
Hankey, Sackville H. Carden, Eastern Mediterranean Squadron

Abstract

Since the beginning of the WWI Royal Navy suffered from many heavy defeats 
which evoked a strong wave of public criticism against the Board of Admiralty for its 
inability. Having been worried about his position, the first lord of the Admiralty Winston 
Churchill tried to look for a way out of a difficult situation. As the German navy was 
strong enough to fight a successful war on the open sea, he attempted a mixed land and 
naval action put into operation. He expected his Fleet would be successful while being 
helped with the Army. 

Such circumstances as well as heavy losses on the western front inclined Mr. Her-
bert Asquith’s cabinet to look for an auxiliary front which would bring some relief for 
British Expeditionary Forces in France. After long discussions that were held over mili-
tary and political situation at the turn of 1914, the Army and Navy high commands, the 
War Council and the government decided to launch an attack on the Turkish straits by 
ships. According to Vice Admiral Sackville Hamilton Cardens’ plan the naval attack on 
the strait of Dardanelles was put in operation. However, after heavy assaults it failed. 
The author of the paper is trying to explore the complicated political and military issues 
which helped Churchill-Carden’s plan to be developed, accepted by the state’s authority, 
and many far reaching consequences which it brought in the end. 
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Zagadnienie Kłajpedy w okresie dwudziestolecia międzywojennego zaprzą-
tało umysły europejskich dyplomatów i kilkukrotnie stawało w centrum zainte-
resowania europejskiej opinii publicznej1. Miasto, oderwane od Niemiec na mocy 
artykułu 99 traktatu wersalskiego, w intencji polityków Ententy miało stać się 
wzorem dla uporządkowania problemów powojennej Europy. Ponadto miało sta-
nowić ważny element obezwładniający militarnie Rzeszę u jej północno-wschod-
nich granic. W praktyce szybko stało się punktem zapalnym oraz przedmiotem 
sporów i konfliktów trwających przez całe międzywojnie2.

Kraj Kłajpedy, obejmujący obszar 2860 km2 i zamieszkany przez ponad 150 
tys. osób, oddany został pod zarząd mocarstw i obsadzony garnizonem francu-
skim3. Jednak administracja państw sprzymierzonych miała być jedynie tymcza-
sowa. W 1922 roku komisja pod przewodnictwem Jules’a Laroche’a opracowała 
projekt utworzenia z Kłajpedy „wolnego państwa”, które przez kilkanaście lat 
byłoby zarządzane przez francuskiego komisarza4. Planowany status miasta, 
a przede wszystkim znajdującego się w nim portu bałtyckiego, był przedmio-
tem szczególnego zainteresowania państw tego regionu, głównie Polski i Litwy. 
Dla obydwu możliwość swobodnego korzystania z portu kłajpedzkiego mo-
gła stać się szansą na rozwój handlu morskiego i ważnym elementem systemu 
gospodarczego5.

Pokładane w Kłajpedzie nadzieje oraz jej bliskość geograficzna powodo-
wały, że przez cały okres międzywojenny spotykała się z zainteresowaniem pol-
skiej prasy. Co zrozumiałe, sprawami tego obszaru często zajmowały się gazety 

1 W historiografii polskiej szczegółowo o sprawie Kłajpedy w okresie 19181939 pisali 
Sergiusz Mikulicz oraz Piotr Łossowski. Zob. Sergiusz Mikulicz, Kłajpeda w polityce europej-
skiej 1918−1939 (Warszawa: Książka i Wiedza, 1976); Piotr Łossowski, Kłajpeda kontra Memel: 
Problem Kłajpedy w latach 1918−1939−1945 (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Histo-
rii PAN, 2007). Spośród prac autorów zagranicznych warto wymienić opracowania litewskie: 
Petronėlė Žostautaitė, Klaipedos kraštas 1923−1939 (Vilnius: Mokslas 1992), Klaipėdos kraštas 
1920−1924 m. archyviniuose dokumentuose, red. Silva Pocytė (Klaipėda: Klaipėdos universiteto 
leidykla, 2003), Arūnė Liucija Arbušauskaitė, Lietuvos optantai: klaipėdiškiai (Klaipėda: S. Jo-
kužio leidykla-spaustuvė, 2001), Arūnė Liucija Arbušauskaitė, Anšliusas ir Klaipėdos krašto gy-
ventojai (Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010), Vasilijus Safronovas, Przeszłość jako 
źródło konfliktu. Konkurencja ideologii tożsamości w Kłajpedzie XX wieku (Olsztyn: Uniwersy-
tet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012), niemieckie: Ernst-Albrecht Plieg, Das Memelland 
1920−1939 (Würzburg: Holzner, 1962) oraz francuskie: Isabelle Chandavoine, Les Français à 
Klaipėda et après (1920−1932) (Vilnius: Žara, 2003).

2 Łossowski, Kłajpeda, 56.
3 Tamże, 20.
4 Tamże, 36.
5 Mikulicz, Kłajpeda, 8.
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wydawane w Wilnie, które zależnie od reprezentowanej opcji politycznej przed-
stawiały zagadnienie Kłajpedy w różnym świetle. Niniejszy artykuł poświęcony 
jest analizie poglądów wyrażanych na łamach wileńskiej prasy związanej z obo-
zem narodowej demokracji, którą reprezentowały przede wszystkim dwie gazety 
codzienne: „Dziennik Wileński” oraz „Głos Narodowy”.

Pierwszy z wymienionych dzienników założony został przez ks. Józefa 
Songina i Jana Obsta w lutym 1916 roku jako jedyne wówczas polskojęzyczne 
pismo w okupowanym przez Niemców Wilnie6. W ciągu pierwszych lat funkcjo-
nowania ukazywał się z licznymi i długotrwałymi przerwami, wywołanymi kon-
fliktami zbrojnymi, a później niepewną przyszłością Wileńszczyzny. Sytuację 
gazety ustabilizowało dopiero włączenie 18 kwietnia 1922 roku Litwy Środkowej 
do Polski. Wznowione pismo, którego redaktorem naczelnym został Aleksander 
Zwierzyński, wychodzić zaczęło 4 maja 1922 roku, stając się najważniejszym 
organem obozu narodowego w tej części kraju7. Nakład z reguły nie przekraczał 
46 tys. egzemplarzy. Wyjątek stanowił rok 1931, w którym „Dziennik Wileń-
ski” drukowany był w 11 tys. egzemplarzy. Poziom ten stawiał gazetę na drugim 
miejscu wśród wileńskich pism codziennych8.

Po przewrocie majowym dziennik stał się na trwałe gazetą opozycyjną. 
W wyniku zaangażowania politycznego redakcji, nakład wielokrotnie obejmowa-
ny był konfiskatą, a w listopadzie 1931 roku wydawanie „Dziennika Wileńskie-
go” zostało na dwa tygodnie zawieszone9. Będąc w tym czasie jedynym pismem 
codziennym obozu narodowego w województwach północno-wschodnich, gaze-
ta wychodziła do lutego 1938 roku. Jej kontynuatorem stał się „Głos Narodowy”, 
którego pierwszy numer wydano 27 marca 1938 roku. Redaktorem gazety zo-
stał Stefan Łochtin, zastąpiony w maju 1939 roku przez Dariusza Żarnowskiego. 
Podobnie jak poprzednik, „Głos Narodowy” był jedynym pismem codziennym 
o orientacji narodowej na kresach północno-wschodnich10. Gazeta ukazywała się 
do 16 września 1939 roku.

6 Liliana Narkowicz, Jan Konrad Obst (18761954) (Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2004), 149.

7 „Od wydawnictwa”, Rzeczpospolita. Wydanie wileńskie, 30.04.1922, 1; Andrzej Paczkow-
ski, Prasa polska w latach 19181939 (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980), 40.

8 Katalog Prasowy PARA (Poznań: Wydawnictwo Biura Ogłoszeń PAR, Polska Agencja 
Reklamy Franciszek Krajna, 1930), 142143.

9 „Dlaczego Dziennik Wileński nie wychodził?”, Dziennik Wileński, 2.12.1935, 1.
10 Paczkowski, Prasa, 119, 185.
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Choć Kłajpeda nie należała do najważniejszych tematów podejmowanych 
przez obydwie gazety, to w kluczowych momentach poświęcano jej sporo uwagi. 
Nie tylko informowano o rozgrywających się wydarzeniach, lecz także obszer-
nie je komentowano, analizowano i starano się przewidywać ich możliwe konse-
kwencje dla Polski i Europy. Publikowane teksty obejmowały kilka głównych, 
powiązanych ze sobą dziedzin. Dotyczyły znaczenia gospodarczego portu kłaj-
pedzkiego dla Polski, związków sprawy Kłajpedy z polsko-litewskim konfliktem 
o Wilno, wpływów niemieckich w regionie i zagadnień narodowościowych.

Po raz pierwszy szersze zainteresowanie „Dziennika Wileńskiego” sprawa-
mi tego obszaru miało miejsce w początkach 1923 roku, gdy Litwini, niezado-
woleni z projektów statusu Kłajpedy, podjęli udaną próbę jej zajęcia. Ponieważ 
dokonanie tego na drodze dyplomatycznej okazało się mało realne, zdecydowano 
się na rozwiązanie siłowe. Nie bez znaczenia była przy tym inspiracja ze strony 
Niemiec, dla których znacznie korzystniejsze było posiadanie miasta przez Litwę 
niż obecność w mieście Francuzów. 9 stycznia 1923 roku na terenie Kłajpedy 
wybuchło powstanie kierowane i wspomagane z Kowna. W wyniku starć z woj-
skami francuskimi do 15 stycznia całe sporne terytorium znalazło się w rękach 
litewskich. Mimo oburzenia, jakie akcja wywołała wśród sprzymierzonych, Kon-
ferencja Ambasadorów zdecydowała 16 lutego 1923 roku o przekazaniu Kłajpedy 
Litwie. Jednak wśród postawionych warunków znalazło się podpisanie specjalnej 
konwencji, która stała się przedmiotem długotrwałych negocjacji11. Na powo-
dzenie litewskich działań spory wpływ miały wydarzenia na zachodzie Europy. 
11 stycznia 1923 roku wojska francuskie i belgijskie rozpoczęły bowiem okupację 
Zagłębia Ruhry, co znacznie bardziej zaabsorbowało uwagę francuskiego rządu12.

„Dziennik Wileński” do akcji litewskiej na terenie Kłajpedy od samego po-
czątku odnosił się bardzo negatywnie. Wyraz temu dawało już zamieszczanie 
pierwszych doniesień agencyjnych związanych z wydarzeniami pod nagłówkiem 
Litwini szukają guza oraz nazywanie litewskich działań „napadem, najazdem 
oraz atakiem”13. Pierwszy dotyczący sprawy obszerniejszy komentarz własny 
pisma, autorstwa J. Obsta, zamieszczono już 13 stycznia. Przede wszystkim 
analizowano w nim przyczyny, które mogły skłonić Litwinów do podjęcia tak 

11 Piotr Łossowski, Stosunki polsko-litewskie 1921−1939 (Warszawa: Instytut Historii PAN, 
1997), 55.

12 Łossowski, Kłajpeda, 44.
13 „Litwini szukają guza”, Dziennik Wileński, 12.01.1923, 2; „Najazd Litwinów na Kłaj-

pedę”, Dziennik Wileński, 13.01.1923, 1; „Napad Litwinów na Kłajpedę”, Dziennik Wileński, 
13.01.1923, 1; „Atak litewski na Kłajpedę”, Dziennik Wileński, 14.01.1923, 1.
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ryzykownych działań. Z jednej strony postępowanie sąsiadów uznawano za zu-
chwałe i nieracjonalne, gdyż wymierzone było w interesy życzliwej dotąd Litwie 
Francji. Ponadto potwierdzało, w opinii autora, awanturnicze nastawienie rządu 
kowieńskiego, dowiedzione wcześniejszymi prowokacyjnymi krokami na pogra-
niczu polsko-litewskim oraz litewsko-łotewskim. Z drugiej zaś strony, uznawa-
no, że działania te wymuszone zostały przez katastrofalną sytuację wewnętrzną 
kraju i naciski zewnętrzne. Litwa, zdaniem autora, miała być pozbawiona pod-
stawowych warunków do funkcjonowania jako niezależne państwo, a niemoż-
ność przyłączenia Wileńszczyzny skazywała kraj na upadek gospodarczy. Brak 
perspektyw skrzętnie wykorzystywać mieli Niemcy, którzy, zdaniem Obsta, naj-
pierw przyczynili się do powstania państwa litewskiego, a następnie posługiwali 
się nim jako wygodnym narzędziem. I właśnie działania na terenie Kłajpedy mia-
ły być tego najlepszym dowodem. Choć zamach na sporne miasto pozornie wy-
mierzony był przeciwko Rzeszy, w opinii Obsta zaplanowany został w Berlinie 
jako pewna przeciwwaga dla rozpoczynającej się w tym samym czasie okupacji 
Zagłębia Ruhry14. Rolę Niemców redaktor podkreślał także w kolejnych tekstach 
zamieszczanych w „Dzienniku Wileńskim”. Jego zdaniem potrzebując połącze-
nia z Rosją, starali się oni stworzyć dogodne obejście blokującej bezpośrednią 
drogę Polski. W takiej sytuacji administrowana przez Francuzów Kłajpeda była 
przeszkodą, którą postanowili zlikwidować rękami Litwinów. Jednocześnie prze-
strzegano przed daleko idącymi następstwami, jakie mogłoby przynieść oddanie 
przez Francuzów Kłajpedy Litwinom. Zdaniem Obsta byłoby to równoznaczne 
z umocnieniem wpływów niemieckich w tym rejonie i triumfem polityki Berli-
na15. W mniejszym stopniu zwracano uwagę na rolę Sowietów w rozgrywających 
się wydarzeniach, ale sugestie dotyczące zaangażowania Moskwy także pojawia-
ły się na łamach pisma. Informowano m.in. o rzekomym zawarciu tajnego poro-
zumienia litewsko-sowieckiego, które w zamian za popieranie pretensji Litwinów 
do Kłajpedy oraz Wilna miało gwarantować Sowietom możliwość wykorzystania 
litewskiego terytorium w razie konfliktu z Polską16.

Dziennik sporo miejsca poświęcił analizie konsekwencji, jakie sytuacja 
wywołana litewskim wystąpieniem mogła nieść dla Polski. Zwracano uwagę na 
istotne znaczenie portu kłajpedzkiego dla polskiego handlu, jej „rozwoju gospo-
darczego i mocarstwowego”, szczególnie wobec utrudnionego dostępu do morza 

14 J.O., „Duszą się”, Dziennik Wileński, 13.01.1923, 2.
15 J.O., „Kłajpeda”, Dziennik Wileński, 30.01.1923, 2.
16 „Tajny układ Litwy z Rosją”, Dziennik Wileński, 27.01.1923, 2.
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przez Gdańsk17. Jednak najbardziej podkreślano polityczne następstwa zaistnia-
łej sytuacji, przedstawiając działanie Litwy przede wszystkim jako pogwałcenie 
zasad wersalskich. Takie spojrzenie na sprawę mogłoby, w opinii dziennika, być 
dla rządu polskiego argumentem do podjęcia stanowczych działań, skutkujących 
ostatecznym unormowaniem polsko-litewskich stosunków i zabezpieczeniem 
interesów Polski. Wśród najpilniejszych celów wymieniano przyznanie obsza-
rowi Kłajpedy statusu wolnego miasta, ugruntowanie polskich praw w porcie 
kłajpedzkim oraz możliwość nieskrępowanego korzystania z Niemna jako dro-
gi tranzytowej. Jednocześnie wystosowano ostrą krytykę pod adresem polskich 
władz, które tłumacząc się pokojowością swoich działań, w rzeczywistości, zda-
niem pisma, biernie przyglądały się rozwojowi wypadków. Według gazety takie 
postępowanie nie tylko nie licowało z godnością wielkiego państwa, lecz również 
szkodziło sprawie pokoju, umożliwiając Litwie bezkarne podważanie traktatu 
wersalskiego18. Dla wzmocnienia prezentowanego stanowiska przywoływano na-
wet wyjątki z prasy francuskiej stwierdzające wprost, że Polska powinna w Kłaj-
pedzie interweniować zbrojnie, uzyskując do tego mandat Ententy19.

Inkorporację Kłajpedy przez Litwę uznano na łamach dziennika za ogromną 
przegraną polskiej dyplomacji. Ponownie krytykowano politykę rządu polskiego, 
który, zdaniem gazety, nie potrafił nawet uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu 
dla Rzeczypospolitej ani zabezpieczyć polskich interesów w kłajpedzkim porcie. 
Przy okazji negatywnie oceniano także odwoływanie się w sporze polsko-litew-
skim do Ligii Narodów, którą uznano za nieprzychylnie nastawioną do Polski 
i sugerowano, że o wiele skuteczniejsze byłyby rokowania bezpośrednie. W kry-
tyce nie szczędzono nawet dość skrajnych argumentów, twierdząc, że linia re-
prezentowana przez Szymona Askenazego, polskiego przedstawiciela przy Lidze 
Narodów, jest podporządkowana polityce „żydowsko-masońskiej”, zmierzającej 
do odcięcia Polski od morza20.

Po wspomnianych wyżej długotrwałych rokowaniach 8 maja 1924 roku pod-
pisano konwencję w sprawie Kłajpedy, przyznającą miastu autonomię w ramach 
państwa litewskiego. Wszelkie ułatwienia i przywileje postulowane przez stronę 
polską zostały odrzucone. Zobowiązano jedynie Litwę do umożliwienia swobod-
nego transportu towarów „do” oraz „z” terytorium Kłajpedy. Kształt konwencji 

17 Hier. Wierz., „Litwa, Polska i Kłajpeda”, Dziennik Wileński, 14.01.1923, 2.
18 J.O., „Pokojowość a bierność”, Dziennik Wileński, 18.01.1923, 2.
19 „Prasa francuska o Kłajpedzie”, Dziennik Wileński, 19.01.1923, 3.
20 „Gdańsk i Kłajpeda”, Dziennik Wileński, 25.02.1923, 4.
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dla Polski był ewidentną porażką dyplomatyczną. Spośród zakładanych celów nie 
udało się uzyskać nawet deklaracji Litwy o odstąpieniu od głoszonego przez nią 
stanu wojny z Polską21.

Jeszcze w czasie krystalizowania się ostatecznego projektu konwencji, 
w marcu 1924 roku, J. Obst na łamach „Dziennika Wileńskiego” uznał sprawę za 
przegraną dla Polski. Jednak jego zdaniem, z punktu widzenia polityki międzyna-
rodowej, nie była to przegrana na rzecz Litwy. Głównego sprawcę i jednocześnie 
beneficjenta ostatecznych rozstrzygnięć upatrywał w Wielkiej Brytanii. To wła-
śnie Brytyjczycy, bojąc się wzrostu znaczenia Polski na Morzu Bałtyckim, mieli 
wspierać słabą Litwę, by utrzymać własną dominację. Dla potwierdzenia swo-
jego stanowiska autor przypominał problemy czynione Polsce w sprawie Gdań-
ska i nierozwiązanie zagadnienia polskiego tranzytu przez Litwę, a tym samym 
odcięcie Polski od łotewskiego portu w Lipawie22. Sytuację samej Litwy Obst 
nakreślił kilka tygodni później, nazywając jej sukces w sprawie Kłajpedy „zwy-
cięstwem pyrrusowym”. Zwracał uwagę na słabość gospodarczą państwa, której 
uzyskanie dostępu do morza nie mogło zaradzić. Jego zdaniem port kłajpedzki 
mógłby przynieść korzyści jedynie w przypadku posiadania zaplecza w postaci 
całego dorzecza Niemna. W związku z tym zdaniem Obsta litewskie dążenia do 
odebrania Polakom Wilna nie były przejawem zuchwalstwa czy „manii wielkości 
litewskiego karła”, lecz „gestem człowieka tonącego”. Jedyny ratunek dla Litwy 
widział w porozumieniu się z Polską i zaniechaniu antypolskich wystąpień. Jak 
podkreślał, współistnienie obydwu krajów jest koniecznością dziejową i geogra-
ficzną, z którą niezależnie od sympatii bądź antypatii należało się pogodzić23.

Przez kolejne lata problematyka kłajpedzka pojawiała się w „Dzienniku Wi-
leńskim” głównie za sprawą doniesień o bieżących wydarzenia na omawianym 
terenie. W sporadycznie publikowanych szerszych artykułach dotyczących tego 
obszaru skupiano się na kilku głównych zagadnieniach. Pierwsze z nich doty-
czyło konsekwencji włączenia Kłajpedy do Litwy, które jednoznacznie oceniano 
jako negatywne. Kreowano obraz upadku miasta i portu, ratunek dostrzegając 
jedynie w otwarciu Niemna na wywóz polskich towarów oraz nawiązaniu przez 
Litwę normalnych stosunków politycznych i gospodarczych z Polską. W związku 
z tym, posiłkując się korespondencjami „Kurjera Poznańskiego”, dziennik utrzy-
mywał, że największym ekonomicznym problemem Kłajpedy jest jej odcięcie od 

21 Łossowski, Stosunki, 60.
22 J.O., „O Bałtyk”, Dziennik Wileński, 21.03.1924, 2.
23 J.O., „Pyrrusowe zwycięstwo”, Dziennik Wileński, 6.04.1924, 2.
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północno-wschodnich terenów Rzeczypospolitej. Uważano, że kłajpedzki prze-
mysł i handel ożywić mogłoby przede wszystkim spławiane Niemnem polskie 
drewno. Zwracano uwagę, że istniejąca sytuacja, choć szkodzi obu stronom, nie-
porównywalnie większe straty przynosi Kłajpedzie i całej Litwie. W opinii pisma 
ewentualne nawiązanie normalnych relacji ekonomicznych dla strony polskiej 
byłoby pożądane i mogłoby przynieść jej pewne korzyści, ale dla Litwy stano-
wić miało konieczność oraz niezbędny warunek funkcjonowania kłajpedzkiego 
portu24.

Kolejnym problemem były działania, jakie zdaniem pisma powinna w kwe-
stii Kłajpedy prowadzić Polska. Opierając się na wypowiedziach Stanisława 
Strońskiego, dziennik oceniał, że dążenia polskie powinny skupić się na dwóch 
obszarach. Po pierwsze należało wyegzekwować zapewnienie swobody żeglu-
gi i komunikacji między Kłajpedą a terytorium Polski. Po drugie zaś, sprawę 
wcielenia Kłajpedy do Litwy wykorzystać do ostatecznego zamknięcia sprawy 
przynależności Wilna. Ponadto władze polskie, biorąc za przykład regulacje do-
tyczące Kłajpedy, powinny dążyć do urzeczywistnienia praw Polski w Gdańsku, 
a z czasem zdobycia tam takiej pozycji, jaką Litwa miała w porcie kłajpedzkim25.

W połowie lat dwudziestych uwagę poświęcano również roli Kłajpedy w sto-
sunkach litewsko-niemieckich. Na łamach pisma podkreślano, że mimo brutalnej 
polityki, prowadzonej przez władze litewskie wobec niemieckiej ludności miasta, 
relacje Kowna z Berlinem pozostawały przyjazne. Wyrażano opinię, że Niemcy, 
pragnąć za wszelką cenę utrzymać Litwę w orbicie swoich wpływów, nie zdecy-
dują się na poważniejszą reakcję26. Choć zauważano momenty ochłodzenia wza-
jemnych stosunków, których przyczyn upatrywano w niezadowoleniu Niemców 
kłajpedzkich z trudności gospodarczych miasta i coraz bardziej zdecydowanych 
prób litwinizacji regionu przez rząd kowieński27.

Ponowny wzrost zainteresowania pisma sprawami Kłajpedy miał miejsce 
w pierwszej połowie lat trzydziestych, co wywołane było zaostrzeniem kursu 
polityki niemieckiej wobec Litwy. Na łamach dziennika donoszono o organi-
zowaniu się kłajpedzkich Niemców przeciwko władzom litewskim i rosnącemu 

24 „Otrzeźwienie na Litwie”, Dziennik Wileński, 25.01.1925, 2.
25 „Sprawa Kłajpedy w komisji spraw zagranicznych Sejmu”, Dziennik Wileński, 11.04.1924, 2.
26 Sfinks, „Stosunki litewsko-niemieckie w Kłajpedzie”, Dziennik Wileński, 27.04.1924, 4.
27 „Sprawa Kłajpedy i stosunki niemiecko-litewskie”, Dziennik Wileński, 21.09.1924, 3.
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niebezpieczeństwu oderwania okręgu od Litwy28. Poza tym kolejny raz zwracano 
uwagę na błędną politykę Kowna, prowadzącą do upadku portu kłajpedzkiego, 
którego rozwój mógłby stwarzać konkurencję dla niemieckiego portu w Królew-
cu. Zamiast dążyć do odbudowy znaczenia jedynego litewskiego wyjścia na mo-
rze, co w opinii pisma leżałoby w interesie nie tylko Litwy, lecz również Polski 
i Związku Sowieckiego, Litwini uparcie szli po linii interesów niemieckich29.

Piętnując postępowanie władz litewskich, gazeta ponownie w kontekście 
kłajpedzkim podkreślała potrzebę porozumienia się Litwy z Polską. Jednak tym 
razem „Dziennik Wileński” wyraźnie stawał po stronie zagrożonego sąsiada. 
Niemiecką ekspansję uważano za niebezpieczną dla wszystkich państw regio-
nu, wobec czego dostrzegano zbieżność również polskich i litewskich interesów. 
Na łamach pisma wyrażano przekonanie, że istnienie niepodległej Litwy to nie-
zbędny element utrzymania równowagi w tej części kontynentu. Natomiast jed-
nym z warunków zachowania owej niepodległości miało być pozostanie Kłajpedy 
w litewskich granicach. Uważano przy tym, że zrozumienie i oparcie przeciwko 
Niemcom Litwini znaleźć mogli wyłącznie w Polsce30.

Zagrożenie ze strony Niemiec jeszcze bardziej podkreślać zaczęto po prze-
jęciu władzy w Rzeszy przez nazistów. Uznano, że dotychczas prowadzona przez 
Kowno polityka proniemiecka musiała zostać poddana weryfikacji. Okazało się 
bowiem, że Kłajpeda mogła zostać uznana przez Hitlera za jeden z najsłabszych 
elementów porządku wersalskiego, od którego miał zamiar rozpocząć obalanie 
traktatu31. Zdaniem publicystów dziennika Rzesza celowo starała się podsycać 
napiętą sytuację na tym obszarze, chcąc doprowadzić do stanu, w którym uzasad-
niona będzie niemiecka interwencja, a w jej konsekwencji oderwanie Kłajpedy 
od Litwy. Przypominano również, iż działania takie stoją w sprzeczności nie tyl-
ko z postanowieniami traktatu wersalskiego, ale nawet z układem litewsko-nie-
mieckim zawartym w 1928 roku32. Nakreślając niebezpieczeństwo, „Dziennik 
Wileński” kolejny raz wytykał rządom litewskim ich krótkowzroczną i niepo-
radną politykę prowadzoną we wcześniejszych latach. Uważano, że dopóki Litwa 
liczyła na niemiecką pomoc w odzyskaniu Wilna, dopóty jej władze tolerowały 

28 „Zaniepokojenie w Litwie z powodu Kłajpedy”, Dziennik Wileński, 13.02.1930, 1; „Li-
twini obawiają się wybuchu powstania w okręgu kłajpedzkim”, Dziennik Wileński, 29.09.1930, 1; 
„Czy zamach stanu w Kłajpedzie?”, Dziennik Wileński, 11.02.1932, 2.

29 M. Surwiłło, „Litwa zaniedbuje port w Kłajpedzie”, Dziennik Wileński, 2.12.1932, 1.
30 „Wyrok Trybunału haskiego w sprawie Kłajpedy”, Dziennik Wileński, 14.08.1932, 2.
31 Pikuolis, „Listy z Kowna”, Dziennik Wileński, 14.11.1933, 3.
32 „Niemcy i Kłajpeda”, Dziennik Wileński, 8.03.1935, 2.
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niemieckie działania w Kłajpedzie i nie korzystały z przysługujących im na tym 
terenie uprawnień. Dopiero po zmianie polityki Rzeszy na bardziej ekspansywną 
Litwini rozpoczęli gwałtowne i – zdaniem pisma – niezręczne próby egzekwo-
wania swoich praw, co tylko zaogniło sytuację33. W pogarszającym się położe-
niu Litwy pismo dostrzegało także zagrożenie dla Polski. Zajęcie Kłajpedy przez 
Niemców, które skutkować miałoby przejęciem całkowitej kontroli nad państwem 
litewskim, zdaniem gazety stałoby się przyczyną znacznego pogorszenia sytuacji 
geopolitycznej Rzeczypospolitej. Uważano bowiem, że sąsiedztwo nawet wro-
go nastawionej, lecz małej i słabej Litwy, jest bezpieczniejsze niż wzmocnienie 
pozycji Rzeszy w tym rejonie34. W takich okolicznościach tym bardziej niezro-
zumiałe wydawało się publicystom pisma nieprzejednane stanowisko Litwinów 
w sprawie nawiązania poprawnych relacji z Polską i upieranie się przy żądaniach 
odstąpienia Wilna. Zbieżność interesów obydwu krajów i możliwość oparcia się 
o Polskę powinna, w opinii dziennika, stać się podstawą litewskiej polityki zagra-
nicznej w miejsce nierealnych dążeń do przejęcia Wileńszczyzny35.

Podobnie jak „Dziennik Wileński”, również ukazujący się od marca 
1938 roku „Głos Narodowy” sporo uwagi poświęcał sprawom Kłajpedy. Szcze-
gólnie, że w tym okresie miasto znów zaczęło pojawiać się na czołówkach gazet 
europejskich. Autorzy tekstów zamieszczanych na łamach „Głosu Narodowego” 
przestrzegali przed konsekwencjami rosnącej ekspansji niemieckiej w tym re-
jonie. Już w połowie 1938 roku kroki niemieckie porównywano z działaniami 
podejmowanymi przez Rzeszę wobec Czechosłowacji, nazywając je „taktyką su-
decką”, którą uważano za niebezpieczną także dla Polski. Uważano, że zaakcep-
towanie wysuwanych przez kłajpedzkich Niemców żądań, mających w praktyce 
uniezależnić Okręg Kłajpedy od rządu w Kownie, byłoby wstępem do oderwa-
nia tego terytorium od Litwy. Przestrzegano również, że utwierdzenie Berlina 
w przekonaniu, iż wykorzystywanie kwestii mniejszości narodowych do rozsze-
rzania swojej strefy wpływów jest skuteczne, może mieć niebezpieczne konse-
kwencje dla kolejnych państw Europy środkowej i wschodniej36.

33 „Po wyroku kłajpedzkim”, Dziennik Wileński, 30.03.1935, 2.
34 „Nad Bałtykiem”, Dziennik Wileński, 28.09.1935, 3; „Kłajpeda”, Dziennik Wileński, 12.10.1935, 3.
35 „Chmury niemieckie nad Litwą”, Dziennik Wileński, 21.02.1935, 2; „Kłajpeda”, Dziennik 

Wileński, 5.10.1935, 3; „Bezpieczeństwo Litwy. Ku porozumieniu z Polską”, Dziennik Wileński, 
4.06.1936, 3.

36 „Żądania Niemców w Kłajpedzie”, Głos Narodowy, 3.06.1938, nr 67, 1; „Zajścia w Kłajpe-
dzie”, Głos Narodowy, 2.07.1938, 1; „Taktyka sudecka w Kłajpedzie”, Głos Narodowy, 28.10.1938, 1; 
„Czy nowe Sudety? Litewska Kłajpeda czy niemiecki Memel?”, Głos Narodowy, 8.11.1938, 3.
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Niemniej dostrzegano beznadziejność położenia Litwy wobec niemieckich 
pretensji. W artykule opublikowanym 14 grudnia 1938 roku autor wyraził prze-
konanie, że nawet ewentualna próba włączenia Kłajpedy do Rzeszy nie spowodo-
wałaby zdecydowanej reakcji Francji i Wielkiej Brytanii, gwarantujących status 
miasta. Skoro państwa te nie interweniowały zbrojnie w dużo istotniejszej spra-
wie czechosłowackiej, tym bardziej, zdaniem autora tekstu, nie podjęłyby takich 
kroków w interesie Litwy37.

Jak wiadomo, przewidywania te okazały się słuszne. W marcu 1939 roku 
Niemcy wysunęły pod adresem Litwy żądania odstąpienia Kłajpedy, które zosta-
ły przyjęte w układzie podpisanym 23 marca. Miasto niezwłocznie zostało zajęte 
przez wojska niemieckie i oficjalnie wcielone do Rzeszy, nie wywołując żadnej 
stanowczej reakcji państw zachodniej Europy38.

Wydarzenia te oceniano jednoznacznie jako niezwykle niebezpieczne. Sto-
sunek gazety do zaistniałej sytuacji oddawały już same tytuły poświęconych 
sprawie artykułów: „Ujście Niemna w rękach germańskiego imperializmu” czy 
„Kłajpeda w rękach niemieckich”39. Sytuację Litwy wywołaną oddaniem okręgu 
Rzeszy „Głos Narodowy” oceniał jako katastrofalną. Utrata jedynego portu mia-
ła zachwiać gospodarczymi i politycznymi podstawami państwa, co prowadzić 
miało do całkowitego uzależnienia od potężnego sąsiada. Poza tym stawiać miało 
pod znakiem zapytania dalsze samodzielne funkcjonowanie kraju. Po raz kolejny 
piętnowano przy tym wcześniejszą, zdaniem pisma krótkowzroczną i samobójczą 
politykę litewską wymierzoną przeciwko Polsce, a lekceważącą niebezpieczeń-
stwo niemieckie. W opinii dziennika Litwa przez 20 lat niepodległości skupiała 
się na konflikcie z Polską, lekceważąc dążenia zachodniego sąsiada. W samym 
fakcie zajęcia Kłajpedy przez Niemcy upatrywano także szkody dla interesów 
polskich. Kłajpeda, leżąca u ujścia Niemna, stanowiąca dla Polski drugie natural-
ne wyjście na morze, po nawiązaniu stosunków polsko-litewskich miała szanse 
być wykorzystywana przez polski handel. Włączenie obszaru do Niemiec defi-
nitywnie te plany uniemożliwiło. Ponadto publicyści gazety byli zdania, że roz-
ciągnięcie władzy niemieckiej nad Kłajpedą, a w perspektywie całą Litwą, było 
kolejnym krokiem do okrążenia Polski przez Rzeszę. Przestrzegano, że jednym 
z następnych celów zaborczej polityki Hitlera może być właśnie Polska. Pogląd 

37 „Niepokoje o Kłajpedę”, Głos Narodowy, 14.12.1938, 1.
38 Łossowski, Kłajpeda, 172193.
39 „Przyszła kolej na Kłajpedę. Ujście Niemna w rękach germańskiego imperializmu”, Głos 

Narodowy, 22.03.1939, 1; „Kłajpeda w rękach niemieckich”, Głos Narodowy, 23.03.1939, 1.
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ten obrazowo podpierano stwierdzeniem: „pamiętajmy, że gdy dom sąsiada się 
pali i u nas robi się gorąco”40.

Pod wrażeniem wydarzeń „Głos Narodowy” zamieścił też kilka artykułów, 
mających przybliżyć czytelnikom okręg Kłajpedy i unaocznić straty, jakie po-
niosła Litwa wraz z utratą tego terytorium. Zawierały one informacje dotyczą-
ce geografii obszaru, jego ludności, kultury oraz historii, a przede wszystkim 
szczegółowe dane na temat gospodarki i wcześniejszej roli Kłajpedy w systemie 
ekonomicznym państwa litewskiego41. W kolejnych miesiącach relacjonowano 
z kolei nastroje panujące w Kłajpedzie i politykę nowych, niemieckich władz. In-
formowano o aresztowaniach wśród ludności litewskiej, likwidowaniu litewskich 
organizacji kulturalnych i tytułów prasowych, wprowadzaniu ustawodawstwa 
antyżydowskiego, sprowadzaniu niemieckich osadników oraz upadku gospodar-
czym miasta i portu42.

Jak wyżej wspomniano, problem Kłajpedy nie należał do tematów najczęściej 
poruszanych na łamach wileńskich dzienników obozu narodowego. Niemniej ze 
względu na jego znaczenie dla interesów polskich i sytuacji w tej części Europy 
spotykał się z poważnym zainteresowaniem, szczególnie w okresach zaognienia 
sytuacji na terenie miasta i okręgu. Sposób prezentowania spraw dotyczących za-
gadnienia wpisywał się w ogół poglądów omawianych dzienników na relacje pol-
sko-litewskie. W zależności od sytuacji międzynarodowej problem wiązano ze spo-
rem o Wilno, rozwojem gospodarczym regionu bądź analizowano go w szerokim 
kontekście europejskim. Niejednokrotnie działania litewskie postrzegano jako ko-
lejny dowód nieobliczalności i nieporadności polityki Kowna, jego uległości wobec 
Berlina oraz potwierdzenie ogromnych wpływów niemieckich na Litwie. Z drugiej 
strony dostrzegano zagrożenie, jakie dla Polski niosła ze sobą niemiecka ekspan-
sja w tym rejonie, a także solidaryzowano się z północnym sąsiadem, rozumiejąc 
beznadziejność jego położenia. Zamieszczane w omawianych pismach komentarze 
zazwyczaj były trafną analizą rozgrywających się wydarzeń, a przewidywane kon-
sekwencje często zbliżone były do ich faktycznych następstw.

40 „Kłajpeda w rękach niemieckich”, Głos Narodowy, 23.03.1939, 1.
41 „Kłajpeda”, Głos Narodowy, 24.03.1939, 3; „Straty Litwy w Kłajpedzie”, Głos Narodowy, 

29.03.1939, 3; „Co straciła Litwa w Kłajpedzie”, Głos Narodowy, 3.04.1939, 4.
42 „W hitlerowskiej Kłajpedzie. Buta niemiecka przy piwie i kiełbasce”, Głos Narodowy, 

28.03.1939, 3; „Kłajpeda pod rządami niemieckimi. Smutny los zamieszkałych tam Litwinów”, Głos 
Narodowy, 30.03.1939, 3; „Niemcy palą w Kłajpedzie zbiory litewskich książek”, Głos Narodowy, 
30.04.1939, 1; „Kłajpeda po dwóch miesiącach. Nad wszystkim czuwa wszechpotężna i wszechwie-
dząca Gestapo”, Głos Narodowy, 26.05.1939, 4; „Głód i drożyzna w Kłajpedzie”, Głos Narodowy, 
6.07.1939, 1; „Wynaradawianie Litwinów w kraju kłajpedzkim”, Głos Narodowy, 3.08.1939, 4.



147Problem Kłajpedy na łamach wileńskiej prasy obozu narodowego w okresie...

Bibliografia

Źródła
„Atak litewski na Kłajpedę”. Dziennik Wileński, 14.01.1923.
„Bezpieczeństwo Litwy. Ku porozumieniu z Polską”. Dziennik Wileński, 4.06.1936.
„Chmury niemieckie nad Litwą”. Dziennik Wileński, 21.02.1935.
„Co straciła Litwa w Kłajpedzie”. Głos Narodowy, 3.04.1939.
„Czy nowe Sudety? Litewska Kłajpeda czy niemiecki Memel?”. Głos Narodowy, 

8.11.1938.
„Czy zamach stanu w Kłajpedzie?”. Dziennik Wileński, 11.02.1932.
„Dlaczego Dziennik Wileński nie wychodził?”. Dziennik Wileński, 2.12.1935.
„Gdańsk i Kłajpeda”. Dziennik Wileński, 25.02.1923.
„Głód i drożyzna w Kłajpedzie”. Głos Narodowy, 6.07.1939.
Hier. Wierz. „Litwa, Polska i Kłajpeda”. Dziennik Wileński, 14.01.1923.
J.O. „O Bałtyk”. Dziennik Wileński, 21.03.1924.
J.O. „Duszą się”. Dziennik Wileński, 13.01.1923.
J.O. „Kłajpeda”. Dziennik Wileński, 30.01.1923.
J.O. „Pokojowość a bierność”. Dziennik Wileński, 18.01.1923.
J.O. „Pyrrusowe zwycięstwo”. Dziennik Wileński, 6.04.1924.
„Kłajpeda”. Dziennik Wileński, 5.10.1935.
„Kłajpeda”. Dziennik Wileński, 12.10.1935.
„Kłajpeda”. Głos Narodowy, 24.03.1939.
„Kłajpeda po dwóch miesiącach. Nad wszystkim czuwa wszechpotężna i wszechwiedzą-

ca Gestapo”. Głos Narodowy, 26.05.1939.
„Kłajpeda pod rządami niemieckimi. Smutny los zamieszkałych tam Litwinów”. Głos 

Narodowy, 30.03.1939.
„Kłajpeda w rękach niemieckich”. Głos Narodowy, 23.03.1939.
„Litwini obawiają się wybuchu powstania w okręgu kłajpedzkim”. Dziennik Wileński, 

29.09.1930.
„Litwini szukają guza”. Dziennik Wileński, 12.01.1923.
„Nad Bałtykiem”. Dziennik Wileński, 28.09.1935.
„Najazd Litwinów na Kłajpedę”. Dziennik Wileński, 13.01.1923.
„Napad Litwinów na Kłajpedę”. Dziennik Wileński, 13.01.1923.
„Niemcy i Kłajpeda”. Dziennik Wileński, 8.03.1935.



148 Michał Jakubik

„Niemcy palą w Kłajpedzie zbiory litewskich książek”. Głos Narodowy, 30.04.1939.
„Niepokoje o Kłajpedę”. Głos Narodowy, 14.12.1938.
„Od wydawnictwa”. Rzeczpospolita. Wydanie wileńskie, 30.04.1922.
„Otrzeźwienie na Litwie”. Dziennik Wileński, 25.01.1925.
Pikuolis. „Listy z Kowna”. Dziennik Wileński, 14.11.1933.
„Po wyroku kłajpedzkim”. Dziennik Wileński, 30.03.1935.
„Prasa francuska o Kłajpedzie”. Dziennik Wileński, 19.01.1923.
„Przyszła kolej na Kłajpedę. Ujście Niemna w rękach germańskiego imperializmu”. Głos 

Narodowy, 22.03.1939.
Sfinks. „Stosunki litewsko-niemiecki w Kłajpedzie”. Dziennik Wileński, 27.04.1924.
„Sprawa Kłajpedy i stosunki niemiecko-litewskie”. Dziennik Wileński, 21.09.1924.
„Sprawa Kłajpedy w komisji spraw zagranicznych Sejmu”. Dziennik Wileński, 11.04.1924.
„Straty Litwy w Kłajpedzie”. Głos Narodowy, 29.03.1939.
Surwiłło, M. „Litwa zaniedbuje port w Kłajpedzie”. Dziennik Wileński, 2.12.1932.
„Tajny układ Litwy z Rosją”. Dziennik Wileński, 27.01.1923.
„Taktyka sudecka w Kłajpedzie”. Głos Narodowy, 28.10.1938.
„W hitlerowskiej Kłajpedzie. Buta niemiecka przy piwie i kiełbasce”. Głos Narodowy, 

28.03.1939.
„Wynaradawianie Litwinów w kraju kłajpedzkim”. Głos Narodowy, 3.08.1939.
„Wyrok Trybunału haskiego w sprawie Kłajpedy”. Dziennik Wileński, 14.08.1932.
„Zajścia w Kłajpedzie”. Głos Narodowy, 2.07.1938.
„Zaniepokojenie w Litwie z powodu Kłajpedy”. Dziennik Wileński, 13.02.1930.
„Żądania Niemców w Kłajpedzie”. Głos Narodowy, 3.06.1938.

Opracowania
Arbušauskaitė, Arūnė Liucija. Anšliusas ir Klaipėdos krašto gyventojai. Klaipėda: 

Klaipėdos universiteto leidykla, 2010.
Arbušauskaitė, Arūnė Liucija. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai. Klaipėda: S. Jokužio 

leidykla-spaustuvė, 2001.
Chandavoine, Isabelle. Les Français à Klaipėda et après (1920−1932). Vilnius: Žara, 

2003.
Mikulicz, Sergiusz. Kłajpeda w polityce europejskiej 1918−1939. Warszawa: Książka 

i Wiedza, 1976.



149Problem Kłajpedy na łamach wileńskiej prasy obozu narodowego w okresie...

Narkowicz, Liliana. Jan Konrad Obst (18761954). Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośni-
ków Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2004.

Katalog Prasowy PARA. Poznań: Wydawnictwo Biura Ogłoszeń PAR, Polska Agencja 
Reklamy Franciszek Krajna, 1930.

Klaipėdos kraštas 1920−1924 m. archyviniuose dokumentuose, red. Silva Pocytė. 
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003.

Łossowski, Piotr. Kłajpeda kontra Memel: Problem Kłajpedy w latach 1918−1939−1945. 
Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 2007.

Łossowski, Piotr. Stosunki polsko-litewskie 1921−1939. Warszawa: Instytut Historii 
PAN, 1997.

Paczkowski, Andrzej. Prasa polska w latach 19181939. Warszawa: Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, 1980.

Plieg, Ernst-Albrecht. Das Memelland 1920−1939. Würzburg: Holzner, 1962.
Safronovas, Vasilijus. Przeszłość jako źródło konfliktu. Konkurencja ideologii tożsamo-

ści w Kłajpedzie XX wieku. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszty-
nie, 2012.

Žostautaitė, Petronėlė. Klaipedos kraštas 1923−1939. Vilnius: Mokslas 1992.

THE KLAIPEDA QUESTION IN THE VILNIUS NATIONAL 
MOVEMENT’S PRESS IN THE INTERWAR PERIOD

Keywords: Polish press 19181939, national movement, National Democracy, Klaipeda, 
Lithuania, Polish foreign policy, Polish-Lithuanian relationships

Abstract

In the interwar period Klaipeda was one of the conflictual points in post-Versailles 
Europe. It was a place of rivalry between neighboring states – Lithuania, Germany and 
Poland, so the city became the focal point of interest in the European public eye several 
times. Because of the Klaipeda seaport importance and its geographical location also 
the Vilnius press was very interested in the situation of this region. Among the journals 
representing different political groups were periodicals related to the national movement 
parties: „Dziennik Wileński” (Vilnius Daily) and „Głos Narodowy” (National Voice) 
which were the most important ones. Theirs journalists commented on current events 
and presented the ideas of solution of problems existing in the city. They also judged the 
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actions of all involved groups and countries. Special attention was given to the issue of 
belongingness of the Klaipeda Region, the significance of its seaport in Poland’s econom-
ical development and the role of Klaipeda in the international policy.

 The article analyzes the information, opinions and concepts concerning the 
Klaipeda question, published in „Dziennik Wileński” and „Głos Narodowy” in the peri-
od of the Second Polish Republic.
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Streszczenie

Brytyjsko-niemiecki układ morski został zawarty 18 czerwca 1935 roku w Londy-
nie w formie wymiany not pomiędzy brytyjskim sekretarzem stanu do spraw zagranicz-
nych sir Samuelem Hoarem i przedstawicielem III Rzeszy Joachimem von Ribbentro-
pem. W porozumieniu tym rząd brytyjski zaakceptował prawo Niemiec do rozbudowy 
floty wojennej do poziomu 35% połączonych sił morskich członków Brytyjskiej Wspól-
noty Narodów.

Z punktu widzenia militarnego oznaczało to możliwość czterokrotnego wzrostu 
tonażu globalnego Kriegsmarine (z poziomu 108 000 ton, przyznanego Niemcom w trak-
tacie wersalskim, do poziomu 420 500 ton). Z punktu widzenia formalnoprawnego układ 
oznaczał rewizję traktatu wersalskiego i legalizację przez Wielką Brytanię wypowie-
dzenia części V traktatu wersalskiego przez Adolfa Hitlera w marcu 1935 roku. W wy-
miarze politycznym układ uwidocznił tendencję polityki brytyjskiej do poszukiwania 
porozumienia z Berlinem poprzez rewizję systemu wersalskiego w ramach tzw. polityki 
appeasementu. Oznaczał również zerwanie wspólnego brytyjsko-francusko-włoskiego 
frontu wobec Niemiec i odejście od polityki zakładającej zgodę mocarstw zachodnich 
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na rewizję militarnych klauzul traktatu wersalskiego w zamian za pewne ustępstwa ze 
strony Hitlera (powrót Niemiec do Ligi Narodów i na Konferencję Rozbrojeniową oraz 
przystąpienie Niemiec do regionalnych paktów bezpieczeństwa – paktu lotniczego, pak-
tu wschodniego i paktu dunajskiego).

W artykule przedstawiono genezę tego układu z brytyjskiej perspektywy i prze-
analizowano przyczyny, które skłoniły brytyjski rząd do akceptacji żądań Hitlera i za-
warcia porozumienia na warunkach niemieckich.

Brytyjski rząd zawarł porozumienie, mając na uwadze czynniki polityczne, strate-
giczne, militarne i ekonomiczne. Wielka Brytania nie była skłonna reagować na remilita-
ryzację Niemiec za pomocą sankcji. W Londynie uważano, że zawarcie porozumienia na 
warunkach niemieckich jest jedyną alternatywą dla nieograniczonego rozwoju niemiec-
kiej floty. Brytyjscy ministrowie byli zdania, że nie można było odrzucić niemieckiej 
„oferty” przez wzgląd na własną opinię publiczną w przededniu wyborów do Izby Gmin. 
Porozumienie na warunkach niemieckich akceptowała brytyjska Admiralicja, która ana-
lizowała układ w szerszej perspektywie, w kontekście japońskiego zagrożenia na Da-
lekim Wschodzie. W Foreign Office zakładano natomiast, że bilateralne porozumienie 
z Berlinem będzie punktem wyjścia do ogólnego porozumienia z Niemcami, obejmują-
cego inne elementy, w tym ważny dla brytyjskiego bezpieczeństwa pakt lotniczy.

Brytyjsko-niemiecki układ morski zawarty w Londynie 18 czerwca 1935 
roku był ważnym wydarzeniem w polityce międzynarodowej w połowie lat trzy-
dziestych XX wieku. Kształtował bowiem nową sytuację militarną, a przez to 
polityczną w Europie. Był oznaką szybko postępującej erozji systemu wersalskie-
go. Zawarty tuż po odrzuceniu przez Adolfa Hitlera części V traktatu wersalskie-
go, określającej status militarny Niemiec, oceniany był jako wyraz brytyjskiej 
bezsilności wobec remilitaryzacji III Rzeszy i symptom polityki appeasementu. 
Układ, którego zawarcie było w pewnym sensie zaskakujące, niezmiennie też 
cieszy się zainteresowaniem historyków. O ile jednak w historiografii światowej 
powstało wiele prac, a zwłaszcza artykułów na ten temat, o tyle w historiografii 
polskiej brakuje nowszych opracowań, które uwzględniałyby nowe dokumenty 
i dorobek piśmiennictwa historycznego1.

1 Jedynym artykułem bezpośrednio i w całości poświęconym tej problematyce w historio-
grafii polskiej jest artykuł Zbigniewa Kulaka z 1963 roku: Zbigniew Kulak, „Angielsko-niemiec-
ka umowa morska z 18 czerwca 1935 r.”, Przegląd Zachodni 19 (1963), 3: 37–60. Ponadto problem 
ten analizowali: Andrzej Harasimowicz, Dyplomacja brytyjska wobec zagadnienia rozbrojenia 
1921–1937 (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990), 277–291 oraz Wojciech Rojek, 
Spory o władanie morzem. Polityczno-dyplomatyczne aspekty zbrojeń morskich w okresie mię-
dzywojennym 1919–1939 (Kraków: PAU, 1994), 207–216.
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Kolejne ukazujące się poza granicami naszego kraju opracowania dotyczące 
brytyjsko-niemieckiego układu morskiego powstawały dzięki temu, że udostęp-
niano coraz to nowe źródła pozwalające pełniej przedstawić ten problem. Po-
szczególni badacze omawiają to zagadnienie z różnych perspektyw, różniąc się 
często w ocenie genezy i znaczenia tego porozumienia2.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie na podstawie dostępnych 
dokumentów i literatury przedmiotu motywów, które skłoniły rząd brytyjski do 
zawarcia z hitlerowskimi Niemcami porozumienia, które sankcjonowało jedno-
stronną rewizję części V traktatu wersalskiego przez Adolfa Hitlera w marcu 
1935 roku. W artykule wskazane zostaną również główne kierunki badań nad 
tym zagadnieniem w historiografii światowej.

Należy na wstępie podkreślić, że zawarcie w czerwcu 1935 roku bilateral-
nej umowy brytyjsko-niemieckiej dotyczącej zbrojeń morskich było w dużej 
mierze konsekwencją niepowodzenia prób opracowania powszechnej konwen-
cji rozbrojeniowej pod auspicjami Ligi Narodów. Rząd Niemiec, powołując 
się na zapisy preambuły do części V traktatu wersalskiego, domagał się bo-
wiem równouprawnienia w dziedzinie zbrojeń i argumentował, że rozbrojenie 

2 Donald Cameron Watt, „The Anglo-German Naval Agreement of 1935: An Interim Judg-
ment”, Journal of Modern History 26 (1956), 2: 155–175; Charles Bloch, „La Grande-Bretagne 
face au réarmament allemand et l’accord naval de 1935”, Revue d’histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale 16 (1966), 63: 41–68; Charles Bloch, „Great Britain, German Rearmament and the Na-
val Agreement of 1935”, w: European Diplomacy between Two Wars, 1919–1939, red. Hans W. 
Gatzke (Chicago: Quadrangle Books, 1972), 125–151; John H. Spence, „The Anglo-German Naval 
Agreement of 1935: An Interpretation”, Rocky Mountain Social Science Journal 5 (1968): 76–85; 
Norbert T. Wiggershaus, „Der deutsch-englische Flottenvertrag vom 18. Juni 1935. England und 
die geheime deutsche Aufrüstung 1933–1935” (Dissertation, Universität Bonn, 1971); Éva H. Ha-
raszti, Treaty-Breakers or «Realpolitiker»”? The Anglo-German Naval Agreement of June 1935 
(Boppard am Rhein: Boldt, 1974); Hines H. Hall III, „The Foreign Policy-Making Process in Brit-
ain, 1934–1935, and the Origins of the Anglo-German Naval Agreement”, Historical Journal 19 
(1976), 2: 477–500; Mark Lee Alch, „Germany’s Naval Resurgence, British Appeasement, and 
the Anglo-German Naval Agreement of 1935” (PhD diss., University of California, Los Angeles, 
1977); Richard A. Best Jr., „The Anglo-German Naval Agreement of 1935: An Aspect of Appease-
ment”, Naval War College Review 34 (1981), 2: 68–85; Zheng Yuang, „Some Observations on the 
Anglo-German Naval Agreement of 1935”, Journal of Historical Science (1993), 6: 77–84; Reyn-
olds M. Salerno, „Multilateral Strategy and Diplomacy: the Anglo-German Naval Agreement and 
the Mediterranean Crisis, 1935–1936”, Journal of Strategic Studies 17 (1994), 2: 39–78; Clare M. 
Scammell, „The Royal Navy and the Strategic Origins of the Anglo-German Naval Agreement of 
1935”, Journal of Strategic Studies 20 (1997), 2: 92–118; Joseph A. Maiolo, The Royal Navy and 
Nazi Germany: 1933–1939. A Study in Appeasement and the Origins of the Second World War 
(Basingstoke: Macmillan, 1998), 11–37; Joseph A. Maiolo, „The Admiralty and the Anglo-German 
Naval Agreement of 18 June 1935”, Diplomacy & Statecraft 10 (1999), 1: 87–126; Thomas Hoer-
berer, „Psychology and Reasoning in the Anglo-German Naval Agreement, 1935–1939”, Histori-
cal Journal 52 (2009), 1: 153–174.
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Niemiec stanowiło wstęp do powszechnego rozbrojenia. W konsekwencji 
fiasko idei powszechnego rozbrojenia otwierało – w ujęciu Berlina – drogę do 
remilitaryzacji państwa niemieckiego. W latach 1932–1935 dyplomacja brytyjska 
próbowała bezskutecznie przeforsować linię polityczną zakładającą, że Niemcy 
nie mają prawa do jednostronnego uwolnienia się od traktatowych zobowiązań 
w dziedzinie rozbrojenia zawartych w części V traktatu wersalskiego. 
Na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie, która rozpoczęła prace 2 lutego 1932 
roku, delegacja brytyjska zabiegała o przeforsowanie zasady „rozbrojenia jako-
ściowego”, co – w przekonaniu Londynu – pozwoliłoby zaspokoić niemieckie 
żądania „równouprawnienia” w zbrojeniach („Gleichberechtigung”)3 w wersji 
redukcyjnej. Problem polegał jednak na tym, że Francja odmawiała zredukowa-
nia swojego potencjału militarnego bez uzyskania dodatkowych gwarancji bez-
pieczeństwa, których Brytyjczycy nie byli skłonni jej udzielić. Kwestia ta zdo-
minowała prace Konferencji Rozbrojeniowej po tym, gdy 11 grudnia 1932 roku 
wielkie mocarstwa uznały, że zasada „równouprawnienia” Niemiec w dziedzinie 
zbrojeń powinna zostać zawarta w konwencji rozbrojeniowej. Po 11 grudnia 1932 
roku dyplomacja brytyjska bezskutecznie zabiegała o pogodzenie stanowisk Nie-
miec i Francji, by „związać” Niemcy postanowieniami konwencji rozbrojeniowej, 
a następnie, gdy stało się to nierealne, konwencji dozbrojeniowej. Dojście Adolfa 
Hitlera do władzy w styczniu 1933 roku skomplikowało sytuację, w której pró-
bowano wypracować odpowiednią formułę konwencji. Przy czym Brytyjczycy 
wykazywali dążność do udzielania coraz większych koncesji zbrojeniowych stro-
nie niemieckiej, podczas gdy nie mieli nic do zaoferowania Francji w dziedzinie 
bezpieczeństwa. Dbali również o zachowanie własnych interesów. Brytyjski plan 
z 16 marca 1933 roku (plan MacDonalda) przyznawał Niemcom prawo posiadania 
200-tysięcznej armii, ale utrzymywał restrykcje dotyczące niemieckich zbrojeń 
lotniczych i morskich oraz wyposażenia niemieckiej armii w broń ciężką. Próba 

3 Na temat taktyki Niemiec na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie zob.: Bogusław 
Rakowski, „Dyplomacja hitlerowska wobec Genewskiej Konferencji Rozbrojeniowej”, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Seria 1 (1968), 58: 147–160; Christine Fraser, „Der Austritt 
Deutschlands aus dem Völkerbund, seine Vorgeschichte und seine Nachwirkungen, Dissertation” 
(Diss, Universität Bonn, 1969); Hans-Jürgen Rautenberg „Deutsche Rüstungspolitik vom Beginn 
der Genfer Abrüstungskonferenz bis zum Wiedereinführung der Allgemeinen Wehrpflicht 1932–
1935” (Diss., Universität Bonn, 1973); Waldemar Michowicz, „Wystąpienie hitlerowskich Niemiec 
z Konferencji Rozbrojeniowej i Ligi Narodów”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Seria 
1 (1976), 3: 43–85; Sten Nadolny, Abrüstungsdiplomatie 1932–1933. Deutschland auf der Genfer 
Konferenz im Übergang von Weimar zu Hitler (München: tuduv, 1978); Stanisław Sierpowski, 
„Wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów”, Przegląd Zachodni 39 (1983), 2: 67–92.
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modyfikacji planu MacDonalda zgodnie z życzeniami francuskimi spowodowa-
ła, że Hitler podjął decyzję o opuszczeniu przez delegację niemiecką Konferen-
cji Rozbrojeniowej, a także o wystąpieniu Niemiec z Ligi Narodów. Taktyczny 
manewr kanclerza Niemiec z 14 października 1933 roku polegał na tym, że nie 
wypowiedział wówczas części V traktatu wersalskiego, lecz zaproponował jej 
„renegocjację”, wysuwając żądania zbrojeniowe, które były wyższe niż koncesje 
ofiarowane stronie niemieckiej w planie MacDonalda. Rozmowy i wymiana not 
pomiędzy mocarstwami zachodnimi a Niemcami była prowadzona na ten temat 
od listopada 1933 roku do kwietnia 1934 roku. Nie osiągnięto wówczas poro-
zumienia przez wzgląd na stanowisko Francji. Na przełomie listopada i grud-
nia 1934 roku w Londynie opracowano kolejną koncepcję rozwiązania problemu 
części V traktatu wersalskiego poprzez jej renegocjację w gronie mocarstw za-
chodnich i Niemiec. Została ona doprecyzowana w brytyjsko-francuskim komu-
nikacie z 3 lutego 1935 roku. Mocarstwa zachodnie skłonne były zgodzić się na 
rewizję części V traktatu wersalskiego w zamian za powrót Niemiec do Ligi Na-
rodów i na Konferencję Rozbrojeniową oraz pod warunkiem akcesu Niemiec do 
regionalnych paktów bezpieczeństwa – paktu wschodniego, paktu dunajskiego 
i paktu lotniczego4.

4 Do problemu zob.: Edward W. Bennett, German Rearmament and the West, 1932–1933 
(Princeton: Princeton University Press, 1979); Zbigniew Mazur, Pakt Czterech (Poznań: Instytut 
Zachodni, 1979); Maurice Vaїsse, Sécurité d’Abord. La politique française en matière de désarme-
ment, 9 décembre 1930 – 17 avril 1934 (Paris: Editions Pendone, 1981); Andrzej Maciej Brzeziń-
ski, Dyplomacja francuska wobec Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (2 II 1932 – 31 V 1937) 
(Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987); Harasimowicz, Dyplomacja brytyjska, 
189–276; Andrzej M. Brzeziński, Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w polityce 
zagranicznej Francji (1919–1939) (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992), 78–112; 
Leszek Koncur, „Deklaracja mocarstw z 11 grudnia 1932 r. w sprawie równouprawnienia Niemiec 
w dziedzinie zbrojeń”, w: Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, t. II: Lata wielkie-
go kryzysu gospodarczego, red. Stanisław Sierpowski (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 
1992), 95–108; Andrzej M. Brzeziński, „Wielkie mocarstwa wobec żądań zbrojeniowych Niemiec 
(1932–1934)”, w: Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, t. II: Lata wielkiego kryzysu go-
spodarczego, red. Stanisław Sierpowski (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1992), 95–108; 
Dick Richardson, Carolyn Kitching, „Britain and the World Disarmament Conference”, w: Britain 
and the Threat to Stability in Europe, 1918–1945, red. Peter Catterall, Catherine J. Morris (Lon-
don: Leicester University Press, 1993), 35–56; Dick Richardson, „The Geneva Disarmament Con-
ference, 1932–1934”, w: Decisions and Diplomacy. Essays in Twentieth-Century International 
History. In Memory of George Grün and Esmonde Robertson, red. Dick Richardson, Glyn Stone 
(London–New York: Routledge, 1995), 60–82; Krystian Maciej Szudarek, „Geneza deklaracji 
londyńskiej z 3 lutego 1935 r.”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 70 (2001): 225–248; 
Carolyn J. Kitching, Britain and the Geneva Disarmament Conference. A Study in International 
History (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003); Dariusz Jeziorny, Dyplomacja brytyjska wobec 
koncepcji paktu wschodniego (1933–1935). Analizy, projekty, działania (Łódź: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, 2011).



156 Krystian Maciej Szudarek

Zakres rewizji militarnych klauzul traktatu wersalskiego był przedmiotem 
rozważań urzędników Foreign Office i przedstawicieli brytyjskich kół wojsko-
wych. Ich wynikiem było memorandum z 25 stycznia 1935 roku omawiają-
ce akceptowalny dla Imperium Brytyjskiego poziom remilitaryzacji Niemiec. 
W odniesieniu do niemieckich zbrojeń morskich brytyjska Admiralicja rozważa-
ła możliwość zwiększenia dopuszczalnego tonażu globalnego floty niemieckiej 
ze 108 tys. ton, przyznanego w traktacie wersalskim, do 178 tys. ton. Nowy limit 
tonażu globalnego floty niemieckiej miał wg założeń brytyjskich obowiązywać 
do 1942 roku i być podzielony na poszczególne kategorie okrętów wojennych 
(vide tabela 1)5.

Tabela 1. Brytyjskie propozycje rewizji morskich klauzul części V traktatu wersalskiego 
z 25 stycznia 1935 roku

Kategoria Liczba okrętów Tonaż

Okręty liniowe 3 okręty klasy Deutschland o wyporności 10 000 t

2 okręty o wyporności 25 000 t

80 000 t

Lotniskowiec 1 22 000 t
Ciężkie krążowniki 0 0 t
Lekkie krążowniki 7 44 000 t
Niszczyciele i lidery 16 okrętów o wyporności 800 t

8 okrętów o wyporności 1 500 t

1 okręt o wyporności 1 850 t

27 000 t

Okręty podwodne – 5 000 t
Razem 178 000 t
Źródło: DBFP, ser. 2, t. XII,, 372, 424.

W połowie marca 1935 roku potwierdziły się wcześniejsze przewidywa-
nia brytyjskiego ministra spraw zagranicznych sir Johna Simona, że Niemcy 
przed przystąpieniem do negocjacji na temat propozycji zawartych w deklaracji 

5 The National Archives, London (dalej: TNA), Cabinet Papers (dalej: CAB) 24/253, C.P. 
23 (35), „Fortcoming Conference with the French Prime Minister and Foreign Minister. Strength 
of the German Armed Forces. Report prepared by the Foreign Office and the three Defence Ser-
vices”, 25 I 1935. Także: Documents on British Foreign Policy 1919–1939, red. William N. Medli-
cott, Douglas Dakin, Margaret E. Lambert (dalej: DBFP), ser. 2, t. XII (London: Her Majesty’s 
Stationery Office, 1972),, 372, 422–432.
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londyńskiej z 3 lutego 1935 roku odrzucą część V traktatu wersalskiego6. 11 
marca Hermann Göring w wywiadzie opublikowanym na łamach „Daily Mail” 
publicznie ujawnił fakt posiadania przez Niemcy lotnictwa wojskowego. Nie spo-
tkało się to jednak z jakimkolwiek protestem ze strony brytyjskiej. Co więcej, 
następnego dnia ustalono nowy termin wizyty szefa Foreign Office w Berlinie 
na 25–26 marca, gdyż pierwotny został anulowany w związku z „dyplomatyczną 
chorobą” Hitlera. Kanclerz zareagował w ten sposób na opublikowanie 4 marca 
przez rząd brytyjski Białej Księgi, w której poinformowano o wzroście wydat-
ków na obronę Wielkiej Brytanii, argumentując ten fakt m.in. remilitaryzacją 
Niemiec. Przedmiotem rozmów brytyjsko-niemieckich w Berlinie miały być pro-
pozycje brytyjsko-francuskie zawarte w deklaracji z 3 lutego7.

16 marca rząd niemiecki ogłosił natomiast przywrócenie obowiązkowej 
służby wojskowej w Niemczech z jednoczesnym podwyższeniem stanu armii do 
36 dywizji liczących w sumie 550 tys. żołnierzy. Jako pretekst wykorzystano 
uchwałę parlamentu francuskiego (z 15 marca) obniżającą wiek poborowych z 21 
do 20 lat i wprowadzającą dwuletni okres służby wojskowej od kwietnia 1935 do 
końca 1939 roku8.

Jednostronna decyzja Hitlera o proklamowaniu remilitaryzacji Niemiec 
oznaczała definitywne przekreślenie części V traktatu wersalskiego. Odbierała 
także Wielkiej Brytanii argument przetargowy, jakim było uznanie prawa Nie-
miec do dozbrojenia. Simon był zdania, że Hitler albo nie chciał porozumienia, 
albo będzie dążył do niego na własnych warunkach. 18 marca w korespondencji 
do króla Jerzego V Simon podkreślał, że „nie ma żadnej korzyści w odmowie 
wyjazdu do Berlina, żeby sprawdzić niemiecką szczerość w sprawie dążenia do 

6 DBFP, ser. 2, t. XII,, 235, 271–276, notatka sir J. Simona, FO 29 XI 1934;, 306, 341–343, 
depesza sir J. Simona do sir G. Clerka,, 1949, FO 20 XII 1934; William Norton Medlicott, „Britain 
and Germany. The Search for Agreement, 1930–1937”, w: Retreat from Power. Studies in Britain’s 
Foreign Policy of the Twentieth Century, t. I: 1906–1939, red. David Dilks (London: Macmillan, 
1981), 86.

7 TNA, CAB 23/81, Cabinet 13 (35), Conclusion 2, 6 III 1935; TNA, CAB 23/81, Cabinet 14 
(35), Conclusion 2, 13 III 1935. Zob. także: Marek Baumgart, Londyn–Berlin 1918–1939. Niemcy 
w brytyjskiej polityce zagranicznej (Szczecin: Archiwum Państwowe, 1993), 195; Anthony Eden, 
Pamiętniki 1923–1938, t. I: W obliczu dyktatorów (Warszawa: PAX, 1970), 104; Bloch, „Great 
Britain, German Rearmament”, 131.

8 Stanisław Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. III: 
1935–1939 (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1989),, 304, 16; Andre François-Poncet, By-
łem ambasadorem w Berlinie (Warszawa: PAX, 1968), 146–148; Wiliam E. Dodd, Dziennik amba-
sadora 1933–1938 (Warszawa: PAX, 1972), 192–193.
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porozumienia”9. W memorandum z 17 marca Simon argumentował, że anulowa-
nie wizyty w Berlinie było niewskazane, gdyż przekreśliłoby jakąkolwiek szan-
sę na porozumienie. Simon spodziewał się, że zostałoby to negatywnie przyjęte 
przez brytyjską opinię publiczną. Mogłoby również nasilić presję na Wielką Bry-
tanię ze strony Francji i Włoch w celu podjęcia wspólnych, stanowczych dzia-
łań wobec Niemiec, na co strona brytyjska nie była skłonna się zgodzić. Simon 
uważał, że próby „ekskomunikowania” Niemiec przyniosłyby efekt odwrotny od 
zamierzonego. 18 marca brytyjski gabinet zaakceptował stanowisko sekretarza 
stanu i w brytyjskiej nocie protestacyjnej przekazanej tego dnia do Berlina jed-
nocześnie potwierdzono zamiar wizyty delegacji brytyjskiej w Berlinie, jeśli ist-
niałaby taka możliwość10. Decyzję tę popierał ambasador brytyjski w Berlinie, sir 
Eric Phipps. Nie oponował przeciw niej także stały podsekretarz stanu w Foreign 
Office, sir Robert Vansittart, który wskazywał jednak na konieczność konsultacji 
z Francją i Włochami11.

Część brytyjskiej prasy („The Times”, „News Chronicle”, „Daily Mail”, „Da-
ily Express” i „Daily Herald”) wykazywała zrozumienie dla niemieckiej polityki. 
Wyrażano opinie, że Niemcy zostały zmuszone do odrzucenia części V traktatu 
wersalskiego przez Francję. Przypominano, że w 1934 roku Hitler domagał się 
jedynie 300-tysięcznej armii i 50% stanu lotnictwa francuskiego, lecz rząd fran-
cuski 17 kwietnia 1934 roku odrzucił niemieckie żądania12. Wśród dyplomatów 
brytyjskich pogląd ten podzielał m.in. ambasador Phipps, który był zdania, że 
Francuzi pogrzebali wówczas szansę „dobicia targu” z Hitlerem13.

9 Robert A.C. Parker, „Great Britain, France and the Ethiopian Crisis, 1935–1936”, English 
Historical Review 89 (1974), 351: 294. Zob. także: David Dutton, „Simon and Eden at the Foreign 
Office, 1931–1935”, Review of International Studies 20 (1994), 1: 50–51.

10 TNA, CAB 24/254, C.P. 63 (35), memorandum sir J. Simona, „German declaration on 
Rearmament. Proposed reply to German Government”, FO 17 III 1935; TNA, CAB 23/81, Cabinet 
15 (35), Conclusion 1, 18 III 1935; Eden, Pamiętniki, t. I, 104; David Marquand, Ramsay MacDon-
ald (London: Jonathan Cape, 1977), 771–772; Harasimowicz, Dyplomacja brytyjska, 275; Ma-
rian Wojciechowski, Stosunki polsko-niemieckie 1933–1938 (Poznań: Instytut Zachodni, 1980), 
166–167.

11 Hall III, „The Foreign Policy-Making Process”, 491; Medlicott, „Britain and Germany”, 
88; Eden, Pamiętniki, t. I, 105. Zob. także: Aaron L. Goldman, „Sir Robert Vansittart’s Search for 
Italian Cooperation Against Hitler”, Journal of Contemporary History 9 (1974), 3: 113–114.

12 Bloch, „Great Britain, German Rearmament”, 131–132.
13 DBFP, ser. 2, t. XII,, 289, 323–324, list sir E. Phippsa do O. Sargenta, Berlin 13 XII 1934; 

Medlicott, „Britain and Germany”, 83. Szerzej na temat poglądów ambasadora Phippsa zob.: Mat-
thias Jaroch, «To much wit and not enough warning?»: Sir Eric Phipps als britischer Botschafter 
in Berlin von 1933 bis 1937 (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999); Gaynor Johnson, „Sir Eric 
Phipps, the British Government, and the Appeasement of Germany, 1933–1937”, Diplomacy & 
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Działania Hitlera, sprzeczne z traktatem wersalskim, potępiły natomiast 
„Manchester Guardian”, „Morning Post” i „Daily Telegraph”. 19 marca opubliko-
wano w prasie brytyjskiej postulaty Berlina w sprawie ustalenia proporcji floty 
niemieckiej – Kriegsmarine do Royal Navy na poziomie 35%. Niemiecki attaché 
morski w Londynie, kapitan Erwin Wassner, poinformował wówczas centralę 
w Berlinie, że brytyjskie czynniki oficjalne wyraziły ubolewanie z tego powodu 
i nadzieję na przedyskutowanie propozycji niemieckich przez Simona podczas 
jego pobytu w stolicy Niemiec14.

Hitler po raz pierwszy przedstawił oficjalnie stronie brytyjskiej „ofertę” 
ograniczenia rozbudowy floty niemieckiej do poziomu 35% floty brytyjskiej 
podczas rozmowy z ambasadorem Phippsem 27 listopada 1934 roku. W ocenie 
Phippsa było to zbyt wygórowane żądanie, gdyż Niemcy nie dysponowały kolo-
niami, które mogłyby uzasadniać posiadanie tak dużej floty15. Kanclerz Niemiec 
powtórzył następnie „ofertę” 35% podczas spotkań w Berlinie z dwoma brytyj-
skimi politykami promującymi porozumienie brytyjsko-niemieckie: lordem Al-
lenem of Hurtwood (25 stycznia 1935 roku) oraz lordem Lothianem (29 stycznia 
1935 roku). Obaj politycy przekazali szczegółowe informacje na temat rozmów 
z Hitlerem premierowi Jamesowi Ramsayowi MacDonaldowi, Stanleyowi Bal-
dwinowi oraz szefowi dyplomacji brytyjskiej Simonowi16.

22 marca 1935 roku Simon potwierdził w Izbie Gmin, że uda się na rozmowy 
do Berlina. Hitler zgodził się bowiem na audiencję, która w tych okolicznościach 

Statecraft 16 (2005), 4: 655, 661–663; Our Man in Berlin. The Diary of Sir Eric Phipps, 1933–1937, 
red. Gaynor Johnson (London: Palgrave Macmillan 2008).

14 Documents on German Foreign Policy 1918–1945 (dalej: DGFP), ser. C, t. III (Washing-
ton: United States Government Printing Office, 1959),, 541, 1017–1018, telegram L. von Hoescha 
do AA,, 80, Londyn 19 III 1935; Wojciech Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie w kontekście 
brytyjskiej polityki zagranicznej 1935–1939”, w: Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, 
t. III: W dobie Monachium, red. Stanisław Sierpowski (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 
1992), 99.

15 DBFP, ser. 2, t. XII,, 230, 267–268, telegram sir E. Phippsa do sir J. Simona,, 254, Berlin 
28 XI 1934; DBFP, ser. 2, t. XII,, 289, 323–324, list sir E. Phippsa do O. Sargenta, Berlin 13 XII 
1934.

16 Zob. szerzej: DGFP, ser. C, t. III,, 463, 874–876, „Record of the conversation between 
the Führer and Chancellor and Lord Allen of Hurtwood on January 25, 1935”; DGFP, ser. III,, 
468, 885–887, memorandum H. Frohweina, 30 I 1935; Arthur Marwick, Clifford Allen. The Open 
Conspirator (Edinburgh–London: Oliver & Boyd, 1964), 160–162; Thomas C. Kennedy, „«Peace 
in Our Time»: The Personal Diplomacy of Lord Allen of Hurtwood, 1933–1938”, w: Doves and 
Diplomats. Foreign Offices and Peace Movements in Europe and America in the Twentieth Cen-
tury, red. Solomon Wank (Westport, Conn.–London: Greenwood Press, 1978), 221–225; James R. 
M. Butler, Lord Lothian (Philip Kerr) 1882–1940 (London: Macmillan, 1960), 202–204, 330–337; 
Harasimowicz, Dyplomacja brytyjska, 271–272, 282–283.
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stanowiła formę legalizacji jego dotychczasowych działań17. Tymczasem Francu-
zi usztywnili stanowisko. 20 marca rząd francuski skierował skargę do Ligi Naro-
dów i zażądał zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady LN. Następnego dnia 
z Paryża przesłano do Berlina utrzymaną w ostrym tonie notę dyplomatyczną18.

Brytyjczycy w celu uspokojenia Francuzów wydelegowali do Paryża lorda 
Tajnej Pieczęci, Anthony Edena, który miał towarzyszyć Simonowi podczas wi-
zyty w Berlinie. 23 marca Eden podczas spotkania z szefem dyplomacji francu-
skiej, Pierrem Lavalem, zapewniał, że wizyta brytyjska w Berlinie będzie miała 
charakter wyłącznie rozpoznawczy. Przedmiotem rozmów będą kwestie zawarte 
w komunikacie londyńskim z 3 lutego 1935 roku, a Brytyjczycy złożą pełne spra-
wozdanie z przebiegu spotkania stronie francuskiej i włoskiej podczas konferen-
cji w Stresie19.

Wizyta Simona i Edena w Berlinie, którą amerykański dziennikarz nie-
mieckiego pochodzenia, Karl Henry von Wiegand, porównał do misji lorda 
Halda ne’a z 1912 roku, zakończyła się niepowodzeniem20. Podczas dwudniowych 
rozmów (25–26 marca) Hitler odmówił ponownie dyskusji i rokowań nad całym 
pakietem propozycji z 3 lutego 1935 roku. Negatywnie wypowiedział się na temat 
udziału Niemiec w pakcie wschodnim i pakcie dunajskim, w zamian zapropono-
wał zawarcie przez Niemcy szeregu bilateralnych układów o nieagresji. Pozy-
tywnie ustosunkował się jedynie do propozycji zawarcia paktu lotniczego, ale 
domagał się parytetu w lotnictwie wojskowym z Wielką Brytanią i Francją. Po-
wtórzył także wobec Brytyjczyków propozycję ustalenia relacji pomiędzy flotą 
niemiecką a brytyjską na poziomie 35%. W tej ostatniej kwestii ustalono jedynie, 
że dalsze rozmowy będą prowadzone w Londynie w celu wymiany poglądów 
przed planowaną konferencją morską21.

17 Elmer Bendiner, Czas aniołów. Tragikomiczna historia Ligi Narodów (Warszawa: Czy-
telnik, 1981), 434.

18 Brzeziński, Dyplomacja francuska, 372; Wojciechowski, Stosunki polsko-niemieckie, 167.
19 Eden, Pamiętniki, t. I, 104. Inicjatorem spotkania w Stresie był B. Mussolini. Zob.: Parker, 

„Great Britain”, 295; Bendiner, Czas aniołów, 434; Stanisław Sierpowski, Stosunki polsko-włoskie 
w latach 1918–1940 (Warszawa: PWN, 1975), 400.

20 Dodd, Dziennik ambasadora, 193. Instrukcje dla Simona na rozmowy w Berlinie zostały 
zatwierdzone przez brytyjski gabinet 20 III 1935. Zob.: TNA, CAB 23/81, Cabinet 16 (35), Conclu-
sion 1, 20 III 1935; TNA, CAB 23/81, Cabinet 16 (35), „Secretrary’s notes of a discussion on the 
forthcoming visit of the Secretary of State for Foreign Affairs to Berlin”, 20 III 1935.

21 TNA, CAB 23/81, Cabinet 18 (35), Conclusion 1, 27 III 1935. Zapis rozmów zob.: DBFP, 
ser. 2, t. XII,, 651, 703–746, „Notes of Anglo-German Conversations held at the Chancellor’s 
Palace, Berlin, on March 25 and 26, 1935”; DGFP, ser. C, t. III,, 555, 1043–1080, memorandum 
P. Schmidta, AA 28 III 1925. Por. także: Eden, Pamiętniki, t. I, 107 i n.; Paul Schmidt, Statysta 
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Nieoczekiwanie w brytyjskiej prasie pojawiły się dość szczegółowe infor-
macje na temat rozmów berlińskich i żądań kanclerza. Stosowne dementi opubli-
kowały zarówno strona niemiecka, jak i brytyjska. Simon podczas wystąpienia 
w Izbie Gmin stwierdził jedynie dyplomatycznie, że wizyta „ujawniła znaczne 
różnice poglądów”22.

Niemniej stwierdzenie Hitlera, że Luftwaffe osiągnęło już równowa-
gę z Royal Air Force, wypowiedziane wobec Simona i Eden, zrobiło na Bry-
tyjczykach duże wrażenie. Rząd brytyjski uznał to za wiarygodne i 3 kwietnia 
1935 roku poinformował o tym opinię publiczną23. W Wielkiej Brytanii brako-
wało jednak zgodności co do oceny siły niemieckiego lotnictwa. Sceptycznie do 
enuncjacji Hitlera odniosło się brytyjskie Ministerstwo Lotnictwa. Lord London-
derry w memorandum z 10 kwietnia konkludował: „Ocena sytuacji nie uzasadnia 
nastrojów popłochu. Bez względu na to, jaką liczbą Niemcy określają swój stan 
posiadanych samolotów operacyjnych, mamy dzisiaj nad nimi znaczną przewa-
gę”24. Brytyjski Sztab Lotniczy był zdania, że „Niemcy nie będą gotowe do wojny 
przed 1942 i nie zamierzają jej wszczynać”25.

Foreign Office przedstawiało bardziej pesymistyczne analizy rozwoju sy-
tuacji i przesadnie oceniało wiosną 1935 roku siły Luftwaffe26. Simon w liście 
do premiera Jamesa Ramsaya MacDonalda z 10 kwietnia postulował, aby pro-
blemem niemieckich sił lotniczych w trybie pilnym zajął się Komitet Obrony 

na dyplomatycznej scenie (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1965), 290 i n.; Dodd, Dziennik 
ambasadora, 197–198; Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 99–100; Mieczysław Nurek, Poli-
tyka Wielkiej Brytanii w rejonie Morza Bałtyckiego w latach 1935–1939 (Gdańsk: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, 1988), 39; Harasimowicz, Dyplomacja brytyjska, 284; Wojciechowski, 
Stosunki polsko-niemieckie, 171–172; Maria Nowak-Kiełbikowa, Polska–Wielka Brytania w dobie 
zabiegów o zbiorowe bezpieczeństwo w Europie 1923–1937 (Warszawa: PWN, 1989), 437–439; 
Tytus Komarnicki, oprac., Diariusz i teki Jana Szembeka: (1935–1945), t. I: Wprowadzenie i doku-
mentacja do lat 1933–1934, diariusz Jana Szembeka za rok 1935 (London: Polish Research Centre, 
1964) (dalej: DTJS, t. I), 252–253; Hall III, „The Foreign Policy-Making Process”, 492.

22 Baumgart, Londyn–Berlin, 195; Ian Colvin, Vansittart in Office: An Historical Survey 
of the Origins of the Second World War Based on the Papers of Sir Robert Vansittart, Permanent 
Under-Secretary of State for Foreign Affairs, 1930–38 (London: Victor Gollancz, 1965), 44–46; 
Eden, Pamiętniki, t. I, 121.

23 Winston S. Churchill, Druga wojna światowa, t. I, ks. 1: Nadciągająca burza (Gdańsk: 
Phantom Press International, 1994), 132.

24 Eden, Pamiętniki, t. I, 143 i n.
25 Tamże, 146.
26 DBFP, ser. 2, t. XII,, 516, 586–590, „Memorandum on the present state of the German Air 

Force”, FO 28 III 1935;, 672, 770–771, „Note on the present state of the German Air Force”, FO 
30 III 1935.
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Imperialnej27. W efekcie 2 maja MacDonald ogłosił dalszą rozbudowę Royal Air 
Force, a 22 maja Stanley Baldwin przyznał, że Ministerstwo Lotnictwa pomyliło 
się w ocenie rozwoju niemieckiego lotnictwa28.

A. Eden zapisał ex-post w swych pamiętnikach: „[Hitler – dop. K.M.S.] 
Prawdopodobnie kłamał, chcąc nas zastraszyć. Jeśli tak, to osiągnął skutek wręcz 
przeciwny, gdyż poparł argumentacje domagających się zwiększenia naszego lot-
nictwa (…) Hitler zapewniał później austriackiego ministra spraw zagranicznych, 
Guido Schmidta, że tylko jego twierdzenie o osiągnięciu równowagi lotniczej 
zmusiło W. Brytanię do zawarcia anglo-niemieckiego układu morskiego. Pod 
tym względem Hitler był w błędzie”29.

Końcowe zdanie Edena poddał w wątpliwość Hines H. Hall III, zdaniem 
którego oświadczenie Hitlera odegrało znaczną rolę w podjęciu decyzji „nie 
cofania się” w rozmowach morskich z Niemcami. Kontakt w ramach bilateralnych 
negocjacji umożliwiał zdaniem tego historyka przejście od spraw morskich do 
spraw lotniczych30. W kwestii lotnictwa Brytyjczycy zamierzali bowiem prowa-
dzić podwójny kurs, który przewidywał dozbrojenie własne i ograniczenie zbro-
jeń niemieckich w ramach paktu lotniczego31.

Pod koniec marca większość członków brytyjskiego gabinetu z Simonem na 
czele była zdania, że umowa morska z Niemcami jest niezbędna32. Innego zdania 
był Eden, który oceniając efekty wizyty w Berlinie w memorandum z 27 marca, 
wyraził opinię, że „nie istnieje w rzeczywistości żadna baza ogólnego porozu-
mienia [z Niemcami – dop. K.M.S.] (…) W tych warunkach należy rozważyć, 
czy nie pozostaje przed nami otwarta tylko jedna droga: potwierdzenie wspólnie 
z innymi mocarstwami należącymi do Ligi naszej wiary w tę instytucję i naszej 
woli stosowania i ochrony zasad paktu [Ligi Narodów – dop. K.M.S.]”33. Lord 
Tajnej Pieczęci wyraził swoje poglądy tuż przed wizytami w Moskwie, Warsza-

27 Eden, Pamiętniki, t. I, 144–145.
28 Churchill, Druga wojna, t. I, ks. 1, 133, 135; Eden, Pamiętniki, t. I, 147.
29 Eden, Pamiętniki, t. I, 146–147.
30 Hall III, „The Foreign Policy-Making Process”, 495.
31 Bloch, „Great Britain, German Rearmament”, 136.
32 Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 100. Ambasador E. hr. Raczyński w raporcie z 31 

marca 1935 roku napisał, że szef FO udawał się do Berlina „pełen osobistej nadziei na wytargo-
wanie czegoś od Niemców w zakresie kontyngentów wojskowych. Osiągnięcie na tym terenie 
jakiegoś rezultatu byłoby stanowiło dla sir Johna wielki sukces, umożliwiający mu sięgnięcie po 
premierostwo”. Ambasador był także zdania, że „Sir John swych wysiłków nie zaniecha i będzie 
w dalszym ciągu próbował dojść do porozumienia z Niemcami”. DTJS, t. I, 253.

33 Memorandum Edena zyskało aprobatę Vansittarta. Eden, Pamiętniki, t. I, 114.
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wie i Pradze34. Jednakże podróż dyplomatyczna Edena po Europie Wschodniej 
nie przyczyniła się do uratowania idei paktu wschodniego, którego – co paradok-
salne – na przełomie marca i kwietnia 1935 roku Brytyjczycy stali się głównymi 
rzecznikami35.

W kolejnym memorandum z 8 kwietnia Eden podtrzymał swój wcześniej-
szy pogląd i proponował, aby wykorzystać spotkanie w Stresie dla podkreślenia 
przywiązania Wielkiej Brytanii do paktu Ligi Narodów i determinacji wykona-
nia zobowiązań lokarneńskich36. Jednak sugestie Edena w sprawie stworzenia 
stanowczego frontu wobec Niemiec nie znalazły szerszego poparcia wśród człon-
ków brytyjskiego gabinetu, który 8 kwietnia dyskutował o założeniach polityki 
brytyjskiej w związku z zaplanowaną konferencją w Stresie. Ustalono wówczas, 
że należy dążyć zabezpieczenia pokoju w systemie zbiorowego bezpieczeństwa 
w ramach Ligi Narodów, ale w dalszym ciągu nie przywidywano możliwości 
podjęcia przez Wielką Brytanię nowych zobowiązań w dziedzinie gwarancji 
bezpieczeństwa europejskiego. System zbiorowego bezpieczeństwa miał zapo-
biec izolacji Niemiec, które powinny być równoprawną stroną w tym systemie. 
Tym samym Brytyjczycy nadal unikali działań prowadzących w ich odczuciu do 
podziału Europy na dwa przeciwstawne obozy. Najważniejsza z punktu widzenia 
dalszych rozważań wydaje się decyzja gabinetu, w której stwierdzono, że w przy-
padku gdy Francja i Włochy będą nalegać, ażeby zaprzestać rozmów z Niemca-
mi, „nie powinniśmy się na to zgodzić”37.

Ustalenie wspólnej polityki Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch wobec Nie-
miec na konferencji w Stresie (11–14 kwietnia 1935 roku) napotkało wiele trudno-
ści38. Brak było zgodności „w łonie samej delegacji angielskiej, w której ścierały 
się dwie metody polityki i dwie opinie co do stanowiska, jakie wobec Niemiec 

34 Szerzej zob.: Eden, Pamiętniki, t. I, 115 i n.; Marek Baumgart, „Wokół podróży A. Edena 
do Moskwy w 1935 roku”, Szczecińskie Studia Historyczne 1 (1987): 93–108; Maria Nowak-Kieł-
bikowa, „Anthony Eden w Warszawie (2–3 kwietnia 1935 r.)”, Dzieje Najnowsze 16 (1984), 1: 
81–98.

35 Marek Baumgart, „Wielka Brytania i Polska wobec Paktu Wschodniego (styczeń–kwie-
cień 1935): zmierzch pewnej idei”, Szczecińskie Studia Historyczne 7 (1992): 129–146; Nowak-
-Kiełbikowa, Polska–Wielka Brytania, 428 i n.

36 Eden, Pamiętniki, t. I, 138–141.
37 DBFP, ser. 2, t. XII,, 696, 820–834, „Memorandum on Questions for discussion at the 

Stresa Conference”, FO 5 IV 1935; TNA, CAB 24/254, C.P. 79 (35), memorandum sir J. Simona, 
„Stresa”, 5 IV 1935; TNA, CAB 23/81, Cabinet 20 & 21 (35), Conclusion 1, 8 IV 1935; Parker, 
„Great Britain”, 295; Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 100.

38 Zapis rozmów zob.: DBFP, ser. 2, t. XII,, 722, 862–914, „Notes on the Anglo-French-
Italian Conversations held at the Palazzo Borromeo, Isola Bella, Stresa, from April 11 to 14, 1935”.
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zająć należy”39. Simon nalegał za kulisami na przyjęcie postulatów Berlina40, 
podczas gdy premier MacDonald poparł antyniemieckie stanowisko Francuzów 
i Włochów41. W opublikowanej na zakończenie obrad rezolucji potępiono bez-
prawne zbrojenia niemieckie oraz unilateralne przekreślenie przez Niemcy V 
części traktatu wersalskiego42.

17 kwietnia 1935 roku analogiczną rezolucję przyjęła Rada Ligi Narodów43. 
Ambasador francuski w Berlinie, Andre François-Poncet, w swych wspomnie-
niach zanotował: „Kwiecień 1935 r. wraz z obradami w Stresie i Genewie, jest 
punktem kulminacyjnym solidarności europejskiej wymierzonej w agresywne 
zakusy Trzeciej Rzeszy. Niemcy zostały tam napiętnowane, potępione, izolowa-
ne. Ich opinia publiczna jest zaskoczona. Prasa reaguje protestami i złorzeczenia-
mi, które zdradzają rozczarowanie i wściekłość. Według mojej oceny nigdy dotąd 
hitlerowscy przywódcy, dyplomaci i związani z reżimem dziennikarze nie byli 
tak zbici z tropu i tak przygnębieni”44.

Jednakże tzw. front Stresy „nie przyniósł nic poza wzrostem fałszywych 
nadziei”45. MacDonald i Simon już na początku konferencji dali do zrozumienia, 
że możliwość zastosowania sankcji w przypadku łamania traktatów nie wchodzi 
w rachubę46. Stąd też dokument końcowy ze Stresy nie określał instrumentów, 
które zapobiegłyby w przyszłości naruszeniom zobowiązań międzynarodowych. 
Co więcej 17 kwietnia S. Baldwin zaznaczył otwarcie w Izbie Gmin, że Wielka 
Brytania wzięła udział w konferencji w Stresie, aby przede wszystkim rozważyć 
dotychczasowe deklaracje polityczne w zmienionych warunkach, a nie w celu 
przyjmowania nowych zobowiązań. „Nadal trzymamy drzwi do Niemiec otwar-
te, aby połączyć się z nimi jako aktywnym partnerem w systemie bezpieczeństwa 
zbiorowego w Europie”47.

39 Alfred Wysocki, Tajemnice dyplomatycznego sejfu (Warszawa: Książka i Wiedza, 1974), 322.
40 Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 100; Parker, „Great Britain”, 295.
41 Wysocki, Tajemnice, 318; Baumgart, Londyn–Berlin, 197. Zob. także: TNA, CAB 23/81, 

Cabinet 24 (35), Conclusion 1, 17 IV 1935.
42 Sierpowski, Źródła, t. III,, 307, 37. Zob. także: Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 

100; Nowak-Kiełbikowa, Polska–Wielka Brytania, 447; Baumgart, Londyn–Berlin, 197; Brzeziń-
ski, Dyplomacja francuska, 373–374.

43 League of Nations, Official Journal 16 (1935): 550–555, 556–564, 569–571; Sierpowski, 
Źródła, t. III,, 308, 39.

44 François-Poncet, Byłem ambasadorem, 151. Por.: Schmidt, Statysta, 301.
45 Hall III, „The Foreign Policy-Making Process”, 494.
46 Wojciechowski, Stosunki polsko-niemieckie, 175.
47 Baumgart, Londyn–Berlin, 197–198. Por. oświadczenie Simona z 9 IV 1935 r. w Izbie 

Gmin: Kulak, „Angielsko-niemiecka umowa morska”, 48.
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W tym też czasie – jak zapisał Eden w swym dzienniku – Simon zastana-
wiał się, „czy nie należałoby oświadczyć jasno w Izbie Gmin, że nasza postawa 
wobec gwałcenia traktatu podyktowanego [traktat wersalski – dop. K.M.S.] bę-
dzie inna niż w przypadku naruszenia traktatu wynegocjowanego [pakt reński 
– dop. K.M.S.]”48.

Front Stresy okazać się miał krótkim „intermezzo” w poszukiwaniu przez 
dyplomację brytyjską porozumienia z Niemcami. Co najmniej od końca lutego 
1935 roku Foreign Office znajdowało się pod presją ze strony Admiralicji, która 
nalegała, żeby nawiązać bezpośredni kontakt z III Rzeszą. Pierwszy lord Admi-
ralicji Bolton Eyres-Monsell w rozmowie z Edenem argumentował, że ułatwiłoby 
to Wielkiej Brytanii przygotowania do kolejnej konferencji londyńskiej, a w razie 
niepowodzenia konferencji realniejsze byłoby zabezpieczenie interesów Londynu 
na Dalekim Wschodzie. Eyres-Monsell podkreślał również, że znając plany i in-
tencje Niemiec, możliwe byłoby precyzyjniejsze określenie sytuacji Royal Navy 
na wodach europejskich. Był także zdania, że Niemcy łatwiej niż inne państwa 
zgodzą się na ewentualne ograniczenia, gdyż nie były potęgą morską49.

1 marca 1935 roku szef Departamentu Amerykańskiego Foreign Office 
Robert Craigie poinformował ambasadora Stanów Zjednoczonych w Londynie 
o tym, że brytyjski rząd planuje rozpoczęcie rozmów na temat zbrojeń morskich 
z Niemcami50. Craigie w memorandum z 7 marca poparł koncepcję rozmów 
z Niemcami i uważał, że proponowany przez nich poziom 35% mógł być przed-
miotem negocjacji i ulec obniżeniu. W jego ocenie Niemcy były zainteresowane 
przede wszystkim kontrolą Morza Bałtyckiego. Memorandum Craigiego zyskało 
aprobatę Vansittarta i Simona51.

Hitler przyjął brytyjską ofertę rozmów w sprawach zbrojeń morskich, przed-
stawioną mu podczas drugiego dnia wizyty Simona i Edena w Berlinie (26 marca 
1935 roku). Na początku kwietnia, gdy Foreign Office było zaabsorbowane przy-
gotowaniami do konferencji w Stresie, Craigie przygotowywał się do rozmów 
z Niemcami. Sugestie brytyjskich ambasadorów w Paryżu (sir George’a Clerka) 
i Rzymie (sir Erica Drummonda), żeby odroczyć rozmowy z Niemcami do czasu 
zakończenia konferencji w Stresie, spotkały się z negatywnymi komentarzami 

48 Eden, Pamiętniki, t. I, 147.
49 Hall III, „The Foreign Policy-Making Process”, 489–490; Rojek, „Niemieckie zbrojenia 

morskie”, 99.
50 Watt, „The Anglo-German Naval Agreement”, 166.
51 Hall III, „The Foreign Policy-Making Process”, 490–491; Rojek, „Niemieckie zbrojenia 

morskie”, 99.
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Craigiego i Eyres-Monsella. Obaj uważali, że stanowisko Włoch i Francji mo-
gło zostać w tym przypadku zignorowane. „Było jasne, że możliwość bilate-
ralnej transakcji z Niemcami w kwestii zbrojeń stała się bardziej faworyzowa-
ną opcją brytyjskich decydentów, niż organizowanie antyniemieckiego frontu 
dyplomatycznego”52.

W tym czasie kontakty brytyjsko-niemieckie weszły w nową fazę. 12 kwiet-
nia 1935 roku, gdy trwały obrady konferencji w Stresie, Niemcy przedstawili 
stronie brytyjskiej aktualne plany budowy okrętów wojennych na rok 1935. Nota 
bene zataili wówczas fakt budowy 12 okrętów podwodnych53.

18 kwietnia ambasador Phipps otrzymał z Londynu instrukcje zalecające 
sprawdzenie, czy rozpoczęcie brytyjsko-niemieckich rozmów w sprawach mor-
skich byłoby możliwe w dniu 1 maja54. 25 kwietnia strona niemiecka przyznała, 
że w trakcie budowy znajduje się 12 okrętów podwodnych. Brytyjczycy pomimo 
złożenia protestu w tej sprawie nadal nalegali na rozpoczęcie rozmów, ale Hi-
tler zwlekał z podjęciem decyzji55. Ostatecznie 26 kwietnia Phipps przekazał do 
centrali informację, że kanclerz zaproponował odroczenie proponowanych bry-
tyjsko-niemieckich rozmów do czasu wygłoszenia jego przemówienia poświęco-
nego polityce zagranicznej, a zaplanowanego na drugi tydzień maja56.

Tymczasem 2 maja 1935 roku, wobec braku postępów w rozmowach na te-
mat zawarcia paktu wschodniego, Francja i Związek Sowiecki podpisały w Pary-
żu pakt o wzajemnej pomocy. Umowa miała znaczenie bardziej politycznie, nie 
została bowiem uzupełniona konwencją wojskową57.

52 Hall III, „The Foreign Policy-Making Process”, 494–495.
53 DBFP, ser. 2, t. XII,, 716, 858, telegram sir E. Phippsa do sir J. Simona,, 97, Berlin 12 IV 

1935; DGFP, ser. C, t. IV (Washington: United States Government Printing Office, 1959),, 25, 
45–46, memorandum L. Bürknera, Berlin 12 IV 1935.

54 DBFP, ser. 2, t. XIII (London: Her Majesty’s Stationery Office, 1973),, 121, 190–191, tele-
gram sir J. Simona do sir E. Phippsa,, 89, FO 18 IV 1935.

55 DBFP, ser. 2, t. XIII,, 129, 198, telegram sir E. Phippsa do sir J. Simona,, 165, Berlin 25 IV 
1935; DGFP, ser. C, t. IV,, 52, 89–90, memorandum L. Bürknera, Berlin 26 IV 1935.

56 DBFP, ser. 2, t. XIII,, 144, 212, telegram sir E. Phippsa do sir J. Simona,, 110, Berlin 26 
IV 1935; DGFP, ser. C, t. IV,, 50, 86, notatka B. von Bülowa, AA 26 IV 1935; TNA, CAB 23/81, 
Cabinet 25 (35), Conclusion 3, 1 V 1935.

57 Andrzej M. Brzeziński, „Sprawa porozumienia z Niemcami w dyplomacji Pierre’a Lavala 
1934–1935”, w: Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, t. III: W dobie Monachium, red. 
Stanisław Sierpowski (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1992), 74; Jarosław Jurkiewicz, 
Pakt wschodni. Z historii stosunków międzynarodowych w latach 1934–1935 (Warszawa: Wydaw-
nictwo MON, 1963), 123; Nowak-Kiełbikowa, Polska–Wielka Brytania, 451 i n.; B.J.C. McKercher 
uważa, że zawarcie paktu francusko-sowieckiego negatywnie wpłynęło na relacje na linii Londyn 
– Paryż. Brian J. C. McKercher, „The Foreign Office, 1930–1939: Strategy, Permanent Interests 
and National Security”, Contemporary British History 18 (2004), 3: 101.
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Zdaniem części historyków układ francusko-sowiecki nie był bez znaczenia 
dla zawarcia przyszłej brytyjsko-niemieckiej umowy morskiej58. Inni badacze 
natomiast pomniejszają ten wpływ, przedkładając nad ten fakt informacje prze-
słane 3 i 17 maja 1935 roku z Tokio przez ambasadora brytyjskiego Roberta Cli-
ve’a. Rząd japoński poinformował bowiem, że nie będzie uczestniczył w kolejnej 
konferencji poświęconej ograniczeniu zbrojeń morskich do czasu, gdy państwa 
europejskie nie ustalą limitów zbrojeniowych pomiędzy sobą59.

Już 4 maja wiceadmirał Charles Little ponaglał Departament Amerykański 
Foreign Office, aby uczynił wszystko, by doprowadzić do skutku brytyjsko-nie-
mieckie rozmowy, które mogłyby przynieść porozumienie i przyspieszyć przy-
jazd delegacji niemieckiej do Londynu. Admiralicja była zainteresowana ogra-
niczeniem zbrojeń morskich Niemiec i godziła się na żądanie Hitlera w sprawie 
rozbudowy floty niemieckiej do poziomu 35% tonażu floty brytyjskiej. Foreign 
Office było natomiast początkowo przeciwne akceptacji tak wygórowanego żą-
dania60. Raporty ambasady niemieckiej w Londynie przesyłane do Berlina wska-
zują jednoznacznie, że strona niemiecka była dobrze poinformowana na temat 
rozbieżności stanowisk Admiralicji i Foreign Office61.

Zapowiadana mowa, którą Hitler wygłosił ostatecznie 21 maja 1935 roku, 
wychodziła naprzeciw sugestiom, aby Niemcy „nie zatrzaskiwali drzwi”. Prze-
mówienie kanclerza zawierało – jak napisał Alan Bullock – „większość tych 
chwytów propagandowych, którymi Hitler usypiał podejrzenia i budził nadzieje 
w naiwnych (…) pokojowe zapewnienia, apel do zdrowego rozsądku, sprawiedli-
wości i sumienia”62. Hitler w przemówieniu po raz pierwszy publicznie nadmie-
nił o możliwości porozumienia z Wielką Brytanią w sprawie floty. Podkreślił 
swą zgodę na ograniczenie łącznej wyporności niemieckiej marynarki wojennej 

58 Bloch, „Great Britain, German Rearmament”, 137; Nurek, Polityka Wielkiej Brytanii, 40.
59 DBFP, ser. 2, t. XIII,, 160, 226, telegram sir R. Clive’a do sir J. Simona,, 130, Tokio 3 V 

1935;, 209, 262–263, telegram sir R. Clive’a do sir J. Simona,, 142, Tokio 17 V 1935; Hall III, „The 
Foreign Policy-Making Process”, 496–497; Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 101. Zob. 
także: TNA, CAB 23/81, Cabinet 12 (35), Conclusion 3, 27 II 1935.

60 DBFP, ser. 2, t. XIII,, 169, 231–233, list wiceadm. Ch. Little do R. Craigiego, Admiralicja 
4 V 1935; Hall III, „The Foreign Policy-Making Process”, 497. Genezę układu morskiego z pers-
pektywy Admiralicji szczegółowo przedstawiają; Scammell, „The Royal Navy”, 92–118; Maiolo, 
„The Admiralty and the Anglo-German Naval Agreement”, 87–126.

61 Szerzej zob.: DGFP, ser. C, t. IV,, 46, 79–82, telegram O. von Bismarcka do AA,, 107, Lon-
dyn 25 IV 1935;, 60, 100–102, E. Wassner do AA, Londyn 1 V 1935; Rojek, „Niemieckie zbrojenia 
morskie”, 101; Harasimowicz, Dyplomacja brytyjska, 285; Kulak, „Angielsko-niemiecka umowa 
morska”, 49.

62 Alan Bullock, Hitler. Studium tyranii, t. I (Warszawa: Czytelnik, 1970), 101–102.
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do poziomu 35% tonażu Royal Navy. Kanclerz odrzucił natomiast po raz kolej-
ny możliwość udziału Niemiec w wielostronnych paktach o wzajemnej pomocy 
i skłonny był jedynie dyskutować o projekcie paktu lotniczego63.

Przemówienie Hitlera spotkało się z przychylnym przyjęciem brytyjskiej 
opinii publicznej. W „The Times” z 23 maja 1935 roku komentowano: „Jak widać, 
przemówienie jest umiarkowane, szczere i obszerne. Kto czyta je bez uprzedzeń, 
nie może powątpiewać, że zakreślona przez pana Hitlera polityka mogłaby w peł-
ni stanowić podstawę do całkowitego porozumienia z Niemcami, a nie z upo-
korzonym narodem, któremu przed szesnastu laty narzucono pokój. (…) Należy 
mieć nadzieję, że przemówienie zostanie wszędzie przyjęte jako szczere i dobrze 
wyważone oświadczenie”64.

Nazajutrz po przemówieniu Hitlera Stanley Baldwin podczas wystąpienia 
w Izbie Gmin stwierdził, że mowa kanclerza ma istotne znaczenie i godna jest 
gruntownego przestudiowania65. 23 maja przekazano Phippsowi z centrali in-
strukcje, żeby zorientował się, jaki byłby najwcześniejszy dogodny dla niemiec-
kich negocjatorów termin przybycia na rozmowy do Londynu66. 26 maja Phipps 
poinformował Foreign Office, że strona niemiecka proponuje rozpoczęcie roz-
mów 4 czerwca. Brytyjczycy zaakceptowali ten termin, o czym poinformowali 
Berlin następnego dnia67.

Na czele delegacji niemieckiej, która 2 czerwca przybyła nad Tamizę, stał 
Joachim von Ribbentrop68. Podczas negocjacji towarzyszyli mu kontradmirał 

63 Kulak, „Angielsko-niemiecka umowa morska”, 49–50; Rojek, „Niemieckie zbrojenia 
morskie”, 101–102; Dodd, Dziennik ambasadora, 212; Brzeziński, „Sprawa porozumienia”, 75.

64 Kulak, „Angielsko-niemiecka umowa morska”, 50–51; Harasimowicz, Dyplomacja bry-
tyjska, 284.

65 Kulak, „Angielsko-niemiecka umowa morska”, 51.
66 TNA, CAB 23/81, Cabinet 30 (35), Conclusion 1, 22 V 1935; DBFP, ser. 2, t. XIII,, 228, 

278, telegram sir J. Simona do sir E. Phippsa,, 111, FO 23 V 1935.
67 DBFP, ser. 2, t. XIII,, 248, 294–295, telegram sir E. Phippsa do sir J. Simona,, 211, Berlin 

26 V 1935;, 251, 295, telegram sir J. Simona do sir E. Phippsa,, 115, FO 27 V 1935; Nurek, Polityka 
Wielkiej Brytanii, 39–40; Kulak, „Angielsko-niemiecka umowa morska”, 51–52.

68 Na temat roli Ribbentropa w procesie kształtowania stosunków brytyjsko-niemieckich 
i niemieckiej polityki zagranicznej w tym okresie zob.: Geoffrey T. Waddington, „Hitler, Ribben-
trop, die NSDAP und der Niedergang des Britischen Empire 1935–1938”, Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte 40 (1992), 2: 273–306; Geoffrey T. Waddington, „«An idyllic unruffled atmosphere 
of complete Anglo-German misunderstanding»: Aspects of the Operations of the Dienstelle Ri-
bbentrop in Great Britain, 1934–1938”, History 82 (1997), 265: 44–72; Geoffrey T. Waddington, 
„The Career and Political Views of Joachim von Ribbentrop 1932–1938 with Special Reference to 
Anglo-German Relations” (PhD diss., University of Leeds, 1987). Zob. także: Stanisław Żerko, 
„«Brytyjskie przymierze» Adolfa Hitlera”, w: Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy 
XIX i XX wieku, red. Antoni Czubiński (Poznań: Wielkopolska Agencja Wydawnicza, 1995), 
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Karl Georg Schuster, kapitan Heinz Kiderlen, attaché morski kapitan E. Wassner, 
radca legacyjny Erich Kordt oraz tłumacz Paul Schmidt69. Rozmowy rozpoczęto 
zgodnie z ustaleniami 4 czerwca w Foreign Office. Stronę brytyjską reprezento-
wali w pierwszej kolejności: sir J. Simon, R. Craigie, wiceadmirał Ch. Little i ka-
pitan Victor Hilary H. Danckwerts. Już podczas pierwszego spotkania J. von Rib-
bentrop postawił sprawę ultymatywnie i oświadczył, że delegacja niemiecka nie 
będzie uczestniczyć w dalszych rozmowach, jeśli strona brytyjska nie uzna limitu 
35% jako „ustalonego” i ostatecznego. J. Simon w odpowiedzi stwierdził, że „nie 
stawia się podobnych warunków na wstępie negocjacji” i opuścił posiedzenie70.

Żądanie Ribbentropa zburzyło podstawowe założenie negocjacyjne 
Brytyjczyków, którzy chcieli nadać początkowo rozmowom wyraźnie 
„techniczny” charakter i formę wymiany poglądów na temat charakteru zbrojeń 
morskich. Strona brytyjska pierwotnie zakładała, że w wypadku ponownego 
wysunięcia przez stronę niemiecką żądania 35%, nie udzieli od razu odpowiedzi 
definitywnie odmownej, lecz będzie przewlekać rokowania71. Informacja przeka-
zana przez Ribbentropa, że oczekuje odpowiedzi do końca tygodnia (rozmowy 
rozpoczęto we wtorek), zmusiła brytyjskich ministrów do wcześniejszego pod-
jęcia decyzji w tej kluczowej sprawie. Opór Brytyjczyków w istocie był słaby 
i wyraźnie markowany. Negocjacji ze stroną niemiecką bowiem nie przerwa-
no, lecz jedynie zawieszono, przy czym kontynuowano konsultacje na niższych 
szczeblach.

5 czerwca 1935 roku Simon poinformował na forum gabinetu pozostałych 
ministrów o dotychczasowym przebiegu rozmów z delegacją niemiecką. W toku 
dyskusji ministrowie uznali, że niemiecka propozycja była mimo wszystko ko-
rzystna z brytyjskiego punktu widzenia w porównaniu z sytuacją, w której roz-
wój floty niemieckiej ograniczałyby tylko możliwości ekonomiczne III Rzeszy. 
Odrzucenie oferty 35% groziło natomiast tym, że Hitler w przyszłości postawi 

291–318; Stanisław Żerko, Wymarzone przymierze Hitlera. Wielka Brytania w narodowosocjali-
stycznych koncepcjach i polityce III Rzeszy do 1939 r. (Poznań: Instytut Zachodni, 1995).

69 Bloch, „Great Britain, German Rearmament”, 65.
70 Zapis rozmów strony brytyjskiej: DBFP, ser. 2, t. XIII,, 289, 338–346;, 290, 346–350;, 

304, 359–364;, 311, 375–380;, 318, 386–392;, 337, 413–418;, 348, 426–432. Zapis rozmów strony 
niemieckiej: DGFP, ser. C, t. IV,, 131, 253–262;, 132, 262–266;, 135, 269–271;, 136, 271;, 137, 
272–273;, 141, 277– 281;, 154, 311–316;, 156, 319–326;, 165, 339–347. Zob. także: Schmidt, Staty-
sta, 307–310. Por. Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 103, 105; Bloch, „Great Britain, Ger-
man Rearmament”, 140–142; Michael Bloch, Ribbentrop (Warszawa: Wydawnictwo EM, 1995), 
67–69; Kulak, „Angielsko-niemiecka umowa morska”, 53–54; Harasimowicz, Dyplomacja bry-
tyjska, 286–287.

71 Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 102.
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wyższe żądania. Akceptacja niemieckiej oferty oznaczała bezpośrednią zgodę 
rządu brytyjskiego na rewizję traktatu wersalskiego. Dlatego podjęto decyzję 
o potrzebie skomunikowania się w tej sprawie z rządami Francji i Włoch. Podkre-
ślono jednak, że w sprawach morskich główny głos należał do Wielkiej Brytanii. 
Zdecydowano również, że dalsze instrukcje dla delegacji brytyjskiej w negocja-
cjach z delegacją niemiecką będą opracowywane i zatwierdzone przez komitet 
ministerialny w składzie: premier, lord przewodniczący tajnej rady, kanclerz 
skarbu, sekretarz stanu ds. zagranicznych, sekretarz stanu ds. dominiów i pierw-
szy lord Admiralicji72.

Za porozumieniem na warunkach niemieckich optowała zdecydowanie Ad-
miralicja brytyjska73. 5 czerwca Sztab Morski opracował memorandum zawiera-
jące strategiczną analizę sytuacji Imperium Brytyjskiego i zalecające akceptację 
niemieckiej oferty, ponieważ summa summarum oceniano ją jako korzystną dla 
Wielkiej Brytanii i wskazywano, że żądania Berlina mogły wzrosnąć74. Tego sa-
mego dnia delegacja brytyjska po naradzie również opowiedziała się za przyję-
ciem niemieckich warunków75. Po południu, po lunchu wydanym przez premiera 
MacDonalda dla obu delegacji, w wąskim gronie najważniejszych brytyjskich mi-
nistrów podjęto decyzję o kontynuowaniu rozmów z Niemcami, co równało się 
akceptacji warunku postawionego przez Ribbentropa. Brytyjscy ministrowie mieli 
na względzie stanowisko opinii publicznej i nadchodzące wybory do parlamen-
tu. Wychodzono również z założenia, że stosunek Niemiec do układu morskiego 
w przyszłości będzie miernikiem intencji Hitlera wobec Wielkiej Brytanii76.

Nazajutrz, 6 czerwca Simon poinformował delegację niemiecką o tym, że 
rząd brytyjski godzi się na przyjęcie oferty 35% jako podstawy do dalszej dys-
kusji, przy założeniu, że obowiązywała będzie ona nie tylko w odniesieniu do 
tonażu globalnego, ale i do poszczególnych kategorii okrętów wojennych. Szef 

72 TNA, CAB 23/81, Cabinet 32 (35), Conclusion 2, 5 VI 1935.
73 Wg relacji ówczesnego posła Wielkiej Brytanii w Wiedniu, Walforda Selby’ego, Admira-

licja popierała porozumienie z Niemcami w kwestii floty kierując się zasadą: „a bird in the hand 
is worth two in the bush”. Walford Selby, Diplomatic Twilight 1930–1940 (London: John Murray, 
1953), 49.

74 DBFP, ser. 2, t. XIII, aneks do nr. 305, 368–371, „Naval Staff Memorandum on the Ger-
man Proposal for a 35 per cent Naval Ratio”; Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 104.

75 DBFP, ser. 2, t. XIII,, 305, 367–367, „Anglo-German Naval Discussions: Report by the 
British Representatives”, 5 VI 1935.

76 Watt, „The Anglo-German Naval Agreement”, 168; Hall III, „The Foreign Policy-Making 
Process”, 499; Keith Middlemas, John Barnes, Baldwin. A Biography (London: Weidenfeld and 
Nicolson, 1969), 826–828.
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dyplomacji brytyjskiej podkreślił przy tym, że oferta Hitlera miała historyczne 
znaczenie, gdyż Niemcy będące suwerennym państwem z własnej woli propo-
nowały „permanentny” układ, który zakładał utrzymanie 65% przewagi floty 
brytyjskiej nad flotą niemiecką. Simon zapowiedział również poinformowanie 
o przebiegu brytyjsko-niemieckich negocjacji pozostałe mocarstwa morskie – sy-
gnatariuszy układu waszyngtońskiego z 1922 roku. Ribbentrop w odpowiedzi 
wyraził nadzieję, że będzie miało to charakter wyłącznie kurtuazyjny i nie umoż-
liwi innym mocarstwom przedstawienia zastrzeżeń, które mogłyby zablokować 
brytyjsko-niemieckie porozumienie77.

7 czerwca dyplomacja brytyjska przekazała ambasadorom Stanów Zjedno-
czonych, Japonii, Francji i Włoch w Londynie informacje na temat rozmów bry-
tyjsko-niemieckich i ujawniła zamiar zawarcia układu morskiego. Rząd brytyjski 
chciał poznać opinie wskazanych państw przed udzieleniem delegatom niemiec-
kim formalnej odpowiedzi w tej sprawie. Zapowiedź sfinalizowania brytyjsko-
-niemieckiego układu pozytywnie przyjęto w Waszyngtonie i Tokio, z pewnymi 
zastrzeżeniami w Rzymie, natomiast zdecydowanie negatywnie w Paryżu. Nie 
miało to jednak wpływu na dalszy bieg wydarzeń78.

15 czerwca podczas szóstego posiedzenia obrad delegacje brytyjska i nie-
miecka przedstawiły własne projekty porozumienia. Trzy dni później, 18 czerw-
ca 1935 roku umowa została zawarta w formie wymiany not pomiędzy nowym 
(od 7 czerwca) szefem Foreign Office sir Samuelem Hoarem i przewodniczącym 
delegacji niemieckiej, J. von Ribbentropem79.

Zgodnie z porozumieniem:
 – flota niemiecka nigdy nie mogła odtąd przekroczyć 35% ogólnego tonażu 

połączonych sił flot członków Brytyjskiej Wspólnoty Narodów80,

77 TNA, CAB 24/255, C.P. 119 (35), memorandum sir J. Simona „Anglo-German Naval Dis-
cussions”, 7 VI 1935; DGFP, ser. C, t. IV,, 141, 277–281, „Record of the Anglo-German Discussion 
held in the Board Room of the Admiralty from 5 p.m. to 6 p.m. on June 6, 1935.

78 DBFP, ser. 2, t. XIII,, 315, 384, telegram sir J. Simona do sir R. Lindsaya,, 155, FO 7 VI 
1935; DBFP, ser. 2, t. XIII,, 319, 392–393, list R. Craigiego do sir G. Clerka, FO 7 VI 1935; DBFP, 
ser. 2,, 325, 397–398, notatka R. Craigiego, FO 12 VI 1935; DBFP, ser. 2, t. XIII,, 328, 401, tele-
gram sir S. Hoare’a do sir R. Clive’a,, 105, FO 13 VI 1935; DBFP, ser. 2, t. XIII,, 340, 420–421, 
telegram sir S. Hoare’a do sir E. Drummonda,, 328, FO 17 VI 1935; DBFP, ser. 2, t. XIII,, 345, 
423–425, telegram sir G. Clerka do sir S. Hoare’a,, 126, Paryż 18 VI 1935. Zob. także: Parker, 
„Great Britain”, 303–304; Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 103–104; Kulak, „Angielsko-
-niemiecka umowa morska”, 53.

79 Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 105.
80 W układzie morskim z Niemcami, strona brytyjska, wzorem traktatu waszyngtońskiego 

z 1922 r. i traktatu londyńskiego z 1930 r., przeforsowała przyjęcie formuły, wg której traktowano 
siły morskie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów jako całość. Spotkało się to z negatywną reakcją 
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 – powyższe ustalenie miało obowiązywać niezależnie od stanu zbrojeń mor-
skich innych państw, o ile nie naruszyłyby one w sposób znaczny równo-
wagi sił, wówczas rząd niemiecki mógł zwrócić się do rządu brytyjskiego 
o przeanalizowanie sytuacji,

 – proporcja 35% miała obowiązywać także w poszczególnych kategoriach 
okrętów wojennych z wyjątkiem okrętów podwodnych. W tej kategorii 
Niemcy mogli osiągnąć parytet (póki co strona niemiecka zobowiązała się 
nie przekraczać 45%), ale kosztem zmniejszenia proporcji w innych katego-
riach okrętów81.
19 czerwca 1935 roku Hoare poinformował oficjalnie członków gabine-

tu brytyjskiego o zawartym porozumieniu. Dowodził, powołując się na opinię 
pierwszego lorda Admiralicji, iż układ był korzystny dla Wielkiej Brytanii, gdyż 
uzyskała ona możliwość kontroli procesu rozbudowy niemieckiej floty. Zdaniem 
szefa brytyjskiej dyplomacji najbardziej prawdopodobną alternatywą dla poro-
zumienia byłaby brytyjsko-niemiecka rywalizacja w zakresie zbrojeń morskich. 
Należało zatem wykorzystać sprzyjający moment i sfinalizować bezzwłocznie 
prowadzone z delegacją niemiecką negocjacje. Hoare ubolewał, że zarówno fran-
cuska prasa, jak i francuskie koła rządowe bardzo krytycznie oceniały brytyjsko-
-niemieckie porozumienie. Zaproponował w związku z tym wysłanie do Paryża 
A. Edena, by wyjaśnił Lavalowi kulisy zawarcia układu. Pierwszy lord Admi-
ralicji, analizując układ z militarnego punktu widzenia, dowodził, że warunki 
zaproponowane przez Niemcy były korzystne w ocenie brytyjskiego Sztabu Mor-
skiego. Istniała nawet obawa, że delegacja niemiecka podwyższy żądania pod 
presją niemieckich kół wojskowych w przypadku zwłoki ze strony brytyjskiej 
z akceptacją oferty 35%. Eyress-Monsell przekonywał ministrów, że układ był 
tak samo korzystny zarówno dla Francuzów, jak i Brytyjczyków. Przyznanie 
Niemcom prawa do budowy flotylli okrętów podwodnych równej brytyjskiej 
flocie podwodnej tłumaczył natomiast postanowieniami traktatu londyńskiego 
z 1930 roku. Przyjęto w nim bowiem zasadę parytetu pomiędzy sygnatariuszami 

Wolnego Państwa Irlandzkiego, gdyż w ocenie Dublina osłabiało konstytucyjną pozycję domi-
niów brytyjskich (DBFP, ser. 2, t. XIII, Appendix III, 939–945, „Memorandum and Correspon-
dence on the Problem of Dominion Naval Quotas”, Dominions Office, 26 XI 1935).

81 Command Paper 4930, Germany No. 2 (1935), Exchange of Notes between His Majesty 
in respect to the United Kingdom and the German Government regarding the Limitation of Naval 
Armaments. London, 18 June 1935. London, 1935; DBFP, ser. 2, t. XIII, aneks do nr. 348, 430–432, 
nota sir S. Hoare’a do J. von Ribbentropa, FO 18 VI 1935 i nota J. von Ribbentropa do sir S. 
Hoare’a, Londyn 18 VI 1935.
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w tej kategorii okrętów wojennych. W konkluzji posiedzenia gabinetu brytyj-
skiego z 19 czerwca zgodzono się z twierdzeniem szefa dyplomacji brytyjskiej, iż 
brytyjsko-niemiecki układ morski był korzystny dla Wielkiej Brytanii82.

Próbując znaleźć odpowiedź na zasadnicze pytanie – jakie motywy skłoniły 
rząd angielski do podpisania umowy morskiej z Niemcami – należy podkreślić, 
że żadne z ministerstw brytyjskich nie oponowało przeciw zawarciu układu83.

Silną presję w sprawie zawarcia porozumienia wywierała Admiralicja. 
Pierwszy lord Admiralicji Eyres Bolton-Monsell był zdania, że roztrząsanie tego, 
czy przyznanie Niemcom prawa rozbudowy floty do 35% tonażu sił morskich 
Wielkiej Brytanii stanowi naruszenie traktatu wersalskiego, było kwestią czy-
sto akademicką84. Pierwszy lord morski, admirał Ernle Chatfield, napisał ex-post 
(w 1942 roku), że „dobrowolny” układ z Niemcami zawarto, gdyż „panowało 
przekonanie, że nie mamy praktycznie siły, aby powstrzymać niemieckie budo-
wy”85. Admiralicja w rozważaniach strategicznych wykazywała, że przyznanie 
Niemcom 35% pozwoli utrzymać zasadę „two power standard” wobec Japonii 
i Niemiec – czyli potencjalnych przeciwników Imperium Brytyjskiego w wojnie86.

Także w Foreign Office urzędnicy „nie rozdzierali szat” z powodu zawarcia 
układu. Simon, dla którego była to ostatnia decyzja jako ministra spraw zagra-
nicznych, wyraził 5 czerwca na forum gabinetu opinię, że propozycje niemieckie 
„mogą powstrzymać nieograniczoną rozbudowę i jeśli nie zaakceptuje się ich na-
tychmiast, Hitler może podnieść swoje żądania”87. Następca Simona na stano-
wisku szefa Foreign Office, sir Samuel Hoare, nie brał udziału w negocjacjach 
z delegacją niemiecką. W swych wspomnieniach uzasadniał zawarcie układu 
tym, że Wielka Brytania była zmuszona „grać na czas”, by wzmocnić własne siły 
zbrojne, i nikt nie był skłonny powstrzymać remilitaryzacji Niemiec siłą. „Wojna 

82 TNA, CAB 23/82, Cabinet 33 (35), Conclusion 2, 19 VI 1935; 22 VI 1935 kanclerz skarbu 
Neville Chamberlain napisał w prywatnej korespondencji do siostry Hildy: „I am satisfied that we 
were right in clinching the agreement with the Germans, which give us the control of their Navy 
and indeed looks so good as to make one suspicious. I am not surprised that the French were an-
noyed, but there was no time to be lost and I believe Eden will have been able to show them that 
the Treaty is good not only for us but for them”. Robert Self, red., The Neville Chamberlain Diary 
Letters, t. IV: The Downing Street Years, 1934–1940 (Aldershot: Ashgate, 2005), 141.

83 Harasimowicz, Dyplomacja brytyjska, 285.
84 Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 103.
85 Harasimowicz, Dyplomacja brytyjska, 290.
86 Tamże, 284.
87 Stephen Roskill, Naval Policy Between the Wars, t. II: The Period of Reluctant Rearma-

ment 1930–1939 (London: Collins, 1976), 303–304; David Dutton, Simon. A Political Biography 
of Sir John Simon (London: Aurum Press, 1992), 207.
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prewencyjna była wykluczona”88. Także stały podsekretarz stanu w Foreign Of-
fice, sir Robert Vansittart, który nie ufał niemieckim zapewnieniom, uważał, że 
mimo wszystko lepiej „mieć coś na chwilę od Niemiec na papierze”. Po zawar-
ciu układu starał się natomiast poprawić nadszarpnięte relacje brytyjsko-francu-
skie89. Natomiast Ralph Wigram – szef Departamentu Centralnego Foreign Office 
– napisał 18 czerwca 1935 roku do Winstona Churchilla: „Myślę, że wszystko, co 
może nas wyplątać z galimatiasu rozbrojeniowego, winniśmy podjąć, a w końcu 
i Francuzi nie będą żałować, że za nich rozcięliśmy ten węzeł gordyjski. W końcu 
to my ponosimy główną odpowiedzialność na morzu”90.

Znamienne, że Departament Północny Foreign Office, w którego kompeten-
cji znajdował się region Morza Bałtyckiego, został w zasadzie pominięty w pra-
cach poprzedzających podpisanie układu morskiego. Laurence Collier, szef tegoż 
departamentu, oceniając układ, zwrócił uwagę na poważne, negatywne konse-
kwencje natury „psychologicznej”, jakie spowodowało w państwach bałtyckich 
zawarcie umowy morskiej. Paul F. Gray – urzędnik tegoż departamentu – uważał 
jednak, że rząd brytyjski decydując się na zawarcie porozumienia, wybrał z ko-
nieczności „mniejsze zło”, bowiem Niemcy już wcześniej zbroiły się na morzu, 
łamiąc traktat wersalski91.

Główna rola w zawarciu umowy morskiej przypadła w udziale Departamen-
towi Amerykańskiemu, w którego gestii znajdowały się sprawy globalnej polity-
ki morskiej Londynu. Szefem tego Departamentu był wszakże Robert Craigie, 
główny ekspert Foreign Office w sprawach morskich. Reprezentował on pogląd, 
że umożliwienie Niemcom kontroli nad Bałtykiem zapewni bezpieczeństwo Bry-
tyjczykom na Morzu Północnym i pozwoli w przypadku sytuacji kryzysowej 
detaszować znaczne siły Royal Navy na inne akweny92. Już na miesiąc przed 

88 Samuel Hoare, Nine Troubled Years (London: Collins, 1954), 145; John A. Cross, Sir Sam-
uel Hoare. A Political Biography (London: Cape, 1977), 192–193, 379.

89 DBFP, ser. 2,, 357, 440–441, depesza sir S. Hoare’a do sir G. Clerka,, 1184, FO 19 VI 1935; 
Norman Rose, Vansittart. Study of a Diplomat (London: Heinemann, 1978), 117–119; Rojek, „Nie-
mieckie zbrojenia morskie”, 102.

90 Harasimowicz, Dyplomacja brytyjska, 288.
91 Nurek, Polityka Wielkiej Brytanii, 50; Mieczysław Nurek, „Aspekt niemiecki bałtyckiej 

polityki Wielkiej Brytanii w latach 1935–1938”, w: Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–
1939, t. III: W dobie Monachium, red. Stanisław Sierpowski (Poznań: Wydawnictwo Naukowe 
UAM, 1992), 117.

92 Hall III, „The Foreign Policy-Making Process”, 490. Por.: Nurek, Polityka Wielkiej Bry-
tanii, 43. Informacje brytyjskiego wywiadu na temat niemieckich planów rozwoju Kriegsmarine 
analizowali szczegółowo: Geoffrey Till, „Perceptions of Naval Power between the Wars: the Brit-
ish Case”, w: Estimating Foreign Military Power, red. Philip Towle (London: Croom Helm, 1982), 
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zawarciem umowy morskiej Craigie stwierdził w memorandum opracowanym 
dla Simona, że pierwotne plany brytyjskie w sprawie przyznania Niemcom prawa 
do zbudowania jedynie floty o łącznym tonażu 178 tys. ton były „nieaktualne”. 
Craigie liczył jednak na to, mylnie jak się później okazało, że strona brytyjska 
w negocjacjach z Niemcami zdoła przeforsować swój punkt widzenia na kwe-
stię metody „ograniczenia” zbrojeń morskich. Miała ona polegać na przedstawie-
niu przez kontrahentów układu programów rozbudowy flot w latach 1937–1942. 
Dzięki temu Wielka Brytania nie musiałaby odnosić się wprost do propozycji 
Hitlera ustalenia ratio pomiędzy flotą niemiecką a brytyjską na poziomie 35%93.

Zbigniew Kulak dowodził, że układ morski stanowił jednostronny sukces 
dyplomacji niemieckiej. Przytoczył na potwierdzenie tego raport ambasadora RP 
w Berlinie Józefa Lipskiego, który informował centralę w Warszawie, że w Berli-
nie układ został „oceniony jako wyjście z izolacji politycznej oraz jako przerwa-
nie frontu strezańskiego. Jest to w rozumieniu niemieckim definitywne zamknię-
cie sporu nad kwestią pogwałcenia postanowień części V traktatu wersalskiego 
przez Rzeszę”94.

Próbując natomiast odpowiedzieć na pytanie, co skłoniło Brytyjczyków do 
zawarcia umowy, należy stwierdzić, że niesłychanie trudno jest ustalić hierarchię 
przyczyn i motywów kierujących dyplomacją brytyjską, która – jak stwierdził 

172–193; Wesley K. Wark, „Baltic Myths and Submarine Bogeys: British Naval Intelligence and 
Nazi Germany 1933–1939”, Journal of Strategic Studies 6 (1983), 1: 60–81; Wesley K. Wark, 
„Naval Intelligence in Peacetime: Britain’s Problems in Assessing the German Threat”, w: Naval 
History. The Sixth Symposium of the U.S. Naval Academy, red. Daniel M. Masterson (Wilming-
ton: Scholarly Resources Inc., 1987), 191–205; Wesley K. Wark, The Ultimate Enemy. British 
Intelligence and Nazi Germany, 1933–1939 (London: Tauris, 1985), 124–154; Joseph A. Maiolo, 
„«I believe the Hun is cheating»: British Admiralty Technical Intelligence and the German Navy, 
1936–1939”, Intelligence and National Security 11 (1996), 1: 32–58; Joseph A. Maiolo, „Deception 
and Intelligence Failure: Anglo-German Preparations for U-boat Warfare in the 1930”, Journal of 
Strategic Studies 22 (1999), 4: 55–76.

93 DBFP, ser. 2, t. XIII,, 211, 266–267, memorandum R. Craigiego, 17 V 1935.
94 Kulak, „Angielsko-niemiecka umowa morska”, 59. Por. opracowania analizujące poro-

zumienie z niemieckiej perspektywy: Wolfgang Malanowski, „Das deutsch-englische Flottenab-
kommen vom 18 Juni 1935 als Ausgangspunkt für Hitlers doktrinäre Bündnispolitik”, Wehrwis-
senschaftliche Rundschau 5 (1955), 9: 408–420; Robert Ingrim, Hitlers glücklichster Tag. London, 
am 18. Juni 1935 (Stuttgart: Seewald Verlag, 1962); Jost Dülffer, „Das deutsch-englische Flotten-
abkommen vom 18. Juni 1935”, Marine-Rundschau” 69 (1972): 641–659; Jost Dülffer, Weimar, 
Hitler und die Marine. Reichspolitik und Flottenbau 1920–1939 (Düsseldorf: Droste, 1973), 279–
353; Barton Whaley, „Covert Rearmament in Germany 1919–1939: Deception and Mispercepti-
on”, Journal of Strategic Studies 5 (1982), 1: 35; Peter Doepgen, Die Washingtoner Konferenz, das 
Deutsche Reich und die Reichsmarine. Deutsche Marinepolitik 1921 bis 1935 (Bremen: Verlag 
H.M. Hauschild, 2005), 214–227.
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Mieczysław Nurek – „dostrzegała przede wszystkim własne korzyści, jakie jej 
zdaniem osiągnęła dzięki temu porozumieniu”95.

Zdaniem Hinesa H. Halla III umowa w opinii brytyjskich decydentów miała:
 – zapobiec rujnującemu programowi dozbrojeniowemu Wielkiej Brytanii96,
 – umożliwić przemieszczenie maksimum sił Royal Navy na Daleki Wschód, 

w wypadku konfliktu z Japonią97,
 – stworzyć punkt wyjścia do stworzenia systemu kontroli zbrojeń państw eu-

ropejskich98,
 – umożliwić ograniczenie niemieckich zbrojeń lotniczych poprzez zawarcie 

układu lotniczego,
 – uspokoić brytyjską opinię publiczną99.

W literaturze przedmiotu można również znaleźć dodatkowe argumenty. 
A mianowicie układ miał stanowić precedens przed II konferencją londyńską, atut 
w sporze z Włochami w kwestii abisyńskiej100 oraz formę nacisku na Francję101.

Nie brak jest także lakonicznych stwierdzeń, że układ morski Wielka Bry-
tania zawarła, „aby uregulować stosunek liczbowy sił morskich obu rywalizują-
cych mocarstw, zgodnie z tradycjami”102; czy też, że „krok ten stanowił przejście 

95 Nurek, „Aspekt niemiecki”, 114.
96 Zob. do problemu: John P. D. Dunbabin, „British Rearmament in the 1930s: A Chronology 

and Review”, Historical Journal 18 (1975), 3: 587–610; Malcolm Smith, „Rearmament and Deter-
rence in Britain in the 1930s”, Journal of Strategic Studies 1 (1978), 3: 320.

97 Zob.: Wesley K. Wark, „In Search of a Suitable Japan: British Naval Intelligence in the 
Pacific before the Second World War”, Intelligence and National Security 1 (1986), 2: 189–211; 
Malcolm H. Murfett, „Living in the Past: A Critical Re-examination of the Singapore Naval Strat-
egy, 1918–1941”, War & Society 11 (1993), 1: 85–86; Andrew Gordon, „The Admiralty and Impe-
rial Overstretch, 1902–1941”, Journal of Strategic Studies 17 (1994), 1: 70.

98 Zob. do problemu: Rojek, Spory o władanie morzem, 216–242; Greg Kennedy, „Becoming 
Dependent on the Kindness of Strangers: Britain’s Strategic Foreign Policy, Naval Arms Limita-
tion and the Soviet Factor, 1935–1937”, War in History 11 (2004), 1: 34–60; David K. Varey, „The 
Politics of Naval Aid: The Foreign Office, the Admiralty, and Anglo-Soviet Technical Coopera-
tion, 1936–1937”, Diplomacy & Statecraft 14 (2003), 4: 50–68.

99 Hall III, „The Foreign Policy-Making Process”, 498–499. Por. Watt, „The Anglo-German 
Naval Agreement”, 161.

100 Salerno, „Multilateral Strategy”, 39–78; Reynolds M. Salerno, Vital Crossroads. Medi-
terranean Origins of the Second World War, 1935–1940 (Ithaca: Cornell University Press, 2002).

101 Harasimowicz, Dyplomacja brytyjska, 284, 290; Nurek, Polityka Wielkiej Brytanii, 34, 
41–42; Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 102, 107; Bloch, „Great Britain, German Rearma-
ment”, 147–148.

102 Tadeusz Piszczkowski, Anglia a Polska 1914–1939 w świetle dokumentów brytyjskich 
(Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1975), 396.
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do rzeczywistej polityki «ugłaskiwania» w przeciwieństwie do zwykłej opiesza-
łej bierności”103.

Należy również podkreślić to, co powinno być podstawą punktu wyjścia 
przy analizie stanowiska brytyjskiego, a mianowicie, że Brytyjczycy byli prze-
konani o zasadności żądań Rzeszy i woleli ustąpić niż czekać na kolejne pogwał-
cenie V części traktatu wersalskiego104.

Układ morski miał w przyszłości kreować sytuację militarną na Bałtyku. 
Kriegsmarine po osiągnięciu przyznanych limitów miała górować nad flotami 
wszystkich państw tego regionu – włącznie z flotą sowiecką. Umowa najwięk-
sze zaniepokojenie wśród państw skandynawskich wywołała w Danii i Szwecji, 
w mniejszym stopniu w Norwegii. Natomiast pozytywnie odebrali porozumienie 
Finowie, dla których flota niemiecka stanowiła gwarancję ich niepodległości105. 
Ostro zaprotestował przeciw niemu Związek Sowiecki. Ambasador sowiecki 
w Londynie złożył ostre oświadczenie w Departamencie Północnym Foreign 
Office106.

Zdecydowanie spokojniej przyjęto układ morski w Warszawie, gdzie oce-
niano, że o jego zawarciu zdecydowały m.in.: zbliżenie francusko-sowieckie, 
nadchodzące wybory do brytyjskiego parlamentu oraz chęć załatwienia sprawy, 
która dotyczyła Wielkiej Brytanii, bez względu na wszelkie możliwe zastrzeże-
nia natury formalnoprawnej107. Strona polska zdawała sobie jednak sprawę, że 
kontynuacja poprawnych stosunków na linii Warszawa–Berlin wymagała będzie 
„wzmocnienia własnej siły militarnej”108.

Intrygującą opinię na temat umowy wyraził wobec amerykańskiego amba-
sadora w Berlinie Williama E. Dodda poseł holenderski w Berlinie Johan Paul van 
Limburg Stirum, który podkreślił antysowiecki wymiar brytyjsko-niemieckiego 

103 Paul Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych (London: Puls, 1992), 471.
104 Baumgart, Londyn–Berlin, 197–198; Rojek, „Niemieckie zbrojenia morskie”, 107. Radca 

ambasady brytyjskiej w Warszawie, Arthur F. Aveling w rozmowie z Janem Szembekiem, podse-
kretarzem stanu w polskim MSZ, eksponował pogląd, że „była to ostatnia chwila do jego zawar-
cia. Rok przyszły przyniósłby ze sobą o wiele cięższe warunki niemieckie”. DTJS, t. I, 327.

105 Szerzej zob.: Nurek, Polityka Wielkiej Brytanii, 47–49.
106 Bloch, „Great Britain, German Rearmament”, 146; Nurek, Polityka Wielkiej Brytanii, 

44. Zob. także: Michael Jabara Carley, „«A Fearful Concatenation of Circumstances»: the Anglo-
Soviet Rapprochement, 1934–1936”, Contemporary European History 5 (1996), 1: 52; Michael 
Jabara Carley, „Only the USSR Has… Clean Hands”: The Soviet Perspective on the Failure of Col-
lective Security and the Collapse of Czechoslovakia, 1934–1938 (Part 1)”, Diplomacy & Statecraft 
21 (2010), 2: 210.

107 DTJS, t. I, 321; Nowak-Kiełbikowa, Polska–Wielka Brytania, 464.
108 Nurek, Polityka Wielkiej Brytanii, 45.
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porozumienia. Holender uważał, że umowa mogła mieć „groźne konsekwencje, 
ale mimo to aprobuje politykę ścisłego i całkowitego izolowania Rosji. Niemcy 
opanują Bałtyk, Turcja nigdy nie dopuści Rosji do Morza Śródziemnego, a Ja-
ponia jak jastrząb będzie czatowała na krótkiej rosyjskiej granicy morskiej nad 
Oceanem spokojnym”109.

Krytycznie decyzję brytyjską o zawarciu porozumienia morskiego z Niem-
cami odebrano w Rzymie110. Jednak najbardziej nieprzychylnie wobec poro-
zumienia brytyjsko-niemieckiego zareagowała Francja. 21 czerwca 1935 roku 
A. Eden udał się do Paryża, aby naprawić napięte stosunki. Po dyskusji z P. La-
valem wysłał depeszę do Londynu, w której stwierdzał: „Anglo-niemiecki układ 
morski uważany jest tutaj za cios zadany komunikatowi z 3 lutego. Żaden z na-
szych argumentów nie zmieni tego poglądu. Jednakże sam Laval nie jest prze-
sadnie skłonny ronić łez nad rozlanym mlekiem. Jest natomiast zdecydowany 
zachować, co zostało w dzbanku z 3 lutego”111.

Reasumując, należy podkreślić, że brytyjskie koła rządowe wobec fiaska 
Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie były przekonane o nieuchronności odro-
dzenia militarnego Niemiec. Ponieważ rząd brytyjski nie był skłonny zastosować 
sankcji wobec Niemiec w związku z nielegalną remilitaryzacją tego państwa, 
z perspektywy Londynu pozostawały do wyboru dwie opcje. Niekontrolowany, 
kosztowny i niechciany wyścig zbrojeń lub próby kontrolowania dozbrojenia Nie-
miec. Ze zrozumiałych względów Brytyjczycy wybrali to drugie rozwiązanie. 
Dlatego też rząd brytyjski nie zważając na względy „formalnoprawne”, przy-
jął hitlerowską ofertę „samoograniczenia” floty niemieckiej do poziomu 35% 
tonażu połączonych sił morskich członków Brytyjskiej Wspólnoty Narodów112. 

109 Dodd, Dziennik ambasadora, 219.
110 Michael L. Roi, „From the Stresa Front to the Triple Entente; Sir Robert Vansittart, the 

Abyssinian Crisis and the Containment of Germany”, Diplomacy & Statecraft 6 (1995), 1: 71.
111 Eden, Pamiętniki, t. I, 179; Anthony R. Peters, Anthony Eden at the Foreign Office 1931–

1938 (Aldershot: Gower, 1986), 122–123. Zob. także: André Géraud, „France and the Anglo-Ger-
man Naval Agreement”, Foreign Affairs 14 (1935), 1: 54–61; Zhanjun Liang, „The Conclusion of 
the Anglo-German Naval Agreement in 1935 and Anglo-French Relations”, World History (2000), 
2: 39–44; Peter Jackson, „Naval Policy and National Strategy in France, 1933–1937”, Journal of 
Strategic Studies 33 (2000), 4: 140–145. Szerzej zob.: Peter Jackson, France and the Nazi Menace. 
Intelligence and Policy Making 1933–1939 (Oxford: Oxford University Press, 2000).

112 Na początku lipca 1935 r. Craigie opracował na polecenie Hoare’a memorandum na temat 
politycznych i prawnych aspektów układu morskiego, które miało zostać przedstawione dyploma-
cji francuskiej jako uzasadnienie polityki brytyjskiej. Jego treść i zawarte w nim tezy wywołały 
jednak kontrowersje wśród urzędników Foreign Office. Także ambasador brytyjski w Paryżu do-
radził, aby nie przekazywać stronie francuskiej tegoż dokumentu i nie generować nowych napięć 
w relacjach z Quai d’Orsay. TNA, CAB 23/82, Cabinet 34 (35), Conclusion 4, 26 VI 1935; DBFP, 
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Podejmując decyzję w Londynie, kierowano się przede wszystkim względami 
strategicznymi, politycznymi i ekonomicznymi. Liczono również, błędnie jak się 
później okazało, że układ morski otworzy drogę do zawarcia z Niemcami paktu 
lotniczego, dzięki któremu możliwe byłoby – w opinii brytyjskich kół rządowych 
– ograniczenie rozwoju niemieckiego lotnictwa wojskowego oraz zabezpieczenie 
Wysp Brytyjskich przed niespodziewanym atakiem niemieckim z powietrza.

Tymczasem dyplomacja francuska po 18 czerwca 1935 roku zdecydowanie 
usztywniła swoje stanowisko i obstawała przy znanym iunctim w sprawie równo-
ległego negocjowania założeń paktu lotniczego z układem o ograniczeniu zbrojeń 
lądowych oraz paktami wschodnim i dunajskim. Brytyjczycy zaakceptowali ten 
punkt widzenia, co pośrednio spowodowało, że pakt lotniczy, którym strona bry-
tyjska była szczególnie zainteresowana, nie został zawarty113.
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ANGLO-GERMAN NAVAL AGREEMENT OF 18 JUNE 1935

Keywords: Great Britain, Germany, Anglo-German relations, disarmament, rearmament, 
appeasement

Abstract

The Anglo-German Naval Agreement was signed on 18 June 1935 in London 
through the exchange of notes between the British Foreign Secretary, Sir Samuel Hoare 
and the representative of the Third Reich, Joachim von Ribbentrop. In this agreement the 
British government accepted Germany’s right to grow their Navy up to the level equal-
ling 35% of the aggregate naval strength of the members the British Commonwealth of 
Nations.

From a military perspective it meant that Germany could increase their Kriegsma-
rine’s global tonnage fourfold (from 108,000 tonnes limit set in the Treaty of Versailles to 
420,500 tonnes). From an official and legal point of view it meant a revision of the Treaty 
of Versailles and legalisation of Adolf Hitler’s renunciation of the Part V of the Treaty of 
Versailles in March 1935 by Great Britain. The political dimension highlighted a trend in 
British policy to seek an agreement with Berlin through a revision of the Versailles order 
within the so-called policy of Appeasement. It also meant a break in the joint British, 
French and Italian front towards Germany and a move away from a policy of agreement 
between western powers on revising military caveats of the Treaty of Versailles in ex-
change for some concessions by Adolf Hitler (Germany’s return to the League of Nations 
and to the Disarmament Conference and Germany’s accession to the regional security 
pacts: the Air Pact, the Eastern Pact and the Danubian Pact.

This article presents the background to this agreement from the British point of 
view and the analysis of the logic that made British government accept Hitler’s demands 
and conclude the agreement on German terms.

British government signed the agreement taking into consideration political, stra-
tegic, military and economic factors. Great Britain was not keen to react to the remili-
tarisation of Germany with sanctions. London believed that concluding the agreement 
on German terms is the only alternative to the unlimited growth of the Germany Navy. 
British ministers considered the rejection of the German “offer” off the table due to the 
view of their public opinion in the run-up to the General Election. Signing the agreement 
on German terms was accepted by the British Admiralty where the deal was analysed in 
a broader perspective through the lenses of the Japanese threat to the Far East. Foreign 
Office, on the other hand, assumed that a bilateral agreement with Berlin would be a good 
opening towards a general settlement with Germany that would embrace other elements 
including the Air Pact so significant for the security of Britain. 
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BRYTYJSKO-ISLANDZKIE „WOJNY DORSZOWE” (1958–1976) 
JAKO PRZYKŁAD SPORÓW O ZAWŁASZCZANIE MORZA

Słowa kluczowe: Islandia, Wielka Brytania, łowiska, konflikt, wojny dorszowe

Streszczenie

„Wojny dorszowe” to ciąg konfrontacji, które rozegrały się w latach 1958–1976 mię-
dzy Wielką Brytanią a Islandią, dotyczących praw do połowów na północnym Atlantyku. 
Długotrwały spór zakończył się w 1976 roku, kiedy Wielka Brytania uznała 200-miliową 
islandzką Wyłączną Strefę Ekonomiczną. Dzięki zwiększeniu zdolności połowowych, co 
dokonało się w drugiej połowie XIX wieku za sprawą trawlerów parowych, wody wokół 
Islandii zyskały nowe znaczenie. W 1893 roku Dania, która sprawowała kontrolę nad Is-
landią i Wyspami Owczymi, próbowała ustanowić strefę połowową wokół ich wybrzeży. 
Wielka Brytania ostatecznie zaakceptowała prawa duńskie tylko na wodach terytorial-
nych, które miały jedynie 3 mile morskie szerokości. W 1952 roku Republika Islandii 
ustanowiła morze terytorialne o szerokości 4 mil, a w 1958 roku próbowała rozszerzyć 
je do 12 mil. Wywołało to konflikt zwany „pierwszą wojną dorszową”. Trwał on od 12 
listopada 1958 roku do 11 marca 1961 roku. Rozegrało się wówczas wiele incydentów 
między rybakami brytyjskimi a islandzką Strażą Wybrzeża. Osiągnięty w 1961 roku 
kompromis zakładał, że rozbieżności między Islandią a Wielką Brytanią dotyczące kwe-
stii połowowych zostaną rozpatrzone przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 
w Hadze. „Druga wojna dorsza” między Zjednoczonym Królestwem a Islandią trwała 
od września 1972 roku do listopada 1973 roku. Powodem było utworzenie przez Islandię 
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50-milowej strefy rybołówstwa. Po miesiącach napięć międzynarodowych i wielu incy-
dentach Wielka Brytania zaakceptowała decyzję islandzką w zamian za zezwolenie na 
połów 150 000 ton ryb do 1975 roku. „Trzecia wojna dorszowa” trwała od listopada 1975 
roku do czerwca 1976 roku. Do wybuchu konfliktu doszło, gdy Islandia zadeklarowała 
utworzenie Wyłącznej Strefy Ekonomicznej o szerokości 200 mil morskich. Konfronta-
cję zakończyło porozumienie, na mocy którego Zjednoczone Królestwo zmuszone było 
zaakceptować pretensje islandzkie, otrzymując czasowy limit połowowy dla swojej floty 
rybackiej. Podczas „wojen dorszowych” Islandia osiągnęła zakładane cele i obroniła swą 
suwerenność państwową nad obszarami morskimi.

Dzieje „wojen dorszowych”, czyli brytyjsko-islandzkich zatargów o łowi-
ska, które na niemal dwie dekady zrujnowały relacje nie tylko polityczne i go-
spodarcze, lecz również społeczne między dwoma wyspiarskimi narodami, są 
w dziejach współczesnej Europy wydarzeniem bez precedensu. Oto bowiem na-
ród, który w momencie wybuchu pierwszej „wojny dorszowej” był mniej liczny 
niż populacja współczesnej mu Gdyni, w sposób absolutnie świadomy, a jedno-
cześnie pełen zaciętej determinacji rzucił wyzwanie osłabionemu już co prawda, 
ale nadal potężnemu imperium. Podkreślić przy tym należy, że chociaż przed-
miotem sporu były „zaledwie” ryby (co zupełnie podświadomie skłania więk-
szość naszych rodaków do bagatelizowania całego zagadnienia), to Islandczycy 
de facto walczyli o wszystko, o powodzenie swojego państwa, o możliwość kon-
tynuowania budowy rozwiniętego społeczeństwa, słowem – o przyszłość swoją 
i swoich dzieci. Wszak nie tylko olbrzymie złoża ropy i gazu czy innych kopalin 
decydują o zamożności narodów, w przypadku Islandii zasoby oceanu z pewno-
ścią odgrywały (i odgrywają nadal) rolę „surowców strategicznych”1. Śmiało, bez 
ryzyka popełnienia błędu można powiedzieć, że gdyby Islandia w owych zmaga-
niach została pokonana, to z pewnością nie osiedliłoby się później na tej „wyspie 
ognia i lodu” 10 000 Polaków (którzy stanowią tam dzisiaj drugą pod względem 
wielkości grupę etniczną).

1 Dość powiedzieć, że zużycie paliwa przez pojazdy samochodowe dopiero w 2004 roku 
przewyższyło zużycie w rybołówstwie.
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Dorsz a sprawa islandzka

Przez wiele setek lat połów dorsza odbywał się w szczególny, bardzo niebez-
pieczny dla rybaków sposób. Po dotarciu na łowiska statek (od XVII do XIX wie-
ku były to specjalne szkunery lub barki) opuszczało kilka lub kilkanaście małych 
łodzi, w których pojedynczy rybacy lub dwuosobowe zespoły prowadziły połów 
za pomocą wędzisk (czyli specjalnych lin) obciążanych kamiennym (a później 
żelaznym lub ołowianym) ciężarkiem i z hakiem zaopatrywanym w przynętę. 
Pierwszą poważną zmianą w technologii połowów było zastosowanie przez Fran-
cuzów po wojnach napoleońskich sznurów haczykowych, zwanych też wędami 
ciągnionymi. Do głównej liny mającej około pół mili długości przyczepione były 
w mniej więcej metrowych odstępach sznury o długości około 0,6 m, które za-
kończone były haczykami. Liny główne wydawane były na bojach wykonanych 
z baryłek, a ryby z haków zdejmowano ręcznie (uzupełniano wówczas również 
przynętę) z małych łodzi. Metoda ta wymagała jednak znacznego kapitału na 
zakup dużej ilości przynęty, co czyniło ją niedostępną dla rybaków indywidual-
nych i słabszych kooperatyw. Z tego i innych powodów sznury haczykowe były 
używane w dość ograniczonym zakresie.

Prawdziwym przełomem było połączenie dwóch elementów: sieci dorszo-
wych i napędu mechanicznego statków. W 1881 roku w Scarborough powstał 
pierwszy stalowy trawler parowy z napędem śrubowym, noszący nazwę Pion-
eer2. W 1890 roku już 61 parowych trawlerów śrubowych operowało z Hull, a 42 
z Grimsby. Stosunkowo szybko jednostki takie wyposażono w wysoce efektyw-
ny włok rozpornicowy. W ślad za Brytyjczykami poszli Belgowie, Holendrzy 
i Niemcy, co doprowadziło do szybkiego przetrzebienia łowisk na Morzu Północ-
nym. Potwierdzają to następujące dane: jeżeli w 1889 roku 1859 brytyjskich jed-
nostek rybackich było w stanie pozyskać tam 173 810 ton ryb (60,6 tony/statek), to 
w 1898 roku 7 143 jednostki złowiły 230 656 ton (32,3 tony/statek)3.

Gdy łowiska na Morzu Północnym zostały przetrzebione, wzrok europej-
skich rybaków zwrócił się ku akwenom położonym wokół atlantyckich teryto-
riów duńskich: Wysp Owczych, Islandii i Grenlandii. Pierwszy brytyjski trawler, 
Aquarius, operując na granicy swojego zasięgu, pojawił się tam w 1891 roku. 

2 Hull and Distant Water Fishing, Part One: The Rise of the Sidewinders, dostęp 24.02.2013, 
http://www.wilmatheater.org/blog/hull-and-distant-water-fishing-part-one-rise-sidewinders.

3 Mary C. Finley, „The Tragedy of Enclosure, Fish, Fisheries Science and U.S. Foreign Poli-
cy 1920–1960” (rozprawa doktorska, San Diego: University of California, 71.
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Ławice dorszy okazały się niezwykle bogate i w roku następnym połowy na wo-
dach południowej Islandii prowadziło już dziewięć parowych trawlerów. Kopen-
haga znalazła się wówczas pod przemożną presją silniejszych sąsiadów i stop-
niowo wycofywała się z wcześniejszych regulacji zabraniających obcym statkom 
połowów w pasie najpierw 36 mil od wybrzeży dependencji, następnie 24 mil, 
a w końcu 16 i 4 mil morskich. Ostatecznie w 1901 roku podpisano porozumienie 
z Wielką Brytanią ograniczające wody terytorialne do 3 mil morskich. Decyzje te 
podejmowane były bez uwzględnienia interesów Islandczyków (ważniejsze było 
utrzymanie poziomu brytyjskiego importu duńskiego mięsa i nabiału), którzy 
ze znacznym opóźnieniem (problem braku kapitału) przystąpili do modernizacji 
swej floty.

Uważa się, że pierwsza i druga wojna światowa uchroniły łowiska północ-
noatlantyckie przed przetrzebieniem podobnym do tego, które stało się udziałem 
Morza Północnego. W czasie Wielkiej Wojny większość jednostek łowczych zo-
stała zmobilizowana i zaprzestała połowów (na wodach islandzkich pozostało ich 
zaledwie około 20), co dla zasobów rybnych oznaczało swoisty „sezon ochron-
ny”. Podczas kolejnego konfliktu Brytyjczycy odławiali tam zaledwie około 
6 000 ton ryb rocznie (w porównaniu z przeciętnie 200 000 ton rocznie w czasie 
międzywojnia).

Po drugiej wojnie światowej sytuacja uległa jednak zmianie. Trawlery po-
wróciły na łowiska. Pojawiły się jeszcze potężniejsze jednostki łowcze (w tym 
trawlery rufowe), wyposażone w silniki wysokoprężne i instalacje do maszyno-
wej obróbki i zamrażania ryb na pokładzie, często stosujące trały parne. Echo-
sonda wraz z radarem oraz udoskonalone włoki skokowo zwiększyły wydolność 
jednostek rybackich. Dla „żyjącej z ryb” Islandii nastał czas wielkiej próby. Co 
więcej, podczas trwania konfliktu Islandia znacznie rozbudowała swoją flotę. 
Rozbudzeniu uległy też związane z „uprawą morza” aspiracje – wszak przez 
niemal sześć lat wyspiarze byli jedyną europejską nacją prowadzącą regularne 
połowy4. Ochrona ławic dorszy zyskała pierwszorzędne znaczenie ekonomiczne, 
społeczne i polityczne.

4 Podczas wojny Islandia straciła cztery trawlery na skutek działań niemieckich, dwa z przy-
czyn niewyjaśnionych (zaginęły z całymi załogami), trzy w wyniku kolizji z innymi jednostkami 
oraz trzy frachtowce zatopione przez Niemców. Zginęło około 200 członków ich załóg. Większość 
strat poniesiono w czasie transportu ryb na rynek brytyjski (trawlery) oraz podczas transportu 
zaopatrzenia ze Stanów Zjednoczonych. World War II Casulaties, dostęp 07.03.2013, http://world-
war2-database.blogspot.com/2010/10/world-war-ii-casualties.html; Iceland and World War II, 
dostęp 07.03.2013, http://members.shaw.ca/amacdona/icelwwii.htm.
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W kierunku brytyjsko-islandzkiej konfrontacji

Brytyjsko-islandzkie zatargi o prawo korzystania z łowisk, zwane „wojnami 
dorszowymi” (ang. Cod Wars, island. Þorskastríðin lub Landhelgisstríðin), zwią-
zane są bezpośrednio z procesem rozszerzania suwerenności na obszary morskie 
przez państwa nadbrzeżne. Instytucja „morza terytorialnego” (w odróżnieniu od 
„morza pełnego” niepodlegającego żadnemu państwu) ma silne osadzenie w tra-
dycji i godząc się na pewne uproszczenia, przyjąć można, że korzeniami sięga 
koncepcji „zasięgu strzału armatniego”, czyli idei kontroli pasa nadbrzeżnego 
za pomocą środków rozmieszczonych na lądzie (tzw. prawo wystrzału armat-
niego, łac. quouseque tormenta exploduntur, ang. cannon shot low lub cannon 
shot rule). Z czasem ów zwyczaj przekształcił się w normę prawa międzyna-
rodowego5. W pierwszym dokumencie traktatowym, w którym określono sze-
rokość morza terytorialnego (zawarta w Hadze Konwencja z 6 maja 1882 roku 
o uregulowaniu rybołówstwa na Morzu Północnym poza wodami terytorialny-
mi zawarta przez Wielką Brytanią, Niemcy, Danię, Holandię, Belgię i Francję 
– ang. International Convention for regulating the police of the North Sea fish-
eries outside territorial waters, held on May 66), szerokość pasa przybrzeżnego 
poddanego suwerenności państwa wynosiła 3 mile morskie. Największa potęga 
morska, Wielka Brytania, uważnie jednak pilnowała, by owe akweny wyłączone 
z obszaru tradycyjnych „wolności morskich” nie rozszerzały się zanadto i nie 
stanowiły zagrożenia dla swobody żeglugi czy rybołówstwa. Klasycznym tego 
przykładem była, wspomniana już, brytyjska presja na Danię, która władając Is-
landią i Wyspami Owczymi, usiłowała pod koniec XIX wieku rozszerzyć wody 
terytorialne do 12 mil morskich. Po drugiej wojnie światowej sytuacja związana 
z szerokością morza terytorialnego uległa dalszemu skomplikowaniu. Już w 1945 
roku prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman ogłosił, że jego państwo 

5 Zagadnienie to szeroko i wyczerpująco omawia: Remigiusz Bierzanek, Morze otwarte ze 
stanowiska prawa międzynarodowego (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969), 
39–48. Nadmienić należy, że zasadę ową sformułował holenderski prawnik Cornelius van Byn-
kerhoek (1673–1734) w pracach De Dominio Maris Dissertatio (1702), Observationes Juris Ro-
mani (1710), De foro legatorum (1721) oraz Quaestiones Juris Publici (1737). Z kolei Włoch Fer-
dinand Galiami, w oparciu o zasięg najpotężniejszych ówczesnych armat ową szerokość morza 
terytorialnego określić miał na 3 mile morskie (angielskie).

6 Oryginalna nazwa dokumentu w języku angielskim brzmi: Convention Between Her Maj-
esty, The German Emperor, King of Prussia, The King of The Belgians, The King of Denmark, 
The President of The French Republic, and The King of The Netherlands, for Regulating The 
Police of The North Sea Fisheries, dostęp 13.02.2013, http://iea.uoregon.edu/pages/view_treaty.
php?t=1882-PoliceNorthSeasFishery.EN.txt.
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ma prawo ochrony zasobów mineralnych i zasobów ożywionych w toni morskiej 
w pasie o szerokości 200 mil morskich od wybrzeża. Śladem Stanów Zjednoczo-
nych szybko podążyły Peru, Ekwador i Chile.

Na wodach europejskich do pierwszych zadrażnień w związku z szeroko-
ścią morza terytorialnego doszło, kiedy w sezonie 1947–1948 brytyjskie trawlery 
wróciły na wody norweskie. Przeciwko ich obecności zaprotestowali wówczas 
lokalni rybacy. Pod ich naciskiem parlament (Storting) przyjął ustawę o wzmoc-
nieniu ochrony wód terytorialnych o szerokości 4 mil morskich, czyli de facto 
wprowadzeniu w życie regulacji z 1935 roku. Pierwszy brytyjski trawler aresz-
towany został przez Norwegów pod zarzutem kłusowania na ich poszerzonym 
morzu terytorialnym w listopadzie 1948 roku. Wielka Brytania podniosła możli-
wość wprowadzenia sankcji handlowych wobec Norwegii i skierowania okrętów 
do ochrony statków rybackich, ale władze w Oslo doskonale rozumiały (pomi-
jając inne czynniki), że w czasie, gdy podejmowano próby konsolidacji Zachodu 
w obliczu sowieckiego zagrożenia, są to tylko czcze pogróżki. Ostatecznie więc 
trawlery pod banderą Albionu zmuszone zostały do oddalenia się od norweskiego 
wybrzeża.

Nie ma wątpliwości co do tego, że Islandia dokładnie przestudiowała przy-
padek norweski i rząd w Rejkiawiku doskonale zdawał sobie sprawę ze znacze-
nia wyspy dla Stanów Zjednoczonych i budowanego pod ich auspicjami sojuszu 
zachodniego. Amerykanie z kolei byli świadomi, że opinia społeczna wyspy nie 
jest bynajmniej jednomyślna w sprawie włączenia się do koalicyjnego wysiłku. 
Wszak podczas wyborów w 1944 roku około 20% głosujących wsparło Partię 
Komunistyczną. Sytuacja była więc bardziej niż delikatna, zwłaszcza że w istocie 
90% islandzkich wpływów walutowych pochodziło z eksportu ryb.

Islandia ogłosiła się niepodległą republiką w czerwcu 1944 roku. W 1948 
roku Althing przyjął, ewidentnie wzorowaną na postanowieniach amerykań-
skich, Ustawę o ochronie zasobów morskich7, która uprawniała rząd do utwo-
rzenia „strefy rybołówstwa” i podejmowania innych działań w celu ochrony 
zasobów biologicznych oblewających wyspę wód. Gabinet postępował jednak 
ostrożnie. W 1951 roku wygasła konwencja duńsko-brytyjska dotycząca wód te-
rytorialnych. Rok później Islandia rozszerzyła swoje wody terytorialne do 4 mil 
morskich. Posunięcie to tylko na pierwszy rzut oka miało niewielkie znaczenie. 

7 Law No. 44 of 5 April 1948 concerning the scientific conservation of the continental shelf 
fisheries, 1948, dostęp 02.04.2013, http://faolex.fao.org/docs/pdf/ice40717.pdf.
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W rzeczywistości jednak umożliwiło „zamknięcie” – metodą wykreślenia pro-
stych linii podstawowych – przed obcymi statkami szeregu przybrzeżnych ło-
wisk (najdłuższa z owych linii miała 78 mil morskich długości).

Brytyjscy rybacy i organizacje zrzeszające armatorów statków rybackich 
mało byli jednak wrażliwi na argumenty sięgające po wielką politykę. W odwe-
cie za islandzkie poszerzenie morza terytorialnego do 4 mil morskich, która to 
szerokość wyznaczona została metodą prostych linii podstawowych, organiza-
cje związkowe i korporacyjne, działając tym razem zgodnie, zorganizowały boj-
kot islandzkich trawlerów przybywających do Wielkiej Brytanii, by wyładować 
złowione ryby. Środowiska te były mocno zdeterminowane, by bronić podstaw 
swej egzystencji, zwłaszcza że od zakończenia wojny sytuacja brytyjskiego ry-
bołówstwa w zakresie dostępu do bogatych przybrzeżnych łowisk ustawicznie 
się pogarszała. Prócz konieczności oddalenia się od brzegów Norwegii rybacy 
z Albionu musieli opuścić łowiska w rejonie Półwyspu Kolskiego.

Pierwsza „wojna dorszowa” 1958–1961

I Międzynarodowa Konferencja Prawa Morza obradująca w Genewie w 1958 
roku nie zakończyła się przyjęciem kodyfikacji odnoszącej się do szerokości 
morza terytorialnego. Jednakże w dokumentach pomocniczych, w tym w tzw. 
propozycji Spiropoulusa, znalazł się zapis mówiący, iż „(…) w prawie między-
narodowym nie ma podstaw do rozszerzania morza terytorialnego poza granicę 
12 mil”. Co więcej, Konferencja w przyjętej Konwencji o morzu terytorialnym 
i strefie przyległej uznała za wody wewnętrzne zatoki, których wejście, należące 
do jednego państwa, nie przekracza 24 mil morskich szerokości (a więc po 12 mil 
morskich z każdej strony). Był to bardzo silny argument w rękach zwolenników 
szerokiego, 12-milowego morza terytorialnego8.

Mimo tego 24 maja 1958 roku wywodzący się z partii komunistycznej is-
landzki minister rybołówstwa, Ludvik Josepsson, ogłosił zamiar rozszerzenia is-
landzkich wód terytorialnych do 12 mil morskich. Islandia nie zamierzała więc 
czekać do zakończenia I Międzynarodowej Konferencji Prawa Morza, ale wy-
konała ruch uprzedzający decyzje tego gremium, obawiając się, że jego ustale-
nia mogą być dla niej niekorzystne. Zapoczątkowało to intensywne negocjacje 

8 Janusz Symonides, Nowe Prawo Morza (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1986), 57–61.
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islandzko-brytyjskie, do których obie strony zachęcali sojusznicy z NATO. „Roz-
mowy ostatniej szansy” rozpoczęły się 27 kwietnia 1958 roku w Genewie. W ich 
trakcie Islandczycy zaproponowali kompromisowe rozwiązanie – morze tery-
torialne o szerokości trzech mil morskich oraz dodatkowo sześciomilowa wy-
łączna strefa rybołówstwa. Wielka Brytania odrzuciła tę koncepcję, podobnie 
jak propozycję Sekretarza Generalnego NATO, Paula Henri Spaaka, mówiącą 
o sześciomilowym morzu terytorialnym i sześciomilowej strefie, gdzie państwu 
nadbrzeżnemu przysługiwałyby pewne uprawnienia funkcjonalne. 15 maja bry-
tyjski rząd podjął decyzję, że w przypadku rozszerzenia przez Islandię wód tery-
torialnych decyzja ta nie zostanie uznana, a do ochrony statków rybackich skie-
rowane zostaną okręty. 30 czerwca 1958 roku Islandia ogłosiła rozszerzenie wód 
terytorialnych do 12 mil morskich. Nowe regulacje wejść miały w życie z dniem 
1 września.

Podczas gdy trwały jeszcze próby dyplomatycznego rozładowania zbliża-
jącego się kryzysu, Royal Navy, wykonując decyzję rządu, rozpoczęła przygo-
towania do zapewnienia ochrony własnym statkom rybackim poławiającym na 
islandzkich wodach. Prowadzono je w ścisłej współpracy z Brytyjską Federacją 
Trawlerów (British Trawler Federation). Obie strony były świadome zbliżającej 
się konfrontacji i zainteresowane utrzymaniem jej na relatywnie niskim pozio-
mie. Dowódca sił brytyjskich został osobiście poinstruowany przez premiera 
Harolda Macmillana, sekretarza i spraw zagranicznych Selwyna Lloyda oraz 
Pierwszego Lorda Morskiego admirała Louisa Mountbattena. Przygotowane dla 
dowódców okrętów Zasady podjęcia działań przy użyciu siły (Rules of Engage-
ment) wykluczały nie tylko użycie uzbrojenia do ochrony statków rybackich, ale 
również kierowanie armat w kierunku islandzkich patrolowców. Otwarcie ognia 
dopuszczalne było wyłącznie w odpowiedzi na ostrzał, a i wówczas należało czy-
nić to tak, by islandzką jednostkę uszkodzić, nie zaś zatopić. Jedynym sposobem 
ochrony trawlerów pozostawało więc takie manewrowanie, by utrzymywać jed-
nostki islandzkiej Straży Wybrzeża z dala od nich, a zwłaszcza uniemożliwić im 
wysadzanie na ich pokładach grup inspekcyjnych, które mogłyby przeprowadzić 
ich zatrzymanie. Również dyrektor islandzkiej Straży Wybrzeża nakazał podle-
głym dowódcom patrolowców zachowanie daleko idącej wstrzemięźliwości.

1 września 1958 roku islandzka decyzja o rozszerzeniu morza terytorialnego 
nabrała mocy obowiązującej. W godzinach porannych patrolowce Albert i Odinn 
podeszły do sześciu brytyjskich trawlerów. Ich dowódcy drogą radiową i przy 
użyciu megafonów poinformowali brytyjskich szyprów, że prowadzą nielegalne 
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połowy. W kolejnym rejonie łowiło dziewięć trawlerów. Patrolowiec Aegir usiło-
wał się do nich zbliżyć, ale uniemożliwiła to fregata Palliser. Jednostka islandzka 
nie dała się jednak odstraszyć i zbliżyła się do trawlera Lord Askaig. Nie podjęto 
jednak próby wysadzenia na jego pokładzie grupy inspekcyjnej.

Rozpoczęła się trwająca do wczesnej wiosny roku 1961 konfrontacja. 
W działaniach ukierunkowanych na ochronę statków rybackich uczestniczy-
ły łącznie przez cały okres trwania kryzysu 63 okręty Royal Navy (szybki sta-
wiacz min, fregaty, niszczyciele) oraz 10 zbiornikowców Royal Fleet Auxiliary 
(wspierane przez morskie samoloty patrolowe Shackleton MR3 z dywizjonów 
RAF stacjonujących w północnoirlandzkim Ballykelly i szkockim Kinloss), obsa-
dzone przez około 7000 marynarzy. Personel islandzkiej Straży Wybrzeża liczył 
w owym czasie około 120 osób.

Pierwszą „wojnę dorszową” zakończyła ugoda zawarta 11 marca 1961 roku. 
Wielka Brytania zaakceptowała islandzką decyzję z 1958 roku o rozszerzeniu 
morza terytorialnego. Islandczycy zezwolili brytyjskim trawlerom na połowy 
w odległości 6 mil morskich od brzegu przez następne trzy lata. Częścią poro-
zumienia była deklaracja, że Islandia zachowuje prawo do dalszego rozszerzenia 
swej „strefy rybołówstwa”, ale ewentualne przyszłe spory związane z dostępno-
ścią łowisk przekazywane będą do rozpatrzenia Międzynarodowemu Trybunało-
wi Sprawiedliwości w Hadze9.

Druga „wojna dorszowa” 1973–1975

W 1971 roku zasadniczej zmianie uległa sytuacja polityczna na Islandii. 
W wyborach, które odbyły się 13 czerwca, większość zdobyła koalicja lewico-
wa (socjaliści i komuniści), która wyłoniła rząd. Na jego czele stanął socjalista 
Olafur Johannesson, urząd Ministra Spraw Zagranicznych objął jego partyjny 
kolega Einar Augustsson, a tekę Ministra Rybołówstwa, ponownie, komunista 
Ludvik Josepsson. Lewica islandzka w zasadzie nigdy nie zaakceptowała ugody 
z Wielką Brytanią i Republiką Federalną Niemiec z 1961 roku i szła do wyborów 
pod hasłem dalszego poszerzenia islandzkiej suwerenności nad przylegającymi 
do wyspy akwenami morskimi. Jednym z pierwszych decyzji nowego gabinetu 

9 Porozumienie o takiej samej treści zawarł z Islandią 19 czerwca 1961 roku rząd Republiki 
Federalnej Niemiec, jedynego kraju europejskiego również zainteresowanego zapewnieniem swo-
im rybakom dostępu do islandzkich łowisk. Niemcy stali się więc, na swój sposób, beneficjantami 
brytyjskiego wysiłku.
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było więc wypowiedzeniu obu umów oraz złożenie zapowiedzi utworzenia od 
1 września 1972 roku „strefy rybołówstwa” o szerokości 50 mil morskich10. De-
cyzję uzasadniono przy użyciu jednego tylko argumentu – była nim konieczność 
ochrony zasobów ryb. Podkreślić należy, że w owym czasie Islandia pozyskiwała 
rocznie około 400–450 tysięcy ton ryb, zaś eksport ryb i ich przetworów dostar-
czał 85% wpływów dewizowych11 (na drugim miejscu znajdowały się dochody 
z eksportu aluminium – 10%). Połowy islandzkie stanowiły około 50% całości 
ryb pozyskiwanych z akwenów oblewających wyspę. Wyeliminowanie obcych 
trawlerów było więc sposobem na skokowe powiększenie „urobku” własnych 
rybaków i całego państwa. To zaś miało niebagatelne znaczenie ekonomiczne, 
społeczne i polityczne.

W pewnym uproszczeniu przyjąć można, że kryzys 1958 roku wywołany 
został rozszerzeniem wód terytorialnych oraz że Islandczycy prawidłowo roz-
poznali i wykorzystali panującą w tej materii tendencję międzynarodową. Po-
twierdzały to fakty. W 1960 roku morze terytorialne o szerokości 3 mil morskich 
posiadało 25 państw, morze terytorialne o szerokości 4, 5, 6, 9 lub 10 mil łącznie 
19 państw, morze terytorialne o szerokości 12 mil morskich – 15 państw, a tyl-
ko Salwador zgłaszał roszczenie do morza terytorialnego o szerokości 200 mil 
morskich. Na początku roku 1968 większość, bo 38 państw z 69 uczestniczą-
cych w rozmowach poświęconych tej kwestii, ustanowiło już morze terytorialne 
o szerokości 12 mil morskich, a dziewięć zgłaszało roszczenia sięgające od 12 do 
200 mil12. W 1971 roku Islandczycy, znów wykonując posunięcie o charakterze 
precedensu, sięgnęli po instrument o odmiennym charakterze, czyli instytucję 
„strefy rybołówstwa” lub „strefy ochronnej rybołówstwa”. Rząd w Rejkiawiku 
doskonale zdawał sobie przy tym sprawę, że coraz więcej państw nadbrzeżnych 
zainteresowanych jest rozszerzeniem swoich uprawnień władczych poza pas 
wód terytorialnych. Najwięksi nawet orędownicy takiego posunięcia rozumieli 
jednak, że posłużenie się w tym celu instytucją wód terytorialnych nie zosta-
nie zaakceptowane, gdyż godziłoby to w tradycyjne, fundamentalne wolności 

10 17 czerwca 1972 roku brytyjski ambasador w Rejkiawiku przedstawił rządowi Islandii 
memorandum, w którym Londyn domagał się respektowania postanowień umowy z 1961 roku 
w punkcie dotyczącym rozpatrywania spornych kwestii związanych z łowiskami przez Między-
narodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Nie spowodowało to jednak zmiany stanowiska 
Islandii.

11 Przy populacji około 215 000 dawało wskaźnik bez mała 6 ton ryb na osobę.
12 Symonides, Nowe Prawo Morza, 64–65.
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mórz13. Konieczne stało się zatem znalezienie takiej formuły, która nie narusza-
łaby owych wolności, a umożliwiała państwom nadbrzeżnym uzyskanie pozycji 
wyłącznego gestora zasobów biologicznych oraz nieożywionych na rozległych 
akwenach. Sięgnięto przy tym po formułę zaprezentowaną po raz pierwszy przez 
prezydenta Stanów Zjednoczonych, Harry’ego Trumana, w Proklamacjach z 18 
września 1945 roku14.

Przeciwko takiemu rozwiązaniu zaprotestowały Wielka Brytania i Niemcy, 
ale nie wpłynęło to na decyzje islandzkie. Państwo to nie uznało także, w przed-
miotowej sprawie, potrzeby zwrócenia się do Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości w Hadze, co przewidywały odpowiednie zapisy wcześniej wy-
powiedzianych umów (za przekazanie sprawy do rozpatrzenia Trybunałowi za-
biegała zarówno Wielka Brytania, jak i Niemcy). Do zmiany stanowiska Islandii 
doszło dopiero w trakcie kryzysu.

O ile, jak pokazała praktyka, wyrugowanie brytyjskich rybaków z pasa 12 
mil morskich nie doprowadziło do zapaści branży, o tyle nie było wątpliwości, 
że konieczność opuszczenia łowisk szelfowych w pasie 50 mil taki właśnie efekt 
przyniesie. Najbardziej „żyzne”, dorszowe akweny znajdowały się wszak tam, 
gdzie głębokości nie przekraczały 400–450 m.

Ustanowienie „strefy ochronnej” uderzyło więc dotkliwie w rybołówstwo 
brytyjskie. Rybacy brytyjscy uzyskiwali bowiem z łowisk islandzkich 75% ca-
łości połowów dalekomorskich. Brytyjczycy odmówili więc uznania nowych 
islandzkich regulacji i kontynuowali połowy, bojkotując zarządzenia islandz-
kiej administracji morskiej. Decyzji Islandii nie uznał również rząd Republiki 

13 Tak zwane wolności mórz to: wolność żeglugi, wolność przelotu, wolność układania pod-
morskich kabli i rurociągów, wolność budowania sztucznych wysp oraz innych instalacji dozwo-
lonych przez prawo międzynarodowe, wolność połowów, wolność badań naukowych.

14 Do międzynarodowego porządku prawnego wprowadziła ją pod nazwą Wyłączna Strefa 
Ekonomiczna (ang. Economy Exclusion Zone, EEZ, choć niektóre państwa utrzymują odmienne 
nazewnictwo) dopiero Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie morza podpisa-
na w 1982 roku w Montego Bay na Jamajce (ang. The United Nations Convention on the Law of 
the Sea, UNCLOS). Zgodnie z jej postanowieniami w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej o mak-
symalnej szerokości 200 mil morskich (z wyjątkiem pewnych sytuacji szczególnych) państwo 
nadbrzeżne ma suwerenne prawo: badania, eksploatacji i ochrony zasobów naturalnych, zarówno 
żywych, jak i nieożywionych, wód morskich pokrywających dno, a także dna morskiego i jego 
podziemia oraz gospodarowania tymi zasobami, jak również prowadzenia innych przedsięwzięć 
w zakresie gospodarczego badania i eksploatacji strefy, takich jak wytwarzanie energii poprzez 
wykorzystanie wody, prądów i wiatrów, jurysdykcję w odniesieniu do: budowania i wykorzysty-
wania sztucznych wysp, instalacji i konstrukcji, badań naukowych morza, ochrony i zachowania 
środowiska morskiego.
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Federalnej Niemiec i większość statków rybackich spod tej bandery również po-
została na dotychczasowych łowiskach.

Negocjacje dotyczące islandzkich zamierzeń toczyły się z różnym natęże-
niem (oddzielnie z Wielką Brytanią i oddzielnie z Republiką Federalną Niemiec, 
gdyż Islandia nie wyraziła zgody na negocjacje trójstronne) od sierpnia 1971 
roku. Londyn zaproponował system kwotowy, zakładający prawo brytyjskich ry-
baków do odłowienia 185 000 ton ryb wokół Islandii oraz ograniczenia ilości dni 
połowowych dla trawlerów. Islandia odpowiedziała propozycją zamkniętych i za-
kazanych rejonów połowowych z ograniczeniem globalnej kwoty dla brytyjskich 
rybaków do 156 000 ton. Porozumienia nie osiągnięto.

14 sierpnia 1972 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który 
14 głosami przeciwko jednemu uznał, że jest właściwy jurysdykcyjnie do roz-
patrzenia sporu, wydał wstępne orzeczenie. Stwierdzono w nim, że roszczenie 
islandzkie jest nielegalne, zaś Wielka Brytania ma prawo odłowić rocznie na 
spornych wodach 170 000 ton ryb (dla Republiki Federalnej Niemiec utrzymano 
limit 117 000 ton). Islandia ów wstępny werdykt odrzuciła w całości, odmawiając 
trybunałowi właściwości jurysdykcyjnej w przedmiotowej sprawie.

1 września 1972 roku, kiedy nowe islandzkie przepisy dotyczące „strefy 
ochronnej” weszły w życia, na łowiskach wokół wyspy znajdowało się około 70 
brytyjskich trawlerów. Towarzyszyły im dwa cywilne statki wsparcia rybołów-
stwa Miranda i Cirolana. Fregata Aurora i zbiornikowiec Blue Rover manewro-
wały poza pasem o szerokości 50 mil morskich. Kolejną fregatę utrzymywano 
w trzydobowej gotowości do wyjścia na północny Atlantyk. W ciągu kolejnych 
kilkudziesięciu miesięcy na islandzkich wodach doszło do kilkuset incydentów 
z udziałem brytyjskich trawlerów, okrętów Royal Navy, cywilnych „jednostek 
ochronnych” oraz islandzkich patrolowców. Głównym orężem islandzkich pa-
trolowców, swoistą „Wunderwaffe” stał się przecinak służący do zrywania lin 
holowniczych brytyjskich trawlerów. Było to „urządzenie” skrajnie prymityw-
ne, a zarazem wyjątkowo skuteczne. Przecinak przypomina nieco kotwicę zwa-
ną „drapakiem”, przy czym jej „łapy” przesunięte są na trzonie o około 0,5 m. 
W miejscu gdzie „łapy” łączą się z trzonem, wspawano kawałki hartowanej, za-
ostrzonej stali – ostrza przecinające liny holownicze. Przecinak wykonano z wal-
cowanych prętów stalowych. Waży on około 70 kg. Konfrontacja trwała do jesie-
ni 1973 roku. W jej trakcie po stronie brytyjskiej w działaniach uczestniczyły: 
niszczyciel, 31 fregat, 10 zbiornikowców, jeden wojskowy oraz pięć cywilnych 
holowników. Islandzka Straż Wybrzeża liczyła pięć jednostek.
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3 października 1973 roku Brytyjczycy – działając w dużej mierze pod presją 
sojuszników z NATO, gdyż Islandia sięgnęła po argument opuszczenia Sojuszu 
– wycofali swoje okręty poza 50-milowy pas wód oblewających Islandię. 8 listo-
pada premier Islandii Ólafur Jóhannesson oraz Wielkiej Brytanii Edward Heath 
zawarli porozumienie. Zakładało ono, iż Brytyjczykom wolno będzie prowadzić 
połowy wewnątrz pasa 50 mil morskich, ale nie bliżej jednak niż w odległości 20 
mil morskich od brzegu. Równocześnie ograniczono liczbę trawlerów do 139 „li-
cencjonowanych” jednostek, wśród którym nie mogło być tzw. trawlerów-prze-
twórni i wyznaczono im roczny limit połowowy w wysokości 130 000 ton ryb 
(warto przypomnieć, że przed wybuchem konfliktu Islandia proponowała limit 
w wysokości 165 000 ton). W pasie między linią 12 a linią 20 mil morskich od 
brzegu wyznaczono jedynie ograniczone akweny, na których połów prowadzić 
mogły tylko małe jednostki15. Islandzka „strefa ochronna” rybołówstwa podzie-
lona została na sześć sektorów, które kolejno na dwa miesiące zamykane miały 
być dla rybołówstwa. Na takich samych zasadach jak Brytyjczycy połowy pro-
wadzić mogli rybacy innych narodowości.

Jak już wspomniano, Wielka Brytania zaskarżyła posunięcia Islandii przed 
Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Orzeczenie w spra-
wie sporu brytyjsko-islandzkiego wydano dopiero 25 lipca 1974 roku. Stwier-
dzono w nim, iż z punktu widzenia prawa międzynarodowego roszczenie do 50 
mil morskich „strefy ochronnej” jest nielegalne i strona brytyjska nie musi prze-
strzegać odnoszących się do niej zarządzeń islandzkich. Islandia odrzuciła jed-
nak orzeczenie trybunału, oświadczając, że jej morskie siły policyjne nadal będą 
egzekwować przestrzeganie postanowień traktatu z Wielką Brytania w pasie 50 
mil morskich i przeciwdziałać próbom łamania go. Jednocześnie, komentując 
wyrok Trybunału Haskiego, minister spraw zagranicznych Islandii Einar Agusts-
son oświadczył, że jego kraj zdeterminowany jest, by rozszerzyć „strefę ochronną 
rybołówstwa” do 200 mil morskich.

15 Brytyjscy rybacy byli ewidentnie niezadowoleni z polityki rządu i próbowali interpreto-
wać umowę na „własny sposób”. W następstwie tego trawler C.S. Forester przechwycony został 19 
czerwca 1974 roku przez patrolowiec Thor, podczas prowadzenia połowów w odległości mniejszej 
niż 12 mil morskich od brzegu. Po 100-milowym pościgu i otwarciu przez Islandczyków ognia 
artyleryjskiego statek rybacki, trafiony w maszynownię i zbiornik wody słodkiej, został zatrzy-
many, a następnie odholowany. Jego szyper, Richard Taylor, został skazany na 30 dni aresztu 
i grzywnę w wysokości 5000 funtów. Dodatkowo zasądzono przepadek narzędzi połowowych 
(wartości około 6000 funtów) i 200 ton złowionej ryby (kolejne 17 000 funtów strat). Szypra 
zwolniono po wpłaceniu przez armatora 2200 funtów kaucji, ale w celu zdjęcia aresztu statku 
konieczne okazało się wpłacenie całej kwoty grzywny.
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Trzecia „wojna dorszowa” 1975–1976

W dniach 3–15 grudnia 1973 roku w Nowym Jorku odbyło się pierwsze 
posiedzenie III Międzynarodowej Konferencji Prawa Morza16. W toku obrad tego 
gremium wielokrotnie podnoszono kwestię tzw. Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. 
Porozumienie w tej materii osiągnięte zostało podczas kolejnej sesji III Konferen-
cji obradującej w Genewie od marca do maja 1975 roku. Oznaczało to faktycz-
ne przyzwolenie społeczności międzynarodowej na rozciągnięcie przez państwa 
nadbrzeżne swoich uprawnień funkcjonalnych na rozległe obszary mórz i oce-
anów. Nie była to co prawda, jeszcze wiążąca norma prawa międzynarodowego, 
a jedynie ustalenia, z których owa norma miała wyewoluować, ale Islandczycy 
nie zamierzali czekać.

15 lipca 1975 roku rząd Republiki Islandii złożył deklarację, że z dniem 15 
października w życie wejdą nowe regulacje dotyczące strefy ochronnej rybołów-
stwa określające jej szerokość na 200 mil morskich. Z uwagi na zapisy umowy 
z Wielką Brytanią zawartej w 1973 roku statki rybackie pod banderą Albionu mo-
gły pozostać we wnętrzu tej strefy do 14 listopada. Jednocześnie władze w Rej-
kiawiku wyrażały wolę podjęcia „dyskusji” (ale nie „negocjacji) z państwami, 
których nowe regulacje będą dotyczyć.

Dla Brytyjczyków taki rozwój sytuacji nie stanowił zaskoczenia, zwłaszcza 
że Londyn również przychylał się do koncepcji 200-milowej Wyłącznej Strefy 
Ekonomicznej, gdyż rozwiązanie takie umożliwiłoby rozciągnięcie kontroli na 
złoża ropy i gazu zalegające pod dnem Morza Północnego. W relacjach z Islandią 
postawiono więc sobie relatywnie ograniczony cel, jakim było utrzymanie dla 
własnych rybaków limitu połowowego w wysokości 130 000 ton przez możliwie 
długi czas. Miał to być swoisty okres przejściowy, w którym rybołówstwo da-
lekomorskie bądź to uległoby znacznemu ograniczeniu, bądź przeniosło się na 
inne łowiska (choć wobec przebiegu III Konferencji zdawano sobie sprawę, że 
może się to okazać trudne). Z jednej strony zamierzano więc uzyskać ustalenia 
zmniejszające ekonomiczne i społeczne skutki utraty łowisk islandzkich, z dru-
giej odzywał się „imperialny resentyment”, zgodnie z którym nie chciano po raz 
kolejny kapitulować przez Islandią.

Londyn odrzucił zatem islandzką deklarację, domagając się rozpoczęcia 
rozmów. Doszło do nich dopiero 11 września 1975 roku, gdy brytyjski zespół 

16 Por. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 2750 C/XXV z 17 XII 1970 r. w sprawie 
zwołania Konferencji prawa morza.
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negocjacyjny złożony z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Fo-
reign and Commonwealth Office) oraz Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa 
i Żywności spotkał się islandzkim ministrem spraw zagranicznych Einarem Au-
gustssonem. Nie osiągnięto jednak niczego, poza ustaleniem, iż kolejne spotkanie 
odbędzie się w Londynie w dniach 23–24 października. Islandczycy zaoferowali 
wówczas oponentom limit połowowy 50 000 ton rocznie, podczas gdy gabinet 
– po konsultacjach ze środowiskami związanymi z rybołówstwem dalekomor-
skim – nie zamierzał akceptować żadnych ustaleń poniżej 100 000 ton. Owa nie-
ustępliwość wynikała w dużej mierze z tego, że gabinet Partii Pracy kierowany 
przez premiera Harolda Wilsona, a powołany po wyborach przeprowadzonych 
w październiku 1974 roku, dysponował w Izbie Gmin minimalną większością 
czterech głosów, w związku z czym deputowani z rybackich miast mogli się oka-
zać swoistym języczkiem u wagi. Rozpolitykowana demokracja znów stała się 
więc zakładniczką zdeterminowanej grupy nacisku. Trudno się zatem dziwić, 
że do czasu wygaśnięcia umowy z 1973 roku rozmowy nie przyniosły rezultatu.

Licząc się z takim rozwojem sytuacji Brytyjczycy już w połowie paździer-
nika rozpoczęli przygotowania do ponownego skierowania okrętów na wody 
islandzkie. Dowódca floty wyznaczył wówczas trzy fregaty i zaopatrzeniowiec 
utrzymywane w siedmiodniowej gotowości do rozpoczęcia realizacji zadań na 
północnym Atlantyku. Na szczeblu operacyjnym i taktycznym przyjęto analo-
giczną organizację dowodzenia jak podczas drugiej „wojny dorszowej”. Z for-
malnego punktu widzenia nie rozpoczynano zresztą nowej akcji, ale wznawiano 
zawieszoną operację „Dewey”. Ponadto dokonano przeglądu jednostek dostęp-
nych na rynku czarterów i wyrażono zainteresowanie holownikiem oceanicznym 
Lloydsman oraz trzema serwisowcami platform wiertniczych noszącymi nazwy: 
Star Aquarius, Star Polaris oraz Star Sirius.

Mimo podjęcia przygotowań wojskowych Brytyjczycy cały czas liczyli na 
osiągnięcie kompromisu metodami dyplomatycznymi, zwłaszcza że wydawało 
się, że Islandczycy również zainteresowani są takim rozwiązaniem. 5 września 
minister spraw zagranicznych, Einar Augustsson, oświadczył w nieoficjalnej 
rozmowie z ambasadorem brytyjskim, że jego kraj byłby skłonny zaakceptować 
limit połowowy w wysokości 60 000, a nawet 65 000 ton. Z kolei brytyjscy ry-
bacy ograniczyli swoje żądania do 90 000, a warunkowo nawet do 80 000 ton. 
Ostatecznie jednak do ugody nie doszło, być może dlatego, że po prostu zabra-
kło czasu na sfinalizowanie negocjacji. Kiedy 15 września 1975 roku brytyjski 
zespół negocjacyjny wylądował w Rejkiawiku, jego członkowie dowiedzieli się 
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– z serwisu BBC – że Thor zerwał liny holownicze włoka trawlera Primella, zaś 
Tyr zniszczył sieć statku rybackiego Boston Marauder. Incydenty te usztywniły 
stanowisko brytyjskich środowisk związanych z rybołówstwem (połowy prowa-
dziło wówczas na islandzkich wodach około 30 brytyjskich statków rybackich). 
Islandczycy zgłosili co prawda propozycję przyznania limitu 65 000 ton dorsza 
(co oznaczało w praktyce zgodę na odłów około 70 000 ton ryb różnych gatun-
ków), ale ich adwersarze wrócili do żądania 110 000 ton i nie zamierzali od niego 
odstępować. Negocjacje zostały zerwane.

Tym razem konfrontacja znów trwała kilkanaście miesięcy. Po stronie bry-
tyjskiej wzięło w niej udział 21 fregat, cztery zbiornikowce, trzy holowniki woj-
skowe, sześć holowników cywilnych. Jednostki brytyjskie realizowały zadania 
ochronne poprzez patrolowanie granic obszaru połowowego, przechwytywanie 
wychodzących z fiordów patrolowców islandzkich wykrywanych bądź samo-
dzielnie, bądź poprzez samoloty rozpoznawcze wykonujące loty poza wodami 
terytorialnymi Islandii i holowniki dozorujące wyjścia z fiordów. Następnie 
okręty manewrowały w taki sposób, by uniemożliwić patrolowcom zajęcie pozy-
cji umożliwiającej przecięcie lin holowniczych włoków. Szczególnie istotna była 
rola odgrywana przez lotnictwo, a zwłaszcza optyczne wykrywanie i identyfi-
kacja patrolowców. Wobec faktu, że niektóre były zaadaptowanymi jednostkami 
rybackimi, odróżnienie ich od chronionych trawlerów przy użyciu pokładowych 
środków obserwacji technicznej praktycznie nie było możliwe. Prócz wymienio-
nych już samolotów rozpoznawczych Brytyjczycy wykorzystywali śmigłowce 
Westland Wasp bazujące na fregatach oraz cięższe od nich Westland Wessex ba-
zujące na towarzyszących fregatom jednostkach zaopatrzeniowych. Szczególnie 
przydatne okazały się maszyny ostatniego typu, zdolne do wykonywania zadań 
w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Po wykryciu patrolowca jedna 
z fregat rozpoczynała jego śledzenie. Użycie uzbrojenia było zabronione, wobec 
czego jedynym sposobem utrzymywania patrolowców z dala od jednostek rybac-
kich była swoista „walka kadłubem” – manewrowanie w bezpośredniej blisko-
ści patrolowców islandzkich w celu niedopuszczenia ich do trawlerów zajętych 
połowem.
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Tabela 1. Przykładowe ukompletowanie sił brytyjskich na wodach islandzkich w okre-
sie od 18 lutego do 2 marca 1976 roku

Nazwa Typ Numer burtowy
Fregaty

Leander Andromeda F 57
Bacchante F 69
Scylla F 71

Rothesay Yarmouth F 101
Lowesoft F 103

Zbiornikowce
Ol Olwen A 122
Tide Tidepool A 76

Holowniki wojskowe
Roysterer Rollicker A 502

Roysterer A 361
Wyczarterowane holowniki cywilne

Euroman ---
Statesman ---
Lloydsman ---

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak podczas poprzednich „wojen dorszowych” islandzka dyplomacja 
sięgnęła po kartę statusu bazy lotniczej w Keflaviku, czy też szerzej – członkostwa 
państwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wielka Brytania, podobnie jak w czasie 
poprzednich zatargów (czy też konfliktów) o łowiska, znajdowała się pod silną pre-
sją sojuszników z NATO i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, wydzie-
lenie sił Royal Navy do ochrony rybołówstwa osłabiało potencjał militarny sojuszu 
na Północnym Atlantyku, po drugie kierownictwo Sojuszu (a zwłaszcza Amery-
kanie) obawiało się, iż w przypadku nieustępliwości Brytyjczyków rząd Islandii 
posłużyć się może ponownie groźbą wystąpienia ze struktur NATO. Doprowadzi-
łoby to do poważnego skomplikowania sytuacji wojskowej na całym Atlantyckim 
Teatrze Wojny, pomijając kwestie wpływu realizacji takiego scenariusza na spój-
ność całej organizacji borykającej się, na przykład, z partykularnym francuskim 
postrzeganiem zagadnień bezpieczeństwa, co doprowadziło do opuszczenia przez 
Paryż struktur wojskowych NATO, czy też otwartą wrogością (niebezpiecznie zbli-
żającą się do otwartej konfrontacji militarnej) między Turcją a Grecją.

Rolę głównego negocjatora pełnił minister spraw zagranicznych Norwe-
gii Knut Frydenlund. To dzięki jego staraniom nowy brytyjski minister spraw 
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zagranicznych Anthony Crosland rozpoczął – niemal natychmiast po przybyciu 
do Oslo – dyskretne rozmowy ze swoim islandzkim odpowiednikiem Einarem 
Augustssonem, do których 21 maja 1976 roku włączył się ponadto premier Islan-
dii Geir Hallgromsson. Negocjacje zostały starannie przygotowane przez nor-
weskiego dyplomatę, co umożliwiło szybkie osiągnięcie zarysu ugody. Zakładał 
on, że przez okres kolejnych sześciu miesięcy w pasie wód oddalonych od 20 do 
200 mil morskich od islandzkich linii podstawowych połowy będą mogły prowa-
dzić jednocześnie maksymalnie 24 brytyjskie trawlery, zobowiązane ponadto do 
respektowania wyznaczonych tam stref zabronionych. Mimo że strony zaakcep-
towały ogólne warunki porozumienia, szczegóły zamierzano wynegocjować na 
szczeblu ministrów właściwych dla spraw rybołówstwa, których rozmowy rozpo-
cząć się miały w Rejkiawiku. Wstępny zarys porozumienia osiągnięty w Oslo był 
przedmiotem dyskusji zarówno w Rejkiawiku, jak i w Londynie. 28 maja gabinet 
brytyjski zadecydował o przystąpieniu do kolejnej tury negocjacji w celu dopre-
cyzowania końcowych szczegółów porozumienia. Towarzyszyło temu wycofanie 
sił ochronnych poza pas 200 mil morskich od islandzkich linii podstawowych. 
Oficjalnie działania ochronne zawieszone zostały 30 maja o godzinie 21.00. Fre-
gaty Diomede, Achilles, Tartar, Exmouth, Naiad (zastąpiła Dundas 27 maja) i To-
rquay (zastąpiła Salisbury 30 maja) wraz ze zbiornikowcami Olwen i Blue Rover, 
holownikiem wojskowym Rollicker, holownikami Lloydsman i Euroman oraz 
statkiem ochronnym Southella rozpoczęły powrót do domu. Zmierzający w stro-
nę Islandii holownik Satesman został zawrócony w drodze.

1 czerwca 1976 roku w godzinach popołudniowych islandzki minister 
spraw zagranicznych Einar Augustsson i brytyjski sekretarz spraw zagranicz-
nych Anthony Crosland podpisali porozumienie kończące trzecią „wojnę dorszo-
wą”. W zasadniczych punktach pokrywało się ono z wcześniej poczynionymi 
ustaleniami, a zatem:

 – brytyjskie trawlery mogły nadal łowić w strefie 20 mil od wybrzeża (w nie-
których rejonach granicę tę rozszerzono do 30 mil morskich),

 – rybacy brytyjscy zobowiązani zostali do przestrzegania na tych akwenach 
wszystkich zarządzeń władz islandzkich, zwłaszcza dotyczących stref 
i okresów oraz wymiarów ochronnych,

 – jednorazowo wolno było prowadzić połowy 29 trawlerom brytyjskim, z czego 
24 w rejonach płytkowodnych zaś kolejnym w rejonach głębokowodnych (wła-
dze islandzkie dostarczyły szczegółowych map wyznaczających te obszary),

 – porozumienie miało być przedłużane co sześć miesięcy.
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W kwestii ostatniego punktu oczywiste było, że Islandia porozumienia nie 
prolonguje, a oznaczał on jedynie, że Londyn otrzymał dodatkowe sześć miesięcy 
na wypracowanie konsensusu z brytyjskimi środowiskami związanymi z rybo-
łówstwem. Tak też się stało. Pod koniec roku Islandia odmówiła podjęcia roz-
mów, a Brytyjczycy nie protestowali. Ostatni trawler brytyjski opuścił islandzkie 
łowiska 1 grudnia 1976 roku17.

Brytyjski rząd stanął przed trudną koniecznością wyjaśnienia nowej sy-
tuacji rybakom, gdyż o ile Navy przyjęła zakończenie konfliktu z autentyczną 
ulgą, o tyle rybacy nie kryli głębokiej frustracji. Ugoda de facto umożliwiała 
połowy ograniczonej liczbie trawlerów przez restrykcyjnie ograniczony czas 
(szacowano, że przy przewidzianej porozumieniem liczbie jednostek połowy nie 
przekroczą w ciągu sześciu miesięcy 30 000 ton). Twierdzono, w pełni zresztą 
zasadnie, że oznacza to faktyczne zakończenie brytyjskich połowów dorsza na 
oblewających Islandię wodach, gdyż ten gatunek ryby nie występuje w ilościach 
umożliwiających połów przemysłowy poza pasem przybrzeżnym o szerokości 50 
mil morskich. Fakt ten miał poważne reperkusje ekonomiczne i społeczne: nastą-
pił wzrost bezrobocia w rybołówstwie i gałęziach przemysłu związanych z prze-
twórstwem rybnym (oceniano, że na jednego „czynnego” rybaka przypada ośmiu 
pracowników realizujących rozmaite czynności obsługowe, zabezpieczające 
i przetwórcze na lądzie), skokowo wzrosła rynkowa cena dorsza, co podwyższyło 
koszty utrzymania. Na utratę tradycyjnych łowisk nałożył się skokowy wzrost 
cen paliwa18 oraz wprowadzenie przez inne państwa (w tym Związek Sowiecki 
i Norwegię, co również było istotne dla Brytyjczyków) 200-milowych Wyłącz-
nych Stref Ekonomicznych, co doprowadziło do tego, że brytyjska dalekomorska 
flota przestała w 1977 roku prowadzić połowy. Dodatkowo pogłębiło to recesję 
lat siedemdziesiątych. Prócz tego była to dotkliwa porażka prestiżowa powodu-
jąca spadek społecznego poparcia dla ugrupowań politycznych znajdujących się 

17 28 lutego 1977 roku wygasło porozumienie dotyczące rybołówstwa między Islandią a Re-
publiką Federalną Niemiec. W późniejszym okresie na islandzkich łowiskach pozostała ograni-
czona liczba statków rybackich z Belgii, Norwegii i Wysp Owczych, którym na podstawie poro-
zumień dwustronnych przysługiwało prawo odłowienia ściśle określonych, niewielkich ilości ryb.

18 Andrew Welch przytacza dla zilustrowania skali tego zjawiska (wywołanego polityką 
cenową OPEC w następstwie wojen arabsko-izraelskich) następujące dane: jeżeli w 1972 roku 
cała brytyjska flota rybacka konsumowała ropę wartości 8 mln GBP, to w 1976 roku wartość ta 
wzrosła (przy mniejszej liczbie jednostek) do 33 mln GBP. Por. Andrew Welch, The Royal Navy 
in the Cod Wars. Britain and Iceland Conflict 1958–61, 1972–73, 1975–76 (Lodge Hill: Maritime 
Books, 2006), 263.
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u władzy. Kontynuowanie tego wątku wykracza już jednak poza ramy niniejsze-
go opracowania.

Nadmienić można jeszcze, że szczególną frustrację szeregowych rybaków 
(gdyż większość specjalistów takich jak szyprowie, mechanicy i radiooperatorzy 
stosunkowo szybko odnalazła się w innych gałęziach gospodarski morskiej, wielu 
wchłonęło na przykład górnictwo naftowe rozwijające się na Morzu Północnym) 
wzbudził fakt, iż rząd zawarł porozumienie polityczne z Islandią, a ich pozosta-
wiono samym sobie. Długoletnia walka rybaków o uzyskanie finansowego za-
dośćuczynienia zakończyła się częściowym sukcesem dopiero w 2001 roku, gdy 
rozpoczęto wypłaty odszkodowań dla byłych rybaków z wód islandzkich (Com-
pensation Scheme for former Icelandic Water Trawlermen). Mogli się oni ubiegać 
o kwotę 1000 GBP za każdy rok spędzany na morzu, ale całościowa wypłata nie 
mogła przekroczyć 20 000 GBP19.

Dla Islandczyków „wojny dorszowe” były w praktyce rywalizacją „o wszyst-
ko”. Państwo to zaczęło, w dużej mierze dzięki prosperity, które przyniosła druga 
wojna światowa (a więc percepcja lat 1939, a zwłaszcza 1940–1945 jest na Is-
landii zupełnie inna niż na większości obszaru Europy), wydobywać się z wie-
lowiekowego marazmu. Pierwsze lata „wielkiego rozwojowego eksperymentu” 
zakończyły się sukcesem, ale przywódcy państwa zdawali sobie sprawę z faktu, 
że narodowego dobrobytu nie można budować wyłącznie na fundamencie ame-
rykańskich subsydiów. Jedynym bogactwem ówczesnej Islandii były zaś zasoby 
rybne i to po nie postanowiono sięgnąć, niezależnie od tego, czy było to zgodne 
z prawem międzynarodowym owego czasu, czy też nie.

Zatem u podstaw islandzkiego powodzenia w konfrontacji ze znacznie sil-
niejszym, dysponującym niewspółmiernie większymi możliwościami prowadze-
nia działań na morzu Albionem, legła przede wszystkim umiejętność jednoznacz-
nego zdefiniowania interesu narodowego, a następnie zoperacjonalizowanie go 
w postaci możliwych do osiągnięcia celów. Aby jednak cele wypełnić, konieczna 
była absolutna determinacja, zimna krew i zdecydowanie osób sprawujących wła-
dzę, które to cechy wymagały wsparcia w przekonaniu, że owa ryzykowna po-
lityka ma ogólnonarodową legitymację. Stateczne, cierpliwe i solidne islandzkie 

19 Por. Trawlermen’s compensation scheme: Eligibility criteria and procedure for making 
claims, dostęp 10.05.2013, http://www.ombudsman.org.uk/improving-public-service/reports-and-
consultations/reports/parliamentary/put-together-in-haste-cod-wars-trawlermens-compensation-
scheme/14.
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społeczeństwo, o chłopskich lub chłopsko-rybackich korzeniach, w materii rywa-
lizacji o łowiska okazało swojej klasie politycznej pełne zaufanie.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że większość Islandczyków postrzegała rywa-
lizację z Brytyjczykami w kategoriach kontynuacji zmagań o uniezależnienie się 
od Danii, a zatem jako wysiłek wyzwoleńczy. Jak pisze Eiríkur Bergmann: 

(…) w walce o niepodległość prowadzonej w XIX wieku symbolem nieza-
leżnego narodu islandzkiego był chłop. Jednakże z rosnącym znaczeniem 
rybołówstwa żeglarz (marynarz i rybak) stopniowo przejął jego rolę jako eg-
zemplifikację suwerennego państwa narodu islandzkiego. Islandczycy zma-
gali się z Brytyjczykami w czasie „wojen dorszowych”, aby uzyskać kontrolę 
nad zasobami rybnymi, gdyż od uzyskania niepodległości przemysł rybny był 
najważniejszym segmentem gospodarki, a rybołówstwo fundamentem nieza-
leżności ekonomicznej państwa20.

Islandczycy po mistrzowsku wykorzystali przy tym swoje atuty, a wbrew 
pobieżnemu oglądowi kilka ich mieli, i to całkiem istotnych. Za pierwszy uznać 
należy położenie geograficzne. W architekturze bezpieczeństwa globalnego, któ-
ra ukształtowała się po zakończeniu drugiej wojny światowej, wyspa na grani-
cy „mgły i lodu”, przez całe stulecia będąca niemal krańcem ekumeny, zyskała 
niebagatelne znaczenie geostrategiczne. Jej członkostwo w NATO gwarantowało 
sojuszowi zachodniemu stabilny dostęp do owego „niezatapialnego lotniskowca” 
na stałe „zakotwiczonego” na potencjalnej trasie przebijającej się na centralny 
Atlantyk floty sowieckiej. Islandczycy byli oczywiście tego świadomi, a działa-
nia polegające na mniej lub bardziej ostentacyjnym zwiększaniu dystansu wzglę-
dem Sojuszu, z jednoczesnym wykonywaniem serdecznych gestów względem 
Związku Sowieckiego21, były niewątpliwie elementem politycznej gry. Nie jest 
przypadkiem, że Sekretarz Generalny NATO wziął na siebie podczas drugiej 
„wojny dorszowej” obowiązki mediatora.

Członkostwo w NATO, czy też szerzej w „zachodniej rodzinie narodów”, 
prócz stworzenia jeszcze jednego (i to bardzo silnego narzędzia wywierania 
presji na Wielką Brytanię) dawało też Islandii gwarancję, że spór nie zostanie 

20 Erikur Bergmann, „Sense of Sovereignty: How national sentiments have influenced Ice-
land’s European Policy”, Icelandic Review of Politics & Administration 5 (2009), 2: 220.

21 Pamiętać przy tym trzeba o stosunkowo silnej, zwłaszcza w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych, pozycji komunistów w islandzkim systemie politycznym oraz autentycznym pacyfi-
zmie (również o zabarwieniu ksenofobicznym) części społeczeństwa. Przejawiał się on niechęcią 
do obecności Amerykanów na wyspie, a nawet niechęcią do wszystkich „obcych”.
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rozstrzygnięty poprzez brutalne użycia siły militarnej22. Owo zrozumienie faktu, 
że państwa Zachodu nie mogą już stosować wobec siebie działań rodem z epoki 
kanonierek i karnych ekspedycji Royal Marines, było być może konstatacją dla 
przebiegu konfliktów bardziej istotną niż – w sumie dość zawoalowane – posłu-
giwanie się groźbą opuszczenia NATO.

Kluczowe dla islandzkiego powodzenia było także niezwykle trafne rozpozna-
nie trendów panujących we wspólnocie międzynarodowej, a dotyczących kwestii 
rozszerzania przez państwa nadbrzeżne swoich uprawnień władczych na akweny 
morskie. Zauważyć trzeba, że rozszerzenie wód terytorialnych do 4 mil morskich 
wywołało – w zasadzie – jedynie protesty Wielkiej Brytanii. Do 12 mil morskich 
wody terytorialne rozszerzono, gdy do podobnego kroku przygotowywało się liczne 
grono państw. Ustanowienie „stref ochronnych” o szerokości odpowiednio 50 i 200 
mil morskich miało miejsce, gdy podobny koncept był już szeroko na płaszczyź-
nie międzynarodowej dyskutowany. Należy zwrócić uwagę, że zaledwie siedem 
lat upłynęło od momentu, gdy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał 
roszczenia islandzkie za nielegalne, do chwili, kiedy Konwencja Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych o prawie morza uczyniła z Wyłącznej Strefy Ekonomicznej 
o szerokości 200 mil morskich uznaną instytucję prawa międzynarodowego. Trud-
no zatem odmówić islandzkim politykom umiejętności antycypowania przyszłych 
wydarzeń, podobnie jak trudno odmówić racji islandzkiemu parlamentowi, który 
odrzucając orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o nielegal-
nym charakterze islandzkich pretensji, odmówił temu gremium jurysdykcji, gdyż 
„kwestia miała charakter polityczny, a nie prawny”. Sytuację tę doskonale uchwycił 
R. Fitz, pisząc: „(…) Islandczycy wygrali trzy «wojny dorszowe» z Wielką Brytanią 
nie dlatego, że walczyli o nowe strefy rybołówcze z największym poświęceniem, 
(…) ale dlatego, że zdawali sobie sprawę ze zdobycia nowej szansy gospodarczej 
i wyczuli nowy nurt w polityce światowej i że poszli tym nurtem”23.

Nie można jednak roli Islandii w tworzeniu współczesnego międzynaro-
dowego prawa morza mitologizować i absolutyzować. Islandia swoimi działa-
niami nie wytyczyła nowych standardów, (stwierdzenie to stało się na wyspie 
niemal narodowym mitem24), lecz jedynie po mistrzowsku wkomponowała swoje 

22 Sowiecka strefa wpływów wyniosła z tego okresu zgoła inne doświadczenia. Dość wspo-
mnieć powstanie węgierskie z 1956 roku, praską wiosnę w 1968 roku czy polski dylemat z lat 
„pierwszej” Solidarności, sprowadzający się do pytania „wejdą, czy nie wejdą?”.

23 Ryrszard Fitz, Depesze z Reykjaviku (Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1974), 134.
24 Guðjón Öre Sigurðsson, „The Development of Icelandic Foreign Policy. From National In-

terest to Idealism?” (praca licencjacka, Reykjavík: Háskóla Íslands, University of Iceland, 2012), 26.
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– w istocie unilateralne działania – w znacznie szersze procesy, zjawiska i trendy 
dotyczące ewolucji statusu prawnego mórz i oceanów.

Ostatnim zaś, koniecznym warunkiem odniesienia przez Islandię sukcesu 
w „wojnach dorszowych”, było posiadanie formacji morskiej zdolnej do prowa-
dzenia skutecznych działań w istniejących warunkach. Jeżeli użycie uzbrojenia od 
początku uznano za praktycznie niemożliwe, islandzkie patrolowce, o silnej kon-
strukcji kadłuba, wysokiej dzielności morskiej, obsadzone przez „opływane” (dys-
ponujące dużym doświadczeniem żeglarskim na wodach północnych) załogi, dowo-
dzone przez zdeterminowanych oficerów25, okazały się groźnym orężem nie tylko 
w konfrontacji z trawlerami, lecz również innymi cywilnymi „statkami ochronny-
mi” i okrętami Royal Navy. Ukazuje to, że dla uzyskania powodzenia w tego rodza-
ju konfliktach nie jest konieczne posiadanie przewagi, lecz sił w większym stopniu 
dostosowanych do szczególnych warunków „nieorężnej konfrontacji”26.

Na marginesie podkreślić trzeba, że islandzka Straż Wybrzeża była (a wy-
daje się, że jest nadal) formacją szczególną. Jej bezpośrednie podporządkowanie 
Ministrowi Sprawiedliwości, sprowadzenie roli Dyrektora Generalnego raczej do 
funkcji administracyjnych niż planistyczno-dowódczych, szczątkowa struktura 
sztabowa skutkowały olbrzymią niezależnością działań poszczególnych dowód-
ców patrolowców, którzy nie tylko nie koordynowali działań na większą skalę, ale 
sporadycznie jedynie podejmowali działania siłami dwóch jednostek. W wyniku 
tego jawi się bardziej jako „klub gentlemanów”, czy też może „maszoperia” niż 
morska służba policyjna w powszechnym rozumieniu tego terminu (co bynaj-
mniej nie obniża jej profesjonalizmu).

Motywacje brytyjskie bardzo trafnie scharakteryzował wielokrotnie już 
cytowany Andrew Welch, pisząc, że sprowadzały się one do „pięciu P”: presji 
(pressure) wywieranej przez środowiska związane z rybołówstwem na kolejne 

25 Niektórzy z nich uznani zostali za narodowych bohaterów i wzorce nowoczesnych is-
landzkich patriotów. Tak było (i jest), na przykład, w przypadku komandora porucznika Straży 
Wybrzeża Guðmundura Kjærnesteda, który podczas drugiej i trzeciej „wojny dorszowej” dowo-
dził patrolowcem Tyr. Odznaczony on został m.in. najwyższym islandzkim odznaczeniem pań-
stwowym, Krzyżem Wielkim Orderu Sokoła.

26 Zatem w paradoksalny sposób potwierdziła się prawdziwość słów Clausewitza, który pi-
sząc co prawda o „klasycznej” wojnie, stwierdził: „Aby poznać miarę tych środków, które na woj-
nie możemy zastosować, musimy pamiętać o jej celu politycznym, zarówno po naszej stronie, jak 
i po stronie nieprzyjaciela. Musimy wziąć pod uwagę siły i stosunki nieprzyjacielskiego państwa 
i własne, charakter jego rządu, jego narodu, zdolności obu i wszystko to również po naszej stronie, 
musimy uwzględnić powiązania polityczne innych państw i ich oddziaływanie, które wojna może 
wywołać”, Carl von Clausewitz, O wojnie (Lublin: Wydawnictwo Test, 1995), 734–735.
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rządy, prestiżu (prestige), pryncypiów (principles), precedensu (a właściwie oba-
wy przed nim, precedent) i potęgi (power)27.

Choć na początku pierwszej „wojny dorszowej” rybołówstwo wypracowy-
wało zaledwie 1–1,5% brytyjskiego PKB (w zależności od szacunku), to Grimsby 
i Hull były nadal największymi portami rybackimi świata, a armatorzy i ryba-
cy stanowili świetnie zorganizowane środowiska – prawdziwe „grupy nacisku” 
o poważnym potencjale politycznym i społecznym. Ryba (a właściwie dorsz) była 
nadal istotnym składnikiem diety klas niższych, a w związku tym jej dostępność 
i cena stanowiły czynnik, którego lekceważyć nie można było.

Czynnik prestiżu związany był z faktem, że Albion postrzegał się nadal jako 
druga (w toku kolejnych „wojen dorszowych” jako „znacząca”) potęga morska, 
w związku z czym podporządkowanie się dyktatowi „państewka” dysponujące-
go garstką patrolowców, niekiedy doraźnie dostosowanych do zadań policyjnych, 
nie mieściło się w zakresie pojmowania rzeczywistości międzynarodowej przez 
ówczesnych polityków.

Pryncypia czy też zasady wynikały z prowadzonej przez setki lat, a przy-
najmniej od zakończenia wojen napoleońskich polityki uznającej tradycyjne 
„wolności morskie” za podstawę powodzenia Imperium, a następnie Wspólnoty 
Brytyjskiej. Wyjście poza ów kanon również okazało się dla brytyjskiej klasy 
politycznej niesłychanie trudne.

Precedens, a właściwie obawa przed nim, sprowadzał się do tego, że zaakcep-
towanie islandzkich roszczeń mogło stanowić swoiste modus operandi, zwłaszcza 
iż istniały – co prawda jeszcze „nieskonsumowane” – roszczenia do obszarów mor-
skich wyartykułowane przez Stany Zjednoczone, a w ślad za nimi przez niektóre 
inne państwa. To zaś stanowiłoby prostą drogę do przekreślenia owych „wolności 
morskich”, do których Albion był tak politycznie i emocjonalnie przywiązany.

Wreszcie potęga. Z brytyjskiego punktu widzenia niemożliwym do zaak-
ceptowania był fakt posiadania silnej floty i rezygnacji z jej użycia do obrony 
własnych interesów przed zakusami małego wyspiarskiego państwa. Podważa-
łoby to cały sens utrzymywania Royal Navy, czy też szerzej – ponoszenia przez 
podatnika kosztów wysiłków obronnych28. Wynikało to w olbrzymim stopniu 

27 Welch, The Royal Navy in the Cod Wars, 10.
28 Tamże.
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(podobnie jak pozostałe wymienione czynniki), prócz powodów stricte racjonal-
nych, również ze szczególnej brytyjskiej „tradycji morskiej”29.

Jeżeli na ów niezwykły amalgamat czynników ekonomicznych, politycznych 
i społecznych, okraszonych dodatkowo niezwykle wysokim poziomem emocji 
(powiązanych bezpośrednio z ową „tradycją morską”), nałożyć ograniczoną zdol-
ność do zaakceptowania zmian, które w przestrzeni międzynarodowej zaszły po 
drugiej wojnie światowej, oraz ortodoksyjnie literalne pojmowanie instytucji pra-
wa międzynarodowego – otrzymamy doskonały „przepis” na dotkliwe porażki, 
które stały się udziałem Wielkiej Brytanii podczas konfliktów z Islandią.

„Wojny dorszowe” mogą więc zostać uznane za przykład morskiego aspektu 
kryzysu w stosunkach międzynarodowych rozgrywającego się w otoczeniu poli-
tycznym uniemożliwiającym jego rozstrzygnięcie poprzez użycie siły militarnej 
w „klasyczny” sposób. Na marginesie – nader obrazowo ilustrują one rugowaną 
przez niemal dwie dekady ze świadomości Polaków prawdę, że sam fakt człon-
kostwa w sojuszu wojskowym i organizacji politycznej nie stanowi gwarancji po-
szanowania naszych interesów przez sojuszników i aliantów. Zatem przystąpienie 
do NATO nie stanowi „końca historii” w płaszczyźnie militarnej, a uczestnictwo 
w Unii Europejskiej w wymiarze ekonomicznym. Warto ową myśl ponownie so-
bie przyswoić i to nie tylko w odniesieniu do spraw związanych morzem.

Podstawowym wnioskiem operacyjnym i taktycznym wypływającym z wy-
darzeń rozgrywających się na wodach islandzkich jest to, że warunkiem koniecz-
nym skutecznej ochrony obszarów morskich jest polityczna wola realizacji ta-
kich przedsięwzięć oraz posiadanie zdolnych do ich realizacji sił i środków. Rząd 
brytyjski, będący przedmiotem różnorodnego oddziaływania z wielu kierunków 
i płaszczyzn, wykonywał posunięcia reaktywne i nie był w stanie narzucić adwer-
sarzowi swojej woli ani na morzu, ani przy stole negocjacyjnym. W tym wymiarze 
„wojny dorszowe” wykazały, a właściwie po raz kolejny potwierdziły ograniczoną 
przydatność okrętów bojowych marynarki wojennej do prowadzenia długotrwa-
łych działań ochronnych. Wynika to przede wszystkim z tego, że ich konstrukcja 

29 Jak zauważa Andrzej Makowski: „Trudno jednoznacznie ocenić, czym jest tradycja mor-
ska, natomiast dość powszechnie przyjmuje się, że jej pochodną są odczucia (postawy) obywateli 
wobec spraw morskich ich kraju. Z kolei analiza historyczna oraz bieżące obserwacje potwierdza-
ją wpływ tych odczuć, czy też postaw na morską politykę obronną danego państwa”, Andrzej Ma-
kowski, Siły morskie współczesnego państwa (Gdynia: Impuls Plus Consulting, 2000), 101–102. 
Tenże autor stwierdza ponadto, iż: „Istnieją również sytuacje, kiedy tradycje morskie mogą być 
czynnikiem hamującym właściwy rozwój sił morskich państwa”, Makowski, Siły morskie, 110. 
W świetle doświadczeń brytyjskich wynikających z „wojen dorszowych” można to odnieść nie 
tylko do rozwoju sił morskich, ale całokształtu polityki morskiej państwa.
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dostosowana jest do wykonywania specyficznych, wysoce specjalistycznych za-
dań. Zwracają również uwagę wysokie – w porównaniu z typowymi jednostkami 
patrolowymi – koszty użycia okrętów bojowych do zadań ochronnych zarówno 
w aspekcie kosztów eksploatacyjnych i osobowych (przykładowo załoga fregaty 
typu Leander liczebnie większa była od personelu całej islandzkiej Straży Wybrze-
ża), jak i kosztów remontów uszkodzeń odniesionych w wyniku kolizji (w kilku 
przypadkach na okrętach brytyjskich uszkodzenia odniosły urządzenia hydroaku-
styczne, zaś w jednym po kolizji stwierdzono uszkodzenia linii wałów).

Dopiero gdy wszystkie te ograniczenia dotarły do świadomości decydentów 
politycznych, „znalazły się” środki na budowę specjalistycznych jednostek ochro-
ny rybołówstwa. Były to zamówione w 1976 roku przez Royal Navy w stoczni 
Hall Russell & Co Ltd. w Aberdeen okręty patrolowe typu Island30. Projektowa-
ne były one początkowo dla Szkockiej Agencji Ochrony Rybołówstwa (Scottish 
Fisheries Protection Agency). Royal Navy w latach 1975–1977 przeprowadzała 
testy eksploatacyjne wyczarterowanego od tej instytucji patrolowca Jura (w służ-
bie jako HMS Jura, jego bliźniakiem był statek Wetra). Sięgnięto po nie jednak 
zbyt późno, by mogły odegrać istotniejszą rolę w konfrontacji z Islandczykami. 
Eksploatacja jednostek typu Island wykazała jednak, iż mają one szereg manka-
mentów, z których najistotniejsze to: brak śmigłowca, zbyt mała prędkość mak-
symalna, niezadowalająca dzielność morska. W oparciu o zdobyte doświadczenia 
zaprojektowana została wówczas wersja rozwojowa określana jako typ Castle31, 
z której to wyewoluowały patrolowce typu River32.

30 Jersey (w służbie od 1976), Guersney (1977), Shetland (1977), Orkney (1977), Lindisfarne 
(1978), Anglesey (1979), Alderney (1979). Wyporność standardowa 1000 ton, wyporność pełna 
1280 ton, długość 59,0 m, szerokość 11,1 m, zanurzenie 4,3 m, dwa silniki wysokoprężne o mocy 
4380 KM pracujące na jedną śrubę, prędkość maksymalna 16 węzłów, zasięg przy prędkości 11 
węzłów 11 000 mil morskich, uzbrojenie: 40 mm armata Boforsa (zastąpiona na części 30 mm 
armatą), załoga 35. Mogły zabierać 28,6 t detergentów do neutralizacji rozlewów substancji ro-
popochodnych. W 1994 r. sześć jednostek przekazano Bangladeszowi (pięć z przeznaczeniem na 
patrolowce, szósty na jednostkę szkolną), a ostatni otrzymał Trynidad i Tobago.

31 Leeds Castle (w służbie od 1981), Dumbarton Castle (1982). Początkowo zamierzano zbu-
dować sześć jednostek, ale zdecydowano się dalsze doskonalenia projektu, w poszukiwaniu kon-
strukcji docelowej. Wyporność standardowa 1080 ton, wyporność pełna 1427 ton, długość 75,0 
m, szerokość 11,51 m, zanurzenie 4,3 m, dwa silniki wysokoprężne o mocy 5640 KM pracujące 
na dwie śruby, prędkość maksymalna 20 węzłów, zasięg przy prędkości 10 węzłów 10 000 mil 
morskich, uzbrojenie: 40 mm armata Boforsa (zastąpiona na części 30 mm armatą), lądowisko dla 
śmigłowca klasy Sea King, załoga 40 (z możliwością przyjęcia na krótki czas dodatkowych 120 
osób). Eksploatowane na wodach falklandzkich, gdzie rotacyjnie zmieniały się co trzy lata (załogi 
wymieniano co sześć miesięcy). W 2007 r. oba przekazano Bangladeszowi.

32 Tyne (w służbie od 2003), Severn (2003), Marsey (2003) i zmodyfikowany Clyde (2007, 
druga jednostka w wersji zmodyfikowanej zamówiona została przez Tajlandię). Wyporność 
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BRITISH-ICELANDIC “COD WARS” (1958–1976) 
AS AN EXAMPLE OF APPROPRIATION OF THE SEA DISPUTES 

Keywords: Iceland, Great Britain, fisheries, conflict, cod wars

Abstract

The Cod Wars were a series of confrontations in the 1950s and 1970s between the 
United Kingdom and Iceland regarding fishing rights North Atlantic. The conflict end-
ed in 1976, when the United Kingdom accepted a 200 nautical-mile Icelandic exclusive 
zone. With increases in fishing ability enabled by steam trawlers in the latter part of the 
19th century, pressure was exerted on boat owners and skippers to exploit new grounds. 
Large catches in Icelandic waters meant voyages across the North Atlantic became more 
regular. In 1893 Denmark, which had governed Iceland and the Faroe Islands tried to 
establish a fishing limit zone around their shores. United Kingdom finally accepted the 
Danish rights only in the territorial waters which had been only 3 nautical miles wide. 

In 1952 independent Republic of Island established 4 mile wide territorial water and 
in 1958 tried to widen them to 12 miles. It caused the conflict called “the first cod war”. It 
lasted from 1 September until 12 November 1958 to 11 March 1961. Many incidents fol-
lowed, such as the one on 4 September, when the Icelandic patrol vessel Aegir attempted 
to take a British trawler, but was thwarted when frigate Russell intervened, and the two 
vessels collided. Eventually Britain and Iceland came to a settlement, which stipulated 
that any future disagreement between Iceland and Britain in the matter of fishery zones 
would be sent to the International Court of Justice in the Hague. In total the 37 Royal 
Navy ships and 7 000 sailors protecting the fishing fleet from six Icelandic gunboats and 
their 120 crew members. 

The Second Cod War between the United Kingdom and Iceland lasted from Sep-
tember 1972 until the signing of a temporary agreement in November 1973. The reason 
was creating by Iceland 50 nautical-mile exclusive fishery zone. Finally, after the months 
of international tense as well as many incidents and collision the agreement was reached. 
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According the document the UK accepted the Icelandic annexation in exchange for per-
mission to catch 150 000 tons of fish until 1975. 

The Third Cod War lasted from November 1975 until June 1976. The conflict oc-
curred when Iceland had declared that the ocean up to 200 nautical miles from its coast. 
The British government did not accept the large increase to the exclusion zone. The con-
frontation, which was the most hard fought of the Cod Wars, saw British fishing trawlers 
have their nets cut by the Icelandic Coast Guard and there were several incidents of ram-
ming by Icelandic ships and British trawlers, frigates and tugboats. Finally the agreement 
was reached where the UK had accepted the Icelandic expansion while receiving a tem-
porary allowable catch for its fishing fleet. During the Cod Wars Iceland achieved its 
overall aims, to the detriment of the already declining British fisheries, severely affecting 
the economies of northern fishing ports in the United Kingdom.
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Streszczenie

Artykuł stanowi kolejną próbę rozważań na temat organizacji administracji ko-
ścielnej na terenach, które w 1945 roku przeszły z rąk niemieckich do polskich, nazywa-
nych przez Polaków Ziemiami Odzyskanymi.

Tym razem proponuje się ujęcie problemu z różnych perspektyw, polskiej i nie-
mieckiej, które dotąd rozpatrywane były w literaturze ze względu na pretensje hierar-
chów niemieckich do polskiego prymasa Augusta Hlonda o sposób, w jaki dokonał 
zmian personalnych i granicznych jednostek kościelnych. Kontrowersje wśród badaczy 
z obu stron wciąż wzbudzają także specjalne uprawnienia nadane polskiemu prymasowi 
przez papieża Piusa XII. Zagadnienia te stwarzają interesującą możliwość ukazania, jak 

*  dr Marta Cichocka, Instytut historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szcze-
ciński, cichocka.marta@o2.pl.

** Nazwę „Ziemie Odzyskane” stosuje się jako własną, funkcjonującą w badanym okresie 
historycznym. Dlatego pisana jest wielkimi literami, bez cudzysłowu i nie poprzedzano jej 
skrótem „tzw.”. W pracy określenie to stosuje się w celu uniknięcia powtórzeń wymiennie 
z innymi funkcjonującymi w literaturze terminami, takimi jak: Ziemie Zachodnie i Północne 
lub Ziemie Zachodnie, tereny czy ziemie poniemieckie. Janusz Jasiński, „Kwestia pojęcia Ziemie 
Odzyskane”, w: Ziemie Odzyskane 1945–2005. Ziemie Zachodnie i Północne. 60 lat w granicach 
państwa polskiego, red. Andrzej Sakson (Poznań: Instytut Zachodni, 2006).
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fakty historyczne mogą być różnie oceniane i interpretowane w zależności od punktu 
widzenia.

Poza spojrzeniem polskim i niemieckim postanowiono dodatkowo zwrócić uwa-
gę na dotąd niezbadany odbiór wydarzeń z okresu zaraz po drugiej wojnie światowej 
przez mieszkańców ziem, o które toczył się spór. Zbadano, na ile istotne były omawiane 
sprawy dla tworzącego się dopiero społeczeństwa Pomorza Zachodniego i jego adaptacji 
w nowym miejscu.

Ważną dla tematu postacią, poza wspomnianym Piusem XII i Augustem Hlondem, 
był również prymas Stefan Wyszyński, ponieważ to za czasów sprawowania przez niego 
funkcji głowy Kościoła w Polsce podjęte zostały istotne decyzje dotyczące uregulowania 
sytuacji administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych.

Wprowadzenie

Niezwykle ciekawe i wciąż nie do końca jasne pozostają okoliczności prze-
jęcia przez polską administrację kościelną Ziem Odzyskanych po drugiej wojnie 
światowej1. Proceder wysiedlania Niemców i obejmowania tych terenów przez 
świecką władzę polską budzi emocje po obu stronach do dziś. Żywa pozostaje 
też pamięć o wyjeździe stąd księży niemieckich oraz odebraniu jurysdykcji ich 
hierarchom na rzecz polskich.

O ile trudno wyobrazić sobie inny bieg wypadków, o tyle łatwo poddać kry-
tyce ten, który się dokonał. Na temat przebiegu tego krótkiego procesu (przejmo-
wanie rządów kościelnych przez Polaków trwało niecały miesiąc) powstało wiele 
prac po obu stronach granicy2. Równie szeroko toczy się dyskusja wśród księży 

1 Na wiele wątków pozostających wciąż do wyjaśnienia w sprawie organizowania admi-
nistracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych wskazuje Jerzy Pietrzak. Zob. Jerzy 
Pietrzak, „Rola prymasa Hlonda w ustanowieniu polskiej administracji kościelnej na ziemiach 
przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Trudne odkrywanie faktów”, w: Droga do stabi-
lizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie świa-
towej. W 40. rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus, 
red. Wojciech Kucharski (Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2013), 45.

2 Kazimierz Kozłowski, „Niemcy, Polacy na Pomorzu Zachodnim (Refleksje o dziedzictwie 
kulturowym)”, w: Wspólnota kulturowa Pogranicza Pomorskiego, red. Bogdan Matławski (Dobra 
Szczecińska: Sylwjana, 1999); tenże, Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Za-
chodnim (1945–1955), t. 1-2 (Warszawa–Szczecin: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 
1994); tenże, Stosunki państwo-Kościół w województwie szczecińskim (1945–1972): wybrane pro-
blemy (Szczecin: World Trade Center, 1998); tenże, „Wokół procesów społecznych i losów jed-
nostek na Pomorzu Zachodnim 1945–2009”, Acta Cassubiana IX (2009); tenże, Życie kulturalne 
Szczecina w latach 1945–1980 (Szczecin: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1984); Grzegorz 
Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej 1945–
2005 (Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2005); tenże, „Organizowanie struktur kościelnych na 
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i historyków nad postawami Piusa XII i Augusta Hlonda3. Wydaje się, że sprawa 
budzi skrajne emocje, ponieważ dotyczy instytucji, od której moralnie wymaga 
się więcej niż od świeckich, która pozostaje ponadpaństwowa i ponadnarodowa. 
Dzieje się tak także ze względu na możliwość różnej interpretacji wciąż nieja-
snych, skomplikowanych okoliczności, które jej towarzyszyły.

Celem artykułu jest ukazanie problemu z trzech wybranych perspektyw: 
polskiej – z której dodatkowo wyodrębniono mieszkańców Pomorza Zachodnie-
go jako przykład tych, których sprawa bezpośrednio dotyczyła oraz niemieckiej; 
wskazanie, jak różne może być rozłożenie akcentów i tym samym percepcji zda-
rzeń; jak wielka międzynarodowa gra determinowała historię jednostek i wpły-
wała na nastroje mas. W podsumowaniu zaprezentowano dodatkowo inne możli-
we ujęcia problemu.

Pisząc o hierarchii, ma się na myśli najwyższych dostojników Kościoła, 
w tym wypadku papieża Piusa XII oraz prymasów Polski, Augusta Hlonda i Ste-
fana Wyszyńskiego4. Podejmowany problem może skłonić do refleksji na temat 
prawdy w dziedzinie Klio: czy rzeczywistość miniona była taka, jaką widzieli ją 
ówcześni, czy taka, jakiej dowodzą historycy? Tworzyli ją ludzie, więc na pewno 
nie była pozbawiona uczuć, sądów i opinii.

Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1972”, w: Polityka władz państwowych 
wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1989, red. 
Tadeusz Ceynowa, Paweł Knap (Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2010); Kurt Engelbert, 
„Adolf Kardinal Bertram Fürst-Erzbischof von Breslau”, Archiv für Schlesische Kirchengeschich-
te VII (1949); Joseph Negwer, Geschichte des Breslauer Domkapitels im Rahmen der Diözesan-
geschichte vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges (Hildesheim: 
August Lax, 1964); Rudolf Strobinger, Kreutz und Roter Stern (Düsseldorf: Rau Verlag) 1977.

3 Zob. m.in. Robert Żurek, Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich 
i Północnych 1945–1948 (Szczecin–Warszawa–Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej, 2015); 
Negwer, Geschichte des Breslauer; Strobinger, Kreutz; Franz Scholz, Zwischen Staatsrason 
und Evangelium. Kardinal Hlond und die Tragodie der Ostdeutschen Diozesen, Frankfurt am 
M., 1988; Jerzy Pietrzak, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta 
Hlonda 1945–1948, t. 1 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009), 40–48; Alfons Klafkowski, 
Granica polsko-niemiecka a konkordaty z lat 1929 i 1933 (Warszawa: PAX, 1958); artykuły z ju-
bileuszowego numeru Naszej Przeszłości 22 (1965); Stanisław Wilk, „Nadzwyczajne uprawnie-
nia Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda”, Studia Prymasowskie 5 (2011); Eugeniusz Grzegorz 
Wiązowski, „Kardynał August Hlond jako twórca podstaw administracji kościelnej na Pomorzu 
Środkowym po II wojnie światowej”, Studia Koszaliń sko-Kołobrzeskie 20 (2013), 1-2; Zygmunt 
Zieliński, „Polska w dyplomacji watykańskiej”, w: Polska na tle procesów rozwojowych Europy 
w XX wieku, red. Stanisław Sierpowski (Poznań: Instytut Historii UAM, 2002); Eugeniusz Guz, 
„Uciszyć prymasa Hlonda”, Przegląd 2 (2010), dostęp 21.07.2017, http://www.przeglad-tygodnik.
pl/pl/artykul/uciszyc-prymasa-hlonda.

4 Pius XII sprawował pontyfikat w latach 1939–1958, kardynał August Hlond był prymasem 
Polski w latach 1926–1948, a Stefan Wyszyński w latach 1948–1981.
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W analizie posłużono się metodą historyczną i porównawczą, wykorzystano 
wyniki badań prowadzonych w szerszym kontekście integracyjnej roli Kościo-
ła na Pomorzu Zachodnim po drugiej wojnie światowej5. Cezura końcowa, rok 
1951, była przełomem w stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach 
Odzyskanych. Władza państwowa ogłosiła wówczas zakończenie okresu tym-
czasowości, a w reakcji na to posunięcie hierarchia również wykonała bardziej 
zdecydowane ruchy względem tych terenów6.

Po drugiej wojnie światowej, w wyniku postanowień wielkiej trójki w Pocz-
damie z 2 sierpnia 1945 roku, terytorium Polski przesunięte zostało na zachód. 
Oznaczało to dla Niemiec utratę wszystkich ziem na wschód od Odry i Nysy 
Łużyckiej, dla Polski zaś konieczność zrzeczenia się Kresów Wschodnich II Rze-
czypospolitej na korzyść ZSRR. Konsekwencją tych zmian stały się masowe mi-
gracje Polaków i Niemców na zachód. Wraz z przemieszczaniem się ludności 
reorganizacji uległa administracja państwowa i kościelna. Uogólniając, miejsce 
obrządku rzymskokatolickiego na wschodzie zajęło prawosławie, a na ziemiach 
poniemieckich dominujący protestantyzm zastąpiony został wyznaniem łaciń-
skim. W ślad za wymianą ludności nadeszły zmiany w sferze kultury material-
nej, do nowej większości wyznaniowej dostosowywano bowiem wygląd świątyń, 
nazewnictwo czy religijny wystrój wnętrz budynków prywatnych, ale i częścio-
wo obiektów użyteczności publicznej.

Dokonywane, radykalne w swej istocie i zasięgu, zmiany w naturalny sposób 
budziły wiele kontrowersji i niezadowolenie wśród Polaków i Niemców, zwłasz-
cza że procesom tym towarzyszyła nachalna propaganda nadużywająca prawdy 
historycznej, budująca mity, oparta o stereotypy, budząca nienawiść jednych do 
drugich. Stanowisko polskiego Kościoła rzymskokatolickiego wobec Niemców 
i protestantów znajdowało odbicie w prasie katolickiej7. W artykułach zamiesz-
czanych w „Tygodniku Katolickim” Niemcy ukazywani byli w złym świetle: jako 

5 Marta Cichocka, „Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Za-
chodnim w latach 1945–1956” (rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński, 2016).

6 Kolejną istotną cezurą ze względu na kształtowanie administracji kościelnej był rok 1972, 
kiedy ustanowione zostały diecezje na Ziemiach Odzyskanych.

7 W badanym okresie, zwłaszcza w prasie, także katolickiej, po obu stronach granicy nie 
brakowało obraźliwych epitetów wobec odpowiednio Polaków lub Niemców: K. Giżyński, „Pró-
ba patriotyzmu”, Tygodnik Katolicki 31/32 (1946): 13; „Budujemy Krzyże Przydrożne”, Tygodnik 
Katolicki 8 (1946): 4; S. Kozicki, „Polska-Niemcy”, Tygodnik Warszawski 1 (1946): 6; „Polskość 
protestantów”, Gość Niedzielny 14 (1948): 113; Z. Zaborski, „Granice Odra, Nysa a sprawiedli-
wość”, Tygodnik Katolicki 24 (1948): 1; E. Osmańczyk, „O umocnieniu katolicyzmu w Nadodrzu”, 
Tygodnik Powszechny 26 (1948): 1; „Z książką polską na zachód”, Tygodnik Katolicki 30 (1949): 
284; E. Ostachowski, „Zbrodnie niemieckie na Pomorzu”, Tygodnik Katolicki 14 (1949): 3.
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odwieczni wrogowie kraju nad Wisłą, którego mieszkańcom z kolei w momen-
tach zwycięstw towarzyszyły cuda. Dawano do zrozumienia, że Bóg był zawsze 
po stronie Polaków8. Przypominano historię stosunków polsko-niemieckich oraz 
chęć wynarodowienia Polaków przez odbieranie im prawa do wyznawania reli-
gii katolickiej9. Przytaczano też fragmenty artykułów prasowych zachodniego 
sąsiada z 1939 roku donoszące, że naczelna władza niemieckiego kościoła ewan-
gelicznego wydała orędzie, w którym dziękowała Bogu, że ukończyła się walka 
na polskich polach bitewnych, że bracia i siostry z Polski przestali już cierpieć, 
wreszcie, że ziemie te wróciły w granice niemieckie po tak krótkiej walce. Słowa: 
„Wdzięczni jesteśmy tym wszystkim, którzy w kilku tygodniach spowodowa-
li tak ogromną zmianę: Fürerowi, generałom, naszym dzielnym żołnierzom”10 
budzić musiały niechęć wśród Polaków. Poza kwestiami politycznymi, w duchu 
powszechnej niechęci wobec zachodniego sąsiada, kuria gorzowska krytykowa-
ła również tradycję protestancką11. Autorzy tego typu tekstów propagandowych 
stawiali sobie za cel przyśpieszenie wprowadzania w życie odgórnych decyzji, 
narzucenie społeczeństwu ich interpretacji oraz ich akceptacji.

Dwudziestowieczne mocarstwa przeprowadziły na milionach ludzi eks-
peryment niemający precedensu w historii. Stanowił on wyzwanie dla narodu 
polskiego, ale jak się okazało również dla Kościoła. Ziemie poniemieckie zwane 
przez Polaków w badanym okresie Odzyskanymi stały się ciekawą przestrze-
nią relacji komunizm-katolicyzm. Chcąc nie chcąc, rywalizujące pod względem 
światopoglądowym strony miały tu wspólne interesy, a nie zamierzały oficjalnie 
wzajemnie się wspierać. Ponadto te zawiłe relacje można prześledzić z wielu per-
spektyw. Ich różnorodność zdeterminowana była powojennym chaosem, nieure-
gulowaną sytuacją międzynarodową oraz trudnymi do zbadania mentalnością 
i nastrojami ludzi, wynikającymi m.in. z doświadczeń wojennych.

8 T. Kostrzewska-Przanowska, „Dawne boje Łużyczan”, Tygodnik Katolicki 22 (1949): 209.
9 „Szatański plan Niemiec”, Tygodnik Powszechny 5 (1945): 3.
10 Cytat z dziennika urzędowego ewangelicznego Kościoła w wydaniu B nr 22 z Berlina 

z dnia 28 września 1939 roku „O tym nie wolno zapomnieć”, Tygodnik Katolicki 1 (1946): 4.
11 „Czcimy obrazy i relikwie świętych”, Tygodnik Katolicki 10 (1949): 88; „O dobrą spo-

wiedź wielkanocną”, Tygodnik Katolicki 12 (1949): 1; „Serce katolicyzmu”, Tygodnik Katolicki 
19 (1949): 1; „Protestantyzm i Niemcy”, Tygodnik Katolicki 46 (1949): 413; ADZG, sygn. 1183, 
„Przebudzone sumienie”, Kalendarz Ziem Odzyskanych (1948): 47–49.
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Perspektywa polska

Polska perspektywa wydaje się najbardziej dramatyczna, zwłaszcza gdy 
weźmie się pod uwagę ludność Kresów Wschodnich. Po przesunięciu granic 
państwa na zachód dotychczasowi mieszkańcy terenów włączonych do ZSRR 
musieli porzucić swoje siedziby i udać się w miejsce obce pod względem kul-
turowym, otoczenia materialnego i społecznego. Niemcy zaś byli wysiedlani na 
tereny zagospodarowane od wieków przez ich rodaków, a do tego pewne co do 
ich przynależności państwowej. Generalizując, w oczach Polaków byli też winni 
okropnościom minionej wojny i zasługiwali na karę po jej przegraniu.

Dla społeczeństwa polskiego koniec drugiej wojny światowej oznaczał 
początek uzależnienia od Związku Radzieckiego, narzuconą rzeczywistość po-
lityczną, społeczną i gospodarczą. Polacy mieli powody, by czuć się pokrzyw-
dzonymi czy wręcz zdradzonymi przez mocarstwa zachodnie oraz stalinowską 
Rosję. Walcząc po stronie zwycięzców od początku wojny, stali się w jej wyniku 
przegranymi. Sprzymierzeńcy gotowi byli odmówić im nawet rekompensaty za 
straty terytorialne poniesione na wschodzie na rzecz sygnatariusza paktu Rib-
bentrop–Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, mimo że miała ona odbyć się kosztem 
państwa, które wywołało wojnę i poniosło w niej klęskę. W sierpniu 1945 roku 
sytuacja międzynarodowa skomplikowała się jednak na tyle, że Rzeczpospolita 
nie była dla aliantów tak istotna jak Niemcy. Skorzystały one na rodzącej się ry-
walizacji dwóch światowych bloków: demokratycznego i socjalistycznego. Obie 
strony zimnej wojny zabiegały o kraj, przez który biegła granica styku ich kon-
fliktu, stał się on obiektem ich inwestycji, które stworzyły podstawy do rozwoju.

Brak gwarancji mocarstw dla nowych granic Polski oraz ich zgoda na ode-
branie jej Kresów Wschodnich były niezwykle bolesne i z polskiej perspektywy 
oczywiście niesprawiedliwe. Kolejne rozczarowanie nadeszło ze strony Watyka-
nu. Papież Pius XII nie tylko nie uznał za ostateczne postanowień poczdamskich 
w sprawie granic, lecz również nie udzielił Kościołowi zgody na objęcie legalną 
opieką duszpasterską Polaków semper fidelis.

Biorąc pod uwagę realia tamtego czasu, z polskiej perspektywy trudno było 
znaleźć argumenty usprawiedliwiające decyzje papieża – na przykład w 1948 
roku, kiedy postanowił on wysłać list do wiernych z Niemiec, wyrażał w nim 
współczucie z powodu ich wysiedlenia i strat terytorialnych12. Ujemny wpływ 

12 August Hlond, „Orędzie Kardynała Prymasa do ludności katolickiej Ziem Odzyska-
nych”, Tygodnik Powszechny 25 (1948): 1. Pius XII wysłał też list do Polaków, ubolewając nad 
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na przywiązanie ludzi do Ojca Świętego miała też decyzja o niepowoływaniu 
dla Ziem Odzyskanych stałych ordynariatów biskupich. Postawę Ojca Świętego 
dodatkowo wykorzystywali komuniści do propagandowego psucia wizerunku 
Kościoła w oczach wiernych. Ukazując Watykan jako wroga, utożsamiali z nim 
polski Episkopat i prymasa, którzy, choć było to dla nich niewygodne, pozostali 
wierni papieżowi i bronili go, dementując doniesienia władz państwowych, ja-
koby był on negatywnie ustosunkowany do Polaków13. Posługując się m.in. ar-
gumentem o braku stałej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich, rząd 
polski zerwał 12 września 1945 roku konkordat ze Stolicą Apostolską14.

Podobnie zrozumienia w społeczeństwie Ziem Odzyskanych nie znalazła 
decyzja Stolicy Apostolskiej z 1950 roku. Pius XII nie uznał wówczas układu 
granicznego zawartego w Zgorzelcu między RP a NRD15. Dla Polaków miał on 
duże znaczenie, gdyż stanowił pierwszą po konferencji w Poczdamie gwarancję 
nienaruszalności polskiej granicy zachodniej. Nie poparła jej jednak RFN ani 
państwa bloku zachodniego, a więc i Watykan. Co więcej, układu nie uznał lojal-
ny wobec Stolicy Apostolskiej Episkopat Polski. Jego postawa wynikała zapewne 
z chęci potwierdzenia swojej wierności wobec Ojca Świętego.

Z drugiej strony papież wykonał wiele gestów skierowanych w stronę pol-
skiego społeczeństwa. Można się ich dopatrzeć nie tylko w listach i orędziach, 
lecz również w decyzjach prawnych. Pius XII zgodnie z potrzebą chwili udzie-
lił polskiemu Kościołowi wielu przywilejów. Kolejni prymasi cieszyli się dużą 
swobodą działania w dostosowywaniu przepisów kanonicznych do warunków 
panujących w Polsce16. Najistotniejsze z perspektywy Ziem Odzyskanych były 
uprawnienia nadane prymasowi Augustowi Hlondowi 8 lipca 1945 roku17.

losem przesiedleńców z ziem wcielonych do republik radzieckich. Prymas dokładał wszelkich 
starań, by przesłanie papieża trafiło do mieszkańców Ziem Odzyskanych, ale od 1948, a zwłaszcza 
1949 roku cenzura znacznie utrudniała kontakt hierarchów z wiernymi.

13 Grzegorz Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–
1957 (Toruń: Adam Marszałek, 2003), 348–350.

14 Wojciech Kucharski, „Stabilizacja polskiego Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północ-
nych w świetle raportów polskich dyplomatów w Rzymie z lat 1945–1972”, w: Droga do stabiliza-
cji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej. 
W 40. Rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła VI Episcoporum Poloniae coitus, red. 
Wojciech Kucharski (Wrocław Ośrodek „Pamięć i Przeszłość, 2013), 122.

15 Adam Frydrysiak, „Walka o rząd dusz. Polska administracja kościelna na Pomorzu Za-
chodnim 1945–1972”, Rocznik Koszaliński 32 (2004): 25.

16 Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze, Akta Administracji Apostolskiej w Gorzowie 
Wlkp. w latach 1945–1972 (dalej: ADZG), sygn. 1, Indulty papieskie, cała teczka.

17 Specjalne uprawnienia udzielone kard. Augustowi Hlondowi przez Świętą Kongregację 
do Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych, w: Wejman, Organizacja Kościoła, 562–563.



230 Marta Cichocka

Niemniej jednak z punktu widzenia polskiego społeczeństwa ocena powo-
jennej polityki Piusa XII była negatywna. Papież oskarżany był o postawę pronie-
miecką, brak zdecydowania i niezawinioną niewiedzę na temat stosunków pań-
stwo–Kościół w krajach bloku wschodniego. Biskupi z Niemiec zachodnich mieli 
nieograniczony dostęp do Watykanu i mogli wpływać na opinię papieża, zjednu-
jąc go niemieckiej sprawie. Wyjazdy polskich hierarchów do Stolicy Apostolskiej 
były zaś mocno ograniczane. Polski Episkopat nie miał równej z zachodnim są-
siadem szansy prezentowania swojego stanowiska i sytuacji Kościoła w Polsce18.

Równie jednoznaczna, lecz pozytywna, pozostawała z polskiej perspekty-
wy ocena działalności prymasa Augusta Hlonda. Z punktu widzenia rodaków 
prymas działał dla dobra ojczyzny oraz zgodnie z Ewangelią, otaczając opieką 
duszpasterską oczekujących tego wiernych19 – nawet jeśli robił to z pogwałce-
niem woli Ojca Świętego. Uratował on osadników i z ich perspektywy działania 
te były uzasadnione pod względem moralnym. 

Prymas okazał się idealną osobą na tamten czas i potrzeby. Cieszył się za-
ufaniem w Watykanie, był odważny i konsekwentny, wierzył, że organizacja 
administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych była jego posłannictwem20. 
Dostrzegał w tym wielkie dzieło, którym zapisze się w historii Polski i Kościo-
ła21. Determinacja Augusta Hlonda doprowadziła do „wciągnięcia w krwioobieg” 
katolickiej Rzeczypospolitej ziem dotąd niemieckich i protestanckich. Polaków 
dziwić mogła jedynie zbytnia dbałość prymasa o pozostających na Ziemiach Od-
zyskanych nielicznych Niemców. Ludność polska oczekiwała sprawiedliwości 
przejawiającej się jeśli nie w zemście, to w lekceważeniu zachodnich sąsiadów. 
Zbyt przychylny stosunek kapłanów do niedawnego wroga mógł być poczytany 
jako przejaw braku patriotyzmu. Niemcy byli niemile widziani przez osadników 
wciąż czujących wobec nich strach i urazę. Większość księży niemieckich wyje-
chała podczas wysiedleń. Kościelna administracja niemiecka w 1945 roku prak-
tycznie przestała funkcjonować.

18 Jan Żaryn, Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944–1958 w świetle ma-
teriałów ambasady RP przy Watykanie (Wybór dokumentów) (Warszawa: Neriton, 1998), 72.

19 Czesław Osękowski, „Ks. Prymas Stefan Wyszyński wobec stosunków polsko-niemiec-
kich”, w: Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków pol-
sko-niemieckich. W 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, red. Tadeusz Dzwonkowski, Czesław 
Osękowski (Warszawa–Poznań–Zielona Góra: Civitas Christiana, 2001), 21.

20 Żurek, Kościół rzymskokatolicki, 258.
21 Józef Anczarski, Wspomnienia Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, cz. 1, Rządcy Die-

cezji Gorzowskiej, z maszynopisu przepisał ks. K. Podgórski (Świnoujście, 2007), 6.
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Dla niepewnych i zagubionych nowych mieszkańców Ziem Zachodnich 
i Północnych prymas szybko i zdecydowanie powołał administratorów apostol-
skich spośród najlepszych duchownych, jakimi dysponował22. Wszyscy władali 
językiem niemieckim i znali realia panujące w Kościele na obejmowanym te-
renie. Zdaniem Roberta Żurka żaden z nich nie wykazywał zachowań wrogich 
wobec Niemców ani nie nadawał procesowi polonizacji i rekatolizacji znamion 
nacjonalizmu23. Prymas wyznaczył też nowe obszary jednostkom kościelnym, 
dostosowując je do aktualnych granic państwowych24. Swoje konsekwentne 
postępowanie tłumaczył chęcią uniknięcia znamion tymczasowości rozwiązań 
organizacyjnych. Miał to być sygnał nieodwracalności polskiej obecności na 
zajmowanych terenach. Zerwanie przez władze polskie konkordatu zwolniło Sto-
licę Apostolską z konieczności sankcjonowania decyzji kardynała Augusta Hlon-
da25. Wobec tych działań odmowa oznaczałaby schizmę w Kościele, zaś oficjalnej 
zgody papież nie chciał na nie udzielić przez wzgląd na sytuację międzynaro-
dową i wrogie nastawienie hierarchów niemieckich do wprowadzanych zmian. 
Watykan więc ani ich nie odwołał, ani nie zatwierdził26. 

Być może z polskiej perspektywy postać prymasa Hlonda nie byłaby tak 
istotna w kontekście Ziem Odzyskanych, gdyby nie fakt, że jego zaangażowania 
w sprawy tych terenów nie podzielali członkowie Episkopatu. Biskupi z Adamem 
Sapiehą na czele nie byli tak skorzy do wysiłku na rzecz niechcianych zmian gra-
nicznych27, które dodatkowo łączyły się bezpośrednio z uzależnieniem Polski od 
ZSRR i narzuceniem jej nowego ustroju wbrew woli narodu. Prymas, znający sy-
tuację polityczną na zachodzie Europy, był w tym względzie realistą, zdawał so-
bie sprawę z nieodwracalności decyzji poczdamskich28. Wyzbyty złudzeń co do 

22 Stolice nowych administratur przydzielił w następującym porządku: Wrocław – ks. Karol 
Milik, Opole – ks. Bolesław Kominek, Gorzów – ks. Edmund Nowicki, Gdańsk – ks. Andrzej 
Wronka, Olsztyn – ks. Theodor Bensch. 

23 Żurek, Kościół rzymskokatolicki, 507–508.
24 Było to rozwiązanie nietypowe dla praktyki kościelnej, która nakazywała raczej wyzna-

czenie nowych administratorów dla istniejących diecezji. Ostateczne uregulowanie tej sprawy 
nastąpiło w roku 1949 roku. Tamże, 158.

25 Zieliński, „Polska w dyplomacji watykańskiej”, 9.
26 Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989) (Kraków: Znak, 

2006), 15.
27 Edmund Nowicki, „Wspomnienia z pierwszych lat urzędowania w diecezji gorzowskiej”, 

w: Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na Ziemi Lubuskiej Pomorzu 
Zachodnim i Północnym (1945–1995), red. Paweł Socha (Zielona Góra–Gorzów Wielkopolski: 
Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 1998), 513.

28 Zygmunt Zieliński, Kościół w Polsce 1944–2007 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 
2009), 33–34.
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przyszłości kresów wschodnich II RP, stał się orędownikiem Ziem Odzyskanych. 
Gdyby nie jego determinacja trudno przewidzieć, kiedy i jaką opiekę duszpaster-
ską otrzymaliby polscy osadnicy na tych ziemiach. Można założyć, że władze 
państwowe wymusiłyby na Kościele przyjazd księży i wyświęcenie świątyń, po-
nieważ podjęły działania w tym kierunku, zanim zdążył wrócić z emigracji Au-
gust Hlond. Zmuszone zostały do tego za sprawą żądań osadników, którzy swoje 
pozostanie na Ziemiach Odzyskanych uzależniali często od obecności rzymsko-
katolickiego kapłana i świątyni. Po przyjeździe prymas wziął sprawy w swoje 
ręce, nie sposób więc wyrokować, jak potoczyłyby się losy Kościoła na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych bez niego.

Prymas wiedział, że księża będą pracowali w niecodziennych warunkach, 
budując życie religijne niemal od podstaw. Wydał szereg rozporządzeń, które da-
wały szansę rozwiązania licznych, nietypowych dla Kościoła problemów praw-
nych29. Wynikały one na ogół z nieuregulowanej sytuacji rodzinnej przesiedleń-
ców, braku potwierdzeń sakramentów świętych czy zgonu współmałżonka.

Z polskiej perspektywy August Hlond jawić się więc musiał jako patriota 
i wierny sługa Kościoła30, zaś Pius XII jako papież proniemiecki 31, który nie 
rozumiał sytuacji katolików za żelazną kurtyną.

Niełatwe i często niezrozumiałe dla społeczeństwa relacje polskiego Ko-
ścioła z Watykanem nie zmieniły się również po śmierci prymasa Hlonda 
w 1948 roku. Niepokorny okazał się także jego następca Stefan Wyszyński, który 
z kolei z perspektywy zachodniego chrześcijaństwa podpisał „pakt z diabłem”. 
W Stolicy Apostolskiej z dużym niezadowoleniem i obawą przyjęto porozu-
mienie państwo-Kościół z 1950 roku, w którym nowy prymas deklarował m.in. 

29 August Hlond, Dekret w sprawie Przywilejów Administratorów Apostolskich dla Ziem 
Odzyskanych, w: tenże, Nauczanie 1897–1948 (Toruń: Kucharski, 2003), 781; tenże, Zarządzenie 
w sprawie wyjazdu na pracę duszpasterską na Ziemie Zachodnie, w: tenże, Nauczanie 1897–1948, 
790; tenże, W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922–1948 (Warszawa: Wy-
dawnictwo Salezjańskie, 1988), 245–249; prymas zezwolił m.in. na odprawianie nabożeństw bez 
relikwii w świątyniach poewangelickich, by umożliwić szybsze wykorzystanie ich dla potrzeb 
kultu katolickiego. Zob. Michał Chorzępa, „Rozwój organizacji kościelnej na Ziemi Lubuskiej 
i Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1965”, Nasza Przeszłość 22 (1965): 117.

30 Wdzięczność prymasowi za jego postawę wobec Ziem Odzyskanych po latach okazał 
w swoich wspomnieniach m.in. kardynał Bolesław Kominek. Zob. Bolesław Kominek, W służbie 
„Ziem Zachodnich” (Wrocław: Wydawnictwo Diecezji Wrocławskiej, 1977), 152.

31 Przykładowo Dariusz Matelski wskazuje na „filoniemieckie nastawienie”, co łączy z peł-
nieniem przez Piusa XII funkcji nuncjusza papieskiego w Bawarii i Berlinie (1917–1930). Zob. 
Dariusz Matelski, „Kościół katolicki wobec Ziem Zachodnich i Północnych Polski (1945–1995)”, 
w: Pomorze – trudna ojczyzna? Kształtowanie się tożsamości 1945–1995, red. Andrzej Sakson 
(Poznań: Instytut Zachodni, 1996).
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zamiar podjęcia próby unormowania sytuacji religijnej na Ziemiach Odzyska-
nych32. Z polskiej perspektywy porozumienie dawało szansę na przedłużenie 
względnie normalnego funkcjonowania Kościoła w państwie, choć i tu budziło 
kontrowersje. Jego zawarcie stanowiło precedens w krajach demokracji ludowej, 
gdzie dotąd hierarchowie decydowali się na otwartą walkę z obozem komuni-
stycznym, co kończyło się aresztowaniami i spychaniem działalności Kościoła 
do podziemia. Wyłamanie się polskiego Episkopatu przedłużyło mu możliwość 
pracy duszpasterskiej, utrudniło władzy walkę z klerem, ale również podważyło 
oddanie polskiego Kościoła wobec papieża. Decyzja prymasa o podjęciu rozmów 
z nową władzą mogła zostać odczytana jako chęć przekształcenia polskiego Ko-
ścioła w narodowy, niezależny od Watykanu. Plotki te zostały zdementowane, 
gdy Episkopat ze względu na stanowisko Stolicy Apostolskiej nie uznał układu 
w Zgorzelcu.

Wydarzenia 1950 roku dowodzą, jak trudno było polskim hierarchom lawi-
rować między oczekiwaniami komunistów i papieża. Złe wrażenie, które stało się 
konsekwencją postawy Episkopatu wobec układu z NRD, hierarchia starała się 
szybko zatuszować. Już 8 lipca biskup Zygmunt Choromański za wiedzą pryma-
sa wystosował memoriał do polskiego rządu w sprawie zapewnienia Kościołowi 
podstaw materialnych na Ziemiach Odzyskanych, co miało być oznaką trwania 
polskich hierarchów na dotychczasowym stanowisku wobec zachodniej grani-
cy33. Kolejnym tego dowodem były wizyty prymasa na terenach poniemieckich34. 
W listopadzie 1950 roku mówił do duchownych z Dolnego Śląska: „słusznie 
mogę się uważać za znawcę stosunków kościelnych na Ziemiach Odzyskanych”35. 
Stefan Wyszyński swą aktywnością oraz deklaracjami przyjmował postawę od-
danego sprawom ojczyzny patrioty. Dotyczyło to również Ziem Odzyskanych, 
którym poświęcał uwagę zarówno jako prymas, jak i jako Polak, podkreślając ich 
słowiańską przeszłość36. 

Kolejny sprawdzian dla hierarchów miał miejsce w 1951 roku, kiedy władza 
świecka ucinając „zwodniczą grę” Stolicy Apostolskiej i polskiego Episkopatu, 

32 Jan Żaryn, Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944–1989) (Warszawa: Nertinon, 
2003), 94–111.

33 Zieliński, Kościół w Polsce, 77.
34 W dniach 1–15 lipca 1950 roku wizytacja prymasa we Wrocławiu, Gorzowie Wielkopol-

skim, Zielonej Górze, 26 sierpnia 1950 roku w Olsztynie.
35 Stefan Wyszyński, Dzieła Zebrane. T. 1. 1949–1953 (Warszawa: Soli Deo, 1991), 179.
36 Wiesław Popielarczyk, Zadania apostolskie biskupów w ujęciu Stefana kardynała Wy-

szyńskiego (Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2003): 187–208.
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ogłosiła koniec okresu tymczasowości na Ziemiach Odzyskanych. Rządzący od-
wołali dotychczasowych administratorów apostolskich powołanych przez pry-
masa Hlonda i wystawili własnych kandydatów, których hierarchię pozostało 
tylko zatwierdzić, by nie dokonała się schizma37. Zmotywowali tym prymasa 
Wyszyńskiego do podróży do Rzymu w sprawie Ziem Odzyskanych, a Piusa 
XII do ustępstw. W 1951 roku okazało się możliwe mianowanie administratorów 
apostolskich biskupami, prymas mógł inkardynować księży do pracy na tych te-
renach38 oraz ogłosić kapłanów nazywanych dotąd jedynie rządcami parafii ich 
proboszczami. W związku z tym, że była to odpowiedź na jej decyzje, władza 
świecka potraktowała te gesty jako przejawy rywalizacji z nią, a nie dbałość ze 
strony Kościoła o dobro państwa i społeczeństwa i odrzuciła ustępstwa hierar-
chów. Z polskiej perspektywy rzeczywiście rządzący kierowali się interesem 
partii komunistycznej zamiast polską racją stanu, odrzucając możliwość posia-
dania biskupów na Ziemiach Odzyskanych, ale jednocześnie rodzi się pytanie, 
dlaczego hierarchia nie dokonała tych zmian wcześniej? Dopiero w 1953 roku, 
kiedy aresztowany został Stefan Wyszyński, poparcie Piusa XII dla polskiego 
Episkopatu stało się bardziej zdecydowane 39. W dokumentach Watykanu długo 
utrzymywano jednak niemieckie nazwy diecezji na Ziemiach Odzyskanych40. 

Perspektywa mieszkańców Pomorza Zachodniego

Trudno sobie wyobrazić, aby nowi mieszkańcy Ziem Zachodnich i Północnych 
potrafili zaakceptować podległość Kościoła polskiego niemieckim hierarchom. 
Z ich perspektywy przejęcie jurysdykcji przez polskich księży musiało wydawać 
się oczywiste. Oczekiwali, że stanie się to od razu, co więcej, że równie szybko 

37 ADZG, sygn. 67, Okólniki Kurii. Pisma okólne, instrukcje, listy pasterskie 1950–1951, 
Okólnik nr 3 z 2 lutego 1952 roku, brak paginacji.

38 Inkardynowanie oznaczało przypisanie księży na stałe do ordynariatu. Zakończyło to 
częste zjawisko nieusprawiedliwionych wyjazdów kapłanów z Ziem Odzyskanych do Polski cen-
tralnej.

39 Potwierdzał to m.in. list papieża do polskiego Episkopatu z 1953 roku – 7 sierpnia 1953 
roku, Rzym – Raport radcy kanonicznego ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej ks. Waleriana 
Meysztowicza w sprawie listu Piusa XII do prymasa i biskupów polskich. Zob. Jan Żaryn, Kościół 
w Polsce w latach przełomu (1953–1958) (Warszawa: Neriton, 2000), 63.

40 Dopiero w roczniku z 1958 roku diecezje te przypisano dwóm państwom: Polsce i Niem-
com, ale już w 1959 ponownie pod hasłem Polonia nie pojawiły się diecezje wrocławska, war-
mińska i prałatura pilska - Zofia Fenrych, „Szczecin w Watykanie, czyli kwestia polskich ziemie 
zachodnie w polityce kościelnej dyplomatów w latach 1945–1972”, w: Szczecin z oddali, red. Ka-
tarzyna Rembacka (Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2014), 116.
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otoczeni zostaną opieką duszpasterską polskich kapłanów. Pierwsza kwestia z per-
spektywy stosunków międzynarodowych powinna być trudniejsza, ale jak wiemy, 
prymas Hlond przeciął węzeł gordyjski, zamiast próbować go rozwiązać. Znacznie 
bardziej karkołomne okazało się sprostanie tej drugiej potrzebie.

Pomorze Zachodnie, czyli teren tzw. III Okręgu, przyjęło nazwę wojewódz-
twa szczecińskiego (od 1950 roku woj. szczecińskie i koszalińskie), składające-
go się z 26 powiatów (obwodów) z Słupskiem (od 1948 roku), Bytowem i Zło-
towem, a na południu z Myśliborzem włącznie. Pomorze Zachodnie to region 
wyodrębniony zgodnie z podziałem administracyjnym państwa. Ze względu na 
administrację kościelną wchodził on w skład większej całości: Administracji 
Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej powołanej 15 sierpnia 
1945 roku, funkcjonującej pod tą nazwą do 1951 roku, później przemianowanej 
na ordynariat gorzowski. Przed wojną teren ten podzielony był między Wolną 
Prałaturę Pilską, diecezję berlińską oraz arcybiskupstwo wrocławskie. 

Pomorze Zachodnie było niezwykle ciekawe ze względu na okoliczności 
towarzyszące przesiedleniom i osadnictwu oraz duże – w porównaniu z woje-
wództwami Polski centralnej – zróżnicowanie narodowe i religijne. Ziemie te, 
w szczególności zaś Szczecin, stanowiły najmniej pewny w tym czasie obszar 
Ziem Zachodnich i Północnych. Stolica regionu została zdobyta najpóźniej, a jej 
przynależność państwowa najdłużej pozostawała pod znakiem zapytania. W kon-
sekwencji osadnictwo dokonywało się tu najwolniej. Z tych też powodów prymas 
uczynił stolicą administracji Gorzów. Z punktu widzenia mieszkańców jej pół-
nocnej i wschodniej części decyzja ta była krzywdząca, ponieważ faworyzowano 
w ten sposób mniej liczną ludność tzw. ziemi lubuskiej. Mieszkańcy Słupska czy 
miejscowości nadmorskich województwa szczecińskiego mieli bardzo ograni-
czony dostęp do kurii, biorąc pod uwagę problemy z komunikacją i łącznością. 
Z perspektywy czasu można przypuszczać, że gdyby August Hlond podjął od-
ważniejszą decyzję i ustanowił stolicą przyszłej diecezji Szczecin, procesy ada-
ptacyjne na Pomorzu Zachodnim postępowałaby szybciej, niekoniecznie kosztem 
terenów sięgających po Zieloną Górę dobrze skomunikowanych z centrum Polski.

Na Pomorzu Zachodnim spośród Ziem Odzyskanych pozostało najmniej 
polskich autochtonów. Grupa ta w roku 1945 nie przekraczała na tym terenie 2% 
ogółu społeczeństwa. W 1945 roku dokonała się tu niemal całkowita wymiana 
ludności. Większość nowych mieszkańców była wyznania rzymskokatolickiego. 
Z ich perspektywy determinacja Augusta Hlonda mogła wydawać się wręcz nie-
wystarczająca w porównaniu z potrzebami i oczekiwaniami. Ludność często nie 
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rozumiała przeszkód napotykanych przez głowę Kościoła. Nadsyłano do kurii 
liczne zażalenia i petycje w sprawie niedostatecznej opieki duszpasterskiej41. Za-
niedbania nie wynikały jednak ze złej woli rządców administracji apostolskiej.

Kościołowi zależało na zajmowaniu jak największej liczby świątyń, budyn-
ków i gospodarstw. Miały one stanowić rekompensatę za straty na wschodzie, 
gdzie pozostawiono około 5000 świątyń42, część archidiecezji wileńskiej, lwow-
skiej i diecezji pińskiej oraz diecezję łucką43. Zwłaszcza zakony zainteresowane 
były zdobywaniem majątku na Ziemiach Odzyskanych, ponieważ utraciły swoje 
siedziby na Kresach44. Przejmowane obiekty traktowane były jako zabezpieczenie 
finansowe Kościoła45. Wyświęcanie kolejnych kaplic i świątyń nieobsadzonych 
przez żadnego księdza miało na celu niedopuszczenie do ich zupełnego znisz-
czenia, zmobilizowanie wiernych do dbania o nie i remontowania ich46, ale także 

41 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: APS), UWS, teczki poszczególnych parafii 
rzymskokatolickich oraz: APS, UWS, sygn. 3829, Sprawozdania kwartalne z działalności powia-
towych i miejskich referatów do spraw wyznań za 1951 roku, 1951–1952, 255, 307; APS, UWS, 
sygn. 1288, Sprawy wyznaniowe 1945, 18, 42–45; APS, UWS, sygn. 1294, R4318, Sprawy Wyzna-
niowe 1947, 143, 161; Archiwum Państwowe w Koszalinie (APK), zespół: Gmina wiejska Rąbino, 
sygn. 18, Korespondencja wykazy, protokoły kontroli dot. Działalności USC i spraw wyznanio-
wych, 23; APK, Gmina wiejska Kraśnik, sygn. 49, Korespondencja i sprawozdania dot. Spraw 
wyznaniowych 1945–1949, 11 – teczki zawierają setki podań i petycji opatrzonych podpisami 
mieszkańców.

42 Tadeusz Dzwonkowski, „Administracja apostolska kamieńska, lubuska i prałatury pil-
skiej. Zarys dziejów 1945–1966”, w: Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickie-
go na Ziemi Lubuskiej Pomorzu Zachodnim i Północnym (1945–1995), red. Paweł Socha (Zielona 
Góra–Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 1998), 30.

43 Żaryn, Dzieje Kościoła, 76.
44 Tamże, 78–79; jezuici szukali w Szczecinie rekompensaty za utracony klasztor w Wilnie 

– Salezjanie w Szczecinie. 60 lat pracy duchownych synów Św. Jana Bosko w Grodzie Gryfa, red. 
Jacek Brakowski (Szczecin: Drukarnia Kozbur, 2006): 120. Potwierdza to również list z 1946 roku 
od prowincjała kapucynów, w którym informuje on ks. Nowickiego, że wysłał księży na Pomorze 
Zachodnie bez wiedzy Ojca Generała, ale ku jego radości Generał poparł jego decyzję. Prowincjał 
jednak prosi, by budynki, w których mieszkali i pracowali kapucyni, stały się ich własnością od 
razu, a nie po 10 latach, jak obiecywał administrator gorzowski, jednocześnie prosił o przyznanie 
im dodatkowo poprotestanckiego, dotąd nieobjętego zboru w Słupsku. – ADZG, sygn. 299, Zako-
ny męskie 1947–1950, brak paginacji.

45 Szybko okazało się jednak, że trzeba było na to poczekać. Nowa, socjalistyczna władza 
w Polsce odpowiednimi aktami prawnymi odebrała Kościołowi na Ziemiach Odzyskanych prawo 
własności nad zajmowanym mieniem. Zob. Zieliński, Kościół w Polsce, 48.

46 Odbudowa i remonty były do 1956 roku przewodnim tematem sprawozdań i kronik para-
fialnych – m.in. ADZG, sygn. 296, Wyżsi przełożeni zakonni 1945–1946, brak paginacji. Ksiądz 
Z. Zieliński wskazuje, że winę za niszczenie poewangelickich świątyń ponosi głównie władza 
państwowa, która zabraniała zajmowania ich Kościołowi rzymskokatolickiemu, a tym samym od-
bierała szansę na remonty i odbudowę. Podkreśla jednocześnie, że prace historyczne powstające 
do 1989 roku milczą na ten temat, tworząc wrażenie, że to Kościół zaniedbał tę sprawę. Zob. 
Zieliński, Kościół w Polsce, 48.
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chciano w ten sposób nie dopuścić do zajmowania poewangelickich miejsc kul-
tu przez mniejszości religijne, zwłaszcza Kościoła Narodowego47. Pozyskiwanie 
świątyń protestanckich dla kultu katolickiego długo pozostawało jednym z celów 
pracy Kościoła na Pomorzu Zachodnim48. Było to również zgodne z potrzebami 
i oczekiwaniami ludności, potęgowanymi przez wszechobecną obcość. Budowa-
no więc dodatkowe ołtarze, chóry, konfesjonały. W pracach pomagali stolarze, 
szklarze, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne. Generalne remonty odkładano 
w czasie ze względu na brak środków finansowych i materiału. Najwięcej do-
raźnych napraw miało miejsce w latach 1945–1946, a przejmowanie miejsc kultu 
pokrywało się w czasie z napływem kolejnych fal osadników49.

Jeszcze przed powrotem prymasa do Polski, wbrew woli Episkopatu, któ-
ry szanując niemieckich hierarchów, postanowił nie ingerować w sprawy Ko-
ścioła na Ziemiach Odzyskanych, na Pomorze Zachodnie zaczęli przyjeżdżać 
przedstawiciele zakonów. Pierwsi pojawili się kapucyni w Pile, następnie fran-
ciszkanie, którzy objęli tu 21 jednostek poewangelickich50, wreszcie z polecenia 
władzy państwowej w maju przybyli chrystusowcy51. Osadnictwo tych ostatnich 
kontynuował później również prymas Hlond52. Przez wzgląd na potrzebę dzie-
jowej chwili zezwolił on braciom na pracę w charakterze księży diecezjalnych. 
Otwarcie mówił, że posyłał członków Towarzystwa Chrystusowego do Szczecina 
celowo, byli bowiem zgromadzeniem tworzonym z myślą o Polonii zagranicznej, 

47 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), sygn. 008/127 t. 1, Sprawozdania, 
charakterystyki i raporty okresowe Wydziału V dotyczące kleru za lata 1946–1949 skierowane 
do MBP, 21; APS, UWS, sygn. 3829, Sprawozdania kwartalne z działalności powiatowych i miej-
skich referatów do spraw wyznań za 1951 rok, 1951–1952, 237.

48 Do 1950 roku uruchomiono w ordynariacie gorzowskim 1202 kościoły i 72 kaplice, odbu-
dowano je i urządzono – ADZG, sygn. 7, Prymas Polski 1946–1952. Korespondencja z Prymasem 
Augustem Hlondem i Stefanem Wyszyńskim 1946–1952, Wyciąg z protokołu III zjazdu kapłanów 
Administracji Apostolskiej w Gorzowie w dniach od 3–5 lipca 1950 roku, brak paginacji.

49 Dzwonkowski, „Administracja apostolska kamieńska”, 30.
50 Żurek, Kościół rzymskokatolicki, 112–113.
51 Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców założone zostało 1932 roku przez prymasa 

Hlonda na polecenie papieża Piusa XI. Zasadnicze cele Towarzystwa to: „kształcenie księży dla 
Polaków mieszkających za granicą, 2. Przygotowanie księży dla Rosji, gdy zostanie zlikwidowa-
ny ustrój socjalistyczny”. Dla utrzymania ducha krucjaty wschodniej wprowadzono codzienne 
modlitwy „za nieszczęśliwą Rosję”, później zmienione na „o nawrócenie Wschodu”. Przełożonym 
chrystusowców został ks. Ignacy Posadzy, odznaczony złotym krzyżem zasługi w okresie mię-
dzywojennym. Jako kupiec odbył podróż po Związku Radzieckim, w wyniku której rozpoczął 
akcję „Frontem do Rosji”. Część swoich wrażeń ze Związku Radzieckiego ks. Posadzy zamieścił 
w książce Przez tajemniczy Wschód - APS, PWRN, sygn. 14753, Towarzystwo Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej [1962–1976], Historyczne dane dotyczące Towarzystwa Chrystusowego, 19.

52 Dokument dla ks. Floriana Berlika wystawiony przez kard. Augusta Hlonda, prymasa 
Polski, 10 sierpnia 1945 roku, Aneksy i Dokumenty, w: Wejman, Organizacja Kościoła, 559.
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a nie było jeszcze wówczas wiadomo, czy miasto będzie polskie czy nie53. Per-
spektywa pracy na Pomorzu Zachodnim nie napawała optymizmem zakonników, 
którzy chcieli służyć wśród wiernych na całym świecie54. Tłumaczono im jednak, 
że będzie to „jednoroczny staż duszpasterski przed wyjazdem za granicę”. Praca 
rzeczywiście miała zbliżony charakter, bracia prowadzili duszpasterstwo wśród 
migrantów, przyjeżdżających w obce miejsce, których czekał proces adaptacji 
i integracji, budowy nowej tożsamości, a podobne doświadczenia towarzyszy-
ły emigrantom. Faktem stało się jednak, że wielu chrystusowców związało się 
z Pomorzem Zachodnim na stałe55. Zasługą jednego z pionierów, ks. Kazimie-
rza Świetlińskiego, było zdobycie 17 lipca od niemieckiego biskupa Konrada von 
Preysinga (przyjaciel Piusa XII od czasów, gdy przyszły papież był nuncjuszem 
w Niemczech) polskiej jurysdykcji kościelnej na ten okręg na okres do końca 
1945 roku, z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku56.

Zdarzały się przypadki wysyłania księży do pracy na Ziemiach Odzyska-
nych w ramach kary, ponieważ w dotychczasowej parafii w diecezji centralnej 
z takich czy innych względów nie dawali sobie rady. Na tym terenie wyjątkowo 
potrzebni byli zaś kapłani budzący zaufanie społeczne i cieszący się autoryte-
tem57. Z powodu małej liczby księży administrator nie miał jednak możliwości 
doboru odpowiedniej kadry duchownych. Nowo przyjezdni okazywali się zaś 
nierzadko zbyt towarzyscy, nadużywali alkoholu lub lekceważyli obowiązki 
duszpasterskie. Ludność szybko poznawała się na swoim proboszczu czy wika-
rym i zniechęcała do kapłana.

Codzienność życia religijnego na analizowanym obszarze nie napawała 
optymizmem, co wielokrotnie podkreślał ks. Edmund Nowicki: „Jeśli przyjąć 
jako normę 2000 dusz na jednego kapłana, to liczba nasza [kapłanów] powin-
na wynosić 750, a jest nas 398, jeśli zaś uwzględnić obszar terenu, to powinno 
nas być 1000”58. Jeden ksiądz musiał obsłużyć 3765 wiernych, 1121,2 km2 i 3–4 

53 Pietrzak, Pełnia prymasostwa, 645.
54 Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej: AAP), OA XIII, sygn. 485, Księża Chry-

stusowcy – generalia XV/8 1966–1975, brak paginacji.
55 AAP, OA XIII, sygn. 484, Księża Chrystusowcy, 25-lecie Towarzystwa Chrystusowego 

1932–1957. Głos seminarium zagranicznego, 51.
56 Wejman, Organizowanie struktur, 37.
57 ADZG, sygn. 40, Korespondencja z Kuriami Biskupimi 1949–1952, Szczególne cechy 

duszpasterstwa na Ziemiach zachodnich i północnych, E. Nowicki 1949 rok, brak paginacji.
58 ADZG, sygn. 7, Prymas Polski 1946–1952. Korespondencja z Prymasem Augustem Hlon-

dem i Stefanem Wyszyńskim, Wyciąg z protokołu III zjazdu kapłanów Administracji Apostolskiej 
w Gorzowie w dniach 3–5 lipca 1950 roku, brak paginacji.
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kościoły59. Na Pomorzu Zachodnim sytuacja była pod tym względem najgorsza. 
Księża nie chcieli tu przyjeżdżać, kierowani na Ziemie Odzyskane woleli Wro-
cław niż Szczecin. Konsekwencją braku kapłanów stała się niewystarczająca 
obsługa wiernych. Nabożeństwa odprawiane były rzadko i w pośpiechu. Z roz-
maitych powodów księża spóźniali się na msze lub w ogóle nie docierali na nie. 
Sakramenty święte udzielane były okresowo i masowo. W Administracji Go-
rzowskiej w 1949 roku wciąż pozostawało 225 wakujących parafii zrzeszających 
370 000 ludzi. Konsekwencją takiego stanu rzeczy stawała się często rezygnacja 
wiernych z życia religijnego, uczyli się bowiem funkcjonować bez kościelnego 
obrządku60.

Zwłaszcza na początku księżom, podobnie jak osadnikom, towarzyszyło po-
czucie tymczasowości, co odbijało się negatywnie na ich pracy i zaangażowaniu. 
Często migrowali dobrowolnie lub pod przymusem władzy świeckiej, zakonnej 
czy z woli rządcy kurii w Gorzowie. Opuszczając parafię, nierzadko zabierali ze 
sobą wszystko, co ufundowali wierni lub co pozostało po Niemcach (szaty, sprzęt 
liturgiczny) i zostawiali parafię zadłużoną61. Na szczęście dla wiernych tego 
typu zachowania nie były regułą. Kurie z Polski centralnej mogły odwoływać 
„swoich” księży wedle woli, bez porozumienia z odpowiednim administratorem 
apostolskim, lekceważąc potrzeby wiernych na Ziemiach Odzyskanych62. Ksiądz 
Edmund Nowicki podkreślał zaś, że praca na tych terenach była misją stano-
wiącą wyzwanie nawet dla najlepszych kapłanów. Zwracał też uwagę, że władza 
właśnie wśród duchownych Ziem Zachodnich testowała sposoby walki z Kościo-
łem, by sprawdzone wprowadzać następnie w pozostałej części kraju63. Działo 
się tak ze względu na mniejsze oddanie i zaangażowanie tych księży w sprawy 
Kościoła w Polsce, co powodowało ich uległość wobec posunięć komunistów. 
August Hlond wydawał się wobec tych problemów bezsilny. Jego apele spotykały 
się z nikłym odzewem. Nie mógł natomiast narzucić biskupom z Polski central-
nej, by posyłali swych księży na zachód. Sytuacji przez długie lata nie ratowało 

59 ADZG, sygn. 40, Korespondencja z Kuriami Biskupimi 1949–1952, brak paginacji.
60 Wniosek sformułowany na podstawie listów wiernych do kurii m.in. w: ADKK, sygn. 

177, Wrześnica, 33; tamże, sygn. 220, Rzeczenica, 91; tamże, sygn. 58, Drawsko, 23; tamże, sygn. 
271, Pokrzywica, 97; tamże, sygn. 315, Ustka, 27; tamże, sygn. 314, Ustka, 387; tamże, sygn. 342, 
Zakrzewo, 111.

61 ADKK, sygn. 240, Skrzatusz, dok. „Moja ostatnia wola”, podpis nieczytelny, rok 1947, 231.
62 ADZG, sygn. 7, Prymas Polski 1946–1952. Korespondencja z prymasem Augustem Hlon-

dem i Stefanem Wyszyńskim, brak paginacji.
63 ADZG, sygn. 40, Korespondencja z Kuriami Biskupimi 1949–1952, Szczególne cechy 

duszpasterstwa na Ziemiach Odzyskanych, brak paginacji.
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również wyższe seminarium duchowne w Gorzowie Wielkopolskim założone 
w 1947 roku ani trzy niższe znajdujące się na terenie Administracji Gorzowskiej 
(Gorzów Wielkopolski 1946, Wschowa 1946, Słupsk 1947)64.

W historii wielokrotnie dochodziło do paradoksów i wydaje się, że jednym 
z nich była również przysługa, jaką władza komunistyczna wyświadczyła kato-
lickiej ludności Ziem Odzyskanych. Im silniejsze stawały się ataki władzy wobec 
bierności Kościoła w sprawie ustanowienia stałej administracji na tych terenach, 
tym gorliwiej zabiegali o wiernych hierarchowie. Wydawano orędzia, zapewnia-
no, ale także – co było najważniejsze dla ludzi – przyjeżdżano do nich, pokazując 
solidarność i dodając otuchy. Dostrzegał tę tendencję również prymas Wyszyń-
ski: „Coraz wyraźniejsza staje mi się gra Rządu w sprawie Ziem Zachodnich. 
Wydaje mi się, że nie jest wygodną dlań rzeczą, gdy Episkopat upomina się o Zie-
mie Zachodnie. Wtedy bowiem Rząd ma utrudnioną walkę z Episkopatem”65. Ro-
dzi się kolejne pytanie: czy gdyby władze nie posługiwały się tym argumentem, 
Kościół interesowałby się przesiedleńcami w takiej samej mierze?

Z perspektywy ludności Pomorza Zachodniego poza najwyższymi hierar-
chami Kościoła istotna była postawa twórców lokalnej kurii. Specyfika Ziem 
Odzyskanych decydowała o zwiększeniu jej roli i znaczenia. W normalnych 
warunkach diecezje realizują plan wyznaczony przez polski Episkopat, a ten 
przez Stolicę Apostolską. W warunkach Ziem Zachodnich i Północnych, poza 
tym zwyczajowym schematem, pojawiała się na niespotykaną skalę kreatywność 
i aktywność lokalnej władzy kościelnej. Tereny te wymagały dodatkowych form 
duszpasterstwa, nowych metod, innych narzędzi i większego zaangażowania. 
Wydaje się, że kuria gorzowska, bez względu na to, przez którego z administra-
torów prowadzona, spełniała stawiane przed nią oczekiwania. Szarą eminen-
cją tych działań był ks. Marian Kumala, wieloletni sekretarz kierujący polityką 
kurii. Analizując dokumenty archiwalne, zarówno proweniencji kościelnej, jak 
i państwowej, trudno wątpić w zaangażowanie hierarchów gorzowskich w spra-
wy ordynariatu. Jedynymi słabymi punktami wydawały się nieliczne konflikty 
z kapłanami (nie sposób wyrokować o odpowiedzialności za nie na podstawie 
kilku listów), brak należnego respektu wśród księży wobec zwierzchniej władzy 

64 W 1950 roku uczyło się w nich 139 kleryków i 220 alumnów, klerycy ci mogli uzupełnić 
szeregi kapłanów częściowo w 1952 roku, częściowo w 1953 roku, a stan niedoboru kapłanów 
trwałby już wtedy na tych ziemiach 7–8 lat.

65 Stefan Wyszyński, Pro memoria. Zapiski z lat 1948–1949 i 1952–1953 (Warszawa: Soli 
Deo, 2007), 60.
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kościelnej oraz początkowo nieprzychylne stanowisko pracowników kurii wo-
bec następców księdza Nowickiego66. Aktywność kurii gorzowskiej wydaje się 
zauważalna również w zestawieniu z pozostałymi ośrodkami religijnymi Ziem 
Zachodnich. 

Poza ZSRR i reprezentującym go Józefem Stalinem, za którym stały argu-
menty siły, oraz polskim społeczeństwem, które nie miało innego wyjścia, opinia 
światowa wątpiła w możliwość wypełnienia wschodnich kresów niemieckich ży-
wiołem polskim. Przedsięwzięcie wydawało się mało realne. Tym bardziej więc 
Niemcy uznawały, że wyniki ustaleń z Poczdamu są nie do przyjęcia i wymagają 
rewizji w czasie oczekiwanej konferencji pokojowej.

Perspektywa niemiecka

Rola Kościoła w Niemczech była inna niż w Polsce. Po pierwsze, domino-
wały tu wyznania protestanckie, które były zależne od państwa i z nim współpra-
cowały w procesie wywierania pożytecznego, z punktu widzenia funkcjonowa-
nia społeczeństwa, wpływu na wiernych67. Na Pomorzu Zachodnim na przykład 
rzymscy katolicy stanowili przed wojną jedynie 3,15% ogółu ludności. Po drugie, 
Kościół nie był tak utożsamiany z narodem, jak to było w przypadku RP, któ-
rej historia zdeterminowała rolę religii jako czynnika silnie łączonego z tożsa-
mością Polaków. Kapłani niemieccy nie mieli w zwyczaju podkreślać podczas 
nabożeństw przywiązania do kraju, w którym żyli. Wiara pozostawała ponad 
sprawami politycznymi, skupiając się na ogólnoludzkich postawach moralnych 
i wartościach duchowych. Dlatego po wojnie dotychczasowi obywatele niemiec-
cy, którzy pozostali w swoich domach, ale już w granicach Polski, dziwili się, 
gdy księża polscy odwoływali się w kazaniach do uczuć patriotycznych i interesu 
ziemskiej ojczyzny. Obawiali się, że tworzą oni kościół narodowy68. Podobnie 
niezrozumiała pozostawała dla nich propaganda o misji Polaków przywracania 

66 W dokumentach źródłowych znajduje się wzmianka o nieprzychylnym nastawieniu pra-
cowników kurii gorzowskiej do następcy ks. Edmunda Nowickiego. Mogło ono wynikać z niechę-
ci do narzucanych Kościołowi przez władzę zmian personalnych oraz z niepewności, jakie będą 
tego konsekwencje. ADZG, sygn. 285, Zjazdy Kapłanów 1950–1956, brak paginacji; ADZG, sygn. 
298, Księża zakonni 1945–1952, ADZG, sygn. 296, Wyżsi przełożeni zakonni 1945–1946, ADZG, 
sygn. 299, Zakony męskie 1947–1950, brak paginacji.

67 Religia i polityka. Zarys problematyki, red. Piotr Burgoński, Michał Gierycz (Warszawa: 
Elipsa, 2014), 56–60.

68 ADZG, sygn. 40, Korespondencja z Kuriami Biskupimi 1949–1952, brak paginacji.
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tych ziem Bogu. Niemcy byli przecież w większości równie wierzącymi i prakty-
kującymi chrześcijanami, tyle że innego wyznania.

Największe zastrzeżenia do strony polskiej, a konkretnie do prymasa Augu-
sta Hlonda, mieli jednak członkowie niemieckiej hierarchii rzymskokatolickiej. 
Uznali bowiem, że polski prymas z premedytacją ich oszukał, by zrealizować in-
teres narodowy69. Prosząc dotychczasowych biskupów tych ziem o zrzeczenie się 
jurysdykcji, powoływał się na wolę Piusa XII, który miał wyrazić życzenie, by 
tego dokonali. Podpisywanie odpowiednich dokumentów odbywało się w wyniku 
rozmów z kardynałem Hlondem, następnie biskupi niemieccy w trybie natych-
miastowym opuszczali byłe wschodnie kresy Niemiec70. Stanowisko Watykanu 
nie było jednak tak jednoznaczne, jak prezentował je prymas. W dokumentach 
papieskich nadających mu nadzwyczajne pełnomocnictwa znajdowało się wiele 
terminów niejednoznacznych i szerokich71. Dodatkowo Pius XII nie potwierdził 
wersji polskiego prymasa, uznając, że źle zinterpretował on jego wytyczne.

Hierarchowie niemieccy oskarżali Augusta Hlonda i polskich księży o nacjo-
nalizm i brak ewangelicznej postawy72. Z ich perspektywy prymas złamał prawo 
kanoniczne i boskie. Taki pogląd pozostawał też w zgodzie z postawą polskich bi-
skupów, którzy przed powrotem prymasa do Polski nie kwestionowali niemieckiej 
jurysdykcji na ziemiach postulowanych, wręcz przeciwnie, deklarowali koniecz-
ność oczekiwania na decyzje Stolicy Apostolskiej w ich sprawie73. Z niemieckiej 
perspektywy August Hlond powinien, tak jak papież, powstrzymać się od wszel-
kich działań do konferencji pokojowej, która, jak się okazało nigdy się nie odbyła74.

69 Nadanie polskiemu prymasowi przywilejów przez Ojca Świętego wywołało kontrowersje 
również w Czechosłowacji. Zob. Wiązowski, „Kardynał Stefan Wyszyń ski”, 155.

70 Żurek, Kościół rzymskokatolicki, 161–181.
71 Pietrzak, Pełnia prymasostwa, 666–684.
72 Dowodem niechęci hierarchii niemieckiej wobec działalności Augusta Hlonda może być 

książka ks. Franza Scholza, w której nie brakowało krytyki wobec decyzji Stolicy Apostolskiej, 
zwłaszcza zaś prymasa Polski. Recenzent pracy – Włodzimierz Stępiński – zauważa mylne roz-
kładanie akcentów przez autora, który zapominał zupełnie o zbrodniach własnego narodu. Dodat-
kowo ks. Scholz oskarżając prymasa Hlonda o niechrześcijańskie zachowania, nie dostrzegał jego 
dbałości o polskie społeczeństwo również wypędzone ze swych ojcowizn. Zob. Scholz, Zwischen 
Staatsrason und Evangelium; też: Zdzisław Szuba, „Na Ziemiach Zachodnich po wiekach odzy-
skanych. Kościół na Ziemiach Zachodnich (1945–1970)”, Życie i Myśl 5 (1970): 25–28; Włodzi-
mierz Stępiński, „Zwischen staatsrason und Evangelium: Kardinal Hlond und die Tragodie der 
ostdeutschen diozesen, Franz Scholz, Frankfurt 1988”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 
21 (1988): 265–273; niechęć tę potwierdzał również B. Kominek w swoich wspomnieniach. Zob. 
Kominek, W służbie, 160.

73 Żurek, Kościół rzymskokatolicki, 111.
74 Osękowski, „Ks. Prymas Stefan Wyszyński”, 22.
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Skargi na polskiego prymasa napływające do Rzymu dotyczyły – poza sa-
mowolą – również braku opieki duszpasterskiej nad niemieckimi katolikami na 
Ziemiach Odzyskanych. August Hlond nie był w stanie w pełni wyegzekwować 
od swoich podwładnych odpowiedniej postawy wobec niemieckich wiernych. 
Księża zaś, tak jak polskie społeczeństwo, mogli żywić urazę do niedawnego 
wroga. Zdecydowanie bardziej negatywną postawę wobec Niemców przyjęła jed-
nak polska i radziecka władza świecka. To rządzący, a nie hierarchia kościelna, 
uniemożliwiali duchownym niemieckim kontynuowanie pracy na ternach prze-
kazanych Polsce75.

Wbrew zarzutom August Hlond bardziej dbał o dobre relacje z Niemcami 
niż jego następca. W latach 1945–1948 kwestie sporne pozostawały wciąż draż-
liwe dla obu stron, opór Niemców był silny. Prymas Hlond postanowił być kon-
sekwentny, ale jednocześnie nie dawać nikomu dodatkowych pretekstów do ata-
ku. Już wtedy, gdy trauma po wojnie wciąż pozostawała żywa, prymas winił za 
nią hitlerowców, nie Niemców. Być może była to tylko chrześcijańska retoryka, 
ale utrzymywał publicznie takie stanowisko. Stefan Wyszyński zaś bez względu 
na samopoczucie zachodnich sąsiadów powoływał się na piastowską przeszłość 
Ziem Odzyskanych, mówił o ich powrocie do macierzy i ponownej chrystianiza-
cji. August Hlond, natomiast uzasadniając zmiany granic, powoływał się raczej 
na prawo Polski do rekompensaty za straty wojenne poniesione z winy Niemiec. 
Ze względu na cenzurę żaden nie mógł mówić o utracie ziem na wschodzie.

Podsumowanie

Z perspektywy papieża Piusa XII z zaistniałej po wojnie sytuacji na Zie-
miach Zachodnich i Północnych nie było dobrego wyjścia. Ze względu na po-
litykę międzynarodową, prawo kanoniczne i interes Kościoła niemieckiego nie 
mógł opowiedzieć się jednoznacznie po stronie Polski. Jednocześnie odrzucenie 
faktu przejęcia tych obszarów przez polskich katolików świadczyłoby o braku 
realizmu. Z punktu widzenia papieża nieposłuszni polscy prymasi musieli więc 
być mu na rękę. Ludność Ziem Odzyskanych otrzymała opiekę duszpasterską, 
a Kościół w Polsce przetrwał i w dalekiej perspektywie odegrał doniosłą rolę 
w obaleniu systemu socjalistycznego.

75 Frydrysiak, „Walka o rząd dusz”, 22.
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Pius XII natomiast, bez względu na to, co by nie postanowił i jakby się nie 
zachował, naraziłby się na krytykę i brak zrozumienia którejś ze stron. Jednak 
lawirując między nimi i powstrzymując się od radykalnych posunięć, również nie 
uniknął piętrzących się wokół jego osoby podejrzeń i kontrowersji. Nie zadowolił 
nikogo, pozostając postacią tragiczną i w przeciwieństwie do polskich prymasów 
niejednoznaczną76.

Z perspektywy Augusta Hlonda działalność na rzecz Ziem Odzyskanych 
stanowiła rekompensatę dla rodaków i Kościoła za straty wojenne i terytorialne, 
mógł też chcieć się zrehabilitować za wyjazd z kraju w 1939 roku, gdy ten znalazł 
się w zagrożeniu. Dla niego jako osoby duchownej motywacją była również wiara 
w posłannictwo boskie. Było to niewątpliwie dzieło jego życia. Ziemie Odzy-
skane pozostały w granicach Polski i zamieszkali je w zdecydowanej większo-
ści Polacy. Zostali tu m.in. dzięki współpracy kierowanego przez niego Kościoła 
i władzy.

Zdaniem prymasa nie zawinił on nieposłuszeństwem wobec papieża, a już 
na pewno nie świadomie. Nie przyjmował też postawy nacjonalistycznej, mógł 
wręcz posądzać o zawiść i chciwość niemieckich hierarchów77.

Prymas, będąc w Rzymie w listopadzie 1946 roku, wskazywał, że wierni nie-
mieccy dysponują nadal większą liczbą księży swojej narodowości w przeliczeniu 
na mieszkańca niż przybywający na te ziemie Polacy. Powoływał się na przykłady 
wrogiej postawy niemieckiego duchowieństwa wobec polskich księży78. Wskazy-
wał, że wobec pozbawienia  niemieckiej młodzieży lekcji religii w szkołach przez 
świeckie władze polskie duchowni niemieccy mogli zorganizować katechezy 
w kaplicach i domach parafialnych. Podkreślał zasługi administratorów polskich 

76 Fragmenty dokumentów i wypowiedzi Piusa XII na temat Polski z lat 1939–1945 zob. 
Pius XII i Polska w latach 1939–1945, oprac. Władysław Faccinetti Jelonek (Londyn: Veritas, 
1975); Pius XII a Polska 1939–1949, oprac. Krzysztof Lis (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Lo-
retanek, 2013). O postawie Piusa XII wobec Polski zob. Kazimierz Panuś, Pius XII (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2008), 33–85. Na temat postawy Piusa XII wobec nazizmu, komunizmu 
i narodu polskiego zob. Pius XII. Papież w epoce totalitaryzmów. Historiografia i polityka, red. 
Marek Kornat (Kraków: Arcana, 2010); Matelski, „Kościół katolicki”, 101–129.

77 Poza nacjonalizmem niemieccy biskupi zarzucali Hlondowi również antysemityzm, po-
pieranie idei polskiego mesjanizmu oraz nadinterpretację proroctw, wszystkie te zarzuty demen-
tuje Robert Żurek. Zob. Żurek, Kościół rzymskokatolicki, 254–290.

78 Potwierdzają to przykłady negatywnych zachowań niemieckich księży w stosunku do 
Polaków z Pomorza Zachodniego: ADZG, sygn. 355, 1961–1971, brak paginacji; Zarządzenia Ad-
ministracji Apostolskiej Kamińskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej (dalej: ZAA), nr 2 (5), luty 
1946 roku, 23; ZAA, nr 2 (5), luty 1946 roku, 30–33. Zdarzały się też bardzo pochlebne opinie 
Polaków o niemieckich kapłanach: ADKK, sygn. 247, Słupsk, 71; ADKK, sygn. 266, Sławianowo, 
11; ADKK, sygn. 271, Pokrzywica, 97; ZAA 1947, nr 4, 284–289.
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dla organizacji życia religijnego na ziemiach poniemieckich, przede wszystkim 
zaś ich starania o dobre stosunki między Polakami a Niemcami79. Liczne wystą-
pienia kardynała potwierdzają, że miał on na uwadze potrzeby religijne nowej 
mniejszości narodowej80. Prosił bowiem swoich duchownych o opiekę również 
nad nimi i o chrześcijańską życzliwość dla nich81. 

Postawa kardynała Augusta Hlonda wobec Ziem Odzyskanych w latach 
1945–1948 była zgodna z oczekiwaniami władz komunistycznych, a przez to 
niewygodna dla Watykanu. Rząd polski nie uznał wprawdzie administratorów 
apostolskich, zarzucając temu rozwiązaniu charakter tymczasowy, jednocześnie 
wydał jednak rozporządzenie dla władz lokalnych, by nie utrudniano im pracy 
duszpasterskiej82. Działalność Kościoła odpowiadała bowiem na potrzeby osad-
ników, których nastroje miały decydujący wpływ na powodzenie polityki faktów 
dokonanych.

Z perspektywy Stefana Wyszyńskiego problemy z hierarchią niemiecką, 
a nawet ze Stolicą Apostolską zeszły na dalszy plan wobec pogarszającej się sy-
tuacji Kościoła w Polsce. Kwestia Ziem Odzyskanych pozostawała dla prymasa 
istotna o tyle, o ile stanowiła przestrzeń ataków propagandowych na Kościół, 
element walki z nim. Prymas Tysiąclecia toczył już bowiem batalię o przyszłość 
Kościoła w całej Polsce, nie tylko na terenach przyłączonych w 1945 roku.

Z perspektywy czasu pozornie można by uznać, że Kościół poniósł klęskę. 
Współczesne wyniki badań CBOS-u wskazują, że Pomorze Zachodnie znajduje 
się na ostatnim miejscu w Polsce pod względem religijności mieszkańców. Ko-
ściół zmarnował więc olbrzymi potencjał. Przybyła tu bowiem znaczna liczba 
religijnej ludności z Kresów Wschodnich, ale także z innych regionów. Dowodem 
jej wartości dla Kościoła było silne zaangażowanie w jego sprawy – dotyczy to 
tych społeczności, które otrzymały właściwą opiekę duszpasterską. Źródła po-
twierdzały ich ofiarność na rzecz seminariów duchownych, KUL-u czy Caritasu, 
mimo że była to ludność uboga. Ocena nie jest jednak tak prosta, gdy spojrzy się 
na problem z szerszej perspektywy. 

79 Pietrzak, Pełnia prymasostwa, 682–683.
80 Na temat losów Kościoła ewangelickiego i jego wyznawców (również Polaków) na Zie-

miach Odzyskanych szerzej zob. Bernadetta Nitschke, Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność nie-
miecka w Polsce 1945–1949 (Toruń: Adam Marszałek, 2001), 125–130.

81 Najszerzej na ten temat w: Pietrzak, Pełnia prymasostwa, 666–701.
82 Jerzy Wisłocki, „Kościół katolicki wobec polskich ziem zachodnich i północnych”, w: 

40-lecie powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Polski: materiały z ogólnopolskiej konferencji 
naukowej odbytej w dniach 25–26 czerwca 1985 roku. Cz. II. Sekcja polityczno-socjologiczna, 
red. Benon Dymek (Warszawa: Akademia Nauk Społecznych, 1986), 97.
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Ksiądz Jan Krucina podkreślał panującą po wojnie niepewność, czy „uda 
się, czy będzie po prostu fizyczna możliwość poddania tej nowej społeczności 
wpływom zachodniego chrześcijaństwa?”83. Nawet to stało pod znakiem zapyta-
nia. Z punktu widzenia niewielkich możliwości, jakimi dysponowała kuria w Go-
rzowie w zakresie organizacji duszpasterstwa (mała liczba księży, brak sprzętu, 
budynków, szat itp.), Kościół odnotował jednak sukces. Także dobrzy, zaangażo-
wani duszpasterze, którzy docierali z mszą św. do wsi, do których nie musieli, po-
winni mieć poczucie spełnienia. Gdy weźmie się pod uwagę warunki stworzone 
Kościołowi przez państwo, ocena tym bardziej przestaje być tak jednoznacznie 
negatywna.

Z perspektywy czasu łatwo analizować skutki postaw poszczególnych hie-
rarchów, nie można mieć jednak pewności co do ich złożonych przyczyn i intencji.

Dziś działania Augusta Hlonda mogą wydawać się gwałtowne, ale w dłuż-
szej perspektywie nieodzowne. Gdyby zaś nie jego aktywność z lat 1945–1948, 
obecnie Pomorze Zachodnie mogłoby znacznie bardziej odstawać od reszty kraju 
pod względem religijności mieszkańców, a w czasach PRL być regionem, w któ-
rym polityka laicyzacji społeczeństwa osiągnęłaby sukces. Wolniej z pewnością 
przebiegałyby również procesy osadnictwa, adaptacji i integracji.

Z kolei samodzielność i odwaga prymasa tysiąclecia z perspektywy XXI 
wieku oczywiście trudna jest do przecenienia. Dowodzi znaczącej roli jednostek 
w procesach historycznych.

Oceny działalności hierarchów Kościoła wobec poniemieckich terenów 
z poszczególnych perspektyw dokonano oczywiście bezosobowo i generalizując 
możliwe bardziej zróżnicowane i subiektywne opinie ówczesnych przedstawicieli 
poszczególnych grup narodowych i społecznych. Ujęcie problemu w ten sposób 
naraża na uzasadnioną krytykę i może budzić kontrowersje. Jednak czy nie tak 
właśnie postrzegana jest przeszłość, mimo obiektywnie stwierdzonych faktów 
– subiektywnie i w zależności od punktu widzenia? Zarówno po jednej, jak i po 
drugiej stronie granicy poglądów na omawiane kwestie było mrowie, dodatkowo 
wykazywały one dynamikę i brak jednorodności. Niemiej jednak warto pamiętać 
o możliwości spojrzenia na historię z różnych perspektyw. 

83 Paweł Jasienica, „Przemilczane pionierstwo”, Tygodnik Powszechny 4 (1948): 4.
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THE ATTITUDE 
OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH HIERARCHS 

TOWARDS THE RECOVERED TERITORIES 
IN THE YEARS 1945–1951 – THE SELECTED PERSPECTIVES 

Keywords: the Roman Catholic Church, the Recovered Territories, in the years 1945–
1951

Abstract

The article is another attempt to consider the subject of the organization of church 
administration in areas which in 1945 were transferred from German into Polish hands, 
called by Poles The Recovered Territories.

This time, the problem of the Polish and German perspectives has been discussed, 
which has been so far considered in the literature for the sake of complains of German 
hierarchs to the Polish primate August Hlond, about the way in which he made personal 
and border changes of ecclesiastical units. The controversies, among scholars on both 
sides, are still raged by special privileges conferred on the Polish primate by Pope Pius 
XII. These issues provide an interesting opportunity to show how historical facts can be 
evaluated and interpreted differently depending on the point of view.

Apart from the Polish and German views, it was also decided to draw attention 
to the previously unexplored reception of events, from the period immediately after the 
Second World War, by the inhabitants of the land in dispute. It was examined how im-
portant the discussed issue were for the newly formed society of West Pomerania and its 
adaptation in the new place.

In addition to the mentioned Pius XII and August Hlond, the primate Stefan 
Wyszyński was also an important figure, because during the time of him being the head 
of the Church in Poland important decisions were made to regulate the Church’s admin-
istrative situation in the Recovered Territories.
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Publicznoprawny status kapitana statku morskiego poddawany jest w lite-
raturze analizom zarówno ogólnym, kompleksowym1, jak i w aspekcie szcze-
gółowym, karnoprocesowym2. Wbrew pozorom jest mocno związany z poza-
prawnymi aspektami tego stanowiska. Etos kapitana jako pierwszego po Bogu, 
jako obudowany symbolami synonim zasady jednoosobowego dowództwa (kie-
rownictwa) na statku, sięga wzorami ku starożytnemu jeszcze pełnieniu przez 
tę samą osobę obowiązków właściciela i kapitana statku3 i jest, w istocie, mocno 
zakorzeniony w kulturowej świadomości społeczeństwa. Twardy człowiek mo-
rza, najpewniej z fajką w zębach i brodą lub kilkudniowym zarostem na twarzy, 
nie jedząc, nie śpiąc i gardząc uciechami życia, pruje statkiem wzburzone fale, 
za nic mając chorobę, zmęczenie i prozę życia – to w skrótowym z konieczno-
ści ujęciu szkodliwy, a zarazem banalny stereotyp zaszczepiony przez przemysł 
masowej rozrywki, przede wszystkim film i telewizję. Filmowi jednak i książce, 
i to polskim, odbiorca kultury zawdzięcza także inne, tyleż przykre, co trzeźwe 
spojrzenie na Ostatniego po Bogu, bo tak brzmi tytuł świetnej powieści Jerzego 
Lutowskiego i jej ekranizacji dokonanej przez Pawła Komorowskiego. Abstra-
hując od faktu, że dzieła te dotyczą dowódcy okrętu wojennego, problem osoby 
i osobowości kapitana statku pozostaje uniwersalny i nie traci na aktualności, 
a odbrązowieniu mitu kapitana jako niepodzielnego władcy tudzież wniknięciu 
w złożoność jego psychospołecznego statusu przysłużyły się i inne polskie filmy, 
w tym Kapitan z „Oriona” i Okolice spokojnego morza4. Potocznemu rozumie-
niu kapitana jako niezastąpionego herosa przeczą także źródła znacznie starsze, 
jak pochodzące z końca XII wieku Rôles d’Oléron, według których, gdy kapitan 

1 Barbara Zyzda, „Publicznoprawne funkcje kapitana statku morskiego”, w: Acta Erasmia-
na, t. 10, Z badań nad prawem, administracją i myślą polityczną (Wrocław: Katedra Doktryn 
Politycznych i Prawnych, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Ad-
ministracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015), 171–191; Piotr Radwański, „Pozy-
cja prawna kapitana (7). Publiczno-prawne kompetencje”, Nasze Morze 9 (2008): 48–49; Maciej 
Kijowski, „Kapitan statku morskiego jako fenomen prawny”, w: Hierarchia i dialog, red. Piotr 
Szreniawski (Lublin: Think Tank Nauk Administracyjnych, 2017), 93–102.

2 Gabriela Sidor, „Zatrzymanie osoby przez kapitana statku morskiego”, Studia Iuridica 
Lublinensia 21 (2014): 205–221; Krzysztof Woźniewski, „Publicznoprawne funkcje kapitana stat-
ku z art. 72 § 1 kodeksu morskiego w sferze prawa karnego procesowego – zarys problematyki”, 
Gdańskie Studia Prawnicze 29 (2013): 279–291.

3 Skupienie w jednym ręku dwóch tych funkcji spotykane jest nadal, zwłaszcza w rybołów-
stwie i żeglarstwie.

4 Szerzej Piotr Semków, „Maryniści polscy i ich wkład w rozwój myśli morskiej po 1918 r. 
(próba analizy problemu)”, w: Morze nasze i nie nasze. Zbiór studiów, red. Piotr Kurpiewski, Ta-
deusz Stegner (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011), 490–491.
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uderzył marynarza ponownie, napadnięty mógł się bronić5. Kapitan nie mógł też 
w ich świetle wysadzić podczas rejsu marynarza na ląd (jeśli ten przeprosił go 
w razie konfliktu)6, podczas gdy obecnie uprawnia go do tego art. 39 ust. 1 usta-
wy z 5 sierpnia 2015 roku o pracy na morzu7.

Archetypu kapitana bronią zarówno symbole podniesione bez widocznych 
korzyści do rangi przepisów prawa (pkt 7008 g Regulaminu Służby na Okrętach 
Marynarki Wojennej, wprowadzonego do użytku decyzją nr 242/MON Ministra 
Obrony Narodowej z 21 czerwca 2011 roku8 [dalej: Rso] upoważnia jedynie do-
wódcę okrętu wojennego do mówienia o nim „mój okręt”, podczas gdy członkom 
załogi wolno zaledwie używać określenia „nasz okręt”9), jak i zwyczaje (nie-
zajmowanie kapitańskiego krzesła w mesie oficerskiej, nierozpoczynanie posił-
ków bez kapitana, o ile jada wspólnie z innymi10), tudzież przesądy (wyrzucenie 
za burtę kapitańskiej fajki, wyjściowych butów czy słonecznych okularów daje 
„gwarancję sztormu, choć niekoniecznie w meteorologicznym sensie”11).

Obiter dicta, nie można zapominać o nadal obecnej w polskim prawie mor-
skim archaicznej i romantycznej personifikacji statku, o nadawaniu mu szczegól-
nej, unikalnej osobowości (gwoli przykładu odpowiednio w art. 11 § 1 i art. 50 
§ 1 ustawy z 18 września 2001 roku – Kodeks morski12 [dalej: Km] postanawia 
się, że statek o polskiej przynależności obowiązany jest podnosić polską banderę, 
prowadzić dzienniki i posiadać stosowne dokumenty), choć w Consolat de mar 
(około 1370 roku) porównywano statek nie z człowiekiem, lecz z koniem, jednym 
z dwóch (obok statku właśnie) znanych naówczas środków lokomocji13. Praktycz-

5 Zob. Stanisław Matysik, „Początki prawa pracy w średniowiecznym prawie morskim”, 
Państwo i Prawo 5–6 (1950): 129. Przypomniał o tym prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk 19 maja 
2016 roku w Kawiarni Naukowej w Sopocie – przedsięwzięciu organizowanym w ramach Bałtyc-
kiego Festiwalu Nauki.

6 Zob. Matysik, Początki, 129.
7 Dz.U. 2015, poz. 1569, z późn. zm.
8 Dz.Urz. MON 2011, nr 13, poz. 191.
9 Jeden z przyszłych kapitanów, usprawiedliwiony tęsknotą za zagarniętym przez hitlerow-

ców morzem, napisał w 1942 roku wiersz, z tytułu którego można było wnioskować, że należy 
doń cały Bałtyk – Bohdan Paszukow, „Bałtyk – morze moje”, w: Morze i żagle w poezji polskiej. 
Antologia, wybór, opr. i wstęp Jacek Czajewski (Gdynia: Miniatura, 2010), 304.

10 Zob. Eugeniusz Koczorowski, Jerzy Koziarski, Ryszard Pluta, Ceremoniał morski i ety-
kieta jachtowa (Warszawa: Almapress, 2008), 57.

11 Jacek Czajewski, Podręcznik etykiety żeglarskiej (Warszawa: Wielki Błękit, 2009), 37.
12 Tekst jedn.: Dz.U. 2016, poz. 66.
13 Szerzej Stanisław Matysik, Prawo morskie. Zarys systemu, t. I, Wprowadzenie, źródła, 

statek morski, armator, kapitan i załoga (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum, 
1971), 126–128.
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ne znaczenie anachronicznej frazeologii jest żadne, gdyż obowiązki statku i tak 
wykonuje człowiek, w tym bardzo często kapitan jednostki.

Umocowany w Km ciążący na kapitanie obowiązek osobistego prowadzenia 
statku (art. 59 § 1 – „przy wchodzeniu do portów, kanałów i rzek, wychodzeniu 
z nich oraz w obrębie portów, jak również w każdym przypadku nasuwającym 
szczególne trudności lub niebezpieczeństwa”) od lat spotyka się z poważną kry-
tyką, skoro „warunki takie trwają nieraz na morzu przez kilka dni pod rząd i wte-
dy kapitan tkwi na mostku bez snu i odpoczynku, dowodząc osobiście załogą 
statku, prowadząc żeglugę na wyłączną swoją odpowiedzialność”14. Nie sposób 
nie zgodzić się z obserwacjami Bolesława Załuskiego, zdaniem którego przepra-
cowanie kapitana obniża jego sprawność psychoruchową do poziomu mogącego 
stwarzać zagrożenie dla statku, w tym znajdujących się na nim ludzi i ładunku15:

Dlatego wydaje się słusznym żądanie, aby odstąpić od obecnej formy spra-
wowania kierownictwa przez kapitana w czasie złej pogody czy innych 
utrudnień na morzu i dopuścić pomocników i zastępców kapitana do udziału 
w prowadzeniu statku16.

Postulat ten jest tym bardziej istotny, że Km i inne ustawy nakładają na 
kapitana multum kompetencji władczych, wykonywanych w sposób świadomie 
autokratyczny, tylko tak bowiem można egzekwować od każdej osoby obecnej na 
statku podporządkowanie się zarządzeniom kapitana wydanym w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa i porządku (art. 53 § 2 Km).

Problem istnienia stanowisk służbowych zastępców osób sprawujących 
jednoosobowe stanowiska kierownicze, zakresu ich odpowiedzialności, trybu 
powoływania i odwoływania etc. nie należy do najistotniejszych obszarów za-
interesowania polskiego prawa publicznego. Najogólniej rzecz biorąc, z biegiem 
minionego niemal stulecia odrodzonej polskiej państwowości przywykło uważać 
się za oczywiste, że premier, ministrowie, marszałkowie Sejmu, Senatu i wo-
jewództw, ojcowie miast itd. pracują przy pomocy rozmaicie tytułowanych za-
stępców. Stoją za tym względy zarówno prawne, jak i prakseologiczne. Warto 
zauważyć jednak i to, że tak w okresie przedrozbiorowym, jak i po pierwszej 

14 Bolesław Załuski, „Socjologiczne aspekty kierowania załogą statku transportowego”, 
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia 2 (1974): 163; podobnie Matysik, Prawo, 338–
339.

15 Por. Załuski, Socjologiczne, 163–164.
16 Załuski, Socjologiczne, 164.
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wojnie światowej nie ustanowiono w Polsce instytucji zastępcy jednoosobowej 
głowy państwa (z wyjątkiem lat 1944–1947, gdy przez wzgląd na opróżnienie 
urzędu Prezydenta RP obowiązki tegoż pełnił pracujący przy pomocy zastęp-
ców przewodniczący, a później prezydent Krajowej Rady Narodowej)17. Zasta-
nawiające jest jednak to – a będzie o tym mowa również niżej – że wśród wielu 
jednoosobowych organów władzy państwowej Prezydent RP jest nadal tym, 
który zastępców nie posiada. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku18 daje mu 
jednak komfort posiadania sukcesorów ad interim umocowanych do przejęcia 
jego urzędu w sytuacji kryzysowej. Instytucja zastępców trafiła też do kabaretu: 
Jan Kobuszewski wykonywał onegdaj w „Dudku” monolog Andrzeja Bieńkow-
skiego (Rumiana) Przedziwne zdarzenie (inny tytuł: Rozum), w którego finale 
dochodzi do wniosku, że skoro poważny dyrektor ma dwóch zastępców, „po dia-
bła mu rozum”.

Art. 953 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny19 (dalej: Kc) 
reguluje instytucję testamentu morskiego, czyli sporządzanego podczas podróży 
na polskim statku morskim przed dowódcą statku lub jego zastępcą: jeden z tych 
oficerów spisuje wolę spadkodawcy, odczytuje mu to pismo i je kontrasygnuje. 
W istocie jest to jedyny obowiązujący obecnie ustawowy (i kodeksowy zarazem) 
przepis prawa stanowiący podstawę istnienia stanowiska zastępcy dowódcy pol-
skiego statku morskiego.

Identyfikowanie znanego Kodeksowi morskiemu kapitana z określonym 
w Kodeksie cywilnym dowódcą statku nie stwarza trudności. Z zastępcą kapi-
tana (dowódcy) jest jednak trudniej, czego nie da się powiedzieć o okrętach wo-
jennych, na których stanowisko zastępcy dowódcy istnieje (pkt 2001 i 7050–7061 
Rso). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 30 listopada 1931 roku wy-
dane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o kwalifikacjach oficerów 
w polskiej marynarce handlowej20 decydowało o tym, kto nie może być „zastępcą 
kierownika statku (kapitana) w żegludze wielkiej” (§ 5), przemilczając, kto funk-
cję tę objąć może. Na pytanie zadane w poprzednim zdaniu in fine odpowiedziało 
rozporządzenie Ministra Żeglugi z 9 marca 1949 roku w sprawie kwalifikacji 

17 Zastępcami głowy państwa nie byli zastępcy przewodniczącego Rady Państwa w latach 
1952–1989, głową państwa nie był bowiem ów przewodniczący, lecz była nim Rada Państwa in 
pleno.

18 Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
19 Tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 459.
20 Dz.U. 1932, nr 4, poz. 24, z późn. zm.



258 Maciej Kijowski

kapitanów i oficerów na polskich morskich statkach handlowych21, powiadając 
przy tym w § 3, że zastępcą kierownika statku jest starszy oficer. Z kolei § 3 roz-
porządzenia Ministra Żeglugi z 30 czerwca 1950 roku w sprawie kwalifikacji ofi-
cerów kulturalno-oświatowych na morskich statkach handlowych22 uznał oficera 
tej specjalności za zastępcę kapitana statku do spraw kulturalno-oświatowych. 
Art. 59 ustawy z 28 kwietnia 1952 roku o pracy na polskich morskich statkach 
handlowych w żegludze międzynarodowej23 stanowił pierwotnie, że kapitan ma 
trzech zastępców, przy czym pierwszym zastępcą był oficer kulturalno-oświa-
towy (ust. 1), zaś pozostałymi: w sprawach nawigacyjnych – oficer nawigacyjny 
pełniący na statku funkcję starszego oficera (ust. 2), a w sprawach działu maszy-
nowego – kierownik maszyn (ust. 3)24. Stanowisko pierwszego zastępcy – ofi-
cera k-o (wbrew mylącej nazwie funkcjonujące niezależnie od ustanowionego 
na niektórych statkach, m.in. na MS Batory, odrębnego stanowiska oficera roz-
rywkowego), zajmowane niejednokrotnie przez osoby o niskich kwalifikacjach25, 
zostało po październikowym przełomie zniesione wraz z równoczesnym, acz nie 
do końca uzasadnionym odebraniem chiefowi maszyny stanowiska jednego z za-
stępców kapitana: najpierw w § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Żeglugi i Go-
spodarki Wodnej z 4 czerwca 1958 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych ofi-
cerów i marynarzy na polskich morskich statkach handlowych26 postanowiono, 
że zastępcą kierownika statku jest pierwszy oficer (starszy oficer); ostatecznie, 
ustawą z 5 listopada 1958 roku o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach 
handlowych w żegludze międzynarodowej27 zredukowano liczbę zastępców do 
jednego, nadając art. 59 brzmienie: „Zastępcą kapitana jest starszy oficer służby 
nawigacyjnej”. W obecnym stanie prawnym ani ustawa z 5 sierpnia 2015 roku 
o pracy na morzu, ani rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Go-

21 Dz.U. 1949, nr 21, poz. 140.
22 Dz.U. 1950, nr 28, poz. 264.
23 Dz.U. 1952, nr 25, poz. 171, z późn. zm.
24 Zob. Jan Łopuski, Poradnik prawny dla kapitanów i oficerów morskich statków handlo-

wych (Warszawa: Wydawnictwa Komunikacyjne, 1956), 111.
25 Por. Jerzy Drzemczewski, Tadeusz Ślebioda, Transatlantyki polskie (Gdynia: Pomorska 

Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, 2006), 182–183. Kapitan Batorego w latach 1953–1954 kpt. 
ż.w. Tadeusz Meissner był „narażony na stałe szykany ze strony oficerów kulturalno-oświato-
wych; gwoli przykładu, „w trakcie wchodzenia do portu, gdy wykonywane były trudne manew-
ry i cała załoga musiała być w gotowości, kaowiec urządził na basenie obowiązkowe zawody 
pływackie dla wszystkich marynarzy i oficerów” – Bożena Aksamit, Batory. Gwiazdy, skandale 
i miłość na transatlantyku (Warszawa: Agora, 2015), 277.

26 Dz.U. 1958, nr 39, poz. 178.
27 Dz.U. 1958, nr 68, poz. 338.
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spodarki Morskiej z 7 sierpnia 2013 roku w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji 
członków załóg statków morskich28 nie stanowią expressis verbis o istnieniu sta-
nowiska służbowego zastępcy (zastępców) kapitana: ustawa odnosi się do kie-
rowników działów (art. 47 ust. 6), jeśli chodzi zaś o żeglugę międzynarodową, 
rozporządzenie ustala stanowiska – w dziale pokładowym starszego oficera (§ 26 
pkt 2 lit. a) oraz w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej starszego 
oficera mechanika (§ 44 ust. 1 pkt 2 lit. b). W celu ustalenia, kto jest zastępcą ka-
pitana statku, należy oprzeć się obecnie na następujących źródłach: po pierwsze, 
na art. 36 ust. 3 ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o pracy na morzu nakazującym 
dokonywanie na liście załogi wpisów dotyczących stanowiska zajmowanego na 
statku29; po drugie, na regulaminie ustanawiającym na danym statku stanowisko 
zastępcy kapitana (jak np. na STS Fryderyk Chopin30 czy STS Pogoria31); po trze-
cie wreszcie, na zdrowym rozsądku i zwyczajach morskich32, w których od lat 
mieszczą się określenia: chief pokładu i chief maszyny.

Prawidło I/1 pkt 1 ppkt 6 Załącznika do Międzynarodowej Konwencji 
o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw 
oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie 7 lipca 1978 roku33  , wcale 
nie ułatwia odpowiedzi na pytanie o możliwość istnienia na statku stanowiska 
zastępcy kapitana34, odnosi się bowiem do jego doraźnego zastępstwa sede plena 
(„w razie niezdolności kapitana do pracy”), nie zaś do potencjalnego zastępo-
wania go permanentnie, na co dzień. Jeżeli spełniony zostanie postulat usunię-
cia z Kodeksu cywilnego testamentu morskiego35, stanowisko zastępcy kapitana 
straci swoje kodeksowe umocowanie. Kapitan statku, będący tylko i aż pełno-

28 Tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 167.
29 Wzór takiej listy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z 5 lipca 2016 roku w sprawie listy załogi statku (Dz.U. 2016, poz. 1016).
30 W pkt 2.4 regulaminu pokładowego tego statku postanowiono wprost, że zastępcą kapi-

tana jest pierwszy oficer (www.fryderykchopin.pl/regulamin-pokladowy.t22/, dostęp 7.05.2017).
31 W rozdziale 2.2 podrozdziale B pkt 1 regulaminu tego statku postanowiono expressis ver-

bis, że zastępcą kapitana jest kapitan-stażysta (www.pogoria.pl/pl/content/regulamin-sts-pogoria, 
dostęp 14.06.2017).

32 Do tych zwyczajów odnosi się Piotr Radwański, który twierdzi, że zastępstwo sprawuje 
starszy oficer lub najstarszy stopniem oficer nawigacyjny, a także podnosi problem podstawy, 
tudzież zakresu osiągania przezeń statusu kapitana statku. Piotr Radwański, „Pozycja prawna 
kapitana (2). Przedstawiciel armatora”, Nasze Morze 4 (2008): 39

33 Dz.U. 1984, nr 39, poz. 201, z późn. zm.
34 Odmiennie Jerzy Puchalski, „Zastępca kapitana statku – prawo i praktyka”, Prawo 

i Orzecznictwo Morskie 13–14 (1989): 7 i n.
35 Zob. Jan Rudnicki, Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji 

prawnej (Kraków: OD NOWA, 2015), 85.
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mocnikiem armatora36, nie jest organem państwa, jednakże z racji powierzenia 
mu przez nie pewnych funkcji w zakresie prawa karnego przyznana jest mu 
ochrona właściwa osobom pełniącym funkcję publiczną w rozumieniu art. 115 § 
19 ustawy z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny37 in fine38. O tym, czy i od kiedy 
ochroną taką objęty jest zastępca kapitana, zdecyduje armator powierzający mu 
obowiązki kierownika statku.

Wskazałem wyżej na art. 953 Kc jako jedyną ustawową podstawę istnienia 
stanowiska zastępcy kapitana (dowódcy) statku. Jest i inna, niższej rangi – roz-
porządzenie Ministra Gospodarki z 25 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegó-
łowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydo-
bywających kopaliny otworami wiertniczymi39, urastające w tym względzie do 
rangi paradoksu. W § 369 ust. 2 mowa jest o wyznaczaniu przez przedsiębiorcę 
zastępcy kierownika morskiej jednostki oraz o kwalifikacjach, jakie nominat 
musi mieć. Z kolei w § 367 ust. 1 pkt 1 określono jakiego rodzaju urządzenia skła-
dają się na pojęcie morskiej jednostki: są wśród nich statki, owszem, ale expres-
sis verbis wskazane jedynie w lit. a (statki przystosowane do prowadzenia prac 
geofizycznych) i e (statki lub barki wiertnicze lub wydobywcze). Wynika z tego, 
że odpowiednikiem zastępcy kapitana statku jest zastępca kierownika morskiej 
jednostki stanowiącej statek (z uwagi na spełnienie kryteriów z § 367 ust. 1 pkt 
1 lit. a i e), ale również innej morskiej jednostki (np. platformy wiertniczej samo-
podnośnej), jeśli ma przymiot statku i wpisana jest do rejestru statków.

Stan prawny obowiązujący w latach 1958–1991 sprawdzał się w praktyce 
jak najlepiej; odnosząc się do jego regulacji, J. Litwin jak najtrafniej uznał, że 
protokół zgonu kapitana zmarłego na statku spisuje pierwszy (starszy) oficer jako 
ten, kto obejmuje dowództwo po zmarłym40. Także J. Puchalski powiadał illo 
tempore nie bez racji, że: „w następstwie śmierci lub ciężkiej choroby kapita-
na w morzu starszy oficer jest zmuszony przejąć dowództwo, aby doprowadzić 
statek bezpiecznie do portu przeznaczenia lub schronienia”41. Można odnieść te 
spostrzeżenia – toutes proportions gardées, rzecz jasna – do ukształtowanego 
Konstytucją statusu prawnego Prezydenta RP, w tym warunków i trybu przejmo-

36 Por. Radwański, Pozycja (2), 39. 
37 Tekst jedn.: Dz.U. 2016, poz. 1137, z późn. zm.
38 Por. Woźniewski, Publicznoprawne, 290.
39 Dz.U. 2014, poz. 812.
40 Por. Józef Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz (Warszawa: Wydawnic-

two Prawnicze, 1961) 562.
41 Puchalski, Zastępca, 10.
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wania jego obowiązków w sytuacjach określanych mianami sede vacante i sede 
plena przez Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu. Rzecz jednak w tym, że 
Prezydent nie ma stałego zastępcy, może być jednak spokojny o wynikającą rów-
nież z wymogów ciągłości i stałości władzy państwowej choćby tymczasową po 
nim sukcesję. Zarówno w Kodeksie morskim, jak i w ustawie z 5 sierpnia 2015 
roku o pracy na morzu rażąco brakuje konstrukcji zbliżonej do konstytucyjne-
go wzorca, śmiem wszakże wyartykułować wniosek de lege ferenda o to, by 
w obliczu kryzysowej sytuacji po stronie kapitana (nie oczekując bynajmniej na 
jego śmierć, choć wtedy należy dochować innych obowiązków wedle słuszne-
go domniemania wyrażonego przez J. Litwina) starszy oficer wystąpił (musiał 
wystąpić!) do armatora o powierzenie mu czasowego pełnienia obowiązków ka-
pitana statku. Taki wniosek, złożony za pośrednictwem wszelkich dostępnych 
środków łączności i to niezwłocznie po powzięciu przez starszego oficera wiado-
mości o zaistnieniu zagrożenia dla ciągłości dowodzenia statkiem przez kapitana, 
powinien spotkać się z jak najszybszą akceptacją ze strony armatora, stwarzając 
sytuację, w której starszy oficer stanie się nie tyle zastępcą, ile następcą kapitana. 
Dużo łatwiej i rozsądniej byłoby jednak, gdyby starszy oficer z urzędu przejmo-
wał kompetencje kapitana, gdy tenże „z jakiegokolwiek powodu nie może pełnić 
swoich obowiązków”, jak stanowił art. 64 ust. 3 ustawy z 28 kwietnia 1952 roku 
o pracy na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej w wersji 
obowiązującej od 1958 roku do utraty mocy przez tę ustawę w 1991 roku. Starszy 
oficer był przeto p.o. kapitana do czasu wyznaczenia kapitana przez armatora42; 
oczywistym było, że armator mógł powierzyć to stanowisko również dotychcza-
sowemu p.o. kapitana43. Przez wzgląd na zasady i wymogi dobrej praktyki mor-
skiej bardzo rozsądne byłoby ustawowe umocowanie starszego oficera w randze 

42 Matysik (Prawo, 332) słusznie wskazywał na dwa powody, dla których przepis ten był 
„szczególnie ważny”: po pierwsze, utrwalił zasadę, że kapitanem statku może być tylko oficer na-
wigacyjny, zaś po drugie, nie pozostawił wątpliwości co do tego, że kapitan musi być wyznaczony 
przez armatora.

43 Również Matysikowi (Prawo, 331 przyp. 143) zawdzięczamy cenny wywód na temat za-
kresu obowiązków starszego oficera jako p.o. kapitana: jakkolwiek posiada on wszystkie kapi-
tańskie uprawnienia administracyjne oraz wynikające z morskiego prawa pracy, „ale – do czasu 
wyraźnego ustanowienia go kapitanem lub powierzenia mu tych obowiązków przez armatora – nie 
jest jego ustawowym przedstawicielem”. Zarówno przytoczony przez Matysika Kodeks morski 
z 1961 roku, jak i obowiązujący obecnie ewidentnie łączą przedstawicielstwo (pełnomocnictwo) 
armatora z osobą ustanowionego przezeń kapitana, a nie z osobą pełniącą jego funkcję. Przywo-
łany autor jak najtrafniej twierdzi, że czynności prawne dokonane przez starszego oficera jako 
p.o. kapitana „zobowiązują armatora tylko wtedy, gdy w grę wchodzą interesy osób trzecich, po-
zostających w dobrej wierze, tzn. takich, które sądziły, że osobą z nimi pertraktującą był kapitan 
statku”.
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p.o. kapitana statku, począwszy od chwili powzięcia przezeń bezwzględnie wia-
rygodnej wiadomości o jakimkolwiek powodzie niemożliwości pełnienia przez 
kapitana swoich obowiązków, w tym w szczególności o jego śmierci, chorobie, 
wypadku czy choćby zmęczeniu niepozwalającym nawet przejściowo na spraw-
ne dowodzenie statkiem. W moim przekonaniu zasadne jest takie uregulowanie 
zarówno kapitańskiej sukcesji, jak i jednoznaczne podniesienie stanowiska sta-
łego zastępcy kapitana (w osobie starszego oficera) do rangi ustawowej w jednej 
z ustaw przywołanych w niniejszym akapicie i jedynej pośród wszystkich, przy 
wskazaniu tam na zakres jego obowiązków i jednoczesnym skreśleniu z art. 953 
Kc użytego w trzech przypadkach słowa „zastępca”. Nie popadając w przesadę 
nad koniecznością zachowania ciągłości w dowodzeniu jednostką co do minu-
ty, nie należy dopuszczać domniemania, iż starszy oficer wstępuje w obowiązki 
kapitana już z chwilą zaistnienia przeszkody w pełnieniu przezeń dowództwa 
statku. Może stać się tak, że kapitan umrze w swojej kajucie, a starszy oficer 
poweźmie wiadomość o tym  po kilku godzinach, eo ipso przejmując z tą chwilą 
obowiązki kapitana, gdyby jednak był świadkiem zgonu dotychczasowego prze-
łożonego, moment śmierci, moment powzięcia wiadomości o śmierci, wreszcie 
moment przejęcia obowiązków kapitana będą tożsame. Tego typu rozważania 
temporalne mogą mieć bardzo praktyczne znaczenie – choćby wtedy, gdy np. po 
śmierci kapitana, a przed powzięciem wiadomości o jej zaistnieniu, starszy oficer 
będzie podejmował czynności zastrzeżone do wyłącznej właściwości kapitana. 
Ustawodawca powinien wyraźnie to określić: gdyby starszy oficer nie wiedział 
o śmierci, wypadku czy nagłym zachorowaniu kapitana, a wstąpił w jego obo-
wiązki mocą własnej decyzji, choćby usprawiedliwionej koniecznością ratowania 
życia na morzu czy ratowania własnego lub innego statku, jego potencjalna odpo-
wiedzialność za błędy popełnione podczas samorzutnego dowodzenia jednostką 
budziłaby poważne kontrowersje. Nie ma natomiast podstaw do takowych, gdy 
starszy oficer (już jako p.o. kapitana) wykonuje czynności zastrzeżone jedynie 
dla kapitana, ale dopiero od chwili powzięcia wiadomości o tym, że dotychczaso-
wy kapitan nie żyje bądź żyje, lecz nie jest w zasadzie dowodzić jednostką. Taki 
tryb następstwa kapitana statku zastosowano m.in. na MS Jelenia Góra w 1978 
roku: 11 lub 12 maja zaginął kapitan, 12 maja pierwszy oficer telegraficznie po-
wiadamia o tym armatora, tego samego dnia (po ok. 10 godzinach) armator te-
lefonicznie poleca pierwszemu oficerowi przejęcie dowództwa nad statkiem, zaś 
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18 maja godność kapitana statku obejmuje inny oficer, powołany przez armatora 
spoza załogi statku44.

Ciekawe jest i znamienne – przede wszystkim z socjo- i psychologiczne-
go punktu widzenia, że w latach 1958–1991, i.e. w okresie obowiązywania jed-
noznacznego ustawowego unormowania istnienia stanowiska jednego zastępcy 
kapitana, zdarzało się innym oficerom uzurpować prawo do bycia i nazywania 
siebie zastępcami kapitana. W Pechu lewej dłoni, jednym z pysznych, a opartych 
na faktach opowiadań marynistycznych Z. Ostrołęka cytuje ochmistrza jednego 
z polskich statków, ze zbytnią dumą określającego swoje stanowisko słowami 
„zastępca kapitana do spraw administracyjnych”45. Pomijając kwestię osobistych 
kompleksów, wypowiedź ta dowodzi prestiżu towarzyszącego stanowisku nie 
tylko kapitana, lecz również jego zastępcy, faktycznego rzecz jasna.

Zostawieni zawsze sami sobie, / Pozbawieni pomocy wszelkiej, / O los statku 
dbali w każdej dobie, / Kapitanowie Żeglugi Wielkiej46.

Dbali i dbają. Kapitanowie statków i ich zastępcy.
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THE SUBSTITUTION OF A SEA-GOING SHIPMASTER. 
ANALYSIS OF LEGAL STATUS

Keywords: shipmaster, deputy shipmaster, officer, ship, law, succession 

Abstract

The article deals with a subject that is touched in the science of maritime law rare-
ly. This subject is legal status of a deputy sea-going shipmaster. Scholars representing 
various sciences much more often investigate post of a shipmaster. Of course, genesis, 
history and symbols of shipmaster’s authority make also a part of the text. The author 
not only accentuates magnitude of powers of a shipmaster, but also finds arguments for 
existence of the post of his deputy. As well he reminds the sources of law that constituted 
such a post in the past.

At the present time, deputy shipmaster’s office is based on hazy and incoherent 
source, because it is made of one statute (code) and one ordinance. Therefore the author 
tables a motion de lege ferenda for unmistakable and comprehensive legitimacy for the 
deputy shipmaster’s function, including the procedure of its assumption. Deputy ship-
master is respectable not less than a shipmaster.
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Zdaniem respondentów wychowanie morskie jest czymś pożądanym, szczególnie 
jeśli zostanie wpisane w proces budowania tożsamości regionalnej.

Wprowadzenie

Morze oraz związana z nim aktywność ludzka są stałym przedmiotem zain-
teresowania człowieka, czego wyrazem jest literatura marynistyczna, malarstwo 
o tematyce morskiej, mitologie ludów pochodzących z różnych stron świata i wie-
dza potoczna ludzi, którzy zawsze, nawet jeśli nigdy nie widzieli morza, mają 
o nim jakieś wyobrażenie.

Wyobrażenia o morzu, zarówno te zobiektywizowane (np. wizje artystycz-
ne), jak i te obecne w wymiarze świadomościowym (wyobrażenia jednostkowe), 
często odbiegają od stanu faktycznego. Morze, praca na morzu, ludzie morza, 
czy patrząc szerzej cała rzeczywistość nautyczna, są często światem poza zasię-
giem, niedostępnym naszej obserwacji. Cechy odległej rzeczywistości morskiej 
ulegają wtedy łatwo wyraźnemu wyolbrzymieniu. Morze staje się jednocześnie 
groźniejsze i piękniejsze, co w praktyce jeszcze bardziej oddala je od zwyczajnej 
codzienności. Podobnie jest z wyobrażeniami na temat ludzi morza. Przypisywa-
ne są im zwykle skrajne charakterystyki. Są piratami bądź bohaterami, z reguły 
ludźmi odważnymi i zdecydowanymi, przeciwieństwem jednostek przeciętnych 
czy nijakich. Pod znakiem zapytania stoi zawsze kwestia ich dostosowania do 
zasad obowiązujących na lądzie1. Odwadze ludzi morza często towarzyszyć ma 
skłonność do awanturnictwa.

Wskazany przestrzenny dystans (morze jako rzeczywistość odległa) różni 
się od „odległości czasowej”, czyli rzeczywistości niedostępnej, bo dawno już 
minionej. Jak słusznie zauważa Pitirim Sorokin, uzasadniając swoją słyną tezę 
o „beztrendowej fluktuacji”: „Z dystansu wszystko wydaje się szare i bezkształt-
ne i jesteśmy skłonni sądzić, że w zamierzchłej przeszłości wszystko było szare 
i statyczne. Jednak nie jest to obraz rzeczywistej sytuacji”2. Takiego rzeczywiste-
go odwzorowania nie tworzy też obraz rzeczywistości morskiej, która jako od-
legła jawi nam się często nie w szarych, lecz przeciwnie – w przejaskrawionych 
barwach.

1  Eugeniusz Koczorowski, Ludzie od masztów i żagli (Gdańsk: Krajowa Agencja Wydaw-
nicza, 1986), 9.

2  Pitirim Sorokin, Ruchliwość społeczna (Warszawa: IFiS PAN, 2009), 150.
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Wskazane zniekształcenie obrazu, zarówno tego odległego czasowo, jak 
i odległego przestrzennie, wynika w dużej mierze z braku wiedzy. Niedosta-
tek ten w połączeniu z powszechnym zaciekawieniem morską rzeczywistością 
daje możliwości celowego, społecznie funkcjonalnego kształtowania wyobra-
żeń o tych odległych realiach. W przypadku rzeczywistości nautycznej potrzeba 
kształtowania „właściwego” obrazu środowiska morskiego i pracy na morzu ma 
swoje mocne uzasadnienie, opierające się na ogromnym potencjale gospodar-
czym morza. Tylko pozytywny stosunek do morza, właściwe postawy i emocje 
związane z pracą na morzu i zawodami morskimi dają szansę na efektywne go-
spodarcze wykorzystanie jego bogactwa.

Intencjonalnym i zinstytucjonalizowanym elementem procesu kształtowa-
nia „właściwej” wiedzy o rzeczywistości morskiej jest „wychowanie morskie”. 
Mimo iż leży ono w kręgu zainteresowań socjologów morskich od ponad pół-
wiecza3, nie wykształcił się jeden obowiązujący sposób jego rozumienia. Jak po-
kazano w dalszej części tekstu, różni badacze odmiennie definiują wychowanie 
morskie. Jednym z nadrzędnych jego celów pozostaje jednak takie kształtowa-
nie jednostek, które umożliwi efektywną eksploatację morza. Niniejszy artykuł 
przybliża podstawowe definicje, zróżnicowane cele, elementy instytucjonalizacji 
oraz sposoby wdrażania wychowania morskiego w Polsce. W empirycznej części 
artykułu podjęto natomiast problematykę postrzegania i wdrażania wychowania 
morskiego przez nauczycieli szkół szczecińskich. Jest to próba uchwycenia dzi-
siejszego potencjału wychowania morskiego.

Wychowanie morskie – konceptualizacja

Wieloznaczność danego pojęcia w socjologii trudno nazwać sytuacją nie-
typową. Czasami, jak ma to miejsce w przypadku struktury społecznej, kapita-
łu społecznego czy systemu społecznego, wieloznaczność sięga tak daleko, że 
trudno jest, może poza najogólniejszym poziomem, znaleźć dla ich rozumienia 
wyraźny wspólny mianownik. Wychowanie morskie nie jest jednym z tych pojęć, 
w przypadku których nie jest możliwie znalezienie wspólnej płaszczyzny łączą-
cej poszczególne znaczenia. Różnice w rozumieniu wychowania morskiego są 

3  Ludwik Janiszewski, Rybacy dalekomorscy. Studium socjologiczne (Poznań: Wydawnic-
two Instytutu Zachodniego, 1967), 158–164; Robert B. Woźniak, „Społeczne ramy wychowania na 
statku morskim”, Nautologia 2 (1981): 58; Wioleta Bryniewicz, Geneza i dzieje socjologii morskiej 
(Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004), 30–38.
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jednak na tyle istotne, że nie sposób pominąć tu kwestii definicyjnych i przejść 
niejako z marszu do bardziej szczegółowych zagadnień.

Decydując się na przegląd sposobów rozumienia wychowania morskiego, 
w dalszej części tekstu przyjęto kontekst funkcjonalny. Oznacza to, że najważniej-
szym kryterium wyodrębniania poszczególnych stanowisk i różnych rozumień 
wychowania morskiego będzie społeczna rola, jaką ma ono wypełniać. Mówiąc 
bardziej szczegółowo, interesować nas tu będą dwa kryteria. Pierwsze dotyczy 
adresatów wychowania morskiego, czyli osób, do których skierowane mają być 
czynności wychowawcze. Wychowanie ma bowiem z definicji charakter inten-
cjonalny, jest świadomym kształtowaniem innych, obejmuje czynności mające 
przynieść określony (założony wcześniej) efekt społeczny4. Mówiąc o wychowa-
niu, nie sposób zatem pominąć kwestii jego adresatów. Drugie kryterium odnosi 
się do celu działania – a więc nie pytamy o to, kogo chcemy wychowywać, ale 
w jakim celu chcemy podejmować trud wychowawczy i jakie skutki mają przy-
nieść podejmowane czynności wychowawcze.

Uwzględniając wskazane pytania (kryteria), należy stwierdzić, że pod-
stawowa perspektywa wychowania morskiego każe rozumieć je w kategoriach 
ogólnospołecznego wychowywania młodych ludzi poprzez bezpośrednią, mor-
ską aktywność samych wychowanków. Tak wskazane rozumienie wychowania 
morskiego przedstawia Waldemar Mieczkowski:

I po co to wszystko? – pyta retorycznie Mieczkowski o przydatność działań 
w obszarze wychowania morskiego prowadzonego przez Centrum Wychowa-
nia Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) – W dzisiejszym świe-
cie, gdzie pieniądz odgrywa coraz większą rolę, warto pokazać młodym lu-
dziom, że jest inny sposób spędzania wolnego czasu niż oglądanie głupawych 
seriali w telewizji albo bieganie z kijem baseballowym po ulicy. A poza tym, 
w rejsie, na pokładzie żaglowca, w kontakcie z bezwzględnym żywiołem 
można kształtować cechy potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie. 
Poprzez emocje, przygodę, wspólną pracę można osiągnąć znakomite efekty 
wychowawcze. I myślę, że o to nam chodzi5.

4  Ewa Syrek, Wychowanie jako przedmiot analiz pedagogiki społecznej i socjologii wycho-
wania (Katowice: Uniwersytet Śląski, 1987), 37–39.

5  Waldemar Mieczkowski, „Działalność Centrum Wychowania Morskiego ZHP”, w: XIV 
Sejmik Morski, Edukacja Morska w Polsce, red. Izabella Dunin-Kwinta (Szczecin: Wydawnictwo 
Foka, 1998), 121.



271O rozumieniu, wdrażaniu i potrzebie wychowania morskiego...

W pierwszym i być może najbardziej intuicyjnym rozumieniu wychowanie 
morskie jawi się zatem jako rodzaj oddziaływania, który odnosi się do szero-
ko rozumianej kategorii młodzieży, a sam proces wychowawczy bazować ma na 
bezpośrednim kontakcie z morzem, czego głównym przykładem mogą być rejsy 
na żaglowcach. Pisząc o szerokim rozumieniu kategorii młodzieży, mamy tu na 
myśli młodych ludzi, którzy niekoniecznie w przyszłości będą zawodowo zwią-
zani z morzem. Zauważmy, że głównym celem wychowania morskiego w reka-
pitulowanym tu ujęciu jest przede wszystkim kształcenie cech niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie; nie mówimy więc o przygoto-
waniu do samej pracy na morzu. Rozumienie takie sprawia, że kontakt i aktyw-
ność związana z morzem stają się jednym z wielu ogólnych, ukierunkowanych na 
ten sam cel sposobów wychowywania. Wychowanie morskie w tym ujęciu służy 
temu samemu co wychowanie przez sport, kulturę wysoką lub dowolną inną ak-
tywność kształtującą właściwe, prospołeczne, pożądane gospodarczo i kulturo-
wo postawy, kompetencje i cechy młodzieży.

Drugi sposób rozumienia wychowania morskiego, wyróżniony ze względu 
na funkcje, jakie ma pełnić w społeczeństwie, oraz ze względu na adresatów 
wychowania, wiąże się z kształtowaniem właściwej świadomości morskiej. Tak 
wskazane rozumienie wychowania morskiego przedstawia Elżbieta Marszałek:

Celem, który LMiR [Liga Morska i Rzeczna – dop. A.K.] stawia na pierw-
szym planie, jest kształtowanie i stały rozwój świadomości morskiej społe-
czeństwa jako jednej z podstaw bytu narodowego, jak również uświadamia-
nie dzieciom i młodzieży roli i znaczenia szeroko rozumianej gospodarki 
wodnej, żeglugi morskiej i śródlądowej, ochrony środowiska, a także sportów 
wodnych, turystyki i rekreacji6.

Podobne stanowisko związane z rolą wychowania morskiego prezentował 
w okresie PRL-u Tadeusz Olchowy:

Stałe przekształcanie się Polski Ludowej w państwo przemysłowo-morskie 
pociąga za sobą ogromne konsekwencje natury nie tylko techniczno-eksplo-
atacyjnej, lecz również i psychospołecznej. Ten ostatni typ konsekwencji da 
się w ostatecznej instancji sprowadzić do dwu wielkich zadań, a mianowi-
cie: po pierwsze – przekształcania świadomości społecznej naszego narodu 

6  Elżbieta Marszałek, Wskazówki metodyczne do pracy szkolnych kół Ligi Morskiej i Rzecz-
nej (Szczecin: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie, 2002), 7–8.
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z typowo lądowej w morską, co postuluje intensyfikację procesu powszech-
nego wychowania morskiego oraz po drugie – świadomego, opartego na na-
ukowych podstawach procesu kształtowania świadomości społeczno-zawo-
dowej ludzi morza – marynarzy7.

Kształtowanie świadomości morskiej jako główny cel wychowania morskie-
go ma obejmować tu zatem nie tylko młodzież, lecz także całe społeczeństwo. 
Właściwie ukształtowana świadomość morska jako wynik wychowania morskie-
go opierać się ma na rozumieniu narodowej i społecznej roli morza. Szczególnie 
istotna w obrębie tego procesu wychowawczego jest wiedza o znaczeniu morza 
i dostępu do morza. Zauważmy, że zmianie ulega tu zarówno adresat działań 
w obrębie wychowania morskiego (wychowanie ukierunkowane jest tym razem 
na całe społeczeństwo), jak i sam cel podejmowania tych działań.

W trzecim rozumieniu wychowania morskiego, które pobrzmiewa także 
w przytoczonym cytacie, podkreśla się konieczność kształtowania pewnego eto-
su pracy na morzu wśród samych ludzi morza. Potrzebie tej odpowiadają czyn-
ności wychowawcze ukierunkowane na wykształcenie dumy z pracy na morzu 
oraz na rozbudzenie pasji morskiej. Starania te podyktowane były zjawiskiem re-
zygnacji młodych ludzi po ukończeniu szkół morskich z pracy na morzu. Szacuje 
się np., że w okresie międzywojennym w Polsce dla niektórych roczników absol-
wentów wydziału mechanicznego odsetek rezygnacji z pracy na morzu sięgał od 
40 do 60%8. To negatywne zjawisko, zarówno z perspektywy szkół morskich, 
jak i gospodarki morskiej, wykształciło nową potrzebę wychowania morskiego 
w obrębie samych szkół morskich. Wychowanie to miało wiązać absolwentów 
morskich kierunków z pracą na morzu poprzez ukazanie jej szczególnej, ponad-
przeciętnej wartości, niesprowadzalnej wyłącznie do aspektu materialnego. Wy-
chowanie morskie można tu zatem traktować w kategoriach rozbudzania pasji 
pracy na morzu wśród uczniów (studentów) szkół morskich.

7  Tadeusz Olchowy, „Podstawowe procesy i etapy kształtowania się świadomości społecz-
no-zawodowej marynarzy”, w: Ludzie morza, red. Ludwik Janiszewski (Szczecin: Instytut Za-
chodnio-Pomorski w Szczecinie, 1969), 73.

8  Lech Milian, Zawód marynarza floty transportowej (Gdynia: Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Morskiej, 1974), 60.
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Kolejne, czwarte już rozumienie wychowania morskiego ukierunkowane 
jest na kształcenie właściwych kwalifikacji ludzi morza9. Tak wskazane rozu-
mienie przedstawia Lech Milian:

Wychowanie to [wychowanie morskie – dop. A.K.] staje się fragmentem wie-
dzy i umiejętności wykształconego marynarza, które nazywają się kwalifi-
kacjami psychospołecznymi. Zaliczyć do nich można trzy podstawowe umie-
jętności oparte na wystarczająco pogłębionej wiedzy teoretycznej: a) do życia 
w grupie załogowej, b) aktywnego oddziaływania na tę grupę i c) wykorzy-
stywania tzw. czasu wolnego w obrębie statku10.

Wychowanie takie, zdaniem cytowanego autora, powinno stać się jednym 
z elementów kształcenia w szkołach morskich. Wychowanie morskie miałoby 
tym samym uzupełniać wykształcenie czy kompetencje techniczne o nowy spo-
łeczny wymiar życia w grupie, w specyficznym środowisku pracy. Wychowanie 
morskie ma być tu formą adaptacji społecznej ludzi do pracy na morzu. Dodajmy, 
że wielu badaczy ludzi morza postrzega statek dalekomorski w kategoriach insty-
tucji totalnej11. Wychowanie, o którym piszemy w tym miejscu, byłoby składową 
programu szkolnego, obejmującego elementy socjologiczne i psychologiczne, do-
stosowującego do życia właśnie w tej specyficznej instytucji zamkniętej. Takie 
rozumienie wychowania morskiego otwiera edukację morską na elementy i osią-
gnięcia nauk społecznych, w tym na dorobek socjologii morskiej i psychologicz-
nych badań nad problemami pracy ludzi morza. W obrębie takiego rozumienia 
wychowania morskiego zawrzeć możemy także wysiłki wychowawcze ukierun-
kowane na kształcenie właściwych marynarskich cech osobowości (odwagi, od-
porności psychicznej, odpowiedzialności) oraz starania związane z budowaniem 
pożądanego przez przełożonych „pozytywnego stosunku emocjonalnego” do 
pracy na morzu12.

9  Helen Sampson, Lijung Tang, „Strange things happen at sea: training and new technology 
in a multi-billion global industry”, Journal of Education and Work 29 (2016), 8: 982–984.

10  Milian, Zawód, 240.
11  Bryan Nolan, „A Possible Perspective on Deprivations”, w: Seafarer and Community, 

Towards a Social Understanding of Seafaring, red. Peter H. Fricke (London: Croom Helm Ltd, 
1973), 88–89; Ole W. Tenfjord, „Mental Diseases Among Norwegian Seamen”, Biuletyn Instytutu 
Medycyny Morskiej w Gdańsku 17 (1966), 3: 373.

12  Zenon Borucki, Osobowość a przystosowanie zawodowe marynarza (Wrocław: Ossoli-
neum, 1986), 34.
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Ostatnim zidentyfikowanym w literaturze przedmiotu sposobem rozumie-
nia wychowania morskiego jest traktowanie tej działalności jako odpowiedzi na 
bezpośrednie zapotrzebowanie gospodarki morskiej na dopływ nowych kadr. 
Praca na morzu wiąże się z wieloma zagrożeniami, wyrzeczeniami i trudnościa-
mi. W najogólniejszym ujęciu można je podzielić na zagrożenia (niedogodności) 
fizyczne (hałas, wibracje, warunki klimatyczne, kołysanie itd.), psychologiczne 
(rozłąka z rodziną, odosobnienie) i społeczne (życie w małej grupie)13. Wszystkie 
te czynniki (niedogodności pracy na morzu) w mniejszym bądź większym stop-
niu są uświadomione przez potencjalnych kandydatów w zawodach bezpośrednio 
związanych z morzem. W kontekście zagrożenia niedoborem kadr wychowanie 
morskie może pełnić rolę zachęcania młodych ludzi do wyboru właśnie takiej 
drogi rozwoju zawodowego14. Ponownie zatem wychowanie morskie skierowane 
jest na ludzi młodych, jednak nie tyle w celu wykształcenia w nich społecznie 
oczekiwanych postaw czy cech, ile zachęcania i motywowania ich do związania 
życia zawodowego z morzem. Szczególną rolę przy takim rozumieniu wycho-
wania morskiego odgrywać będą wszelkie treści pomagające promować zawody 
morskie. Nośnikiem tych treści mogą być zarówno lektury szkolne, jak i filmy 
czy gry komputerowe o tematyce morskiej, ukazujące życie na morzu w katego-
riach pozytywnych, np. w kategoriach przygody.

Wykorzystanie dwóch kryteriów wyodrębniania odmiennych sposobów ro-
zumienia wychowania morskiego pozwoliło zwrócić uwagę na kolejną istotną 
dla tego rozumienia kwestię, jaką są środki niezbędne do realizacji wychowania 
morskiego (sposoby jego realizacji). W ramach przypomnienia i podsumowania 
przypomnijmy zatem, że:

1. W wychowaniu morskim, tak jak w innych rodzajach wychowania, obec-
ny musi być element intencjonalności; wychowanie musi mieć swojego 
adresata, musi być na kogoś celowo ukierunkowane15. Adresaci wycho-
wania morskiego są różnie, w różnych podejściach definiowani. Zgodnie 
z powyższą analizą zauważyć należy, że mogą to być dzieci i młodzież, 

13  Zenon Borucki, „Czas wolny marynarzy na lądzie a problem przystosowania”, w: Czas 
wolny marynarzy na lądzie, red. Ludwik Janiszewski (Szczecin: Wydawnictwo Instytutu Zachod-
niopomorskiego w Szczecinie, 1973), 107.

14  Ana Gundic, Lovro Maglic, Damir Zec, „Recent developments in higher maritime educa-
tion in Croatia”, Scientific Journal of Maritime Research 29 (2015): 115–121; Athanasios A. Pallis, 
Adolf K.Y. Ng, „Pursuing maritime education: an empirical study of students’ profiles, motiva-
tions and expectations”, Maritime Policy & Management 38 (2011), 4: 369–393.

15  Robert B. Woźniak, Mikrosocjologia edukacji w zarysie (Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2012), 81.
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wszyscy członkowie danego społeczeństwa, młodzi ludzie przygotowu-
jący się do pracy na morzu, sami ludzie morza.

2. Nadrzędnym celem wychowawczym, zależnie od przyjętego stanowiska, 
może być: kształcenie właściwych cech i postaw pożądanych w społe-
czeństwie, kształcenie świadomości społecznego, narodowego i gospo-
darczego znaczenia morza, kształcenie cech niezbędnych do pracy na 
morzu, budowanie pozytywnej wizji pracy na morzu.

3. Wdrażanie wychowania morskiego może obejmować działania dydak-
tyczne prowadzone bezpośrednio (bezpośredni kontakt wychowawcy 
z wychowankiem). Może się ono odbywać: w obrębie przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, morskich, innych instytucji, w trakcie 
rejsów na żaglowcach. Wychowanie morskie może się także opierać na 
stycznościach pośrednich: w oparciu o literaturę piękną, prasę, przekaz 
telewizyjny, dokumenty na temat morza. Może być ono zatem także róż-
nicowane na podstawie odmienności sposobów wywierania wpływu, 
który może polegać zarówno na bezpośrednim, jak i pośrednim oddzia-
ływaniu na wychowanka16.

Instytucjonalny wymiar wychowania morskiego

Zaczątki instytucjonalizacji wychowania morskiego można dostrzec już 
w okresie II Rzeczpospolitej równolegle do pierwszych znaczących inwestycji 
w statki dalekomorskie (floty rybackiej i handlowej). Powojenna Liga Morska 
istniała do 1953 roku17. Proces instytucjonalizacji wychowania morskiego, nada-
wania mu sformalizowanego kształtu, można rozpatrywać na czterech powiąza-
nych, choć częściowo także niezależnych poziomach. Pierwszym z nich jest po-
ziom krajowy. Podejmowane tu działania stanowiły pewnego rodzaju impuls do 
rozwoju bezpośrednich form wychowania morskiego na niższych (regionalnych, 
lokalnych i instytucjonalnych) poziomach. Takim ważnym bodźcem dla rozwo-
ju wychowania morskiego, właśnie z poziomu władz centralnych, była Uchwa-
ła Sejmu PRL z dnia 30 maja 1984 roku w sprawie polityki morskiej państwa. 
W dokumencie tym obok zapisów gospodarczych (poprawienia efektywności 

16  Florian Znaniecki, Socjologia wychowania (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2001), 115.

17  Tadeusz Białas, Liga Morska 1944–1953 (Gdańsk: Korab, 2002), passim.
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wykorzystania zasobów morza) i ekologicznych (przeciwdziałania procesowi de-
gradacji środowiska morskiego) wskazuje się na aspekt wychowawczy – zwią-
zany z poszerzeniem wiedzy dotyczącej morza, wzbudzaniem zainteresowania 
sprawami morskimi i rozwijaniem świadomości morskiej całego społeczeństwa 
– głównie zaś młodzieży18.

Kolejny rok (1985) przynosi następną inicjatywę wzmacniającą instytucjo-
nalne ramy wychowania morskiego. W roku tym, o czym przypomina Stanisław 
Tołwiński, przedstawiciele Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ) oraz Mini-
sterstwa Oświaty i Wychowania podpisali porozumienie dotyczące realizacji pro-
gramu edukacji morskiej młodzieży. Program ten obejmował tworzenie „1000 
szkół pod żaglami” w celu spopularyzowania żeglarstwa wśród młodzieży. Do-
dajmy, że w ramach tego projektu powołano także Szczecińską Szkołę pod Ża-
glami. Najbardziej aktywni uczestnicy szkoły mogli w ramach nagrody popłynąć 
w rejs po Bałtyku na H. Rutkowskim19. Takie pełnomorskie rejsy na żaglowcach, 
realizowane także w innych programach adresowanych do dzieci i młodzieży, 
należy uznać za sztandarowy (najbardziej efektowny, ale i efektywny) sposób 
realizacji wychowania morskiego.

Poza tymi ważnymi z punktu widzenia rozwoju wychowania morskiego 
dokumentami w omawianym okresie istotne były jeszcze dwie inne inicjatywy 
podjęte na rzecz nautycznej działalności wychowawczej. Jak podkreśla Elżbieta 
Marszałek, ważnym elementem rozwoju wychowania morskiego było: nadanie 
w 1984 roku przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania formalnoprawnych wa-
runków umożliwiających tworzenie szkolnych Kół Ligii Morskiej oraz ogłosze-
nie 1986 roku „Rokiem Morskim w Oświacie”. Wydarzenia te pociągnęły za sobą 
szereg działań mieszczących się w ramach wychowania morskiego20.

Wskazane działania łączyły poziom ogólnokrajowy z poziomem regional-
nym i lokalnym. Warto wspomnieć tu o wymienionych już instytucjach ukie-
runkowanych na wdrażanie szeroko rozumianego wychowania morskiego, czyli 
PZŻ, Ligę Morską i Rzeczną (LMiR) oraz ZHP. Wszystkie wskazane organizacje, 

18  Andrzej Tubielewicz, „Założenia polityki morskiej”, w: Edukacja Morska w systemie 
oświaty szkolnej. Poradnik dla nauczycieli, red. Jerzy Główczyk et al. (Gdańsk: IKN-ODN, 1986), 
9–10.

19  Stanisław Tołwiński, „Polski Związek Żeglarski w edukacji morskiej społeczeństwa”, w: 
XIV Sejmik Morski, Edukacja Morska w Polsce,  red. Izabella Dunin-Kwinta (Szczecin: Wydaw-
nictwo Foka, 1998), 113.

20  Elżbieta Marszałek, „Edukacja morska dzieci i młodzieży jako ważny element wychowa-
nia dla przyszłości”, w: XIV Sejmik Morski, 103.
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choć w różnych zakresach, realizują nadal zadania ukierunkowane na wychowa-
nie morskie, czego przykładem jest np. Misja Ligi Morskiej i Rzecznej.

Misją Ligi Morskiej i Rzecznej – jak czytamy na stronie internetowej (LMiR) 
– jest edukacja morska oraz kształtowanie świadomości morskiej społeczeń-
stwa, zwłaszcza młodzieży; naszym zadaniem jest pokazać kolejnym poko-
leniom nowe perspektywy w myśl przysłowia: „morze żywi i bogaci”; już 
Stanisław Staszic w 1790 roku głosił: TRZYMAJMY SIĘ MORZA; naszą 
siłą jest połączenie tradycji i doświadczenia z nowoczesnością21.

Wprowadzaniu w życie wskazanych postulatów wychowawczych służą or-
ganizowane przez Ligę konkursy, szkolenia i rejsy22. Podobny cel stawia sobie 
Związek Harcerstwa Polskiego, który wychowanie morskie realizuje za pośred-
nictwem specjalnie powołanej fundacji Centrum Wychowania Morskiego ZHP. 
Jak czytamy na stronie internetowej fundacji: 

Centrum Wychowania Morskiego ZHP jest Fundacją powołaną przez Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego służącą wychowaniu morskiemu młodzieży, jej 
aktywizacji marynistycznej, a także kształceniu harcerskich kadr wodnych23.

Poza wskazanym krajowym (centralnym) i organizacyjnym (ponadregional-
nym) poziomem wdrażania wychowania morskiego warto także podkreślić dzia-
łania podejmowane na poziomie lokalnym. Dobrym tego przykładem jest reali-
zowany od 2010 roku Program Edukacji Morskiej w Gdańsku24 oraz Szczeciński 
Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej „Morze przygody – z wiatrem w żaglach” 
realizowany przez Pracownię Edukacji Morskiej przy Pałacu Młodzieży25. Oba 
programy adresowane są do dzieci i młodzieży, która dzięki uczestnictwu w pro-
gramie, w tym także w krótkich rejsach, może zapoznać się z morską specyfiką 
swoich miast. Poza wskazanymi poziomami wdrażania działań z zakresu wycho-
wania morskiego szczególnie istotne były i są nadal inicjatywy podejmowane 

21  LMiR, dostęp 01.09.2016, www.lmir.pl.
22  Małgorzata Chojnowska, Iwona Królikowska, „Wychowanie morskie w działaniach Ligi 

Morskiej i Rzecznej”, w: Z Ligą czy bez Ligi? 95 lat Ligi Morskiej i Rzecznej, red. Bartłomiej Pą-
czek (Gdynia: Wydawnictwo JP, 2013), 8–11.

23  Centrum Wychowania Morskiego ZHP, dostęp 01.09.2016, www.cwm.edu.pl/o-cwm-zhp.
24  Program Edukacji Morskiej w Gdańsku, dostęp 01.09.2016, www.programedukacjimor-

skiej.pl/o-programie.
25  Pracownia Edukacji Morskiej. Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, dostęp 

01.09.2016, palac.szczecin.pl/edukacja-morska.
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na najniższym poziomie organizacyjnym przez poszczególne szkoły bądź na-
wet z inicjatywy indywidualnych nauczycieli. Poziom ten jest o tyle badawczo 
ciekawy, że jest stosunkowo słabo rozpoznany, a jednocześnie ma podstawowe 
znaczenie dla rzeczywistego wdrażania wychowania morskiego. Wiedza doty-
cząca działań wychowawczych samych nauczycieli nie jest zwykle dostępna bez-
pośrednio na poziomie desk research, tak jak ma to miejsce w przypadku pozy-
skiwania danych o dużych programach regionalnych czy lokalnych. Ten aspekt 
wychowania morskiego wymaga więc odrębnych (bezpośrednich) badań.

Głównym celem zaprezentowanych dalej badań było poznanie opinii i dzia-
łań nauczycieli dotyczących wdrażania wychowania morskiego w obrębie eduka-
cji szkolnej.

Wychowanie morskie w szkole – wyniki badań

Badanie opinii nauczycieli i sposobów wdrażania przez nich wychowania 
morskiego zostało przeprowadzone przez autorów niniejszego artykułu w 2015 
roku. Badanie dotyczyło nauczycieli uczących na różnych poziomach kształce-
nia, począwszy od przedszkola, przez szkołę podstawową i gimnazjalną, aż do 
szkół ponadgimnazjalnych. Badanie przeprowadzone zostało za pomocą ankiety 
pocztowej. Do dyrektorów wylosowanych 50 szczecińskich szkół wysłano 100 
kwestionariuszy. Każdy dyrektor został listownie poproszony o przekazanie 
kwestionariusza ankiety dwóm nauczycielom. W badaniach udało się uzyskać 
46-procentowy zwrot wypełnionych ankiet (46 kwestionariuszy).

Strukturę uzyskanej próby przedstawiono w tabelach 1 i 2.
Podstawowe pytanie, jakie zostało skierowane do nauczycieli, odnosiło się 

do wprowadzania przez nich zagadnień morskich w trakcie pracy dydaktycznej. 
Na pytanie: „Czy w swojej pracy dydaktycznej wprowadza Pani/Pan elementy 
wychowania morskiego (nauczania zawierającego elementy wiedzy o morzu)?” 
38 nauczycieli (z 46 przebadanych) odpowiedziało twierdząco. Siedmiu odpowie-
działo przecząco, jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi. Jak wynika z przeprowa-
dzonych badań, nauczyciele, którzy wdrażają elementy wychowania morskiego, 
stosują zróżnicowane formy dydaktyczne (tabela 3).
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Tabela 1. Stanowisko pracy nauczycieli biorących udział w badaniu

 Miejsce pracy – stanowisko Częstość Procent
Nauczyciel wychowania przedszkolnego 20 43,48
Nauczyciel w szkole podstawowej 5 10,87
Nauczyciel w szkole gimnazjalnej 11 23,91
Nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej 7 15,22
Nauczyciel w szkole gimnazjalnej/ 
nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej

3 6,52

Źródło: badania własne.

Tabela 2. Wiek respondentów

Kategorie wiekowe Częstość Procent Procent skumulowany
20–29 lat 2 4,35 4,35
30–39 lat 11 23,91 28,26
40–49 lat 16 34,78 63,04
50–59 lat 13 28,26 91,30
60–69 lat 4 8,70 100,00

Źródło: badania własne.

Tabela 3. Formy prowadzenia zajęć z wychowania morskiego

Forma zajęć Prowadzę Nie prowadzę Nie dotyczy Procent korzystających 
z danej formy zajęć

Gry i zabawy 24 15 7 52,17
Nauka wierszy, piosenek 
o tematyce morskiej 27 12 7 58,70

Rozmowa na temat pro-
blematyki morskiej 26 13 7 56,52

Konkursy związane 
z problematyką morską 18 21 7 39,13

Czytanie dzieciom ksią-
żek o tematyce morskiej 22 17 7 47,83

Uwaga: Odpowiedzi wielokrotnego wyboru.

Źródło: badania własne.

Z wymienionych form wychowania morskiego najmniejszą popularnością 
cieszą się konkursy związane z problematyką morską (39% respondentów). Wska-
zana forma wychowania morskiego w szkołach ma zatem jeszcze spory, niewyko-
rzystany w pełni potencjał. Jest to pewna przestrzeń dla działań regionalnych czy 
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lokalnych związanych np. z promocją morskiego charakteru danej miejscowości 
poprzez ogłaszanie konkursów (adresowanych do szkół) o tematyce morskiej. 
Ważnym wskaźnikiem, ujętym w tabeli, jest także stosunkowo często zaznacza-
na odpowiedź: „Rozmowa na temat problematyki morskiej”. Rozmowa taka jest 
w sposób jasny, intencjonalny i bezpośredni ukierunkowana na wychowanie mor-
skie. Jest to zatem dobry wskaźnik rzeczywistego zainteresowania nauczycieli tą 
formą wychowania. „Gry i zabawy” czy „Nauka wierszy, piosenek o tematyce 
morskiej” mają o tyle mniejsze znaczenie dla podjętej tu problematyki, iż mogą 
stanowić przypadkową tzn. niezamierzoną, nieintencjonalną formę wychowania 
morskiego.

Kolejnym ujętym w badaniach zagadnieniem były opinie na temat znacze-
nia (roli) i przeszłości wychowania morskiego. 

Tabela 4. Opinie nauczycieli dotyczące realizacji wychowania morskiego

Ocena trafności wypowiedzi Zdecydo-
wanie tak Tak Raczej 

tak +/- Raczej 
nie Nie Zdecydo-

wanie nie
Wychowanie morskie sprzyja 
identyfikacji z regionem 30 12 3 0 1 0 0

Wychowanie morskie zachęca 
do pracy na morzu 4 13 10 14 1 2 0

Wychowanie morskie stanowi 
ważny aspekt edukacji w na-
szym regionie

17 15 10 3 0 0 0

Wychowanie morskie kojarzy 
mi się z PRL-em 1 0 0 6 10 15 11

Wychowywanie dzieci w du-
chu „morskości” jest czymś 
ważnym

7 13 10 9 2 4 0

W okresie PRL-u kładziono 
większy nacisk na wychowa-
nie morskie

3 8 1 23 7 2 0

Uwagi: symbol +/− oznacza kategorię „trudno powiedzieć”. Wartości poszczególnych opcji opinii wobec wy-
powiedzi 2–6 nie sumują się do 46 (liczba nauczycieli) z powodu nielicznych przypadków braku danych.

Źródło: badania własne.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 4, większość nauczycieli uzna-
je regionalne znaczenie wdrażania wychowania morskiego. Wychowanie morskie 
ma budować łączność (identyfikowanie się) młodzieży z regionem. Funkcja ta, 
związana z b udowaniem tożsamości regionalnej, jest szczególnie istotna dzi-
siaj, w dobie znacznych migracji (odpływu młodych ludzi z regionu) i szerszych 
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problemów demograficznych. Wychowanie morskie może być tu zatem instru-
mentalnie rozumiane jako sposób na podnoszenie atrakcyjności regionu poprzez 
promowanie jego specyficznego, morskiego właśnie charakteru. Druga z funkcji 
wychowania morskiego, o której pisaliśmy we wcześniejszej części artykułu, nie 
jest tu już przez samych nauczycieli tak wyraźnie akcentowana. Większość uzna-
je wprawdzie, że wychowanie morskie „zachęca do pracy na morzu”. Przekona-
nie to nie jest jednak tak zdecydowane, jak w przypadku kreowania identyfikacji 
z regionem. Fakt ten będzie miał zapewne przełożenie na rodzaj treści przedsta-
wianych przez nauczycieli w ramach wychowania nautycznego. Istotne jest także 
to, że respondenci, mimo wyraźnego historycznego tła wychowania morskiego, 
przeważnie nie wiążą go z okresem PRL-u. Wychowanie morskie nie ma także 
wśród nauczycieli negatywnych konotacji, o czym świadczy przeważające wśród 
badanych przekonanie wyrażone w stwierdzeniu „wychowywanie dzieci w du-
chu morskości jest czymś ważnym”.

Istotnym zagadnieniem w kontekście podjętej problematyki jest także wy-
bór treści, które powinny, zdaniem nauczycieli, znaleźć się w programie wycho-
wania morskiego (tabela 5).

Tabela 5. Wykaz zagadnień, które zdaniem nauczycieli, powinny znaleźć się w ramach 
wychowania morskiego (1 – najważniejszy element wychowania morskiego, 

8 – element najmniej ważny)

Wykaz zagadnień Uśredniona 
ranga

Kolejność 
wskazań N ważnych

Historia związana z życiem ludzi na morzu (bitwy 
morskie, odkrycia geograficzne) 5,14 7 44

Wiedza dotycząca biologii morza (wiedza na temat 
organizmów morskich) 4,47 4 45

Historia regionu nadmorskiego związana 
z morzem 3,00 1 45

Wiedza dotycząca społecznego wymiaru pracy na 
morzu i zawodów morskich 4,86 6 43

Wiedza dotycząca ekologicznych problemów zwią-
zanych z ochroną morza 3,82 2 45

Wiedza dotycząca gospodarczego znaczenia morza 3,84 3 45
Wiedza dotycząca technicznych rozwiązań stoso-
wanych na morzu (np. budowy statków) 5,67 8 43

Wiedza dotycząca kultury morskiej (np. świąt 
związanych z morzem, symboli, sztuki) 4,60 5 45

Źródło: badania własne.
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Według opinii nauczycieli najbardziej istotnym tematem, który powinien 
znaleźć się w programie wychowania morskiego jest „historia regionu nadmor-
skiego związana z morzem”. Na kolejnych miejscach plasują się zagadnienia 
związane z ochroną morza (zagadnienia ekologiczne) i kwestie gospodarczego 
znaczenia morza. Kwestie te powinny być zatem uwzględniane w procesie wdra-
żania wychowania morskiego na poziomie regionalnym czy lokalnym. Programy 
wychowania morskiego obejmujące wskazane zagadnienia (w szczególności trzy 
najwyżej oceniane przez respondentów tematyki) mają bowiem większe szanse 
spotkania się z pozytywnym odbiorem samych nauczycieli. To zaś podnosi oczy-
wiście szansę ich efektywnej realizacji wśród uczniów.

Wychowanie morskie może poszczycić się w Polsce długą tradycją, która 
nie ma, jak pokazały badania, negatywnych konotacji.  Wychowanie morskie jest 
zdaniem nauczycieli czymś pożądanym, budującym tożsamość i więź z regionem.

W wyniku badań pojawił się zatem nowy cel i nowy sposób rozumienia 
wychowania morskiego; wychowania ukierunkowanego na tworzenie tożsamości 
regionalnej. Samo przekonanie nauczycieli o znaczeniu i wartości wychowania 
morskiego jest także dobrym prognostykiem dalszego jego rozwoju. Na podsta-
wie wypowiedzi respondentów można zakładać, że inicjatywy związane z wy-
chowaniem morskim, jeśli tylko będą podejmowane i kierowane do szkół, mają 
dużą szansę na pozytywne przyjęcie przez grono nauczycielskie. Warto więc pa-
miętać o regionalnym potencjale wychowania morskiego.
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ON THE UNDERSTANDING, IMPLEMENTING AND THE NEED 
FOR MARITIME UPBRINGING. MARITIME UPBRINGING 

IN THE OPINION OF WESTPOMERANIAN TEACHERS

Keywords: maritime sociology, maritime upbringing, sociology of education, maritime 
education, youth

Abstract

One of the interests of maritime sociology beside the maritime professions, social 
maritime processes, seaside communities has been for decades maritime upbringing. 
The idea of maritime upbringing as well as the activities associated with it have been 
constantly transforming. The aim of the article is to specify the current ways of under-
standing the maritime upbringing and the rules of implementing this idea by teachers of 
various educational levels.

The authors of the article present the results of their survey among teachers (quan-
titative research, questionnaire survey by post) employed in Westpomeranian schools. 
As it comes to more detailed research problems the authors make attempt to answer two 
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questions: which forms of maritime upbringing are preferred by teachers and what func-
tions in their opinion it should fulfil in the upbringing process.

According to the research maritime upbringing is thought to be desired especially 
when incorporated in the process of building local identity.




