
 

Agnieszka Kastory 

KWESTIA PRZYSTĄPIENIA AUSTRII DO KOMISJI DUNAJSKIEJ 
W LATACH 1955–1956 W ŚWIETLE BRYTYJSKICH  

I FRANCUSKICH DOKUMENTÓW 

23 maja 1955 r. Związek Radziecki zaproponował Austrii przystąpienie do Komisji 
Dunajskiej, która od 1948 r. kontrolowała żeglugę na rzece. W jej skład wchodził 
ZSRR i jego naddunajscy satelici. Nie uznawały jej zachodnioeuropejskie demokracje 
oraz USA i potraktowały zaproszenie Austrii jako próbę związania jej z radzieckim 
blokiem. Zaniepokojone, usiłowały nie dopuścić do zbliżenia Austrii z państwami 
komunistycznymi, a przy okazji podjęły próbę zmiany organizacji żeglugi na Dunaju. 

Sytuacja na Dunaju po II wojnie światowej 

W 1948 r. na konferencji w Belgradzie (30 lipca–18 sierpnia) została przyjęta nowa 
konwencja dotycząca organizacji żeglugi na Dunaju. Na jej podstawie powstała Komi-
sja Dunajska, w której zasiadały wyłącznie państwa położone nad tą rzeką. Francja, 
Wielka Brytania i USA nie uznały tej konwencji, ponieważ ich zdaniem nie gwaranto-
wała ona wolności żeglugi na rzece i została narzucona przez ZSRR. W konferencji 
belgradzkiej uczestniczyły: ZSRR, Ukraina, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułga-
ria, Jugosławia, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone i Austria jako obserwa-
tor. Wszystkie wnioski państw zachodnich zostały odrzucone większością siedmiu 
głosów państw komunistycznych. Państwa zachodnie uznały, że uchwały konferencji 
były cynicznym dyktatem ZSRR, który posłużył się satelitami, by przejąć kontrolę nad 
większą częścią rzeki. 

Wielka Brytania i Francja stanęły na stanowisku obowiązywania konwencji z 1921 
r. oraz wznowiły działalność Europejskiej Komisji Dunaju (EKD). W jej skład weszły: 
Wielka Brytania, Francja i Włochy. Od 1948 r. istniały więc dwie konwencje i dwie 
komisje dunajskie, przy czym EKD nie miała dostępu do rzeki, a konwencja, która 
sankcjonowała jej istnienie, była martwą literą1. 

 
1 Szerzej: J.B. Duroselle, A. Kaspi, Histoire des relations internationales de 1945 à nos jours, t. 2, Pa-

ris 2002, s. 34–36; A. Kastory, Konferencja w Belgradzie w 1948 r. i nowa organizacja żeglugi dunajskiej 
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Austria traktowała powrót na Dunaj jako czynnik swego rozwoju gospodarczego. 
Inne było stanowisko zachodnich okupantów. Gdy w lipcu 1952 r. Rosjanie przywróci-
li ruch austriackich barek wewnątrz ich strefy okupacyjnej, wówczas francuski przed-
stawiciel w Wiedniu ostrzegł ministra spraw zagranicznych Austrii, Karla Grubera, by 
nie uległ pokusie przystąpienia do konwencji dunajskiej z 1948 r. Gdy w 1952 r. Jugo-
sławia pierwszy raz zaproponowała, by Austria wysłała obserwatora na obrady Komisji 
Dunajskiej, Francja była gotowa się na to zgodzić, pod warunkiem że Austria nie uzna 
konwencji z 1948 r. Natomiast Amerykanie sprzeciwiali się przyjęciu przez Austrię 
statusu obserwatora2. 

Jednak w następnych latach Austria podpisała układy, które pozwoliły jej flocie że-
glować po środkowym i dolnym Dunaju: w maju 1953 r. z Węgrami i Jugosławią, 
w czerwcu 1954 z Czechosłowacją, w listopadzie 1954 r. z Bułgarią, 11 maja 1955 r. 
z Rumunią, a 28 września 1955 r. z ZSRR3. 

Umowy o żegludze dunajskiej zawarto w okresie ocieplenia w stosunkach międzyna-
rodowych, jakie nastąpiło po śmierci Józefa Stalina. Udało się wówczas ponownie na-
wiązać dialog między ZSRR a Wielką Brytanią, Francją i USA, co znalazło wyraz na 
kolejnych spotkaniach: ministrów spraw zagranicznych w Berlinie 25 stycznia–18 lutego 
1954 r.; ministrów spraw zagranicznych i szefów rządów w Genewie 18–23 lipca 1955 
r.; ministrów spraw zagranicznych w Genewie 27 października–16 listopada 1955 r. 
W nowej atmosferze zakończyła się okupacja Austrii: 15 maja 1955 r. został podpisany 
traktat państwowy z Austrią, który wszedł w życie 27 lipca tegoż roku. Sojusznicza Ko-
misja Kontroli zakończyła wówczas działalność. 26 października 1955 r. austriacka Rada 
Narodowa wydała ustawę konstytucyjną o wieczystej neutralności Austrii4. 

Radzieckie zaproszenie Austrii do Komisji Dunajskiej 
i międzynarodowe reakcje 

23 maja 1955 r. radziecki ambasador w Wiedniu, Ivan Ivanowicz Illiczew oświad-
czył austriackiemu ministrowi spraw zagranicznych Leopoldowi Figlowi, że Austria 
może obecnie przystąpić do Komisji Dunajskiej, a jej prośba o przyjęcie będzie przy-
chylnie rozpatrzona5. 

 
[w:] Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Diec, A. Tyszkiewicz, Kra-
ków 2004, s. 151–167. Konwencję z 1921 r. ratyfikowały poza państwami naddunajskimi Francja, Wielka 
Brytania, Włochy, Belgia i Grecja. 

2 Archives de Ministère des Affaires Etrangeres (dalej jako: AMAE), Europe 1949–1955. Généralités. 
Fleuves internationales, nr 123, telegram Payarta do Schumana, z 10 VII 1952 r.; telegram Payarta z Wied-
nia, 16 VII 1952 r., telegram Payarta z Wiednia, 20 VIII 1952 r.; telegram przygotowany do wysłania do 
ambasad w krajach naddunajskich, 26 VIII 1952 r. (s. nienum.). 

3 AMAE, Europe 1949–1955. Généralités. Fleuves internationales VII 1949–XII 1953, nr 123, telegramy 
Payarta z Wiednia, 31 I, 17 II oraz 15 V 1953 r., s. 168, 172, 193; ibidem, Nations Unies et Organisations 
Internationales, nr 596, telegram z Wiednia do Paryża, 30 IX 1955 r.; National Archives w Londynie (dalej 
jako: NA), FO 371/115425, k. GR 2/67, broszura na temat dziejów Dunaju, 19 X 1955 r. (s. nienum.). 

4 D. Popławski, Austriacka polityka neutralności 1955–1995 r., Warszawa 1995, s. 49–51. 
5 NA, FO 371/1554223, k. GR 2/2, telegram z Wiednia do Foreign Office, 25 V 1955 r.; Documents di-

plomatiques français (dalej jako: DDF), 1955, t. I, 1 I–30 VI, Paris 1987, nr 295, telegram Lalouettea do 
Antoine Pinay’a, s. 680. 
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Następnego dnia austriacki rząd zdecydował się przedyskutować kwestię radziec-
kiego zaproszenia z Wielką Brytanią, Francją i USA, które nie uznawały Komisji Du-
najskiej. Gdy 25 maja 1955 r. Illiczew, zapytał czy może dać pozytywną odpowiedź 
Moskwie, zapewniono go, że Austria rozważa radziecką propozycję6. 

Tego samego dnia w rozmowie z ambasadorami Wielkiej Brytanii, Francji i USA 
Figl zaznaczył, że Austria uznawała konwencję z 1921 r., ale trudno jej odrzucić 
wprost radzieckie zaproszenie. Austriacki rząd podpisał wiele dwustronnych układów 
z krajami demokracji ludowej i otworzył swej flocie możliwość swobodnej żeglugi po 
Dunaju. Figl oświadczył, że jego rząd byłby gotów przystąpić do Rady Europy, by 
zrównoważyć swój ewentualny akces do Komisji Dunajskiej7. 

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych w Wiedniu od-
nieśli się z nieufnością do radzieckiej propozycji. Poradzili Figlowi, by zwrócił Rosja-
nom uwagę, że ich propozycja jest przedwczesna, ponieważ Austria nie odzyskała 
jeszcze pełnej suwerenności8. 

W Foreign Office zaproszenie Austrii do Komisji Dunajskiej potraktowano jako pró-
bę umieszczenia tego kraju w radzieckiej strefie wpływów. Mógłby to być także pierw-
szy krok do zaproszenia RFN do Komisji Dunajskiej9. Francuzi uważali, że trudno było-
by sprzeciwiać się przystąpieniu Austrii do Komisji Dunajskiej i należałoby raczej dążyć 
do ograniczenia jego złych skutków. Austria mogłaby przedłużać dwustronne umowy 
z państwami dunajskimi, ale bez przystępowania do konwencji z 1948 r. W ostateczno-
ści, gdyby jej żegluga była zagrożona, mogłaby traktować konwencję jako praktyczny 
regulamin żeglugi, ale pod żadnym pozorem nie mogłaby zaakceptować likwidacji kon-
wencji z 1921 r. Oczywiście najpierw musiał wejść w życie traktat państwowy z Au-
strią10. We Włoszech radziecką propozycję przyjęto z niepokojem jako zapowiedź po-
dobnego zaproszenia w przyszłości RFN11. Natomiast urzędnicy w Bonn nie traktowali 
przystąpienia Austrii do Komisji Dunajskiej jako katastrofy. Deklarowali, że RFN nie 
była zainteresowana zaproszeniem do Komisji Dunajskiej i zamierzała ograniczać się do 
porozumień kompanii żeglugowych z państwami dunajskimi12. 

Propozycja zwołania konferencji dunajskiej 

W tej sytuacji wysoki komisarz Francji w Austrii, Roger Lalouette zaproponował 
zwołanie konferencji sygnatariuszy konwencji z 1921 r. i zaproszenie Rosjan do po-

 
6 NA, FO 371/1554223, k. GR 2/2, telegram z Wiednia do Foreign Office, 25 V 1955 r.; DDF, 1955, 

t. I, nr 295, telegram Lalouette’a do Antoine Pinaya, s. 681 
7 DDF, 1955, t. I, nr 295, telegram Lalouette’a do Antoine Pinaya, s.681 
8 FO 371/1554223, k. GR 2/2, telegram z Wiednia do Foreign Office, 25 V 1955 r.; DDF, 1955, t. I, 

1 I–30 VI, Paryż 1987, nr 312, Laulouette do Pinaya, 2 VI 1955 r., s. 711. 
9 NA, FO 371/115423, k. GR 2/3, list G.A. Willingera z Wiednia do Geoffreya Harrisona z Foreign Of-

fice, 26 V 1955 r.; AMAE, Nations Unies et Organisations Internationales, nr 596, memorandum z 26 VIII 
przygotowane w Dyrekcji Politycznej. 

10 DDF, 1955, t. I, nr 312, telegram Pinaya do Wiednia, 2 VI 1955 r., s. 711. 
11 NA, FO 371/115423, k. GR 2/10, list Rossa do Falli w Foreign Office, 30 VI 1955 r. 
12 NA, FO 371/115423, k. GR 2/9, list Charlesa Johnstona z Bonn do Foreign Office, 2 VII 1955 r.; 

k. GR 2/16, list Johnstona z Bonn do Foreign Office, 22 VII 1955 r. 
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nownego przedyskutowania całości problemu Dunaju. W Foreign Office dyskusja na 
ten temat odbyła się 9 czerwca 1955 r. Jej uczestnicy nie poparli idei konferencji13. 
Jednak 23 czerwca 1955 r. Francuzi zaproponowali, by jedno z państw zachodnich 
wystosowało zaproszenie do sygnatariuszy konwencji z 1921 r. i 1948 r. na wspólne 
spotkanie w celu wypracowania kompromisu. Na konferencję zostaliby zaproszeni 
również Niemcy. Gdyby Rosjanie odrzucili zaproszenie, wówczas zaproponowanoby 
Austrii przystąpienie do Rady Europy (dokonało się ono 16 kwietnia 1956 r.), jako 
konieczne z punktu widzenia jej neutralności zrównoważenie przystąpienia do Komisji 
Dunajskiej. Amerykanie odnieśli się do francuskiej propozycji z rezerwą, ponieważ nie 
byli sygnatariuszami konwencji z 1921 r., podobnie jak Związek Radziecki 14. 

W Foreign Office ponownie przedyskutowano więc taką możliwość 5 lipca 1955 r. 
Zwołanie konferencji pozwoliłoby zlikwidować impas, w jakim znalazła się EKD, 
niemająca w ogóle kontaktu z rzeką. Poza tym powstałaby możliwość przystąpienia do 
Komisji Dunajskiej RFN i Austrii, które wraz z Jugosławią utworzyłyby w jej łonie 
umiarkowany blok. Spekulowano też nad możliwym przyjęciem do niej Grecji, Turcji 
lub Włoch, a więc państw nienaddunajskich. Z drugiej strony obawiano się liczebnej 
przewagi państw radzieckiego bloku na konferencji, a w razie jej niepowodzenia – 
dalszego osłabienia EKD. Ostatecznie jednak zdecydowano poprzeć pomysł zwołania 
konferencji do Wiednia lub Paryża, o czym powiadomiono Waszyngton15. 

Amerykanie pragnęli odłożyć decyzję w tej sprawie do zakończenia trwającej 
konferencji w Genewie. W Departamencie Stanu rozważano, czy nie lepiej byłoby 
skłonić Austrię, by najpierw przystąpiła do Rady Europy, a dopiero potem do Komi-
sji Dunajskiej16. 

Tymczasem Francuzi 18 lipca 1955 r. zaproponowali Wielkiej Brytanii, Francji 
i USA spotkanie w celu wypracowania wspólnego stanowiska wobec możliwości zwo-
łania konferencji dunajskiej. Brytyjczycy zaakceptowali tę propozycję, ale Amerykanie 
nadal wysuwali wiele zastrzeżeń. Ich zdaniem francuska propozycja nie była dla Ro-
sjan atrakcyjna, ponieważ nie dawała im niczego, czego by już nie mieli. Poza tym 
Austria nie miała aż tak palących potrzeb gospodarczych, które zmuszałyby ją do przy-
stąpienia do Komisji Dunajskiej. Wreszcie wyrażali obawę, czy doprowadzenie do 
wolnej żeglugi na Dunaju nie zmusi państw zachodnich do dopuszczenia Rosjan do 
żeglugi na Renie17. 

 
13 NA FO 371/115423, k. GR 2/4, telegram Wallingera z Wiednia do Harrisona, 3 VI 1955 r.; k. GR 

2/5, dyskusja w Foreign Office, 9 VI 1955 r.; DDF, 1955, t. I, 1 I–30 VI, nr 323, telegram Laluoette’a do 
Pinaya, 6 VI 1955 r., s. 742. 

14 NA, FO 371/115423, k. GR 2/5, telegram z Waszyngtonu do Foreign Office, 17 VI 1955 r.; k. GR 
2/7, List Johna Beitha z Paryża do Foreign Office, 24 VI 1955 r.; tamże załączone francuskie memorandum 
z 23 VI 1955 r.; AMAE, Nations Unies et Organisations Internationales, nr 596, memorandum z 26 VIII 
1955 r. 

15 NA, FO 371/115423, k. GR 2/11, telegram z Foreign Office do Waszyngtonu, 13 VII 1955 r.; k. GR 
2/11, telegram z Foreign Office do Paryża, 13 VII 1955 r. 

16 Ibidem, k. GR 2/14, telegram z Waszyngtonu do Foreign Office, 16 VII 1955 r. 
17 Ibidem, k. GR 2/15, telegram z Paryża do Foreign Office, 18 VII 1955 r.; telegram z Foreign Office 

do Paryża, 20 VII 1955 r.; k. GR 2/20, sprawozdanie F.J. Leishmanna z Waszyngtonu z rozmowy w Depar-
tamencie Stanu, 3 VIII 1955 r. 
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Dopiero 24 sierpnia 1955 r. Amerykanie zaakceptowali spotkanie przedstawicieli 
trzech państw: USA, Wielkiej Brytanii, Francji. Spotkanie wyznaczono na 19 września 
1955 r. w Paryżu18. 

26 i 31 sierpnia 1955 r. w Foreign Office uzgodniono, że nawet ryzykując sprzeciw 
ZSRR, warto spróbować doprowadzić do spotkania sygnatariuszy konwencji z 1921 
i 1948 r. Odrzucono natomiast możliwość zwołania konferencji dunajskiej pod auspi-
cjami ONZ, czyli Europejskiej Komisji Gospodarczej (Economic Commission for 
Europe, dalej ECE). W stosunku do Austrii postanowiono ją ostrzec, by nie podejmo-
wała decyzji o przystąpieniu do Komisji Dunajskiej przed trójstronnym spotkaniem 
mocarstw19. 

Pod koniec sierpnia 1955 r. na Quai d’Orsay uzgodniono, by na konferencji ustalić, 
czy nastał dogodny moment, by poruszyć sprawę Dunaju; następnie: jak najlepiej 
przedstawić ją Rosjanom oraz jaka byłaby najlepsza forma przyszłej konwencji i czy 
należałoby wcześniej skonsultować się w tej sprawie z Austrią, Jugosławią i RFN. 
Francuzi zaproponowali także, by podnieść sprawę Dunaju na październikowej konfe-
rencji w Genewie20. 

9 września 1955 r. z inicjatywy Amerykanów poinformowano Niemcy o wstępnej 
wymianie zdań między USA, Wielką Brytanią i Francją w sprawie wejścia Austrii do 
Komisji Dunajskiej i zmiany zasad żeglugi na Dunaju. W RFN jednak nie podejrzewa-
no, by w trakcie rozpoczynającej się właśnie wizyty w Moskwie Adenauer otrzymał od 
Rosjan zaproszenie do Komisji Dunajskiej21. 

Także Figl oświadczył przed rozpoczęciem 12 września rozmów o układzie han-
dlowym z Rosjanami, że bez konsultacji z Wielką Brytanią, Francją i USA Austria nie 
podejmie żadnej decyzji w sprawie przystąpienia do Komisji Dunajskiej i nie sądzi, by 
Rosjanie wywierali, jakiś szczególny nacisk na nich w tej sprawie22. 

Spotkanie w Paryżu 19–21 września 1955 r. i jego następstwa 

Na spotkaniu w Paryżu od 19 do 21 września 1955 r. przedstawiciele Wielkiej Bry-
tanii, Francji i USA ustalili, że sygnatariusze konwencji z 1921 r. mogliby zrezygno-

 
18 Ibidem, k. GR 2/21, list z brytyjskiej ambasady w Moskwie, 19 VIII 1955 r.; k. GR 2/22, telegram 

z Waszyngtonu do Foreign Office, 24 VIII 1955 r.; telegram z Foreign Office do Waszyngtonu, 25 VIII 
1955 r.; telegram z Paryża do Foreign Office z 30 VIII 1955 r., telegram z Foreign Office do Paryża, 
30 VIII 1955 r., telegram z Waszyngtonu do Foreign Office, 31 VIII 1955 r., telegram z Foreign Office do 
Waszyngtonu, 2 IX 1955 r. 

19 NA, FO 371/115424, k. GR 2/27, memorandum Comforta z Foreign Office, 26 VIII 1955 r.; k. GR 
2/29, sprawozdanie z posiedzenia grupy roboczej w Foreign Office. 

20 NA, FO 371/115423, k. GR 2/25, list z Paryża do Foreign Office, 30 VIII 1955 r. 
21 NA, FO 371/115424, k. GR 2/28, telegram z Waszyngtonu do Foreign Office, 2 IX 1955 r.; telegram 

z Foreign Office do Waszyngtonu, 3 IX 1955 r.; telegram z Foreign Office do Waszyngtonu, 7 IX 1955 r.; 
k. GR 2/30, telegram z Waszyngtonu do Foreign Office, 6 IX 1955 r.; k. GR 2/33, telegram z Bonn do 
Foreign Office, 9 IX 1955 r.; FO 371/115425, k. GR 2/68, memorandum przekazane Niemcom 9 IX 
1955 r.; telegram z Bonn do Londynu, 3 XI 1955 r. 

22 NA, FO 371/115423, k. GR 2/21, list z brytyjskiej ambasady w Wiedniu do Foreign Office, 19 VIII 
1955 r.; FO 371 /115424, k. GR 2/30, telegram z Wiednia do FO, 16 IX 1955 r.; k. GR 2/34, list Franka 
K. Robertsa do Younga z Foreign Office, bez daty. 
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wać z dalszego jej uznawania w zamian za wprowadzenie do Komisji Dunajskiej re-
prezentacji nienaddunajskich państw, związanie jej z ONZ i umocnienie przepisów 
gwarantujących wolność żeglugi na Dunaju. W tym celu należało uzyskać pewność, że 
Austria i Niemcy chciałyby przystąpić na tych warunkach do Komisji Dunajskiej. Na-
stępnie należało uzyskać opinię sygnatariuszy konwencji z 1921 i Jugosławii, której 
poparcie, jako państwa pozostającego poza radziecką strefą wpływów, było ważne. 
Dopiero wówczas trzy mocarstwa wystąpiłyby z propozycją pod adresem ZSRR. Naje-
nergiczniej za rozwiązaniem sprawy Dunaju opowiadała się Francja, zaniepokojona, że 
Austria pod presją ZSRR przystąpi do Komisji Dunajskiej bez żadnych warunków23. 

W Foreign Office zaakceptowano zasadniczo postulaty wypracowane w Paryżu. 
Brytyjczycy chcieli po konsultacji z RFN i Austrią poinformować o wszystkim Bel-
gów, Włochów i Greków – sygnatariuszy konwencji z 1921 r. Nie chcieli jednak uza-
leżniać wystąpienia wobec Rosjan od niemieckiej zgody. Ich zdaniem Niemcom nie 
zależało na kompromisie między sygnatariuszami obu konwencji, a interesowały ich 
jedynie porozumienia między kompaniami żeglugowymi. Okazją do przedstawienia 
ZSRR zachodnich propozycji miała być październikowa konferencja w Genewie. 
Francuzi zaakceptowali taki porządek działań. Departament Stanu natomiast uzależniał 
wystąpienie wobec Rosjan od opinii Niemiec, sprzeciwiał się podnoszeniu kwestii 
Dunaju na konferencji w Genewie i domagał się w pierwszej kolejności uzgodnienia 
treści propozycji pod adresem Rosjan. W rozmowach między trzema państwami nastą-
pił impas24. 

Dopiero 22 października 1955 r. Departament Stanu wyraził zgodę na rozpoczęcie 
uzgodnionych w Paryżu działań od zapytania Austrii i Niemiec, czy przystąpiłyby do 
konwencji z 1948 r. na warunkach proponowanych przez mocarstwa. Natomiast Fran-
cja i Wielka Brytania przestały się upierać, by tę sprawę poruszać na konferencji 
w Genewie25. 

2 listopada trzy rządy poinformowały Austrię i RFN o zamiarze przedstawienia 
ZSRR propozycji zmiany istniejącego porządku na Dunaju przez: wprowadzenie rze-
czywistej wolności żeglugi i równouprawnienia wszystkich jej uczestników, zmianę 
składu Komisji Dunajskiej tak, by zasiedli w niej przedstawiciele Austrii i RFN, 

 
23 NA, FO 371/115425, k. GR 2/73, list Speaighta do Geoffreya Harrisona, 22 X 1955 r.; FO 

371/115424, k. GR 2/38, raport z prac odbytych 19–21 IX 1955 r. w Paryżu; AMAE, Nations Unies et 
Organisations Internationales, nr 596, memorandum dyrekcji spraw politycznych, 26 IX 1955 r. 

24 NA, FO 371/115424, k. GR 2/40, telegram z Foreign Office do Paryża, 13 X 1955 r.; k. GR 2/48, list 
od Duffa z Paryża do Foreign Office, 17 X 1955 r.; k. GR 2/49, sprawozdanie Grudnona z rozmowy ze 
Swihartem z amerykańskiej ambasady w Londynie, 17 X 1955 r.; k. GR 2/51, telegram z Waszyngtonu do 
Foreign Office, 19 X 1955 r.; k. GR 2/47, telegram z Wiednia do Foreign Office, 18 X 1955 r.; k. GR 2/50, 
telegram z Wiednia do Foreign Office, 19 X 1955 r.; FO 371/115425, k. GR 2/54, sprawozdanie z francu-
sko-brytyjsko-amerykańskiego spotkania w Paryżu, 8 X 1955 r.; k. GR 2/57, telegram z Bonn do Foreign 
Office, 22 X 1955 r. 

25 Ibidem, k. GR 2/52, sprawozdanie z rozmowy Speaighta z Foreign Office z Lebelem z francuskiej 
ambasady w Londynie, 20 X 1955 r.; telegram z Foreign Office do Waszyngtonu, 21 X 1955 r.; k. GR 2/53, 
telegram z Waszyngtonu do Foreign Office, 21 X 1955 r.; telegram z Foreign Office do Waszyngtonu, 21 X 
1955 r.; telegram z Foreign Office do Waszyngtonu, 22 X 1955 r.; telegram z Foreign Office do Wiednia, 
22 X 1955 r.; telegram z Foreign Office do Wiednia, 22 X 1955 r.; FO 371/115425, k. GR 2/56, telegram 
z Paryża do Foreign Office, 22 X 1955 r.; k. GR 2/58, list z brytyjskiej ambasady w Paryżu do Foreign 
Office, 22 X 1955 r.; k. GR 2/60, telegram z Waszyngtonu do Foreign Office, 25 X 1955 r.; k. GR 2/62, list 
Speaighta do Foreign Office, 26 X 1955 r.; k. GR 2/64, telegram z Waszyngtonu do Foreign Office, 28 X 
1955 r. 
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a także ustanowienie więzi między Komisją Dunajską a ECE. Austriacki sekretarz 
stanu, Bruno Kreisky przyjął życzliwie to memorandum i obiecał ustosunkować się do 
niego jak najszybciej26. 

Natomiast RFN odpowiedziała dopiero 27 marca 1956 r. Rząd federalny unikał 
określenia stanowiska wobec obu istniejących komisji dunajskich. RFN nie nawiązała 
stosunków dyplomatycznych z większością państw Komisji Dunajskiej, stąd przystą-
pienie do niej pociągnęłoby za sobą niekorzystne konsekwencje polityczne. Pod 
względem ekonomicznym Niemcy drogą porozumień zapewniły swym statkom moż-
liwość żeglugi na Dunaju27. 

4 stycznia 1956 r. Brytyjczycy poinformowali o całym przedsięwzięciu Grecję 
i Belgię, 5 stycznia Włochy, a 7 stycznia Turcję. Tylko ta ostatnia zgłosiła poważne 
zastrzeżenia, zaniepokojona o status cieśnin. 1 marca 1956 r. turecki minister spraw 
zagranicznych ostrzegł ambasadorów Wielkiej Brytanii, Francji i USA, że Rosjanie nie 
zrezygnują z kontroli nad większością rzeki bez wyraźnej rekompensaty, np. zmiany 
statusu międzynarodowych dróg wodnych. Gdyby doszło do jakichkolwiek rokowań, 
należałoby je ograniczyć tylko do Dunaju. Turcja nie była sygnatariuszem żadnej 
z konwencji dunajskich i nie zamierzała być członkiem nowej Komisji28. 

Sprzeciw Jugosławii wobec zmiany organizacji żeglugi dunajskiej 

Najważniejsze jednak było stanowisko Jugosławii. 5 i 6 stycznia 1956 r. trzy rządy 
poinformowały ją o swych planach, zaznaczając, że nie podjęły jeszcze działań w Mo-
skwie, chcąc poznać zdanie jugosłowiańskiego rządu. 

Podczas rozmowy z brytyjskim ambasadorem przedstawiciel Jugosławii (Mikuno-
wić) przychylnie odniósł się do zachodniej inicjatywy. Miał jednak wątpliwości co do 
radzieckiej reakcji. Jednocześnie zapewnił, że o ile w latach 1948–1953 Komisja Du-
najska była jedną wielką farsą, o tyle przez ostatnie dwa lata jej funkcjonowanie wy-
raźnie się poprawiło29. 

Oficjalną odpowiedź Wielka Brytania, Francja i USA otrzymały 4 lutego 1956 r. 
i jugosłowiański rząd wyraził przekonanie, że zapisy konwencji dunajskiej z 1948 r. 
zapewniają wolną i otwartą żeglugę na Dunaju dla obywateli, towarów i jednostek 
handlowych wszystkich krajów na zasadzie równości. W pełni poparł związanie Komi-
sji Dunajskiej z organizacjami Narodów Zjednoczonych, natomiast nie widział żadnej 
możliwości wprowadzenia do Komisji Dunajskiej państw nienaddunajskich jako ob-
serwatorów. Poza tym rząd jugosłowiański przyjął niegdyś zasadę, że za żeglugę na 

 
26 NA FO 371/115425, k. GR 2/65, telegram z Bonn do Foreign Office, 2 XI 1955 r; k. GR 2/68, tekst 

memorandum przedstawionego Austrii i RFN, 2 XI 1955 r. 
27 NA, FO 371/121176, k. GR 2/28, niemieckie memorandum, 27 III 1956 r. 
28 Ibidem, k. GR 2/6, telegram z Ankary do Foreign Office, 7 I 1956, k. GR 2/11, telegram z Włoch do 

Foreign Office, 11 I 1956 r.; k GR 2/20, telegram z Brukseli do Foreign Office, 26 I 1956 r., oraz belgijska 
odpowiedź, 4 I 1956 r.; k. GR 2/21, telegram z Rzymu do Foreign Office, 4 II 1956 r.; k. GR 2/27, telegram 
z Ankary do Foreign Office, 3 III 1956 r. 

29 Ibidem, k. GR 2/5, telegram z Belgradu do Foreign Office, 6 I 1956 r.; telegram z Belgradu do Fore-
ign Office, 11 I 1956 r.; k. GR 2/26, list od Franka Robertsa z Belgradu do Foreign Office, 4 II 1956 r. 
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Dunaju odpowiadają kraje naddunajskie i tego przekonania nie zmienił. Propozycja 
dokooptowania do Komisji Dunajskiej państw nieleżących nad rzeką nawiązywała, 
jego zdaniem, do konwencji z 1921 r., która odnosiła się do nieistniejącej już sytuacji 
międzynarodowej. Postulat ten nie odpowiadał nowej sytuacji międzynarodowej 
w regionie i musiał prowadzić do politycznych trudności. Co do Austrii i Niemiec – 
Jugosławia w pełni popierała ich przyjęcie do Komisji Dunajskiej. 

Jugosłowiański podsekretarz stanu do spraw stosunków z Europą Wschodnią, wrę-
czając tą odpowiedź ambasadorowi Wielkiej Brytanii, Frankowi Robertsowi, dodał 
jeszcze, że odradza wystąpienie z takimi propozycjami w Moskwie, ponieważ jego 
zdaniem nie przyniesie to korzyści ani żegludze dunajskiej, ani stosunkom Wschód–
Zachód. Zapewnił, że chociaż żegluga na Dunaju nie funkcjonowała dobrze po 1948 r., 
to sytuacja się zmieniła i będzie się nadal zmieniać, jeśli Austria i Niemcy przystąpią 
do Komisji Dunajskiej i wzmocnią grupę pozostającą poza Kominformem. 

Była to sroga odprawa. Jugosławia nie życzyła sobie zakłócenia istniejącej sytuacji 
przez „poroniony pomysł” wystąpienia wobec Moskwy. Frank Roberts był wyraźnie 
rozczarowany. Wyjaśnił, że państwom zachodnim chodziło o zlikwidowanie nienor-
malnej sytuacji, wynikającej z istnieniem dwóch konwencji dunajskich. Gdyby ich 
postulaty zostały przyjęte, byliby gotowi zrezygnować z konwencji z 1921 r. Wyraził 
żal, że Jugosławia odrzuca działania zgodne z jej własnym eksperymentem pokojowe-
go współistnienia. Oświadczył, że przyszłe brytyjskie działania nie będą uzależnione 
od jugosłowiańskiego stanowiska. W liście do Londynu Roberts już bez emocji wyra-
żał jednak przekonanie, że stanowisko Belgradu należało wziąć pod uwagę, tym bar-
dziej że Jugosławia była jedynym członkiem konwencji z 1948 r., którego postanowio-
no się poradzić30. 

W wyniku dyskusji przeprowadzonej w Foreign Office między 29 lutym a 3 marca 
1956 r. postanowiono zrezygnować z wystąpienia wobec ZSRR ze względu na jugo-
słowiański sprzeciw. Taką informację przekazano brytyjskiemu przedstawicielowi w 
Wiedniu Geoffreyowi Wallingerowi 8 marca 1956 r. Ostateczną decyzję chciano pod-
jąć po konsultacjach z Francuzami i Amerykanami. Wielka Brytania 25 marca 1956 r. 
zaproponowała Francji i USA, by ze względu na sprzeciw Jugosławii wycofać się 
z planów wystąpienia wobec ZSRR oraz poinformować o tej rezygnacji kraje powia-
domione o całej sprawie. Natomiast Austrię przestrzec, by na wypadek akcesji do Ko-
misji Dunajskiej oświadczyła, że robi to wyłącznie z powodów ekonomicznych31. 

Amerykanie zgodzili się zaniechać wystąpienia wobec ZSRR, ale nie zamierzali 
ułatwiać Austrii decyzji o przystąpieniu do Komisji Dunajskiej. 10 maja 1956 r. 
oświadczyli, że nadal nie aprobują konwencji z 1948 r. i wierzą, że obecne dwustronne 
stosunki między Austrią a członkami konwencji sprawiają, że jej przystąpienie do tej 
konwencji nie będzie konieczne. Wyrażali także nadzieję, że austriacki rząd poinfor-
muje USA o zamiarze zmian w dwustronnych stosunkach z członkami konwencji 
z 1948 roku 32. 

 
30 Ibidem, k. GR 2/26, list od Franka Robertsa z Belgradu do Foreign Office, 4 II 1956 r. 
31 Ibidem, k. GR 2/28, przebieg dyskusji w Foreign Office, II–III 1956 r.; list do Geoffreya Wallingera 

w Wiedniu, napisany przez Speaighta, 8 III 1956 r.; k. GR 2/30, list z Foreign Office do przedstawicieli 
w Paryżu i Waszyngtonie, 26 III 1956 r. 

32 Ibidem, k. GR 2/34, telegram Richarda Parsonsa z Waszyngtonu do Foreign Office, 15 V 1956 r. 
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Francuzi uznali, że rzeczywiście nie ma sensu czynić dalszych kroków w stosunku 
do radzieckiego rządu, ale nie zgadzali się na bezwarunkowe wyrażenie zgody na przy-
stąpienie Austrii do konwencji dunajskiej33. 

Tymczasem 2 czerwca 1956 r. jugosłowiański ambasador w Wiedniu zaproponował 
Figlowi wysłanie obserwatora na sesję Komisji Dunajskiej, która rozpoczynała się 
w Budapeszcie 5 czerwca Figl odparł, że wysłanie obserwatora jest niemożliwe, po-
nieważ Austria ciągle pozostaje sygnatariuszem konwencji z 1921 r. Ambasador Jugo-
sławii powiedział wówczas, że kraje konwencji belgradzkiej pragną zaprosić na na-
stępne spotkania przedstawiciela ECE i chcą wysłać własnego przedstawiciela do ECE. 
Figl odparł, że gdyby za pośrednictwem ECE udało się pogodzić skonfliktowane stro-
ny, to bardzo ułatwiłoby to sytuację Austrii34. 

Podobną propozycję Jugosławia złożyła w Bonn, proponując dodatkowo RFN przy-
stąpienie do Komisji Dunajskiej. Niemiecki minister spraw zagranicznych obiecał 
rozważyć tę propozycję, ale zaznaczył, że RFN nie chciałaby zasiadać w komisji, 
w której obecna byłaby NRD; poza tym w razie przystąpienia do Komisji Dunajskiej, 
RFN mogła zgłosić poprawki do tekstu konwencji z 1948 r. oraz projekt rozwiązania 
sprawy konwencji z 1921 r. Przedstawiciel Jugosławii orzekł, że te kwestie nie są nie 
do rozwiązania i obiecał przekazać to do Belgradu. O zaproszeniu RFN na czerwcową 
sesję Komisji Dunajskiej wspominał także radziecki ambasador w Bonn, Walerian 
Zorin35. 

27 czerwca 1956 r. Figl oświadczył przedstawicielowi Wielkiej Brytanii w Wied-
niu, że stanowisko Austrii w kwestii dunajskiej nie uległo zmianie. Austria nie miała 
zamiaru zostać członkiem żadnego wschodnioeuropejskiego klubu, jednak jego zda-
niem Dunaj był europejską rzeką i wszystkie państwa miały prawo interesować się tą 
żeglugą. Brytyjczycy podejrzewali, że Austriacy byliby gotowi wejść do Komisji Du-
najskiej, gdyby nie obawy przed reakcją Zachodu36. 

Wprawdzie Austria i RFN nie wysłały obserwatorów na czerwcową sesję Komisji 
Dunajskiej, jednak już w sierpniu ta ostatnia otrzymała zaproszenie na jej grudniową 
sesję i rozważała wysłanie obserwatora. 12 września 1956 r. odbyło się spotkanie 
trzech ambasadorów i niemieckiego przedstawiciela, prof. Grewego. Oświadczył on, że 
niemiecki rząd nie chciał przystąpić do Komisji Dunajskiej, ale rozważał wysłanie 
obserwatorów na jej grudniowe spotkanie i poinformował o swym zamiarze Austrię. 
Przedstawiciel USA ostrzegł, że wysłanie obserwatorów to pierwszy krok do przystą-
pieniu do konwencji z 1948 r., a jego francuski kolega przypomniał niemieckie dekla-
racje, że RFN wystarczą dwustronne umowy z państwami dunajskimi37. 

17 i 18 września 1956 r. ambasadorowie Wielkiej Brytanii, USA i Francji przedys-
kutowali z Figlem sprawę wysłania obserwatorów na grudniową sesję Komisji Dunaj-
skiej w sytuacji, gdy mocarstwa zrezygnowały z wystąpienia wobec ZSRR w sprawie 
Dunaju. Trzej ambasadorowie usiłowali przekonać austriackiego ministra, by Austria 

 
33 NA, FO 371/121177, k. GR 2/41, telegram z brytyjskiej ambasady w Paryżu, 22 VI 1956 r. 
34 NA, FO 371/121176, k. GR 2/36, telegram z Wiednia do Foreign Office, 5 VI 1956 r.; FO 

371/121177, k. GR 2/42, list z Wiednia od Geoffreya Wallingera do Foreign Office, 29 VI 1956 r. 
35 NA, FO 371/121176, k. GR 2/37, telegram z Bonn do Foreign Office, 5 VI 1956 r. 
36 NA, FO 371/121177, k. GR 2/43, List Geoffreya Wallingera do Falli w Foreign Office, 27 VI 

1956 r.; k. GR 2/44, list Wallingera z Wiednia do Foreign Office, 6 VII 1956 r. 
37 Ibidem, k. GR 2/50, raport z Bonn do Foreign Office, 9 VIII 1956 r. (od Wilkinsona do Falli); k. GR 

2/57, telegram z Bonn do Barnesa, 14 IX 1956 r. 



Agnieszka Kastory 292 

nie przystępowała do Komisji Dunajskiej, a w każdym razie informowała trzy państwa 
o swych zamiarach w tej sprawie. Figl wprawdzie oświadczył, że nie zamierza przy-
stępować do konwencji z 1948 r., ale nie wykluczał wysłania obserwatorów na sesję 
Komisji Dunajskiej, jeśli otrzymałby takie zaproszenie. Poza tym Austria gotowa była 
zaakceptować status technicznego obserwatora w Komisji Dunajskiej, tym bardziej, że 
chciała to uczynić RFN38. 

Wobec wyraźnej chęci Austrii i RFN do wyjazdu na grudniową sesję Komisji Du-
najskiej Francja zaproponowała Wielkiej Brytanii, by na wspólnej z USA, Austrią 
i RFN konferencji wypracować w tej sprawie jedno stanowisko. Wielka Brytania 
i USA wolały jednak najpierw uzgodnić trójstronne stanowisko. Do takiego spotkania 
doszło między 8 a 10 listopada 1956 roku 39. 

Stanowisko Francji w sprawie dunajskiej wyraźnie odbiegało od brytyjskiego 
i amerykańskiego. Francuzi uważali, że nie można bez końca zabraniać Austrii i RFN 
wysyłania obserwatorów na sesje Komisji Dunajskiej, ponieważ oba państwa zrobią to 
bez ich zgody. Proponowali, by Austria i RFN odłożyły wysłanie obserwatorów na 
grudniową sesję Komisji Dunajskiej do chwili, gdy nawiąże ona bezpośredni kontakt 
z ECE. Ta ostatnia wysłałaby następnie do Komisji Dunajskiej przedstawiciela, który 
już jako stały obserwator pełniłby funkcję arbitra w sporach między dunajskimi i nie-
dunajskimi państwami. Wówczas państwa zachodnie mogłyby zrezygnować z uznawa-
nia konwencji z 1921 roku40. 

Amerykanie i Brytyjczycy odrzucili francuski plan, który ich zdaniem zmierzał do 
uznania konwencji z 1948 r. Zgadzali się na wysłanie przez Austrię i RFN technicz-
nych obserwatorów do Komisji Dunajskiej, pod warunkiem że nie zgłosiłyby akcesu 
do konwencji. Ich zdaniem kontakty Komisji Dunajskiej z ECE powinny rozwijać się 
zwykłym trybem, który nie pociągałby za sobą konieczności uznania konwencji z 1948 
roku41. 

Przedstawiciel Francji upierał się przy wypracowaniu długofalowej polityki dunaj-
skiej, by wydarzenia nie zaskakiwały zachodnich demokracji. Jego zdaniem Europej-
ska Komisja Dunaju, istniejąca na mocy konwencji z 1921 r., była w rzeczywistości 
martwa. Warto byłoby otrzymać coś konkretnego dzięki rezygnacji z niej. Brytyjczycy 
natomiast nie zamierzali rezygnować z konwencji z 1921 r. bez uzyskania poważnych 
gwarancji wolności żeglugi na Dunaju. Ostatecznie postanowiono opracować treść 
wspólnego wystąpienia wobec Austrii i RFN42. 

Tymczasem 13 listopada 1956 r. Departament Stanu odrzucił projekt wystąpienia w 
Bonn i Wiedniu wypracowany na trójstronnym spotkaniu. Zaproponował ustne wystą-

 
38 Ibidem, k. GR 2/48, Raport z dyskusji sporządzony w Foreign Office, 31 VII 1956 r.; k. GR 2/56, te-

legram z Wiednia do Foreign Office, 14 IX 1956 r.; k. GR 2/58, telegram z Wiednia do Foreign Office, 
18 IX 1956 r. 

39 Ibidem, k. GR 2/59, list z francuskiej ambasady do Foreign Office, 12 X 1956 r. (do A.F Comforta od 
J. De Follina); telegram z Foreign Office do francuskiej ambasady, 22 X 1956 r.; k. GR 2/60, kopia tele-
gramu z 18 X z Departamentu Stanu do ambasady USA w Londynie; k. GR 2/61, telegram z Foreign Office 
do Paryża, 19 X 1956 r.; k. GR 2/62, telegram z Paryża do Foreign Office, 31 X 1956 r.; telegram z Paryża 
do Foreign Office, 3 XI 1956 r. 

40 Ibidem, k. GR 2/64, telegram z Paryża do Foreign Office, 26 X 1956 r.; telegram z Paryża, 31 X 
1956 r.; k. GR 2/67, list z francuskiej ambasady do Foreign Office, 5 XI 1956 r.; k. GR 2/69, telegram 
z Paryża do Foreign Office, 8 XI 1956 r. 

41 Ibidem, k. GR 2/70, telegram z Paryża do Foreign Office, 8 XI 1956 r. 
42 Ibidem, k. GR 2/71, telegram z Paryża do Londynu, 10 XI 1956 r. 
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pienia wobec rządów RFN i Austrii, wyrażające nadzieję, że nie wyślą one obserwato-
rów na spotkanie w Budapeszcie. Jeśli jednak zrobią to, kierując się swym interesem, 
trzy państwa mają nadzieję, że zrobią to świadome wszystkich niebezpieczeństw, na 
które się narażają. Gdyby Francuzi nie zaakceptowali takiej formy, Departament Stanu 
zaproponował inną, wyrażającą nadzieję, że ze względu na obecną sytuację w Europie 
Wschodniej (radziecka interwencja na Węgrzech), rządy Austrii i RFN nie wyślą ob-
serwatorów na spotkanie w Budapeszcie, a jeśli sprawa stałaby się paląca, skonsulto-
wałyby się ponownie z demokracjami zachodnimi. 14 listopada 1956 r. trzy rządy 
uzgodniły ostateczną wersję wystąpienia w Bonn43. 

Anglicy 29 listopada, Francuzi 30 listopada, a Amerykanie 3 grudnia 1956 r. poin-
formowali Niemców, że zrezygnowali z wystąpienia wobec ZSRR w sprawie Dunaju 
i mają nadzieje, że Niemcy nie wyślą obserwatorów do Budapesztu. Uzyskali zapew-
nienie, że RFN nie ma zamiaru wysyłać swych przedstawicieli na grudniowe spotkanie 
Komisji Dunajskiej w Budapeszcie44. 

Podsumowanie 

Problem żeglugi dunajskiej rozgrywał się na marginesie wydarzeń związanych 
z krótkim odprężeniem w stosunkach międzynarodowych z lat 1954–1956. Niemniej 
świadczył, jak głęboka była wówczas wzajemna nieufność między obu blokami. 
Wszelkie decyzje, także gospodarcze, oceniano pod kątem zachowania równowagi 
między Wschodem a Zachodem. Wielkiej Brytanii, Francji i USA nie udało się na 
dłuższą metę zahamować dążeń Austrii do członkostwa w Komisji Dunajskiej. W 
grudniu 1959 r. Austria ratyfikowała umowę o przystąpieniu do konwencji z 1948 
roku45. Wbrew zachodnim obawom decyzja ta nie wpłynęła na silniejsze związanie 
Austrii z blokiem wschodnim. 

Stanowiska Jugosławii wobec zmiany organizacji żeglugi dunajskiej nie można 
traktować jako wyrazu jej zaangażowania w walkę ze „światem kapitalistycznym”. Już 
w okresie międzywojennym Jugosławia, podobnie jak Rumunia, uważała międzynaro-
dową kontrolę na rzece za naruszenie jej państwowej suwerenności. Konwencja z 1948 
r., mimo że była wyrazem dominacji ZSRR w regionie, utrwalała zasadę, że kontrolę 
na rzece zapewniają państwa naddunajskie. Państwa zachodnie, proponując zmianę 
organizacji żeglugi, kierowały się interesami bloku zachodniego, ignorując interesy 
samej Jugosławii. 

 

 
43 Ibidem, k. GR 2/74, telegram z Paryża do Foreign Office, 13 XI 1956 r.; telegram z Paryża do Fore-

ign Office, 14 XI 1956 r.; list Falli do Duffa w brytyjskiej ambasadzie w Paryżu, 23 XI 1956 r. 
44 Ibidem, k. GR 2/78, telegram z Bonn do Foreign Office, 6 XII 1956 r. 
45 D. Popławski, op. cit., s. 191. 
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