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Studia nad problem em  rozbrojenia należą w Polsce do najbardziej 

zapóżnionych. Tym czasem  problem atyka rozbrojeniow a była w okre-

sie m iędzywojennym  bardzo ważnym  elem entem  gry  dyplom atycznej 

w ielu państw , zwłaszcza zaś w ielkich m ocarstw . M ożna dowieść, że 

w latach  1931— 1934 była ona naw et osią ich działalności dyplom atycz-

nej. K onferencja Rozbrojeniowa w Genewie stanow iła forum, na k tó -

rym  nie tylko rodziły się propozycje planów  rozbrojeniow ych i ośw iad-

czenia dyplom atyczne ich dotyczące, ale  także nab ierały  kształtu  

koncepcje będące nosicielam i w ielu napięć i w ydarzeń m iędzynaro-

dowych o  szerszym  charakterze. Dość wspom nieć genezę i przebieg 

dyskusji na tem at paktu  czterech i paktu  w schodniego („Locarna 

W schodniego") czy też problem  rów noupraw nienia Niemiec w zbro-

jen iach  i w szystkie konsekw encje prób jego rozw iązania.

W spom niane wyżej okoliczności spowodowały, że funkcjonujący 

w Insty tucie H istorii UŁ od 1982 r. Zespół Badań nad Pokojem  podjął 

prace nad zagadnieniem  rozbrojenia »w okresie  m iędzywojennym . 

W  dniach 23 i 24 XI 1983 r. Zespół zorganizow ał w raz z Komisją 

Historii Stosunków M iędzynarodow ych Kom itetu N auk H istorycznych 

PAN sympozjum Problemy rozbrojenia 1919— 1939. Część w ygłoszonych 

na nim referatów  i kom unikatów  została opublikow ana w ,,Acta Uni- 

ver sita tis Lodziensis" 1983, Folia historica 17, Problemy rozbrojenia  

1919— 1939. Ich autoram i byli: Andrzej Brzeziński (UŁ), W iktor M. 

Chajcm an (IHMRR AN ZSRR), Janusz Gilas (UMK), Andrzej H arasi-

mowicz (UŁ), Jadw iga K iw erska (Instytut Zachodni), W aldem ar Micho- 

wicz (UŁ), Stanisław  Sierpow ski (UAM) i W itold W aszczykowski (UŁ). 

Pozostałe refera ty  i kom unikaty  składają się na treść  niniejszego to -

mu. Dotyczy to następujących autorów : H enryka Batowskiego (UJ), 

Karola Fiedora (UBB), Yves-Henri N ouailhat (Uniwersytet w Nantes), 

Bogusława Rakowskiego (UŁ) i W ojciecha Rojka (UJ).

Ponieważ spraw ozdanie z przebiegu dyskusji na listopadow ym  sym -

pozjum w 1983 r. zostało już opublikow ane w „Przeglądzie Zachodnim ''



(1984, пт 1), postanow iono zrezygnow ać z zamieszczania w niniejszym  

tomie omówienia dyskusji, a opublikow ać opracow ania znajdujące 

się w tece redakcyjnej, k tóre uzupełniają w jakiś sposób zakres spraw  

rozbrojeniow ych będących przedm iotem  dyskusji na sympozjum. Do-

tyczy to opracow ań A ndrzeja M. Brzezińskiego i W itolda W aszczy- 

kowskiego o francuskich i am erykańskich aspektach w aszyngtońskiej 

konferencji rozbrojeniow ej.

Zamieszczone w niniejszym  tomie teksty m ają dwojaki charakter. 

Cztery syntetyzują  duże okresy lub zagadnienia generalne, dwa zaś 

analizują szczegółowo jedną kwestię. W szelako mieści się to  w przy-

jęte j koncepcji, poniew aż w szystkie stanow ią w ynik indyw idualnych 

zainteresow ań i badań autorów  oraz m ają w pewnym  sensie charak ter 

roboczy. O pracow anie prof. Y.-H. N ouailhat pow stało jako w ynik u- 

boczny jego szerszych badań nad historią stosunków  francusko-kana- 

dyjskich, a przedstaw ienie tego opracow ania na sympozjum zaw dzię-

czaliśmy rozw ijającej się w spółpracy naukow ej między UŁ a U niw er-

sytetem  w Nantes.

W yrażam y nadzieję, że opublikow ane opracow ania i szkice, jak 

i odbyte sympozjum, staną się zaczynem  do szerszych dyskusji na 

tem at rozbrojenia w okresie m iędzywojennym .
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